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 2012, 18דעצעמבער פאר באלדיגע מעלדונג: 

און סופארט פאר ניו יארקערס וועלכע זענען אפעקטירט  דערלייכטערונגגאווערנער קאומא מעלדט שטייער 

 געווארן פון האריקעין סענדי

 

צו דעקן שפעטע פיילינגס און צושטעלן סופארט פאר  פראצעדורן ער אפטיילונג נעמט אןסטעיט שטיי

 ביזנעסער

דערלייכטערונג האט היינט געמאלדן א סעריע פון שטייער  )Andrew M. Cuomo( גאווערנער ענדרו מ. קאומא

זענען  וועלכעשריט יע שריט פאר ניו יארקערס וועלכע ערהוילן זיך נאך פון האריקעין סענדי. אונטער די ני

אויסגעמאלן געווארן דורך דעם גארווערנער, וועלן ניו יארקערס וועלכע זענען אפעקטירט געווארן פון די שטורעם 

ביזנעסער וועלכע ציען זיך  .צייט אפילו אויב זיי פיילן שפעט-האבן זייערע טעקס ריטוירנס גערעכנט אלץ אין

העלפן ערהוילונג באמיאונגען וועלן נישט דארפן צאלן עטליכע סטעיט שטייערן, צייטווייליג אריבער צו ניו יארק צו 

וועלכע זיי באשטייערן פאר  פון ארלויבארויסלאזונג פאר די ווערט - געבער וועלן באקומען א שטייער- און ארבעטס

  האריקעין סענדי הילף באמיאונגען.

ניו יארקערס וועלכע בויען זיך נאך איבער נאכפאלגנדיג פאר די פולע דערלייכטערונג "מיר געבן שטייער הילף און 

ועלן העלפן ו מיטלעןהאריקעין סענדי'ס אומפרעצעדענטלאזע שאדנס, " האט גאווערנער קאומא געזאגט. די 

אפעקטירטע מענטשן און ביזנעסער, וו אויך פיל פון די וועלכע שטעלן צו הילף פאר ניו יארקערס, דורכאויס די צייט 

  וילונג."פון ערה

קען מען געפינען אויף די עכטיגונג פאר יעדע פון די דערלייכטערונג מיטלען ראנווייזונגען און פרטים פון באדי 

  וועב זייטל. Hurricane Sandy Tax Reliefסטעיט שטייער אפטיילונג'ס 

  שפעטע ריטיורנס

די שטייער אפטיילונג וועט באהאנדלן ריטוירנס און באצאלונגען וועלכע זענען שפעט צוליב האריקעין סענדי ווי זיי 

  און זיי וועלן נישט זיין אויסגעשטעלט צו שטראף און פראצענטן. –וואלטן געווארן געפיילט אין צייט 

ען אנליין פיילערס הייבן אן אויסצופילן זייער די פראצעדור איז זייער גרינג פאר געליטענע שטייער צאלערס. וו

ריטוירן, וועלן זיי ווערן געפרעגט אויב עס איז שפעט אדער נישט קאמפלעט פאר די פאלגענדע שטייערן: סעילס 

, און שטייערן, מעטראפאליטען קאמיוטער טראנספארטאציע מאביליטי שטייערן, הייוועי באנוץ שטייערן

" אויבן אויפן Hurricane Sandy). פאפירן פיילערס דארפן פשוט שרייבן "NYS-45(פארעם  שטייערןוויטהאלדינג 

  ריטוירן אין גרויסע בוכשטאבן.

  צייטווייליגע איבערפלאצירונג

ביזנעסער און מענטשן וועלכע פלאצירן זיך איבער אין די סטעיט אויף א צייטווייליגע פארנעם אין רעזולטאלט פון די 

נישט גערעכנט ווערן קארפארעט שטייערן, וויטהאלדינג שטייערן, און פארזענליכע איינקונפט וועלן  שטורעם
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אדער \שטייערן. געווענליך, וואלטן די שטייערן אויסגערעכנט געווארן באזירט אויף די קארפאראט פארבינדונג און

, 31ביז דעצעמבער  26אקטאובער ארבעטערס וועלכע געפינען זיך אין ניו יארק. די פאליסי דעקט די פעריאד פון 

2012.  

  באשטייערונג ארלויב

באשטייערונג פראגראם, קענען ארבעטער אויפגעבן  אפרוגעבער נעמען אן א באשטעטיגטע -ווען ארבעטס

- אין אויסטויש פאר קעש באצאלונגען צו קוואליפיצירטע שטייער, ארלויבוואקאציע, קראנק, אדער פארזענליכע 

אנאזאציעס וועלכע זענען אריינגעטון אין די סענדי הילף באמיאונגען. ארבעטער ווערן נישט ארויסגעלאזטע ארג

פארלאנגט אריינצורעכענען די צאלונגען פאר איינקונפט שטייער צוועקן. די פאליסי איז שייך פאר באצאלונגען 

די פעדעראלע רעגולאציעס  און איז אין איינקלאנג מיט 2014, 1וועלכע זענען געמאכט געווארן בעפאר יאנואר 

  ).IRS  )69-IRS Notice 2012ארויסגעגעבן דורך די 

  מער אינפארמאציע

  www.tax.ny.govבאזוכט  •

 YouTube און  Twitterגייט נאך די שטייער אפטיילונג אויף 
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