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ניו יאָ רק שטאַ ט

אײַ ערע רעכט אוּן פֿאַ רפֿליכטוּנג לױט די
שטײַ ער געזעץ

• מינימײַ ז שטערונג פֿוּן אײַ ער ביזנעס אָ דער פּערזענלעכע לעבן במשך די
רעװיזיע ,אוּן

אַ הױפּט פֿוּנ קציע פֿוּן דעם  Department of Taxation and Financeאיז צוּ
העלפֿן טאַ קספּײערס פֿאַ רשטײן זײערע רעכט אוּן אַ חריותדיקײַ טן .טאַ קספּײער
אױפֿמערקזאַ מקײַ ט פֿוּן די רעכט איז איקערדיק צוּ פֿאַ רהױלן די עפֿעקטיווקײַ ט אוּן
יושר פֿוּן דעם שטאַ ט אוּן אָ רטיק שטײַ ער סיסטעמס.

געזעץ פֿוּן באַ גרענעצוּנגען )(Statute of limitations
ניו יאָ רק שטאַ ט שטײַ ער געזעץ אין אַ לגעמײן לײג אַ װעק אַ דרײַ -יאָ ר געזעץ פֿוּן
באַ גרענעצוּנגען אױף אוּנדזער רעכט צוּ פֿעסטשטעלן אַ דיציאָ נעלער חובֿ שטײַ ער
)אין אַ לגעמײן ,דרײַ יאָ ר נאָ ך איר צוּריקקערן איז פֿאָ רגעלײגט( .אָ בער ,אַ
זעקס־יאָ ר געזעץ פֿוּן באַ גרענעצוּנגען צוּלייגט צוּ פֿעסטשטעלן אַ דיציאָ נעל חובֿ
שטײַ ער װען עס איז דאָ אַ זילזוּלדיק שטײַ ער אויסמײַ דן טראַ נסאַ קציע ,אָ דער,
װען אַ טאַ קספּײער דוּרכלאָ ז  25%אָ דער מער פֿוּן זײַ ן הכנסה פֿוּן דעם
צוּריקקערן .אַ טאַ קספּײער אוּן דעם דעפּאַ רטמענט מעגן שריפֿטלעך מסכּים זײַ ן
כּדי צוּ פֿאַ רברייטערן דעם געזעץ פֿוּן באַ גרענעצוּנגען אײדער עס אױסגײט.

ניו יאָ רק שטאַ ט האָ ט געפֿעסטיקט אַ טאַ קספּײער  Bill of Rightsאין Tax
 .Law Article 41דעם  Tax Departmentהעלף די טאַ קספּײערס בײַ
צוּשטעלן:
• ניט-טעכנישע אױסזאָ גן װאָ ס דערקלערן די טאַ קספּײערס רעכט אוּן די
פֿאַ רפֿליכטוּנגען פֿוּן דעם דעפּאַ רטמענט װעגן רעװיזיעס;
• די פּראָ צעדוּרן פֿאַ ר טאַ קספּײערס צוּ טשאַ לענדזש באַ שלוסן פֿוּן דעם
דעפּאַ רטמענט,
צוּ פֿאָ דערן צוריקצאָ לוּנגען ,אוּן צוּ פֿאָ רלײגן אָ נקלאָ גן; אוּן

• אײַ ך באַ שיצן פֿוּן מוּטװיליק אַ קציעס.

דעם געזעץ פֿוּן באַ גרענעצוּנגען כּדי צוּ פֿעסטשטעלן אַ דיציאָ נעל שטײַ ער צווּלייגט
ניט.
אָ בער ,פֿאַ ר קײן פּעריאָ ד אין װעלכער אַ טאַ קספּײער האָ ט ניט פֿאָ רגעלײגט
אַ צוּריקקערן ,האָ ט ניט באַ ריכט די טױשן געמאַ כט בײַ דעם Internal Revenue
) Service (IRSצוּ אַ פֿעדעראַ ל שטײַ ער צוּריקקערן )פֿעדעראַ ל טױשן( ,אָ דער
פֿאָ רגעלײגט אַ פֿאַ לש אָ דער שװינדל צוּריקקערן מיט דעם כּװנה צוּ אַ רױסדרײען
שטײַ ערן.
פֿאַ ר הכנסה ,פּאָ סעסיע אוּן צאָ רפּאָ רײשאָ ן שטײַ ער צילן ,אַ טאַ קספּײער דאַ רף
אין אַ לגעמײן באַ ריכטן אַ פֿעדעראַ ל טױשן צוּ ניו יאָ רק שטאַ ט במשך  90טעג
נאָ ך דעם לעצטגילטיק באַ שטימוּנג פֿוּן דעם טױשן ,רע-פֿאַ רהאַ נדלוּנג ,אָ דער
אוּמאָ פּצאָ ל.
פֿאַ ר אַ מענדירן צוּריקקערן פֿאָ רגעלײגט אין אָ דער נאָ ך אַ פּריל  ,2018 ,12דעם
געזעץ פֿוּן באַ גרענעצוּנגען װעגן אוּנדזער רעכט צוּ פֿעסטשטעלן אַ דיציאָ נעלער חובֿ
שטײַ ער ,אַ טריביוטאַ בלע צוּ אַ טױשן אָ דער פֿאַ רריכטוּנג געמאַ כט אין דעם
אַ מענדירט צוּריקקערן ,איז אין אַ לגעמײן אײן יאָ ר פֿוּן די דאַ טע װאָ ס דעם
אַ מענדירט צוּריקקערן איז פֿאָ רגעלײגט )סײַ דן אַ לענגער צײַ ט פּעריאָ ד צוּלייגט צוּ,
אָ דער סײַ דן דעם אַ מענדירט צוּריקקערן איז פֿעליק פֿאַ ר פֿעדעראַ ל טױשן(.
פּריװאַ טקײַ ט אוּן קאָ נפֿידענציעליטי
איר האָ בן דעם רעכט פֿאַ ר װיסן פֿאַ רװאָ ס מיר בעטן עטלעכע אינפֿאָ רמאַ ציע ,װי
אַ זױ מיר װעלן ניצן די אינפֿאָ רמאַ ציע ,אוּן די קאָ נסעקװענצעס אױב איר פֿאָ רלייגט
ניט די אינפֿאָ רמאַ ציע .די שטײַ ער געזעץ פֿאַ רװערט מיר זאָ לן אויסזאָ גן
אינפֿאָ רמאַ ציע באַ קוּמט פֿוּן אַ שטײַ ער צוּריקקערן אָ דער במשך אַ ביכער-
רעװיזיע ,צוּ קײן אוּמאױטאָ ריזירט פּערזאָ ן .אָ בער ,די שטײַ ער געזעץ דערלױבט
אוּנדז צוּ אײַ נטיילן אײַ ער שטײַ ער אינפֿאָ רמאַ ציע מיט דעם  IRSאוּן אַ נדערע
רעגירוּנג אַ גענציעס ,אין דעפֿינירטע סטאַ נדאַ רדס פֿוּן בסודיקײט אוּן
קעגנאַ נאַ נדיקײט.
פֿאַ רטרעטוּנג במשך אַ ביכער-רעװיזיע
איר מעגן זיך פֿאַ רטרעטן אַ לײן ,עמעצן זאָ ל אײַ ך באַ לײטן ,אָ דער עמעצן אײַ ך
פֿאָ רשטעלן במשך אַ רעװיזיע .די פּערזאָ ן װאָ ס פֿאַ רטרעט אײַ ך דאַ רף האָ בן
די גערעכט שריפֿטלעך אױטאָ ריזאַ ציע )Power of ,Form POA-1
)Attorneyפֿוּן אײַ ך צוּ שפּילן אין אײַ ער נאָ מען .פֿאַ ר אינפֿאָ רמאַ ציע װעגן װי
אַ זױ צוּ פֿאָ רלײגן אַ פֿוּלמאַ כט ,װיזיט אוּנדזער װעבפּלאַ ץ אָ דער אָ נקלינגט
אוּנדז )זע Need help?).איר מעגן שטענדיק
אָ פּהאַ לטן פֿאָ רשטעלוּנג במשך אַ רעװיזיע ,אָ דער אָ פּהאַ לטן אַ פֿאַ רזאַ מלוּנג אָ דער
אינטערװיוּ פֿאַ ר אַ סייכלדיקע פּעריאָ ד כּדי צוּ קריגן פֿאַ רטרעטוּנג.
פֿריערדיקע אַ רבעטער פֿוּן דעם  Department of Taxation and Financeזײַ נען
באַ גרענעצט פֿוּן פֿאַ רטרעטן טאַ קספּײערס מיטן דעפּאַ רטמענט פֿאַ ר צװײ יאָ ר נאָ ך
זײ לאָ זן דעם דעפּאַ רטמענט) .סאָ ביקט צוּ עטלעכע באַ גרענעצוּנגען ,פֿריערדיקע
אַ רבעטער מעגן פֿאַ רטרעטן טאַ קספּײערס מיטן independent Division of Tax
 Appealsבמשך דעם פּעריאָ ד פֿוּן צװײ יאָ ר( .פֿריערדיקע אַ רבעטער זײַ נען
בלייַביק פֿאַ רװערט פֿוּן פֿאַ רטרעטן טאַ קספּײערס אין ענינים אין װעלכע זײ זײַ נען
גלײַ ך פֿאַ רבוּנדן במשך זײער באַ שעפֿטיקוּנג.

• די פּראָ צעדוּרן דעם דעפּאַ רטמענט מעג ניצן צוּ דוּרכפֿירן שטײַ ער
ליאַ ביליטיס )געהײסן דעם זאַ מלוּנג פּראָ צעס(.
איר קענען באַ קוּמען מער אינפֿאָ רמאַ ציע װעגן אײַ ערע רעכט אַ ז אַ טאַ קספּײער אין
אוּנדזער װעבפּלאַ ץ ,אַ רײַ נגענוּמען אַ לע אויסגאַ בעס פֿאַ ררוּפֿן אוּנטן ,אָ דער בײַ
אָ נקלינגען )זע דאַ רפֿסט הילף? אין ענדיקוּנג פֿוּן דעם אויסגאַ בע(.
דעם אויסגאַ בע צוּשטעלט אַ קיצור פֿוּן טאַ קספּײער רעכט אין פֿאַ רשײדענע
פֿאַ זעס פֿוּן דעם שטײַ ער אָ נפֿירוּנג פּראָ צעס.
דעם ניו יאָ רק שטאַ ט ביכער-רעװיזיע
מיר דוּרכפֿירן רעװיזיעס כּדי צוּ באַ קרעפֿטיקן אַ ז טאַ קספּײערס האָ בן באַ צאָ לט די
גערעכטע סוּמע פֿוּן שטײַ ערן .לױט די ניו יאָ רק שטאַ ט שטײַ ער געזעץ ,במשך די
ביכער-רעװיזיע איר דאַ רפֿן צוּשטעלן װעלכע רעקאָ רדס זײַ נען נױטיק כּדי צוּ
באַ קרעפֿטיקן די אינפֿאָ רמאַ ציע װאָ ס איר האָ בן באַ ריכט אין אײַ ער צוּריקקערן.
אָ פֿענגען אױף דעם מין צוּריקקערן װאָ ס איז רעװיזירט ,דאָ ס מעג ארײַ ננעמען אַ ן
איבערקוּקן פֿוּן אײַ ער הכנסה ,קאַ באָ לען ,הוצעות ,קרעדיטס אוּן אַ נדערע ביזנעס
רעקאָ רדס.
פּראָ פֿעסיאָ נעל ביכער-רעװיזיע סטאַ נדאַ רדס
ביכער-רעװיזיעס זײַ נען דוּרכגעפֿירט אין צוּזאַ מענהאַ נג מיט פּראָ פֿעסיאָ נעל
רעװיזירן סטאַ נדאַ רדס ,בײַ אַ שטײַ ער דעפּאַ רטמענט רעװיזאָ ר באַ קאַ נט מיט
אַ לגעמײנע חשבון -פֿירערײַ פּרינציפּן אוּן רעװיזיע טעכניקס.
כּדי צוּ אויסמײַ דן קײן קאָ נפֿליקט פֿוּן אינטערעס ,דעם רעװיזאָ ר קען ניט
האָ בן קײן באַ ציוּנג מיט דעם טאַ קספּײער ,די משפּחה פֿוּן טאַ קספּײער,
אָ דעט די אַ רבעטער פֿוּן טאַ קספּײער )אין פֿאַ ל פֿוּן אַ ביזנעס רעװיזיע(.
װאָ ס איז מער ,דעם רעװיזאָ ר דאַ רף ניט האָ בן קײן פּערזענלעכער אָ דער
פֿײַ נאַ נשאַ ל
אינטערעס אין אַ ביזנעס װאָ ס איז ביכער-רעװיזירט.
דוּרך דעם קוּרס פֿוּן אַ ביכער-רעװיזיע ,איר זײַ ט באַ רעכטיקט צוּ באַ קוּמען
געראָ טן ,העפֿלעך אוּן פּראָ פֿעסיאָ נעל באַ האַ נדלוּנגבאַ האַ נדלוּנג .אױב אין קײן
צײַ ט במשך די רעװיזיע איר פֿילן אַ ז די סטאַ נדאַ רדס אָ דער קײן אײנער פֿוּן
אײַ ערע רעכט זײַ נען צעברעכן ,איר דאַ רף באַ לדיק קאָ נטאַ קטירן דעם רעװיזאָ ר
אױפֿזעער.
כּדי צוּ באַ ריכטן אַ לעגיישאַ נס פֿוּן אַ רבעטער שלעכט אױפֿפֿירוּנג ,קאָ נטאַ קטירט
אוּנדזער Office
 of Internal Affairsבײַ אָ נקלינגען  ,518-451-1566אָ דער בײַ פּאָ סט צוּ:
NYS TAX DEPARTMENT
OFFICE OF INTERNAL
AFFAIRS W A HARRIMAN
CAMPUS ALBANY NY 122270811
אױב ניט ניצן  ,U.S. Mailזע אױסגאַ בע Designated Private ,55
Delivery Services.
אײַ ערע רעכט במשך אַ רעװיזיע
דערװײַ ל איר דאַ רפֿן קאָ אָ פּערירן מיט דעם רעװיזאָ ר ,איר דאַ רף אױך זײַ ן
אױפֿמערקזאַ ם פֿוּן אײַ ערע רעכט .דיזײַ ן רעכט זײַ נען דיזײַ נעד כּדי צוּ:
• אײַ ך באַ שיצן פֿוּן ניט סייכלדיקע פֿאָ דערוּנגען.
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אױב עס זײַ נען דאָ טױשן ,דעם רעװיזאָ ר װעט פֿאָ רלײגן קאָ פּיעס פֿוּן רעװיזיע
אַ רבעטן פּאַ פּירן אוּן דערקלערן די רעװיזיע דערגײען ,אַ זױ װי די רעװיזיע
מעטאָ דן ,אוּן פּראָ צעדוּרן גענוּצט במשך די רעװיזיע ,אין פּראָ סט ,ניט-טעכניש
טערמינען .דערגײען מעגן אַ רײַ ננעמען:
• רעקאָ מענדירטע טױשן אין רעקאָ רד האַ לטן פֿירוּנגען כּדי צוּ פֿאַ רריכטן
חשבון -פֿירערײַ טעותן געפֿוּנען במשך די רעװיזיע,

אַ ודיאָ רעקאָ רדינג
איר מעגן מאַ כן אַ ן אַ ודיאָ רעקאָ רדינג פֿוּן אַ לע אין-פּערזאָ ן אינטערװיוּ בײַ
צוּשטעלן פֿריערדיקער שריפֿטלעך באַ מערקוּנג .איר מוּזן מאַ כן די רעקאָ רדינג
אױף אײַ ער אײגענער הוצעה אוּן מיט אײַ ער אײגענער עקוויפּמענט .מיר אױך
האָ בן דעם רעכט צוּ רעקאָ רד אַ לע אין-פּערזאָ ן אינטערװיוּ מיט פֿריערדיקער
שריפֿטלעך באַ מערקוּנג צוּ אײַ ך .אױב איר בעטן עס ,מיר װעלן אײַ ך צוּשטעלן אַ
טראַ נסקריפּט אָ דער קאָ פּיע פֿוּן די רעקאָ רדינג ,אָ בער בלױז אױב איר אוּמקערן
אוּנדז פֿאַ ר דעם קאָ סטן.

