státní daně – Delaware
1) Státní daně se v Delawaru podávají elektronicky. Vše najdete na stránkách:
http://revenue.delaware.gov/services/PIT_SvcsTemp.shtml
2) tam v položce ELECTRONIC FILLING zadáte „File Personal Income Tax Returns“
pro vrácení daní za rok 2009 je to tento odkaz:
https://dorweb.revenue.delaware.gov/filepit/
3) tam na vás vybafnou průvodní informace, které si doporučuju přečíst a když se tím vším
pro proklikáte (2x next), můžete začít s vyplňováním:

SSN je jasné,
mailing label ID není povinné (nevím, co to je),
filing status: single,
delaware residence 2009 – nevím, jestli má být part year resident nebo non-resident, ale dal
jsem non-resident a ať už si nebudu jist i v dalších věcech, vězte, že mi přišly všechny peníze
když jsem dal non-resident, nevyplňoval jsem ani konkrétně od kdy do kdy;
federal EIC nevím, co je – takže asi jsem o to asi nežádal,
form DE2210 taky nic a předposlední položka taky nic.
Poslední položka – udat, kolik máte W2 formulářů – tzn., kolik zaměstnavatelů – podle toho
se pak v dalším okně zvětší tabulka... Já měl zaměstnavatele jen jednoho, takže 1 W2.
NEXT

Vyplníte příjmení
křestní jméno
v tamtěch položkách samozřejmě nic, nejste důchodci ani slepci :-)
Adresa – česká (příp. slovenská adresa), ne americká, kde jste bydleli
v položce state vybrat „FO“, zip nevyplňovat
country – czech republic/slovakia
email – vyplnit!
homephone je třeba vyplnit – když nedáte nic, bude vás to pak buzerovat, zato když tam
napíšete třeba „none“, tak vás to nechá jít dál
section for preparers only – nic, to je pro příprady, kdy někdo dělá daně za jinýho
NEXT

Section A: vyplnil jsem jen políčko 1 ve sloupci 2 „Delaware“ – jde o plat, který jsem ve státě
Delaware vydělal, do políčka 4 by asi měly patřit daně vrácené za předchozí rok – já byl v usa
poprvé, takže nic, kámoš si nepamatoval kolik mu minule vrátili, tak to nevyplnil a taky se nic
nestalo. ze section A je to vše
Section B a C – nic
Deduction type – vybral jsem Itemized deduction, i když nevím, co to vlastně je (když jsem
předtím zadal standard, nějak mě to nechtělo pustit dál)
Section D – 31 a 35a jsem vyplnil kolik jsem odvedl na státních daních (teď když na to zpětně
koukám, ani nevím, co je to políčko 31, ale vyšlo to ;-) )
NEXT

43a – vyplnil jsem „1“ – nevím, oč jde, napadá mě, že by to mohla být ta výjimka 10 000, ze
kterých se federální daň neplatí, výjimku jsem tak použil 1, proto 1 (0 mě to asi ani nenechalo
vyplnit, takže nějaké číslo jsem tam dát musel :-) )
45 – nic
Refundable credits:
v tom malém políčku ještě můžete změnit počet zaměstnavatelů (= počet formulářů W2),
když to máte dobře z úvodu, nechte to být
Form – W2
Employer ID – máte ho ve W2 uvedený, v mém případě to bylo „26-245-8460“
Wages – zadejte kolik jste vydělali u toho zaměstnavatele
Withholding – zadejte kolik jste odevzdali na státních daních
For – zadejte jakému státu jste to odvedli – „DE“

49 a 50 – nic

NEXT

v políčku 53 se vám ukáže, jaký máte přeplatek – kolik by vám měli vrátit (mělo by to bít vše,
pokud jste tam nevydělali nějaký těžký prachy)
54 – pokud jste lidumilové, můžete poslat nějaký prachy na dobročinný účely (lol)
55 – možná si tím můžete dát nějakou část na svůj daňový účet na další rok – takže
předpokládám nevyplňujte

NEXT

Pokud máte ještě americký účet, můžete si vrácené daně poslat na něj – zaškrtnete „No, it will
go to a US account. Asi to jde tedy poslat i na váš český (slovenský účet) – zaškrtnutím
druhého políčka, ale nevím, co by vám pak za to všechno strhli. Pokud zaškrtnete jednu
z možností, půjde to na vámi zvolený bankovní účet (já to využil – poslal jsem si to na
americký účet a přišlo to velice brzy). Pokud tedy chcete, vyplňte routing number vaší banky,
číslo účtu a předpokládám, že všichni máte „Checking“ (běžný účet), když nevyplníte nic,
přijde vám poštou šek na adresu, kterou jste předtím vyplnili.
NEXT
Na závěr vám vyjede všechno to, co jste předtím zadali (z toho už obrázek nepřikládám)
Pokud to máte vše ok, zaškrtněte „I’m ready to file this return“
a dole klikněte na FILE

Ten návod dělám zpětně, takže už nevidím přesně další okno (logicky jsem tu smyšlenou
žádost nepodal), ale z toho, co si pamatuju, vyšly následující instrukce:
přečtěte si pořádně ty instrukce – chtějí to podložit ještě nějakými dokumenty – píšou o W2
nebo o tom jiném formuláři a o „cover sheetu“ cover sheet je list, na kterém je čárový kód
vaší žádosti a získáte ho kliknutím někde dole tuším – to je dobré si vytisknout nebo jinak
uložit do počítače (já všechny ty dokumenty pro jistotu fiktivně tisknu přes PDFcreator do
PDF). Jsou tam pak různý možnosti, jak jim ty dokumenty poslat:
1) běžně poštou – je třeba jim poslat kopii W2 a cover sheet (předpokládám, že projedou
cover sheet čtečkou a tak dostanou vaší žádost a pak to zkontrolujou pomocí přiloženého w2)
2) e-mailem – tzn, vložíte tam na té samé stránce kopii W2 (naskenovanou nebo vyfocenou),
cover sheet v tom případě nepotřebujou – přijde jim automaticky vygenerovaný mail, kde
vidí, od koho to je, proto cover sheet logicky není třeba – i to tam píšou
3) faxem – poslat spolu cover sheet a W2 (cover sheet jako první stranu) – fax je uveden na
cover sheetu – netřeba někde hledat
takže nejpohodlnější je nahrát jim tam prostě kopii W2 a to je celé.
Po nějaké době (není to úplně hned) by vám mělo přijít na mail potvrzení, že ty vaše
dokumenty dostali. Pokud jste si dali poslat peníze na účet, očekávejte je třeba už za týden.
Gratuluju k podání daní bez placení poplatků nějaké lichvářské firmě!!!! :-)
S pozdravem TOMŠ

