
Nedoplatok na federálnych daniach - návod 

 

Ak si obdržal/a list, ktorý hovorí o tom, že máš voči daňovému úradu dlh, a tento dlh si už uhradil/a, 
postupuj nasledovne: 

1. Priprav si list, ktorý si obdržal/a z federálneho daňového úradu (IRS) 

2. Vlož ho do obálky, ktorú odošleš na adresu, ktorá je uvedená v danom liste (vľavo hore), 

mala by to byť vždy adresa: 

Department of the Treasury 

Internal Revenue Service 

Philadelphia, PA 19255-0025  

 

3. K listu pridaj následovné prílohy 

a. List ktorý sa nachádza na tretej strane tohoto dokumentu (je potrebné dopísať 
údaje perom) 

b. Potvrdenie o platbe dani – potvrdenie zo stránky Official payments (nie výpis z 
bankového účtu). Ak takéto potvrdenie máš ešte uložené, kľudne použi to. Ak takéto 
potvrdenie už nemáš, resp. nevieš nájsť, tu je postup ako ho získať: 

 

Ako získať potvrdenie o zaplatených daniach:  

1. Kliknite na link https://www.officialpayments.com/index.jsp 
2. V menu vyberte Payment center  Payment verification 
3. Kliknite na možnosť Federal payments 
4. Zadaj svoje SSN, Payment amount (originálna suma nedoplatku, nájdeš ju uvedenú na daňovom 

priznaní), a posledné štyri čísla tvojej karty, ktorou si nedoplatok hradil. 

Na obrázku na nasledujúcej strane vidíš, ako takéto potvrdenie vyzerá.  



 

 

- Túto stránku vytlaš a prilož do obálky 

 

4. Ak máš v obálke všetky tri potrebné veci (list z daňového úradu, potvrdenie o úhrade 
nedoplatku, sprievodný list uvedený na nasledujúcej strane), tak obálku odošli do USA. V 
tomto prípade odporúčame použiť obyčajnú zásielku poštou (nie doporučene), keďže 
momentálne pošta v USA doporučenú poštu nenosí k adresátom ale necháva ich uložené na 
pošte.  

 

Hotovo, v priebehu pár nasledujúcich mesiacov by si mal/a obdržať z úradu posledný dopis, 
ktorý bude potvrdením o nulovom dlhu voči úradu.  

 

Prajeme veľa šťastia,  

Tax Wizard tím 



Full name: 

Address 

Street: 

City and ZIP code: 

Country: 

Social Security number: 

Confirmation of payment 

Dear IRS Tax Office,  

I enclose this statement as I believe there is a misunderstanding of your correspondence. Your enclosed 
notice says I am owing money to IRS. However, as you can see in attached payment confirmation, I fully 
paid this amount when filing my tax return for tax year 2019. I believe there is just a system issue so you 
did not pair my payment with my tax return.  

I believe that this statement and attached payment confirmation is enough proof that I do not owe any 
amount to IRS.  

Best regards, 

 

Signature …………………………………… 

 

 