• אַ באַ מערקוּנג פֿוּן אַ דיציאָ נעלע חובֿ שטײַ ערן ,אָ דער

די פֿעלד ביכער-רעװיזיע
פֿעלד ביכער-רעװיזיעס זײַ נען געוויינטלעך פֿאָ רפּלאַ נירט לפּחות  15טעג אײדער
כּדי אײַ ך געבן צײַ ט צוּ אַ סעמבאַ ל די באַ דאַ רפֿטע רעקאָ רדס .װען איר זײַ נען
אױסגעקליבן פֿאַ ר אַ פֿעלד רעװיזיע ,אַ רעװיזאָ ר װעט אײַ ך קאָ נטאַ קטירן כּדי צוּ
אױפֿשלאָ גן דעם ערשטן צוּנױפֿטרעף .איר װעלן באַ קוּמען אַ בריװ װאָ ס פֿעסטיקט
דעם צוּנױפֿטרעף אוּן באַ רשרײַ בט די ביכער אוּן רעקאָ רדס איר דאַ רפֿן צוּשטעלן.
פֿאַ ר אַ ביזנעס ביכער-רעװיזיע ,מערסט צוּנױפֿטרעפֿן װעלן זײַ ן אין אײַ ער ביזנעס
פּלאַ ץ ,כּדי צוּ מינימײַ ז אײַ ער צײַ ט אַ װעק פֿוּן אײַ ער
ביזנעס אַ קטיװיטעטן .אױב איר דאַ רפֿן מער װי  15ײטעג כּדי צוּ זאַ מלען די
נױטיקע רעקאָ רדס ,איר קענען געוויינטלעך בעטן אַ פֿאַ רלענגערוּנג ביז  30טעג.
פֿאַ ר אָ פּהאַ לטוּנגען לענגער װי  30טעג ,איר דאַ רף מאַ כן אַ שריפֿטלעך בקשה
װאָ ס באַ רעפֿטיקט די נױטיקײט פֿאַ ר עקסטרע צײַ ט.

• אַ דערקלערוּנג פֿוּן די גערעכט אױסטײַ טשוּנג פֿוּן די שטײַ ער געזעץ אין
פּלעצער װער מען האָ ט געמאַ כט טעותן,
• אַ באַ מערקוּנג אַ ז אַ צוריקצאָ לן איז פֿעליק.
מיר װעלן אײַ ך געבן אַ סייכלדיקער צײַ ט כּדי צוּ איבערקוּקן די רעװיזיע דערגײען.
דעם רעװיזאָ ר װעט אַ ז פֿוּנאַ נדערקלײַ בן קײן אַ דיציאָ נעלער אינפֿאָ רמאַ ציע איר
פֿאָ רלייגן ,אוּן אױב פּאַ סיק ,עס איבערקוּקן אוּן שיקן די אַ רבעטן פּאַ פּירן נאָ ך אַ מאָ ל.
אױב די רעװיזיע ענדיקט אין אַ צוריקצאָ לן ,דעם רעװיזאָ ר װעט צוּשטעלן
קײן הילף װאָ ס איר דאַ רפֿן.
אױב איר זײַ ט מסכּים
אױב איר זײַ ט מסכּים מיט די רעװיזיע דערגײען ,מיר װעלן אײַ ך בעטן צוּ
אוּנטערשרײַ בן דעם אַ רױסזאָ ג פֿוּן געלײגט ביכער-רעװיזיע טױשן ,אָ דער ענלעך
דאָ קוּמענט ,אוּן עס צוּריקגעבן צוּם רעװיזאָ ר מיט פֿוּל צאָ לוּנג.
אױב איר קוּמען געלט אָ בער קענען ניט באַ לדיק פֿוּל באַ צאָ לן ,איר מעג זײַ ן פּאַ סיק
פֿאַ ר אַ ן אָ פּצאָ לוּנג באַ צאָ לן הסכּמה ,װאָ ס לאָ זט אײַ ך צוּ פֿאַ רשפּרייטן אײַ ערע
אָ פּצאָ לוּנגען אין צײַ ט )זע אָ פּצאָ לוּנג צאָ לוּנג הסכּמה( .איר דאַ רפֿן זײַ ן
אױפֿמערקזאַ ם אַ ז ,אינטערעס )אוּן אפֿשר שטראָ פֿן( ,װעט אָ נגײן צוּ אַ קרוּע אין
דעם אוּמבאַ צאָ לט באַ לאַ נס.
אױב איר זײַ נען ניט מסכּים
אױב איר זײַ נען ניט מסכּים מיט די רעװיזיע דערגײען ,אָ נװײַ ז אײַ ער אוּמהסכּם איִן די
אַ רױסזאָ ג פֿוּן געלײגט רעװיזיע טױשן אוּן שיקט עס צוּריק צוּם רעװיזאָ ר ,איר מעגן
בעטן אַ דיציאָ נעלע קאָ נפֿערענצן מיט דעם רעװיזאָ ר אױפֿזעער ,אױב נױטיק.
אױב איר זײַ ט נאָ ך ניט מסכּים מיט די רעװיזיע דערגײען ,מיר װעלן אײַ ך שיקן
אַ באַ מערקוּנג פֿוּן דיפישאַ נסי אָ דער באַ מערקוּנג פֿוּן באַ שטימוּנג פֿאַ ר די
חובֿ שטײַ ערן .יעצט איר מעפֿ פֿאָ רמאַ לי אויפֿרוּפֿן דע ביכער-רעװיזיע
דערגײען דוּרך דעם אױסגלײַ ך אוּן פֿאַ רמיטלוּנג ) Bureau of Conciliation and
Mediation
באַ דינען ביוּראָ )) ,Servicesאָ דער דוּרך די צעטײלוּנג פֿוּן שטײַ ער אויפֿרוּפֿן
) .(Division of Tax Appealsאיִן אַ לגעמײן ,איר דאַ רפֿן פֿאָ רלײגן אײַ ער
אויפֿרוּף במשך  90טעג פֿוּן די דאַ טע װען די באַ מערקוּנג איז אַ רױסגעגעבן )זע
אײַ ער רעכט צוּ פּראָ טעסטן אַ ן אַ קציע גענוּמען בײַ דעם שטײַ ער
דעפּאַ רטמענט( .פֿאַ ררוּפֿט זיך צוּם באַ מערקוּנג איר האָ ט באַ קוּמען פֿאַ ר דעם
שײך צײַ ט גרענעץ .איר דאַ רפֿן פֿאָ רלייגן אַ שריפֿטלעך אויפֿרוּף אַ פֿילוּ אױב איר
האָ ט פֿריער געשריבן צוּ דעם דעפּאַ רטמענט אוּן נײנגעזאָ גט צוּ די שטעלע
גענוּמען אין פּראָ פּאָ זיציע.
כאָ טש צאָ לוּנג איז ניט באַ דאַ רפֿט דערװײַ ל אױפֿרוּפֿן אַ באַ מערקוּנג
פֿוּן דיפישאַ נסי אָ דער באַ מערקוּנג פֿוּן באַ שטימוּנג ,איר מעג באַ צאָ לן די
געלײגטע חובֿ סוּמע ,כּדי צוּ אָ פּשטעלן דעם אקרוּאַ ל פֿוּן אַ דיציאָ נעלער
אינטערעס אוּן קײַ נע חובֿ שטראָ פֿן ,אױב מען געפֿינט אײַ ך לײַ אַ בל.
איר קענען אױך באַ צאָ לן קײן חובֿ שטײַ ער אוּן אַ ז פֿאָ רלײגן אַ קלײם פֿאַ ר
צוריקצאָ לן במשך דעם צײַ ט פּעריאָ ד שײך צוּם שטײַ ער פֿאַ רבוּנדן .אױב מיר
לייקענען אײַ ער קלײם אין גאַ נצן אָ דער טײליק ,איר מעגן אַ ז אױסקלײַ בן צוּ
פֿאָ רמאַ ל אַ פּעלירן דוּרך דעם אױסגלײַ ך אוּן פֿאַ רמיטלוּנג באַ דינען ביוּראָ
) (Bureau of Conciliationאָ דער די צעטײלוּנג פֿוּן שטײַ ער אויפֿרוּפֿן
) (Division of Tax Appealsבמשך דעם שײך געזעצלעכער פּעריאָ ד.
דעם שרײַ בטיש ביכער-רעװיזיע
אַ שרײַ בטיש ביכער-רעװיזיע איז אַ ן איבערקוּקן פֿוּן שטײַ ער צוּריקקערן,
צוריקצאָ לן בקשות ,אָ דער אַ נדערע דאָ קוּמענטן װאָ ס איר האָ בן פֿאָ רגעלײגט.
עטלעכע מאָ ל ,אַ שרײַ בטיש רעװיזיע נעם אַ רײַ ן אָ דער איז באַ זירט אױף
אינפֿאָ רמאַ ציע באַ קוּמט פֿוּן אַ נדערע מיטלען ,אַ זוי װי די  .IRSעס מעג אױך
אַ רײַ ננעמען אַ צוּריקקערן מיר גלױבן אַ ז איר האָ ט געדאַ רפֿט פֿאָ רלײגן .מיר װעלן
אײַ ך אָ נזאָ גן אױב אַ שרײַ בטיש רעװיזיע געשעט בלױז אױב מיר דאַ רפֿן צוּ בעטן
מער אינפֿאָ רמאַ ציע ,אָ דער אױב מיר באַ שלאָ סן אַ ז איר קוּמען אַ דיציאָ נעלער
שטײַ ער אָ דער זײַ נען חובֿ אַ צוריקצאָ לן.

