حقوقك
بصفتك دافع للرضائب

املنشور 1

يتناول هذا املنشور توضيح حقوقك بصفتك دافع للرضائب ،وعمليات الفحص والطعن والتحصيل واسرتداد األموال.

وثيقة حقوق دافع الرضائب
 .1حق االطالع

يحق لدافعي الرضائب معرفة ما يتعني عليهم القيام به لالمتثال لقوانني الرضائب .ويحق لهم
الحصول عىل تفسريات واضحة للقوانني وإجراءات مؤسسة  IRSيف جميع مناذج الرضائب والتعليامت
واملطبوعات واإلشعارات واملراسالت .يحق لهم معرفة قرارات مؤسسة  IRSبشأن حساباتهم الرضيبية
وتلقي تفسريات واضحة للنتائج.

 .2حق الحصول عىل خدمة عالية الجودة

 .6حق اإلنهاء

يحق لدافعي الرضائب معرفة أقىص مدة متاحة إلبداء االعرتاض عىل موقف مؤسسة  IRSوكذلك
أقىص مدة متاحة يتعني عىل مؤسسة  IRSخاللها مراجعة سنة رضيبية معينة أو تحصيل ديون
رضيبية .يحق لدافعي الرضائب معرفة متى تنتهي مؤسسة  IRSمن التدقيق.

 .7حق الخصوصية

يحق لدافعي الرضائب الحصول عىل مساعد ٍة فورية ومهذبة ومهنية يف تعامالتهم مع مؤسسة ،IRS
والتحدث إليهم بطريق ٍة يسهل عليهم فهمها وتلقي اتصاالت واضحة ومفهومة من مؤسسة ،IRS
والتحدث إىل أحد املرشفني حول أي خدمة غري مالمئة.

يحق لدافعي الرضائب أن يتوقعوا أن أي استفسار أو فحص أو إجراء إنفاذ تتخذه مؤسسة IRS
سيمتثل للقانون ولن تتدخل أكرث من الالزم وسوف تحرتم جميع حقوق اإلجراءات القانونية الواجبة،
مبا يف ذلك إجراءات الحامية من التفتيش والضبط ،وأنها ستقدم جلسة استامع حسب األصول
القانونية ،حيثام ينطبق ذلك.

 .3حق دفع مبلغ ال يزيد عن مبلغ الرضيبة الصحيح

 .8حق الحفاظ عىل الرسية

يحق لدافعي الرضائب دفع مبلغ الرضيبة املستحقة قانونًا فقط ،مبا يف ذلك الفوائد والغرامات ،وطلب
أن تقوم مؤسسة  IRSبتطبيق جميع مدفوعات الرضائب بشكل صحيح.

 .4حق إبداء االعرتاض عىل موقف مؤسسة  IRSواالستامع لرأيه

يحق لدافعي الرضائب إبداء االعرتاض وتقديم وثائق إضافية استجاب ًة إلجراءات مؤسسة  IRSالرسمية
أو اإلجراءات املقرتحة ،مع توقع أن تنظر مؤسسة  IRSيف اعرتاضاتهم ووثائقهم يف الوقت املناسب
عىل الفور وبشكل ُمنصف ،باإلضافة إىل تلقي الرد إذا مل توافق مؤسسة  IRSعىل موقفهم.

 .5حق الطعن يف قرار مؤسسة  IRSيف منتدى مستقل

يحق لدافعي الرضائب الطعن اإلداري العادل والنزيه يف معظم قرارات مؤسسة  ،IRSمبا يف ذلك
العديد من الغرامات ،كام يحق لهم تلقي ردًا كتابيًا بشأن قرار مكتب الطعون (.)Office of Appeals
وبصفة عامة ،يحق لدافعي الرضائب عرض قضاياهم عىل املحكمة.

مهمة مؤسسة IRS

يحق لدافعي الرضائب توقع عدم الكشف عن أي معلومات يقدمونها إىل مؤسسة  IRSما مل يأذن
دافعو الرضائب بذلك أو مبوجب القانون .ويحق لدافعي الرضائب توقع اتخاذ إجراء مناسب ضد
املوظفني ومعدّي العائدات وغريهم ممن يستخدمون معلومات عائدات دافعي الرضائب بشكل
خاطئ أو يكشفون عنها.

 .9حق االحتفاظ بالتمثيل

يحق لدافعي الرضائب االحتفاظ مبمثل ُمفوض من اختيارهم لينوب عنهم يف تعامالتهم مع مؤسسة
 .IRSيحق لدافعي الرضائب التامس املساعدة من مركز مساعدة دافعي الرضائب منخفيض الدخل
( )Low Income Taxpayer Clinicإذا مل يتمكنوا من تحمل تكاليف التمثيل.

