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Porma 14446  
(Nobyembre 2022)

Department of the Treasury - Internal Revenue Service

Birtwal na Pahintulot ng Taxpayer [nagbabayad ng buwis] 
sa VITA/TCE

Kinakailangan ang form na ito sa tuwing kinukumpleto ang tax return nang walang interaksyon sa pagitan ng nagbabayad ng buwis at 
ng boluntaryo sa VITA/TCE. Dapat ipaliwanag ng site sa taxpayer ang prosesong gagamitin upang ihanda ang return (ulat ng buwisan) 
ng taxpayer. Kung nauukol, dapat ding abisuhan ng mga boluntaryo ang mga taxpayer ng mga kaugnay na panganib kung ililipat ang 
kanilang data mula sa isang kinaroonang site sa ibang paroroonang site.

Bahagi I - Dapat kumpletuhin ng VITA/TCE site:
Pangalan ng site 

Address ng site (kalye, lungsod, estado, zip code)

Site identification number (SIDN, o numero ng pagkakakilanlan ng site) Pangalan ng site coordinator (tagapagtugma)

Pangalan ng site contact Numero ng telepono ng taong kokontakin sa site

Ginagamit ng site na ito ang (mga) sumusunod na Birtwal na paraan ng VITA/TCE upang maihanda ang tax return:

A.  Site na Paghahatiran: Ang site na ito ay gumagamit ng proseso ng paghahatid at kasama dito ang pagpapanatili ng site sa 
personal na nakapagpapakilalang impormasyon (mga Social Security number, Form W-2, atbp.) upang maihanda ang tax 
return sa parehong lugar ngunit sa ibang pagkakataon. Sa prosesong ito, ang nagbabayad ng buwis ay babalik sa parehong 
site para sa pagre-review ng kalidad at/o paglagda sa nakumpletong tax return. Dapat ipaliwanag ng site ang paraang 
ginagamit nito upang makipag-ugnayan sa nagbabayad ng buwis kung mangangailangan ng karagdagang impormasyon. 

Tandaan: Ang mga site kung saan hindi aalis ang nagbabayad ng buwis sa lugar ng site, halimbawa naghihintay sa ibang silid o sa 
sasakyan, ay hindi itinuturing na mga site na paghahatiran. Dahil nananatili ang nagbabayad ng buwis sa site, hindi nila kailangang 
kumpletuhin ang Form 14446. Kung iiwanan ng nagbabayad ng buwis ang kanilang mga dokumento sa buwis sa site at pagkatapos ay 
aalis sa lugar ng site para sa anumang dahilan, dapat kumpletuhin ng nagbabayad ng buwis ang Form 14446.

B.  Site na Tatanggap: Kasama sa paraang ito ang pag-iwan ng taxpayer ng kanilang personal na nakapagpapakilalang 
impormasyon (mga social security number, Form W-2 at iba pang mga dokumento) sa site upang maihanda at/o ma-review ang 
kalidad ng tax return sa ibang lokasyon. Sa prosesong ito, maaaring ipadala ang impormasyon sa tax return ng taxpayer sa 
ibang lokasyon para sa isa o higit pa sa mga sumusunod na dahilan; pakikipanayam sa taxpayer, paghahanda ng tax return, o 
pagre-review ng kalidad. Maaaring bumalik sa site na tatanggap ang taxpayer para sa pagre-review ng kalidad o upang i-
review at lagdaan ang nakumpletong tax return.

C.  Site para lang sa Paghahanda at/o Pagre-review ng Kalidad ng Return: Maaaring makatanggap ng mga return ang site na 
ito mula sa isa o higit pang mga site na tatanggap upang maihanda at/o ma-review ang kalidad ng returns. Sa karaniwan, hindi 
tumatanggap ang site na ito ng mga walk-in o appointment sa kanilang lokasyon.

D.  Kombinasyong Site: Inihahanda ng site na ito ang returns para sa ibang permanente o pansamantalang mga site na 
tatanggap, at tinutulungan ang mga walk in at may appointment sa kanilang lokasyon.

E.  100% Birtwal na Proseso ng VITA/TCE: Kasama sa paraang ito ang hindi sa personal na ugnayan ng taxpayer at ng 
sinumang mga boluntaryo ng VITA/TCE sa panahon ng pagtanggap, panayam, paghahanda ng return, pagre-review ng 
kalidad, at paglagda ng tax return. Dapat ipaliwanag ng site ang proseso at pagbibigay-pahintulot. Kasama dito ang mga birtwal 
na pamamaraan sa pagpapadala ng mga kinakailangang dokumento (mga Social Security number, Form W-2 at iba pang mga 
dokumento) sa pamamagitan ng isang ligtas na sistema sa pamamahagi ng file para masuri ng isang nakatalagang boluntaryo.
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Bahagi II: Ang Proseso ng Site:

