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1 Моя інформація (Ця інформація не використовуватиметься для оновлення ваших даних*.)
Заявник:   Номер рахунку:   

Поштова адреса:    Місто:    Штат:    

Поштовий індекс:   

Телефон:   Адреса електронної пошти:    Факс:    
* Щоб оновити свої дані, перейдіть на сайт workingfamiliescredit.wa.gov і ввійдіть у свій обліковий запис My DOR.

2 Який дозвіл вам потрібен? (Виберіть A, B або обидва варіанти)

 A. Надсилати мою конфіденційну податкову інформацію електронною поштою або факсом.
Мені відомо про захищену систему обміну повідомленнями департаменту, описану на сторінці 3. Я знаю, що 
звичайна електронна пошта й факс не такі безпечні, тому конфіденційна інформація може потрапити до осіб, які 
не мають дозволу на доступ. Я приймаю ці умови та знімаю відповідальність за будь-яке порушення статті про 
нерозголошення таємниці, що виникає внаслідок використання незахищеної електронної пошти або факсу. (Розділ 
82.32.330 Зводу законів штату Washington із поправками (Revised Code of Washington, RCW))

 B. Передавати мою конфіденційну податкову інформацію особам або компанії, зазначеним нижче.
Якщо ви не надаєте дозвіл третій особі, пропустіть цей розділ. Якщо ви надаєте дозвіл усій компанії або 
законодавчому органу, додайте слова «і співробітники». Якщо ви надаєте дозвіл певним особам, укажіть додаткові 
імена в розділі з іменами та адресами електронної пошти осіб, яким надається дозвіл. 

Ім’я особи або назва компанії:   

Поштова адреса:    Місто:    Штат:    

Поштовий індекс: 

Телефон:   Адреса електронної пошти:    Факс:    

Позначте потрібне поле нижче:

 Будь-яка інформація протягом будь-якого періоду використання.

 Будь-яка інформація протягом цих указаних періодів використання: 

Упродовж року:   до року:   

 Лише вказану інформацію протягом цього періоду використання.  
Упродовж року: 

Інформація, яка передаватиметься: 

Імена й адреси електронної пошти  
осіб, яким надається дозвіл:  

 

 

Програма податкової субсидії для сімей, що працюють 
(Working Families Tax Credit, WFTC) — дозвіл на використання 
конфіденційної податкової інформації 
Використовуйте цю форму, щоб надати дозвіл департаменту доходів на вказані дії з 
вашим рахунком податкової субсидії для сімей, що працюють:
• надсилання конфіденційної податкової інформації на вашу адресу електронної пошти 

або (незахищеним) факсом, і/або

•  передавання вашої конфіденційної податкової інформації третій стороні.

Форма 14 0003

Щоб подати запит на отримання цієї інформації в іншому форматі або іншою мовою, зателефонуйте за номером 360-763-7300 
або напишіть на електронну пошту DORWFTC@dor.wa.gov. Користувачам телетайпу (TTY) потрібно набирати номер 711.

 Очистити форму

http://workingfamiliescredit.wa.gov
http://DORWFTC@dor.wa.gov
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3 Підпис
Я заявляю під страхом покарання за неправдиве свідчення, що маю повноваження підписувати цю форму 
як заявник на отримання податкової субсидії для сімей, що працюють, або додаю документ (наприклад, 
довіреність), який дає мені повноваження на підпис.

Підпис заявника:   Дата: 

Ім’я друкованими літерами:    

Місто й штат, у якому підписано: 

Цей дозвіл зберігає чинність до відкликання в письмовій формі будь-якою зі сторін. Зберігайте копію для свого 
архіву. Щоб відкликати цей дозвіл, напишіть «Revoke» (Відкликати) уздовж усієї лицевої сторони цієї форми та 
поверніть її в департамент, як зазначено в наступному розділі.

Подальші дії
КОМУ (якщо ви працюєте з працівником департаменту доходів, запишіть його ім’я тут): 

Надішліть цю форму факсом, електронною або звичайною поштою:

Факс:   360-763-7102

Адреса електронної  
пошти:  DORWFTC@dor.wa.gov

Поштова адреса:  Dept. of Revenue 
  Working Families Tax Credit 
  Attn: WFTC Translations 
  PO Box 47481 
  Olympia, WA 98504-7481

mailto:DORWFTC%40dor.wa.gov?subject=
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Інструкції

Передавання конфіденційної податкової інформації електронною поштою, факсом або третій стороні
Податкова інформація є конфіденційною та не підлягає передаванню іншим без спеціального дозволу. 

Заповнивши цю форму, ви надаєте департаменту дозвіл на:

•  надсилання конфіденційної податкової інформації на вашу адресу електронної пошти або факсом 
(розділ A), і/або

•  передавання вашої конфіденційної податкової інформації визначеній вами третій стороні 
(розділ B).

Цей запит може охоплювати всю конфіденційну податкову інформацію або обмежуватися певною інформацією 
та/або звітними періодами. Просимо вказати в розділі B конкретну інформацію, яку має передавати 
департамент, і періоди, які охоплює цей дозвіл.

Захищений обмін повідомленнями через систему My DOR
Заявники, які мають ідентифікатор користувача SAW і пароль, можуть увійти в систему My DOR і користуватися 
захищеним обміном повідомленнями.

Заявники, які не мають ідентифікатора користувача SAW і пароля, можуть дізнатися про їх створення на сайті 
workingfamiliescredit.wa.gov/get-help.

Після входу можна натиснути «Send a message» (Надіслати повідомлення), указати тему, написати повідомлення 
й прикріпити свою заповнену форму дозволу на використання конфіденційної податкової інформації 
(Confidential Tax Information Authorization, CTIA).

КОМУ: (Якщо ви працюєте з працівником департаменту доходів)
Якщо ви працюєте з працівником департаменту доходів, запишіть ім’я працівника в полі «КОМУ:» унизу 
сторінки 2 цієї форми й надішліть форму одним із наведених нижче способів.

Надішліть цю форму факсом, електронною або звичайною поштою:

Факс:   360-763-7102

Адреса електронної  
пошти:   DORWFTC@dor.wa.gov

Поштова адреса:   Dept. of Revenue

  Working Families Tax Credit

  Attn: WFTC Translations

  PO Box 47481

  Olympia, WA 98504-7481

Залишилися питання? 
Зателефонуйте в департамент за номером 360-763-7300.

https://workingfamiliescredit.wa.gov/get-help
mailto:DORWFTC%40dor.wa.gov?subject=
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