
         

Neighborhood Tax Centers  

 

Solicitud y Renovación GRATUITA del número ITIN  
Para familias e individuos con ingresos de hasta $58,000 

 

 

¿Qué es el número ITIN? 
Es un número de identificación que da el IRS para que las personas que no tienen y no califican para un 
Número de Seguro Social puedan declarar sus impuestos. 

- No cambia su estatus migratorio 
- No es un permiso para trabajar en Estados Unidos 
 

Importante: Su dependiente debe vivir en Estados Unidos para obtener un ITIN 

 

¿Cómo solicitar o renovar un número ITIN? 
 

Solo para renovaciones: Carta de renovación del IRS 
Cada solicitante deberá presentar: Pasaporte vigente con sello de entrada al país o dos documentos de 
la siguiente lista: 
 

 

Solicitantes de 18 años o mayores 
Identificación con fotografía vigente: 
*Tarjeta de identificación nacional  
   (Matrícula Consular) 
*Licencia de manejar del país de origen 
*Tarjeta para votar 
Acta de nacimiento 
Recibo de luz, teléfono, cuenta de banco 

Solicitantes menores de 18 años 
*Acta de nacimiento 
*Cartilla de vacunación 
Registros escolares: 
*Transcripción oficial 
*Boleta de calificaciones y carta de la escuela con 
datos completos del alumno y escuela 

 

 

                                    
 

Múltiples centros disponibles en la región 
 

Para direcciones y horarios de servicio, visite: www.freetaxcenters.org 
 

¿Preguntas? Llame al: 713-273-3755  ó  2-1-1 Texas / United Way 
 
 

 
 
 

 

                                                          
 

 

 

                                          

http://www.freetaxcenters.org/


         

Neighborhood Tax Centers  

 
FREE Application and Renewal of ITIN Number 
For families and individuals that earn up to $58,000 

 
 

¿What is an ITIN number? 
Is an identification number that the IRS provides to individuals that don’t have and don’t qualify for a 
Social Security Number and need it to file a tax return. 

- It doesn’t change your immigration status 
- -      It is not a permit to work in the United States  

-  

Important: Your dependent must live in the United States to qualify for an ITIN   
 
 

How to apply or renew an ITIN number?  
For renewals only: IRS renewal letter.  
Each person applying must present: Valid Passport with entry to the country stamp or two documents 
from the list below:  
 

Applicants 18 years or older 
Valid photo ID: 
*National ID Card 
*Foreign Government Driver’s License 
*U.S. Visa 
*U.S. Military ID 
Birth Certificate 
Utility invoice, bank statement 

Applicants under 18 years 
* Birth Certificate 
*Vaccination card 
School records: 
*Official transcript 
*Report card and school letter with complete 
information of the student and school 

 
 

 
 

Multiple sites available in our region 
 

For locations and hours of operation, visit: www.freetaxcenters.org 
 

¿Question? Call: 713-273-3755  or  2-1-1 Texas / United Way 
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Neighborhood Tax Centers  
 

免费申请和更新 ITIN 号码 

针对收入 $58,000 美元及以下的个人和家庭 

 

ITIN 号码是什么？ 

ITIN 是美国国税局 IRS 提供给没有社会安全号码且没有资格获得社会安全号码，但是需要用此号

码提交纳税申报表的个人身份编号 

- 它不会变更您的移民状态 

- 它不是可以在美国工作的许可 

重要信息：您的被抚养人必须居住在美国才有资格申请 ITIN 号码   

如何申请或更新 ITIN 号码？ 

仅针对更新：IRS 更新信函。 

每个申请人必须提交：有进入美国境内盖章的有效护照或以下列表中的两个文件： 

 

申请人年满 18 周岁 

有照片的身份证 ID： 

* 全国有效的身份证 ID 

* 外国政府颁发的驾驶执照 

* 美国签证 

* 美国军队身份证 

出生证 

煤气水电发票、银行对账单 

申请人 18 岁以下 

* 出生证 

* 疫苗卡 

学校记录： 

* 正式成绩单 

* 包括学生和学校完整信息的成绩单和学校信函 

 

                                    

我们地区有多个地点 
 

要了解地点和办公时间信息，请访问：www.freetaxcenters.org 
 

                 有问题吗？请致电：713-273-3755  或  2-1-1 Texas / United Way 
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Neighborhood Tax Centers  

 
Đăng ký MIỄN PHÍ và Gia hạn Số ITIN 

Dành cho các gia đình và cá nhân có thu nhập tối đa $58,000 
 

¿Số ITIN là gì? 
Là một số định danh mà IRS cung cấp cho những cá nhân không có và không đủ điều kiện được cung cấp 
Số An sinh Xã hội và cần số định danh này để khai thuế. 
- - Số ITIN không thay đổi tình trạng nhập cư của quý vị  

- -      Đây không phải là giấy phép để làm việc tại Hoa Kỳ 

-  

Quan trọng: Người phụ thuộc của quý vị phải sinh sống ở Hoa Kỳ để đủ điều kiện được cung cấp số ITIN. 

 

Làm thế nào để đăng ký hoặc gia hạn số ITIN?  
Chỉ dành cho gia hạn: Thư gia hạn IRS.  
Mỗi cá nhân đăng ký cần phải xuất trình: Hộ chiếu Hợp lệ có dấu nhập cảnh của quốc gia hoặc hai loại 
giấy tờ từ danh sách dưới đây: 
 

Đối với người nộp đơn từ 18 tuổi trở lên 
Thẻ ID có ảnh hợp lệ: 
*Thẻ ID Quốc gia 
*Bằng Lái xe của Chính quyền Nước ngoài 
*Visa Hoa Kỳ 
*ID Quân nhân Hoa Kỳ 
 Giấy Khai sinh 
Hóa đơn tiện ích, bảng sao kê ngân hàng 

Đối với người nộp đơn dưới 18 tuổi 
* Giấy Khai sinh 
*Thẻ tiêm chủng 
Hồ sơ trường học: 
*Bảng điểm chính thức 
*Phiếu báo cáo thành tích học tập và thư của 
trường học với đầy đủ thông tin của học sinh và 
trường học 

 
 

 

 
Nhiều địa điểm có sẵn trong khu vực của chúng tôi 

 

                   Để biết địa điểm và giờ làm việc, vui lòng truy cập: www.freetaxcenters.org 
 
 

¿Quý vị có thắc mắc? Gọi: 713-273-3755  or  2-1-1 Texas / United Way 
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