Ipaliwanag kung paano dapat sundin ang bawat proseso para matulungan ang mga taxpayer sa remote na paraan. Paano 
pamamahalaan ng site ang:
1. Pag-iiskedyul ng appointment 

2. Pagkuha ng Kasunduan sa Pahintulot ng Taxpayer 

3. Pagsasagawa ng Proseso ng Pagtanggap (kunin ang lahat ng dokumento) 

4. Pagpapatotoo sa pagpapatunay ng taxpayer (Pagsusuri sa mga pagkakakilanlang may litrato at mga Social Security card/ITINS) 

5. Pakikipanayam sa taxpayer 

6. Paghahanda sa tax return 

7. Pagre-review ng kalidad 

8. Pagbabahagi sa nakumpletong return 

9. Paglagda sa return

10. Pag-e-e-file sa tax return 
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Maiiwan sa site ang pangatlong pahina ng form na ito kasama ang lahat ng iba pang kinakailangang dokumento.

Bahagi III: Mga Pahintulot ng Taxpayer: 
Paghiling na Ma-review ang inyong Tax Return para sa Katumpakan: 
Upang tiyakin na tumatanggap kayo ng mahusay na mga serbisyo at wastong nahandang tax return sa site ng boluntaryo, pumipili 
nang ala-swerte ang mga empleyado ng IRS ng mga libreng site na tagapaghanda ng buwis na ire-review. Kung may matukoy na mga 
pagkakamali, gagawin ng site ang mga kinakailangang pagwawasto. Hindi tinatago ng IRS ang anumang personal na impormasyon 
mula sa inyong tax return na na-review at pinapayagan nito na matasahan nila ang mga program na VITA/TCE na paghanda ng return 
para sa mga tax return na nahanda nang wasto. Kung hindi ninyo gustong maisama ang inyong return bilang bahagi ng paraang pag-
review, hindi ito makakaapekto sa serbisyong ipagkakaloob sa inyo sa site na ito. Kung mapili ang site na naghahanda ng inyong 
return, pahihintulutan ba ninyo na ma-review ang inyong return para sa katumpakan, ng isang nagtatrabaho sa IRS?

Oo Hindi
Pagsisiwalat ng Birtwal na Pahintulot: 
Kung kayo ay sumasang-ayon na ipahanda ang inyong tax return at ipapamahala ang inyong mga dokumento sa buwis na gaya ng 
paraan sa itaas, kinakailangan ang inyong lagda at/o pagsang-ayon sa dokumentong ito. Kapag lumagda kayo sa dokumentong ito, 
ang ibig sabihin ay sumasang-ayon kayo sa mga pamamaraang nakasaad sa itaas para sa paghahanda ng tax return para sa inyo. 
(Kung ito ay return sa Magkasamang Pagpa-file ng Mag-asawa, dapat lagdaan at petsahan ng mag-asawa ang dokumentong ito.)  
Kung magpapasya kayong hindi lagdaan ang form na ito, baka hindi namin maihanda ang inyong tax return gamit ang prosesong ito. 
Dahil inihahanda namin ang inyong tax return sa birtwal na paraan, kailangan naming kunin ang inyong pahintulot na sumasang-ayon 
kayo sa prosesong ito. Kung kayo ay pumapayag na gamitin ang mga birtwal na sistemang ito na hindi pang-IRS upang isiwalat o 
gamitin ang impormasyon sa inyong tax return, maaaring hindi maprotektahan ng Pederal na batas ang inyong impormasyon sa tax 
return pagdating sa iba pang paggamit o distribusyon kapag ang mga system na ito ay na-hack o na-breach nang hindi namin 
nalalaman. Kung kayo ay sumasang-ayon sa pagsisiwalat ng inyong impormasyon sa tax return, balido ang inyong pahintulot sa haba 
ng panahon na inyong isasaad. Kung hindi ninyo isasaad ang itatagal ng inyong pahintulot, magiging balido ang inyong pahintulot sa 
loob ng isang taon mula sa petsa ng paglagda. Kung sa palagay ninyo ay naisiwalat ang impormasyon sa inyong tax return o ginamit 
sa maling paraan na hindi awtorisado ng batas o walang pahintulot ninyo, maaari kayong makipag-ugnayan sa Treasury Inspector 
General for Tax Administration (TIGTA) sa pamamagitan ng telepono sa 1-800-366-4484, o sa pamamagitan ng e-mail sa 
complaints@tigta.treas.gov. Bagama't ang IRS ang may-pananagutan sa pagbibigay ng mga kinakailangang pangangasiwa sa mga 
programang Volunteer Income Tax Assistance (VITA) at Tax Counseling for the Elderly (TCE), ang mga site na ito ay pinapalakad ng 
mga katuwang na tagataguyod ng IRS na namamahala sa mga kinakailangang pamamalakad sa IRS site at mga etikal na pamantayan 
ng boluntaryo. At, ang mga lokasyon ng site na ito ay maaaring wala sa loob o sa mismong federal property.

