קענט אײַ ערע רעכט אײדער
איר דינגען אַ שטײַ ער
צוּגרייטער
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קאָ נסוּמער ביל פֿוּן
רעכט
װעגן שטײַ ער צוּגרייטער

מערסט שטײַ ער צוּגרייטער שפּילן אין די געזעץ אוּן
יושרדיק באַ האַ נדלען זײַ נע קליענטן .אָ בער עס זײַ נען
דאָ עטלעכע װאָ ס מאַ כן עס ניט
דעם בראָ שוּר האָ ט װיכטיקע אינפֿאָ רמאַ ציע װעגן װי
.אַ זױ צוּ זיך באַ שיצן װען דינגען אַ שטײַ ער צוּגרייטער

כּדי צו פֿאָ רלײגן אַ באַ קלאָ ג װעגן
:אַ שטײַ ער צוּגרייטער
) ((complaintװיזיט אוּנדזער װעבפּלאַ ץ (זוּכן :באַ קלאָ ג •
אָ נקלינגט • 518-530-HELP
אױב אײַ ער צוּגרייטער איז אין ניו יאָ רק שטאָ ט ,
 New York City Departmentקאָ נטאַ קטירט דעם
:בײַ אָ נקלינגען of Consumer Affairs
(פֿוּן ניו יאָ רק סיטי ;)אָ דער • (311
פֿוּן אױסער ניו ( • 212-NEW-YORK
).יאָ רק סיטי
איר קענען באַ ריכטן שטײַ ער אױסמײַ דן אָ דער שװינדל
אָ נלײַ ן אָ דער בײַ אָ נקלינגען . 518-457-0578די
אינפֿאָ רמאַ ציע איז קאָ נפֿידענציעל .דעם שטײַ ער
דעפּאַ רטמענט איז ערנסט װעגן דעם מין
אוּמלעגאַ לער אַ קטיװיטעט ,פּינקטלעך איבערקוּקט
יעדער באַ קלאָ ג ,אוּן נעם פֿאַ רריכטן אַ קציע װען
..פּאַ סיק
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אָ פֿיס פֿוּן דעם טאַ קספּײער
רעכט אַ דװאָ קאַ ט
אָ בן פּראָ בלעמען דערלײזן אַ שטײַ ער ענין דוּרך
?רעגולער אַ רײַ נװעגן אין דעם שטײַ ער דעפּאַ רטמענט
אַ ז אַ זעלבשטענדיק אָ פֿיס אין דעם דעפּאַ רטמענט ,די
Office of the New York State Taxpayer Rights
איז אָ פּגעטאָ ן צוּ העלפֿן ניו יאָ רק שטאַ ט Advocate
טאַ קספּײערס בײַ קעגנװאָ גן טאַ קספּײער הילף קעגן
דוּרכפֿירן אָ נשטרענגען .מיר װעלן אײַ ך הערן ,לערנען
װעגן אײַ ערע פּראָ בלעמעם אָ דער דערװעגן ,אוּן
.אַ רבעטן מיט אײַ ך אין אַ ן אָ נשטרענג זײ צוּ אַ נטשלאָ סן
די ערנסט זאַ ך איר קענען טאָ ן איז איגנאָ רירן אַ
שטײַ ער רעכענוּנג אָ דער אײַ ער שטײַ ער כויוו ;
.באַ טראַ כט װעגן צווּלייגן צוּ די אָ פֿיס פֿאַ ר הילף

קאָ נטאַ קטירט דעם
טאַ קספּײער רעכט
:אַ דװאָ קאַ ט

װיזיט אוּנדזער װעבפּלאַ ץ אין •
www.tax.ny.gov/tra
אָ נקלינגט 518-530-HELP

אײַ ער
װען
פֿוּלשטענדיק:
•
•
•
•
•

װאָ ס איז אַ צוריקצאָ לן פֿאָ רױסזען
טשעק )? (RAC
אַ  RACטשעק אָ דער צאָ לוּנג װאָ ס דערלױבט אײַ ך צוּ
פֿריערדיק באַ קוּמען אײַ ער צוריקצאָ לן געלט פֿוּן דעם
צוריקצאָ לן װאָ ס איז באַ צאָ לט בײַ דעם שטאַ ט אָ דער .IRS
 RACאָ פצאָ ליוּנגען זײַ נען אַ ראָ פּגערעכענט פֿוּן דעם
צוריקצאָ לן באַ װײַ זן אין אײַ ער צוּריקקערן.
די אָ פּצאָ לוּנגען אַ רײַ ננעמען אָ פּצאָ לוּנגען פֿאַ ר שטײַ ער
צוּגרײטוּנג אוּן אַ ן אָ פצאָ ל פֿאַ ר דעם .RAC
אײדער איר גײט אין אַ  RACהסכּמה מיט אַ שטײַ ער
צוּגרייטער ,דעם צוּגרייטער דאַ רף אײַ ך געבן אַ
שריפֿטלעך אַ נטפּלעקוּנג אַ רױסזאָ ג װאָ ס דערקלערט:
• אַ ז איר דאַ רפֿן ניט נעמען אַ  RACכּדי צוּ באַ קוּמען
אײַ ער שטײַ ער צוריקצאָ לן;
• די סוּמע אָ פצאָ לוּנגען איר װעלן דאַ רפֿן באַ צאָ לן
אױב איר נעמען אַ .RAC
אײַ ער שטײַ ער צוּגרייטער דאַ רף אוּנטערשרײַ בן דעם
 RAC Disclosure Formאוּן אַ רײַ ננעמען זײַ ן אָ דער איר
אײגנטימלעך אידענטיפֿיקאַ ציע נוּמער.
אַ לע דיסקוּסיעס װעגן דעם  RACדאַ רפֿן זײַ ן אין דעם
שפּראַ ך איר אוּן אײַ ער צוּגרייטער ניצן אײנפֿאַ ך.

