
ַא הױּפט ֿפּונקציע ֿפּון דעם Department of Taxation and Finance איז 
צּו העלֿפן טַאקסּפײערס ֿפַארשטײן זײערע רעכט אּון ֿפַארַאנטװָארלעכקײטן. 
טַאקסּפײער אױֿפמערקזַאמקַײט ֿפּון די רעכט איז איקערדיק צּו ֿפַארהױלן די 

עֿפעקטיווקַײט אּון יושר ֿפּון דעם שטַאט אּון ָארטיק שטַײער סיסטעמס.

 Tax אין Bill of Rights ניו יָארק שטַאט הָאט געֿפעסטיקט ַא טַאקסּפײער
Law ַארטיקל 41. דעם Tax Department העלף די טַאקסּפײערס בַײ 

צּושטעלן:

ניט-טעכנישע אױסזָאגן װָאס דערקלערן די טַאקסּפײערס רעכט אּון די 	 
ֿפַארֿפליכטּונגען ֿפּון דעם דעּפַארטמענט װעגן רעװיזיעס;

די ּפרָאצעדּורן ֿפַאט טַאקסּפײערס ּכדי צּו ֿפַארמעסטן דעּפַארטמענט 	 
בַאשלוסן, צּו ֿפָאדערן צוריקצָאלּונגען, אּון צּו ֿפָארלײגן ָאנקלָאגן; אּון

די ּפרָאצעדּורן דעם דעּפַארטמענט מעג ניצן צּו דּורכֿפירן שטַײער 	 
ליַאביליטיס )געהײסן דעם זַאמלּונג ּפרָאצעס(.

איר קענט בַאקּומען מער אינֿפָארמַאציע װעגן אַײערע רעכט ַאז ַא טַאקסּפײער 
אין אּונדזער װעבּפלַאץ, ַארַײנגענּומען ַאלע אויסגַאבעס ֿפַאררּוֿפן אּונטן, ָאדער 

בַײ ָאנקלינגען )זע דַארֿפסט הילף? אין ענדיקּונג ֿפּון דעם אויסגַאבע(.

דעם אויסגַאבע צּושטעלט ַא קיצור ֿפּון טַאקסּפײער רעכט אין ֿפַארשײדענע 
ֿפַאזעס ֿפּון דעם שטַײער ָאנֿפירּונג ּפרָאצעס.

דעם ניו יָארק שטַאט ביכער-רעװיזיע
מיר דּורכֿפירן רעװיזיעס ּכדי צּו בַאקרעֿפטיקן ַאז טַאקסּפײערס הָאבן בַאצָאלט 

די גערעכטע סּומע ֿפּון שטַײערן. לױט די ניו יָארק שטַאט שטַײער געזעץ, 
במשך די ביכער-רעװיזיע איר דַארֿפט צּושטעלן װעלכע רעקָארדס זַײנען 
נױטיק ּכדי צּו בַאקרעֿפטיקן די אינֿפָארמַאציע װָאס איר הָאט בַאריכט אין 

אַײער צּוריקקערן. ָאֿפענגען אױף דעם מין צּוריקקערן װָאס איז רעװיזירט, 
דָאס מעג ארַײננעמען ַאן איבערקּוקן ֿפּון אַײער הכנסה, קַאבָאלען, הוצעות, 

קרעדיטס אּון ַאנדערע ביזנעס רעקָארדס.

ּפרָאֿפעסיָאנעל ביכער-רעװיזיע סטַאנדַארדס
ביכער-רעװיזיעס זַײנען דּורכגעֿפירט אין צּוזַאמענהַאנג מיט ּפרָאֿפעסיָאנעל 

רעװיזירן סטַאנדַארדס, בַײ ַא שטַײער דעּפַארטמענט רעװיזָאר בַאקַאנט מיט 
ַאלגעמײנע חשבון- ֿפירערַײ ּפרינציּפן אּון רעװיזיע טעכניקס.

ּכדי צּו אויסמַײדן קײן קָאנֿפליקט ֿפּון אינטערעס, דעם רעװיזָאר קען ניט הָאבן 
קײן בַאציּונג מיט דעם טַאקסּפײער, די משּפחה ֿפּון טַאקסּפײער, ָאדעט 

די ַארבעטער ֿפּון טַאקסּפײער )אין ֿפַאל ֿפּון ַא ביזנעס רעװיזיע(. װָאס איז 
מער, דעם רעװיזָאר דַארף ניט הָאבן קײן ּפערזענלעכער ָאדער ֿפַײנַאנשַאל 

אינטערעס אין ַא ביזנעס װָאס איז רעװיזיירט.

דּורך דעם קּורס ֿפּון ַא ביכער-רעװיזיע, איר זַײט בַארעכטיקט צּו בַאקּומען 
גערָאטן, העֿפלעך אּון ּפרָאֿפעסיָאנעל בַאהַאנדלּונג. אױב אין קײן צַײט במשך 
די רעװיזיע איר ֿפילט ַאז די סטַאנדַארדס ָאדער קײן אײנער ֿפּון אַײערע רעכט 

זַײנען צעברעכן, איר דַארף בַאלדיק קָאנטַאקטירן דעם רעװיזָאר אױֿפזעער.

ּכדי צּו בַאריכטן ַאלעגיישַאנס װעגן ַארבעטער מיסקַאנדַאקט, קָאנטַאקטירט 
אּונדזער Office of Internal Affairs בַײ ָאנקלינגען 518-451-1566, ָאדער 
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אַײערע רעכט במשך ַא רעװיזיע
דערװַײל איר דַארֿפט קָאָאּפערירן מיט דעם רעװיזָאר, איר דַארף אױך זַײן 

אױֿפמערקזַאם ֿפּון אַײערע רעכט. די רעכט זַײנען דיזַײנעד ּכדי צּו: 

אַײך בַאשיצן ֿפּון ניט סייכלדיקע ֿפָאדערּונגען. 	 
מינימַײז שטערונג ֿפּון אַײער ביזנעס ָאדער ּפערזענלעכע לעבן במשך די 	 

רעװיזיע, אּון 
אַײך בַאשיצן ֿפּון מּוטװיליק ַאקציעס.	 

)Statute of limitations( געזעץ ֿפּון בַאגרענעצּונגען
ניו יָארק שטַאט שטַײער געזעץ אין ַאלגעמײן לײג ַאװעק ַא דרַײ-יָאר געזעץ 

ֿפּון בַאגרענעצּונגען אױף אּונדזער רעכט צּו ֿפעסטשטעלן ַאדיציָאנעלער 
חוֿב שטַײער )אין ַאלגעמײן, דרַײ יָאר נָאך איר צּוריקקערן איז ֿפָארגעלײגט(. 

ָאבער, ַא זעקס-יָאר געזעץ ֿפּון בַאגרענעצּונגען צּולייגט צּו ֿפעסטשטעלן 
ַאדיציָאנעל חוֿב שטַײער װען עס איז דָא ַא זילזּולדיק שטַײער אויסמַײדן 

טרַאנסַאקציע, ָאדער, װען ַא טַאקסּפײער דּורכלָאז 25% ָאדער מער ֿפּון זַײן 
הכנסה ֿפּון דעם צּוריקקערן. ַא טַאקסּפײער אּון דעם דעּפַארטמענט מעגן 

שריֿפטלעך מסּכים זַײן ּכדי צּו ֿפַארברייטערן דעם געזעץ ֿפּון בַאגרענעצּונגען 
אײדער עס אױסגײט.

דעם געזעץ ֿפּון בַאגרענעצּונגען ּכדי צּו ֿפעסטשטעלן קײן װַײטערדיקער 
שטַײער צוּולייגט ניט ֿפַאר קײן ּפעריָאד אין װעלכן ַא טַאקסּפײער הָאט ניט 
ֿפָארגעלײגט ַא צּוריקקערן, הָאט ניט ֿפָארגעלײגט די ענדערּונגען בַײ דעם 
Internal Revenue Service )IRS( צּו ַא ֿפעדערַאל שטַײער צּוריקקערן 
)ֿפעדערַאל ענדערּונגען(, ָאדער ֿפָארגעלײגט ַא ֿפַאלש ָאדער געשװינדלט 

צּוריקקערן מיט ּכװנה צּו ַארױסדרײען שטַײער. ֿפַאר הכנסה, ּפָאסעסיע אּון 
צָארּפָארײשָאן שטַײער צילן, ַא טַאקסּפײער דַארף אין ַאלגעמײן בַאריכטן ַא 
ֿפעדערַאל טױשן צּו ניו יָארק שטַאט במשך 90 טעג נָאך דעם לעצטגילטיק 

בַאשטימּונג ֿפּון דעם טױשן, רע-ֿפַארהַאנדלּונג, ָאדער אּומָאּפצָאל.

ֿפַאר ַאמענדירן צּוריקקערן ֿפָארגעלײגט אין ָאדער נָאך ַאּפריל 12, 2018, 
דעם געזעץ ֿפּון בַאגרענעצּונגען װעגן אּונדזער רעכט צּו ֿפעסטשטעלן 

ַאדיציָאנעלער חוֿב שטַײער, ַאטריביוטַאבלע צּו ַא טױשן ָאדער ֿפַארריכטּונג 
געמַאכט אין דעם ַאמענדירט צּוריקקערן, איז אין ַאלגעמײן אײן יָאר ֿפּון די 
דַאטע װָאס דעם ַאמענדירט צּוריקקערן איז ֿפָארגעלײגט )סַײדן ַא לענגער 

צַײט ּפעריָאד צּולייגט צּו, ָאדער סַײדן דעם ַאמענדירט צּוריקקערן איז ֿפעליק 
ֿפַאר ֿפעדערַאל טױשן(.

ּפריװַאטקַײט אּון קָאנֿפידענציעליטי
איר הָאט דעם רעכט ֿפַאר װיסן ֿפַארװָאס מיר בעטן עטלעכע אינֿפָארמַאציע, 

װי ַאזױ מיר װעלן ניצן די אינֿפָארמַאציע, אּון די קָאנסעקװענצעס אױב איר 
ֿפָארלייגט ניט די אינֿפָארמַאציע. די שטַײער געזעץ ֿפַארװערט מיר זָאלן 

אויסזָאגן אינֿפָארמַאציע בַאקּומט ֿפּון ַא שטַײער צּוריקקערן ָאדער במשך ַא 
ביכער-רעװיזיע, צּו קײן אּומאױטָאריזירט ּפערזָאן. ָאבער, די שטַײער געזעץ 

דערלױבט אּונדז צּו אַײנטיילן אַײער שטַײער אינֿפָארמַאציע מיט דעם IRS אּון 
ַאנדערע רעגירּונג ַאגענציעס, אין דעֿפינירטע סטַאנדַארדס ֿפּון בסודיקײט אּון 

קעגנַאנַאנדיקײט.

ֿפַארטרעטּונג במשך ַא ביכער-רעװיזיע
איר מעג זיך ֿפַארטרעטן ַאלײן, עמעצן זָאל אַײך בַאלײטן, ָאדער עמעצן 

אַײך ֿפָארשטעלן במשך ַא רעװיזיע. די ּפערזָאן װָאס ֿפַארטרעט אַײך דַארף 
 Form POA-1, Power of( הָאבן די גערעכט שריֿפטלעך אױטָאריזַאציע
Attorney( ֿפּון אַײך צּו שּפילן אין אַײער נָאמען. ֿפַאר אינֿפָארמַאציע װעגן 

װי ַאזױ צּו ֿפָארלײגן ַא ֿפּולמַאכט, װיזיט אּונדזער װעבּפלַאץ ָאדער ָאנקלינגט 
אּונדז )זע  דַארֿפסט הילף ? (. איר מעג ָאּפהַאלטן ֿפָארשטעלּונג במשך ַא 

רעװיזיע, ָאדער ָאּפהַאלטן ַא ֿפַארזַאמלּונג ָאדער אינטערװיּו ֿפַאר ַא סייכלדיקע 
ּפעריָאד ּכדי צּו קריגן ֿפַארטרעטּונג. 
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 Department of Taxation and Finance ֿפריערדיקע ַארבעטער ֿפּון דעם

זַײנען בַאגרענעצט ֿפּון ֿפַארטרעטן טַאקסּפײערס מיטן דעּפַארטמענט 
ֿפַאר צװײ יָאר נָאך זײ לָאזן דעם דעּפַארטמענט. סָאביקט צּו עטלעכע 

בַאגרענעצּונגען, ֿפריערדיקע ַארבעטער מעגן ֿפַארטרעטן טַאקסּפײערס 
מיטן independent Division of Tax Appeals במשך דעם ּפעריָאד ֿפּון 
צװײ יָאר. ֿפריערדיקע ַארבעטער זַײנען בלייַביק ֿפַארװערט ֿפּון ֿפַארטרעטן 
טַאקסּפײערס אין ענינים אין װעלכע זײ זַײנען גלַײך ֿפַארבּונדן במשך זײער 

בַאשעֿפטיקּונג.

ַאודיָא רעקָארדינג
איר מעג מַאכן ַאן ַאודיָא רעקָארדינג ֿפּון ַאלע אין-ּפערזָאן אינטערװיּו בַײ 

צּושטעלן ֿפריערדיקער שריֿפטלעך בַאמערקּונג. איר מּוז מַאכן די רעקָארדינג 
אױף אַײער אײגענער הוצעה אּון מיט אַײער אײגענער עקוויּפמענט. מיר אױך 
הָאבן דעם רעכט צּו רעקָארד ַאלע אין-ּפערזָאן אינטערװיּו מיט ֿפריערדיקער 
שריֿפטלעך בַאמערקּונג צּו אַײך. אױב איר בעט עס, מיר װעלן אַײך צּושטעלן 

ַא טרַאנסקריּפט ָאדער קָאּפיע ֿפּון די רעקָארדינג, ָאבער בלױז אױב איר 
אּומקערט אּונדז ֿפַאר דעם קָאסטן.

