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فرم 14446 
(نوامبر 2022)

Department of the Treasury - Internal Revenue Service

رضایتنامھ مؤدیان مالیاتی برای VITA/TCE مجازی
ارائھ این فرم در ھر زمان کھ اظھارنامھ مالیاتی مؤدی مالیاتی تکمیل شود و/یا بھ صورت غیابی مورد بررسی کیفی قرار بگیرد، الزامی است. سایت باید بھ مؤدی مالیاتی درباره فرآیند 

استفاده شده برای آماده سازی اظھارنامھ مؤدی توضیح دھد. در صورت لزوم، داوطلبان باید مؤدیان مالیاتی را درباره خطرات مربوط بھ انتقال داده از یک سایت بھ سایتی دیگر راھنمایی 
کنند.

قسمت I - توسط سایت VITA/TCE تکمیل شود:
نام سایت

آدرس سایت (خیابان، شھر، ایالت، کدپستی)

(SIDN) نام ھماھنگ کننده سایتشماره شناسایی سایت

شماره تلفن تماس سایتنام تماس سایت

این سایت برای آماده کردن اظھارنامھ مالیاتی شما از روش(ھای) VITA/TCE مجازی زیر استفاده می کند:

A.  سایت تحویل:  (شامره تأمین اجتامعی، فرم W-2 و غیره) نزد سایت نگھ داشتھ می شود تا از آن برای آماده کردن اظھارنامھ مالیاتی در ھمان سایت، اما در زمانی دیگر، استفاده کند.
در این فرآیند برای بررسی کیفی /یا امضای اظھارنامھ مالیاتی تکمیل شده، بھ ھمین سایت باز خواھید گشت. این سایت باید درباره روشی توضیح بدھد کھ در صورت نیاز بھ 

اطالعات بیشتر، برای تماس با شما استفاده می شود.

توجھ: سایت ھایی کھ بھ طور مناسبی ایجاد نشده اند، ھمانند انتظار در اتاقی دیگر یا در وسیلھ ھای نقلیھ، بھ عنوان سایت تحویل محسوب نمیشوند. ھنگامی کھ مؤدی مالیاتی در محل سایت 
حضور داشتھ باشد، دیگر نیازی بھ پر کردن فرم 14446 نیست. در این فرآیند مؤدی باید برای بررسی کیفی و/یا امضاء فرم مالیات تکمیل شده بھ ھمان سایت مراجعھ کند. سایت موظف 

است کھ روش تماس با مؤدی جھت کسب اطالعات بیشتر را بھ وی شرح دھد.

B.  سایت گیرنده:  (شامره تأمین اجتامعی، فرم W-2 و سایر مدارک) را در سایت می گذارد تا کار تھیھ و/یا بررسی کیفی اظھارنامھ مالیاتی در مکان دیگری انجام شود. در این فرآیند 
ممکن است بھ یک یا چند مورد از دالیل زیر، اطالعات اظھارنامھ مالیاتی مؤدی بھ موقعیت مکانی دیگری فرستاده شود؛ مصاحبھ با مؤدی مالیاتی، تھیھ اظھارنامھ مالیاتی یا 

بررسی کیفی اظھارنامھ. مؤدی مالیاتی می تواند برای بررسی کیفی یا برای بررسی و امضای اظھارنامھ مالیاتی تکمیل شده بھ سایت گیرنده مراجعھ کند. 

C.  سایت صرفاً برای تھیھ و/یا بررسی کیفی اظھارنامھ: این سایت ممکن است از یک یا چند سایت گیرنده، اظھارنامھ ھا را دریافت کند تا کار آماده سازی و/یا بررسی کیفی را 
انجام بدھد. این سایت بھ طور کلی مراجعھ حضوری را نمی پذیرد و بھ سایر مؤدیان مالیاتی کھ در موقعیت مکانی آن قرار دارند، وقت مراجعھ نمی دھد. 

D.  سایت ترکیبی: در این سایت اظھارنامھ ھا برای سایر سایت ھای گیرنده دائم یا موقت آماده می شوند و فقط مؤدیان مالیاتی ساکن در آن موقعیت مکانی از امکان مراجعھ حضوری 
و تعیین وقت قبلی برخوردارند. 

