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     סטעיט׳יגע גאז און דיעזעל שטייער הָאלידעי - גאווערנער האוקול מעלדט אויס אנהייב פון גאנץ 
      

סוספענדירן געוויסע שטייערן אויף מאטאר ברענשטאף און דיעזעל מאטאר ברענשטאף פארצויגן  
     ביז דעצעמבער

      
  מיליאן דאלער אין פארלייכטערונג פאר ארבעטער 609אונטערנעמונג צו באזארגן אן אפגעשאצטע 

     פאמיליעס און ביזנעסער
      

קאונטיס האבן אויסגעוועלט צו שטעלן א מאקסימום אויף ארטיגע סעילס טעיקס פער גאלאן   25
     שפארן-פאר מער געלט

      
      

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן דאס סוספענדירן געוויסע שטייערן אויף מאטאר גאז  
דער מאטאר גאז עקסייס  .2022, 1וואך, יוני און דיעזעל מאטאר גאז גייט אריין אין קראפט היינט, מיט

שטייער, און מעטראפאליטען קָאמיּוטער טראנספארטאציע דיסטריקט סעילס  -שטייער, סטעיט פארקויף
טעקס אויף מאטאר גאז און דיעזעל מאטאר גאז וועט בלייבן סוספענדירט ביז׳ן ענדע יאר. די גאז  

פער גאלאן איבער׳ן סטעיט, און   0.16יע פון ווייניגסטנס  שטייער סוספענדירונג וועט צושטעלן א רעדוקצ
 געוויסע קאונטיס וועלן צושטעלן נאך געשפארטע געלט פער גאלאן.  

     

״גאז פרייזן זענען געשטיגן אין לעצטנסדיגע מאנאטן, און דאס שעדיגט דאס מערסטע ארבעטער  
וויכטיג אז מיר שטעלן צו פארלייכטערונג פאר ניו  -פאמיליעס און קלענערע ביזנעסער, און עס איז קריטיש

די קומענדע   ״דורך סוספענדירן געוויסע גאז שטייערן פאר האט גאווערנער האוקול געזאגט.יארקער,״ 
מיליאנען דאלערן אין דירעקט פארלייכטערונג פאר ניו   609זיבן חדשים, באזארגט ניו יארק עטליכע 

מיטל פאר די וועלכע נייטיגן זיך דערין דאס מערסטע. אין א צייט  -וויכטיגער לעבנס -א קריטיש —יארקער 
נפלאציע, זעצן מיר פאר ווייטער צו  ווען פאמיליעס מוטשען זיך צוליב עקאנאמישע איינצוימונגען און אי

נעמען דרייסטע שריטן אויף צו רעדוצירן די עקאנאמישע עול אויף ניו יארקער און צוריק לייגן געלט אין 
 זייערע קעשענעס.״  

     
   קאונטיס ביישטייערן צו נאך געשפארטע געלטער

     
ומען שריטן צו שטעלן צייטווייליגע  פינף און צוואנציג קאונטיס לענגאויס דעם סטעיט האבן אויך גענ

דער פראגראם איז אויטאריזירט  מאקסימומס אויף די סעילס טעקס געמאנט פער גאלאן גאז און דיעזעל.
    איינגעפירטער בודזשעט. 2023יאר -געווארן אלס טייל פונ׳ם סטעיט׳ס פינאנץ

     
אנגעהויבן היינט, וועלן דעלעווער, דוטשעס, ערי, מאנראו, ּפוטנעם, ראקלענד, סאראטאגע,  

סקענעקטעדי, סענעקע, אולסטער, וועין און יעיטס קאונטיס וועלן איינקאסירן שטייערן בלויז אויף די  
     .דאלער גערעכנט פער גאלאן גאז און דיעזעל, אפגעזען די אקטועלע פרייז ביים פאמפ  2ערשטע 



     
אלעגאני, ברום, קאטאראוגוס, טשאטאקווא, דזשעפערסאן, ליווינגסטאן, נעסאוי, ניאגארא, אניידע,  
אנאנדאגא, אסוועגא, סופאלק און וועסטשעסטער קאונטיס וועלן איינקאסירן שטייערן בלויז אויף די  

