Urząd Rzecznika Praw Podatników NYC
Niniejsza broszura jest usługą nowojorskiego Urzędu
Rzecznika Praw Podatników (New York City Office
of the Taxpayer Advocate). Jeśli podatnik podjął
uzasadnione działania w zakresie rozwiązania problemu
podatkowego w Department of Finance, ale uważa, że
nie otrzymał zadowalającej odpowiedzi, może pomóc
Urząd Rzecznika Praw Podatników. Aby uzyskać pomoc,
odwiedź stronę www.nyc.gov/taxpayeradvocate i
wypełnij formularz DOF-911, „Request for Help from the
Office of the Taxpayer Advocate” (Wniosek o pomoc
Urzędu Rzecznika Praw Podatników”.
Inne opcje
Posiedzenie uzgadniające
Jeśli podatnik nie złoży wniosku o posiedzenie
uzgadniające lub jeśli nie złoży odwołania do
Tax Appeals Tribunal (Sądu Odwoławczego ds.
Podatkowych) w przewidzianych prawem terminach,
może być uprawniony do odbycia posiedzenia
uzgadniającego w Department of Finance (Wydział
Finansowy). Jeśli podatnik otrzyma zgodę na odbycie
posiedzenia uzgadniającego, może poprosić wydział
o ponowne naliczenie obowiązku podatkowego.
Instrukcje dotyczące wnioskowania o posiedzenie
uzgadniające pojawią się w zawiadomieniu
otrzymanym od Department of Finance, informującym
o obowiązku podatkowym.
Wreszcie, jeśli podatnik nie jest zadowolony z wyniku
posiedzenia uzgadniającego, może wnioskować o
posiedzenie końcowe, aby zakwestionować ustalenia
audytora przydzielonego do jego sprawy.
Plany spłat
Department of Finance oferuje plany spłat
podatnikom, którzy nie są w stanie wywiązać się ze
swoich zobowiązań z tytułu podatku od działalności
gospodarczej.

E-mail: DOFTaxpayerAdvocate@finance.nyc.gov
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Jeśli z powodu niepełnosprawności potrzebne są pewne
udogodnienia, które umożliwią złożenie wniosku i korzystanie
z usługi lub uczestnictwo w programie oferowanym
przez Department of Finance, należy skontaktować się
z koordynatorem ds. usług dla osób niepełnosprawnych
(Disability Service Facilitator) na stronie gov//contactdofeeo
lub by zadzwonić pod numer 311.

Aby wnioskować o plan spłat zadłużenia w wysokości
500 USD lub więcej, należy odwiedzić stronę
internetową e-Services wydziału pod adresem
www.nyc.gov/eservices.
Jeśli podatnik jest winien kwotę poniżej 500 USD
powinien odwiedzić centrum biznesowe Department
of Finance w celu omówienia porozumienia w sprawie
spłaty zadłużenia. Lokalizacje centrów podano na
stronie www.nyc.gov/visitdof.
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DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA
I PODATEK
AKCYZOWY
Prawa i obowiązki
podatników

JAK MOŻNA
ZAKWESTIONOWAĆ
ZALEGŁOŚCI Z
TYTUŁU PODATKU
OD DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ?
Jeśli podatnik nie zgadza się z ustaleniami
Department of Finance dotyczącymi jego
firmy i podatku akcyzowego, może skorzystać
z jednej z dwu form odwołania. Może poprosić
o posiedzenie rozjemcze w Conciliation Bureau
w Department of Finance lub złożyć wniosek w
Tax Appeals Tribunal.
Sposoby skłądania
odwołania
Conciliation Bureau w
Department of Finance
Przedstawienie
argumentów i
dokumentacji na
poparcie stanowiska
podatnika
Rozjemca wydaje
decyzję na podstawie
stanu faktycznego
sprawy

Tax Appeals Tribunal
Krok 1: Wysłuchanie
przez sędziego sądu
administracyjnego
Kroki 2 (opcjonalnie):
Odwołanie od decyzji
sędziego
Kroki 3 (opcjonalnie):
Zaskarżenie decyzji
Appeals Division zgodnie
artykułem 278
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Conciliation Bureau w Department of Finance
Posiedzenie rozjemcze jest niezależnym, nieformalnym,
bezstronnym i pozasądowym organem szybkiego
rozstrzygania sporów podatkowych, bez kosztów
formalnego przesłuchania. Jeśli podatnik chce złożyć
wniosek o posiedzenie rozjemcze, musi wypełnić
formularz zgłoszeniowy. Na stronie www.nyc.gov/finance
należy znaleźć „conciliation conference” i pobrać formularz.

