
ּכדי צו ֿפָארלײגן ַא בַאקלָאג װעגן ַא 
שטַײער צּוגרייטער: 

אױב אַײער שטַײער צּוריקקערן צּוגרייטער ֿפָאלגט 
ניט די ֿפָאדערּונגען, איר מעגן ֿפָארלײגן ַא בַאקלָאג 
 Office of Professional Responsibility מיט די
)ָאֿפיס ֿפּון ּפרָאֿפעסיָאנעל ֿפַארַאנטװָארלעכקַײט( בַײ:

�װיזיטן אּונדזער װעבּפלַאץ אין 	 
)complaint :בַאזּוכן( www .  tax .  ny .  gov

ָאנקלינגען 518-457-5181	 
איר קענען אױך בַאריכטן שטַײער אױסמַײדן 

ָאדער שװינדל ָאנלַײן ָאדער בַײ ָאנקלינגען 
0578‑457‑518. די אינֿפָארמַאציע איז 

קָאנֿפידענציעל. דעם שטַײער דעּפַארטמענט איז 
ערנסט װעגן דעם מין אּומלעגַאלער ַאקטיװיטעט, 
ּפינקטלעך איבערקּוקט יעדער בַאקלָאג, אּון נעם 

ֿפַארריכטן ַאקציע װען ּפַאסיק.

ָאֿפיס ֿפּון ּפרָאֿפעסיָאנעל 
ֿפַארַאנטװָארלעכקַײט 

מיר זַײנען בַאגַאנגען צּו ָאנהַאלטן די שטַײער 
צּוריקקערן צּוגרייטער צּום העכסטן סטַאנדַארדס 

ֿפּון קווַאליטעט בַאדינּונג. מיר ַארבעטן נָאענט 
מיט ּפרָאֿפעסיָאנעלע געזעלשַאֿפטן, קָאנסּומער 

ַאדװָאקַאסי גרּוּפעס אּון געזעץ דּורכֿפירּונג צּו 
ֿפַארזיכערן ַאז ַאלע שטַײער צּוגרייטער דּורכֿפירן 

זײערע ֿפליכטן אין ַאן עטישער אּון געזעצלעך 
שטייגער.

ניו יָארק איז אײן ֿפּון בלױז זיבן שטַאטן װָאס 
רעגּולירן די שטַײער צּוגרייטער אינדיסטריע.

איניציַאטיװן:
�ֿפָאדערן ַאז ַאלע ניט-ֿפרַײ שטַײער צּוריקקערן 	 

צּוגרײטער זָאלן זיך ֿפַארשרַײבן מיט דעם ניו 
יָארק שטַאט שטַײער דעּפַארטמענט.

�העלֿפן קָאנסּומערס ֿפַארשטײן זײערע רעכט 	 
װען דינגען ַא שטַײער צּוריקקערן צּוגרייטער.

�אידענטיֿפיצירנ אּון דיציּפלינען שטַײער 	 
צּוריקקערן צּוגרייטער װָאס בַאגעגענען ניט די 

רעגּולַאטיווע סטַאנדַארדס.

קָאנסּומער 
ביל ֿפּון רעכט 

װעגן שטַײער צּוגרייטער

www.tax.ny.gov
http://www.tax.ny.gov


קענט אַײערע רעכט אײדער איר 
דינגען ַא שטַײער צּוגרייטער 

דערװַײל מערסט שטַײער צּוריקקערן צּוגרייטער 
אּון ֿפַארלײכטערער שּפילן לױט די געזעץ אּון 

בַאהַאנדלען זײערע קליענטן מיט יושר, עס זַײנען 
דָא עטלעכע�טּוען�עס�ניט.