     יז ביים פאמפ.דאלער גערעכנט פער גאלאן גאז און דיעזעל, אפגעזען די אקטועלע פרי  3ערשטע 
     

די שריטן וועלן שפארן געלט פאר ניו יארקער מער צענט פער גאלאן מיט יעדע קאסטומער׳ס ספעציפישע  
סעיווינגס אפהענגיג אויף די ארטיגע סעילס טעקס ראטע און דער דיפערענץ צווישן דעם פרייז פער 

ילס טעקס ראטע אויף געוויסע מאטאר  גאלאן און דער ארטיגער מאקסימום. איר קענט זען די ארטיגע סע
    . דא גאזן אין אייער קאונטי  

    
   אינפארמאציע פאר דיסטריביוטערס, הָאּולסעילערס, און ריטעיל ביזנעסער

     
גאווערנער האוקול האט פריער פארארדענט פאר דיסטריביוטארס, הָאּולסעילערס, און ריטעיל ביזנעסער  
פון מאטאר גאז און הייוועי דיעזעל מאטאר גאז זיך צו גרייט מאכן פאר די קומענדע סוספענדירונג פון די  

    .דאשטייערן. יענע ביזנעסער קענען אויסגעפונען מער 
  

געצאלט דעם   , ״ניו יארקער האבןקאזינס האט געזאגט-סענאט מאיאריטעט פירער אנדרעא סטוערט
ביל פאר עקאנאמישע שוועריגקייטן צוליב געאפאליטישע קאנפליקטן און אן אלוועלטליכער פאנדעמיע.  

צוליב דעם האבן מיר סוספענדירט די גאז שטייער און, פון היינט אנגעהויבן, געבן מיר ארבעטער און  
-צו האלטן זייערע שווער פאמיליעס א פארלייכטערונג וואס קומט זיך זיי און ערמעגליכט פאר זיי

פארדינטע געלטער אין זייערע טאשן. איך שטאלציר מיך צו האבן געפירט דעם סענאט מאיאריטעט אין  
ארבעטן מיט גאווערנער האוקול און סּפיקער היעסטי צו שטיצן ניו יארקער קָאנסּומער דורכאויס די  

  אומזיכערע עקאנאמישע צייטן.״
  

״אזוי ווי גאז פרייזן גרייכן רעקארד הויכקייטן, בלייבט   סטי האט געזאגט,אסעמבלי סּפיקער קארל היע 
דער אסעמבלי מאיאריטעט אנטשלאסן צו ליפערן פארלייכטערונג פאר ניו יארקער פאמיליעס און 

קלענערע ביזנעסער. איך האף אז דאס סוספענדירן די גאז שטייער דורכ׳ן סטעיט און געוויסע קאונטיס  
די עקאנאמישע דרוק בשעת פאמיליעס גרייטן זיך פאר זייער זומער   וועלן פארלייכטערן א טייל פון

   וואקאציעס און ביזנעסער קערן זיך אום פון די עקאנאמישע ווירקונגען פון דער פאנדעמיע.״
  

״עס איז נישט דא קיין שום ספק אז   סופאלק קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו בעלאון האט געזאגט,
פאמיליעס איבער גאנץ לאנג איילענד האבן געשפירט די ווייטאג ביי דעם פאמפ און היינט איז 

פארלייכטערונג אנגעקומען. סופאלק קאונטי׳ס גאז שטייער מאקסימום, אינאיינעם מיט ניו יארק סטעיט׳ס  
איינוואוינער׳ס קעשענעס און געבן דרייווערס מיט  מאקסימום, וועלן צוריקלייגן געלטער אין אונזערע  

נויטיגע פארלייכטערונג ביים פאמפ. יעדער צענט מאכט אויס, און מיר וועלן פארזעצן ווייטער טון -העכסט
 וואס מיר קענען צו העלפן אונזערע איינוואוינער דורכגיין די שווערע צייטן.״ 

  
״אלס איינע פון די איינציגסטע סאוטערן   האט געזאגט,ברום קאונטי עקזעקיוטיוו דזשעיסאן גארנאר 