 .10الحق يف نظام رضيبي عادل ومنصف

يحق لدافعي الرضائب توقع أن يُراعي النظام الرضيبي الحقائق والظروف التي قد تؤثر عىل
التزاماتهم األساسية أو قدرتهم عىل الدفع أو القدرة عىل تقديم املعلومات يف الوقت املناسب .ويحق
لدافعي الرضائب تلقي املساعدة من خدمة الدفاع عن دافعي الرضائب (Taxpayer Advocate
 )Serviceإذا كانوا يواجهون صعوبات مالية أو إذا مل تقم مؤسسة  IRSبحل مشاكلهم الرضيبية
بشكل صحيح ويف الوقت املناسب من خالل قنواتها العادية.

توفري خدمة فائقة الجودة لدافعي الرضائب يف أمريكا من خالل مساعدتهم عىل فهم مسؤولياتهم الرضيبية والوفاء بها ،وإنفاذ القانون
بنزاهة وعدالة للجميع.
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الفحوصات (التدقيقات)

الفحوصات والطعون والتحصيل واسرتداد األموال

نحن نقبل عائدات معظم دافعي الرضائب كام تم تقدميها .إذا استفرسنا
عن عائداتك أو اخرتناها للفحص ،فهذا ال يعني أنك غري أمني .وقد ينتج
عن االستفسار أو الفحص مزيدًا من الرضائب أو قد ال ينتج عنه شيئًا .وقد
نُغلق حالتك دون تغيري؛ أو قد تتلقى اسرتدادًا ألموالك.
أول،
عاد ًة ما تبدأ عملية اختيار العائدات للفحص بإحدى طريقتنيً .
نستخدم برامج الكمبيوتر لتحديد العائدات التي قد تحتوي عىل مبالغ غري
صحيحة .وقد تعتمد هذه الربامج عىل إقرارات املعلومات ،مثل النموذجني
 1099و ،W-2أو عىل دراسات الفحوصات السابقة ،أو عىل بعض املسائل
املحددة من قبل مشاريع االمتثال .ثانيًا ،نستخدم معلومات واردة من
مصادر خارجية تشري إىل أن العائد قد يحتوي عىل مبالغ غري صحيحة.
وقد تتضمن هذه املصادر الصحف والسجالت العامة واألفراد .إذا قررنا أن
املعلومات دقيقة وموثوقة ،فقد نستخدمها الختيار عائدات للفحص.
يُوضح املنشور  ،556فحص العائدات وحقوق الطعن ومطالبات االسرتداد
(Publication 556, Examination of Returns, Appeal Rights,
 ،)and Claims for Refundالقواعد واإلجراءات التي نتبعها يف عمليات
الفحص .تقدم األقسام التالية نظر ًة عامة عىل كيفية إجراء الفحوصات.

عن طريق الربيد

نتعامل مع العديد من الفحوصات واالستفسارات عن طريق الربيد.
وسوف نرسل لك خطابًا إما لطلب املزيد من املعلومات أو لسبب اعتقادنا
بأنه قد يكون من الرضوري إجراء تغيري عىل عائداتك .ميكنك الرد عن
طريق الربيد أو ميكنك طلب مقابلة شخصية مع مسؤول الفحص .إذا
أرسلت إلينا املعلومات املطلوبة أو قدمت تفس ًريا ،فقد نتفق معك أو ال
نتفق معك ،وسنوضح أسباب أي تغيريات .من فضلك ال ترتدد يف مراسلتنا
بشان أي يشء غري مفهوم.

عن طريق إجراء مقابلة

إذا أخطرناك بأننا سنجري فحصك من خالل مقابلة شخصية ،أو إذا طلبت
إجراء مثل هذه املقابلة ،فيحق لك أن تطلب إجراء الفحص يف وقت
ومكان مناسبني لك وملؤسسة  .IRSإذا اقرتح مسؤول الفحص لدينا أي
تغيريات عىل عائداتك ،فسوف يرشح أسباب التغيريات .إذا كنت ال توافق
عىل هذه التغيريات ،ميكنك مقابلة املرشف عىل مسؤول الفحص.

تكرار الفحوصات

إذا فحصنا عائداتك لنفس العنارص يف أي من العامني املاضيني ومل نقرتح
أي تغيري عىل مسؤوليتك الرضيبية ،يرجى االتصال بنا يف أقرب وقت
ممكن حتى نتمكن من معرفة ما إذا كان علينا التوقف عن الفحص.