דעם ברָאשּור הָאט װיכטיקע אינֿפָארמַאציע װעגן 
װי ַאזױ צּו זיך בַאשיצן װען דינגען ַא שטַײער 

צּוגרייטער.
ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע, ָאנקלינגט 

.518‑457‑5181

סקַאן דעם QR קָאדע ֿפַאר מער 
אינֿפָארמַאציע, ַארַײנגענּומען מער 

רעכט איר הָאבן ַאז ַא ניו יָארק שטַאט 
טַאקסּפײערס. אינֿפָארמַאציע איז אױך 

ֿפַארַאנען אין שּפַאניש, כינעזיש, רוסיש, 
בענגַאלי, ייִדיש, האישַאן קרעָאלע, 

קָארעַאניש, איטַאליש, ַארַאביש אּון ּפָאליש. 
.)language :בַאזּוכן(

שטַײער צּוריקקערן צּוגרייטער דַארֿפן:
�אױֿפהענגען זַײן ניו יָארק שטַאט שטַײער 	 

צּוגרייטער ֿפַארשרַײבּונג צערטיֿפיקַאט אּון 
ּפרַײז רשימה;

�אַײך זָאגן אױב זײ װעלן אַײך ֿפָארשטעלן 	 
אױב אַײער צּוריקקערן װערט שּפעטער 

איבערגעקּוקט;
�ֿפרעגן װעגן אַײער הכנסה, רוימען, משּפחה 	 

אּון קײן ַאנדערע אינֿפָארמַאציע ָאדער 
דָאקּומענטן בַאדַארֿפט צּו ֿפּולשטענדיקן 

אַײער צּוריקקערן;
�אַײך לָאזן איבערקּוקן אַײער 	 

ֿפּולגעשטענדיקט צּוריקקערן )ַארַײנגענּומען 
אַײער בַאנק ַאקַאּונט אינֿפָארמַאציע( 

אּון ֿפרעגן ֿפרַאגעס אײדער איר 
אּונטערשרַײבן;

�אַײך געבן ַא שריֿפטלעך ַארױסזָאג ֿפּון 	 
קײן אינטערעס אּון ָאּפצָאלן מען װעט אַײך 
ָאּפצָאלן אױב איר אױסקלַײבן ַא צוריקצָאלן 

ֿפָארױסזען ֿפַארבָארגן )צוריקצָאלן 
ֿפָארױסזען( ָאדער ַא צוריקצָאלן ֿפָארױסזען 
טשעק )צוריקצָאלן טרַאנסֿפער( ַאנשטָאט 
מען זָאל אַײך ּפלַאסטן אַײער צוריקצָאלן 

גלַײך אין אַײער בַאנק ַאקַאּונט;
�אּונטערשרַײבן אַײער שטַײער צּוריקקערן 	 

אּון אױך דעם צּוגרייטער שטַײער 
אידענטיֿפיקַאציע נּומער )PTIN( אּון ניו 

יָארק שטַײער צּוגרייטער אידענטיֿפיקַאציע 
נּומער )NYTPRIN( אױב שײך;

אי-ֿפָארלײגן אַײער שטַײער צּוריקקערן;	 
�אַײך געבנ ַא יָאריקער ַאדרעס אּון 	 

טעלעֿפָאן נּומער איר גענען ניצן אױב איר 
הָאבן ֿפרַאגעס ָאדער דערװעגן װעעגן 

אַײער צּוריקקערן; אּון
�אַײך געבן ַא קָאּפיע ֿפּון אַײער ֿפָארגעלײגט 	 

צּוריקקערן.
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ַא צּוגרייטער דַארף קײנמָאל ניט אַײך 
בעטן צּו אּונטערשרַײבן:

ַא רײן צּוריקקערן;	 
ַא ניט-דערענדיקט צּוריקקערן;	 
�ַא צּוריקקערן מיט ֿפַאלש אינֿפָארמַאציע; 	 

ָאדער
�ַא צּוריקקערן מיט אינֿפָארמַאציע װָאס איר 	 

ֿפַארשטײט ניט.

ַא שטַײער צּוריקקערן צּוגרייטער דַארף 
קײנמָאל ניט ָאּפצָאלן ַא בַאזּונדערער 
ָאפצָאל ּכדי צּו אי-ֿפָארלײגן אַײער ניו 
יָארק צּוריקקערן, אּון דַארף קײנמָאל 

ניט גַארַאנטירן ַאז: 
�איר װעלן בַאקּומען ַא שטַײער צוריקצָאלן; 	 

ָאדער
�איר װעלן ניט זַײן רעװיזירט בו די IRS ָאדער 	 

.New York State Tax Department דעם