טיער קאונטיס צו שטעלן א מאקסימום אויף די שטייער פון גאזאלין, וועלן מיר איצט האבן פון די 
נידעריגסטע גאז פרייזן אין דעם סטעיט. איך מוטיג אלע דרייווערס וועלכע פארן דורך ברום קאונטי און  

ון טשענאנגא זיך אפצושטעלן דא אויף אנצופילן זייערע טאנקען. איך שעץ  אונזערע שכנים אין טיאגע א
דער גאווערנער׳ס פירערשאפט, און מיינע צוזאמארבעטער אויפ׳ן קאונטי לעגיסלאטור פאר׳ן נעמען  

 באלדיגע שריטן וועלכע העלפן לייגן געלטער צוריק אין די קעשענעס פון אונזערע איינוואוינער.״  
  

״שניידן די סטעיט  אונטי לעגיסלאטור פארזיצער אנטאני דזשאסענסקי האט געזאגט,סקענעקטעדי ק 
און קאונטי גאז שטייערן איז די ריכטיגע זאך צו טון פאר אונזערע פאמיליעס, פילע פון וועלכע מוטשען 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tax.ny.gov%2Fpdf%2Fpublications%2Fsales%2Fpub718f.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce5fd6c05d4a94e71be3108da43e5640c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896949893798169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ei5soA7bD4cHuYYT2GOgsa6JUKIBTaEf1yzXfoN0ShA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tax.ny.gov%2Fpdf%2Fnotices%2Fn22-1.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce5fd6c05d4a94e71be3108da43e5640c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896949893798169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ucwaGskPkt7wBQlPEEyl6OvpQk%2F%2BoyvHYPSjjL4g6%2Bs%3D&reserved=0


עם  זיך אן עצה צו געבן צוליב די שטייגנע קאסטן פון עסנווארג, גאז און אנדערע באדערפענישן. טראצד
וואס דער הויפט סיבה פון די שוועריגקייטן וועלכע אונזערע איינוואוינער שטייען אויס איז אויסער אונזער  

קאנטראל, מוז דער סטעיט און קאונטי נעמען שריטן צו טון וואס מיר קענען אויף צו לינדערן די 
עבן א געוויסע מאס  מיר דאנקען גאווערנער האוקול פאר׳ן נעמען דעם שריט צו ג  שוועריגקייטן. 

פארלייכטערונג פאר אונזערע איינוואוינער, און פאר׳ן געבן סקענעקטעדי קאונטי די מעגליכקייט דאס אזוי 
 גוט צו טון.״  

  
״אלע וועסטשעסטער  וועסטשעסטער קאונטי עקזעקיוטיוו דזשארדזש לעטימער האט געזאגט, 

איר פירערשאפט אין רעדוצירן די פיינליכקייט ביים קאונטי דרייווערס דאנקען גאווערנער האוקול פאר  
און דער דיפערענץ  —פאמפ. שפארן געלט אויף אייערע קַאר טריפס יעדן טאג קען גאר אסאך אויסמאכן 

קען באדייטנד זיך פארזאמלען במשך די צייט איבערהויפט דורכאויס זומער דרייוו׳ען מאנאטן. דא אין  
אלצדינג וואס מעגליך אויפ׳ן ארטיגן שטאפל, איבער׳ן גאנצן סטעיט וועסטשעסטער קאונטי טוען מיר 

   וועלן אלע ניו יארקער שעצן דעם וויכטיגער און צייטליכער מעגליכקייט צו שפארן געלט.״
  

״אומגעהויערע אויפשטייגנדע אינפלאציע   אניידע קאונטי עקזעקיוטיוו אנטאני פיצענטע האט געזאגט,
ונג אויף די בודזשעטן פון ארבעטער פאמיליעס און מענטשן נויטיגן זיך אין  האט א שוידערליכע ווירק

הילף. אינאיינעם מיט די בָאורד לעגיסלאטארן, האבן מיר געשטעלט א מאקסימום אויף אונזער קאונטי׳ס  
דאלער פער גאלאן, און אינאיינעם מיט די סטעיט׳ס גאז שטייער סוספענדירן,    3גאז סעילס טעקס אויף 