עפֿענוּנג קאָ נפֿערענץ
אין אײַ ער ערשטן פֿאַ רזאַ מלוּנג )די עפֿענוּנג קאָ נפֿערענץ( ,דעם רעװיזאָ ר װעט:
• דערקלערן די רעװיזיע צוּפֿאָ ר אוּן פּראָ צעדוּרן,
• דערקלערן דעם רעװיזיע פּראָ צעס ,אוּן
• סקיצירן אײַ ער פּראָ טעסטן רעכטס אוּן אַ פּעלירן פּראָ צעדוּרן אין פֿאַ ל איר
זײַ נען ניט מסכּים מיט אַ ביכער-רעװיזיע צוּפּאַ סוּנג.
ניצן די פֿאַ רזאַ מלוּנג כּדי צוּ פֿרעגן קײן פֿראַ געס איר מעג האָ בן װעגן אײַ ערע רעכט
אוּן פֿאַ ראַ נטװאָ רלעכקײטן.
ביכער-רעװיזיע מעטאָ דן?
מיר ניצן עטלעכע פֿאַ רשיידענע ביכער-רעװיזיע מעטאָ דן כּדי צוּ דוּרכפֿירן
רעװיזיעס .מיר קענען דוּרכפֿירן:
• אַ דעטאַ לעד רעװיזיע,
• אַ רעװיזיע אַ רייַנציען אַ טעסט פּעריאָ ד מעטאָ ד ,אָ דער
• אַ רעװיזיע אַ רייַנציען אַ סטאַ טיסטיש מוּסטערוּנג מעטאָ ד.
דעם מעטאָ ד װאָ ס אַ רעװיזאָ ר קלײַ ב אױס װעט אָ פֿענגען ,אַ זוי װי דעם מין
שטײַ ער ,די פּינטלעכקײַ ט אוּן אַ וויילאַ ביליטי פֿוּן די רעקאָ רדס ,אוּן דעם גרייס
אוּן קאָ מפּלעקסיטי פֿוּן אַ ביזנעס.
אין דערצוּ ,דעם גרײך פֿוּן אַ רעװיזיע מעג זײַ ן אױסגעשפּרײט אוּן
דערענדיקט אַ ז אַ פֿיל-שטײַ ער ביכער-רעװיזיע.
אױב די פּרעלימינאַ ר דערגײען אין אַ מאַ טעריאַ ל ווירקוּנג אין דעם באַ ריכט פֿוּן אַ ן
אַ נדערער שטײַ ער ,די דערפֿירן מעגן שטענדיק זײַ ן פֿאַ ררוּפֿן צוּ אַ ן אַ נדערער
שטײַ ער ספּעציאַ ליטעט במשך דעם רעװיזיע פּראָ צעס .מיר מעגן ניצן רעװיזיע
צוּפּאַ סוּנגען פֿוּן אײן שטײַ ער ספּעציאַ ליטעט אַ ז אַ באַ זע צוּ חשבונען נאָ ך אַ מאָ ל
דעם שטײַ ער אין אַ ן אַ נדערער ,אָ פֿענגען אין די פֿאַ קטס אוּן צוּשטאַ נדן פֿוּן דעם
פֿאַ ל.
פֿאַ ר מכירות אוּן אַ נטשעדיקוּנג ניצן שטײַ ערן ,מיר מעגן אָ פּשאַ צן קײן אַ דיציאָ נעל
חובֿ שטײַ ערן בלױז אױב ,אין ענטפֿער צוּ אוּנדזער בקשה פֿאַ ר רעקאָ רדס ,איר
האָ בן ניט קײן רעקאָ רדס ,אָ דער די רעקאָ רדס װאָ ס איר צוּשטעלן זײַ נען
אוּמגערעכט כּדי מיר זאָ לן באַ שלאָ סן דעם חובֿ שטײַ ער.
ביכער-רעװיזיע אוּנ דױערוּנג
אַ ביכער-רעװיזיע אין אַ לגעמײן דעקט אַ דרײַ -יאָ ר פּעריאָ ד ,אוּן עס קען נעמען אַ ז
װינציק אַ ז עטלעכע טעג אָ דער ביז אַ יאָ ר אָ דער מער צוּ פֿוּלשטענדיקן .די
דױערוּנג אָ פֿענגט אין די קאָ מפּלעקסיטי פֿוּן די צוּריקקערן װאָ ס זײַ נען רעװיזירט,
אוּן אין די פּינטלעך צוּדערהאַ נטיקײט ,פֿוּלקוּמקײט אוּן פּינטלעכקײַ ט פֿוּן אײַ ערע
רעקאָ רדס.
פֿעלד ביכער-רעװיזיע דערגײען
אױב מיר באַ שלאָ סן אַ ז טױשן זײַ נען ניט נױטיק ,מיר װעלן אײַ ך שיקן אַ בריװ
אַ רױסזאָ גן אַ ז מעט װעטט ניט מאַ כן קײן טױשן אױף אײַ ער צוּריקקערן ,צוריקצאָ לן
בקשה ,אָ דער דאָ קוּמענטן.
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קליימז פֿאַ ר צוריקצאָ לן
צוריקצאָ לן מעגן אופֿקומען פֿוּן קײן שטײַ ער מין .מערסט אָ פֿטמאָ ל ,הכנסה
שטײַ ער צוריקצאָ לן קוּמען פֿוּן אַ טאַ קספּײער אָ וווערפּיימענט פֿוּן מיטהאַ לטן
אָ דער אָ פּגעשאַ צן שטײַ ער ,אָ דער אַ צוריקצאָ לן שטײַ ער קרעדיט ,אוּן דעם
טאַ קספּײער געװײנטלעך קליימז דעם צוריקצאָ לן װען פֿאָ רלײגן אַ יאָ ריקער
הכנסה
שטײַ ער צוּריקקערן .מיר גענערירן די צוריקצאָ לן אַ ז אַ טײל פֿוּן דעם ערשטן
פּראָ צעס פֿוּן דעם פֿאָ רגעלײגט צוּריקקערן.
נאָ ך פֿאָ רלײגן אַ ן אָ ריגינעל צוּריקברענגען ,איר מעגן אַ נטדעקן אַ ז איר האָ בן
אַ ראָ פּגעקוּקן אַ קרעדיט ,אָ פּרעכענוּנג אָ דער באַ פֿרײַ וּנג .פֿאַ ר עטלעכע מין
שטײַ ערן ,איר דאַ רפֿן געפֿינען אַ ן אַ מענדירן צוּריקקערן כּדי צוּ קלײם דעם
צוריקצאָ לן .פֿאַ ר אַ נדערע מין שטײַ ערן ,איר דאַ רפֿן פֿאָ רלייגן אַ צוריקצאָ לן קלײם
צוּזאַ מען מיט דאָ קוּמענטן װאָ ס באַ רעפֿטיקט דעם פֿאַ לש שטײַ ער צאָ לוּנג אָ דער
אָ וווערפּיימענט .פֿאַ ררוּפֿט זיך צוּ אוּנדזער װעבפּלאַ ץ פֿאַ ר מער אינפֿאָ רמאַ ציע.
אױב במשך אַ ביכער-רעװיזיע ,אָ פּשאַ צוּנג ,זאַ מלוּנג אָ דער דוּרכפֿירן
פֿאַ רהאַ נדלוּנג ,מיר אַ נטדעקן איר האָ בן איבערגעצאָ לן שטײַ ער ,מיר דאַ רפֿן עס
דאָ ס אײַ ך אַ נטפּלעקן .אָ בער מיר דאַ רפֿן ניט אַ נטפּלעקן אַ ן איבערצאָ לוּנג ,באַ צאָ לן
אַ צוריקצאָ לן ,אָ דער שענקען קרעדיט אױב ,אין צײַ ט פֿוּן אַ נטדעקוּנג ,דעם
פּעריאָ ד איז פֿאַ רמאַ כן געװען משום די געזעץ פֿוּן באַ גרענעצוּנגען.
אין אַ לגעמײן ,אױב מיר אַ רויסגעבן ניט אײַ ער צוריקצאָ לן במשך אַ ספּעציפֿיצירט
צײַ ט פּעריאָ ד ,מיר דאַ רפֿן אײַ ך באַ צאָ לן אינטערעס .צוּם בײַ שפּיל ,מיר דאַ פֿן
דערלײגן אינטערעס צוּ די סוּמע פֿוּן אײַ ער פּערזענלעכער הכנסה שטײַ ער
צוריקצאָ לן ,אױב מיר אַ רויסגעבן ניט דעם צוריקצאָ לן במשך  45טעג פֿוּן דעם חובֿ
דאַ טע פֿוּן אײַ ער צוּריקקערן אָ דער די דאַ טע איר האָ בן פֿאָ רגעלײגט ,װאָ ס איז
שפּעטער.
מיר מעגן באַ שטעטיקן אַ קלײם פֿאַ ר צוריקצאָ לן פֿאַ ר די סוּמע געבעטן ,אָ דער עס
צוּפּאַ סן אָ דער לייקענען .אױב באַ וויליקט ,איר װעלן באַ קוּמען אַ צוריקצאָ לן ,פּלוּס
קײן שײך אינטערעס .אױב צוּגעפּאַ סט ,איר װעט באַ קוּמען אַ נידעריק סוּמע פֿוּן
איר האָ ט געבעטן ,אוּן אַ דערקלערוּנג פֿוּן די צוּפּאַ סוּנגען .אױב מיר לייקענען
אײַ ער קלײם אין גאַ נצן אָ דער טײליק ,מיר װעלן אײַ ך שיקן אַ שריפֿטלעך
באַ מערקוּנג כּדי צוּ דערקלערן קײן פּראָ טעסטן רעכט איר מעג האָ בן.
באַ מערקוּנג :אױב מיר קוּמען אײַ ך אַ נדערע שטײַ ערן אָ דער אַ חובֿ צוּ אוּנדז ,ניו
יאָ רק סיטי  ,אָ דער אַ ן אַ נדערער שטאַ ט ,מיר מעגן באַ צאָ לן אַ לץ אָ דער אַ טײל פֿוּן
אײַ ער צוריקצאָ לן צוּ זײ .מיר װעלן אײַ ך באַ מערקן פֿוּן דעם צוריקצאָ לן אָ פֿסעט .אױב
איר האָ בן קײן פֿראַ געס װעגן אַ חובֿ ניט באַ לאַ סט צוּ אוּנדז ,גלײַ ך קאָ נטאַ קטירט די
אַ נדערע אַ גענציע ,דעם פֿעדעראַ ל רעגירוּנג ,ניו יאָ רק דיטי אָ דער דעם אַ נדערן
שטאָ ט )זע אָ פּבײגן(.
אױב איר זײַ נען ניט מסכּים מיט דעם צוּפּאַ סוּנג אָ דער אוּמאָ פּצאָ ל פֿוּן אַ
צוריקצאָ לן ,איר מעגן פֿאָ רלייגן מער אינפֿאָ רמאַ ציע כּדי צוּ באַ װײַ זן אײַ ער
שטעלע .אױב איר האָ בן באַ קוּמען אַ פֿאָ רמאַ ל באַ מערקוּנג פֿוּן אוּמאָ פּצאָ ל ,
צוּפּאַ סן אָ דער אוּמאָ פּצאָ לן דעם צוריקצאָ לן איר האָ בן געקלײמד ,איר מעגן
בעטן אַ ן אױסגלײַ ך קאָ נפֿערענץ מיט דעם אױסגלײַ ך אוּן פֿאַ רמיטלוּנג באַ דינען
ביוּראָ  ,אָ דער פֿאָ רלײגן אַ פּעטיציע פֿאַ ר אַ פֿאַ רהער מיט
די צעטײלוּנג פֿוּן שטײַ ער אויפֿרוּפֿן ,במשך דעם צײַ ט אָ נגעװיזן איִן באַ מערקוּנג
)זע אײַ ער רעכט צוּ פּראָ טעסטן אַ ן אַ קציע גענוּמען בײַ דעם שטײַ ער
דעפּאַ רטמענט( .אײַ ער צײַ ט כּדי צוּ בעטן אַ ן אױסגלײַ ך קאָ נפֿערענץ אָ דער
פֿאָ רלײגן אַ פּעטיציע איז ניט פֿאַ רברייטערט בײַ קײן מער מיטשטימוּנג אָ דער
קאָ נטאַ קט מיט אוּנדז.
דערװײַ ל איר מעגן אױך בעטן אַ ן אױסגלײַ ך קאָ נפֿערענץ אָ דער פֿאָ רלײגן אַ
פּעטיציע פֿאַ ר אַ פֿאַ רהער אױב זעקס מאָ נאַ טן האָ בן פּאַ סירט זינט איר האָ בן
פֿאָ רגעלײגט אַ בייַצייַטיק צוריקצאָ לן קלײם אוּן איר האָ בן ניט אײדער פֿאָ רגעלײגט
אַ פּעטיציע פֿאַ ר אַ ן הכנסה אָ דער קאָ רפּאָ ראַ ציע שטײַ ער דיפישאַ נסי פֿאַ ר דעם
זעלבן שטײַ ער יאָ ר ,איר מעגן װילן צוּ זען אַ ז מיר האָ בן געהאַ ט אַ געלעגנהײַ ט צוּ
איבערקוּקן די גאַ נצע שײכנדיק אינפֿאָ רמאַ ציע .פֿאַ ר הכנסה אוּן קאָ רפּאָ ראַ ציע
שטײַ ערן ,איר דאַ רפֿן פֿאָ רלײגן די בקשה אָ דער פּעטיציע במשך צװײ יאָ ר פֿוּן די
דאַ טע װען
מיר האָ בן געשיקט די באַ מערקוּנג פֿוּן אוּמאָ פּצאָ ל .אַ נדערע שטײַ ערן האָ בן
פֿאַ רשײדענע צײַ ט ראָ מען צוּ בעטן אַ ן אױסגלײַ ך קאָ נפֿערענץ אָ דער פּעטיציע פֿאַ ר
אַ פֿאַ רהער .צוּם בײַ שפּיל ,אױב מיר לייקענען אַ קלײם פֿוּן מכירה שטײַ ערן,
איר דאַ רפֿן פֿאָ רלײגן אַ בקשה אָ דער פּעטיציע במשך  90טעג פֿוּן די דאַ טע
װען מיר לייקענען די קלײם.
עס איז דאָ אַ געזעץ פֿוּן באַ גרענעצוּנגען כּדי צוּ קלײם צוריקצאָ לוּנגען .פֿאַ ר
מערסט שטײַ ערן ,איר דאַ רפֿן פֿאָ רלײגן אַ מענדירן צוריקצאָ לן ,אָ דער אַ נדערע
קליימז פֿאַ ר צוריקצאָ לן ,במשך דרײַ יאָ ר פֿוּן די דאַ טע װען דעם אָ ריגינעל
צוריקצאָ לן איז חובֿ געװען אָ דער פֿאָ רגעלײגט ,אָ דער במשך צװײ יאָ ר פֿוּן די דאַ טע
װען איר האָ בן באַ צאָ לן דעם שטײַ ער ,װאָ ס איז שפּעטער.
אױב איר האָ בן ניט פֿאָ רגעלײגט אַ צוּריקקערן ,אַ ז איר דאַ רפֿן פֿאָ רלײגן די קלײם
פֿאַ ר צוריקצאָ לן
במשך צװײ יאָ ר פֿוּן די דאַ טע װען איר האָ בן באַ צאָ לן דעם שטײַ ער.

