
Z jakimi problemami może mi pomóc 
uporać się poradnia prawna? 

 Kontrola skarbowa (audits):  
Złożylem zeznanie podatkowe 
do urzędu IRS a teraz oni 
twierdzą że to zeznanie jest 
błędne i nie należy mi się 
zwrot lub muszę dopłacić. 
Poradnia może pomóc ci 
zweryfikować czy twoje zeznanie 
podatkowe było poprawne, może 
również reprezentować cię przed 
IRS w celu wyjaśnienia sprawy. 

 Zwot podatku: Earned Income 
Credit:  Urząd IRS prosi mnie 
o certifikat iż należy mi się 
zworot zanim bedę mógł 
otrzymać ten zwrot. Poradnia 
może pomóć ci ustalić czy należy 
ci się zwrot podatku, może 
również pomóc ci w 
przygotowaniu właściwych 
dokumentów dla urzędu IRS. 

 Zwolnienie malżonka z 
odpowiedzialności za wspólne 
rozliczenie podatkowe 
(Innocent Spouse):  Urząd 
IRS twierdzi że muszę 
zapłacic podatki mójego 
małżonka/małżonki (bylego 
małżonka/małżonki). W mójej 
opini nie powinnienem być 
odpowiedzialny za te 
zobowiazanie podatkowe.   
Poradnia może pomóc ci złożyć 
wniosek o zwolnienie z 
odpowiedzialności za zobowiazanie 
podatkowe twojego 
małżonka/małżonki, może również 
reprezentować cię przed IRS oraz 
w sądzie. 

 Poszkodowany 
małżonek/małżonka: Mój 
małżonek/małżonka miał 

zobowiazanie podatkowe, 
alimenty lub kredyt jeszcze 
zanim się pobraliśmy, teraz 
urząd IRS  zatrzymał mój 
zwrot podaku. Czy moge 
odzyskać zwort podatku? 
Możesz kwalifikowac się jako 
poszkodowany 
małżonek/małżonka. Poradnia 
może ci pomóc złożyć wniosek jak 
również ustalic czy część lub caly 
zwrot podatkowy powinien być ci 
wypłacony. 

 Zaległości podatkowe:  Urząd  
IRS twierdzi ze musze 
zaplacic podatek za 
wczesniejsze lata. W mojej 
opini nie mam żadnych 
zaległości podatkowych.  
Poradnia może pomóc ci w 
ustaleniu czy rzeczywiscie masz 
zaległość podatkową a jeśli tak 
może ci pomóc w zaplanowaniu 
sposobu zplaty tego długu lub 
uzyskaniu odroczenia zapłaty. 
Poradnia może również pomóc w 
negocjacjach dotycząych zaplaty 
ratalnej (installment agreement) 
lub oferty kompromisu (offer to 
compromise). 

 Musze złożyć zeznanie 
podatkowe za pare lat ale 
boje się tego robic. Poradnia 
może ci pomóc w ustaleniu czy 
rzeczywiście złożenie zeznania jest 
konieczne, może również pomóc 
znaleść księgowego, który może 
wypełnic twoje zeznanie za 
darmo, lub za bardzo małą 
opłatą.Poradnia może również 
wnioskować aby kary za 
niezapłacone zaległe podatki byly 
umożone.  

 Sprawy sądowe: Złożyłem 
pozew w sądzie właściwym 
dla sparw podatkowych (Tax 
Court) lub w sądzie dla 
naszego dystryktu ( United 
States District Court) i 
potrzebuję pomocy prawnej.  
Poradnia może reprezentować cię 
przed oboma sądami, jak również 
może pomóc ci dojść do ugody z 
urzędem IRS.   

 
Jak zwrócić się o pomoc do 
poradni? Zadzwoń do naszego biura:  
(860) 570-5165 i wyjaśnij swój 
problem dyrektorce poradni lub 
studentowi. Wszystkie rozmowy 
telefoniczne są poufne. Możesz zostać 
poproszony o osobiste przybycie i 
przyniesienie dokumentów. Po 
osobistym spotkaniu poinformujemy 
cię czy możemy ci pomóc. Nie ma 
żadej oplaty za spotkanie. 
Czy Poradnia jest odpłatna? 
Poradnia nie jest odpłatna. Żeby 
otrzymać darmową pomoc twoja 
rodzina musi mieć nastepujacy 
dochód: 
 
 Liczba osób dochód równy lub 
   mniejszy niż: 
         1  $30,350 
         2  $41,150 
              3  $51,950 

4 $62,750 
5 $73,550 
6 $84,350 

 
Za każdą dodatkową osobę w rodzinie 
dodaj  $10,800. 
 
Ogólnie suma niezapłaconych przez 
ciebie podatków wraz z karami nie 
powinna przekroczyć  $50,000.   



Moje spotkanie w Poradni  
:_________________________ 
Muszę przynieść ze sobą: 

□ Zeznania podatkowe z 
wszytkich kwestionowanych 
lat (zawróno federalne jak i 
stanowe) 

□ Korespondencję z urzędem 
IRS lub DRS . 

□ Kopie listów i dokumentów 
które wysłałem do urzędu IRS 

□ Wypłaty (pay stubs) lub inne 
dokumenty potwierdzające 
mój dochód w tym roku. 

□ Inne dokumenty ktore mogą 
być pomocne. 

 
 
 
 
Jak dojechać do Poradni: 
 

 
 

W udzielaniu porad prawnych 
Poradnia nie dyskryminuje pod 
względem rasy, koloru skóry, płci, 
narodowości, niepełnosprawności lub 
wieku. 
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POZWÓL NAM POMÓC 
ROZWIĄZAĆ TWOJE PROBLEMY 

PODATKOWE. OFERUJEMY 
DARMOWĄ  POMOC I 

REPREZENTACJĘ PRAWNĄ 
PRZED IRS I DRS DLA 

KAWLIFIKUJĄCYCH SIĘ 
PODATNIKÓW 

...       PPPOOO   WWWIIIĘĘĘCCCEEEJJJ   IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCJJJIII   

ZZZAAAJJJRRRZZZYYYJJJ   DDDOOO   ŚŚŚRRROOODDDKKKAAA………    


