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Mecenas prawa pracy Lloydem Ambinder radzi

Porady podatkowe
dla pracowników
i´kszoÊç ludzi postrzega
prawo jako zbiór skomplikowanych i niezrozumia∏ych
przepisów. RównoczeÊnie wi´kszoÊç
ludzi postrzega pomoc prawniczà jako
zbyt drogà i waha si´ przed zwróceniem si´ o rad´ w sprawie swoich praw.
Z tego powodu nasza firma rozpocz´∏a
w kwietniu tego roku seri´ artyku∏ów
oferujàcych szybkie, dost´pne i darmowe wyjaÊnienia zagadnieƒ zwiàzanych z
prawem pracy dla Polonii pracujàcej w
Nowym Jorku i w New Jersey.
Pod koniec roku cz´sto dzwonià do
nas Klienci z pytaniami dotyczàcymi
ich zatrudnienia i rozliczania si´ z podatków. W tym tygodniu skupiamy si´
wi´c na tych˝e pytaniach, dajàc odpowiedzi na nurtujàce Paƒstwa problemy.
Najcz´Êciej zadawane pytania dotyczà zazwyczaj formularzy W-2, i formularzy 1099 w miejsce formularzy
W-2 (w przypadku osób b∏´dnie zaklasyfikowanych jako „niezale˝ni wykonawcy” przez swoich pracodawców).

W

Co powinienem zrobiç jeÊli nie
otrzyma∏em formularza W-2 od
mojego pracodawcy?
Pracodawca musi wys∏aç formularz
W-2 z podsumowaniem zarobków za
rok 2011 przed 31 stycznia 2012.
Je˝eli nie otrzymali Paƒstwo formularza W-2, nale˝y skontaktowaç si´ z
pracodawcà i spytaç kiedy formularz
zosta∏ wys∏any. Je˝eli nawet wtedy nie
otrzymajà Paƒstwo swojego W-2, po
14 lutego 2012 mogà kontaktowac si´
z IRS (Internal Revenue Service czyli
amerykaƒskim Urz´dem Skarbowym)
pod numerem 1-800-829-1040.
Nawet w przypadku nieotrzymania
formularza sà Paƒstwo zobligowani
rozliczyç si´ z podatków na czas lub
poprosiç o przed∏u˝enie terminu
sk∏adania rozliczeƒ. Je˝eli nie otrzymali Paƒstwo formularza przed ostatecznym terminem sk∏adania rozliczeƒ
podatkowych mimo skontaktowania
si´ z pracodawcà i IRS, mo˝na wtedy
u˝yç formularza 4852, „Substitute For
The Form W-2, Wage and Tax Statement” („Dokument zast´pczy za W-2,
Formularz Zarobków i Podatków”).
Formularz ten jest dost´pny na stronie IRS pod adresem www.irs.gov. Nale˝y za∏àczyç formularz 4852 do rozliczenia podatkowego, szacujàc swój
dochód i podatek dochodowy jak najbardziej precyzyjnie.
Ostatni odcinek wyp∏aty powinien
odzwierciedlaç te informacje. Nale˝y
spodziewaç si´ opóênienia w zwrocie
podatku podczas weryfikacji tych informacji.
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Mecenas prawa pracy Lloyd Ambinder
Mo˝e zdarzyç si´ tak, ˝e W-2 nadejdzie po z∏o˝eniu rozliczenia przy u˝yciu
formularza 4852, i ˝e informacje dotyczàce dochodów i podatku dochodowego b´dà si´ ró˝ni∏y od tych zadeklarowanych. W tym przypadku nale˝y dokonac poprawki zeznania sk∏adajàc formularz 1040X, zwany „Amended US Individual Income Tax Return” („Skorygowane Zeznanie Podatkowe”).
Co zrobiç jeÊli niew∏aÊciwie zaklasyfikowano mnie jako „niezale˝nego wykonawc´” i otrzyma∏em formularz 1099 zamiast W-2?
Pracodawcy cz´sto b∏´dnie klasyfikujà pracowników jako „niezale˝nych
wykonawców,” starajàc si´ uniknàç
p∏acenia minimalnej stawki, stawki za
nadgodziny, chorobowego i zasi∏ku dla
bezrobotnych. Warto wiedzieç, i˝ fakt
˝e pracodawca uznaje kogoÊ za „niezale˝nego wykonawc´” nie oznacza ˝e
nim si´ jest. Sàdy u˝ywajà ró˝nych wyznaczników, aby stwierdziç czy dany
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pracownik zosta∏ niew∏aÊciwie zaklasyfikowany.
Te wyznaczniki to mi´dzy innymi:
a) stopieƒ kontroli pracodawcy nad
pracownikiem,
b) to, czy pracownik ma prawo do zysku z pracy (lub jest odpowiedzialny finansowo za straty),
c) wk∏ad w∏asny pracownika w prac´,
z w∏àczeniem narz´dzi i materia∏ów,
d) specjalistyczne umiej´tnoÊci i niezale˝na inicjatywa wymagane od
pracownika do wykonywania pracy,
e) okres trwania relacji pracownik-pracodawca.
Osoby b∏´dnie sklasyfikowane jako
„niezale˝ni wykonawcy,” które wykona∏y prac´ dla pracodawcy, ale nie
potràci∏ im on podatku za Social Security i Medicare, przy sk∏adaniu podatków mogà wype∏niç formularz 8919.
Aby upewniç si´ czy spe∏niajà Paƒstwo
warunki, aby wype∏niç ten˝e formularz, powinni Paƒstwo skonsultowaç

