Czy złożyłeś już
zeznanie podatkowe?
	Dlaczego jest ważne złożenie zeznania
podatkowego?
Jeśli jest wymagane przez prawo złożenie zeznania
podatkowego i nie wypełnisz tego wymagania, IRS jest
upoważnione do przygotowania federalnego zeznania
podatku w Twoim imieniu, w oparciu o informacje przesłane
przez Twojego pracodawce do do Urzędu Skarbowego .
Może to skutkować tym, że IRS wyśle Ci rachunek za
należne podatki jeżeli stwierdzi że masz zobowiazania
podatkowe . Jeśli nie zlożysz zeznania podatkowe i nie
zapłacisz podatku na czas, IRS może nałożyć kary za późne
złożenie zeznania podatkowego,kary za późne płatności, lub
odsetki od kwoty wierzytelności. Jeśli wymagane jest, abyś
złożył federalne zeznanie podatkowe i celowo nie wypełnisz
tego zobowiazania, możesz być oskarżony o przestępstwo.
Skazana osoba może zostać ukarany grzywną do $25.000
lub nawet skazana na karę więzienia!
Jeśli jesteś winien IRS należności podatkowe z poprzedniego
roku i nie stać Cię aby je zapłacić, IRS nie pozwoli Ci na
żaden plan płatności ani jakiekolwiek inne alternatywne
rozwiązanie dopóki nie złożysz wszystkich zaległych zeznań
podatkowych za lata ubiegłe.
Jeśli jesteś rezydentem Illinois, prawo wymaga złożenia
stanowego zeznania podatkowego od dochodów jeśli także
składasz federalne zeznanie podatkowe, lub jeśli Twoja
podstawa podatkowa w Illinois jest większa niż zwolnienie
podatkowe w Illinois.

	Czy mam obowiązek złożenia
zeznanie podatkowe?
Musisz złóżyć federalne zeznanie podatkowe jeżeli dochód
brutto jest równy lub większa od kwoty poniżej:
PRZYCHÓD
STATUS PODATNIKA
BRUTTO W 2012
Stan wolny

$9750

Małżeństwo –rozliczenie wspólne

$19,500

Małżeństwo - rozliczenie oddzielne

$3,800

Głowa gospodarstwa domowego

$12,500

Kwalifikujący się wdowcy z dziećmi

$15,700

* Osoby indywidualne powyżej 65 roku życia mogą się
ubiegać o dodatkowe zwolnienia podatkowe.
Uwaga: Osoby o dochodach netto $400 lub więcej z
własnej działalności gospodarczej są zobowiązane do
złożenia zeznania podatkowego nawet jeżeli dochód
jest mniejszy niż powyższe kwoty.

	Mój dochód jest bardzo niski. Czy
powinienem złożyć zeznanie podatkowe
nawet jeśli nie jestem zobowiązany
do składania takiego zeznania
podatowego?
Prawdopodobnie! Nawet jeśli nie zarobiłeś wystarczająco
aby mieć wymóg składania zeznania podatkowego,
powinieneś złożyć zeznanie podatkowe jeśli:
• M
 iałeś potrącane podatki od zarobków (możesz
otrzymać zwrot kwoty potrąconej). Dodatkowo
powinieneś zlożyć zeznanie podatkowe w stanie Illinois
aby uzyskać zwrot podatku potrąconego z Twojego
czeka lub zwrot szacunkowych płatności na rzecz
podatku dochodowego.
• M
 ożesz być uprawniony do Earned Income Tax
Credit, , specjalny kredyt dla rodzin pracujących.
Musisz mieć prawidłowy Social Security numer ,
musisz być obywatelem USA lub miec karte rezydenta
przez cały rok, i musisz wykazać dochód. Istnieją
pewne ograniczenia. W 2012 roku dla kwalifikujących
się rodzin z 3 + kwalifikującymi się dziećmi
,maksymalna kwota kredytu „Earned Income Tax
Credit” jaka podatnik może otrzymać jest $5,891.
• J eżeli miałeś prawo do kredytu w poprzednim roku
, ale nie złożyleś zeznania podatkowego to nadal
możesz otrzymać zwrot składając zeznanie podatkowe
w ciągu trzech lat od daty wymaganego zeznania
podatkowego.

