حماية المستهلك

ما هو مشروع دافعي الضرائب في والية تينيسي؟
مشروع دافعي الضرائب في والية تينيسي هو مؤسسة تطوعية
لدافعي الضرائب ذوي الدخل المنخفض .نحن نقدم مساعدات
قانونية مجانية لدافعي الضرائب ذوي الدخل المنخفض بشأن
مشاكل الضرائب الفيدرالية .نحن ال نمثل دائرة اإليرادات
الداخلية ( )IRSأو إدارة اإليرادات في والية تينيسي .كل
المعلومات التي ستشاركها معنا ستبقى سرية.

األشخاص الذين نساعدهم

1-866-481-3669

نحن نمثل دافعي الضرائب في جميع مقاطعات تينيسي باستثناء
فاييت ،ولودرديل ،وشيلبي ،وتيبتون .للحصول على التمثيل،
يجب أن تستوفي إرشادات الدخل والمبلغ الخالفي .حتى إذا لم
تكن مؤهالً ،فقد نكون ال نزال قادرين على تقديم بعض
المعلومات حول القوانين والقواعد والنماذج واإلجراءات من
خالل الخط الساخن الضريبي المجاني:
1-866-481-3669

اعتبارات أخرى
www.LAS.ORG

575 Oak Ridge Turnpike, Suite 201,
Oak Ridge, TN 37830

مشروع دافعي الضرائب في
والية تينيسي
الرقم المجاني1-866-481-3669 :

بالشراكة مع

ال تنتمي المنظمات والممارسون المشاركون لها الذين يوزعون هذا الكتيب إلى  IRSأو حكومة
الواليات المتحدة .ال تدعم  IRSأو تضمن أو توافق أو ال توافق على هذه المنظمات أو
الممارسين المشاركين لها .لن تؤدي االستعانة بهذه المنظمات أو الممارسين المشاركين لها أو
عدم االستعانة بهم إلى تلقي أي معاملة خاصة من .IRS
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نحن نقوم بتقييم وضع كل دافع ضرائب على حدة .ونضع
في االعتبار:
● ما إذا كانت اللغة اإلنجليزية هي لغتك الثانية؛
● الدخل الحالي؛
● العنف المنزلي؛
● اإلعاقات الجسدية أو الذهنية؛
● عدد أفراد المنزل؛
● التشرد؛
● المشاكل الطبية؛
● طبيعة المسألة الضريبية وتعقيدها؛
● مبلغ الخالف الضريبي (بشكل عام أقل من 50000
دوالر/السنة)؛
● االمتثال لتقديم اإلقرارات الضريبية؛ و،
● إجراءات  IRSالحالية المقترحة أو الجارية.
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تعويضات الزوج المتضرر
ً
إذا تم اقتطاع ضرائبك لدفع دين لستَ أنت مدينا به،
فقد نتمكن من مساعدتك في تقديم طلب تعويض الزوج
المتضرر.

أنواع الحاالت التي نقبلها:
التمثيل أمام محكمة الضرائب
إشعارا من  IRSبوجود "خلل" في
إذا تلقيت
ً
ضرائبك وأن لديك  90يو ًما لتقديم التماس إلى
محكمة الضرائب ،فقد نتمكن من مساعدتك في
االستئناف.

إقرارا مشتر ًكا وكان لديك دخلك الخاص
إذا قدمت
ً
ومدفوعات الضرائب الخاصة بك في مستردات
الضرائب ،فقد تحصل على بعض اإلعفاءات .يجوز
للزوج الذي لم يكن مدينًا أن يطلب نصيبه من
مستردات الضرائب.

رهن العقارات أو حيازتها

منازعات الموظفين/المتعاقدين المستقلين
قد يكون لديك نزاع حول ما إذا كنت موظفًا أو متعاقدًا
مستقالً.

إشعارا بأن  IRSتخطط لتقديم
إذا كنت قد تلقيت
ً
طلب برهن عقارك أو حيازته أو الحجز على راتبك،
فقد نتمكن من مساعدتك.

قد نتمكن من مساعدتك في طلب تغيير وضعك
الوظيفي ،مما قد يوفر لك المال وقد يوفر لك أشكاالً
أخرى من الحماية القانونية.

المفاوضات بشأن الديون الضريبية و/أو تسويتها
هل أنت غير قادر على سداد ديونك الضريبية؟ قد
نستطيع مساعدتك:

المراجعات أو الفحوصات الحسابية
إذا تلقيت خطابًا من  IRSيخبرك بأنه يجري تغيير
مسترداتك الضريبية أو مراجعتها أو فحصها ،فقد
نتمكن من مساعدتك .قد نتمكن من تقديم طلب إلعادة
النظر في المراجعة الحسابية أو تمثيلك أثناء إجرائها.
االستئنافات ،بما في ذلك االستئناف على ضريبة
الدخل المكتسبة
تجري  IRSالعديد من التغييرات على المستردات
الضريبية والتي قد ال تكون صحيحة .إذا كنت ال توافق
على التغييرات ،فيحق لك تقديم استئناف .قد نتمكن من
مساعدتك في االستئناف.
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أبرم اتفاقية دفع؛
● ِ
● ضع حسابك في وضع غير قابل للتحصيل حاليًا أو
وضع الضائقة المالية؛
ضا توفيقيًا أو عرض تسوية؛
● قدم عر ً
● تقدم بطلب مساعدة دافعي الضرائب بسبب حدوث
ضائقة؛
● اطلب التعليق المؤقت لتحصيل الضرائب؛
● تقدم بطلب إعادة النظر في المراجعة الحسابية حتى
تجعل  IRSتغير نتيجة المراجعة الحسابية؛ أو،
● اطعن في الضرائب إذا كنت ما زلت في الفترة
الزمنية التي تتيح لك ذلك.
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