די ֿפעלד ביכער-רעװיזיע
ֿפעלד ביכער-רעװיזיעס זַײנען געוויינטלעך ֿפָארּפלַאנירט לּפחות 15 טעג 

אײדער ּכדי אַײך געבן צַײט צּו ֿפַארזַאמלען די בַאדַארֿפטע רעקָארדס. װען איר 
זַײט אױסגעקליבן ֿפַאר ַא ֿפעלד רעװיזיע, ַא רעװיזָאר װעט אַײך קָאנטַאקטירן 
ּכדי צּו אױֿפשלָאגן דעם ערשטן צּונױֿפטרעף. איר װעט בַאקּומען ַא בריװ װָאס 

ֿפעסטיקט דעם צּונױֿפטרעף אּון בַארשרַײבט די ביכער אּון רעקָארדס איר 
דַארֿפט צּושטעלן. ֿפַאר ַא ביזנעס ביכער-רעװיזיע, מערסט צּונױֿפטרעֿפן װעלן 

זַײן אין אַײער ביזנעס ּפלַאץ, ּכדי צּו מינימַײז אַײער צַײט ַאװעק ֿפּון אַײער 
ביזנעס ַאקטיװיטעטן. אױב איר דַארֿפט מער װי 15 ײטעג ּכדי צּו זַאמלען די 
נױטיקע רעקָארדס, איר קענט געוויינטלעך בעטן ַא ֿפַארלענגערּונג ביז 30 

טעג. ֿפַאר ָאּפהַאלטּונגען לענגער װי 30 טעג, איר דַארף מַאכן ַא שריֿפטלעך 
בקשה װָאס בַארעֿפטיקט די נױטיקײט ֿפַאר עקסטרע צַײט.

עֿפענּונג קָאנֿפערענץ
אין אַײער ערשטן ֿפַארזַאמלּונג )די עֿפענּונג קָאנֿפערענץ(, די רעװיזָאר װעט: 

דערקלערן די רעװיזיע צּוֿפָאר אּון ּפרָאצעדּורן, 	 
דערקלערן דעם רעװיזיע ּפרָאצעס, אּון 	 
סקיצירן אַײער ּפרָאטעסטן רעכטס אּון אויֿפרּוף ּפרָאצעדּורן אין ֿפַאל איר 	 

זַײט ניט מסּכים מיט ַא ביכער-רעװיזיע צּוּפַאסּונג. 

ניצט די ֿפַארזַאמלּונג ּכדי צּו ֿפרעגן קײן ֿפרַאגעס איר מעג הָאבן װעגן אַײערע 
רעכט אּון ֿפַארַאנטװָארלעכקײטן.

ביכער-רעװיזיע מעטָאדן
מיר ניצן עטלעכע ֿפַארשיידענע ביכער-רעװיזיע מעטָאדן ּכדי צּו דּורכֿפירן 

רעװיזיעס. מיר קענען דּורכֿפירן: 

ַא דעטַאלעד רעװיזיע, 	 
ַא רעװיזיע ַארייַנציען ַא טעסט ּפעריָאד מעטָאד, ָאדער	 
ַא רעװיזיע ַארייַנציען ַא סטַאטיסטיש מּוסטערּונג מעטָאד. 	 

דעם מעטָאד װָאס ַא רעװיזָאר קלַײב אױס װעט ָאֿפענגען, ַאזוי װי דעם מין 
שטַײער, די ּפינטלעכקַײט אּון ַאוויילַאביליטי ֿפּון די רעקָארדס, אּון דעם גרייס 

אּון קָאמּפלעקסיטי ֿפּון ַא ביזנעס.

אין דערצּו, דעם גרײך ֿפּון ַא רעװיזיע מעג זַײן אױסגעשּפרײט אּון דערענדיקט 
ַאז ַא ֿפיל-שטַײער ביכער-רעװיזיע.

אױב די ּפרעלימינַאר דערגײען אין ַא מַאטעריַאל ווירקּונג אין דעם בַאריכט 
ֿפּון ַאן ַאנדערער שטַײער, די דערֿפירן מעגן שטענדיק זַײן ֿפַאררּוֿפן צּו ַאן 

ַאנדערער שטַײער סּפעציַאליטעט במשך דעם רעװיזיע ּפרָאצעס. מיר מעגן 
ניצן רעװיזיע צּוּפַאסּונגען ֿפּון אײן שטַײער סּפעציַאליטעט ַאז ַא בַאזע צּו 

חשבונען נָאך ַא מָאל דעם שטַײער אין ַאן ַאנדערער, ָאֿפענגען אין די ֿפַאקטס 
אּון צּושטַאנדן ֿפּון דעם ֿפַאל.

ֿפַאר מכירות אּון ַאנטשעדיקּונג ניצן שטַײערן, מיר מעגן ָאּפשַאצן קײן 
ַאדיציָאנעל חוֿב שטַײערן בלױז אױב, אין ענטֿפער צּו אּונדזער בקשה ֿפַאר 

רעקָארדס, איר הָאט ניט קײן רעקָארדס, ָאדער די רעקָארדס װָאס איר 
צּושטעלן זַײנען אּומגערעכט ּכדי מיר זָאלן בַאשלָאסן דעם חוֿב שטַײער.

ביכער-רעװיזיע אּון דױערּונג
ַא ביכער-רעװיזיע אין ַאלגעמײן דעקט ַא דרַײ-יָאר ּפעריָאד, אּון עס 

קען נעמען ַאז װינציק ַאז עטלעכע טעג ָאדער ביז ַא יָאר ָאדער מער צּו 
ֿפּולשטענדיקן. די דױערּונג ָאֿפענגט אין די קָאמּפלעקסיטי ֿפּון די צּוריקקערן 

װָאס זַײנען רעװיזירט, אּון אין די ּפינטלעך צּודערהַאנטיקײט, ֿפּולקּומקײט אּון 
ּפינטלעכקַײט ֿפּון אַײערע רעקָארדס.

ֿפעלד ביכער-רעװיזיע דערגײען
אױב מיר בַאשלָאסן ַאז קײן ענדערּונגען זַײנען ניט נױטיק, מיר װעלן אַײך 

שיקן ַא בריװ ַארױסזָאגן ַאז מעט װעט ניט מַאכן קײן ענדערּונגען אױף אַײער 
צּוריקקערן, צוריקצָאלן בקשה, ָאדער דָאקּומענטן.

אױב עס זַײנען דָא טױשן, דעם רעװיזָאר װעט ֿפָארלײגן קָאּפיעס ֿפּון רעװיזיע 
ַארבעטן ּפַאּפירן אּון דערקלערן די רעװיזיע דערגײען, ַאזױ װי די רעװיזיע 

מעטָאדן, אּון ּפרָאצעדּורן גענּוצט במשך די רעװיזיע, אין ּפרָאסט, ניט-טעכניש 
טערמינען. דערגײען מעגן ַארַײננעמען:

רעקָאמענדירטע טױשן אין רעקָארד הַאלטן ֿפירּונגען ּכדי צּו ֿפַארריכטן 	 
חשבון- ֿפירערַײ טעותן געֿפּונען במשך די רעװיזיע,

ַא דערקלערּונג ֿפּון די גערעכט אױסטַײטשּונג ֿפּון די שטַײער געזעץ אין 	 
ּפלעצער װער מען הָאט געמַאכט טעותן,

ַא בַאמערקּונג ֿפּון ַאדיציָאנעלע חוֿב שטַײערן, ָאדער	 
ַא בַאמערקּונג ַאז ַא צוריקצָאלן איז ֿפעליק.	 

מיר װעלן אַײך געבן ַא סייכלדיקער צַײט ּכדי צּו איבערקּוקן די רעװיזיע 
דערגײען. דעם רעװיזָאר װעט ַאז ֿפּונַאנדערקלַײבן קײן ַאדיציָאנעלער 

אינֿפָארמַאציע איר ֿפָארלייגן, אּון אױב ּפַאסיק, עס איבערקּוקן אּון שיקן די 
ַארבעטן ּפַאּפירן נָאך ַא מָאל.

אױב די רעװיזיע ענדיקט אין ַא צוריקצָאלן, דעם רעװיזָאר װעט צּושטעלן קײן 
הילף װָאס איר דַארֿפט.

אױב איר זַײט מסּכים
ענדערּונגען איר זַײט מסּכים מיט די רעװיזיע דערגײען, מיר װעלן אַײך בעטן 

צּו אּונטערשרַײבן דעם  ֿפּון געלײגט ביכער-רעװיזיע טױשן, ָאדער ענלעך 
דָאקּומענט, אּון עס צּוריקגעבן צּום רעװיזָאר מיט ֿפּול צָאלּונג.

אױב איר קּומט געלט ָאבער קענען ניט בַאלדיק ֿפּול בַאצָאלן, איר מעג זַײן 
ּפַאסיק ֿפַאר ַאן ָאּפצָאלּונג בַאצָאלן הסּכמה, װָאס לָאזט אַײך צּו ֿפַארשּפרייטן 

אַײערע ָאּפצָאלּונגען אין צַײט )זע ָאּפצָאלּונג צָאלּונג הסּכמה(. איר דַארֿפט זַײן 
אױֿפמערקזַאם ַאז, אינטערעס )אּון אֿפשר שטרָאֿפן(, װעט ָאנגײן צּו ַאקרּוע אין 

דעם אּומבַאצָאלט בַאלַאנס.

אױב איר זַײט ניט מסּכים
אױב איר זַײט ניט מסּכים מיט די רעװיזיע דערגײען, ָאנװַײז אַײער אּומהסּכם 

איִן דעם ַארױסזָאג ֿפּון געלײגט רעװיזיע ענדערּונגען אּון שיקט עס צּוריק 
צּום רעװיזָאר. איר מעג בעטן ַאדיציָאנעלע קָאנֿפערענצן מיט דעם רעװיזָאר 

אױֿפזעער, אױב נױטיק. 

אױב איר זַײט נָאך ניט מסּכים מיט די רעװיזיע דערגײען, מיר װעלן אַײך שיקן 
ַא בַאמערקּונג ֿפּון דיפישַאנסיָאדערבַאמערקּונג ֿפּון בַאשטימּונג  ֿפַאר די חוֿב 
שטַײערן. אין דעם ּפּונקט, איר מעג ָאּפרּוֿפן די רעװיזיע דערגײען דּורך דעם 
אױסגלַײך אּון ֿפַארמיטלּונג בַאדינען ביּורָא ָאדער די צעטײלּונג ֿפּון שטַײער 

אויֿפרּוֿפן. איִן ַאלגעמײן, איר דַארֿפט ֿפָארלײגן אַײער אויֿפרּוף במשך 90 
טעג ֿפּון די דַאטע װען די בַאמערקּונג איז ַארױסגעגעבן )זע אַײער רעכט צּו 
ּפרָאטעסטן ַאן ַאקציע גענּומען בַײ דעם שטַײער דעּפַארטמענט(. ֿפַאררּוֿפט 

זיך צּום בַאמערקּונג איר הָאט בַאקּומט ֿפַאר דעם שײך צַײט גרענעץ. 
איר דַארֿפט ֿפָארלייגן ַא שריֿפטלעך אויֿפרּוף ַאֿפילּו אױב איר הָאט ֿפריער 

געשריבן צּו דעם דעּפַארטמענט אּון נײנגעזָאגט צּו די שטעלע גענּומען אין 
ּפרָאּפָאזיציע.

כָאטש צָאלּונג איז ניט בַאדַארֿפט װען ָאּפרּוֿפן ַא בַאמערקּונג ֿפּון דיפישַאנסי 
ָאדער בַאמערקּונג ֿפּון בַאשטימּונג, איר מעג בַאצָאלן די געלײגטע חוֿב סּומע, 

ּכדי צּו ָאּפשטעלן דעם אקרּוַאל ֿפּון ַאדיציָאנעלער אינטערעס אּון קַײן חוֿב 
שטרָאֿפן, אױב מען געֿפינט אַײך לַײַאבל.

איר קענט אױך בַאצָאלן קײן חוֿב שטַײער אּון ַאז ֿפָארלײגן ַא קלײם ֿפַאר 
צוריקצָאלן במשך דעם צַײט ּפעריָאד שײך צּום שטַײער ֿפַארבּונדן. אױב 
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מיר לייקענען אַײער קלײם אין גַאנצן ָאדער טײליק, איר מעג ַאז אױסקלַײבן 
צּו ֿפָארמַאל ָאּפרּוֿפן דּורך דעם אױסגלַײך אּון ֿפַארמיטלּונג בַאדינען ביּורָא 

)Bureau of Conciliation and Mediation Services( ָאדער די צעטײלּונג 
ֿפּון שטַײער אויֿפרּוֿפן )Division of Tax Appeals( במשך דעם שײך 

געזעצלעכער ּפעריָאד.

דעם שרַײבטיש ביכער-רעװיזיע
ַא שרַײבטיש ביכער-רעװיזיע איז ַאן איבערקּוקן ֿפּון שטַײער צּוריקקערן, 

צוריקצָאלן בקשות, ָאדער ַאנדערע דָאקּומענטן װָאס איר הָאט ֿפָארגעלײגט. 
עטלעכע מָאל, ַא שרַײבטיש רעװיזיע נעם ַארַײן ָאדער איז בַאזירט אױף 

אינֿפָארמַאציע בַאקּומט ֿפּון ַאנדערע מיטלען, ַאזוי װי די IRS. עס מעג אױך 
ַארַײננעמען ַא צּוריקקערן מיר גלױבן ַאז איר הָאט געדַארֿפט ֿפָארלײגן. מיר 
װעלן אַײך ָאנזָאגן אױב ַא שרַײבטיש רעװיזיע געשעט בלױז אױב מיר דַארֿפן 

צּו בעטן מער אינֿפָארמַאציע, ָאדער אױב מיר בַאשלָאסן ַאז איר קּומט 
ַאדיציָאנעלער שטַײער ָאדער זַײנען חוֿב ַא צוריקצָאלן.

אױב מיר דַארֿפן מער אינֿפָארמַאציע, מיר װעלן אַײך שיקן ַא בריװ אַײך צּו 
ָאנזָאגן ֿפּון שרַײבטיש ביכער-רעװיזיע אּון בעטן די בַאדַארֿפט איִנֿפָארמַאציע. 