אױב מיר דאַ רפֿן מער אינפֿאָ רמאַ ציע ,מיר װעלן אײַ ך שיקן אַ בריװ אײַ ך צוּ אָ נזאָ גן
פֿוּן שרײַ בטיש ביכער-רעװיזיע אוּן בעטן די באַ דאַ רפֿט איִנפֿאָ רמאַ ציע .מיר װעלן
אײַ ך געבן אַ סייכלדיקער צײַ ט כּדי צוּ ענטפֿערן די בקשה .אױב איר ענטפֿערן ,מיר
װעלן איבערקוּקן אײַ ער ענטפֿער אוּן אײַ ך אָ נזאָ גן װעגן אוּנדזערע דערגײען.
שרײַ בטיש ביכער-רעװיזיע דערגײען
אױב מיר באַ שלאָ סן אַ ז טױשן זײַ נען ניט נױטיק ,מיר װעלן אײַ ך שיקן אַ בריװ
אַ רױסזאָ גן אַ ז מעט װעטט ניט מאַ כן קײן טױשן אױף אײַ ער צוּריקקערן ,צוריקצאָ לן
בקשה ,אָ דער דאָ קוּמענטן.
אױב עס זײַ נען דאָ קײן אַ דיציאָ נעלע חובֿ שטײַ ערן ,איר װעלן באַ קוּמען אַ ן
אַ רױסזאָ ג פֿוּן געלײגט ביכער-רעװיזיע טױשן אָ דער ענלעך דאָ קוּמענט ,דערקלערן
די סיבה .מיר װעלן אײַ ך געבן אַ סייכלדיקער צײַ ט כּדי צוּ ענטפֿערן .דעם
טעכניקער װעט אַ ז פֿוּנאַ נדערקלײַ בן אײַ ער ענטפֿער אוּן ,אױב שײַ ך ,מאַ כן קײן
צוּפּאַ סוּנגען צוּ די סוּמע
איר קוּמט .אױב די רעװיזיע ענדיקט אין אַ צוריקצאָ לן ,איר װעלן באַ קוּמען אַ
באַ מערקוּנג פֿוּן אײַ ער צוריקצאָ לן מיט אַ דערקלערוּנג בריװ ,סײַ דן איר קוּמען
אַ נדערע שטײַ ערן אָ דער אַ חובֿ פֿאַ ררוּפֿט צוּ דעם שטײַ ער דעפּאַ רטמענט
)זעאָ פּבײג(.
אױב די פּרעלימינאַ ר דערגײען אין אַ מאַ טעריאַ ל ווירקוּנג אין דעם באַ ריכט פֿוּן אַ ן
אַ נדערער שטײַ ער ,די דערפֿירן מעגן שטענדיק זײַ ן פֿאַ ררוּפֿן צוּ אַ ן אַ נדערער
שטײַ ער ספּעציאַ ליטעט במשך דעם רעװיזיע פּראָ צעס .מיר מעגן ניצן רעװיזיע
צוּפּאַ סוּנגען פֿוּן אײן שטײַ ער ספּעציאַ ליטעט אַ ז אַ באַ זע צוּ חשבונען נאָ ך אַ מאָ ל
דעם שטײַ ער אין אַ ן אַ נדערער ,אָ פֿענגען אין די פֿאַ קטס אוּן צוּשטאַ נדן פֿוּן דעם
פֿאַ ל.
אױב איר זײַ ט מסכּים
אױב איר זײַ ט מסכּים מיט די רעװיזיע דערגײען ,מיר מעגן אײַ ך בעטן צוּ
אוּנטערשרײַ בן דעם אַ רױסזאָ ג פֿוּן געלײגט ביכער-רעװיזיע טױשן ,אָ דער ענלעך
דאָ קוּמענט ,אוּן עס צוּריקגעבן צוּם רעװיזאָ ר מיט פֿוּל צאָ לוּנג.
אױב איר קוּמען געלט אָ בער קענען ניט באַ לדיק פֿוּל באַ צאָ לן ,איר מעג זײַ ן פּאַ סיק
פֿאַ ר אַ ן אָ פּצאָ לוּנג באַ צאָ לן הסכּמה ,װאָ ס װעט אײַ ך לאָ זן פֿאַ רשפּרייטן אײַ ערע
אָ פּצאָ לוּנגען אין צײַ ט )זע אָ פּצאָ לוּנג צאָ לוּנג הסכּמה( .אינטערעס )אוּן אפֿשר
שטראָ פֿן( ,װעט אָ נגײן צוּ אַ קרוּע אין דעם אוּמבאַ צאָ לט באַ לאַ נס.
אױב איר זײַ נען ניט מסכּים
אױב איר זײַ נען ניט מסכּים מיט די רעװיזיע דערגײען ,איר דאַ רפֿן פֿאָ רלייגן מער
אינפֿאָ רמאַ ציע צוּ באַ װײַ זן אײַ ער אוּמהסכּם ,אוּן אוּנדז צוּריקברענגען אַ קאָ פּיע פֿוּן
דעם אַ רױסזאָ ג פֿוּן געלײגט ביכער-רעװיזיע טױשן .דעם טעכניקער װעט
איבערקוּקן קײן אדיציאָ נעלע אינפֿאָ רמאַ ציע איר פֿאָ רלייגן אוּן ,אױב פּאַ סיק ,אײַ ך
שריפֿטלעך אָ נזאָ גן װעגן זײַ ן באַ שטימוּנג.
אױב איר זײַ ט נאָ ך ניט מסכּים מיט די רעװיזיע דערגײען ,מיר װעלן אײַ ך שיקן
אַ באַ מערקוּנג פֿוּן דיפישאַ נסי אָ דער באַ מערקוּנג פֿוּן באַ שטימוּנג פֿאַ ר די
חובֿ שטײַ ערן .יעצט איר מעפֿ פֿאָ רמאַ לי אויפֿרוּפֿן דע ביכער-רעװיזיע
דערגײען דוּרך דעם אױסגלײַ ך אוּן פֿאַ רמיטלוּנג באַ דינען ביוּראָ אָ דער די
צעטײלוּנג פֿוּן שטײַ ער אויפֿרוּפֿן .איִן אַ לגעמײן ,איר דאַ רפֿן פֿאָ רלײגן אײַ ער
אויפֿרוּף במשך  90טעג פֿוּן די דאַ טע װען די באַ מערקוּנג איז אַ רױסגעגעבן )זע
אײַ ער רעכט צוּ פּראָ טעסטן אַ ן אַ קציע גענוּמען בײַ דעם שטײַ ער דעפּאַ רטמענט.
פֿאַ ררוּפֿט זיך צוּם באַ מערקוּנג איר האָ ט באַ קוּמען פֿאַ ר דעם שײך צײַ ט גרענעץ.
איר דאַ רפֿן פֿאָ רלייגן אַ שריפֿטלעך אויפֿרוּף אַ פֿילוּ אױב איר האָ ט
פֿריערדיק געשריבן צוּ דעם דעפּאַ רטמענט אוּן האָ ט נײנגעזאָ גט צוּ די שטעלע
גענוּמען אין דעם אַ רױסזאָ ג פֿוּן געלײגט ביכער-רעװיזיע טױשן ,אָ דער ענלעך
דאָ קוּמענט.
כאָ טש צאָ לוּנג איז ניט באַ דאַ רפֿט דערװײַ ל אױפֿרוּפֿן אַ באַ מערקוּנג
פֿוּן דיפישאַ נסי אָ דער באַ מערקוּנג פֿוּן באַ שטימוּנג ,איר מעג באַ צאָ לן די
געלײגטע חובֿ סוּמע ,כּדי צוּ אָ פּשטעלן דעם אקרוּאַ ל פֿוּן אַ דיציאָ נעלער
אינטערעס אוּן קײַ ן חובֿ שטראָ פֿן ,אױב מען געפֿינט אײַ ך לײַ אַ בל.
איר קענען אױך באַ צאָ לן קײן חובֿ שטײַ ער אוּן אַ ז פֿאָ רלײגן אַ קלײם פֿאַ ר
צוריקצאָ לן במשך דעם שײך צײַ ט פּעריאָ ד צוּם שטײַ ער פֿאַ רבוּנדן .אױב מיר
לייקענען אין גאַ נצן אָ דער טײליק אײַ ער קלײם ,איר מעגן אַ ז אױסקלײַ בן צוּ
פֿאָ רמאַ ל אַ פּעלירן דוּרך דעם אױסגלײַ ך אוּן פֿאַ רמיטלוּנג באַ דינען ביוּראָ
) (Bureau of Conciliationאָ דער די צעטײלוּנג פֿוּן שטײַ ער אויפֿרוּפֿן
) (Division of Tax Appealsבמשך דעם שײך געזעצלעכער פּעריאָ ד.
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איר מעגן אויסמעקן אין אײַ ער אײגענער נאָ מען .אָ דער איר מעגן האָ בן אַ ן
אױטאָ ריזירט רעפּרעזענטאַ נט פּרעזענט אײַ ער פֿאַ ל פֿאַ ר איבערקוּקן .אַ ן
אױטאָ ריזירט רעפּרעזענטאַ נט דאַ רף האָ בן אַ פֿוּלמאַ כט פֿוּן אײַ ך כּדי צוּ
אויסמעקן אין אײַ ער נאָ מען .פֿאַ ר אינפֿאָ רמאַ ציע װעגן װי אַ זױ צוּ פֿאָ רלײגן אַ
פֿוּלמאַ כט ,װיזיט אוּנדזער װעבפּלאַ ץ אָ דער אָ נקלינגט אוּנדז )זע דאַ רפֿסט
הילף?(.
אױב די דיספּיוטעד סוּמע איז אין עטלעכע געלטיק באַ גרענעצן ,איר מעגן
אױסקלײַ בן צוּ האָ בן אײַ ער צעטײלוּנג פֿוּן שטײַ ער אויפֿרוּפֿן פֿאַ רהער אין די קלײנע
קליימז יוּניט )) (Small Claims Unitזע קלײנע קליימז יוּניט( .פֿאַ ר פּאָ סעסיע
שטײַ ער ,זע פּאָ סעסיע שטײַ ער אויפֿרוּף ).(Estate tax appeal rights
איר האָ בן ניט קײן פֿאָ רמאַ ל פֿריערדיק צאָ לוּנג פֿאַ רהער רעכט אין דעם
אױסגלײַ ך אוּן פֿאַ רמיטלוּנג באַ דינען ביוּראָ פֿוּן די צעטײלוּנג פֿוּן שטײַ ער
אויפֿרוּפֿן אױב איר דאַ רפֿן שטײַ ער ,אינטערעס אָ דער שטראָ ף משום:
• מאַ טעמאַ טיש אָ דער ביוראָ טעות אין אײַ ער צוּריקקערן,
• טױשן געמאַ כט צוּ אײַ ער פֿעדעראַ ל צוּריקקערן בײַ די  ,IRSאָ דער
• אײַ ער דוּרכפֿאַ ל צוּ באַ צאָ לן די גאַ נצע אָ דער אַ טײל פֿוּן די חובֿ סוּמע אַ ז
באַ װײַ זן אין אײַ ער צוּריקקערן.
אױסגלײַ ך קאָ נפֿערענץ
אַ ן אױסגלײַ ך קאָ נפֿערענץ איז אַ גיכער אוּן ווינציקער טײַ ער װעג צוּ אַ נטשלאָ סן
פּראָ טעסטן אָ ן אַ פֿאָ רמאַ ל פֿאַ רהער .די קאָ נפֿערענץ איז
פֿאָ רמאַ לי געהאַ לטן בײַ אַ ן אױסגלײַ ך באַ ראָ טער װאָ ס װעט איבערקוּקן די גאַ נצע
עװידענץ פֿאָ רגעלײגט כּדי צוּ באַ שלאָ סן אַ געראָ טן רעזוּלטאַ ט .נאָ ך די קאָ נפֿערענץ
דעם באַ ראָ טער װעט אײַ ך שיקן אַ געלײגט החלטה דערפֿירוּנג אין די פֿאָ רמע פֿוּן אַ
צוּשטימוּנג .די אױסגלײַ ך באַ פֿעל איז פֿאַ רבוּנדן סײַ דן איר פֿאָ רלײגן אַ פּעטיציע,
 ,Form TA-100מיט די צעטײלוּנג פֿוּן שטײַ ער אויפֿרוּפֿן .פֿאַ ררוּפֿט זיך צוּ די
אינפֿאָ רמאַ ציע איר באַ קוּמען מיט די באַ פֿעל פֿאַ ר די שײך צײַ ט באַ גרענעצוּנג צוּ
פֿאָ רלײגן.
אױסגלײַ ך קאָ נפֿערענץ זײַ נען ניט פֿאַ ראַ נען פֿאַ ר צעפֿירן ,אימפּאָ רינג טרעגער,
טערמינאַ ל אָ פּעראַ טאָ רז ,אָ דער נאַ פֿט ביזנעסעס אין װעלכע דעם ענין איז אַ
העכערוּנג אין די סוּמע פֿוּן אַ בונד אָ דער אַ נדערע זיכערקײט .בלױז די
צעטײלוּנג פֿוּן שטײַ ער אויפֿרוּפֿן מעג באַ האַ נדלען די ענינים.
איר מעגן בעטן אַ ן אױסגלײַ ך קאָ נפֿערענץ דוּרך אַ ן אָ נלײַ ן באַ דינען אַ קאַ וּנט מיט
דעם דעפּאַ רטמענט )װיזיט אוּנדזער װעבפּלאַ ץ אוּן זוּך OLS :כּדי צוּ
אױפֿשלאָ גן אַ ן אַ קאַ וּנט אױב איר האָ ט שױן ניט אײנע( אָ דער בײַ שיקן Form
 CMS-1-MNצוּ דעם אױסגלײַ ך אוּן פֿאַ רמיטלוּנג באַ דינען ביוּראָ בײַ פֿאַ קס צוּ
 ,518-435-8554אָ דער בײַ פּאָ סט צוּ:
NYS TAX DEPARTMENT
CONCILIATION & MEDIATION
SERVICES W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227-0918
אױב ניט ניצן  ,U.S. Mailזע אױסגאַ בע Designated Private ,55
Delivery Services.
שטײַ ער אויפֿרוּפֿן פֿאַ רהער
כּדי צוּ בעטן אַ שטײַ ער אויפֿרוּף פֿאַ רהער ,איר מוּזן פֿאָ רלײגן פֿאָ רמע TA-100
מיט די צעטײלוּנג פֿוּן שטײַ ער אויפֿרוּפֿן .די פּעטיציע דאַ רף שריפֿטלעך זײַ ן אוּן
דאַ רף ספּעציפֿיש אָ נװײַ זן װעלכע אַ קציעס איר פּראָ טעסטירט.
די פֿאַ רהער איז אַ קעגענער פֿאַ רהאַ נדלוּנג אײדער אַ ן אוּמפּאַ רטײיִש
אַ דמיניסטראַ טיװ געזעץ ריכטער .די פֿאַ רהער װעט זײַ ן אָ טענאָ גראַ פֿיש
רעקאָ רדעד .נאָ ך די פֿאַ רהער ,דעם אַ דמיניסטראַ טיװ געזעץ ריכטער װעט
אַ רויסגעבן אַ באַ שטימוּנג װאָ ס װעט באַ שלוסן די ענינים אין דיספּיוט סײַ דן איר
אָ דער דעם שטײַ ער דעפּאַ רטמענט בעטן אַ ן איבערקוּקן פֿוּן די באַ שלוס בײַ דעם
שטײַ ער אויפֿרוּפֿן טריבוּנאַ ל .אױב דאָ ס געשעט ,דעם טראיבוּנאַ ל װעט:
• איבערקוּקן דעם רעקאָ רד פֿוּן פֿאַ רהער אוּן קײן אַ דיציאָ נעלע אָ ראַ ל אָ דער
געשריבענע אַ רגוּמענטן ,אוּן
• אַ רויסגעבן אַ באַ שלוס אָ נהאַ לטן ,קאַ פּױערן אָ דער ענדערן דעם
אַ דמיניסטראַ טיװ געזעץ ריכטער באַ שטימוּנג ,אָ דער
• פֿאַ ררוּפֿן דעם ענין צוּ דעם אַ דמיניסטראַ טיװ געזעץ ריכטער פֿאַ ר אַ װײַ טערדיק
פֿאַ רהער.

