
Aby złożyć skargę na 
sporządzającego rozliczenie 
podatkowe: 

Jeżeli sporządzający rozliczenie podatkowe 
nie spełni tych wymogów, podatnik może 
złożyć skargę w Biurze ds. Odpowiedzialności 
Zawodowej (Office of Professional 
Responsibility) 

• na stronie www. tax. ny. gov  (wyszukiwanie:
skarga)

• telefonicznie pod numerem 518-457-5181
Przypadki uchylania się od płacenia podatków 
lub oszustwa podatkowe można również 
zgłaszać online lub telefonicznie dzwoniąc 
pod numer 518-457-0578. Zgłoszenia 
traktowane są poufnie. Departament Podatków 
bardzo poważnie podchodzi do tego rodzaju 
nielegalnej działalności, niezwłocznie 
weryfikuje każdą skargę i w uzasadnionych 
przypadkach podejmuje odpowiednie działania 
korygujące.

Biuro ds. Odpowiedzialności 
Zawodowej 

Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie 
najwyższych standardów i jakości usług 
świadczonych przez przygotowujących 
rozliczenia podatkowe. Prowadzimy bliską 
współpracę z profesjonalnymi stowarzyszeniami, 
grupami działającymi na rzecz ochrony praw 
konsumenta i organami ścigania dla zapewnienia, 
iż wszyscy sporządzający rozliczenia podatkowe 
wywiązują się ze swoich obowiązków w sposób 
etyczny i zgodny z prawem.
Nowy Jork jest jednym z siedmiu stanów 
regulujących branżę sporządzania rozliczeń 
podatkowych.

Inicjatywy:

• wymóg rejestracji w Departamencie
Podatków Stanu Nowy Jork dotyczący
wszystkich nieobjętych wyłączeniem
sporządzających rozliczenia podatkowe

• pomoc konsumentom w zrozumieniu
posiadanych przez nich praw w odniesieniu
do angażowania osób sporządzających
rozliczenia podatkowe

• identyfikacja i wyciąganie konsekwencji
dyscyplinarnych w stosunku do
sporządzających rozliczenia podatkowe,
którzy nie spełniają przepisowych norm

Karta praw 
konsumenta
w odniesieniu do osób 
sporządzających rozliczenia 
podatkowe

http://www.tax.ny.gov
www.tax.ny.gov


Prosimy zeskanować ten kod QR, aby 
uzyskać dodatkowe informacje, w tym 
informacje o pozostałych prawach 
podatnika stanu Nowy Jork. Informacje 
te dostępne są również w języku 
hiszpańskim, chińskim, rosyjskim, 
bengalski, jidysz, kreolskim haitańskim, 
koreańskim, włoskim, arabskim i 
polskim. (wyszukiwanie: język).
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Poznaj swoje prawa przed 
zaangażowaniem osoby 
sporządzającej rozliczenie 
podatkowe 

Większość osób sporządzających rozliczenia 
podatkowe przestrzega tych przepisów i 
sprawiedliwie traktuje klientów, zdarzają się 
jednak wyjątki.
Niniejsza broszura zawiera ważne informacje 
dotyczące ochrony interesów podatnika 
korzystającego z usług osoby sporządzającej 
rozliczenia podatkowe.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
dzwoniąc pod numer 518-457-5181.

Osoby sporządzające 
rozliczenie podatkowe muszą:

• umieścić w widocznym miejscu Certyfikat 
Rejestracji sporządzającego rozliczenia 
podatkowe w stanie Nowy Jork i 
aktualny cennik;

• z góry poinformować podatnika, czy 
będą go reprezentować w przypadku 
ewentualnego audytu rozliczenia;

• zadać podatnikowi pytania dotyczące jego 
dochodu, wydatków, rodziny oraz poprosić o 
pozostałe informacje i dokumenty niezbędne 
do prawidłowego sporządzenia rozliczenia;

• przed podpisaniem rozliczenia przez 
podatnika, umożliwić mu weryfikację 
sporządzonego rozliczenia podatkowego 
(w tym informacji dotyczących konta 
bankowego) i zadawanie pytań;

• wręczyć podatnikowi pisemne zestawienie 
odsetek i opłat, jeżeli wybierze on opcję 
zwrotu nadpłaty podatku w formie kredytu 
zabezpieczonego zwrotem podatku 
(zaliczki na poczet refundacji) lub czeku 
zabezpieczonego zwrotem podatku 
(transferu refundacji) zamiast przelewu 
zwrotu podatku bezpośrednio na konto 
bankowe podatnika;

• podpisać sporządzone rozliczenie 
podatkowe i wpisać numer identyfikacyjny 
sporządzającego rozliczenie podatkowe 
(PTIN) oraz numer identyfikacyjny 
sporządzającego rozliczenie podatkowe w 
stanie Nowy Jork (NYTPRIN), jeżeli dotyczy;

• elektronicznie złożyć rozliczenie 
podatkowe;

• podać podatnikowi dostępny przez cały 
rok adres i numer telefonu do kontaktu 
w przypadku pytań lub wątpliwości 
dotyczących rozliczenia oraz

• dostarczyć podatnikowi kopię złożonego 
rozliczenia podatkowego.

Osoba sporządzająca 
rozliczenie podatkowe nigdy 
nie powinna prosić podatnika o 
podpisanie:
• niewypełnionego rozliczenia 

podatkowego;
• niekompletnego rozliczenia podatkowego;
• rozliczenia zawierającego fałszywe 

informacje lub
• rozliczenia zawierającego informacje 

niezrozumiałe dla podatnika.

Osoba sporządzająca rozliczenie 
podatkowe nie powinna 
pobierać osobnej opłaty 
za elektroniczne złożenie 
rozliczenia z podatku stanowego 
w Nowym Jorku oraz nie 
powinna składać jakichkolwiek 
zapewnień dotyczących: 
• otrzymania przez podatnika zwrotu 

podatku ani

• uniknięcia audytu podatkowego przez IRS lub 
Departament Podatków Stanu Nowy Jork.