מיר װעלן אַײך געבן ַא סייכלדיקער צַײט ּכדי צּו ענטֿפערן די בקשה. אױב 
איר ענטֿפערן, מיר װעלן איבערקּוקן אַײער ענטֿפער אּון אַײך ָאנזָאגן װעגן 

אּונדזערע דערגײען. 

שרַײבטיש ביכער-רעװיזיע דערגײען
אױב מיר בַאשלָאסן ַאז קײן ענדערּונגען זַײנען ניט נױטיק, מיר װעלן אַײך 

שיקן ַא בריװ ַארױסזָאגן ַאז מעט װעט ניט מַאכן קײן ענדערּונגען אױף אַײער 
צּוריקקערן, צוריקצָאלן בקשה, ָאדער דָאקּומענטן.

אױב עס זַײנען דָא קײן ַאדיציָאנעלע חוֿב שטַײערן, איר װעט בַאקּומען ַאן 
ַארױסזָאג ֿפּון געלײגט ביכער-רעװיזיע ענדערּונגען ָאדער ענלעך דָאקּומענט, 

דערקלערן די סיבה. מיר װעלן אַײך געבן ַא סייכלדיקער צַײט ּכדי צּו ענטֿפערן. 
דעם טעכניקער װעט ַאז ֿפּונַאנדערקלַײבן אַײער ענטֿפער אּון, אױב שַײך, 

מַאכן קײן צּוּפַאסּונגען צּו די סּומע איר קּומט. אױב די רעװיזיע ענדיקט אין 
ַא צוריקצָאלן, איר װעט בַאקּומען ַא בַאמערקּונג ֿפּון אַײער צוריקצָאלן מיט ַא 

דערקלערּונג בריװ, סַײדן איר קּומט ַאנדערע שטַײערן ָאדער ַא חוֿב ֿפַאררּוֿפט 
צּו דעם שטַײער דעּפַארטמענט )זע ָאּפגײבן(.

אױב די ּפרעלימינַאר דערגײען אין ַא מַאטעריַאל ווירקּונג אין דעם בַאריכט 
ֿפּון ַאן ַאנדערער שטַײער, די דערֿפירן מעגן שטענדיק זַײן ֿפַאררּוֿפן צּו ַאן 

ַאנדערער שטַײער סּפעציַאליטעט במשך דעם רעװיזיע ּפרָאצעס. מיר מעגן 
ניצן רעװיזיע צּוּפַאסּונגען ֿפּון אײן שטַײער סּפעציַאליטעט ַאז ַא בַאזע צּו 

חשבונען נָאך ַא מָאל דעם שטַײער אין ַאן ַאנדערער, ָאֿפענגען אין די ֿפַאקטס 
אּון צּושטַאנדן ֿפּון דעם ֿפַאל.

אױב איר זַײט מסּכים
אױב איר זַײט מסּכים מיט די רעװיזיע דערגײען, מיר מעגן אַײך בעטן צּו 

אּונטערשרַײבן דעם ַארױסזָאג ֿפּון געלײגט ביכער-רעװיזיע ענדערּונגען, ָאדער 
ענלעך דָאקּומענט, אּון עס צּוריקגעבן צּום רעװיזָאר מיט ֿפּול צָאלּונג.

ָאבער אױב איר קּומט געלט ָאבער קענט ניט בַאלדיק ֿפּול בַאצָאלן, איר 
מעג זַײן ּפַאסיק ֿפַאר ַאן ָאּפצָאלּונג בַאצָאלן הסּכמה, װָאס װעט אַײך לָאזן 

ֿפַארשּפרייטן אַײערע ָאּפצָאלּונגען אין צַײט )זע ָאּפצָאלּונג צָאלּונג הסּכמה(. 
ָאבער אינטערעס )אּון אֿפשר שטרָאֿפן( װעט ָאנגײן צּו ַאקרּוע אין דעם 

אּומבַאצָאלט בַאלַאנס.

אױב איר זַײט ניט מסּכים
אױב איר זַײט ניט מסּכים מיט די רעװיזיע דערגײען, איר דַארֿפט ֿפָארלייגן 
מער אינֿפָארמַאציע צּו בַאװַײזן אַײער אּומהסּכם, אּון אּונדז צּוריקברענגען 

ַא קָאּפיע ֿפּון דעם ַארױסזָאג ֿפּון געלײגט ביכער-רעװיזיע ענדערּונגען. דעם 
טעכניקער װעט איבערקּוקן קײן אדיציָאנעלע אינֿפָארמַאציע איר ֿפָארלייגן אּון, 

אױב ּפַאסיק, אַײך שריֿפטלעך ָאנזָאגן װעגן זַײן בַאשטימּונג.

אױב איר זַײט נָאך ניט מסּכים מיט די רעװיזיע דערגײען, מיר װעלן אַײך שיקן 
ַא בַאמערקּונג ֿפּון דיפישַאנסי ָאדער בַאמערקּונג ֿפּון בַאשטימּונג ֿפַאר די חוֿב 
שטַײערן. אין דעם ּפּונקט, איר מעג אויֿפרּוֿפן די רעװיזיע דערגײען דּורך דעם 

אױסגלַײך אּון ֿפַארמיטלּונג בַאדינען ביּורָא ָאדער די צעטײלּונג ֿפּון שטַײער 
אויֿפרּוֿפן. איִן ַאלגעמײן, איר דַארֿפט ֿפָארלײגן אַײער אויֿפרּוף במשך 90 

טעג ֿפּון די דַאטע װען די בַאמערקּונג איז ַארױסגעגעבן )זע אַײער רעכט צּו 
ּפרָאטעסטן ַאן ַאקציע גענּומען בַײ דעם שטַײער דעּפַארטמענט(. ֿפַאררּוֿפט 
זיך צּום בַאמערקּונג איר הָאט בַאקּומט ֿפַאר דעם שײך צַײט גרענעץ. איר 

דַארֿפט ֿפָארלייגן ַא שריֿפטלעך אויֿפרּוף ַאֿפילּו אױב איר הָאט ֿפריער געשריבן 
צּו דעם דעּפַארטמענט אּון נײנגעזָאגט צּו די שטעלע גענּומען אין דעם 

ַארױסזָאג ֿפּון געלײגט ביכער-רעװיזיע ענדערּונגען, ָאדער ענלעך דָאקּומענט. 

כָאטש צָאלּונג איז ניט בַאדַארֿפט װען ָאּפרּוֿפן ַא בַאמערקּונג ֿפּון דיפישַאנסי 
ָאדער בַאמערקּונג ֿפּון בַאשטימּונג, איר מעג בַאצָאלן די געלײגטע חוֿב סּומע, 

ּכדי צּו ָאּפשטעלן דעם אקרּוַאל ֿפּון ַאדיציָאנעלער אינטערעס אּון קַײן חוֿב 
שטרָאֿפן, אױב מען געֿפינט אַײך לַײַאבל.

איר קענט אױך בַאצָאלן קײן חוֿב שטַײער אּון ַאז ֿפָארלײגן ַא קלײם ֿפַאר 
צוריקצָאלן במשך דעם שײך צַײט ּפעריָאד צּום שטַײער ֿפַארבּונדן. אױב 

מיר לייקענען אין גַאנצן ָאדער טײליק אַײער קלײם, איר מעג ַאז אױסקלַײבן 
צּו ֿפָארמַאל ָאּפרּוֿפן דּורך דעם אױסגלַײך אּון ֿפַארמיטלּונג בַאדינען ביּורָא 

)Bureau of Conciliation and Mediation Services( ָאדער די צעטײלּונג 
ֿפּון שטַײער אויֿפרּוֿפן )Division of Tax Appeals( במשך דעם שײך 

געזעצלעכער ּפעריָאד.

קליימז ֿפַאר צוריקצָאלן
צוריקצָאלן מעגן אוֿפקומען ֿפּון קײן שטַײער מין. מערסט ָאֿפטמָאל, הכנסה 

שטַײער צוריקצָאלן קּומען ֿפּון ַא טַאקסּפײער ָאוווערּפיימענט ֿפּון מיטהַאלטן 
ָאדער ָאּפגעשַאצן שטַײער, ָאדער ַא צוריקצָאלן שטַײער קרעדיט, אּון דעם 
טַאקסּפײער געװײנטלעך קליימז דעם צוריקצָאלן װען ֿפָארלײגן ַא יָאריקער 

הכנסה שטַײער צּוריקקערן. מיר גענערירן די צוריקצָאלן ַאז ַא טײל ֿפּון דעם 
ערשטן ּפרָאצעס ֿפּונ דעם ֿפָארגעלײגט צּוריקקערן.

נָאך ֿפָארלײגן ַאן ָאריגינעל צּוריקברענגען, איר מעג ַאנטדעקן ַאז איר הָאט 
ַארָאּפגעקּוקן ַא קרעדיט, ָאּפרעכענּונג ָאדער בַאֿפרַײּונג. ֿפַאר עטלעכע מין 
שטַײערן, איר דַארֿפט געֿפינען ַאן ַאמענדירן צּוריקקערן ּכדי צּו קלײם דעם 

צוריקצָאלן. ֿפַאר ַאנדערע מין שטַײערן, ט ֿפָארלייגן ַא צוריקצָאלן קלײם 
צּוזַאמען מיט דָאקּומענטן װָאס בַארעֿפטיקט דעם ֿפַאלש שטַײער צָאלּונג 

ָאדער ָאוווערּפיימענט. ֿפַאררּוֿפט זיך צּו אּונדזער װעבּפלַאץ ֿפַאר מער 
אינֿפָארמַאציע.

אױב במשך ַא ביכער-רעװיזיע, ָאּפשַאצּונג, זַאמלּונג ָאדער דּורכֿפירן 
ֿפַארהַאנדלּונג, מיר ַאנטדעקן איר הָאט איבערגעצָאלן שטַײער, מיר דַארֿפן 

עס דָאס אַײך ַאנטּפלעקן. ָאבער מיר דַארֿפן ניט ַאנטּפלעקן ַאן איבערצָאלּונג, 
בַאצָאלן ַא צוריקצָאלן, ָאדער שענקען קרעדיט אױב, אין צַײט ֿפּון ַאנטדעקּונג, 

דעם ּפעריָאד איז ֿפַארמַאכן געװען משום די געזעץ ֿפּון בַאגרענעצּונגען.

אין ַאלגעמײן, אױב מיר ַארויסגעבן ניט אַײער צוריקצָאלן במשך ַא 
סּפעציֿפיצירט צַײט ּפעריָאד, מיר דַארֿפן אַײך בַאצָאלן אינטערעס. צּום 

בַײשּפיל, מיר דַאֿפן דערלײגן אינטערעס צּו די סּומע ֿפּון אַײער ּפערזענלעכער 
הכנסה שטַײער צוריקצָאלן, אױב מיר ַארויסגעבן ניט דעם צוריקצָאלן במשך 
45 טעג ֿפּון דעם חוֿב דַאטע ֿפּון אַײער צּוריקקערן ָאדער די דַאטע איר הָאט 

ֿפָארגעלײגט, װָאס איז שּפעטער.

מיר מעגן בַאשטעטיקן ַא קלײם ֿפַאר צוריקצָאלן ֿפַאר די סּומע געבעטן, 
ָאדער עס צּוּפַאסן ָאדער עס לייקענען. אױב בַאוויליקט, איר װעט בַאקּומען ַא 

צוריקצָאלן, ּפלּוס קײן שײך אינטערעס. אױב צּוגעּפַאסט, איר װעט בַאקּומען ַא 
נידעריק סּומע ֿפּון איר הָאט געבעטן, אּון ַא דערקלערּונג ֿפּון די צּוּפַאסּונגען. 
אױב מיר לייקענען אַײער קלײם אין גַאנצן ָאדער טײליק, מיר װעלן אַײך שיקן 
ַא שריֿפטלעך בַאמערקּונג ּכדי צּו דערקלערן קײן ּפרָאטעסטן רעכט איר מעג 

הָאבן.

בַאמערקּונג: אױב מיר קּומען אַײך ַאנדערע שטַײערן ָאדער ַא חוֿב צּו אּונדז, 
ניו יָארק סיטי , ָאדער ַאן ַאנדערער שטַאט, מיר מעגן בַאצָאלן ַאלץ ָאדער ַא 

טײל ֿפּון אַײער צוריקצָאלן צּו זײ. מיר װעלן אַײך בַאמערקן ֿפּון דעם צוריקצָאלן 
ָאֿפסעט. אױב איר הָאט קײן ֿפרַאגעס װעגן ַא חוֿב ניט בַאלַאסט צּו אּונדז, 

גלַײך קָאנטַאקטירט די ַאנדערע ַאגענציע, דעם ֿפעדערַאל רעגירּונג, ניו יָארק 
סיטי ָאדער דעם ַאנדערן שטַאט )זע ָאּפבײגן(.

אױב איר זַײט ניט מסּכים מיט דעם צּוּפַאסּונג ָאדער אּומָאּפצָאל ֿפּון ַא 
צוריקצָאלן, איר מעג ֿפָארלייגן מער אינֿפָארמַאציע ּכדי צּו בַאװַײזן אַײער 

שטעלע. אױב איר הָאט בַאקּומט ַאן אּומָאּפצָאל בַאמערקּונג װָאס צּוּפַאסט 
ָאדער אּומָאּפצָאל דעם צוריקצָאלן איר ֿפָאדערט, איר מעג בעטן ַאן אױסגלַײך 
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קָאנֿפערענץ מיט דעם אױסגלַײך אּון ֿפַארמיטלּונג בַאדינען ביּורָא, ָאדער 

ֿפָארלײגן ַא ּפעטיציע ֿפַאר ַא ֿפַארהער מיט די צעטײלּונג ֿפּון שטַײער אויֿפרּוֿפן, 
אין צַײט ָאנגעװיזן אין די בַאמערקּונג )זע  אַײער רעכט צּו ּפרָאטעסטן ַאן 

ַאקציע בַײ דעם שטַײער דעּפַארטמענט(. אַײער צַײט ּכדי צּו בעטן ַאן אױסגלַײך 
קָאנֿפערענץ ָאדער ֿפָארלײגן ַא ּפעטיציע איז ניט ֿפַארברייטערט בַײ קײן מער 

מיטשטימּונג ָאדער קָאנטַאקט מיט אּונדז.

