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 בעטן ַא אױסגלַײך קָאנֿפערענץ 
 װען צּו בעטן ַאן אױסגלַײך קָאנֿפערענץ

, איר מעגן טשַאלענדזש די בַאמערקּונג בַײ בעטן ַאן אױסגלַײך ֿפָארמַאל ּפרָאטעסטן רעכטאױב אַײער בַאמערקּונג זָאג ַאז איר הָאבן 
שטַײער דעּפַארטמענט    .מיט דעם אױסגלַײך אּון ֿפַארמיטלּונג בַאדינען ביּוראָ , אין דעם סּפעציֿפיצירט צַײט בַאגרענעצןקָאנֿפערענץ 

 ַאקציעס איר קענען ַאזױ ּפרָאטעסטן ַארַײננעמען: 
 עטלעכע שטַײער רעכענּונגען; •
 ָאּפלייקענּונגען ֿפּון צוריקצָאלן קליימז; אּון •
 . ָאּפלייקענּונגען, ָאּפשרַײען ָאדער ֿפַארהַאלטּונגען ֿפּון ַא ליצענץ, ֿפַארשרַײבּונג ָאדער בַאֿפרַײּונג צערטיֿפיקַאט  •

  
 װי ַאזױ ַארבעט ַאן אױסגלַײך קָאנֿפערענץ? 

 ַאזױ ַארבעט עס:  ַאן אױסגלַײך קָאנֿפערענץ איז ַא גיכער אּון ווינציקער טַײער װעג צּו ַאנטשלָאסן ּפרָאטעסטן ָאן ַא ֿפָארמַאל ֿפַארהער.
אױב איר בַאשטימען  רעּפרעזענטַאנט צּו אויסמעקן אין אַײער נָאמען.איר מעגן אויסמעקן אין די קָאנֿפערענץ, ָאדער בַאשטימען ַא  •

ּפָאסעסיע  , ET-14ָאדער ֿפָארמע   ֿפּולמַאכט,, POA-1ַא רעּפרעזענטַאנט, איר מּוזן ֿפָארלײגן ַא ֿפּולמַאכט ֿפָארמע, ַאזוי װי ֿפָארמע 
  אין אּונדזער װעבּפלַאץ. שטַײער ֿפּולמַאכט,

ש בַארָאטער ֿפּון דעם אױסגלַײך אּון ֿפַארמיטלּונג בַאדינען ביּורָא װעט ֿפירן די קָאנֿפערענץ.  ַא דעּפַארטמענט ַאן אּומּפַארטײיִ  •
דעם בַארָאטער װעט איבערקּוקן די עװידענץ   רעּפרעזענטַאנט װעט בַאטײלן ּכדי צּו דערקלערן די שטעלע ֿפּון דעם דעּפַארטמענט.

  יען אּון ּפרווון צּו ֿפַארמיטלען די דיסּפיוט.ֿפָארגעלײגט בַײ בײדע ּפַארטי 
  צּושטימּונג.נָאך די קָאנֿפערענץ דעם בַארָאטער װעט אַײך שיקן ַא געלײגט החלטה דערֿפירּונג אין די ֿפָארמע ֿפּון ַא  •
  15דעם בַארָאטער במשך , איר קענען ָאננעמען בַײ אּונטערשרַײבן אּון עס שיקן צּו צּושטימּונגאױב איר זַײט מסּכים מיט דעם  •

  דָאס װעט ענפדיקן דעם ֿפָארמַאל ּפרָאטעסטן. טעג.
דעם בַאֿפעל איז   אױסגלַײך בַאֿפעל., דעם בַארָאטער װעט ַארויסגעבן ַאן צּושטימּונגאױב איר זַײנען ניט מסּכים מיט דעם  •

יציע ֿפַאר ַא ֿפַארהער מיט די צעטײלּונג ֿפּון שטַײער ֿפַארבּונדן אױף אַײך אּון דעם דעּפַארטמענט, סַײדן איר ֿפָארלײגן ַא ּפעט 
 אויֿפרּוֿפן.

 
 װי ַאזױ צּו בעטן ַאן אױסגלַײך קָאנֿפערענץ 

 
 די גיך אּון גרינגער װעג ּכדי צּו בעטן ַא קָאנֿפערענץ. -ָאנלַײן  .1

 .(www.tax.ny.govלָאג אין ָאדער בַאשַאֿפן ַאן ָאנלַײן בַאדינּונג ַאקַאּונט (אין  •
 אין בַאדינען אין די לינק הַאנט מעניּו.  ענטֿפערן דעּפַארטמענט בַאמערקּונגקלַײב אױס  •
 בקשה. הָאט אַײער בַאמערקּונג נָאענט אּון ֿפָאלגן די ּפינקטלען ּכדי צּו ֿפּולשטענדיקן אַײער  •

 ּפַאּפיר ֿפָארמע .2
אּון ֿפַאקס צּו   ,בקשה ֿפַאר אױסגלַײך קָאנֿפערענץ, CMS-1-MNֿפָארמע אױב איר װילן ניט ענטֿפערן ָאנלַײן, ֿפּולשטענדיקן 

צּום ֿפָאלגנדיקער   CMS-1-MN. אױב איר בעסער וועלן, איר מעגן שיקן ָאדער הַאנט צּושטעלן ֿפָארמע 518-435-8554
ַאדרעס,מיר רעקָאמענדירן בַאשטעטיקט ָאדער רעגיסטרירט ּפָאסט, װַײל דָאס װעט אַײך דערלױבן צּו דערװַײזן ַאז איר הָאבן 

 קשה אין צַײט.ֿפָארגעלײגט אַײער ב
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זַײט זיכער צּו ַארַײננעמען  דָאקּומענטן נױטיק צּו ָאנהַאלטן אַײער שטעלע.ריגַארדלעס ֿפּון װי ַאזױ איר בעטן ַא קָאנֿפערענץ, שיק אּונדז ַאלע 

 ַאלע ֿפּון די ֿפָאלגנדיקע:
 ַא קָאּפיע ֿפּון די בַאמערקּונג איר ּפרָאטעסטן, •
 ַא ריכטיק, ֿפּולשטענדיק ֿפּולמַאכט ֿפָארמע (אױב איר בַאשטימען עמעצן צּו אויסמעקן אין אַײער נָאמען), אּון •
 ַאנדערע דָאקּומענטן איר מײנען זײ װָאלטן געװען שײכנדיק צּו אַײער ּפרָאטעסטן. קײן  •

https://www.tax.ny.gov/enforcement/bcms_protest.htm
https://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/misc/cms1mn.pdf
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