אױב איר פֿאָ רלײגן אַ ן אַ מענדירן צוּריקקערן אָ דער קלײם פֿאַ ר צוריקצאָ לן,
קאָ רפּאָ ראַ ציע אָ דער מכירה שטײַ ער צוּריקקערן במשך דעם דרױ-יאָ ר פּעריאָ ד,
דעם דערלױבט צוריקצאָ לן מעג ניט יקסיד דעם טײל פֿוּן שטײַ ער באַ צאָ לט
במשך דעם דרײַ -יאָ ר פּעריאָ ד באַ לדיק פֿריערדיק פֿאַ ר פֿאָ רלײגן פֿאַ ר
צוריקצאָ לן קלײם ,פּלוּס דעם פּעריאָ ד פֿוּן קײן צײַ ט פֿאַ רלענגערוּנג פֿאַ ר
פֿאָ רלײגן דעם צוּריקקערן .אױב איר פֿאָ רלײגן דעם אַ מענדירן צוּריקקערן אָ דער
קלײם במשך דעם צװײ יאָ ר פּעריאָ ד ,דעם דערלױבט צוריקצאָ לן מעג ניט יקסיד
דעם טײל פֿוּן שטײַ ער באַ צאָ לט במשך דעם צװײ-יאָ ר פּעריאָ ד באַ לדיק
פֿריערדיק פֿוּן די קלײם פֿאַ ר צוריקצאָ לן.
איר מעגן פֿאָ רלײגן אַ ן אַ מענדירן צוּריקקערן פֿאַ ר הכנסה ,פּאָ סעסיע אָ דער
קאָ רפּאָ ראַ ציע שטײַ ער ,אָ דער פֿאָ רלײגן אַ קלײם פֿאַ ר צוריקצאָ לן ,װײַ טער פֿוּן די
פּריאָ דן געהײסן אױבן אױב דעם צוּריקקערן איז אַ טריביוטאַ בלע צוּ אַ באַ ריכטן
פֿעדעראַ ל טױשן אָ דער פֿאַ רריכטוּנג װאָ ס איר דאַ רפֿן באַ ריכטן צוּ ניו יאָ רק
שטאַ ט .איר דאַ רפֿן פֿאָ רלײגן אַ ן אַ מענדירן צוּריקקערן אָ דער אַ קלײם פֿאַ ר
צוּריקקערן במשך צװײ יאָ ר פֿוּן די דאַ טע אַ ז באַ מערקוּנג פֿוּן דעם טױשן אָ דער
פֿאַ רריכטוּנג איז חובֿ געװען.
די צוריקצאָ לן קלײם פֿאָ רמע ,צוּריקקערן אָ דער אַ נדערער מעטאָ ד װאָ ס איר
דאַ רפֿן ניצן אָ פֿענגט אײַ פֿן שטײַ ער פֿאַ ר װעלכן איר זוּכן צוריקצאָ לן .פֿאַ ר
אינפֿאָ רמאַ ציע װעגן די שײך צײַ ט באַ גרענעצן במשך װעלכע איר דאַ רפֿן מאַ כן
אײַ ער קלײם פֿאַ ר צוריקצאָ לן ,אוּן כּדי צוּ באַ קוּמען די פּאַ סיקע פֿאָ רמעס ,זע
דאַ רפֿס הילף?.
שטראָ פֿן אוּן אינטערעס
די דרײַ מערסט געװײנטלעכע סיבות פֿאַ ר שטראָ פֿן זײַ נען:
• שפּעט פֿאָ רלײגן
• פֿאַ רשפּעטיקט שטײַ ערן ,אוּן
• באַ צאָ לן װינציקער פֿוּן אָ פּגעשאַ צן שטײַ ער.
אין די פּראָ סטע טערמינען ,אױסמײַ דן שטראָ פֿן אוּן אינטערעס איז אַ ן ענין פֿוּן
פֿאָ רלײגן אײַ ער שטײַ ער צוּריקקערן אוּן פּינטלעך באַ צאָ לן די גערעכטע שטײַ ערן
סוּמע .אױב איר זײַ נען ניט קלאָ ר װעגן קײן אײנע פֿוּן אײַ ער שטײַ ער
אַ חריותדיקײַ טן ,ניצן די רעסורסן באַ שרײַ בט אין די אויסגאַ בע כּדי צוּ לערנען מער
װעגן אײַ ערע פֿאָ רלײגן באַ דערפֿענישן.
די סוּמע שטראָ פֿן פֿאַ ר שפּעט פֿאָ רלײגן אוּן דעלינקווענט שטײַ ערן איז באַ זירט אין
אַ לגעמײןאױף די סוּמע פֿוּן שטײַ ערן װאָ ס איז פֿאַ רשפּעטיקט .אָ בער ,עס זײַ נען דאָ
עטלעכע שטראָ פֿן פֿאַ ר שפּעט פֿאָ רלײגן אַ פֿילוּ אױב איר קוּמט ניט קײן שטײַ ער.
אינטערעס אוּן קײן שטראָ פֿן אָ נגײן צוּ זײַ ן דערלײגט צוּ די חובֿ סוּמע ביז מיר
באַ קוּמען פֿוּל צאָ לוּנג .דעם גאַ נצן אינטערעס װערט פֿאַ רבינדן יעדן טאָ ג .פֿאַ ר שײך
אינטערעס אָ פּשאַ צוּנגען ,װיזיט אוּנדזער װעבפּלאַ ץ )זע דאַ רפֿס הילף?(.
אײַ ער רעכט צוּ פּראָ טעסטן אַ ן אַ קציע גענוּמען בײַ דעם שטײַ ער
דעפּאַ רטמענט
אױב איר זײַ נען ניט מסכּים מיט אַ ן לעצטגילטיק אַ קציע גענוּמען בײַ אוּנדז ,איר
מעגן פּראָ טעסטן בײַ פֿאָ רלײגן  ,Form CMS-1-MNבקשה פֿאַ ר אױסגלײַ ך
קאָ נפֿערענץ ) ,Request for Concilliation Conferenceמיט דעם אױסגלײַ ך
אוּן פֿאַ רמיטלוּנג באַ דינען ביוּראָ  ,אָ דער בײַ פֿאָ רלײגן  Form TA-100פּעטיציע,
פֿאַ ר אַ שטײַ ער אױפֿרוּף פֿאַ רהער מיט די צעטײלוּנג פֿוּן שטײַ ער אויפֿרוּפֿן .די
אַ קציעס מעגן אַ רײַ ננעמען:
• די אַ רויסגעבן פֿוּן אַ שטײַ ער דיפישאַ נסי אָ דער באַ שטימוּנג;
• דעם אָ פּלייקענוּנג פֿוּן אַ צוריקצאָ לן קלײם; אָ דער
• די אָ פּלייקענוּנג אָ דער אָ פּשרײַ ען פֿוּן אַ ליצענץ ,פֿאַ רשרײַ בוּנג אָ דער באַ פֿרײַ וּנג
צערטיפֿיקאַ ט
איר דאַ רפֿן פֿאָ רלײגן די בקשה אָ דער פּעטיציע במשך אַ געוויסער פּעריאָ ד פֿוּן
די דאַ טע װען דעם שטײַ ער דעפּאַ רטמענט האָ ט אײַ ך געשיקט באַ מערקוּנג פֿוּן
אוּנדזער אַ קציע .פֿאַ ררוּפֿט זיך צוּם באַ מערקוּנג איר האָ ט באַ קוּמען פֿאַ ר דעם
שײך צײַ ט גרענעץ .די צײַ ט באַ גרענעצן זײַ נען געפֿעסטיקט בײַ די שטײַ ער געזעץ
אוּן קענען ניט פֿאַ רברייטערן זײַ ן .אױב איר שיקן אײַ ער בקשה אָ דער פּעטיציע,
מיר רעקאָ מענדירן אַ ז איר זאָ ל ניצן באַ שטעטיקט אָ דער רעגיסטרירטער
פּאָ סט .פֿאַ ר צילן פֿוּן די כּלל ,די פֿאָ רלײגן דאַ טע איז די דאַ טע װעלכע איז
פּאָ סטמאַ רקעד אין קאָ נווערט װאָ ס האָ ט די בקשה אָ דער פּעטיציע בײַ דעם U.S
 ,Postal Serviceאָ דער די דאַ טע רעקאָ רדעד אָ דער געצײכנט אַ ז באַ שרײַ בט
אין דעם  Internal Revenue Codeטײל  7502בײַ אַ באַ שטימט פּריוואַ ט
צוּשטעלוּנג באַ דינוּנג .אױסגאַ בע  ,55באַ שטימט פּריוואַ ט צוּשטעלוּנג באַ דינען
איז אַ רשימה פֿוּן די פּריוואַ ט צוּשטעלוּנג באַ דינען באַ וויליקט פֿאַ ר דעם ציל.
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דיפישאַ נסי ,באַ מערקוּנג פֿוּן אוּמאָ פּצאָ ל ,אָ דער דעם אױסגלײַ ך באַ פֿעל װאָ ס איר
האָ ט באַ קוּמען.
כּדי צוּ באַ קוּמען אַ פּעטיציע פֿאָ רמע .קאָ נטאַ קטירט דעם באַ לײטער פֿוּן די
אָ רטיק ירושה-געריכט װאָ ס האָ ט דזשוריסדיקשאַ ן אױף די פּאָ סעסיע .אַ בקשה
פֿאַ ר פּעטיציע פֿאָ רמעס אוּן די כּללים איז ניט פֿאַ רטראַ כט דעם פֿאָ רלײגוּנג פֿוּן אַ
פּעטיציע אוּן פֿאַ רברייטערט ניט די צײַ ט באַ גרענעצן פֿאַ ר פֿאָ רלײגן אַ פּעטיציע.
אױב איר פֿאָ רלײגן אַ באַ מערקוּנג פֿוּן פּעטיציע אוּן אַ באַ שטעטיקט פּעטיציע מיט די
ירושה-געריכט ,איר דאַ רפֿן פֿאָ רלײגן אַ קאָ פּיע אין דעם זעלבן צײַ ט מיט דעם
קאָ מישאָ נער פֿוּן שטײַ ער אוּן פֿינאַ נצן .שיק צוּ:
NYS TAX DEPARTMENT
OFFICE OF COUNSEL
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227-0911
אױב ניט ניצן  ,U.S. Mailזע אױסגאַ בע Designated Private ,55
Delivery Services.
דעם זאַ מלוּנג פּראָ צעס
װען אײַ ער אויפֿרוּף רעכט זײַ נען אױסגעגאַ נגען אָ דער האָ בן זיך געענדיקט.
אוּנדזער ציװילע דוּרכפֿירן צעטײלוּנג אָ נהײב זאַ מלוּנג פֿאַ רהאַ נדלוּנגען .אײדער
דאָ ס אָ נהײב ,איר װעלן האָ בן די מעגלעכקײַ ט צוּ באַ צאָ לן אײַ ער שטײַ ער חובֿ .אין
עטלעכע צוּשטאַ נדן ,איר מעגן בעטן אַ ן אָ פּצאָ לוּנג באַ צאָ לן הסכּמה ,װאָ ס װעט
אײַ ך דערלױבן צוּ פֿאַ רשפּרייטן אײַ ערע צאָ לוּנגען.
אױב איר זײַ ט שװער פֿײַ נאַ נשאַ ל צעקלעמט ,איר מעגן אױך באַ שלוסן צוּ פֿאָ רלייגן
אַ צוּשטעלוּנג אין קאָ מפּראָ מיסן .אָ בער מיר װעלן ניט דװקא אָ ננעמען די
צוּשטעלוּנג .מיר באַ טראַ כטן צוּשטעלוּנגען פֿוּן טאַ קספּײערס:
• לעצטנס אױסגעשריבן פֿוּן באַ נקראָ ט,
• װאָ ס זײַ נען ניט צאָ לפֿעיִק )זײַ נע ליאַ ביליטיס יקסידן זײַ נע אַ קטיװן( ,אוּן
• פֿאַ ר װעלכע זאַ מלוּנג אין גאַ נצן װאָ לט פֿאַ רשאַ פֿן אוּמחובֿ עקאָ נאָ מיש
שװעריקײַ ט אוּן דעם אינדיװידוּעל װאָ לט ניט געקענט באַ צאָ לן סייכלדיקע
לעבן הוצעות.
אין אַ לגעמײן ,די סוּמע צוּגעשטעלט אין קאָ מפּראָ מיסן דאַ רף סייכלדיק
אָ פּשפּיגלען זאַ מלוּנג פּאָ טענציעל .פֿאַ ר מער אינפֿאָ רמאַ ציע װעגן
צוּשטעלוּנגען אין קאָ מפּראָ מיסן ,זע אויסגאַ בע  ,220צוּשטעלוּנג אין
קאָ מפּראָ מיסן פּראָ גראַ ם.
אָ פּצאָ לוּנג צאָ לוּנג הסכּמה
אױב איר קענען פֿײַ נאַ נשאַ לי ניט באַ צאָ לן די גאַ נצע סוּמע פֿוּן אײַ ער ליאַ ביליטי אין
גאַ נצן ,איר מעג קװאַ ליפֿיצירן פֿאַ ר אַ ן אָ פּצאָ לוּנג באַ צאָ לן הסכּמה .פֿאַ ר צווּלייגן,
װיזיט אוּנדזער װעבפּלאַ ץ )זע דאַ רפֿסט הילף?( .לױט די הסכּמה ,איר מעגן
באַ צאָ לן אײַ ער גאַ נצע ליאַ ביליטי אין חודשלעך אָ פּצאָ לוּנגען .מיר װעלן פֿעסטיקן אַ
װענדן צאָ לוּנג אָ פּמאַ ך מיט אײַ ער פֿײַ נאַ נשאַ ל אינסטיטוּציעס ,לױט װעלכע
חודשלעך צאָ לוּנג באַ צאָ לן זײַ נען אױטאָ מאַ טיש אַ רױסגענוּמען אוּן געשיקט צוּ
אוּנדזער פּראָ צעס באַ נק.
אָ בער דאָ ס פֿאַ רמאַ ך ניט די טיר פֿוּן די גאַ נצע סוּמע איר דאַ רפֿן .ביז אײַ ער
שטײַ ער ליאַ ביליטי איז באַ פֿרידיקט ,אינטערעס אוּן קײַ ן שטראָ פֿן װעלן אָ נגײן צוּ
אַ קרוּע אױף קײן אוּמבאַ צאָ לט באַ לאַ נס.
כּדי צוּ קװאַ ליפֿיצירן פֿאַ ר אַ אָ פּצאָ לוּנג באַ צאָ לן הסכּמה ,איר מעג דאַ רפֿן
פֿוּלשטענדיקן פֿאָ רמע  ,DTF-5אַ רױסזאָ ג פֿוּן פֿײַ נאַ נשאַ ל צוּשטאַ נד ,אוּן צוּשטעלן
אַ נדערע אינפֿאָ רמאַ ציע צוּ באַ װײַ זן אײַ ער גיייק פֿײַ נאַ נשאַ ל צוּשטאַ נד אוּן אײַ ער
אוּממעגלעכקײט צוּ מאַ כן אַ פֿוּל צאָ לוּנג .איר מעג אױך פֿאָ רלײגן אײַ ער צוּריקקערן
אוּן באַ צאָ לן אַ לע צוּקוּנפֿטדיקע שטײַ ערן אַ ז זײ װערן חובֿ.
אױב איר באַ צאָ לן ניט אײַ ער נײַ שטײַ ער ליאַ ביליטיס אָ דער פֿאָ רלײגן צוּריקקערן
אין צײַ ט ,איר װעלן זײַ ן אין פֿעליקײט לױט די הסכּמה נאָ ך מיר געבן אײַ ך
באַ מערקוּנג פֿוּן אײַ ער פֿעליקײט ,מיר מעגן אַ ז װידער נעמען זאַ מלוּנג אַ קציע
אױף די ליאַ ביליטי לױט די באַ צאָ לן הסכּמה ,אָ דער מיר מעגן ענדערן אָ דער
ענדיקן די הסכּמה.
מיר װעלן צווּלייגן קײן צאָ לוּנגען ,צוריקצאָ לן אָ דער אַ נדערער געלט װאָ ס מען
קוּמט אײַ ך קעגן די שטײַ ער ליאַ ביליטי איר באַ צאָ לן אין אָ פּצאָ לוּנגען
קײן געלט געווענדט װעט פֿאַ רקלענערן דעם אָ פּצאָ ל טערמין פֿוּן אײַ ער אָ פּצאָ לוּנג
באַ צאָ לן הסכּמה ,אָ בער איר דאַ רף נאָ ך באַ צאָ לן
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אַ בקשה פֿאַ ר פּעטיציע פֿאָ רמעס אוּן די כּללים איז ניט פֿאַ רטראַ כט דעם
פֿאָ רלײגוּנג פֿוּן אַ פּעטיציע פֿאַ ר אַ פֿאַ רהער פֿאַ ר צילן פֿוּן די צײַ ט באַ גרענעצן,
אוּן פֿאַ רברייטערט ניט די צײַ ט באַ גרענעצן פֿאַ ר פֿאָ רלײגן אַ פּעטיציע.
געריכט איבערקוּקן
אױב איר זײַ נען ניט מסכּים מיט די שטײַ ער אויפֿרוּפֿן טריבוּנאַ ל באַ שלוס ,איר
מעגן זוּכן געריכט איבערקוּקן .עס זײַ נען דאָ צײַ ט באַ גרענעצן אין װעלכע איר
מעגן אַ פּעלירן פֿאַ רט געריכט איבערקוּקן )אין אַ לגעמײן ,במשך פֿיר מאָ נאַ טן פֿוּן
װען דעם שטײַ ער אויפֿרוּפֿן טריבוּנאַ ל געב אײַ ך באַ מערקוּנג ,בײַ באַ שטעטיקט
פּאָ סט אָ דער פּערזענלעכער באַ דינוּנג( .פֿאַ ר עטלעכע שטײַ ערן ,איר דאַ רפֿן
באַ צאָ לן דעם שטײַ ער ,אינטערעס אוּן שטראָ ף; אָ דער שטעלן אַ בונד פֿאָ ר די
סוּמעס ,פּלוּס געריכט קאָ סטן ,װען איר פֿאָ רלײגן אַ ן אױפֿרוּף פֿאַ ר געריכט
איבערקוּקן.
קלײנע קליימז ברירה
אױב די סוּמע אין דיספּיוט איז אין די דאָ לאַ ר באַ גרענעצן געשטעלט בײַ די כּללים
פֿוּן פֿירוּנג אוּן פּראָ צעדוּר ,איר מעגן אױסקלײבן צוּ האָ בן אײַ ער פֿאַ רהער אין די
קלײנע קליימז יִוּניט פֿוּן די צעטײלוּנג פֿוּן שטײַ ער אויפֿרוּפֿן.
אַ ן אוּמפּאַ רטײיִש פֿאָ רזיצן אָ פֿיסער פֿיר די קלײנע קליימז אוּמפֿאָ רמעל פֿאַ רהער.
דעם פֿאָ רזיצן אָ פֿיסער באַ שטימוּנג איז קאָ נקלוּסיוו אוּן איז ניט סאָ ביקט צוּ
איבערקוּקן בײַ אן אַ נדערער יוּניט אין די צעטײלוּנג פֿוּן שטײַ ער אויפֿרוּפֿן ,די
שטײַ ער אויפֿרוּפֿן טריבוּנאַ ל ,אָ דער בײַ קײן געריכט אין דעם שטאַ ט.
רעליעף פֿוּן ליאַ ביליטי אַ ז אַ ן אוּמשוּלדיק ספּאַ וּס
אױף איר פֿאָ רלײגן אַ געלענק שטײַ ער צוּריקקערן ,איר אוּן אײַ ער ספּאַ וּס זײַ נען אין
אַ לגעמײן פֿאַ ראַ נטוואָ רטלעך פֿאַ ר דעם שטײַ ער אוּן קײן אינטערעס אָ דער חובֿ
שטראָ פֿן אױף דעם צוּריקקערן .דאָ ס מײנט אַ ז אױב אײן ספּאַ וּס באַ צאָ לט ניט דעם
חובֿ שטײַ ער ,דער אַ נדערער מעג עס דאַ רפֿן באַ צאָ לן .איר מעגן קװאַ ליפֿיצירן
פֿאַ ר רעליעף פֿוּן ליאַ ביליטי פֿאַ ר שטײַ ער אין אַ געלענק צוּריקקערן אױב:
• עס איז דאָ אַ ניט-דערזאָ נוּנג פֿוּן שטײַ ער װײַ ל אײַ ער ספּאַ וּס האָ ט
דוּרכגעלאָ זט הכנסה אָ דער געפֿאָ דערט פֿאַ לש אױספֿירוּנגען אָ דער
קרעדיטס;
• איר זײַ נען געגט ,פֿוּנאַ נדערגעגאַ נגען ,אָ דער לעבן ניט מיט אײַ ער
ספּאַ וּס; אוּן
• מיט אַ לע פֿאַ קטד אוּן אוּמשטאַ נדן ,עס װאָ לט געװען אומיושר מען זאָ ל
אײַ ך האַ לטן לײַ אַ בל פֿאַ ר דעם שטײַ ער.
פֿאַ ר מער אינפֿאָ רמאַ ציע ,זע:
• אויסגאַ בע  ,89אוּמשוּלדיק ספּאַ וּס רעליעף )אוּן צעשיידונג פֿוּן ליאַ ביליטי
אוּן גערעכטיק רעליעף( ,אוּן
• פֿאָ רמע  ,IT-285בקשה פֿאַ ר אוּמשוּלדיק ספּאַ וּס רעליעף )אוּן
צעשיידונג פֿוּן ליאַ ביליטי אוּן גערעכטיק רעליעף( ,אוּן זײַ נע
אינסטרוּקציעס.
פּאָ סעסיע שטײַ ער אויפֿרוּף רעכט
איר מעגן פּראָ טעסטן אַ באַ מערקוּנג פֿוּן דיפישאַ נסי אָ דער דעם אָ פּלייקענוּנג פֿוּן
אַ פּאָ סעסיע שטײַ ער צוריקצאָ לן קלײם בײַ פֿאָ רלײגן פֿאָ רמע  CMS-1-MNמיט
דעם אױסגלײַ ך אוּן פֿאַ רמיטלוּנג באַ דינען ביוּראָ )זע אײַ ער רעכט צו פּראָ טעסטן
אוּן אַ קציע גענוּמען בײַ דעם שטײַ ער דעפּאַ רטמענט( ,אָ דער בײַ פֿאָ רלײגן אַ
פּעטיציע
צוּ אָ נהײבן אַ ספּעציעל פֿאַ רהאַ נדלוּנג אין דעם ירושה-געריכט .אױב איר װילן
נאָ כגיין אַ געריכט אַ קציע ,אָ בער איר אױסקלײַ בן ניט צוּ פֿאָ רלײגן פֿאָ רמע
 ,CMS-1-MNאָ דער אױב איר זײַ נען ניט מסכּים ,מיט אַ ן אױסגלײַ ך באַ פֿעל,
איר דאַ רפֿן פֿאָ רלײגן אַ באַ מערקוּנג פֿוּן פּעטיציע אוּן אַ באַ שטעטיקט פּעטיציע
מיט
דעם ירושה-געריכט פֿוּן דעם באַ צירק װאָ ס האָ ט דזשוריסדיקשאַ ן אױף די
פּאָ סעסיע .די פּעטיציע דאַ רף שריפֿטלעך זײַ ן אוּן דאַ רף ספּעציפֿיש אָ נװײַ זן
װעלכע אַ קציעס איר פּראָ טעסטירט.
איר דאַ רפֿן פֿוּלשטענדיקן אוּן פֿאָ רלײגן די פּעטיציע אין צוּזאַ מענהאַ נג מיט
דעם שײך געזעץ ,בײַ די דאַ טע אָ נגעװיזן אָ נ די באַ מערקוּנג פֿוּן
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אַ גענטס מעגן באַ זײַ טיקן די גאַ נצע סחורה אין אײַ ער ביזנעס ,אָ דער אַ רײַ נכאַ פּן
אײַ ער ביזנעס אַ קטיװן אוּן זײ באַ האַ לטן אין לאַ נער אַ נדערשװוּ ביז די אַ קטיװן
זײַ נען פֿאַ רקױפֿט אין ליציטאַ ציע.
אױב מיר אַ רײַ נכאַ פּן אײַ ער אײגנקײט ,מיר װעלן אײַ ך באַ מערקן װעגן די דאַ טע,
צײַ ט אוּן פּלאַ ץ פֿוּן די ליציטאַ ציע .אײדער די ליציטאַ ציע אָ נהײב ,מיר װעלן
שטענדיק באַ פֿרײַ ען די אײגנקײט אוּן עס אײַ ך צוּריקגעבן אױב איר באַ צאָ לט אין
פֿוּל; אָ דער מאַ כן באַ פֿרידיקנדיק אָ פּמאַ כן צו באַ צאָ לן דעם שטײַ ער ,שטראָ ף ,אוּן
אינטערעס געקוּמט ,צוּזאַ מען מיט די הוצעות מיט האָ בן געמאַ כט אין די
אַ רעסטן אוּן צוּגרײטוּנג פֿאַ ר די ליציטאַ ציע.
איר האָ בן דעם רעכט פֿאַ ר בעטן אַ ז קײן אַ רײַ נגעכאַ פּן אײגנקײט זײַ ן פֿאַ רקױפֿט
במשך  60טעג פֿוּן די בקשה ,אָ דער אין אַ לענגער ספּעציפֿיצירט פּעריאָ ד .מיר
װעלן אָ פּגעבן כּבוד צוּ אײַ ער בקשה ,סײַ דן עס איז אין דעם שטאַ ט בעסטן
אינטערעס צוּ אָ פּהאַ לטן די אײגנקײט פֿאַ ר אַ לענגער פּעריאָ ד ,אין װעלכער פֿאַ ל
מיר װעלן אײַ ך באַ מערקן.
מיר װעלן פֿאַ רקױפֿן אײַ ער אײגנקײט אין צוּזאַ מענהאַ נג מיט דעם ניו יאָ רק ציווילע
פֿירוּנג געזעץ אוּן כּללים.
אײנס אײַ ער אַ קטיװן זײַ נען פֿאַ רקױפֿן ,מיר װעלן אײַ ך שיקן אַ פֿאַ ררעכן פֿוּן
דעם דיסבוּרסמענט פֿוּן די ליציטאַ ציע לײזוּנגען .אױב די לײזוּנגען
יקסיד אײַ ער חובֿ אוּן אוּנדזערע הוצעות ,מיר װעלן אײַ ך צוּריקגעבן דעם
מערװערט.
באַ פֿרײַ וּנג פֿוּן נתינה
מיר װעלן באַ פֿרײַ ען אַ נתינה אױף גאַ נצן אָ דער אַ טײל פֿוּן אײַ ער אײגנקײט ,אוּן שיקן
אַ באַ מערקוּנג פֿוּן באַ פֿרײַ וּנג ,אױב:
• איר פֿאָ רלײגן אַ באַ נקראָ ט פּעטיציע;
• איר באַ צאָ לן דעם אָ נדערלײַ ינג ליאַ ביליטי ,אָ דער עס װערט ניט אױסגעפֿרט
בײַ צײַ ט;
• באַ פֿרײַ ען דעם נתינה װעט פֿאַ רלײַ כטערן זאַ מלוּנג פֿוּן די ליאַ ביליטי;
• איר דערגרײכן אַ ן אָ פּצאָ לוּנג צאָ לוּנג הסכּמה װאָ ס
ספּעציפֿיש צוּשטעלט פֿאַ ר די באַ פֿרײַ וּנג פֿוּן די נתינה;
• דעם געראָ טן װערט פֿוּן דעם אַ רײַ נגעכאַ פּן אײגנקײט יקסידס אײַ ער שטײַ ער
ליאַ ביליטי ,אוּן באַ פֿרײַ ען פֿוּן אַ טײל פֿוּן די אײגנקײט קען זײַ ן געמאַ כט אָ ן
שטערן זאַ מלוּנג פֿוּן אײַ ער ליאַ ביליטי; אָ דער
• אױב איר זײַ נען אַ ן אינדיװידוּעל ,מיר באַ שלאָ סן אַ ז דעם נתינה ברענגט
עקאָ נאָ מיש שװעריקײַ ט משום אײַ ער פֿײַ נאַ נשאַ ל צוּשטאַ נד.
אױב מיר אַ רײַ נכאַ פּן אײגנקײט װאָ ס איז איקערדיק פֿאַ ר אײַ ער האַ נדלען אָ דער
ביזנעס ,מיר װעלן באַ שלאָ סן אױב די אײגנקײט קען זײַ ן באַ פֿרײַ ט אין די טערמינען
אײדער אַ רױסגעגעבן .אױב מיר באַ פֿרײַ ען דעם נתינה אױף אײַ ער אײגנקײט ,מיר
זײַ נען ניט פֿאַ רװערט פֿוּן צוּקוּנפֿטדיקע נתינה פֿוּן אײגנקײט אױב באַ דאַ רפֿט כּדי צוּ
זאַ מלען אײַ ער שטײַ ער ליאַ ביליטי.
אױב עס איז דאָ אַ ן אוּמגערעכט נתינה אױפֿן אײגנקײט ,מיר מעגן געבן צריק
די אַ רײַ נכאַ פּן אײגנקײט ,געלט גלײַ ך צוּ זײַ ן געראָ טן מערק װערט ,אָ דער די
סוּמע פֿוּן געלט אַ רײַ נגעכאַ פּט ,מיט אינטערעס ,אױב שײך.
אָ פּבײגן
קײן צאָ לוּנג דעם שטאַ ט מעג אײַ ך קוּמען פֿאַ ר סחורות אָ דער באַ דינען איר
האָ בן פֿאַ רקױפֿן אָ דער צוּגעשטעלט צוּ קײן שטאַ ט אַ גענציע אָ דער
אינסטרוּמענטאַ ליטי מעג זײַ ן באַ האַ נדלט אוּן געווענדט קעגן קײן שטײַ ער
ליאַ ביליטי איר קוּמט צוּם שטאַ ט .אױב קײן צאָ לוּנג חובֿ צוּ אײַ ך איז דעם
סאָ ביקט פֿוּן די מין אָ פּבײגן ,מיר װעלן אײַ ך שיקן פֿריערדיקער שריפֿטלעך
באַ מערקוּנג.
אין דערצוּ ,לױט עטלעכע צוּשטאַ נדן ,קײן ניו יאָ רק שטאַ ט שטײַ ער צוריקצאָ לן אָ דער
אַ נדערער צאָ לוּנג חובֿ צוּ אײַ ך מעג זײַ ן אָ פּבײגן צוּ באַ צאָ לן אײַ ער ניו יאָ רק שטאַ ט
ליאַ ביליטיס ,אָ דער עס מעג זײַ ט געשיקט צוּ אַ ן אַ נדערער שטאַ ט אַ גענציע ,דעם
פֿעדעראַ ל רעגירוּנג ,ניו יאָ רק סיטי ,אָ דער אַ ן אַ נדערער שטאַ ט צוּ װעלכע איר
קוּמען געלט אָ דער שטײַ ערן .די אַ נדערע שטאַ ט אַ גענציע ,דעם פֿעדעראַ ל
רעגירוּנג ,ניו יאָ רק סיטי אָ דער דעם אַ נדערן שטאַ ט װעט אײַ ך שיקן פֿריערדיקער
שריפֿטלעך באַ מערקוּנג אוּן אַ ז עס צווּלייגן אײַ ער צוריקצאָ לן צוּ אײַ ער חובֿ.
אױב איר האָ בן אַ פֿאַ רגאַ נגענער חובֿ געזעצלעך דוּרכפֿירן ניו יאָ רק שטאַ ט ,ניו יאָ רק
סיטי אָ דער יאָ נקערס הכנסה שטײַ ער חובֿ ,עס װעט זײַ ן פֿאַ ררוּפֿן צוּ דעם פֿעדעראַ ל
רעגירוּנג אָ דער קײן שטאַ ט באַ טײליקן אין דעם פֿיל-שטאַ ט אָ פּבײגן פּראָ גראַ ם.
אײַ ער פֿעדעראַ ל הכנסה שטײַ ער צוריקצאָ לן אָ דער אַ נדערער שטאַ ט צוריקצאָ לן מעג
זײַ ן געווענדט צוּ אײַ ער ניו יאָ רק שטאַ ט שטײַ ער חובֿ ,ביז די סוּמע איר קוּמט.

