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Muszę zapłacić 
zobowiązania podatkowe  
JAKIE MAM OPCJE PŁATNOŚCI?

  Opcja 1: Umowa na raty
"Nie mogę sobie pozwolić na zapłacenie  pełnej kwoty, ale 
mogę robić miesięczne płatności."

Obowiązuje opłata $105 aby założyć plan miesięcznej  
płatności. Jeśli zgodzisz  się aby IRS pobierał miesięczną  
płatność bezpośrednio z konta bankowego, opłata ta będzie  
zmniejszona do $52.  Możesz zapłacić tylko $43  jeśli 
Twoje dochody są poniżej pewnego poziomu. Wypełnij IRS 
formularz 9465 z żądaniem spłaty na raty. Można również 
wypełnić formularz online   
http://www.irs.gov/Individuals/Online-Payment-Agreement-
Application  jeśli kwota zobowiązań podatkowych (w tym 
kary i odsetki) jest mniejsza niż 50 000 dolarów. 

 Opcja 2: 

  Tymczasowa nieściągalność 
podatkowa (CNC)

"Nie stać mnie na zapłacenie żadnej kwoty."

Jeśli nie masz wystarczająco  dochodu aby pokryć  
miesięczne  płatności, możesz poprosić IRS, aby 
umieścił Twoje  konta podatkowe w statusie "tymczasowa 
nieściągalność podatkowa" (CNC), do momentu kiedy  
będziesz w  stanie dokonać miesięcznych płatności.

Jak złożyć wniosek o  umieszczenie w statusie CNC?

Stan CNC dostępny jest  tylko dla podatników, którzy nie 
mogą sobie pozwolić na  miesięczne  płatności. Po pierwsze, 
musisz mieć złożone wszystkie  zeznania podatkowe. Jeśli 
nie masz pewnośc czy zlożyłes  wszystkie wymagane 
zeznania podatkowe możnesz poprosic  IRS o te informacje 
dzwoniąc po numer (800) 829-1040. Po drugie, będziesz 
musiał dostarczyć do IRS documenty potwierdzjące 
informacjie o dochodach  i wydatkach , takich jak: 

 •  Kopie ostatniego  odcinka wypłaty/ czeka  z każdej 

wykonywanej pracy; 

 •  Kopie ostatnich wyciagów  od pozostałych dochodów 

takich jak: świadczenia  z ubezpieczenia społecznego, 

dochód z renty lub emerytury, alimenty, itp.; 

 • Kopie ostatnich rachunków za gaz i prąd;

 •  Kopię umowy wynajmu mieszkania lub kopie kredytu 

hipotecznego zawierające informacje o wysokości 

miesięcznej opłaty;

 •  Kopie wyciągu z karty kredytowej i wyciągi bankowe; 

 • Dowód pozostałych  wydatków  miesięcznych; 

 •   Zeznanie o posiadanych aktywach, takich jak 

samochód, inwestycje, nieruchomości, itp.

Jeśli jesteś żonaty i mieszkasz ze swoim 
współmałżonkiem, musisz podać informacje przychodów 
i kosztów dla obojga małżonków. Informacje te możesz 
podac do IRS  przez telefon, lub możesz  wypełnić 
formularz IRS 433-F i wysłać go do Urzędu Skarbowego  
z prośbą o stan CNC. 

Moje konto  podatkowe jest w statusie  CNC. Co to 
oznacza w przyszłości?

Mimo że IRS będzie dodawać  kary i odsetki do kwoty 
należnej, to nie będzie starało  się zciągać od Ciebie 
należości podatkowej. IRS sprawdzi konto raz w roku, 
aby zobaczyć,czy jesteś w stanie rozpocząć  płatności 
– jeśli nie  jesteś jeszcze w stanie tego zrobić to  konto 
pozostanie w stanie CNC. Raz w roku otrzymasz wykaz 
konta podatkowe   przypominający  o wysokości  salda 
zaległych podatków. Musisz kontynuować składanie 
zeznania  podatkowego   każdego następnego roku, i jeśli 
w danym roku bedzie Ci się należał zwrot podatkowy to  
IRS zatrzyma ten zwrot aby pomniejszyć balans podatków 
należnych  do IRS.  Jest możliwe że Twoje konto 
podatkowe ze wzgledu na niskie dochody pozostanie w 
statusie CNC przez kilka lat - i  po upływie specyficznego 
czasu  IRS, wedlug prawa podatkowego, nie będzie w 
stanie kolekcjonować  od Ciebie tego dlugu podatkowego. 