E.  فرآیند VITA/TCE  100% مجازی:  VITA/ TCE در ھنگام ورود، مصاحبھ، آماده سازی اظھارنامھ، بررسی کیفی و امضای اظھارنامھ مالیاتی بھ صورت غیرحضوری 
انجام می شود. سایت باید درباره فرآیند و ارائھ رضایتنامھ توضیح بدھد. از جملھ باید بھ فرایند مجازی برای ارسال مدارک مورد نیاز (شماره تأمین اجتماعی، فرم W-2 و سایر 

مدارک) از طریق یک سیستم اشتراک گذاری فایل ایمن برای داوطلب جھت بررسی، اشاره کرد. 
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قسمت II: فرآیند سایت:

درباره این موضوع توضیح می دھد کھ ھر فرایند کمک از راه دور بھ مؤدیان مالیاتی چگونھ دنبال می شود. سایت چگونھ این موارد را مدیریت خواھد کرد:
1. برنامھ ریزی و تعیین وقت مالقات

2. حفظ توافقنامھ رضایت مؤدی مالیاتی

3. اجرای فرآیند دریافت (حفظ تمام اسناد)

(ITINS/بررسی کارت شناسایی عکس دار و کارت ھای تأمین اجتماعی) 4. تأیید احراز ھویت مؤدی مالیاتی

5. مصاحبھ با مؤدی(ھای) مالیاتی

6. تھیھ اظھارنامھ مالیاتی

7. اجرای بررسی کیفی

8. اشتراک گذاری اظھارنامھ تکمیل شده

9. امضای اظھارنامھ

E-File 10. ارسال اظھارنامھ مالیاتی
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صفحھ سھ از این فرم بھ ھمراه با تمام مدارک الزامی دیگر در سایت نگھداری خواھد شد.

قسمت III: رضایتنامھ مؤدی مالیاتی:

درخواست بررسی صحت اظھارنامھ مالیاتی شما:

برای اطمینان از دریافت خدمات با کیفیت و تھیھ اظھارنامھ مالیاتی دقیق در سایت داوطلب، کارکنان IRS بھ صورت تصادفی چند سایت رایگان تھیھ اظھارنامھ مالیاتی را مورد بررسی 
قرار می دھند. در صورت مشاھده خطا، سایت مربوطھ اصالحات الزم را انجام خواھد داد. IRS ھیچگونھ اطالعات شخصی از اظھارنامھ مالیاتی شما کھ مورد بررسی قرار گرفتھ نزد 

خود نگھ نمی دارد و با این کار بھ میزان دقت اعمال شده از برنامھ ھای تھیھ اظھارنامھ VITA/TCE نمره می دھد. اگر مایل نباشید اظھارنامھ شما در این فرآیند بررسی حضور داشتھ 
باشد، خدماتی کھ از طرف سایت در اختیار شما قرار می گیرد، ھیچ تغییری نخواھد کرد. در صورت انتخاب سایتی کھ این اظھارنامھ را تھیھ کرده است، آیا رضایت دارید میزان دقت 

اظھارنامھ شما توسط کارکنان IRS مورد بررسی قرار بگیرد؟

خیربلھ

رضایتنامھ افشای مجازی:
اگر موافقت کنید اظھارنامھ مالیاتی آماده شده برای شما و مدارک مالیاتی شما بھ نحوی کھ در باال توضیح داده شده مورد رسیدگی بگیرد، و/یا اعالم رضایت شما در این سند الزامی است. 

امضای این سند بھ معنای آن است کھ شما با فرآیندھای تشریح شده در باال برای تھیھ یک اظھارنامھ مالیاتی، موافق ھستید. (اگر این اظھارنامھ بھ صورت مشترک برای یک زوج تھیھ شده
است، ھر دو نفر باید این سند را امضاء کنند و تاریخ بزنند.) اگر تمایل نداشتید این فرم را امضاء کنید، ما نمی توانیم اظھارنامھ مالیاتی شما را بر اساس این فرآیند تھیھ کنیم. با توجھ بھ 

اینکھ اظھارنامھ مالیاتی شما بھ صورت مجازی آماده می شود، ما باید رضایت شما را برای انجام این فرآیند کسب کنیم. اگر نسبت بھ استفاده از سیستم ھای مجازی غیر IRS برای افشای 
اطالعات اظھارنامھ مالیاتی خود رضایت داشتھ باشید، در صورت ھک شدن یا ایجاد رخنھ ناخواستھ در این سیستم ھا، قانون فدرال نمی تواند از اطالعات اظھارنامھ مالیاتی شما در برابر 

استفاده یا انتشار محافظت کند. اگر با افشای اطالعات مالیات پرداختی خود موافقت کنید، رضایت شما برای مدت زمانی کھ مشخص کردید، معتبر خواھد بود. اگر برای رضایت خود ھیچ 
بازه زمانی تعیین نکنید، رضایت شما برای مدت یک سال از تاریخ امضای این فرم، اعتبار خواھد داشت. اگر اعتقاد دارید اطالعات پرداخت مالیات شما افشا یا از آن بھ صورت نامناسب 

