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Записи округу щодо виплат соціальної допомоги показують, що Вам було перевиплачено допомогу і Ви 
маєте прострочені платежі в результаті перевиплати готівкової допомоги (cash aid) та/або CalFresh (раніше 
відомої під назвою «Програма продовольчих талонів» [Food Stamps]). Наступну(і) прострочену(і) суму(и) 

прибуткового податку. Це повідомлення може включати не всі прострочені суми, які Ви маєте повернути.  
буде надіслано до Франшизного податкового комітету (Franchise Tax Board) для перехоплення поверненого 

Готівкова допомога (Cash Aid)  $ CalFresh  $
З огляду на те, що цю суму не було повернено, Франшизний податковий комітет утримає повну суму, або її 
частину, Вашого очікуваного поверненого податку на доходи, сплаченого штатові, або виграшу в лотерею 
(як дозволено Контролером штату (State Controller) у розділі 12419.5 Урядового коду штату Каліфорнія 
(California Government Code) та в розділі 20-400 Положень про правила та процедури Відділу соціального 
захисту штату Каліфорнія [California Department of Social Services]), щоб допомогти виплатити цю 
прострочену суму. Цю дію буде вчинено навіть якщо Ви подасте податкову декларацію разом із дружиною/
чоловіком, яка/який не повинні повертати прострочених виплат для повернення перевиплаченої допомоги.

Ваше право на адміністративний перегляд даної дії
Якщо Ви або Ваша дружина/чоловік (у випадку спільної податкової декларації) не згодні з будь-якими 
діями, які буде вчинено, Ви можете подати прохання про перегляд перед представником Округу. Ви повинні 
звернутися з проханням про даний переглядом, зателефонувавши до Округу за номером, вказаним 
вище. Під час цього перегляду Вас може представляти адвокат і Ви маєте право надати докази, а також 
розглянути документи, які використав Округ, коли нараховував суму простроченої плати. Щоб отримати 
копію оригіналу Повідомлення про вчинення дій, у якому вказано причини перевиплати та підраховано її 
суму, зверніться до Округу (як указано вище).  
Деякими можливими причинами, чому Ви можете не погоджуватися, є: (1) Ви ніколи не отримували Cash 
Aid або CalFresh; (2) Сума, яку вказано як прострочену, є неправильною; (3) Закони про банкрутство, які 
були чинними на той час, коли Ви подали заяву про банкрутство, анулювали суму, вказану як прострочена; 
та (4) Округ не дотримав законів Штату та правил Cash Aid або CalFresh, коли підраховував суму, яку Ви 
винні.
Щоб дати Округові досить часу для того, аби зробити будь-які необхідні правки у своїх записах до 
можливого вирахування із Вашого поверненого податку, заплаченого штату, або інших грошей, які Штат 
Каліфорнія має Вам заплатити, Ваше прохання має надійти до вищевказаного Округу протягом 30 днів з 
дати цього повідомлення. Однак Ви можете звернутися з проханням про перегляд Вашої справи будь-коли 
протягом року, як дозволено в розділі 20-407 Положень про правила та процедури Відділу соціального 
захисту штату Каліфорнія.
Ви або Ваша/Ваш дружина/чоловік можете також звернутися до Верховного Суду з проханням про 
припинення даної дії та встановлення, чи вказана(і) прострочена(і) сума(и) є правильною(ими). Будь ласка, 
зверніться до Округу, вказаного вище у цьому повідомленні, для отримання подальшої інформації.
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