Jak dostać informacje z W-2?
Jeśli straciłeś swoje W-2, możesz skontaktować sie z
byłym pracodawcą aby zobaczyć czy nadal posiada
kopię Twojego W-2. Alternatywnie, można poprosić o te
informacje bezpośrednio IRS – dzwoniąc pod numer
(800) 829-1040 i poprosić o wysłanie Twojego "Wage
and Income Transcript" dla danego roku. Dotyczy to
również informacji o płacach na W-2 i z formy 1099
o samozatrudnieniu, emerytury , renty i płatności z
ubezpieczenia społecznego . Nie ma żadnych opłat o
ubiegania się o te informacje.

	Jeśli Twoje zeznanie podatkowe
przygotowuje osoba profesjonalna...
Niestety czasami sporządzający może popełnić bład.
Po podpisaniu zeznania podatkowego jesteś wyłącznie
odpowiedzialny/a za wszystkie informacje na zeznaniu,
nawet jeśli przygotowujący popełnił błąd. Pamiętaj, aby:
• Przeglądnąć zwrot podatkowy i upewnić się,
że go rozumiesz i zgadzasz się z nim przed
podpisaniem;
• Zachować kserokopię deklaracji podatkowej
która jest podpisana przez Ciebie i
przygotowującego;
•Upewnić się, że przygotowujący zamieściłl
na zeznaniu podatkowym swoja nazwę, imię
i nazwisko, adres, numer telefonu i numer
identyfikujacy .
Uwaga jeśli przygotowujący oferuje zwrot - Refund
Anticipation Loan (RAL) or Refund Anticipation Check
(RAC).Usługi te mają bardzo wysokie opłaty i bardzo
wysokie stopy procentowe. W ten sposób możesz stracić
dużą część zwrotu. Zamiast tego możesz otrzymać zwrot
podatkowy bardzo szybko przez e-filing i przelanie zwrotu
podatkowego bezpośrednio na konto bankowe.

	Gdzie mogę uzyskać pomoc w
przygotowaniu mojego zeznania
podatkowego?
Można ubiegać się o przygotowania darmowego
zeznania podatkowego w jednym z 12 lokalizacji CEP
w Chicago i otaczających je peryferjach. Każdego roku
od stycznia do kwietnia, szkoleni wolnotariusze z CEP
pomagają prawie 20000 osobom w przygotowaniu
zeznania podatkowego i uzyskaniu należnych kredytów
i zwrotów. Ponadto CEP pomoże Ci otworzyć konto
bankowe, nauczy Cię sposobów jak zaoszczędzić
na przyszłość i lepiej zarządzać swoimi pieniędzmi.
Odwiedź www.economicprogress.org aby znaleźć
CEP w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania.
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Centrum Postępu Gospodarczego (CEP) pomaga
osobom i rodzinom o niskich dochodach przenieść
się z niepewności finansowej do bezpieczeństwa
finansowego. www.economicprogress.org

Linia pomocy
„Kliniki podatkowej”:
(312) 630-0241

taxclinic@economicprogress.org

„Klinika podatkowa” (LITC), związana z Centrum Postępu
Gospodarczego, jest niedochodową organizacją pomagajacą
osobom o niskich dochodach i jest częściowo finansowana
z dotacji Urzędu Skarbowego. Jednakże „Klinika podatkowa”
i jej pracownicy nie są powiązani z IRS, Illinois Department
of Revenue lub jakąkolwiek inną grupą. Decyzja podatnika
do skorzystania z usług „Kliniki podatkowej” nie wpłynie na
prawa podatnika przed IRS lub IDOR. Zgodnie z United
States Treasury Department Regulations określonych
w Circular 230 , żadna porada podatkowa zawarta w
niniejszym komunikacie, ani w załącznikach , nie jest
przeznaczona ani napisana aby służyć osobom lub podmiot
w celu (i) unikania kar nałożonych w Internal Revenue Code
lub (ii) promowania, marketingu lub polecanie osoby trzeciej
w sprawach dotyczących podatków.