די חודשלעך סוּמע אין הסכּמה ביז אײַ ער חובֿ איז באַ צאָ לט אין גאַ נצן )זע
אָ פּבײגן(.
מיר מעגן שטענדיק ענדיקן אַ ן אָ פּצאָ לוּנג באַ צאָ לן הסכּמה אָ ן באַ מערקוּנג אױב
מיר גלײבן אַ ז זאַ מלוּנג פֿוּן שטײַ ער איז אין סכּנה .אַ נדערש ,מיר מעגן ענדיקן
אָ דער ענדערן אַ ן אָ פּצאָ לוּנג באַ צאָ לן הסכּמה בלױז לפּחות  30טעג פֿריערדיקער
באַ מערקוּנג ,דערקלערן די סיבה ,אין אײנע פֿוּן די פֿאָ לגנדיקע סיטוּאַ ציעס:
• מיר געפֿינען אַ ז די אינפֿאָ רמאַ ציע איר האָ ט צוּגעשטעלט אײדער די
הסכּמה איז אוּמפּינטלעך אָ דער ניט-דערענדיקט.
• אײַ ער פֿײַ נאַ נשאַ ל צוּשטאַ נד האָ ט באַ טײַ טיק געביטן.
• איר באַ צאָ לן ניט אַ ן אָ פּצאָ לוּנג באַ צאָ לן אָ דער קײן אַ נדערער שטײַ ער ליאַ ביליטי
װען חובֿ.
• איר קענען ניט פֿאָ רלײגן צוּקוּנפֿטדיקע פּינטלעך צוּריקקערן.
• איר קענען ניט צוּשטעלן דערהײַ נטיקט אינפֿאָ רמאַ ציע װעגן אײַ ער פֿײַ נאַ נשאַ ל
צוּשטאַ נד װען באַ דאַ רפֿט.
אױב מיר ענדיקן די הסכּמה ,מיר מעגן אַ ז װידער אָ נעעמען זאַ מלוּנג אַ קציע
אױף די ליאַ ביליטי.
צי איר האָ בן אַ צאָ לוּנג הסכּמה אָ דער ניט ,מיר מעגן אױך פֿאָ רלײגן אַ שטײַ ער
באַ רעכטיקן מיט דעם פּאַ סיקער באַ צירק באַ לײטער אוּן דעם ניו יאָ רק שטאַ ט
דעפּאַ רטמענט אָ ף סטײט )),New York State Department of Stateכּדי צוּ
פֿאַ רזיכערן אוּנדזער בילכערקייַט אױף אײַ ער װײַ טערדיקע קרעדיטאָ רס )זע
שטײַ ער באַ רעכטיקוּנג(.
אױב איר באַ פֿרידיקן אײַ ער גאַ נצן שטײַ ער ליאַ ביליטי אָ דער אויספֿאָ לגן מיט די
טערמינען פֿוּן אַ ן אָ פּצאָ לוּנג באַ צאָ לן הסכּמה ,אָ דער אױב מיר אָ פּרוּפֿן אָ דער
אָ פּװאַ רפֿן אַ צוּשטעלוּנג אין קאָ מפּראָ מיסן ,מיר מעגן ניצן אײנע אָ דער אַ לע
פֿאָ לגנדיקע אַ קטיװיטעטן צוּ זאַ מלען אײַ ער שטײַ ער ליאַ ביליטי.
שטײַ ער באַ רעכטיקוּנג
מיר קענען פֿאָ רלײגן אַ שטײַ ער באַ רעכטיקוּנג קעגן אײַ ך .אַ שטײַ ער באַ רעכטיקוּנג
איז עקוויוואַ לענט צוּ אַ ציווילער פּסק-דין קעגן אײַ ך .עס איז אַ פּוּבלישער רעקאָ רד
אין פֿײַ ל מיט די פּאַ סיקע ניו יאָ רק שטאַ ט באַ צירק באַ לײטער אָ פֿיס אוּן מיט
דעם New York State Department of Stateבאַ רעכטיקן אינפֿאָ רמאַ ציע איז
אױפֿגעשטעלט אין דעם דעפּאַ רטמענט פֿוּן שטאַ ט װעבפּלאַ ץ.
אַ פֿאָ רגעלײגט שטײַ ער באַ רעכטיקוּנג באַ שאַ פֿט אַ ליען קעגן אײַ ער עכט אוּן
פּערזענלעכער
אײגנקײט ,װאָ ס קען װירקן אױף אײַ ער מעגלעכקײַ ט צוּ באַ קוּמען קרעדיט
אָ דער אַ רײַ נכאַ פּן אָ דער פֿאַ רקױפֿן אײגנקײט ,אָ דער באַ ברעמען אײַ ער לױנען
אָ דער אַ נדערער הכנסה.
נתינה
אַ נתינה איז אַ געזעצלעך אַ רעסטן פֿוּן אײַ ער אײגנקײט .אין מערסט פֿאַ לן ,אײדער
אַ נתינה איז באַ דינען ,מיר װעלן אײַ ך שיקן אַ פֿאָ רמע  ,DTF-978באַ מערקוּנג
פֿאַ ר פּסק-דין בעל־חובֿ אָ דער פֿאַ רפֿליכטער ,װאָ ס צוּשטעלט אַ רשימה פֿוּן
אײגנקײט װאָ ס מעג זײַ ן פֿרײַ פֿוּן זאַ מלוּנג אַ קציעס .מערסט אָ פֿט ,אַ נתינה איז
געמאַ כט אױף באַ נק אַ קאַ וּנטס ,אוּן דאַ רף אַ באַ נק צוּ באַ זײַ טיקן געלט פֿוּן אײַ ער
אַ קאַ וּנט אוּן עס אוּנדז שיקן .אַ נתינה קען מען אױך מאַ כן
אױף געלט װאָ ס קײן דריטן פּאַ רטײ קוּמט אײַ ך ,אַ זוי װי אַ פֿאַ רבאָ רגן אָ דער דינגען
װאָ ס מען קוּמט אײַ ך .אױב איר זײַ נען ביזנעס טאַ קספּײערס ,אַ נתינה קען
צוּפֿעסטיקן צוּ קײן געלט אין האַ נט ,אָ דער צוּ ביזנעס אַ קטיװן,אַ זוי װי מאַ שינען אוּן
עקוויפּמענט.
הכנסה אױספֿריוּנגען
אַ הכנסה אױספֿריוּנג איז אַ מין נתינה װאָ ס מעג זײַ ן אַ רױסגעגעבן קעגן אײַ ער
לױנען .מיר װעלן אײַ ך בעטן איר זאָ לן פֿרײַ װיליק באַ צאָ לן ביז  10%פֿוּן אײַ ער גראָ ס
לױנען יעדער צײַ ט איר װערט באַ צאָ לן .אױב איר מאַ כן ניט פֿרײַ וויליק צאָ לוּנגען,
מיר װעלן האָ בן אײַ ער אַ רבעטגעבער אױטאָ מאַ טיש אַ ראָ פּרעכענען ביז  10%פֿוּן
אײַ ער פּײשטעק אוּן עס אוּנדז שיקן .די הכנסה אױספֿריוּנג בלײַ בט אין װירקוּנג ביז
די אויסגעצייכנט שטײַ ער ליאַ ביליטי איז באַ פֿרידיקט.
אָ נפֿאַ לן אוּן מכירות
מיר מעגן אַ רײַ נכאַ פּן אוּן פֿאַ רקױפֿן אײַ ער ניט-פֿרײַ עכט אָ דער פּערזענלעכער
אײגנקײט אין ליציטאַ ציע.
במשך אַ ביזנעס אַ רעסטן ,זאַ מלוּנג אַ גענטס מעגן האָ בן די שלעסל גאַ ביטן אין
אײַ ער פּלאַ ץ פֿאַ ר ביזנעס ,אײַ ך לייקענען צוּטריט צוּ אײַ ער פּלאַ ץ פֿאַ ר ביזנעס אוּן
אײַ ער ביזנעס אַ קטיװן .אין אַ לטערנאַ טיוו.
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• זײַ נען פֿאַ רבוּנדן אין באַ שלוסן װעלכע פֿײַ נאַ נשאַ ל פֿאַ רפֿליכטוּנגען זײַ נען באַ צאָ לט;
• זײַ נען פֿאַ רבוּנדן אין פּערסאָ נעל אַ קטיװיטעט )אַ זוי װי דינגען אָ דער אױסטרײַ בן
אַ רבעטער(;