צוּריקקערן

איז

איבערקוּקט דעם גאַ נצן צוּריקקערן אײדער איר
אוּנטערשרײַ בן;
פֿאַ רזיכערט אַ ז אײַ ער צוּגרייטער אוּנטערשרײַ ב
דעם צוּריקקערן;
באַ קוּמט צוּריק אײַ ער פּאַ פּירן ,אַ רײַ נגענוּמען
קאָ פּיעס פֿוּן אַ לע צוּריקקערן;
באַ קוּמט אַ קאַ באָ לע װאָ ס האַ לט דעם צוּגרייטער
אַ דרעס אוּן טעלעפֿאָ ן נוּמער; אוּן
זײַ ט זיכער אַ ז איר פֿאַ רשטײט װאָ ס איז אין דעם
צוּריקקערן.

װאָ ס איז אַ צוריקצאָ לן פֿאָ רױסזען
פֿאַ רבאָ רגן )?(RAL
אַ  RALאיז אַ הױך-אינטערעס פֿאַ רבאָ רגן פֿאַ ר װעלכער
דעם מלװה װעט אָ פצאָ לן אינטערעס אוּן אָ פּצאָ לן ,װאָ ס
װעלן פֿאַ רקלענערן אײַ ער הכנסה שטײַ ער צוריקצאָ לן.
אײדער איר האָ בן אַ  RALהסכּמה ,אײַ ער צוּגרייטער
דאַ רף אײַ ך געבן אַ שריפֿטלעך אַ רױסזאָ ג װאָ ס
דערקלערט:
•
•
•
•

דעם נאָ מען פֿוּן די פֿאַ רבאָ רגן אינסטיטוּציע;
אַ ז איר דאַ רפֿן ניט נעמען אַ  RALכּדי צוּ באַ קוּמען
אײַ ער שטײַ ער צוריקצאָ לן;
די סוּמע פֿוּן אָ פּצאָ לן אוּן אינטערעס איר
דאַ רפֿן באַ צאָ לן אױב איר נעמען אַ  ;RALאוּן
די סוּמע איר װעלן באַ קוּמען נאָ ך די אָ פּצאָ לן אוּן
אינטערעס זײַ נען אַ ראָ פּגערעכענט ,אַ זױ װי די
סוּמע פֿוּן צוריקצאָ לן אױב איר נעמען ניט אַ .RAL

איר זײַ נען פֿאַ ראַ נטוואָ רטלעך פֿאַ ר די גאַ נצע סוּמע פֿוּן
פֿאַ רבאָ רגן ,אַ פֿילוּ אױב עס איז מער װי אײַ ער צוריקצאָ לן.
אײַ ער שטײַ ער צוּגרייטער דאַ רף אוּנטערשרײַ בן דעם
 RAL Disclosure Formאוּן אַ רײַ ננעמען זײַ ן אָ דער איר
אײגנטימלעך אידענטיפֿיקאַ ציע נוּמער.
אַ לע דיסקוּסיעס װעגן דעם  RALדאַ רפֿן זײַ ן אין דעם
שפּראַ ך איר אוּן אײַ ער צוּגרייטער ניצן אײנפֿאַ ך.
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אײדער איר
צוּגרייטער:
•
•
•
•

דינגען

אַ

שטײַ ער

בעט אַ שריפֿטלעך אָ פּשאַ צוּנג פֿוּן אַ לע אָ פּצאָ לן;
פֿרעג װעגן קוואַ ליפֿיקאַ ציעס;
פֿרעג אױב דעם צוּגרייטער װעט אי-פֿאָ רלײגן אײַ ער
צוּריקקערן; אוּן
פֿרעג אױב דעם צוּגרייטער װעט אײַ ך פֿאָ רשטעלן
אױב איר װערט ביכער-רעװיזיעד.

אַ שטײַ ער צוּגרייטער דאַ רף ניט
מאַ כן גאָ רניט פֿוּן די פֿאָ לגנדיק:
אַ צוּגרייטער דאַ רף קײנמאָ ל ניט צוּגרייטן אײַ ער
צוּריקקערן אָ ן איבערקוּקן די פּאַ סיקע רעקאָ רדס ,אַ זוי װי
אינפֿאָ רמאַ ציע ,װעגן אײַ ער אָ פּהענגיקע ,קינד
אָ פּהיטוּנג הוצעות ,אָ דער שׂכר-לימוד הוצעות.
אַ צוּגרייטער דאַ רף קײנמאָ ל ניט אײַ ך בעטן צוּ
אוּנטערשרײַ בן:
• אַ רײן צוּריקקערן;
• אַ ניט-דערענדיקט צוּריקקערן;
• אַ צוּריקקערן מיט פֿאַ לש אינפֿאָ רמאַ ציע; אָ דער
• אַ צוּריקקערן מיט אינפֿאָ רמאַ ציע װאָ ס איר
פֿאַ רשטײט ניט.
אַ צוּגרייטער דאַ רף קײנמאָ ל ניט אָ פּצאָ לן אַ באַ זוּנדערער
אָ פצאָ ל כּדי צוּ אי-פֿאָ רלײגן אײַ ער ניו יאָ רק צוּריקקערן,
אוּן אַ צוּגרייטער דאַ רף קײנמאָ ל ניט גאַ ראַ נטירן אַ ז:
• איר װעלן באַ קוּמען אַ שטײַ ער צוריקצאָ לן; אָ דער
• איר װעלן ניט זײַ ן רעװיזירט בו די  IRSאָ דער דעם
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