 Opcja 3: Zgoda na kompromis
"Nie mogę sobie pozwolić na zapłacenie pełnej  kwoty, 
ale oferują mniejsze płatności na spłatę całkowitego 
zadłużenia  podatkowego."  

Zgoda na   kompromis ( Offer in Compromise) jest  opcją 
spłaty zadłużenia podatkowego dla osób których  nie stać 
na zapłacenie zobowiązania podatkowego w całości. 
Kiedy ubiegasz się o zgodę na  kompromis, oferujesz 
IRS spłatę jednej okrągłej sumy, lub kilku mniejszych na 
poczet całego zobowiązania podatkowego.  



1.  Wątpliwości co do odpowiedzialności: jeśli nie 
zgadzasz się  że jesteś winien podatek dochodowy 
, lub jeśli nie zgadzasz się że kwota podatku jest 
poprawna, możesz złożyć podanie o zgodę na  
kompromis ( Offer in Compromise)  na podstawie 
wątpliwości co do odpowiedzialności podatkowej.  
Będziesz musiał dokładnie wytłumaczyć IRS 
dlaczego nie zgadzasz się ze zobowiązaniem 
podatkowym, lub dlaczego nie zgadzasz się z kwotą 
podatku.

2.  Wątpliwość co do ściągalności:  jeśli nie masz 
dochodu i/lub aktywów aby zapłacić podatek  w 
całości, możesz poprosić IRS aby rozważył podanie  
ze względu na wątpliwość ściągalności. Trzeba 
będzie dostarczyć do IRS  informacji które wykarzą  
że finansowo nie jesteś w stanie zapłacić podatku w 
całości. IRS weźmie także pod uwagę szczególne 
okoliczności, które wpływają na zdolność do 
spłacania, takie  jak niespodziewane wydatki 
medyczne.

 3.   Skuteczna Administracja Podatkowa: nawet 
jeśli masz dochod lub majątku do zapłaty 
podatku możesz się  kwalifikować  do zgody na  
kompromis (Offer in Compromise)  ze względu na 
skuteczną administrację podatkową (Effective tax 
administration). Ogólnie rzecz biorąc ta opcja jest 
tylko dostępny dla podatników którzy doświadczyliby   
trudności ekonomicznych jeśli podatek by 
nałożono ( osoby z   problemami  zdrowotnymi, 
niepełnosprawni,  lub inne sytuacje). Dla przykładu,  
jeśli masz dom i sprzedaż domu  odbywa się aby 
wywiązać się ze   zobowiązania podatkowego i to 
narazi Cię  trudności finansowe, wtedy możesz się 
ubiegać o effective tax administration. 

Jak ubiegać sie o zgodę na kompromis (offer in compromise)?

Aby złożyć podanie musisz wypełnić  formularz  IRS 656 
Offer in Compromise i  formularz IRS 433-A (OIC), Collection 
Information Statement for Wage Earners and Self-Employed 
Individuals. Formularze te są dostępne na www.irs.gov. 
Formularz 433-A (OIC) zawiera pytania o Twoje miesięczne 
dochody i wydatki i na tej podstawie  IRS może zweryfikować 
Twoją niezdolność do zapłaty pełnej kwoty podatku. IRS także 
wymaga wysłania dokumentów do Urzędu Skarbowego z 
formularzem, aby zweryfikować Twoje miesięczne przychody 
i koszty. Dodatkowo, musisz złożyć wszystkie wymagane 
federalne zeznania podatkowe, zanim poprosisz o zgodę 
na  kompromis, podczas gdy IRS rozpatruje  Twoją ofertę. 
Jeśli IRS odrzuci ofertę, będziesz miał 30 dni na odwołanie 
w formie pisemnej. Twoja sprawa zostanie przypisana do 
niezależnych IRS urzędników którzy zajmują się odwołaniami 
i ponownie rozpatrzyąTwoje podanie.

Nasza „Kiniki podatkowa „może pomóc z w gromadzenia 
dokumentacji aby  ubiegać się  o 
“offer in compromise”,”  currently-not-collectible status”, lub 
“installment agreement.”

Centrum Postępu Gospodarczego (CEP) pomaga 
osobom i rodzinom o niskich dochodach  przenieść 
się z niepewności finansowej do bezpieczeństwa 
finansowego. www.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.
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Linia pomocy  
„Kliniki podatkowej”: 
(312) 630-0241
taxclinic@economicprogress.org