צוריקצאָ לן פֿוּן ניט-פֿאַ רפֿליכטן ספּאַ וּס
אױב איר פֿאָ רלײגן אַ געלענק הכנסה שטײַ ער צוּריקקערן אוּן װאַ רטן צוּ באַ קוּמען אַ
צוריקצאָ לן ,מיר מעגן ניצן דעם צוריקצאָ לן צוּ באַ צאָ לן אײַ ער ספּאַ וּס שטײַ ער חובֿות
אָ דער אַ נדערע חובֿות געקוּמט צוּ אַ ניו יאָ רק שטאַ ט אַ גענציע .אױב איר װילן ניט
אַ ז אײַ ער טײל פֿוּן דעם צוריקצאָ לן זאָ ל זײַ ן באַ נוּצט צוּ באַ צאָ לן אײַ ער ספּאַ וּס
חובֿות ,פֿוּלשטענדיקן פֿאָ רמע  ,IT-280ניט-פֿאַ רפֿליכטן ספּאַ וּס צוּטײלוּנג ,אוּן טוּען
אײנע פֿוּן די פֿאָ לגנדיקע:
• נעם אַ רױן די פֿאָ רמע מיט אײַ ער הכנסה שטײַ ער צוּריקקערן.

• זײַ נען קאָ רפּאָ רײשאָ נ אָ פֿיסערס.

• פֿאָ רלײגן די פֿאָ מע במשך צען טעג פֿוּן אוּנדזער באַ מערקוּנג אַ ז דעם
צוריקצאָ לן װעט װערן באַ נוּצט כּדי צוּ אָ פּבײגן אַ נדערע חובֿות.

• האָ בן טשעק אוּנטערשרײַ בן אױטאָ ריטעט;
• צוּגרייטן שטײַ ער צוּריקקערן;
• האָ בן אױטאָ ריטעט איבער ביזנעס באַ שלוסן;
• זײַ נען שטײַ ער אָ נפֿירער אָ דער אַ לגעמײנער אָ נפֿירער; אָ דער
אין עטלעכע צוּשטאַ נדן ,מען מעג בלױז אַ רױסגעגעבן אַ פֿאַ ראַ נטוואָ רטלעך
פּערזאָ ן אָ פּשאַ צוּנג אַ פֿילוּ אױב איר זײַ נען ניט אין אַ פֿליכט צוּ אַ קט פֿאַ ר דעם
ביזנעס .צוּם בײַ שפּיל ,פֿאַ ר מכירה אוּן ניצן שטײַ ערן ,מי מעגן אַ רויסגעבן אַ
פֿאַ ראַ נטוואָ רטלעך פּערזאָ ן אָ פּשאַ צוּנג קעגן אײַ ך אױב איז זײַ נען מיטגלידער פֿוּן
אַ שותּפֿקײט אָ דער באַ גרענעצט ליאַ ביליטי קאָ מפּאַ ניע ,צי איר האָ בן אָ דער ניט אַ
פֿליכט צוּ אַ קטן אין נאָ מען פֿוּן די שותּפֿקײט אָ דער באַ גרענעצט ליאַ ביליטי
קאָ מפּאַ ניע.
אױב מיר אַ רויסגעבן אַ פֿאַ ראַ נטוואָ רטלעך פּערזאָ ן אָ פּשאַ צוּנג קעגן אײַ ך אוּן איר
זײַ נען ניט מסכּים ,איר האָ בן אין אַ לגעמײן  90טעג כּדי צוּ אַ פּעלירן ,בײַ בעטן אַ ן
אױסגלײַ ך קאָ נפֿערענץ ,אָ דער אַ פּעטיציע פֿאַ ר אַ צעטײלוּנג פֿוּן שטײַ ער אויפֿרוּפֿן
פֿאַ רהער .די אַ פּעלירן געב אײַ ך דעם רעכט צוּ אַ פֿאַ רהער כּדי צוּ פֿאָ רלײגן קײן
אינפֿאָ רמאַ ציע איר האָ בן כּדי צוּ ריפֿיוטירן די אָ פּשאַ צוּנג אוּן אײַ ער ליאַ ביליטי אַ ז
אַ פֿאַ ראַ נטוואָ רטלעך פּערזאָ ן .םיר װעלן אַ רײַ ננעמען אַ פֿוּל דערקלערוּנג פֿוּן
אײַ ערע רעכט צוּ פּראָ טעסטן אַ ן אָ פּשאַ צוּנג מיט אײַ ער אָ ריגינעל אָ פּשאַ צוּנג
דאָ קוּמענט .בלױז פֿאַ ר מכירה אוּן ניצן שטײַ ערן ,איר װעט באַ טראַ כטן װערן צוּ
האָ בן אַ פּעלירט אױב אײַ ער ביזנעס בעט אַ ן אױסגלײַ ך קאָ נפֿערענץ ,אָ דער מאַ ך אַ
פּעטיציע פֿאַ ר אַ שטײַ ער אויפֿרוּף פֿאַ רהער פֿאַ ר די זעלבע שטײַ ער ליאַ ביליטי.
אָ בער אױב איר זײַ ט ניט זיכער אַ ז די ביזנעס האָ ט אַ פּעלירט אין צײַ ט ,אוּן איר
װילן צוּ אַ פּעלירן די אָ פּשאַ צוּנג ,איר דאַ רפֿן בעטן אײַ ער אײגענער אױסגלײַ ך
קאָ נפֿערענץ אָ דער אַ פּעטיציע פֿאַ ר אַ שטײַ ער אויפֿרוּף פֿאַ רהער.
אײנס אַ פֿאַ ראַ נטוואָ רטלעך פּערזאָ ן אָ פּשאַ צוּנג איז לעצטגילטיק ,מיר קענען ניצן
אַ לע זאַ מלוּנג מעטאָ דן פֿאַ ראַ נען קעגן אײַ ער אַ קטיװן .מיר מעגן זאַ מלען פֿוּן אײַ ך די
גאַ נצע סוּמע פֿוּן ליאַ ביליטי װאָ ס דעם ביזנעס קוּמט ,אַ פֿילוּ אױב עס זײַ נען דאָ
אַ נדערע אָ רגאַ ניזמס אָ דער מענטשן פֿאַ רבוּנדן װאָ ס מעגן
זײַ ן ענלעך אָ פּגעשאַ צן .פֿאַ ראַ נטוואָ רטלעך פּערזאָ ן שטײַ ער חובֿות קען מען
ניט אױסשרײַ בן אין באַ נקראָ ט.
פּאָ סעסיע שטײַ ער ליאַ ביליטי פֿוּן עקזעקוּטאָ רן אוּן טראַ נספֿערער
אױב איר זײַ נען עקזעקוּטאָ רן אָ דער אַ דמיניסטראַ טאָ רס פֿוּן אַ פּאָ סעסיע אוּן איר
פֿאַ רשפּרײטן אַ קטיװן צוּ אַ געניסער פֿוּן די פּאָ סעסיע ,אָ דער באַ צאָ לן קײן חובֿ
באַ לאַ סט בײַ די פּאָ סעסיע אײדער באַ צאָ לן די ניו יאָ רק פּאָ סעסיע שטײַ ער ,איר מעגן
זײַ ן באַ טראַ כט אַ ז פּערזענלעכער פֿאַ ראַ נטװאָ רטלעך פֿאַ ר דעם אוּמבאַ צאָ לט
פּאָ סעסיע שטײַ ער .איר װעט אָ נגײן זײַ ן ליען ביז די פּאָ סעסיע שטײַ ער איז באַ צאָ לט
אין גאַ נצן אָ דער דעם דעפּאַ רטמענט אױטאָ ריזירט אַ באַ פֿרײַ וּנג פֿוּן פּאָ סעסיע
שטײַ ער ליען .אין דערצוּ ,אױב איר האָ בן באַ קוּמען אײגנקײט פֿוּן די פּאָ סעסיע אַ ז אַ
געניסער ,איר מעגן זײַ ן באַ טראַ כט אַ ז פּערזענלעכער לײַ אַ בל פֿאַ ר דעם
אוּמבאַ צאָ לט פּאָ סעסיע שטײַ ער ביז דעם װערט פֿוּן די אײגנקײט איר האָ ט
באַ קוּמען .אָ בער דאָ ס נעם ניט אַ רײַ ן אײגנקײט באַ העפֿטן בײַ דעם פֿאַ רשטאָ רבענער
אוּן איבערבלײַ ביק ספּאַ וּס.
ממונה אַ קאַ וּנטס
אױב איז זײַ נען אַ ביזנעס װאָ ס קוּמט מכירה אוּן ניצן שטײַ ערן אָ דער מיטהאַ לטן
שטײַ ערן ,איר מעגן דאַ רפֿן פֿעסטיקן אַ ממונה אָ דער סעגרעגירן אַ קאַ וּנט מיט אַ
פֿײַ נאַ נשאַ ל אינסטיטוּציע ,כּדי צוּ פּלאַ סטן שטײַ ערן איר זאַ מלען פֿוּן קליענטן,
אָ דער זײ צוּריקהאַ לטן פֿוּן אַ רבעטער לױנען .די ממונה אַ קאַ וּנט פֿאַ רזיכערט אַ ז די
שטײַ ערן געקוּמט זײַ נען פֿאַ ראַ נען װען די שטײַ ער צוּריקקערן זײַ נען חובֿ.
מיר װעלן דאַ רפֿן איר זאָ לן עפֿענען אַ ממונה אַ קאַ וּנט װען אײַ ער פֿאַ רגאַ נגענער
דוּרכפֿירוּנג באַ װײַ זט כראָ ניש שטײַ ער געזעץ־ברעכערײַ ען.
אָ פּשרײַ ען אָ דער פֿאַ רהאַ לטוּנג פֿוּן צערטיפֿיקאַ ט פֿוּן אױטאָ ריטעט
אָ דער אָ פּזאָ ג צוּ אַ רויסגעבן אַ צערטיפֿיקאַ ט פֿוּן אױטאָ ריטעט
מיר מעגן אָ פּרופֿן אײַ ער צערטיפֿיקאַ ט פֿוּן אױטאָ ריטעט כּדי צוּ זאַ מלען מכירה אוּן
ניצן שטײַ ערן פֿאַ ר כּיװנדיק דוּרכפֿאַ ל צוּ אויספֿאָ לגן מיט עטלעכע באַ דערפֿענישן פֿוּן
די שטײַ ער געזעץ ,אַ זױ װי כּיװנדיק פֿאַ רפֿעלן צוּ פֿאָ רלײגן אַ צוּריקקערן אָ דער צוּ
באַ צאָ לן שטײַ ערן .אױב אײַ ער צערטיפֿיקאַ ט פֿוּן אױטאָ ריטעט איז אָ פּגערוּפֿן אָ דער
אױפֿגעהענגט ,איר װעלן זײַ ן פֿאַ רװערט פֿוּן מאַ כן ביזנעס