דערװַײל איר מעג אױך בעטן ַאן אױסגלַײך קָאנֿפערענץ ָאדער ֿפָארלײגן 
ַא ּפעטיציע ֿפַאר ַא ֿפַארהער אױב זעקס מָאנַאטן הָאבן ּפַאסירט זינט איר 
הָאט ֿפָארגעלײגט ַא בייַצייַטיק צוריקצָאלן קלײם אּון איר הָאט ניט אײדער 

ֿפָארגעלײגט ַא ּפעטיציע ֿפַאר ַאן הכנסה ָאדער קָארּפָארַאציע שטַײער 
דיפישַאנסי ֿפַאר דעם זעלבן שטַײער יָאר, איר מעג װילן צּו זען ַאז מיר הָאבן 

געהַאט ַא געלעגנהַײט צּו איבערקּוקן די גַאנצע שײכנדיק אינֿפָארמַאציע. 
ֿפַאר הכנסה אּון קָארּפָארַאציע שטַײערן, איר דַארֿפט ֿפָארלײגן די בקשה 

ָאדער ּפעטיציע במשך צװײ יָאר ֿפּון די דַאטע װען מיר הָאבן געשיקט דעם 
אּומָאּפצָאל בַאמערקּונג. ַאנדערע שטַײערן הָאבן ֿפַארשײדענע צַײט רָאמען 

צּו בעטן ַאן אױסגלַײך קָאנֿפערענץ ָאדער ּפעטיציע ֿפַאר ַא ֿפַארהער. צּום 
בַײשּפיל, אױב מיר לייקענען ַא קלײם ֿפּון מכירה שטַײערן, איר דַארֿפט 

ֿפָארלײגן ַא בקשה ָאדער ּפעטיציע במשך 90 טעג ֿפּון די דַאטע װען מיר 
לייקענען די קלײם. 

עס איז דָא ַא געזעץ ֿפּון בַאגרענעצּונגען ּכדי צּו קלײם צוריקצָאלּונגען. ֿפַאר 
מערסט שטַײערן, איר דַארֿפט ֿפָארלײגן ַאמענדירן צוריקצָאלן, ָאדער ַאנדערע 

קליימז ֿפַאר צוריקצָאלן, במשך דרַײ יָאר ֿפּון די דַאטע װען דעם ָאריגינעל 
צוריקצָאלן איז חוֿב געװען ָאדער ֿפָארגעלײגט, ָאדער במשך צװײ יָאר ֿפּון די 

דַאטע װען איר הָאט בַאצָאלן דעם שטַײער, װָאס איז שּפעטער.

אױב איר הָאט ניט ֿפָארגעלײגט ַא צּוריקקערן, ַאז איר דַארֿפט ֿפָארלײגן דעם 
צוריקצָאלן קלײם במשך צװײ יָאר ֿפּון די דַאטע װען איר הָאט בַאצָאלט דעם 

שטַײער.

אױב איר ֿפָארלײגט ַאן ַאמענדירן צּוריקקערן ָאדער קלײם ֿפַאר צוריקצָאלן, 
קָארּפָארַאציע ָאדער מכירה שטַײער צּוריקקערן במשך דעם דרַײ-יָאר 

ּפעריָאד, דעם דערלױבט צוריקצָאלן מעג ניט יקסיד דעם טײל ֿפּון שטַײער 
בַאצָאלט במשך דעם דרַײ-יָאר ּפעריָאד בַאלדיק ֿפריערדיק ֿפַאר ֿפָארלײגן 

ֿפַאר צוריקצָאלן קלײם, ּפלּוס דעם ּפעריָאד ֿפּון קײן צַײט ֿפַארלענגערּונג ֿפַאר 
ֿפָארלײגן דעם צּוריקקערן. אױב איר ֿפָארלײגט דעם ַאמענדירן צּוריקקערן 

ָאדער קלײם במשך דעם צװײ יָאר ּפעריָאד, דעם דערלױבט צוריקצָאלן מעג 
ניט יקסיד דעם טײל ֿפּון שטַײער בַאצָאלט במשך דעם צװײ-יָאר ּפעריָאד 

בַאלדיק ֿפריערדיק ֿפּון די קלײם ֿפַאר צוריקצָאלן.

איר מעג ֿפָארלײגן ַאן ַאמענדירן צּוריקקערן ֿפַאר הכנסה, ּפָאסעסיע ָאדער 
קָארּפָארַאציע שטַײער, ָאדער ֿפָארלײגן ַא קלײם ֿפַאר צוריקצָאלן, װַײטער 

ֿפּון די ּפריָאדן געהײסן אױבן אױב דעם צּוריקקערן איז ַאטריביוטַאבלע צּו ַא 
בַאריכטן ֿפעדערַאל טױשן ָאדער ֿפַארריכטּונג װָאס איר דַארֿפטבַאריכטן צּו ניו 

יָארק שטַאט. איר דַארֿפט ֿפָארלײגן ַאן ַאמענדירן צּוריקקערן ָאדער ַא קלײם 
ֿפַאר צּוריקקערן במשך צװײ יָאר ֿפּון די דַאטע ַאז בַאמערקּונג ֿפּון דעם טױשן 

ָאדער ֿפַארריכטּונג איז חוֿב געװען.

די צוריקצָאלן קלײם ֿפָארמע, צּוריקקערן ָאדער ַאנדערער מעטָאד װָאס איר 
דַארֿפט ניצן ָאֿפענגט אַײֿפן שטַײער ֿפַאר װעלכן איר זּוכן צוריקצָאלן. ֿפַאר 

אינֿפָארמַאציע װעגן די שײך צַײט בַאגרענעצן במשך װעלכע איר דַארֿפט מַאכן 
אַײער קלײם ֿפַאר צוריקצָאלן, אּון ּכדי צּו בַאקּומען די ּפַאסיקע ֿפָארמעס, זע 

דַארֿפס הילף?.

שטרָאֿפן אּון אינטערעס
די דרַײ מערסט געװײנטלעכע סיבות ֿפַאר שטרָאֿפן זַײנען: 

שּפעט ֿפָארלײגן, 	 
ֿפַארשּפעטיקט שטַײערן, אּון 	 
בַאצָאלן װינציקער ֿפּון ָאּפגעשַאצן שטַײער. 	 

אין די ּפרָאסטע טערמינען, אױסמַײדן שטרָאֿפן אּון אינטערעס איז ַאן ענין 
ֿפּון ֿפָארלײגן אַײער שטַײער צּוריקקערן אּון ּפינטלעך בַאצָאלן די גערעכטע 
שטַײערן סּומע. אױב איר זַײט ניט קלָאר װעגן קײן אײנע ֿפּון אַײער שטַײער 

ַאחריותדיקַײטן, ניצן די רעסורסן בַאשרַײבט אין די אויסגַאבע ּכדי צּו לערנען 
מער װעגן אַײערע ֿפָארלײגן בַאדערֿפענישן.

די סּומע שטרָאֿפן ֿפַאר שּפעט ֿפָארלײגן אּון דעלינקווענט שטַײערן איז בַאזירט 
אין ַאלגעמײןאױף די סּומע ֿפּון שטַײערן װָאס איז ֿפַארשּפעטיקט. ָאבער, עס 
זַײנען דָא עטלעכע שטרָאֿפן ֿפַאר שּפעט ֿפָארלײגן ַאֿפילּו אױב איר קּומט ניט 

קײן שטַײער.

אינטערעס אּון קײן שטרָאֿפן ָאנגײן צּו זַײן דערלײגט צּו די חוֿב סּומע ביז מיר 
בַאקּומען ֿפּול צָאלּונג. דעם גַאנצן אינטערעס װערט ֿפַארבינדן יעדן טָאג. ֿפַאר 

שײך אינטערעס ָאּפשַאצּונגען, װיזיט אּונדזער װעבּפלַאץ )זע דַארֿפסט הילף?(.

אַײער רעכט צּו ּפרָאטעסטן ַאן ַאקציע גענּומען בַײ דעם 
שטַײער דעּפַארטמענט

אױב איר זַײט ניט מסּכים מיט ַאן לעצטגילטיק ַאקציע גענּומען בַײ אּונדז, 
איר מעג ּפרָאטעסטן בַײ ֿפָארלײגן Form CMS-1-MN בקשה ֿפַאר 

אױסגלַײך קָאנֿפערענץ )Request for Concilliation Conference(, מיט 
 Form דעם אױסגלַײך אּון ֿפַארמיטלּונג בַאדינען ביּורָא, ָאדער בַײ ֿפָארלײגן
  TA-100ּפעטיציע, ֿפַאר ַא שטַײער אױֿפרּוף ֿפַארהער מיט די צעטײלּונג ֿפּון 

שטַײער אויֿפרּוֿפן. די ַאקציעס מעגן ַארַײננעמען:

די ַארויסגעבן ֿפּון ַא שטַײער דיפישַאנסי ָאדער בַאשטימּונג;	 
דעם ָאּפלייקענּונג ֿפּון ַא צוריקצָאלן קלײם; ָאדער	 
די ָאּפלייקענּונג ָאדער ָאּפשרַײען ֿפּון ַא ליצענץ, ֿפַארשרַײבּונג ָאדער 	 

בַאֿפרַײּונג.

איר דַארֿפט ֿפָארלײגן די בקשה ָאדער ּפעטיציע במשך ַא געוויסער ּפעריָאד 
ֿפּון די דַאטע װען דעם שטַײער דעּפַארטמענט הָאט אַײך געשיקט דעם 

בַאמערקּונג ֿפּון אּונדזער ַאקציע. ֿפַאררּוֿפט זיך צּום בַאמערקּונג איר הָאט 
בַאקּומט ֿפַאר דעם שײך צַײט גרענעץ. די צַײט בַאגרענעצן זַײנען געֿפעסטיקט 
בַײ די שטַײער געזעץ אּון קענט ניט ֿפַארברייטערט זַײן. אױב איר שיקן אַײער 

בקשה ָאדער ּפעטיציע, מיר רעקָאמענדירן ַאז איר זָאל ניצן בַאשטעטיקט 
ָאדער רעגיסטרירטער ּפָאסט. ֿפַאר צילן ֿפּון די געזעץ, די ֿפָארלײגן דַאטע 
איז די דַאטע װען דעם קָאנווערט װָאס הָאט די בקשה ָאדער ּפעטיציע איז 

ּפָאסטמַארקעד בַײ דעם U.S. Postal Service, ָאדער די דַאטע רעקָארדעד 
ָאדער געצײכנט ַאז בַאשרַײבט אין אינטערנַאל רעװענּוע קָאדע ָאּפטיילּונג 
7502 בַײ ַא בַאשטימטער ּפריווַאט צּושטעלּונג בַאדינּונג. אױסגַאבע 55, 

בַאשטימט ּפריווַאט צּושטעלּונג בַאדינען איז ַא רשימה ֿפּון די ּפריווַאט 
צּושטעלּונג בַאדינען בַאוויליקט ֿפַאר דעם ציל.

איר מעג אויסמעקן אין אַײער אײגענער נָאמען. ָאדער איר מעג הָאבן ַאן 
אױטָאריזירט רעּפרעזענטַאנט ּפרעזענט אַײער ֿפַאל ֿפַאר איבערקּוקן. ַאן 
אױטָאריזירט רעּפרעזענטַאנט דַארף הָאבן ַא ֿפּולמַאכט ֿפּון אַײך ּכדי צּו 

אויסמעקן אין אַײער נָאמען. ֿפַאר אינֿפָארמַאציע װעגן װי ַאזױ צּו ֿפָארלײגן ַא 
ֿפּולמַאכט, װיזיט אּונדזער װעבּפלַאץ ָאדער ָאנקלינגט אּונדז )זע דַארֿפסט 

הילף?(.

אױב די דיסּפיוטעד סּומע איז אין עטלעכע געלטיק בַאגרענעצן, איר מעג 
אױסקלַײבן צּו הָאבן אַײער צעטײלּונג ֿפּון שטַײער אויֿפרּוֿפן ֿפַארהער אין 

די קלײנע קליימז יּוניט )Small Claims Unit( )זע קלײנע קליימז יּוניט(. 
בַאמערקּונג: ּפָאסעסיע שטַײער ֿפָארלײגּונגען זַײנען ניט ּפַאסיק ֿפַאר 

ֿפַארהערן אײדער די צעטײלּונג ֿפּון שטַײער אויֿפרּוֿפן. זע ּפָאסעסיע שטַײער 
אויֿפרּוף רעכט.

איר הָאט ניט קײן ֿפָארמַאל ֿפריערדיק צָאלּונג ֿפַארהער רעכט אין דעם 
אױסגלַײך אּון ֿפַארמיטלּונג בַאדינען ביּורָא ֿפּון די צעטײלּונג ֿפּון שטַײער 

אויֿפרּוֿפן אױב איר דַארֿפט שטַײער, אינטערעס ָאדער שטרָאף משום:

מַאטעמַאטיש ָאדער ביורָא טעות אין אַײער צּוריקקערן,	 
ענדערּונגען געמַאכט צּו אַײער ֿפעדערַאל צּוריקקערן בַײ די IRS, ָאדער	 
אַײער דּורכֿפַאל צּו בַאצָאלן די גַאנצע ָאדער ַא טײל ֿפּון די חוֿב סּומע ַאז 	 

בַאװַײזן אין אַײער צּוריקקערן.

