Złóż
zeznanie
podatkowe,
aby
otrzymać
zwrot
podatku

Możesz się kwalifikować na tysiące dolarów
zwrotu podatkowego, jeśli występujesz o
zwrot podatku federalnego od zarobków,
zwrot podatku za dzieci oraz zwrot podatku
od opieki nad dziećmi i podopiecznymi .
Jeśli od niedawna kwalifikujesz się na jedną
lub więcej kwot zwrotu podatkowego w tym
roku, możesz dostać więcej pieniędzy niż
kiedykolwiek wcześniej.

Jak dostać swój zwrot podatkowy:
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 obacz czy się kwalifikujesz
Z
 owiedz się, ile możesz dostać pieniędzy
D
na stronie TaxOutreach.org/TaxCredits.
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Znajdź DARMOWĄ pomoc podatkową
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Złóż swoje zeznanie podatkowe

Idź na stronę GetYourRefund.org lub
zadzwoń na 800-906-9887 nawet jeśli z
reguły nie składasz zeznań podatkowych.

 korzystaj z darmowej pomocy, gdy składasz
S
zeznanie podatkowe do dnia 18 kwietnia.

Co przynieść na spotkanie dot. podatków:
❏ Ważny dokument identyfikacyjny ze zdjęciem
❏ Karta Social Security, list weryfikacyjny
potwierdzający Numer Social Security, lub ITIN dla
każdej osoby na twoim zeznaniu podatkowym.
❏ Formularz W-2 albo 1099
❏ Formularz 1095-A
❏ Dokumenty potwierdzające opłaty na opiekę nad
dzieckiem (jeśli będziesz składał o zwrot za dziecko lub
osobę podopieczną).
❏ Jakiekolwiek powiadomienia od IRS, włączając w
to Powiadomienie od IRS 6419, zaliczki za zwrot
podatkowy od dziecka.

Aby uzyskać więcej
informacji, idź na stronę
TaxOutreach.org/TaxCredits
lub zadzwoń do IRS na
numer 1-800-829-1040.

PL

Zestawienie kwalifikacji na EITC, CTC oraz CDCTC:

Czy ja się
kwalifikuję?
Po raz pierwszy, więcej
osób niż kiedykolwiek
wcześniej będzie się
kwalifikowało na zwrot
podatku federalnego
oraz będzie mogło
odzyskać pieniądze w
okresie podatkowym.
Zwrot podatku od zarobków
(EITC): Jeśli pracowałeś
2021 roku, możesz się
kwalifikować na EITC nawet
jeśli się nie kwalifikowałeś w
poprzednich latach.
Zwrot podatku od dziecka
(CTC): Prawie każda rodzina z
dziećmi kwalifikuje się na CTC
w roku 2021. Możesz uzyskać
ten zwrot podatkowy nawet
jeśli jesteś na emeryturze, na
zwolnieniu zdrowotnym, lub
jeśli nie kwalifikowałeś się
w poprzednich latach. Złóż
zeznanie podatkowe aby
uzyskać pełny zwrot podatku
nawet jeśli dostałeś zaliczki
CTC w roku 2021.
Zwrot podatku od dzieci i
podopiecznych (CDCTC):
Miliony rodzin płacących za
opiekę nad dzieckiem lub
osobą dorosłą kwalifikuje się
na CDCTC.
Świadczenia publiczne:
Składanie zeznania o zwroty
podatkowe nie zmieni twoich
kwalifikacji na świadczenia
federalne takie jak SNAP
(kartki żywnosciowe), SSI,
Medicaid, pomoc finansową,
lub mieszkania komunalne.
Jeśli zaoszczędzisz swój
zwrot podatkowy, to on nie
będzie wpływał na limit
aktywów programu świadczeń,
finansowanego przez władze
federalne, przez następne
12 miesiecy po otrzymaniu
zwrotu podatkowego.

Jeśli nie masz dzieci możesz
się kwalifikować na EITC jeśli:
Wiek:
Masz 19 lat lub więcej.
Nie możesz ubiegać się o zwrot
podatkowy jeśli byłeś studentem
przez 5 miesięcy lub więcej w roku
2021 oraz masz 19-23 lata.
Dochód w 2021:
Zarobiłeś (zarobiłaś) mniej niż $21 430
($27 380 jeśli małżenstwo), możesz
dostać EITC aż do kwoty $1,502.

Jeśli nie jesteś obywatelem USA możesz
kwalifikować się na jeden z trzech zwrotów
podatkowych jeśli:
 EITC: Ty, współmałżonek oraz jakiekolwiek
dziecko na twoim zeznaniu posiadają ważny
Social Security Number (SSN).
 CTC: Jakiekolwiek dziecko na twoim
zeznaniu posiada SSN, nawet jeśli ty nie
masz swojego SSN.
 CDCTC: Jakiekolwiek dziecko na twoim
zeznaniu posiada SSN, nawet jeśli ty nie
masz swojego SSN..

Jeśli masz dzieci możesz kwalifikować się na jeden z trzech zwrotów
podatkowych jeśli:
Miejsce zamieszkania:
Twoje dzieci mieszkały z tobą więcej niż połowę roku 2021.
Wiek – dzieci muszą mieć:
 EITC: 18 lat lub mniej w dniu 31 grudnia 2021 r. (studenci pełnoetatowi mogą mieć poniżej
24 lat oraz dzieci, które mają stałe i całkowite upośledzenie mogą mieć jakikolwiek wiek).
 CTC: 17 lat lub mniej w dniu 31 grudnia 2021r.
 CDCTC: 13 lat lub mniej w dniu 31 grudnia 2021r., albo osoba na utrzymaniu, która nie
jest w stanie sama się o siebie troszczyć.
Dochód w roku 2021:
 Dla federalnego CTC, nie ma wymagania minimalnego dochodu aby uzyskać ten zwrot
podatkowy. Wynosi aż do $3 600 dla dzieci w wieku 5 lat lub młodszych, oraz aż do
$3 000 dla dzieci w wieku 6-17 lat.
 Dla federalnego EITC, twoje dochody muszą być niższe od poniżej wymienionych limitów:

Ilość dzieci

Pracownicy stanu
wolnego o dochodach
niższych od:

Pracownicy żonaci/
zamężni o dochodach
niższych od:

EITC
aż do:

1 dziecko

$42,158

$48,108

$3,618

2 dzieci

$47,915

$53,865

$5,980

3 lub więcej dzieci

$51,464

$57,414

$6,728

 Dla federalnego CDCTC, ilość pieniędzy, które możesz odzyskać zależy od ilości dzieci
pod twoją opieką, wysokości dochodów twojej rodziny oraz kosztów wydanych na opiekę.
Ilość dzieci
1 dziecko

2 dzieci

Kwota wydatków na
opiekę w roku 2021
Aż do $8 000

Aż do $16 000

Dochód

Zwrot
maksymalny

$0-$125,000

$4,000

$125,000-$183,000

Zróżnicowany

$183,000-$400,000

$1,600

$0-$125,000

$8.000

$125,000-$183,000

Zróżnicowany

$183,000-$400,000

$3,200