פֿאָ רמע  IT-280דערלױבט ניט איר זאָ לן פֿאַ רלײקענען אײַ ער ספּאַ וּס חובֿות צוּ
דעם פֿעדעראַ ל רעגירוּנג ,אָ דער שטײַ ער חובֿות מען קוּמען צוּ אַ ן אַ נדערער שטאַ ט.
שאָ פער ליצענץ פֿאַ רהאַ לטוּנג פֿאַ ר ניט באַ צאָ לן שטײַ ערןאײַ ער ניו יאָ רק שטאַ ט
שאָ פער ליצענץ איז פּאַ סיק פֿאַ ר פֿאַ רהאַ לטוּנג בײַ דעם דעפּאַ רטמענט פֿוּן מאָ טאָ ר
פֿאָ רמיטלען ) (DMVאױב איר האָ בן אַ פֿאַ רגאַ נגענער חובֿ
פֿעסט אוּן לעצטגילטיק ניו יאָ רק שטאַ ט שטײַ ער ליאַ ביליטי פֿוּן לפּחות $10,000
אײדער אײַ ער שאָ פער ליצענץ איז פֿאַ רהאַ לטן ,מיר װעלן אײַ ך שיקן אַ
באַ מערקוּנג זאָ גן אַ ז איר האָ בן  60טעג כּדי צוּ באַ צאָ לן די גאַ נצע חובֿ ,מאַ כן
באַ פֿרידיקנדיק צאָ לוּנג אָ פּמאַ כן,אָ דער פּראָ טעסטן די געלײגט פֿאַ רהאַ לטוּנג
בלױז אױף אײנע פֿוּן די פֿאָ לגנדיקע סיבות:
• איר זײַ נען ניט דעם טאַ קספּײער געהײסן אין די באַ מערקוּנג.
• אײַ ער פֿאַ רגאַ נגענער חובֿ ליאַ ביליטי איז באַ צאָ לט אין גאַ נצן.
• אײַ ערע לױנען זײַ נען באַ ברעמען פֿאַ ר צאָ לוּנג פֿוּן דעם פֿאַ רגאַ נגענער חובֿ
ליאַ ביליטיס אין ענין ,אָ דער פֿאַ ר פֿאַ רגאַ נגענער חובֿ קינד אָ נהאַ לט אָ דער
פֿאַ רבינדן קינד אוּן ספּאַ וּס אָ נהאַ לט הינטערשטעליקן.
• אײַ ער שאָ פער ליצענץ איז אַ קאָ מערשאַ ל שאָ פער ליצענץ.
• איר באַ קוּמען פּוּבלישע הילף אָ דער סוּפּלעמענטאַ ל זיכערקײט
הכנסה.
• איר באַ ווייַזן די פֿאַ רהאַ לטוּנג פֿוּן אײַ ער שאָ פער ליצענץ װעט פֿאַ רשאַ פֿן
איבעריק עקאָ נאָ מיש שװעריקײַ ט.
• מיר האָ בן ניט ריכטיק געפֿוּנען אַ ז איר האָ בן פֿאָ רגעלײגט צוּ אויספֿאָ לגן מיט
די טערמינען פֿוּן אַ צאָ לוּנג אָ פּמאַ ך מער װי אײנס במשך אַ -12מאָ נאַ ט
פּעריאָ ד.
איר מעגן אױך פּרוּבירן צוּ באַ װײַ זן אַ ז איר זײַ נען פּאַ סיק פֿאַ ר אוּמשוּלדיק ספּאַ וּס
רעליעף )זע אויסגאַ בע  ,89אוּמשוּלדיק ספּאַ וּס רעליעף )אוּן צעשיידונג פֿוּן
ליאַ ביליטי אוּן גערעכטיק רעליעף(( ,אָ דער אַ ז דוּרכפֿירוּנג פֿוּן די אָ נדערלײַ ינג
ליאַ ביליטיס זײַ נען פֿאַ רבליבן בײַ דעם פֿאָ רלײגן פֿוּן אַ באַ נקראָ ט פּעטיציע
)אָ נקלינגען דעם דעפּאַ רטמענט באַ נקראָ ט יוּניט אױף
.(518-457-3160
אױב איר ענטפֿערן ניט צוּם באַ מערקוּנג ,מיר װעלן פֿאַ ררוּפֿן אײַ ער פֿאַ ל צוּ DMV
כּדי צוּ פֿאַ רהאַ לטן אײַ ער שאָ פער ליצענץ .אײדער די פֿאַ קטיש פֿאַ רהאַ לטוּנג
געשעט DMV ,װעט אַ רויסגעבן אַ לעצטגילטיק בריװ באַ װײַ זן איר האָ בן 15
קאַ לענדאַ ר טעג צוּ אַ נטשלאָ סן אײַ ער שטײַ ער ליאַ ביליטיס מיט דעם שטײַ ער
דעפּאַ רטמענט .פֿאַ ר אינפֿאָ רמאַ ציע װעגן באַ קוּמען אַ באַ גרענעצט ניצן שאָ פער
ליצענץ ,װיזיט דעם  DMVװעבפּלאַ ץ אױף www.dmv.ny.gov.
פֿאַ ראַ נטוואָ רטלעך פּערזאָ ן אָ פּשאַ צוּנגען
פֿאַ ר שטײַ ערן אַ זוי װי מכירה אוּן ניצן שטײַ ערן ,מיטהאַ לטן שטײַ ער אוּן מאָ טאָ ר
ברענוואַ רג אַ קציז שטײַ ער ,פֿאַ ראַ נטוואָ רטלעכע מענטשן פֿוּן אַ ביזנעס מעגן זײַ ן
פּערזענלעכע לײַ אַ בל פֿאַ ר דעם ביזנעס ניט-באַ צאָ לט ניו יאָ רק שטאַ ט שטײַ ער
ליאַ ביליטיס .איר מעגן זײַ ן באַ טראַ כט אַ ז אַ פֿאַ ראַ נטוואָ רטלעך פּערזאָ ן אױב איר
זײַ נען אַ ן אָ פֿיסער ,דירעקטאָ ר אָ דער אַ רבעטער פֿוּן אַ קאָ רפּאָ ראַ ציע אָ דער
צערינגען קאָ רפּאָ ראַ ציע ,אָ דער אַ רבעטער פֿוּן אַ שותּפֿקײט אָ דער זעלבסט
אײגנטוּם װאָ ס איז געװען אוּנטן אַ פֿליכט צוּ אַ קטן פֿאַ ר דעם ביזנעס צוּ אויספֿאָ לגן
מיט די שײכנדיק באַ דינגען פֿוּן די שטײַ ער געזעץ .כּדי צוּ זײַ ן לײַ אַ בל פֿאַ ר
צוּריקהאַ לטן שטײַ ער ,אַ פֿאַ ראַ נטוואָ רטלעך פּערזאָ ן מוּז אױך זיך פֿירן בכּיװן פֿאַ ר
ניט זאַ מלען אָ דער באַ צאָ לן דעם שטײַ ער.
פֿאַ קטאָ רן מיר באַ טראַ כטן פֿאַ ר באַ שליסן אױב איר זײַ נען אַ
פֿאַ ראַ נטוואָ רטלעך פּערזאָ ן נעמען ארײַ ן אױב איר:
• זײַ נען אַ קטיװ פֿאַ רבוּנדן מיט די אָ פּעראַ ציע פֿוּן דעם ביזנעס אין אַ רעגולער
צוּשטאַ נד;
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אין ניו יאָ רק שטאַ ט פֿאַ ר װעלכער מען דאַ רף אַ צערטיפֿיקאַ ט פֿוּן אױטאָ ריטעט.
אױב איר פּרוּבירן צוּ בלײַ בן אין ביזנעס מיט אַ ן אָ פּגערוּפֿן אָ דער אַ ן אױפֿגעהענגט
צערטיפֿיקאַ ט ,אָ דער אָ נהײבן אַ נײַ ער ביזנעס אָ ן אַ באַ דאַ רפֿט צערטיפֿיקאַ ט ,מיר
מעגן באַ לעסטיקן ציווילע אוּן קרימינאַ ל שטראָ פֿן .מיר מעגן אױך אָ פּזאָ גן צוּ
אַ רויסגעבן אַ צערטיפֿיקאַ ט פֿוּן אױטאָ ריטעט פֿאַ ר פֿריערדיקער ניט-דוּרכפֿירוּנג
מיט די שטײַ ער געזעץ.
אױב מיר אָ נהײבן אַ צערטיפֿיקאַ ט פֿוּן אױטאָ ריטעט אָ פּשרײַ ען אָ דער
פֿאַ רהאַ לטוּנג פּראָ צעדוּר ,אָ דער מיר אָ פּזאָ גן צוּ אַ רויסגעבן אַ צערטיפֿיקאַ ט פֿוּן
אױטאָ ריטעט ,מיר װעלן אײַ ך באַ מערקן װעגן אײַ ערע רעכט במשך יעדער
טרעט פֿוּן דעם פּראָ צעס ,אַ רײַ נגענוּמען אײַ ער רעכט צוּ פּראָ טעסטן .מיר מעגן
שטענדיק האַ לטן דעם פּראָ צעס
אױב צוּשטאַ נדן באַ רעכטיקן ,אַ זוי װי אױב איר באַ פֿרידיקן אײַ ער ליאַ ביליטי.
פֿאַ רטרעטוּנג במשך אַ זאַ מלוּנג אַ קטיװיטעט
איר מעגן זעלבסט-פֿאַ רטרעטן ,אָ דער באַ שטימען אַ ן אַ נדערן פּערזאָ ן אײַ ך צוּ
פֿאַ רטרעטן .די פּערזאָ ן װאָ ס פֿאַ רטרעט אײַ ך דאַ רף האָ בן די גערעכט שריפֿטלעך
אױטאָ ריזאַ ציע )אַ פֿוּלמאַ כט( ( פֿוּן אײַ ך צוּ שפּילן אין אײַ ער נאָ מען .פֿאַ ר
אינפֿאָ רמאַ ציע װעגן װי אַ זױ צוּ פֿאָ רלײגן אַ פֿוּלמאַ כט ,װיזיט אוּנדזער װעבפּלאַ ץ
אָ דער אָ נקלינגט אוּנדז )זע דאַ רפֿסט הילף?(.
ליצענץ אוּן קאָ לאַ טעראַ ל
אױב איר באַ צאָ לן ניט אײַ ערע שטײַ ערן ,מיר אָ דער אַ ן אַ נדערער רעגירוּנג
אַ גענציע מעג באָ טל מאַ כן אָ דער אָ פּהאַ לטן אײַ ער ליצענץ אָ דער אַ נדערער
צערטיפֿיקאַ ט צוּ פֿאַ רפֿירן אין ביזנעס .קײן בונד אָ דער אַ ן אַ נדערער קאָ לאַ טעראַ ל
איר מעגן אָ פּגעשטעלט פֿאַ ר אַ ליצענץ מעג זײַ ן ליקװידירט אוּן געווענדט צוּ
אײַ ער שטײַ ער חובֿ .אױב אַ בונד איז באָ טל געמאַ כט ,איר דאַ רפֿן באַ קוּמען אַ נײַ
באָ נד אײדער איר קענען װידער אָ ננעמען די ביזנעס אַ קטיװיטעטן פֿאַ ר װעלכע
מען דאַ רף אַ בונד.
דערלײזן אַ פּראָ בלעם אָ דער פֿאָ רלײגן אַ
באַ קלאָ ג
אױב איר האָ בן אַ פּראָ בלעם מיט דעם שטײַ ער דעפּאַ רטמענט װאָ ס איר האָ בן
ניט געקענט אַ נטשלאָ סן דוּרך נאָ רמאַ ל אַ רײַ נװעגן ,אָ דער אױב פֿאַ ר קײן סיבה
איר האָ בן אַ באַ קלאָ ג װעגן דעם דעפּאַ רטמענט ,װיזיט אוּנדזער װעבפּלאַ ץ
אָ דער אָ נקלינגט אוּנדז )זע דאַ רפֿס הילף?(.
אָ פֿענגען אױף די נאַ טוּר פֿוּן אײַ ער באַ קלאָ ג ,אוּנדזערע רעפּרעזענטאַ נטן װעלן
אײַ ך העלפֿן מיט דערלײזן דעם ענין אָ דער אײַ ך פֿאַ ררוּפֿן אײַ ער באַ קלאָ ג פֿאַ ר
װײַ טערדיק איבערקוּקן.

דאַ רפֿסט הילף?
װיזיט אוּנדזער װעבפּלאַ ץ www.tax.ny.gov

• באַ קוּמט אינפֿאָ רמאַ ציע אוּן אָ נפֿיר אײַ ערע שטײַ ערן אָ נלײַ ן
• טשעק פֿאַ ר נײַ ע אָ נלײַ ן באַ דינען אוּן פֿעיִקײַ טן

טעלעפֿאָ ן הילף

518-457-5181

פּערזענלעכער הכנסה שטײַ ער אינפֿאָ רמאַ ציע
צענטער:
קאָ רפּאָ ראַ ציע שטײַ ער אינפֿאָ רמאַ ציע צענטער:
מכירה שטײַ ער אינפֿאָ רמאַ ציע צענטער:
מיטהאַ לטן שטײַ ער אינפֿאָ רמאַ ציע צענטער:
פֿאַ רשײדענע שטײַ ער אינפֿאָ רמאַ ציע צענטער:

518-485-6027
518-485-2889
518-485-6654
518-457-5735

כּדי צוּ בעטן פֿאָ רמען אוּן אויסגאַ בעס:

518-457-5431

טעקסט טעלעפֿאָ ן ) (TTYאָ דער TDD
עקוויפּמענט ניצערס

אָ נשטעלן  7-1-1פֿאַ ר דעם
ניו יאָ רק רעלע באַ דינוּנג

