Подайте заяву на
отримання своїх грошей
При поверненні переплачених податків ви можете
отримати до 6 000 доларів США або більше, якщо
вкажете у заяві податковий залік на трудовий
дохід та податковий залік на дітей

Знайдіть офіс для БЕЗКОШТОВНОГО
декларування податків*
Зайдіть на веб-сайт irs.treasury.gov/freetaxprep або
зателефонуйте за номером 800-906-9887.

З’ясуйте, чи є у вас на це право.
Дізнайтеся, скільки ви можете отримати, на веб-сайті
eitcoutreach.org/help.

Задекларуйте свої податки
Відвідайте безкоштовний офіс до 15 квітня, щоб подати
свою податкову декларацію і отримати свої гроші у
вигляді відшкодування податків.
*Якщо біля вас ви не можете знайти офіс безкоштовного декларування
податків, ви все одно можете вказати податкові заліки.

Коли ви будете декларувати свої податки?
Дата:
Місце:

Час:
Телефон:

За додатковою інформацією звертайтеся на веб-сайт eitcoutreach.org/help або
телефонуйте до Податкового управління США (IRS) за номером 1-800-829-1040.
UK

ЧИ МАЮ Я ПРАВО?
Податковий залік на трудовий дохід (EITC) та податковий залік на дітей (CTC) – це податкові
пільги для тих, хто працює. Можливо ви винні меншу суму податків і отримаєте гроші назад!
Заява про ці податкові заліки не вплине на ваше право отримувати інші пільги, такі як SNAP (допомога на
продукти), SSI, Medicaid, грошова допомога або державне житло. Заощаджені податкові повернення не матимуть
негативного впливу на граничні розміри ресурсів/майна для пільгових програм, які фінансуються з федерального
бюджету, протягом 12 місяців від дати отримання повернення.

ЯКЩО У ВАС Є ДІТИ

Що приносити з
Вік: Для EITC, діти повинні бути молодшими за 19 років на кінець 2019
собою до офісу
року (студенти стаціонарних учбових закладів можуть бути молодшими
безкоштовного
за 24 роки, а діти, які мають невиліковну та цілковиту інвалідність,
декларування
можуть бути будь-якого віку). Для CTC, діти повинні бути молодшими за
17 років на кінець 2019 року.
податків
Місце проживання: Діти повинні були проживати разом з вами
упродовж більше половини 2019 року.
• Дійсне посвідчення
особи з фотографією
Дохід за 2019 рік: Для CTC, якщо ви заробили більше ніж 2 500 доларів
США, то на одну дитину ви можете вказати залік до 2 000 доларів США. • Картку соціального
страхування, листДля EITC, ваш заробіток повинен бути нижчим за наступні граничні розміри:
підтвердження про
Діти
Неодружений Одружений
EITC до:
номер соціального
41 094 доларів 46 884 доларів 3 526 доларів
страхування або ITIN
1
США
США
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• Форму W-2 або 1099
46 703 доларів 52 493 доларів 5 828 доларів
• Форма 1095-A
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3 або більше 50 162 доларів 55 952 доларів 6 557 доларів
США
США
США

ЯКЩО У ВАС НЕМАЄ ДІТЕЙ
Вік: Вам повинно бути від 25 до 64 років.
Дохід за 2019 рік: Якщо ви заробили менше ніж 15 570 доларів США (21 370 доларів США, якщо
одружені), то ви можете отримати повернення EITC у розмірі до 529 доларів США включно.

ЯКЩО ВИ НЕ ГРОМАДЯНИН США
EITC: Ви, ваш чоловік (дружина) а також всі діти, яких ви вказали у заяві, повинні мати дійсний
номер соціального страхування.
CTC: Ви і ваш чоловік (дружина) повинні мати номер соціального страхування або індивідуальний
ідентифікаційний номер платника податку (ITIN). Усі діти, яких ви вказали у заяві, повинні мати
номер соціального страхування.

Медичне страхування
Ви можете мати право на безкоштовне або недороге медичне страхування в рамках програми
Medicaid або завдяки кредиту на страхову премію. Зареєструйтеся в програмі в будь-який
час або на сайті HealthCare.gov з 1 листопада 2019 року по 15 грудня 2019 року. Додаткову
інформацію отримайте за телефоном 1-800-318-2596 або на веб-сайті www.HealthCare.gov.