אױסגלַײך קָאנֿפערענץ
ַאן אױסגלַײך קָאנֿפערענץ איז ַאן אױֿפטּויִק אּון ביליק װעג ּכדי צּו ּפרּובירן 

הַאלטן ּפרָאטעסטן. די קָאנֿפערענץ איז ֿפָארמַאלי געהַאלטן בַײ ַאן אױסגלַײך 
בַארָאטער װָאס װעט איבערקּוקן די גַאנצע עװידענץ ֿפָארגעלײגט ּכדי צּו 

בַאשלָאסן ַא גערָאטן רעזּולטַאט. נָאך די קָאנֿפערענץ דעם בַארָאטער װעט 
אַײך שיקן ַא געלײגט החלטה דערֿפירּונג אין די ֿפָארמע ֿפּון ַא צּושטימּונג. 
אױב איר אּונטערשרַײבט ניט די צּושטימּונג, ַאן אױסגלַײך בַאֿפעל װעט ַאז 
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זַײן ַארױסגעגעבן. די אױסגלַײך בַאֿפעל איז ֿפַארבּונדן סַײדן איר ֿפָארלײגט ַא 

ּפעטיציע, Form TA-100, מיט די צעטײלּונג ֿפּון שטַײער אויֿפרּוֿפן. ֿפַאררּוֿפט 
זיך צּו די אינֿפָארמַאציע איר בַאקּומען מיט די בַאֿפעל ֿפַאר די שײך צַײט 

בַאגרענעצּונג צּו ֿפָארלײגן.

אױסגלַײך קָאנֿפערענצן זַײנען ניט ֿפַארַאנען ֿפַאר צעֿפירן, אימּפָארינג 
טרעגער, טערמינַאל ָאּפערַאטָארז, ָאדער נַאֿפט ביזנעסעס אין װעלכע דעם 

ענין איז ַא העכערּונג אין די סּומע ֿפּון ַא בונד ָאדער ַאנדערע זיכערקײט. בלױז 
די צעטײלּונג ֿפּון שטַײער אויֿפרּוֿפן מעג בַאהַאנדלען די ענינים.

איר מעג בעטן ַא אױסגלַײך קָאנֿפערענץ דּורך ַאן ָאנלַײן בַאדינען ַאקַאּונט 
מיט דעם דעּפַארטמענט )ֿפַאררּוֿפט זיך צּו די בַאמערקּונג איר הָאט בַאקּומט 
ֿפַאר אינסטרּוקציעס, אּון אױב מעגלעך, װיסיט אּונדזער װעבּפלַאץ אּון בַאזּוך: 
OLS ּכדי צּו אױֿפשלָאגן ַאן ַאקַאּונט אױב איר הָאט שױן ניט אײנע( ָאדער בַײ 
שיקן Form CMS-1-MN צּו דעם אױסגלַײך אּון ֿפַארמיטלּונג בַאדינען ביּורָא 

בַײ ֿפַאקס צּו 518-435-8554, ָאדער בַײ ּפָאסט צּו:
NYS TAX DEPARTMENT
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שטַײער אויֿפרּוֿפן ֿפַארהער
ּכדי צּו בעטן ַא שטַײער אויֿפרּוף ֿפַארהער, איר מּוזן ֿפָארלײגן ֿפָארמע 
TA-100 מיט די צעטײלּונג ֿפּון שטַײער אויֿפרּוֿפן. די ּפעטיציע דַארף 

שריֿפטלעך זַײן אּון דַארף סּפעציֿפיש ָאנװַײזן װעלכע ַאקציעס איר 
ּפרָאטעסטירט.

די ֿפַארהער איז ַא קעגענער ֿפַארהַאנדלּונג אײדער ַאן אּומּפַארטײיִש 
ַאדמיניסטרַאטיװ געזעץ ריכטער. די ֿפַארהער װעט זַײן ָאטענָאגרַאֿפיש 

רעקָארדעד. נָאך די ֿפַארהער, דעם ַאדמיניסטרַאטיװ געזעץ ריכטער װעט 
ַארויסגעבן ַא בַאשטימּונג װָאס װעט בַאשלוסן די ענינים אין דיסּפיוט סַײדן װ 
איר ָאדער דעם שטַײער דעּפַארטמענט בעטן ַאן איבערקּוקן ֿפּון די בַאשלוס 

בַײ דעם שטַײער אויֿפרּוֿפן טריבּונַאל. אױב דָאס געשעט, דעם טראיבּונַאל 
װעט: 

איבערקּוקן דעם רעקָארד ֿפּון ֿפַארהער אּון קײן ַאדיציָאנעלע ָארַאל 	 
ָאדער געשריבענע ַארגּומענטן, אּון 

ַארויסגעבן ַא בַאשלוס ָאנהַאלטן, קַאּפױערן ָאדער ענדערן דעם 	 
בַאשטימּונג ֿפּון ַאדמיניסטרַאטיװ געזעץ ריכטער, ָאדער 

ֿפַאררּוֿפן דעם ענין צּו דעם ַאדמיניסטרַאטיװ געזעץ ריכטער ֿפַאר ַא 	 
װַײטערדיק ֿפַארהער.

 Rules of( אּון די ּכללים ֿפּון ֿפירּונג אּון ּפרָאצעדּורן TA-100 ֿפָארמע
  )Practice and Procedure זַײנען ֿפַארַאנען אין די צעטײלּונג ֿפּון שטַײער 
 .www.dta.ny.gov אויֿפרּוֿפן אּון שטַײער אױֿפרּוֿפן טריבּונַאל װעבּפלַאץ אין

איר מעג זײ אױך בעטן בַײ ָאנקלינגען 518-266-3000, ָאדער שרַײבן צּו:
 DIVISION OF TAX APPEALS

 AGENCY BUILDING 1
 EMPIRE STATE PLAZA

ALBANY NY 12223

ַא בקשה ֿפַאר ּפעטיציע ֿפָארמעס אּון די ּכללים איז ניט ֿפַארטרַאכט דעם 
ֿפָארלײגּונג ֿפּון ַא ּפעטיציע ֿפַאר ַא ֿפַארהער ֿפַאר צילן ֿפּון די צַײט בַאגרענעצן, 

אּון ֿפַארברייטערט ניט די צַײט בַאגרענעצן ֿפַאר ֿפָארלײגן ַא ּפעטיציע.

געריכט איבערקּוקן
אױב איר זַײט ניט מסּכים מיט די שטַײער אויֿפרּוֿפן טריבּונַאל בַאשלוס, איר 
מעג זּוכן געריכט איבערקּוקן. עס זַײנען דָא צַײט בַאגרענעצן אין װעלכע איר 

מעג ָאּפרּוֿפן ֿפַארט געריכט איבערקּוקן )אין ַאלגעמײן, במשך ֿפיר מָאנַאטן ֿפּון 
װען דעם שטַײער אויֿפרּוֿפן טריבּונַאל געב אַײך בַאמערקּונג, בַײ בַאשטעטיקט 

ּפָאסט ָאדער ּפערזענלעכער בַאדינּונג(. ֿפַאר עטלעכע שטַײערן, איר דַארֿפט 
בַאצָאלן דעם שטַײער, אינטערעס אּון שטרָאף; ָאדער שטעלן ַא בונד ֿפָאר די 

סּומעס, ּפלּוס געריכט קָאסטן, װען איר ֿפָארלײגט ַאן אױֿפרּוף ֿפַאר געריכט 
איבערקּוקן.

קלײנע קליימז ברירה
אױב די סּומע אין דיסּפיוט איז אין די דָאלַאר בַאגרענעצן געשטעלט בַײ 

די ּכללים ֿפּון ֿפירּונג אּון ּפרָאצעדּור, איר מעג אױסקלײבן צּו הָאבן אַײער 
ֿפַארהער אין די קלײנע קליימז יִּוניט ֿפּון די צעטײלּונג ֿפּון שטַײער אויֿפרּוֿפן. ַאן 
אּומּפַארטײיִש ֿפָארזיצן ָאֿפיסער ֿפיר די קלײנע קליימז אּומֿפָארמעל ֿפַארהער. 

דעם ֿפָארזיצן ָאֿפיסער בַאשטימּונג איז קָאנקלּוסיוו אּון איז ניט סָאביקט צּו 
איבערקּוקן בַײ אן ַאנדערער יּוניט אין די צעטײלּונג ֿפּון שטַײער אויֿפרּוֿפן, די 

שטַײער אויֿפרּוֿפן טריבּונַאל, ָאדער בַײ קײן געריכט אין דעם שטַאט.

רעליעף ֿפּון ליַאביליטי ַאז ַאן אּומשּולדיק סּפַאּוס
אױף איר ֿפָארלײגט ַא געלענק שטַײער צּוריקקערן, איר אּון אַײער סּפַאּוס 

זַײנען אין ַאלגעמײן ֿפַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר דעם שטַײער אּון קײן אינטערעס 
ָאדער חוֿב שטרָאֿפן אױף דעם צּוריקקערן. דָאס מײנט ַאז אױב אײן סּפַאּוס 

בַאצָאלט ניט דעם חוֿב שטַײער, דער ַאנדערער מעג עס דַארֿפן בַאצָאלן. איר 
מעג קװַאליֿפיצירן ֿפַאר רעליעף ֿפּון ליַאביליטי ֿפַאר שטַײער אין ַא געלענק 

צּוריקקערן אױב:

עס איז דָא ַא ניט-דערזָאנּונג ֿפּון שטַײער װַײל אַײער סּפַאּוס הָאט 	 
דּורכגעלָאזט הכנסה ָאדער געֿפָאדערט ֿפַאלש אױסֿפירּונגען ָאדער 

קרעדיטס;
איר זַײט געגט, ֿפּונַאנדערגעגַאנגען, ָאדער לעבן ניט מיט אַײער סּפַאּוס; אּון	 
מיט ַאלע ֿפַאקטד אּון אּומשטַאנדן, עס װָאלט געװען אומיושר מען זָאל 	 

אַײך הַאלטן לַײַאבל ֿפַאר דעם שטַײער.

ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע, זע: 

אויסגַאבע 89, אּומשּולדיק סּפַאּוס רעליעף )אּון צעשיידונג ֿפּון ליַאביליטי 	 
אּון גערעכטיק רעליעף(, אּון 

ֿפָארמע IT-285, בקשה ֿפַאר אּומשּולדיק סּפַאּוס רעליעף )אּון 	 
צעשיידונג ֿפּון ליַאביליטי אּון גערעכטיק רעליעף(, אּון זַײנע 

אינסטרּוקציעס.

ּפָאסעסיע שטַײער אויֿפרּוף רעכט
איר מעג ּפרָאטעסטן ַא בַאמערקּונג ֿפּון דיפישַאנסי ָאדער דעם ָאּפלייקענּונג 

CMS-1- ֿפּון ַא ּפָאסעסיע שטַײער צוריקצָאלן קלײם בַײ ֿפָארלײגן ֿפָארמע
MN מיט דעם אױסגלַײך אּון ֿפַארמיטלּונג בַאדינען ביּורָא )זע אַײער רעכט צו 
ּפרָאטעסטן ַאן ַאקציע בַײ דעם שטַײער דעּפַארטמענט(, ָאדער בַײ ֿפָארלײגן 

ַא ּפעטיציע צּו ָאנהײבן ַא סּפעציעל ֿפַארהַאנדלּונג אין דעם סּורָאגַאטע 
געריכט. אױב איר װילט נָאכגיין ַא געריכט ַאקציע, ָאבער איר קלַײב אױס 

ניט צּו ֿפָארלײגן Form CMS-1-MN, ָאבער אױב איר זַײט ניט מסּכים מיט 
ַאן אױסגלַײך בַאֿפעל, איר דַארֿפט ֿפָארלײגן ַא ּפעטיציע בַאמערקּונג אּון ַא 

בַאשטעטיקט ּפעטיציע מיט דעם סּורָאגַאטע געריכט ֿפּון בַאצירק װָאס הָאט 
דזשוריסדיקשַאן איבער די ּפָאסעסיע. די ּפעטיציע דַארף שריֿפטלעך זַײן אּון 

דַארף סּפעציֿפיש ָאנװַײזן װעלכע ַאקציעס איר ּפרָאטעסטירט.

איר דַארֿפט ֿפּולשטענדיקן אּון ֿפָארלײגן די ּפעטיציע אין צּוזַאמענהַאנג מיט 
דעם שײך געזעץ, בַײ די דַאטע ָאנגעװיזן אין דעם דיפישַאנסי בַאמערקּונג, 
אּומָאּפצָאל בַאמערקּונג , ָאדער די  אױסגלַײך בַאֿפעל איר הָאט בַאקּומט.

ּכדי צּו בַאקּומען ַא ּפעטיציע ֿפָארמע. קָאנטַאקטירט דעם בַאלײטער ֿפּון 
די ָארטיק ירושה-געריכט װָאס הָאט דזשוריסדיקשַאן אױף די ּפָאסעסיע. 
ַא בקשה ֿפַאר ּפעטיציע ֿפָארמעס אּון די ּכללים איז ניט ֿפַארטרַאכט דעם 

ֿפָארלײגּונג ֿפּון ַא ּפעטיציע אּון ֿפַארברייטערט ניט די צַײט בַאגרענעצן ֿפַאר 
ֿפָארלײגן ַא ּפעטיציע.

אױב איר ֿפָארלײגט ַא בַאמערקּונג ֿפּון ּפעטיציע אּון ַא בַאשטעטיקט ּפעטיציע 
מיט די ירושה-געריכט, איר דַארֿפט ֿפָארלײגן ַא קָאּפיע אין דעם זעלבן צַײט 

מיט דעם קָאמישָאנער ֿפּון שטַײער אּון ֿפינַאנצן. שיק צּו:
 NYS TAX DEPARTMENT
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דעם זַאמלּונג ּפרָאצעס
װען אַײער אויֿפרּוף רעכט זַײנען אױסגעגַאנגען ָאדער זַײנען אױסגעמַאטערט, 

אּונדזער ציווילע דּורכֿפיר צעטײלּונג ָאנהײב זַאמלּונג ֿפַארהַאנדלּונגען. אײדער 
דָאס ָאנהײב, איר װעט הָאבן די מעגלעכקַײט צּו בַאצָאלן אַײער שטַײער חוֿב. 
אין עטלעכע צּושטַאנדן, איר מעג בעטן ַאן ָאּפצָאלּונג בַאצָאלן הסּכמה, װָאס 

װעט אַײך דערלױבן צּו ֿפַארשּפרייטן אַײערע צָאלּונגען.