Ako ay sumasang-ayon na gamitin ang Birtwal na Prosesong ito ng VITA/TCE Oo Hindi
Nakasulat na pangalan

Petsa ng 
kapanganakan

Huling apat na numero ng Social Security/
ITIN 

Lagda (i-type/isulat) 

Numero ng teleponoPetsa

Email address

O

Lagda (electronic)  

Naka-print na pangalan (asawa kung kasal na nagpa-file nang  
magkasama)

Lagda (i-type/isulat) 

Huling apat na numero ng Social Security/
ITIN 

Petsa ng 
kapanganakan

Numbero ng teleponoPetsa

Email address

O

Lagda (electronic)  
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Department of the Treasury - Internal Revenue Service
Birtwal na Pahintulot ng Taxpayer [nagbabayad ng buwis] sa VITA/TCE
Kinakailangan ang form na ito sa tuwing kinukumpleto ang tax return nang walang interaksyon sa pagitan ng nagbabayad ng buwis at ng boluntaryo sa VITA/TCE. Dapat ipaliwanag ng site sa taxpayer ang prosesong gagamitin upang ihanda ang return (ulat ng buwisan) ng taxpayer. Kung nauukol, dapat ding abisuhan ng mga boluntaryo ang mga taxpayer ng mga kaugnay na panganib kung ililipat ang kanilang data mula sa isang kinaroonang site sa ibang paroroonang site.
Bahagi I - Dapat kumpletuhin ng VITA/TCE site:
Ginagamit ng site na ito ang (mga) sumusunod na Birtwal na paraan ng VITA/TCE upang maihanda ang tax return:
A.  Site na Paghahatiran: Ang site na ito ay gumagamit ng proseso ng paghahatid at kasama dito ang pagpapanatili ng site sa personal na nakapagpapakilalang impormasyon (mga Social Security number, Form W-2, atbp.) upang maihanda ang tax return sa parehong lugar ngunit sa ibang pagkakataon. Sa prosesong ito, ang nagbabayad ng buwis ay babalik sa parehong site para sa pagre-review ng kalidad at/o paglagda sa nakumpletong tax return. Dapat ipaliwanag ng site ang paraang ginagamit nito upang makipag-ugnayan sa nagbabayad ng buwis kung mangangailangan ng karagdagang impormasyon. 
Tandaan: Ang mga site kung saan hindi aalis ang nagbabayad ng buwis sa lugar ng site, halimbawa naghihintay sa ibang silid o sa sasakyan, ay hindi itinuturing na mga site na paghahatiran. Dahil nananatili ang nagbabayad ng buwis sa site, hindi nila kailangang kumpletuhin ang Form 14446. Kung iiwanan ng nagbabayad ng buwis ang kanilang mga dokumento sa buwis sa site at pagkatapos ay aalis sa lugar ng site para sa anumang dahilan, dapat kumpletuhin ng nagbabayad ng buwis ang Form 14446.
B.  Site na Tatanggap: Kasama sa paraang ito ang pag-iwan ng taxpayer ng kanilang personal na nakapagpapakilalang impormasyon (mga social security number, Form W-2 at iba pang mga dokumento) sa site upang maihanda at/o ma-review ang kalidad ng tax return sa ibang lokasyon. Sa prosesong ito, maaaring ipadala ang impormasyon sa tax return ng taxpayer sa ibang lokasyon para sa isa o higit pa sa mga sumusunod na dahilan; pakikipanayam sa taxpayer, paghahanda ng tax return, o pagre-review ng kalidad. Maaaring bumalik sa site na tatanggap ang taxpayer para sa pagre-review ng kalidad o upang i-review at lagdaan ang nakumpletong tax return.
C.  Site para lang sa Paghahanda at/o Pagre-review ng Kalidad ng Return: Maaaring makatanggap ng mga return ang site na ito mula sa isa o higit pang mga site na tatanggap upang maihanda at/o ma-review ang kalidad ng returns. Sa karaniwan, hindi tumatanggap ang site na ito ng mga walk-in o appointment sa kanilang lokasyon.
D.  Kombinasyong Site: Inihahanda ng site na ito ang returns para sa ibang permanente o pansamantalang mga site na tatanggap, at tinutulungan ang mga walk in at may appointment sa kanilang lokasyon.
E.  100% Birtwal na Proseso ng VITA/TCE: Kasama sa paraang ito ang hindi sa personal na ugnayan ng taxpayer at ng sinumang mga boluntaryo ng VITA/TCE sa panahon ng pagtanggap, panayam, paghahanda ng return, pagre-review ng kalidad, at paglagda ng tax return. Dapat ipaliwanag ng site ang proseso at pagbibigay-pahintulot. Kasama dito ang mga birtwal na pamamaraan sa pagpapadala ng mga kinakailangang dokumento (mga Social Security number, Form W-2 at iba pang mga dokumento) sa pamamagitan ng isang ligtas na sistema sa pamamahagi ng file para masuri ng isang nakatalagang boluntaryo.
