Upomnij się o swoje pieniądze
Może ci przysługiwać aż do $6,000 lub nawet więcej zwrotu
podatku, jeśli będziesz ubiegać się o ulgę podatkową od
dochodów uzyskiwanych z pracy i ulgę podatkową dla
osób wychowujących dzieci

Znajdź BEZPŁATNY punkt obsługi
podatkowej*
Wejdź na stronę irs.treasury.gov/freetaxprep lub
wybierz numer 800-906-9887.

Sprawdź, czy się kwalifikujesz
Dowiedz się, ile możesz dostać, na stronie
eitcoutreach.org/help.

Złóż zeznanie podatkowe
Odwiedź bezpłatny punkt obsługi przed 18
kwietnia, aby złożyć zeznanie podatkowe i
otrzymać zwrot podatku.

*Jeśli nie możesz znaleźć bezpłatnego punktu obsługi w
swojej okolicy i tak możesz ubiegać się o ulgi.

Gdzie złożysz swoje zeznanie podatkowe?
Data:
Miejsce:

Godzina:
Numer telefonu:

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę eitcoutreach.org/help lub zadzwoń do
urzędu skarbowego (IRS), wybierając numer 1-800-829-1040.

POL

CZY SIĘ KWALIFIKUJĘ?
Ulga podatkowa od dochodów uzyskiwanych z pracy i ulga podatkowa dla osób
wychowujących dzieci przysługują osobom, które pracują. Twój należny podatek może być
niższy i otrzymasz zwrot gotówki!
Ubieganie się o wspomniane ulgi pozostanie bez wpływu na twoje prawo do ubiegania się o pomoc w takiej
formie jak SNAP (bony żywnościowe), zapomoga uzupełniająca SSI, program Medicaid, pomoc pieniężna czy lokal
socjalny. Zapisane zwroty nie sa wliczane do kwot finansowanych przez państwo programów pomocowych/limitów
majątkowych przez 12 miesięcy od daty otrzymania zwrotu.

JEŚLI MASZ DZIECI

Co należy

Wiek: W przypadku ulgi podatkowej od dochodów uzyskiwanych z pracy (EITC),
przynieść do
dzieci nie mogą ukończyć 19 roku życia przed końcem 2016 roku (w
punktu obsługi
przypadku studentów studiów dziennych 24 roku życia, a w przypadku dzieci
ulg podatkowych
stale i całkowicie niepełnosprawnych nie ma limitu wiekowego). W
przypadku ulgi podatkowej dla osób wychowujących dzieci (CTC), dzieci nie
• Ważny dowód
mogą ukończyć 17 roku życia przed końcem 2016 roku.
tożsamości ze
Miejsce zamieszkania: Dzieci muszą mieszkać z tobą dłużej niż przez połowę
zdjęciem
2016 roku.
• Kartę
Dochód w 2016 roku: W przypadku CTC – jeśli twój dochód przekroczył
ubezpieczenia
społecznego, list
$3,000, możesz ubiegać się o ulgę w wysokości do $1,000 na dziecko.
potwierdzający
W przypadku EITC twoje zarobki nie mogą przekroczyć następujących limitów:
Dzieci

Stan wolny

W związku
małżeńskim

Ulga podatkowa od dochodów
uzyskiwanych z pracy (EITC) do:

1
2
3 lub więcej

$39,296
$44,648
$47,955

$44,846
$50,198
$53,505

$3,373
$5,572
$6,269

JEŚLI NIE MASZ DZIECI
Wiek: Musisz być w wieku od 25 do 64 lat.
Dochód w 2016 roku: Jeśli twój dochód wyniósł mniej niż $14,880 ($20,430 w
przypadku małżeństwa), możesz otrzymać ulgę EITC w wysokości do $506.

•
•

numer
ubezpieczenia
społecznego lub
numer ITIN
Formularze W-2
lub 1099
Dowód
ubezpieczenia
zdrowotnego
(formularze 1095-A,
1095-B, or 1095-C)

JEŚLI NIE JESTEŚ OBYWATELEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH
EITC: Ty, twój małżonek/małżonka i jakiekolwiek dziecko, którego posiadanie zgłaszasz, musicie
posiadać ważny numer ubezpieczenia społecznego (Social Security Number).
CTC: Ty, twój małżonek/małżonka i jakiekolwiek dziecko, którego posiadanie zgłaszasz, musicie
posiadać numer ubezpieczenia społecznego (Social Security Number) lub indywidualny numer
indentyfikacji podatkowej (ITIN).

Ubezpieczenie zdrowotne
Jeśli nie posiadasz ubezpieczenia zdrowotnego, ulga podatkowa z tytułu składek ubezpieczeniowych
(Premium Tax Credit), powinna pokryć większą część kosztów! Zgłoś się pomiędzy 1 listopada 2016 r. a
31 stycznia 2017 r. Niektórym nieubezpieczonym osobom może grozić grzywna. Więcej informacji pod
numerem 1-800-318-2596 lub na stronie www.HealthCare.gov.