אױב איר זַײט שװער ֿפַײנַאנשַאל צעקלעמט, איר מעג אױך בַאשלוסן צּו 
ֿפָארלייגן ַא צּושטעלּונג אין קָאמּפרָאמיסן. ָאבער מיר װעלן ניט דװקא ָאננעמען 

די צּושטעלּונג. מיר בַאטרַאכטן צּושטעלּונגען ֿפּון טַאקסּפײערס: 

לעצטנס אױסגעשריבן ֿפּון בַאנקרָאט, 	 
װָאס זַײנען ניט צָאלֿפעיִק )זַײנע ליַאביליטיס יקסידן זַײנע ַאקטיװן(, אּון 	 
ֿפַאר װעלכע זַאמלּונג אין גַאנצן װָאלט ֿפַארשַאֿפן אּומחוֿב עקָאנָאמיש 	 

שװעריקַײט אּון דעם אינדיװידּועל װָאלט ניט געקענט בַאצָאלן סייכלדיקע 
לעבן הוצעות. 

אין ַאלגעמײן, די סּומע צּוגעשטעלט אין קָאמּפרָאמיסן דַארף סייכלדיק 
ָאּפשּפיגלען זַאמלּונג ּפָאטענציעל. ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע װעגן 

צּושטעלּונגען אין קָאמּפרָאמיסן, זע אויסגַאבע 220, צּושטעלּונג אין 
קָאמּפרָאמיסן ּפרָאגרַאם.

ָאּפצָאלּונג צָאלּונג הסּכמה
אױב איר קענט ֿפַײנַאנשַאלי ניט בַאצָאלן די גַאנצע סּומע ֿפּון אַײער ליַאביליטי 

אין גַאנצן, איר מעג קװַאליֿפיצירן ֿפַאר ַאן ָאּפצָאלּונג בַאצָאלן הסּכמה. ֿפַאר 
צוּולייגן, װיזיט אּונדזער װעבּפלַאץ )זע דַארֿפסט הילף?(. לױט די הסּכמה, 
איר מעג בַאצָאלן אַײער גַאנצע ליַאביליטי אין חודשלעך ָאּפצָאלּונגען. מיר 

װעלן ֿפעסטיקן ַא װענדן צָאלּונג ָאּפמַאך מיט אַײער ֿפַײנַאנשַאל אינסטיטּוציעס, 
לױט װעלכע חודשלעך צָאלּונג בַאצָאלן זַײנען אױטָאמַאטיש ַארױסגענּומען אּון 

געשיקט צּו אּונדזער ּפרָאצעס בַאנק.

ָאבער דָאס ֿפַארמַאך ניט די טיר ֿפּון די גַאנצע סּומע איר דַארֿפט. ביז אַײער 
שטַײער ליַאביליטי איז בַאֿפרידיקט, אינטערעס אּון קַײן שטרָאֿפן װעלן ָאנגײן 

צּו ַאקרּוע אױף קײן אּומבַאצָאלט בַאלַאנס.

ּכדי צּו קװַאליֿפיצירן ֿפַאר ַא ָאּפצָאלּונג בַאצָאלן הסּכמה, איר מעג דַארֿפן 
ֿפּולשטענדיקן ֿפָארמע   ,DTF-5 ַארױסזָאג ֿפּון ֿפַײנַאנשַאל צּושטַאנד, אּון 

צּושטעלן ַאנדערע אינֿפָארמַאציע צּו בַאװַײזן אַײער גיייק ֿפַײנַאנשַאל צּושטַאנד 
אּון אַײער אּוממעגלעכקײט צּו מַאכן ַא ֿפּול צָאלּונג. איר מעג אױך ֿפָארלײגן 

אַײער צּוריקקערן אּון בַאצָאלן ַאלע צּוקּונֿפטדיקע שטַײערן ַאז זײ װערן 
חוֿב. אױב איר בַאצָאלן ניט אַײער נַײ שטַײער ליַאביליטיס ָאדער ֿפָארלײגן 
צּוריקקערן אין צַײט, איר װעט זַײן אין ֿפעליקײט לױט די הסּכמה. נָאך מיר 

געבן אַײך בַאמערקּונג ֿפּון אַײער ֿפעליקײט, מיר מעגן ַאז װידער נעמען 
זַאמלּונג ַאקציע אױף די ליַאביליטי לױט די בַאצָאלן הסּכמה, ָאדער מיר מעגן 

ענדערן ָאדער ענדיקן די הסּכמה.

מיר װעלן צוּולייגן קײן צָאלּונגען, צוריקצָאלן ָאדער ַאנדערער געלט װָאס מען 
קּומט אַײך קעגן די שטַײער ליַאביליטי איר בַאצָאלן אין ָאּפצָאלּונגען. קײן 

געלט געווענדט װעט ֿפַארקלענערן דעם ָאּפצָאל טערמין ֿפּון אַײער ָאּפצָאלּונג 
בַאצָאלן הסּכמה, ָאבער איר דַארף נָאך בַאצָאלן די חודשלעך סּומע אין 

הסּכמה ביז אַײער חוֿב איז אין גַאנצן בַאצָאלט )זע ָאּפבײגן(. 

מיר מעגן שטענדיק ענדיקן ַאן ָאּפצָאלּונג בַאצָאלן הסּכמה ָאן בַאמערקּונג 
אױב מיר גלײבן ַאז זַאמלּונג ֿפּון שטַײער איז אין סּכנה. ַאנדערש, מיר מעגן 
ענדיקן ָאדער ענדערן ַאן ָאּפצָאלּונג בַאצָאלן הסּכמה בלױז לּפחות 30 טעג 

ֿפריערדיקער בַאמערקּונג, דערקלערן די סיבה, אין אײנע ֿפּון די ֿפָאלגנדיקע 
סיטּוַאציעס:

מיר געֿפינען ַאז די אינֿפָארמַאציע איר הָאט צּוגעשטעלט אײדער די 	 
הסּכמה איז אּומּפינטלעך ָאדער ניט-דערענדיקט.

אַײער ֿפַײנַאנשַאל צּושטַאנד הָאט בַאטַײטיק געביטן.	 
איר בַאצָאלן ניט ַאן ָאּפצָאלּונג בַאצָאלן ָאדער קײן ַאנדערער שטַײער 	 

ליַאביליטי װען חוֿב.
איר קענט ניט ֿפָארלײגן צּוקּונֿפטדיקע ּפינטלעך צּוריקקערן.	 
איר קענען ניט צּושטעלן דערהַײנטיקט אינֿפָארמַאציע װעגן אַײער 	 

ֿפַײנַאנשַאל צּושטַאנד װען בַאדַארֿפט.

אױב מיר ענדיקן די הסּכמה, מיר מעגן ַאז װידער ָאנעעמען זַאמלּונג ַאקציע 
אױף די ליַאביליטי.

צי איר הָאט ַא צָאלּונג הסּכמה ָאדער ניט, מיר מעגן אױך ֿפָארלײגן ַא שטַײער 
בַארעכטיקן מיט דעם ּפַאסיקער בַאצירק בַאלײטער אּון דעם ניו יָארק שטַאט 
דעּפַארטמענט ָאף סטײט )New York State Department of State(,ּכדי 

צּו ֿפַארזיכערן אּונדזער בילכערקייַט אױף אַײער װַײטערדיקע קרעדיטָארס )זע 
שטַײער בַארעכטיקּונג(.

אױב איר בַאֿפרידיקן אַײער גַאנצן שטַײער ליַאביליטי ָאדער אויסֿפָאלגן מיט די 
טערמינען ֿפּון ַאן ָאּפצָאלּונג בַאצָאלן הסּכמה, ָאדער אױב מיר ָאּפרּוֿפן ָאדער 
ָאּפװַארֿפן ַא צּושטעלּונג אין קָאמּפרָאמיסן, מיר מעגן ניצן אײנע ָאדער ַאלע 

ֿפָאלגנדיקע ַאקטיװיטעטן צּו זַאמלען אַײער שטַײער ליַאביליטי.

שטַײער בַארעכטיקּונג 
מיר קענען ֿפָארלײגן ַא שטַײער בַארעכטיקּונג קעגן אַײך. ַא שטַײער 

בַארעכטיקּונג איז עקוויווַאלענט צּו ַא ציווילער ּפסק-דין קעגן אַײך. עס איז 
ַא ּפּובלישער רעקָארד אין ֿפַײל מיט די ּפַאסיקע ניו יָארק שטַאט בַאצירק 

 .New York State Department of State בַאלײטער ָאֿפיס אּון מיט דעם
בַארעכטיקן אינֿפָארמַאציע איז אױֿפגעשטעלט אין דעם דעּפַארטמענט ֿפּון 

שטַאט װעבּפלַאץ. 

ַא ֿפָארגעלײגט שטַײער בַארעכטיקּונג בַאשַאֿפט ַא ליען קעגן אַײער עכט 
אּון ּפערזענלעכער אײגנקײט, װָאס קען װירקן אױף אַײער מעגלעכקַײט 

צּו בַאקּומען קרעדיט ָאדער ַארַײנכַאּפן ָאדער ֿפַארקױֿפן אײגנקײט, ָאדער 
בַאברעמען אַײער לױנען ָאדער ַאנדערער הכנסה.

נתינה
ַא נתינה איז ַא געזעצלעך ַארעסטן ֿפּון אַײער אײגנקײט. אין מערסט ֿפַאלן, 
 DTF-978, אײדער ַא נתינה איז בַאדינען, מיר װעלן אַײך שיקן ַא ֿפָארמע

 בַאמערקּונג ֿפַאר ּפסק-דין בעל־חוֿב ָאדער ֿפַארֿפליכטער, װָאס צּושטעלט ַא 
רשימה ֿפּון אײגנקײט װָאס מעג זַײן ֿפרַײ ֿפּון זַאמלּונג ַאקציעס. מערסט ָאֿפט, 
ַא נתינה איז געמַאכט אױף בַאנק ַאקַאּונטס, אּון דַארף ַא בַאנק צּו בַאזַײטיקן 

געלט ֿפּון אַײער ַאקַאּונט אּון עס אּונדז שיקן. ַא נתינה קען מען אױך מַאכן 
אױף געלט װָאס קײן דריטן ּפַארטײ קּומט אַײך, ַאזוי װי ַא ֿפַארבָארגן ָאדער 
דינגען װָאס מען קּומט אַײך. אױב איר זַײט ביזנעס טַאקסּפײערס, ַא נתינה 

קען צּוֿפעסטיקן צּו קײן געלט אין הַאנט, ָאדער צּו ביזנעס ַאקטיװן,ַאזוי װי 
מַאשינען אּון עקוויּפמענט.

הכנסה אױסֿפריּונגען
ַא הכנסה אױסֿפריּונג איז ַא מין נתינה װָאס מעג זַײן ַארױסגעגעבן קעגן אַײער 
לױנען. מיר װעלן אַײך בעטן איר זָאלן ֿפרַײװיליק בַאצָאלן ביז 10% ֿפּון אַײער 
גרָאס לױנען יעדער צַײט איר װערט בַאצָאלן. אױב איר מַאכט ניט ֿפרַײוויליק 

צָאלּונגען, מיר װעלן הָאבן אַײער ַארבעטגעבער אױטָאמַאטיש ַארָאּפרעכענען 
ביז 10% ֿפּון אַײער ּפײשטעק אּון עס אּונדז שיקן. די הכנסה אױסֿפריּונג 

בלַײבט אין װירקּונג ביז די אויסגעצייכנט שטַײער ליַאביליטי איז בַאֿפרידיקט.

ָאנֿפַאלן אּון מכירות
מיר מעגן ַארַײנכַאּפן אּון ֿפַארקױֿפן אַײער ניט-ֿפרַײ עכט ָאדער ּפערזענלעכער 

אײגנקײט אין ליציטַאציע.

במשך ַא ביזנעס ַארעסטן, זַאמלּונג ַאגענטס מעגן הָאבן די שלעסל גַאביטן 
אין אַײער ּפלַאץ ֿפַאר ביזנעס, אַײך לייקענען צּוטריט צּו אַײער ּפלַאץ ֿפַאר 

ביזנעס אּון אַײער ביזנעס ַאקטיװן. ַאגענטס מעגן בַאזַײטיקן די גַאנצע סחורה 
אין אַײער ביזנעס, ָאדער ַארַײנכַאּפן אַײער ביזנעס ַאקטיװן אּון זײ בַאהַאלטן 

אין לַאנער ַאנדערשװּו ביז די ַאקטיװן זַײנען ֿפַארקױֿפט אין ליציטַאציע.

אױב מיר ַארַײנכַאּפן אַײער אײגנקײט, מיר װעלן אַײך בַאמערקן װעגן די דַאטע, 
צַײט אּון ּפלַאץ ֿפּון די ליציטַאציע. אײדער די ליציטַאציע ָאנהײב, מיר װעלן 

שטענדיק בַאֿפרַײען די אײגנקײט אּון עס אַײך צּוריקגעבן אױב איר בַאצָאלט 
אין ֿפּול; ָאדער מַאכן בַאֿפרידיקנדיק ָאּפמַאכן צו בַאצָאלן דעם שטַײער, 
שטרָאף, אּון אינטערעס געקּומט, צּוזַאמען מיט די הוצעות מיט הָאבן 

געמַאכט אין די ַארעסטן אּון צּוגרײטּונג ֿפַאר די ליציטַאציע.

איר הָאט דעם רעכט ֿפַאר בעטן ַאז קײן ַארַײנגעכַאּפן אײגנקײט זַײן ֿפַארקױֿפט 
במשך 60 טעג ֿפּון די בקשה, ָאדער אין ַא לענגער סּפעציֿפיצירט ּפעריָאד. 