و مغایر با قانون یا بدون اجازه شما استفاده شده است، می توانید از طریق شماره تلفن 4484-366-800-1، یا آدرس ایمیل complaints@tigta.treas.gov با بازرس کل خزانھ داری
برای اعمال قوانین مالیاتی (TIGTA) تماس بگیرید. اگرچھ IRS در قبال نظارت روی برنامھ ھای                                                                   و                              

                          مسئول است، اما مدیریت این سایت ھا در اختیار شرکای پشتیبانی شده از طرف IRS قرار دارد کھ کار مدیریت الزامات عملیاتی سایت IRS و استانداردھای اخالقی 
داوطبان را انجام می دھد. عالوه بر این، موقعیت مکانی این سایت ھا ممکن است جزو دارایی ھای فدرال نباشد.

Volunteer Income Tax Assistance (VITA)for the Elderly (TCE)
Tax Counseling

خیرمن با استفاده از فرایند VITA/TCE مجازی در این سایت موافق ھستم بلھ
نام خوانا با حروف بزرگ

چھار رقم آخر شماره تأمین اجتماعی/شماره ITINتاریخ تولد

شماره تلفنتاریخ

آدرس ایمیل

امضاء (الکترونیک)

یا
امضاء (تایپ/حروف بزرگ)

نام خوانا با حروف بزرگ (ھمسر در صورت ارسال اظھارنامھ مشترک)

چھار رقم آخر شماره تأمین اجتماعی/شماره ITINتاریخ تولد

شماره تلفنتاریخ

آدرس ایمیل

امضاء (الکترونیک)

یا
امضاء (تایپ/حروف بزرگ)