الطعون

إذا كنت ال توافق عىل التغيريات املقرتحة من مسؤول الفحص ،فيمكنك
تقديم طعن إىل مكتب الطعون التابع ملؤسسة IRS
( .)Appeals Office of the IRSميكن تسوية معظم االختالفات دون
اللجوء إىل املحاكامت املكلفة واملستهلكة للوقت .يتم رشح حقوق الطعن
الخاصة بك بالتفصيل يف كل من املنشور  ،5حقوق الطعن الخاصة بك
وكيفية إعداد احتجاج يف حالة عدم املوافقة (Publication 5, Your
Appeal Rights and How To Prepare a Protest If You Don’t
 ،)Agreeواملنشور  ،556فحص العائدات وحقوق الطعن ومطالبات
االسرتداد (Publication 556, Examination of Returns, Appeal
.)Rights, and Claims for Refund

إذا كنت ال ترغب يف استخدام مكتب الطعون ( )Appeals Officeأو
ال توافق عىل النتائج التي توصل إليها ،فإنه ميكنك عرض دعوتك عىل
محكمة الرضائب األمريكية ( )U.S. Tax Courtأو محكمة الدعاوى
الفيدرالية األمريكية ( )U.S. Court of Federal Claimsأو محكمة
املقاطعة األمريكية ( ،)U.S. District Courtحيث مكان إقامتك .إذا
رفعت قضيتك إىل املحكمة ،فسيتعني عىل مؤسسة  IRSإثبات بعض
الحقائق إذا احتفظت بسجالت كافية إلظهار مسؤوليتك الرضيبية
وتعاونت مع مؤسسة  IRSوأوفيت بالرشوط األخرى املحددة .إذا
اتفقت املحكمة معك حول معظم املسائل يف قضيتك ووجدت أن موقفنا
غري مربر إىل ٍ
حد كبري ،فقد تتمكن من اسرتداد بعض تكاليفك اإلدارية
مؤهل السرتداد هذه التكاليف إال إذا حاولت
وتكاليف التقايض .ولن تكون ً
حل قضيتك إداريًا ،مبا يف ذلك املرور بنظام الطعن وأعطيتنا املعلومات
الالزمة لحل القضية.

عمليات التحصيل

يوضح املنشور  ،594عملية التحصيل يف مؤسسة IRS (Publication 594,
 ،)The IRS Collection Processحقوقك ومسؤولياتك فيام يتعلق بدفع
الرضائب الفيدرالية .وهو يصف:
• ماذا تفعل عندما تدين بدفع الرضائب .يصف ما يجب فعله إذا حصلت
عىل فاتورة رضيبية وماذا تفعل إذا كنت تعتقد أن فاتورتك خاطئة .كام
يشمل أيضً ا إجراء الدفع بالتقسيط وتأجيل إجراءات التحصيل وتقديم
عرض يف تسوية.
• إجراءات تحصيل مؤسسة  .IRSتغطي الرهونات وتحرير الرهونات
والرسوم واإلفراج عن الرسوم والحجز واملبيعات واإلفراج عن املمتلكات.
• اعتامد  IRSإىل وزارة الخارجية ( )State Departmentبديون رضيبية
متأخرة بشكل خطري ،مام سينتج عنه رفض طلب جواز السفر بشكل عام
وقد يؤدي إىل إلغاء جواز السفر.
يتم رشح حقوق الطعن يف التحصيل بالتفصيل يف املنشور  ،1660حقوق
طعون التحصيل (.)Publication 1660, Collection Appeal Rights

إعفاء الزوجة أو الزوج الربيء

بصف ٍة عامة ،تتحمل أنت وزوجتك مسؤولية دفع املبلغ الكامل للرضائب
والفوائد والغرامات املستحقة عىل عائداتكام املشرتكة .ومع ذلك ،إذا كنت
مؤهل إلعفاء الزوج الربيء ،فقد يتم إعفاؤك من جزء أو كل املسؤولية
ً
املشرتكة .لطلب اإلعفاء ،يجب عليك تقديم منوذج  ،8857طلب إعفاء
الزوجة أو الزوج الربيء (Form 8857, Request for Innocent Spouse
 .)Reliefللمزيد من املعلومات حول إعفاء الزوج الربيء ،راجع املنشور
 ،971إعفاء الزوج الربيء (Publication 971, Innocent Spouse
 ،)Reliefوالنموذج .)Form 8857( 8857