צענט פער גאלאן פאר אונזערע איינוואוינער. עס   25כע וועלן רעזולטירן אין איצט שפארן אומגעפער וועל
איז אונזער האפענונג אז די אקציע וועט באזארגן א געוויסע מאס פארלייכטערונג צו די וועלכע מוטשען 

 זיך אן עצה צו געבן דורכאויס די טומלדיגע עקאנאמישע צייטן.״ 
  

״מיר ווייסן גוט די דרוק וואס יעדער שפירט אין   טי עקזעקיוטיוו פעט רייען האט געזאגט,אולסטער קאונ
דעם איצטיגן מאמענט מיט רעקארד גאזאלין פרייזן און רעקארד אינפלאציע, און דערפאר זענען מיר 

אוקול  פראצענט. איך וויל דאנקען גאווערנאר ה 50שטאלץ צו האבן געשניטן די קאונטי גאז שטייער מיט 
פאר איר פירערשאפט אויף דער נושא.״ אינאיינעם ארבעטן מיר אגרעסיוו נאכצוקומען די דרינגענדע נויט 

 פון דעם איצטיגן מאמענט צו באזארגן פארלייכטערונג פאר אולסטער קאונטי איינוואוינער.  
  

נטי  ״די יעיטס קאו יעיטס קאונטי לעגיסלאטור פארזיצערין לעסלי טשורטש האט געזאגט,
לעגיסלאטור פריידט זיך צו קענען זיך אנשליסן מיט די ניין אנדערע קאונטיס אין ניו יארק סטעיט וואס  

דאלער פער גאלאן  2שטעלט א מאקסימום אויף די ארטיגע סעילס טעקס אויף גאזאלין ביים 
יג, איז א  וויבאלד אינפלאציע איז איצט אזוי הויך און קויפן גאזאלין איז אזוי נויט  מאקסימום.

פארלייכטערונג ביים פאמפ א לאגישע אויסוואל צו געבן א באלדיגע פינאנציעלע פארלייכטערונג צו  
 אונזערע איינוואוינער, ווי אויך די פילע באזוכער צו אונזער קאונטי.״ 

  
ר סאראטאגע קאונטי בָאורד ָאוו סופערווייזערס פארזיצער און טאון ָאוו מאראו סופערווייזער טעאדא 

״סאראטאגע קאונטי פריידט זיך צו קענען זיך אנשליסן מיט ניו  טי. קוסניערז דזשּוניאר האט געזאגט,
צי עס איז שפארן געלט    יארק סטעיט צו באזארגן דעם איבעריגן ביסל פארלייכטערונג צו מאטאריסטן.

ריגסטע סעילס טעקס  ביים פאמפ אדער באזארגן די נידעריגסטע ּפרָאּפערטי שטייער ראטע און די נידע
ראטע אין גאנץ ניו יארק סטעיט, נעמט סאראטאגע קאונטי יעדע טריט מעגליך צו רעדוצירן די עול פון  

   צאלער.״-לאנדישן אינפלאציע קריזיס אויף אונזערע שטייער- דעם גאנץ
  

קאלעדאניע סופערווייזער  ליווינגסטאן קאונטי בָאורד ָאוו סופערווייזערס וויצע פארזיצער און טאון 
ליווינגסטאן קאונטי פארלאזט זיך אויפ׳ן דור פון סעילס טעקס  דעניעל על. פאנגראזיא האט געזאגט, ״

אלס טייל פון איר אפעראציע בודזשעט. פונדעסטוועגן, טארן נישט די אומגעהויער הויכשטייגנדע פרייזן 
פון ווערן געצאלט דורך אונזערע איינוואוינער.  פון גאזאלין און די העכערע שטייערן אויפגעטריבן דער



גאזאלין פארקויפונג טרייבט אויף א באדייטנדע פראצענט פון אונזער גאנצע סעילס טעקס פארזאמלונג,  
און דערפאר, כאטש מיר ראנגלען זיך מיט אונזערע אייגענע שטייגנדע קאסטן, ביטע זייט וויסן אז דער  

 שריטן.״ -רד ָאוו סופערווייזערס איז א רוף פאר הילףמאסנאם דורך אייער קאונטי בָאו
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