מיר װעלן ָאּפגעבן ּכבוד צּו אַײער בקשה, סַײדן עס איז אין דעם שטַאט בעסטן 
אינטערעס צּו ָאּפהַאלטן די אײגנקײט ֿפַאר ַא לענגער ּפעריָאד, אין װעלכער 

ֿפַאל מיר װעלן אַײך בַאמערקן.
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מיר װעלן ֿפַארקױֿפן אַײער אײגנקײט אין צּוזַאמענהַאנג מיט דעם ניו יָארק 

ציווילע ֿפירּונג געזעץ אּון ּכללים. 

אײנס אַײער ַאקטיװן זַײנען ֿפַארקױֿפן, מיר װעלן אַײך שיקן ַא ֿפַאררעכן ֿפּון 
דעם דיסבּורסמענט ֿפּון די ליציטַאציע לײזּונגען. אױב די לײזּונגען יקסיד אַײער 

חוֿב אּון אּונדזערע הוצעות, מיר װעלן אַײך צּוריקגעבן דעם מערװערט.

בַאֿפרַײּונג ֿפּון נתינה
מיר װעלן בַאֿפרַײען ַא נתינה אױף גַאנצן ָאדער ַא טײל ֿפּון אַײער אײגנקײט, 

אּון שיקן ַא בַאמערקּונג ֿפּון בַאֿפרַײּונג, אױב:

איר ֿפָארלײגט ַא בַאנקרָאט ּפעטיציע;	 
איר בַאצָאלט דעם ָאנדערלַײינג ליַאביליטי, ָאדער עס װערט ניט 	 

אױסגעֿפרט בַײ צַײט;
בַאֿפרַײען דעם נתינה װעט ֿפַארלַײכטערן זַאמלּונג ֿפּון די ליַאביליטי;	 
איר דערגרײכן ַאן ָאּפצָאלּונג צָאלּונג הסּכמה װָאס סּפעציֿפיש צּושטעלט 	 

ֿפַאר די בַאֿפרַײּונג ֿפּון די נתינה;
דעם גערָאטן װערט ֿפּון דעם ַארַײנגעכַאּפן אײגנקײט יקסידס אַײער 	 

שטַײער ליַאביליטי, אּון בַאֿפרַײען ֿפּון ַא טײל ֿפּון די אײגנקײט קען זַײן 
געמַאכט ָאן שטערן זַאמלּונג ֿפּון אַײער ליַאביליטי; ָאדער

אױב איר זַײנען ַאן אינדיװידּועל, מיר בַאשלָאסן ַאז דעם נתינה ברענגט 	 
עקָאנָאמיש שװעריקַײט משום אַײער ֿפַײנַאנשַאל צּושטַאנד.

אױב מיר ַארַײנכַאּפן אײגנקײט װָאס איז איקערדיק ֿפַאר אַײער הַאנדלען 
ָאדער ביזנעס, מיר װעלן בַאשלָאסן אױב די אײגנקײט קען זַײן בַאֿפרַײט אין די 

טערמינען אײדער ַארױסגעגעבן. אױב מיר בַאֿפרַײען דעם נתינה אױף אַײער 
אײגנקײט, מיר זַײנען ניט ֿפַארװערט ֿפּון צּוקּונֿפטדיקע נתינה ֿפּון אײגנקײט 

אױב בַאדַארֿפט ּכדי צּו זַאמלען אַײער שטַײער ליַאביליטי.

אױב עס איז דָא ַאן אּומגערעכט נתינה אױֿפן אײגנקײט, מיר מעגן געבן צריק 
די ַארַײנכַאּפן אײגנקײט, געלט גלַײך צּו זַײן גערָאטן מערק װערט, ָאדער די 

סּומע ֿפּון געלט ַארַײנגעכַאּפט, מיט אינטערעס, אױב שײך.

ָאּפבײגן
קײן צָאלּונג דעם שטַאט מעג אַײך קּומען ֿפַאר סחורות ָאדער בַאדינען 
איר הָאט ֿפַארקױֿפן ָאדער צּוגעשטעלט צּו קײן שטַאט ַאגענציע ָאדער 

אינסטרּומענטַאליטי מעג זַײן בַאהַאנדלט אּון געווענדט קעגן קײן שטַײער 
ליַאביליטי איר קּומט צּום שטַאט. אױב קײן צָאלּונג חוֿב צּו אַײך איז דעם 

סָאביקט ֿפּון די מין ָאּפבײגן, מיר װעלן אַײך שיקן ֿפריערדיקער שריֿפטלעך 
בַאמערקּונג.

אין דערצּו, לױט עטלעכע צּושטַאנדן, קײן ניו יָארק שטַאט שטַײער צוריקצָאלן 
ָאדער ַאנדערער צָאלּונג חוֿב צּו אַײך מעג זַײן ָאּפבײגן צּו בַאצָאלן אַײער ניו 

יָארק שטַאט ליַאביליטיס, ָאדער עס מעג זַײט געשיקט צּו ַאן ַאנדערער שטַאט 
ַאגענציע, דעם ֿפעדערַאל רעגירּונג, ניו יָארק סיטי, ָאדער ַאן ַאנדערער שטַאט 
צּו װעלכע איר קּומט געלט ָאדער שטַײערן. די ַאנדערע שטַאט ַאגענציע, דעם 
ֿפעדערַאל רעגירּונג, ניו יָארק סיטי ָאדער דעם ַאנדערן שטַאט װעט אַײך שיקן 
ֿפריערדיקער שריֿפטלעך בַאמערקּונג אּון ַאז עס צוּולייגן אַײער צוריקצָאלן צּו 

אַײער חוֿב. 

אױב איר הָאט ַא ֿפַארגַאנגענער חוֿב געזעצלעך דּורכֿפירן ניו יָארק שטַאט, 
ניו יָארק סיטי ָאדער יָאנקערס הכנסה שטַײער חוֿב, עס װעט זַײן ֿפַאררּוֿפן צּו 

דעם ֿפעדערַאל רעגירּונג ָאדער קײן שטַאט בַאטײליקן אין דעם ֿפיל-שטַאט 
ָאּפבײגן ּפרָאגרַאם. אַײער ֿפעדערַאל הכנסה שטַײער צוריקצָאלן ָאדער 

ַאנדערער שטַאט צוריקצָאלן מעג זַײן געווענדט צּו אַײער ניו יָארק שטַאט 
שטַײער חוֿב, ביז די סּומע איר קּומט.

צוריקצָאלן ֿפּון ניט-ֿפַארֿפליכטן סּפַאּוס
אױב איר ֿפָארלײגט ַא געלענק הכנסה שטַײער צּוריקקערן אּון װַארטן צּו 
בַאקּומען ַא צוריקצָאלן, מיר מעגן ניצן דעם צוריקצָאלן צּו בַאצָאלן אַײער 

סּפַאּוס שטַײער חוֿבות ָאדער ַאנדערע חוֿבות געקּומט צּו ַא ניו יָארק שטַאט 
ַאגענציע. אױב איר װילן ניט ַאז אַײער טײל ֿפּון דעם צוריקצָאלן זָאל זַײן 

 IT-280,   בַאנּוצט צּו בַאצָאלן אַײער סּפַאּוס חוֿבות, ֿפּולשטענדיקן ֿפָארמע
ניט-ֿפַארֿפליכטן סּפַאּוס צּוטײלּונג, אּון טּוען אײנע ֿפּון די ֿפָאלגנדיקע:

נעם ַארױן די ֿפָארמע מיט אַײער הכנסה שטַײער צּוריקקערן.	 
ֿפָארלײגן די ֿפָאמע במשך צען טעג ֿפּון אּונדזער בַאמערקּונג ַאז דעם 	 

צוריקצָאלן װעט װערן בַאנּוצט ּכדי צּו ָאּפבײגן ַאנדערע חוֿבות.

ֿפָארמע IT-280 דערלױבט ניט איר זָאלן ֿפַארלײקענען אַײער סּפַאּוס חוֿבות 
צּו דעם ֿפעדערַאל רעגירּונג, ָאדער שטַײער חוֿבות מען קּומען צּו ַאן ַאנדערער 

שטַאט.

שָאפער ליצענץ ֿפַארהַאלטּונג ֿפַאר ניט בַאצָאלן שטַײערן
אַײער שָאפער ליצענץ איז ּפַאסָאק ֿפַאר ֿפַארהַאלטּונג בַײ דעם דעּפַארטמענט 

ֿפּון מָאטָאר ֿפָארמיטלען )DMV( אױב איר הָאבן ַא ֿפַארגַאנגענער חוֿב ֿפּון 
לּפחות $10,000.

אײדער אַײער שָאפער ליצענץ איז ֿפַארהַאלטן, מיר װעלן אַײך שיקן ַא 
בַאמערקּונג זָאגן ַאז איר הָאט 60 טעג ּכדי צּו בַאצָאלן די גַאנצע חוֿב, מַאכן 
בַאֿפרידיקנדיק צָאלּונג ָאּפמַאכן,ָאדער ּפרָאטעסטן די געלײגט ֿפַארהַאלטּונג 

בלױז אױף אײנע ֿפּון די ֿפָאלגנדיקע סיבות:

איר זַײט ניט דעם טַאקסּפײער געהײסן אין די בַאמערקּונג.	 
אַײער ֿפַארגַאנגענער חוֿב ליַאביליטי איז בַאצָאלט אין גַאנצן.	 
אַײערע לױנען זַײנען בַאברעמען ֿפַאר צָאלּונג ֿפּון דעם ֿפַארגַאנגענער 	 

חוֿב ליַאביליטיס אין ענין, ָאדער ֿפַאר ֿפַארגַאנגענער חוֿב קינד ָאנהַאלט 
ָאדער ֿפַארבינדן קינד אּון סּפַאּוס ָאנהַאלט הינטערשטעליקן.

אַײער שָאפער ליצענץ איז ַא קָאמערשַאל שָאפער ליצענץ.	 
איר בַאקּומען ּפּובלישע הילף ָאדער סּוּפלעמענטַאל זיכערקײט הכנסה.	 
איר בַאווייַזן די ֿפַארהַאלטּונג ֿפּון אַײער שָאפער ליצענץ װעט ֿפַארשַאֿפן 	 

איבעריק עקָאנָאמיש שװעריקַײט.
מיר הָאבן ניט ריכטיק געֿפּונען ַאז איר הָאט ֿפָארגעלײגט צּו אויסֿפָאלגן 	 

מיט די טערמינען ֿפּון ַא צָאלּונג ָאּפמַאך מער װי אײנס במשך ַא 
12-מָאנַאט ּפעריָאד.

איר מעג אױך ּפרּובירן צּו בַאװַײזן ַאז איר זַײט ּפַאסיק ֿפַאר אּומשּולדיק סּפַאּוס 
רעליעף )זע אויסגַאבע 89, אּומשּולדיק סּפַאּוס רעליעף )אּון צעשיידונג ֿפּון 

ליַאביליטי אּון גערעכטיק רעליעף((, ָאדער ַאז דּורכֿפירּונג ֿפּון די ָאנדערלַײינג 
ליַאביליטיס זַײנען ֿפַארבליבן בַײ דעם ֿפָארלײגן ֿפּון ַא בַאנקרָאט ּפעטיציע 
)ָאנקלינגען דעם דעּפַארטמענט בַאנקרָאט יּוניט אױף 518-457-3160(.

אױב איר ענטֿפערן ניט צּום בַאמערקּונג, מיר װעלן ֿפַאררּוֿפן אַײער ֿפַאל 
צּו DMV ּכדי צּו ֿפַארהַאלטן אַײער שָאפער ליצענץ. אײדער די ֿפַאקטיש 

ֿפַארהַאלטּונג געשעט, DMV װעט ַארויסגעבן ַא לעצטגילטיק בריװ בַאװַײזן 
איר הָאט 15 קַאלענדַאר טעג צּו ַאנטשלָאסן אַײער שטַײער ליַאביליטיס 

מיט דעם שטַײער דעּפַארטמענט. ֿפַאר אינֿפָארמַאציע װעגן בַאקּומען 
ַא בַאגרענעצט ניצן שָאפער ליצענץ, װיזיט דעם DMV װעבּפלַאץ אױף 

 .www. dmv.ny.gov

ֿפַארַאנטווָארטלעך ּפערזָאן ָאּפשַאצּונגען
ֿפַאר שטַײערן ַאזוי װי מכירה אּון ניצן שטַײערן, מיטהַאלטן שטַײער אּון מָאטָאר 

ברענווַארג ַאקציז שטַײער, ֿפַארַאנטווָארטלעכע מענטשן ֿפּון ַא ביזנעס מעגן 
זַײן ּפערזענלעכע לַײַאבל ֿפַאר דעם ביזנעס ניט-בַאצָאלט ניו יָארק שטַאט 

שטַײער ליַאביליטיס. איר מעג זַײן בַאטרַאכט ַאז ַא ֿפַארַאנטווָארטלעך ּפערזָאן 
אױב איר זַײט ַאן ָאֿפיסער, דירעקטָאר ָאדער ַארבעטער ֿפּון ַא קָארּפָארַאציע 

ָאדער צערינגען קָארּפָארַאציע, ָאדער ַארבעטער ֿפּון ַא שוּתֿפקײט ָאדער 
זעלבסט אײגנטּום װָאס איז געװען אּונטן ַא ֿפליכט צּו ַאקטן ֿפַאר דעם ביזנעס 

צּו אויסֿפָאלגן מיט די שײכנדיק בַאדינגען ֿפּון די שטַײער געזעץ. ּכדי צּו זַײן 
לַײַאבל ֿפַאר צּוריקהַאלטן שטַײער, ַא ֿפַארַאנטווָארטלעך ּפערזָאן מּוז אױך זיך 

ֿפירן בּכיװן ֿפַאר ניט זַאמלען ָאדער בַאצָאלן דעם שטַײער. 