informującym o zadłużeniu z tytułu podatku od
działalności gospodarczej. Wyznaczony sędzia
zorganizuje posiedzenie wstępne, na którym strony
będą próbowały uzyskać porozumienie. Jeśli strony nie
mogą się porozumieć, przystąpią do wysłuchania przez
sędziego. Sędzia przeprowadzi proces i w ciągu sześciu
miesięcy wyda pisemną decyzję. Podatnik ma prawo
odwołania się od decyzji sędziego.

Jak to działa?
W przypadku zadłużenia z tytułu podatku od działalności
gospodarczej lub z tytułu podatku akcyzowego od
działalności gospodarczej, podatnik musi złożyć wniosek
w ciągu 90 dni od daty podanej w „zawiadomieniu o
ustaleniu” lub „zawiadomieniu o odrzuceniu” otrzymanym
z Department of Finance.

Należy pamiętać, że sprawy obejmujące 10 000 USD
lub mniej podlegają Small Claims Unit (Działowi ds.
Drobnych Roszczeń) sądu. Postępowania te są mniej
formalne, a od decyzji tego działu nie przysługuje
prawo odwołania.

Podczas posiedzenia podatnik lub jego przedstawiciel
przedstawią argumenty i dokumentację na poparcie
stanowiska podatnika. Jeśli podatnik będzie
reprezentowany przez kogoś innego, taka osoba musi
mieć pełnomocnictwo i podatnik musi dostarczyć
dokumentację pełnomocnictwa wraz z wnioskiem o
posiedzenie.
Rozjemca wyda decyzję na podstawie stanu faktycznego
sprawy. Rozjemca może potwierdzić wstępną decyzję
Department of Finance lub może zwiększyć bądź zmniejszyć
kwotę należną od podatnika. Na żądanie podatnik może
otrzymać pełny lub częściowy zwrot pieniędzy.
Tax Appeals Tribunal
Tax Appeals Tribunal (Sąd Odwoławczy ds. Podatkowych)
jest niezależną agencją utworzoną przez statut miasta w celu
rozstrzygania sporów między podatnikami a Department
of Finance. Podatnik ma prawo zażądać wysłuchania przez
sędziego sądu administracyjnego i, jeśli nie zgadza się z
ustaleniami sędziego, może złożyć odwołanie do Appeals
Division (Wydziału Odwoławczego) sądu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat kroków opisanych
poniżej i pobrać niezbędne formularze, odwiedź stronę
www.nyc.gov/taxappeals.
Jak to działa?
Krok 1: Wysłuchanie przez sędziego sądu
administracyjnego
Podatnik musi złożyć wniosek do sądu o wysłuchanie
w ciągu 90 dni od daty podanej w zawiadomieniu

Kroki 2 (opcjonalnie): Odwołanie od decyzji
sędziego
Decyzja sędziego sądu administracyjnego jest wiążąca,
chyba że jedna lub obie strony zgłoszą wyjątek w
Appeals Division sądu w ciągu 30 dni od daty decyzji
sędziego. Trzej komisarze Appeals Division rozpatrzą
odwołanie podatnika i wydadzą decyzję.
Kroki 3 (opcjonalnie): Zaskarżenie decyzji
Appeals Division zgodnie artykułem 278
Podatnik, który nie zgadza się z decyzją Appeals
Division może odwołać się do Sądu Najwyższego Stanu
Nowy Jork. Odwołanie to nazywane jest „artykułem
78” od nazwy części prawa stanowego, na podstawie
którego zostało ustanowione. Podatnik może złożyć
artykuł 78 do 120 dni po wydaniu rozstrzygnięcia przez
Tax Appeal Tribunal w sprawie podatnika.

Dane kontaktowe Tax Appeals
New York City Tax Appeals Tribunal
One Centre Street, New York, NY 10007

Appeals Division
Room 2400
Telefon: (212) 669-2070
Faks: (212) 669-2211

Administrative Law
Judge Division
Room 2430
Telefon: (212) 669-4501
Faks: (212) 669-4503