جهات االتصال األخرى املحتملة

بصف ٍة عامة ،ستتعامل مؤسسة  IRSمعك مبارشة أو مع ممثلك امل ُفوض
حسب األصول .ومع ذلك ،قد نتحدث أحيانًا مع أشخاص آخرين إذا كنا
بحاجة إىل معلومات تعذر عليك تقدميها  ،أو للتحقق من صحة املعلومات
ٍ
بأشخاص آخرين ،مثل الجار أو البنك أو صاحب
التي تلقيناها .إذا اتصلنا
العمل أو املوظفني ،فسوف نحتاج عمو ًما إىل إخبارهم مبعلومات محدودة،
مثل اسمك .مينعنا القانون من الكشف عن أي معلومات أكرث مام هو
رضوري للحصول عىل املعلومات التي نسعى إليها أو نتحقق من صحتها.
ٍ
بأشخاص آخرين طاملا كان هناك نشاط يف
قد تستمر حاجتنا إىل االتصال
ٍ
بأشخاص آخرين ،فإنه يحق لك طلب قامئة باألشخاص
قضيتك .إذا اتصلنا
الذين تم االتصال بهم .وميكن تقديم طلبك عرب الهاتف أو كتاب ًيا أو خالل
مقابلة شخصية.

اسرتداد األموال

ميكنك تقديم مطالبة السرتداد األموال إذا كنت تعتقد أنك دفعت الكثري
من الرضائب .وعمو ًما ،يجب تقديم املطالبة يف غضون  3سنوات من تاريخ
تقديم العائد األصيل أو عامني من تاريخ دفع الرضيبة ،أيهام أبعد .ينص
القانون بشكل عام عىل دفع الفائدة عىل أموالك املسرتدة إذا مل يتم دفعها
يف غضون  45يو ًما من تاريخ تقدميك للعائد أو املطالبة باسرتداد أموالك.
يحتوي املنشور  ،556فحص العائدات وحقوق الطعن ومطالبات االسرتداد
(Publication 556, Examination of Returns, Appeal Rights, and
 ،)Claims for Refundعىل ٍ
مزيد من املعلومات حول اسرتداد األموال.
إذا كنت تستحق اسرتداد أموالك ولكنك مل تقدم إقرار بالعائدات ،يجب
عليك عمو ًما تقديم إقرار العائد يف غضون  3سنوات من تاريخ استحقاق
إقرار العائد (مبا يف ذلك التمديدات) للحصول عىل هذا املبلغ املسرتد.

خدمة الدفاع عن دافعي الرضائب (Taxpayer
)Advocate Service

 TASهي منظمة مستقلة داخل مؤسسة  IRSوميكنها املساعدة يف حامية
حقوق دافعي الرضائب .ميكننا أن نقدم لك املساعدة إذا كانت مشكلتك
الرضيبية تتسبب يف مشقة ،أو أنك حاولت ولكنك مل تتمكن من حل
مؤهل للحصول عىل مساعدتنا ،وهي
املشكلة مع مؤسسة  .IRSإذا كنت ً
مجانية دامئًا ،فسوف نبذل قصارى جهدنا ملساعدتك .تفضل بزيارة
 www.taxpayeradvocate.irs.govأو االتصال بالرقم .1-877-777-4778

املعلومات الرضيبية

توفر مؤسسة  IRSاملصادر التالية للنامذج واملنشورات واملعلومات
اإلضافية.
• أسئلة حول الرضائب 1-800-829-1040 (1-800-829-4059 :لهاتف
الهاتف النيص/جهاز االتصاالت الكتايب للصم والبكم
• النامذج واملنشورات:
 1-800-829-3676 (1-800-829-4059لهاتف الهاتف النيص/جهاز
االتصاالت الكتايب للصم والبكم
• موقع اإلنرتنتwww.irs.gov :
• ( Small Business Ombudsmanأمني مظامل األعامل التجارية
الصغرية) :ميكن لكيان تجاري صغري املشاركة يف العملية التنظيمية
والتعليق عىل إجراءات اإلنفاذ التي تتخذها مؤسسة  IRSعن طريق
االتصال عىل .1-888-REG-FAIR
• املفتش العام لوزارة املالية إلدارة الرضائب (Treasury Inspector
 :)General for Tax Administrationميكنك اإلبالغ عن سوء السلوك
أو اإلهدار أو االحتيال أو إساءة االستخدام التي يرتكبها موظف مؤسسة
 IRSعن طريق االتصال بالرقم 1-800-366-4484 (1-800-877-8339
لهاتف الهاتف النيص/جهاز االتصاالت الكتايب للصم والبكم .ميكنك البقاء
مجهول الهوية.