mailto:complaints@tigta.treas.gov
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Department of the Treasury - Internal Revenue Service
رضایتنامه مؤدیان مالیاتی برای VITA/TCE مجازی
ارائه این فرم در ھر زﻣﺎن که اظهارنامه ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﻣؤدی ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﺷود و/ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾﺎﺑﯽ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﮐﯾﻔﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرد، اﻟزاﻣﯽ اﺳت. سایت باید به مؤدی مالیاتی درباره فرآیند استفاده شده برای آمادهسازی اظهارنامه مؤدی توضیح دهد. در صورت لزوم، داوطلبان باید مؤدیان مالیاتی را درباره خطرات مربوط به انتقال داده از یک سایت به سایتی دیگر راهنمایی کنند.
قسمت I - توسط سایت VITA/TCE تکمیل شود:
این سایت برای آماده کردن اظهارنامه مالیاتی شما از روش(های) VITA/TCE مجازی زیر استفاده میکند:
A.  سایت تحویل:  (شماره تأمین اجتماعی، فرم W-2 و غیره) نزد سایت نگه داشته میشود تا از آن برای آماده کردن اظهارنامه مالیاتی در همان سایت، اما در زمانی دیگر، استفاده کند. در این فرآیند برای بررسی کیفی /یا امضای اظهارنامه مالیاتی تکمیلشده، به همین سایت باز خواهید گشت. این سایت باید درباره روشی توضیح بدهد که در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، برای تماس با شما استفاده میشود.
توجه: سایت هایی که به طور مناسبی ایجاد نشده اند، همانند انتظار در اتاقی دیگر یا در وسیله های نقلیه، به عنوان سایت تحویل محسوب نمیشوند. هنگامی که ﻣؤدی مالیاتی در محل سایت حضور داشته باشد، دیگر نیازی به پر کردن فرم 14446 نیست. در این فرآیند مؤدی باید برای بررسی کیفی و/یا امضاء فرم مالیات تکمیل شده به همان سایت مراجعه کند. سایت موظف است که روش تماس با مؤدی جهت کسب اطلاعات بیشتر را به وی شرح دهد.
B.  سایت گیرنده:  (شماره تأمین اجتماعی، فرم W-2 و سایر مدارک) را در سایت میگذارد تا کار تهیه و/یا بررسی کیفی اظهارنامه مالیاتی در مکان دیگری انجام شود. در این فرآیند ممکن است به یک یا چند مورد از دلایل زیر، اطلاعات اظهارنامه مالیاتی مؤدی به موقعیت مکانی دیگری فرستاده شود؛ مصاحبه با مؤدی مالیاتی، تهیه اظهارنامه مالیاتی یا بررسی کیفی اظهارنامه. مؤدی مالیاتی میتواند برای بررسی کیفی یا برای بررسی و امضای اظهارنامه مالیاتی تکمیل شده به سایت گیرنده مراجعه کند. 
C.  سایت صرفاً برای تهیه و/یا بررسی کیفی اظهارنامه: این سایت ممکن است از یک یا چند سایت گیرنده، اظهارنامهها را دریافت کند تا کار آمادهسازی و/یا بررسی کیفی را انجام بدهد. این سایت به طور کلی مراجعه حضوری را نمیپذیرد و به سایر مؤدیان مالیاتی که در موقعیت مکانی آن قرار دارند، وقت مراجعه نمیدهد. 
D.  سایت ترکیبی: در این سایت اظهارنامهها برای سایر سایتهای گیرنده دائم یا موقت آماده میشوند و فقط مؤدیان مالیاتی ساکن در آن موقعیت مکانی از امکان مراجعه حضوری و تعیین وقت قبلی برخوردارند. 
E.  فرآیند VITA/TCE  100% مجازی:  VITA/ TCE در هنگام ورود، مصاحبه، آمادهسازی اظهارنامه، بررسی کیفی و امضای اظهارنامه مالیاتی به صورت غیرحضوری انجام میشود. سایت باید درباره فرآیند و ارائه رضایتنامه توضیح بدهد. از جمله باید به فرایند مجازی برای ارسال مدارک مورد نیاز (شماره تأمین اجتماعی، فرم W-2 و سایر مدارک) از طریق یک سیستم اشتراکگذاری فایل ایمن برای داوطلب جهت بررسی، اشاره کرد. 
E.  فرایند VITA/TCE  100% مجازی:  VITA/ TCE در هنگام ورود، مصاحبه، آمادهسازی اظهارنامه، بررسی کیفی و امضای اظهارنامه مالیاتی به صورت غیرحضوری انجام میشود. سایت باید درباره فرایند و ارائه رضایتنامه توضیح بدهد. از جمله باید به فرایند مجازی برای ارسال مدارک مورد نیاز (شماره تأمین اجتماعی، فرم W-2 و سایر مدارک) از طریق یک سیستم اشتراکگذاری فایل ایمن برای داوطلب جهت بررسی، اشاره کرد. 
قسمت II: فرآیند سایت:
درباره این موضوع توضیح میدهد که هر فرایند کمک از راه دور به مؤدیان مالیاتی چگونه دنبال میشود. سایت چگونه این موارد را مدیریت خواهد کرد:
صفحه سه از این فرم به همراه با تمام مدارک الزامی دیگر در سایت نگهداری خواهد شد.
قسمت III: رضایتنامه مؤدی مالیاتی:
درخواست بررسی صحت اظهارنامه مالیاتی شما:
برای اطمینان از دریافت خدمات با کیفیت و تهیه اظهارنامه مالیاتی دقیق در سایت داوطلب، کارکنان IRS به صورت تصادفی چند سایت رایگان تهیه اظهارنامه مالیاتی را مورد بررسی قرار میدهند. در صورت مشاهده خطا، سایت مربوطه اصلاحات لازم را انجام خواهد داد. IRS هیچگونه اطلاعات شخصی از اظهارنامه مالیاتی شما که مورد بررسی قرار گرفته نزد خود نگه نمیدارد و با این کار به میزان دقت اعمال شده از برنامههای تهیه اظهارنامه VITA/TCE نمره میدهد. اگر مایل نباشید اظهارنامه شما در این فرآیند بررسی حضور داشته باشد، خدماتی که از طرف سایت در اختیار شما قرار میگیرد، هیچ تغییری نخواهد کرد. در صورت انتخاب سایتی که این اظهارنامه را تهیه کرده است، آیا رضایت دارید میزان دقت اظهارنامه شما توسط کارکنان IRS مورد بررسی قرار بگیرد؟
