
Щоби 
повернути 
собі гроші, 
подавайте 
податкову 
декларацію 
державі

Щоби одержати подальшу інформацію, завітайте 
на сторінку TaxOutreach.org/TaxCredits або 
зателефонуйте до ФПС на номер 1.800.829.1040.

Можливо, ви маєте право повернути собі тисячі 
доларів сплачених податків, коли вимагатимете 
такі заліки: податковий залік на рахунок статку, 
який заробили відповідно до федеральної 
податкової декларації (EITC), податковий залік 
на дітей (CTC), податковий залік на догляд за 
дітьми та утриманцями (CDCTC). Якщо цього 
року ви уперше маєте право на один або більше 
податковий залік, ви можете відтак отримати 
суму грошей більшу, ніж будь-коли.

Як одержати податкові заліки:

1 Чи ви маєте право одержувати заліки
 Дізнайтесь, яку суму грошей ви можете одержати, 
відвідавши сторінку TaxOutreach.org/TaxCredits у всемережжі.

2Зверніться  по БЕЗКОШТОВНУ допомогу щодо 
подавання податкових декларацій
Завітайте на GetYourRefund.org або зателефонуйте на 
800.906.9887 навіть якщо ви зазвичай і зовсім не подаєте 
податкових декларацій.

3 Подайте ваші податкові декларації державі
Одержіть безкоштовну допомогу у подаванні податкових 
декларації до 18 квітня.

Що потрібно приносити з собою на зустріч, щоби 
подавати податкові декларації?

❏  Посвідчення особи, яке є дійсним та містить вашу світлину

❏   Картку соціяльного страхування або листа, який підтверджує 
наявність номеру соціяльного страхування або ж наявність 
номеру платіжника податків-фізичної особи для кожного з 
людей, які будуть записаними у декларацію

❏ Формуляри-звіти про заробітки W-2 або 1099

❏ Формуляр 1095-А

❏  Документи, які підтверджують сплачування за послуги по 
догляду за дітьми (якщо плануєте вимагати залік на догляд за 
дітьми та утриманцями) 

❏  Будь-які сповіщення від Внутрішньої Служби Зборів 
(Федеральної Податкової Служби (ФПС, IRS)), включно листа за 
формою 6419 про сплачені наперед заліки на догляд за дітьми 
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Якщо ви маєте дітей, ви можете мати право на будь-який з трьох наведених вище 
податкових заліків, якщо:

Місце вашого мешкання:  
Ваша дитина мешкала з вами більш ніж половину часу у 2021 році.

Вік дитини. Дитина має бути в наступному віці:

  Щодо заліку EITC: Станом на 31 грудня 2021 року, вік дітей має бути 18 років або молодші (студенти (учні), 
які відвідують учбові заклади з повним навантаженням (full-time), можуть бути молодші 24 років. Діти, які 
вважаються цілковитими та постійними інвалідами можуть бути будь-якого віку).

  Щодо заліку CTC: Станом на 31 грудня 2021 року, віком 17 років або молодші.

  Щодо заліку CDCTC: Станом на 31 грудня 2021 року, віком 13 років або утриманцем, які не в змозі 
доглядати за собою.

Прибутки за рік 2021:

  Для федерального заліку СТС не існує вимог щодо мінімального прибутку, щоби одержати цей залік. Сума 
заліку може бути до $3,600 для дітей віком 5 років і молодші та до  $3,000 для дітей у віці від 6 до 17 років.

   Щодо федерального заліку EITC, ваші статки від заробітків мають бути меншими ніж наступні суми:

Кількість дітей  
у родині:

Одинока людина, яка 
працює та має статки 
нижче, ніж:

Подружжя, яке 
працює та має 
статки нижче, ніж: Залік EITC до:

1 дитина $42,158 $48,108 $3,618

2 дітей $47,915 $53,865 $5,980

3 або більше дітей $51,464 $57,414 $6,728

  Щодо федерального податкового заліку CDCTC, сума, яку ви можете одержати 
назад залежить від кількости дітей, які перебувають під вашою опікою, від 
статків вашої родини та від суми, яка витрачається на догляд за дітьми.