ֿפַאקטָארן מיר בַאטרַאכטן ֿפַאר בַאשליסן אױב איר זַײט ַא ֿפַארַאנטווָארטלעך 
ּפערזָאן נעמען ארַײן אױב איר: 

זַײט ַאקטיװ ֿפַארבּונדן מיט די ָאּפערַאציע ֿפּון דעם ביזנעס אין ַא 	 
רעגולער צּושטַאנד;

זַײט ֿפַארבּונדן אין בַאשלוסן װעלכע ֿפַײנַאנשַאל ֿפַארֿפליכטּונגען זַײנען 	 
בַאצָאלט;

זַײנען ֿפַארבּונדן אין ּפערסָאנעל ַאקטיװיטעט )ַאזוי װי דינגען ָאדער 	 
אױסטרַײבן ַארבעטער(;

הָאבן טשעק אּונטערשרַײבן אױטָאריטעט;	 
צּוגרייטן שטַײער צּוריקקערן;	 
הָאבן אױטָאריטעט איבער ביזנעס בַאשלוסן;	 
זַײט שטַײער ָאנֿפירער ָאדער ַאלגעמײנער ָאנֿפירער; ָאדער	 
זַײט קָארּפָארײשָאנ ָאֿפיסערס.	 
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אין עטלעכע צּושטַאנדן, מען מעג בלױז ַארױסגעגעבן ַא ֿפַארַאנטווָארטלעך 

ּפערזָאן ָאּפשַאצּונג ַאֿפילּו אױב איר זַײט ניט אין ַא ֿפליכט צּו ַאקט ֿפַאר דעם 
ביזנעס. צּום בַײשּפיל, ֿפַאר מכירה אּון ניצן שטַײערן, מי מעגן ַארויסגעבן ַא 

ֿפַארַאנטווָארטלעך ּפערזָאן ָאּפשַאצּונג קעגן אַײך אױב איז זַײנען מיטגלידער 
ֿפּון ַא שוּתֿפקײט ָאדער בַאגרענעצט ליַאביליטי קָאמּפַאניע, צי איר הָאט 

ָאדער ניט ַא ֿפליכט צּו ַאקטן אין נָאמען ֿפּון די שוּתֿפקײט ָאדער בַאגרענעצט 
ליַאביליטי קָאמּפַאניע. 

אױב מיר ַארויסגעבן ַא ֿפַארַאנטווָארטלעך ּפערזָאן ָאּפשַאצּונג קעגן אַײך 
אּון איר זַײט ניט מסּכים, איר הָאט אין ַאלגעמײן 90 טעג ּכדי צּו ָאּפרּוֿפן, 

בַײ בעטן ַאן אױסגלַײך קָאנֿפערענץ, ָאדער ַא ּפעטיציע ֿפַאר ַא צעטײלּונג ֿפּון 
שטַײער אויֿפרּוֿפן ֿפַארהער. די ָאּפרּוֿפן געב אַײך דעם רעכט צּו ַא ֿפַארהער 

ּכדי צּו ֿפָארלײגן קײן אינֿפָארמַאציע איר הָאט ּכדי צּו ריֿפיוטירן די ָאּפשַאצּונג 
אּון אַײער ליַאביליטי ַאז ַא ֿפַארַאנטווָארטלעך ּפערזָאן. מיר װעלן ַארַײננעמען 

ַא ֿפּול דערקלערּונג ֿפּון אַײערע רעכט צּו ּפרָאטעסטן ַאן ָאּפשַאצּונג מיט 
אַײער ָאריגינעל ָאּפשַאצּונג דָאקּומענט. בלױז ֿפַאר מכירה אּון ניצן שטַײערן, 

איר װעט בַאטרַאכטן װערן צּו הָאבן ַאּפעלירט אױב אַײער ביזנעס בעט ַאן 
אױסגלַײך קָאנֿפערענץ, ָאדער מַאך ַא ּפעטיציע ֿפַאר ַא שטַײער אויֿפרּוף 

ֿפַארהער ֿפַאר די זעלבע שטַײער ליַאביליטי. ָאבער אױב איר זַײט ניט זיכער 
ַאז די ביזנעס הָאט ַאּפעלירט אין צַײט, אּון איר װילן צּו ָאּפרּוֿפן די ָאּפשַאצּונג, 

איר דַארֿפט בעטן אַײער אײגענער אױסגלַײך קָאנֿפערענץ ָאדער ַא ּפעטיציע 
ֿפַאר ַא שטַײער אויֿפרּוף ֿפַארהער.

אײנס ַא ֿפַארַאנטווָארטלעך ּפערזָאן ָאּפשַאצּונג איז לעצטגילטיק, מיר קענען 
ניצן ַאלע זַאמלּונג מעטָאדן ֿפַארַאנען קעגן אַײער ַאקטיװן. מיר מעגן זַאמלען 
ֿפּון אַײך די גַאנצע סּומע ֿפּון ליַאביליטי װָאס דעם ביזנעס קּומט, ַאֿפילּו אױב 
עס זַײנען דָא ַאנדערע ָארגַאניזמס ָאדער מענטשן ֿפַארבּונדן װָאס מעגן זַײן 
ענלעך ָאּפגעשַאצן. ֿפַארַאנטווָארטלעך ּפערזָאן שטַײער חוֿבות קען מען ניט 

אױסשרַײבן אין בַאנקרָאט.

ּפָאסעסיע שטַײער ליַאביליטי ֿפּון עקזעקּוטָארן אּון טרַאנסֿפערער
אױב איר זַײט עקזעקּוטָארן ָאדער ַאדמיניסטרַאטָארס ֿפּון ַא ּפָאסעסיע אּון איר 
ֿפַארשּפרײטן ַאקטיװן צּו ַא געניסער ֿפּון די ּפָאסעסיע, ָאדער בַאצָאלן קײן חוֿב 

בַאלַאסט בַײ די ּפָאסעסיע אײדער בַאצָאלן די ניו יָארק ּפָאסעסיע שטַײער, 
איר מעג זַײן בַאטרַאכט ַאז ּפערזענלעכער ֿפַארַאנטװָארטלעך ֿפַאר דעם 

אּומבַאצָאלט ּפָאסעסיע שטַײער. איר װעט ָאנגײן זַײן ליען ביז די ּפָאסעסיע 
שטַײער איז בַאצָאלט אין גַאנצן ָאדער דעם דעּפַארטמענט אױטָאריזירט ַא 
בַאֿפרַײּונג ֿפּון ּפָאסעסיע שטַײער ליען. אין דערצּו, אױב איר הָאט בַאקּומט 

אײגנקײט ֿפּון די ּפָאסעסיע ַאז ַא געניסער, איר מעג זַײן בַאטרַאכט ַאז 
ּפערזענלעכער לַײַאבל ֿפַאר דעם אּומבַאצָאלט ּפָאסעסיע שטַײער ביז 

דעם װערט ֿפּון די אײגנקײט איר הָאט בַאקּומט. ָאבער דָאס נעם ניט ַארַײן 
אײגנקײט בַאהעֿפטן בַײ דעם ֿפַארשטָארבענער אּון איבערבלַײביק סּפַאּוס.

ממונה ַאקַאּונטס
אױב איז זַײנען ַא ביזנעס װָאס קּומט מכירה אּון ניצן שטַײערן ָאדער 

מיטהַאלטן שטַײערן, איר מעג דַארֿפן ֿפעסטיקן ַא ממונה ָאדער סעגרעגירן 
ַאקַאּונט מיט ַא ֿפַײנַאנשַאל אינסטיטּוציע, ּכדי צּו ּפלַאסטן שטַײערן איר 

זַאמלען ֿפּון קליענטן, ָאדער זײ צּוריקהַאלטן ֿפּון ַארבעטער לױנען. די ממונה 
ַאקַאּונט ֿפַארזיכערט ַאז די שטַײערן געקּומט זַײנען ֿפַארַאנען װען די שטַײער 

צּוריקקערן זַײנען חוֿב.

מיר װעלן דַארֿפן איר זָאלן עֿפענען ַא ממונה ַאקַאּונט װען אַײער ֿפַארגַאנגענער 
דּורכֿפירּונג בַאװַײזט כרָאניש שטַײער געזעץ־ברעכערַײען.

ָאּפשרַײען ָאדער ֿפַארהַאלטּונג ֿפּון צערטיֿפיקַאט ֿפּון אױטָאריטעט 
ָאדער ָאּפזָאג צּו ַארויסגעבן ַא  צערטיֿפיקַאט ֿפּון אױטָאריטעט
מיר מעגן ָאּפרוֿפן אַײער צערטיֿפיקַאט ֿפּון אױטָאריטעט ּכדי צּו זַאמלען 

מכירה אּון ניצן שטַײערן ֿפַאר ּכיװנדיק דּורכֿפַאל צּו אויסֿפָאלגן מיט עטלעכע 
בַאדערֿפענישן ֿפּון די שטַײער געזעץ, ַאזױ װי ּכיװנדיק ֿפַארֿפעלן צּו ֿפָארלײגן 

ַא צּוריקקערן ָאדער צּו בַאצָאלן שטַײערן. אױב אַײער צערטיֿפיקַאט ֿפּון 
אױטָאריטעט איז ָאּפגערּוֿפן ָאדער אױֿפגעהענגט, איר װעט ֿפַארװערט זַײן ֿפּון 

ֿפַארנעמען אין קײן ביזנעס אין ניו יָארק שטַאט ֿפַאר װעלכן מען ֿפָאדערט ַא 
צערטיֿפיקַאט ֿפּון אױטָאריטעט. אױב איר ּפרּובירן צּו בלַײבן אין ביזנעס מיט 
ַאן ָאּפגערּוֿפן ָאדער ַאן אױֿפגעהענגט צערטיֿפיקַאט, ָאדער ָאנהײבן ַא נַײער 

ביזנעס ָאן ַא בַאדַארֿפט צערטיֿפיקַאט, מיר מעגן בַאלעסטיקן ציווילע אּון 

www.tax.ny.gov װיזיט אּונדזער װעבּפלַאץ אױף
בַאקּומט אינֿפָארמַאציע אּון ָאנֿפיר אַײערע שטַײערן 	 

ָאנלַײן
טשעק ֿפַאר נַײע ָאנלַײן בַאדינען אּון ֿפעיִקַײטן	 

טעלעֿפָאן הילף
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דַארֿפסט הילף?

ָאנשטעלט 7-1-1 ֿפַאר דעם 
ניו יָארק רעלע בַאדינּונג

 TDD ָאדער )TTY( טעקסט טעלעֿפָאן
 עקוויּפמענט ניצערס

קרימינַאל שטרָאֿפן. מיר מעגן אױך ָאּפזָאגן צּו ַארויסגעבן ַא צערטיֿפיקַאט ֿפּון 
אױטָאריטעט ֿפַאר ֿפריערדיקער ניט-דּורכֿפירּונג מיט די שטַײער געזעץ.

אױב מיר ָאנהײבן ַא צערטיֿפיקַאט ֿפּון אױטָאריטעט ָאּפשרַײען ָאדער 
ֿפַארהַאלטּונג ּפרָאצעדּור, ָאדער מיר ָאּפזָאגן צּו ַארויסגעבן ַא צערטיֿפיקַאט 

ֿפּון אױטָאריטעט, מיר װעלן אַײך בַאמערקן װעגן אַײערע רעכט במשך יעדער 
טרעט ֿפּון דעם ּפרָאצעס, ַארַײנגענּומען אַײער רעכט צּו ּפרָאטעסטן. מיר מעגן 
שטענדיק הַאלטן דעם ּפרָאצעס אױב צּושטַאנדן בַארעכטיקן, ַאזוי װי אױב איר 

בַאֿפרידיקן אַײער ליַאביליטי.

ֿפַארטרעטּונג במשך ַא זַאמלּונג ַאקטיװיטעט
איר מעג זעלבסט-ֿפַארטרעטן, ָאדער בַאשטימען ַאן ַאנדערן ּפערזָאן אַײך 
צּו ֿפַארטרעטן. די ּפערזָאן װָאס ֿפַארטרעט אַײך דַארף הָאבן די גערעכט 

שריֿפטלעך אױטָאריזַאציע )ַא ֿפּולמַאכט( ֿפּון אַײך צּו שּפילן אין אַײער נָאמען. 
ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע װעגן װי ַאזױ צּו ֿפָארלײגן ַא ֿפּולמַאכט, װיזיט 

אּונדזער װעבּפלַאץ ָאדער ָאנקלינגט אּונדז )זע  דַארֿפסט הילף ? (. 

ליצענץ אּון קָאלַאטערַאל
אױב איר בַאצָאלן ניט אַײערע שטַײערן, מיר ָאדער ַאן ַאנדערער רעגירּונג 

ַאגענציע מעג בָאטל מַאכן ָאדער ָאּפהַאלטן אַײער ליצענץ ָאדער ַאנדערער 
צערטיֿפיקַאט צּו ֿפַארֿפירן אין ביזנעס. קײן בונד ָאדער ַאן ַאנדערער 

קָאלַאטערַאל איר מעג ָאּפגעשטעלט ֿפַאר ַא ליצענץ מעג זַײן ליקװידירט 
אּון געווענדט צּו אַײער שטַײער חוֿב. אױב ַא בונד איז בָאטל געמַאכט, איר 
דַארֿפט בַאקּומען ַא נַײ בָאנד אײדער איר קענט װידער ָאננעמען די ביזנעס 

ַאקטיװיטעטן ֿפַאר װעלכע מען דַארף ַא בונד.

דערלײזן ַא ּפרָאבלעם ָאדער ֿפָארלײגן ַא
אױב איר הָאט ַא ּפרָאבלעם מיט דעם שטַײער דעּפַארטמענט װָאס איר הָאט 

ניט געקענט ַאנטשלָאסן דּורך נָארמַאל ַארַײנװעגן, ָאדער אױב ֿפַאר קײן סיבה 
איר הָאט ַא בַאקלָאג װעגן דעם דעּפַארטמענט, װיזיט אּונדזער װעבּפלַאץ 

ָאדער ָאנקלינגט אּונדז )זע דַארֿפסט הילף?(. 

ָאֿפענגען אױף די נַאטּור ֿפּון אַײער בַאקלָאג, אּונדזערע רעּפרעזענטַאנטן װעלן 
אַײך העלֿפן מיט דערלײזן דעם ענין ָאדער אַײך ֿפַאררּוֿפן אַײער בַאקלָאג ֿפַאר 

װַײטערדיק איבערקּוקן.