رضایتنامه افشای مجازی:
اگر موافقت کنید اظهارنامه مالیاتی آماده شده برای شما و مدارک مالیاتی شما به نحوی که در بالا توضیح داده شده مورد رسیدگی بگیرد، و/یا اعلام رضایت شما در این سند الزامی است. امضای این سند به معنای آن است که شما با فرآیندهای تشریح شده در بالا برای تهیه یک اظهارنامه مالیاتی، موافق هستید. (اگر این اظهارنامه به صورت مشترک برای یک زوج تهیه شده است، هر دو نفر باید این سند را امضاء کنند و تاریخ بزنند.) اگر تمایل نداشتید این فرم را امضاء کنید، ما نمیتوانیم اظهارنامه مالیاتی شما را بر اساس این فرآیند تهیه کنیم. با توجه به اینکه اظهارنامه مالیاتی شما به صورت مجازی آماده میشود، ما باید رضایت شما را برای انجام این فرآیند کسب کنیم. اگر نسبت به استفاده از سیستمهای مجازی غیر IRS برای افشای اطلاعات اظهارنامه مالیاتی خود رضایت داشته باشید، در صورت هک شدن یا ایجاد رخنه ناخواسته در این سیستمها، قانون فدرال نمیتواند از اطلاعات اظهارنامه مالیاتی شما در برابر استفاده یا انتشار محافظت کند. اگر با افشای اطلاعات مالیات پرداختی خود موافقت کنید، رضایت شما برای مدت زمانی که مشخص کردید، معتبر خواهد بود. اگر برای رضایت خود هیچ بازه زمانی تعیین نکنید، رضایت شما برای مدت یک سال از تاریخ امضای این فرم، اعتبار خواهد داشت. اگر اعتقاد دارید اطلاعات پرداخت مالیات شما افشا یا از آن به صورت نامناسب و مغایر با قانون یا بدون اجازه شما استفاده شده است، میتوانید از طریق شماره تلفن 4484-366-800-1، یا آدرس ایمیل complaints@tigta.treas.gov با بازرس کل خزانهداری برای اعمال قوانین مالیاتی (TIGTA) تماس بگیرید. اگرچه IRS در قبال نظارت روی برنامههای                                                                   و                             
                          مسئول است، اما مدیریت این سایتها در اختیار شرکای پشتیبانیشده از طرف IRS قرار دارد که کار مدیریت الزامات عملیاتی سایت IRS و استانداردهای اخلاقی داوطبان را انجام میدهد. علاوه بر این، موقعیت مکانی این سایتها ممکن است جزو داراییهای فدرال نباشد.
اگر موافقت کنید اظهارنامه مالیاتی آماده شده برای شما و مدارک مالیاتی شما به نحوی که در بالا توضیح داده شده مورد رسیدگی بگیرد، امضاء و/یا رضایت شما با این سند الزامی است. امضای این سند به معنای آن است که شما با فرایندهای تشریح شده در بالا برای تهیه یک اظهارنامه مالیاتی، موافق هستید. (اگر این اظهارنامه به صورت مشترک برای یک زوج تهیه شده است، هر دو نفر باید این سند را امضاء کنند و تاریخ بزنند.) اگر تمایل نداشتید این فرم را امضاء کنید، ما نمیتوانیم اظهارنامه مالیاتی شما را بر اساس این فرایند تهیه کنیم. با توجه به اینکه اظهارنامه مالیاتی شما به صورت مجازی آماده میشود، ما باید رضایت شما برای انجام این فرایند را کسب کنیم. اگر نسبت به استفاده از سیستمهای مجازی غیر IRS برای افشای اطلاعات اظهارنامه مالیاتی خود رضایت داشته باشید، در صورت هک شدن یا ایجاد رخنه ناخواسته در این سیستمها، قانون فدرال نمیتواند از اطلاعات اظهارنامه مالیاتی شما در برابر استفاده یا انتشار حفاظت کند. اگر با افشای اطلاعات مالیات پرداختی خود موافقت کنید، رضایت شما برای مدت زمانی که مشخص کردید، معتبر خواهد بود. اگر برای رضایت خود هیچ بازه زمانی تعیین نکنید، رضایت شما برای مدت یک سال از تاریخ امضای این فرم، اعتبار خواهد داشت. اگر اعتقاد دارید اطلاعات پرداخت مالیات شما افشا یا از آن به صورت نامناسب و مغایر با قانون یا بدون اجازه شما استفاده شده است، میتوانید از طریق شماره تلفن 4484-366-800-1، یا آدرس ایمیل complaints@tigta.treas.gov با بازرس کل خزانهداری برای اعمال قوانین مالیاتی (TIGTA) تماس بگیرید.اگرچه IRS در قبال نظارت روی برنامههای Volunteer Income Tax Assistance (VITA) و Tax Counseling for the Elderly (TCE) مسئول است، اما این مدیریت این سایتها در اختیار شرکای پشتیبانیشده از طرف IRS قرار دارد که کار مدیریت الزامات عملیاتی سایت IRS و استانداردهای اخلاقی داوطبان را انجام میدهد. علاوه بر این، موقعیت مکانی این سایتها ممکن است جزو داراییهای فدرال نباشد.
Volunteer Income Tax Assistance (VITA)
for the Elderly (TCE)
Tax Counseling
من با استفاده از فرایند VITA/TCE مجازی در این سایت موافق هستم
یا
یا
8.2.1.3144.1.471865.466429
Virtual VITA/TCE Taxpayer Consent (Persian/Farsi Version)
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