Bahagi II: Ang Proseso ng Site:
Ipaliwanag kung paano dapat sundin ang bawat proseso para matulungan ang mga taxpayer sa remote na paraan. Paano pamamahalaan ng site ang:
Maiiwan sa site ang pangatlong pahina ng form na ito kasama ang lahat ng iba pang kinakailangang dokumento.
Bahagi III: Mga Pahintulot ng Taxpayer: 
Paghiling na Ma-review ang inyong Tax Return para sa Katumpakan: 
Upang tiyakin na tumatanggap kayo ng mahusay na mga serbisyo at wastong nahandang tax return sa site ng boluntaryo, pumipili nang ala-swerte ang mga empleyado ng IRS ng mga libreng site na tagapaghanda ng buwis na ire-review. Kung may matukoy na mga pagkakamali, gagawin ng site ang mga kinakailangang pagwawasto. Hindi tinatago ng IRS ang anumang personal na impormasyon mula sa inyong tax return na na-review at pinapayagan nito na matasahan nila ang mga program na VITA/TCE na paghanda ng return para sa mga tax return na nahanda nang wasto. Kung hindi ninyo gustong maisama ang inyong return bilang bahagi ng paraang pag-review, hindi ito makakaapekto sa serbisyong ipagkakaloob sa inyo sa site na ito. Kung mapili ang site na naghahanda ng inyong return, pahihintulutan ba ninyo na ma-review ang inyong return para sa katumpakan, ng isang nagtatrabaho sa IRS?
Pagsisiwalat ng Birtwal na Pahintulot: 
Kung kayo ay sumasang-ayon na ipahanda ang inyong tax return at ipapamahala ang inyong mga dokumento sa buwis na gaya ng paraan sa itaas, kinakailangan ang inyong lagda at/o pagsang-ayon sa dokumentong ito. Kapag lumagda kayo sa dokumentong ito, ang ibig sabihin ay sumasang-ayon kayo sa mga pamamaraang nakasaad sa itaas para sa paghahanda ng tax return para sa inyo. (Kung ito ay return sa Magkasamang Pagpa-file ng Mag-asawa, dapat lagdaan at petsahan ng mag-asawa ang dokumentong ito.)  Kung magpapasya kayong hindi lagdaan ang form na ito, baka hindi namin maihanda ang inyong tax return gamit ang prosesong ito. Dahil inihahanda namin ang inyong tax return sa birtwal na paraan, kailangan naming kunin ang inyong pahintulot na sumasang-ayon kayo sa prosesong ito. Kung kayo ay pumapayag na gamitin ang mga birtwal na sistemang ito na hindi pang-IRS upang isiwalat o gamitin ang impormasyon sa inyong tax return, maaaring hindi maprotektahan ng Pederal na batas ang inyong impormasyon sa tax return pagdating sa iba pang paggamit o distribusyon kapag ang mga system na ito ay na-hack o na-breach nang hindi namin nalalaman. Kung kayo ay sumasang-ayon sa pagsisiwalat ng inyong impormasyon sa tax return, balido ang inyong pahintulot sa haba ng panahon na inyong isasaad. Kung hindi ninyo isasaad ang itatagal ng inyong pahintulot, magiging balido ang inyong pahintulot sa loob ng isang taon mula sa petsa ng paglagda. Kung sa palagay ninyo ay naisiwalat ang impormasyon sa inyong tax return o ginamit sa maling paraan na hindi awtorisado ng batas o walang pahintulot ninyo, maaari kayong makipag-ugnayan sa Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA) sa pamamagitan ng telepono sa 1-800-366-4484, o sa pamamagitan ng e-mail sa complaints@tigta.treas.gov. Bagama't ang IRS ang may-pananagutan sa pagbibigay ng mga kinakailangang pangangasiwa sa mga programang Volunteer Income Tax Assistance (VITA) at Tax Counseling for the Elderly (TCE), ang mga site na ito ay pinapalakad ng mga katuwang na tagataguyod ng IRS na namamahala sa mga kinakailangang pamamalakad sa IRS site at mga etikal na pamantayan ng boluntaryo. At, ang mga lokasyon ng site na ito ay maaaring wala sa loob o sa mismong federal property.
Ako ay sumasang-ayon na gamitin ang Birtwal na Prosesong ito ng VITA/TCE 
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