Kto i kiedy może wystąpić na drogę sądową
1. Macie Paƒstwo szeÊç lat o wystàpienie na drog´ sàdowà o niezap∏acone nadgodziny od daty
ostatniej zap∏aty
2. Macie Paƒstwo prawo o wystàpienie na drog´ sàdowà nawet je˝eli przyjmowaliÊcie wynagrodzenie tylko w gotówce
3. Macie Paƒstwo prawo o wystàpienie na drog´ sàdowà nawet je˝eli jesteÊcie teraz lub byliÊcie
w przesz∏oÊci nielegalnym imigrantem

si´ ze swoim doradcà podatkowym lub
wejÊç na stron´ ww.irs.gov.
Pracownik, który otrzymuje formularz
1099 za us∏ugi wykonane jako niezale˝ny wykonawca, zazwyczaj musi rozliczyç si´ u˝ywajàc formularza „Schedule
C” („Tabela Podatkowa C”) i uregulowaç
podatek dla osób pracujàcych na w∏asny
rachunek („self-employed”) od zysku
netto przy u˝yciu „Schedule SE” („Tabeli
Podatkowej SE”).
Je˝eli sà Paƒstwo obecnie niedostatecznie wynagradzani, lub je˝eli w ciàgu
ostatnich szeÊci u lat byli Paƒstwo zatrudnieni w pracodawcy, który nie
wyp∏aca∏ odpowiedniego wynagrodzenia lub nie p∏aci∏ za wszystkie przepracowane godziny, wed∏ug prawa stanowego i federalnego majà Paƒstwo prawo do odzyskania swoich pieni´dzy od
pracodawcy. Sà Paƒstwo legalnie
uprawnieni do odzyskania tych pieni´dzy nawet je˝eli pracujà Paƒstwo bez
pozwolenia na prac´, a tak˝e jeÊli wynagrodzenie by∏o wyp∏acane w gotówce.
Je˝eli chcieliby Paƒstwo uzyskaç
bezp∏atnà konsultacj´ w kwestii swoich praw, prosimy skontaktowaç si´ z
mecenasem Lloydem Ambinderem z
kancelarii Virgnia & Ambinder, LLP
pod numerem (212) 942-9080.
Mówimy po polsku.
Prosiç Iwon´, Izabel´ lub Konstancj´.