Кількість дітей

Сума, яку 
витрачено на 
догляд за дітьми  
у 2021 році Статки

Максимальна 
сума заліку

1 дитина До $8,000

$0-$125,000 $4,000

$125,000-$183,000 Сума різниться

$183,000-$400,000 $1,600

2 дітей До $16,000

$0-$125,000 $8.000

$125,000-$183,000 Сума різниться

$183,000-$400,000 $3,200

Чи я маю 
право 
одержувати 
заліки?
Цього року, уперше, більша 
кількість людей, ніж це було 
коли-небудь у минулому, може 
мати право одержувати заліки на 
рахунок федеральних податків 
та, коли настає час звітувати 
за сплачені податки, зможе 
одержати назад свої гроші.

Про залік на рахунок прибутку 
від заробітків, відповідно до 
федеральної податкової декларації 
(EITC): Якщо протягом 2021 року ви 
працювали, ви можете мати право на 
залік EITC, навіть якщо у минулому не 
мали на цей залік права.

Про податковий залік на дітей 
(CTC): Майже кожна родина, яка має 
дітей вдома, має право на залік СТС 
в 2021 році. Ви можете одержати 
цей залік навіть якщо ви одержуєте 
пенсію, одержуєте виплати через 
непрацездатність та й навіть якщо ви у 
минулому не мали права на цей залік. 
Навіть якщо ви одержували залік СТС 
наперед у 2021 році, подайте податкову 
декларацію, щоби одержати повну суму 
цього заліку.

Про податковий залік на догляд за 
дітьми та за утриманцями (CDCTC): 
Мільйони родин, що сплачують за 
догляд за їхніми дітьми та за дорослими, 
мають право на залік CDCTC.

Соціяльні програми: Якщо ви 
вимагаєте ці заліки, ці ваші вимоги 
не впливатимуть на ваші права на 
соціяльні програми від федерального 
уряду, а саме, програму SNAP (гроші 
на продукти харчування), федеральну 
пільгову програму SSI, медичне 
страхування Medicaid, матеріяльну 
соціяльну допомогу від штату та 
державні житлові пільги. Якщо ви 
будете зберігати податки, які вам 
повернули, ці збережені Вами податки, 
протягом 12-ти місяців відколи ви їх 
одержали, не будуть ураховуватися, 
як такі статки та ресурси, що 
обмежуються (лімітуються) відповідно 
до правил щодо одержування 
федеральних соціяльних виплат.

Більш докладно про заліки EITC, CTC та CDCTC:

Якщо ви не маєте дітей, ви можете мати 
право на залік EITC у наступних випадках:

Вік:  
Ви є людиною віком 19-ти років і старші. 
Ви не можете вимагати цей залік, якщо 
у 2021 році протягом 5-ти місяців або 
більше, ви були студентом (учнем) та ваш 
вік був між 19-ма та 23-ма роками.

Статки у 2021 році:  
Якщо ви заробили менше, ніж $21,430 
($27,380, якщо ви одружені), ви можете 
одержати залік EITC до $1,502.

Якщо ви не є громадянином ЗША ви можете мати 
право на будь-який з цих податкових заліків, якщо:

  залік EITC: Ви, ваш чоловік або ваша дружина та 
будь-яка дитина, яку ви записуєте до податкової 
декларації мають номер соціяльного страхування 
(SSN), що діє.

  залік CTC: Будь-яка дитина, яку ви записуєте 
до податкової декларації,  має власний номер 
соціяльного страхування, навіть якщо ви самі не 
маєте номера (номерів) соціяльного страхування.

  залік CDCTC: Будь-яка дитина, яку ви записуєте 
до податкової декларації,  має власний номер 
соціяльного страхування, навіть якщо ви самі не 
маєте номера (номерів) соціяльного страхування.
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