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Upang mag-angkin ng ari-arian sa ngalan ng isang negosyo, mangyaring ibigay ang mga 

sumusunod:   

 

1. Kinumpletong Claim Affirmation Form na pinirmahan ng isang indibidwal na may 

awtoridad na pumirma para sa negosyo, tulad ng isang opisyal, pangkalahatang kabakas, o 

nag-iisang may-ari1, o isang empleyado ng korporasyon na itinalagang may awtoridad na 

pumirma ng isang opisyal ng korporasyon.   
A. Dapat mong ipanotaryo ang Claim Affirmation Form kung: 

1) Ang kabuuang halaga ng inaangkin ay $1,000 o mas malaki;   

2) Ang pag-aangkin ay para sa mga nilalaman ng safe deposit box; o 

3) Ang pag-aangkin ay para sa mga security, tulad ng: 

a) Mga stock; 

b) Mga mutual fund; 

c) Mga bono; o 

d) Mga debenture. 

 

2. Kopya ng iyong kasalukuyang Lisensiya ng Drayber o Inisyu-ng-Estado na May-Litratong 

Kard ng Identipikasyon.  

A. Kung ikaw ay isang mamamayan ng US, at wala kang isang balidong Lisensiya ng 

Drayber o Inisyu-ng-Estado na May-Litratong Kard ng Identipikasyon, ikaw ay maaaring 

magbigay ng: 

1) Kard ng Identipikasyon ng Militar; o 

2) May kulay na kopya ng una at huling pahina ng iyong balidong pasaporte. 

B. Kung ikaw ay mamamayan ng ibang bansa, magbigay ng may kulay na kopya ng una at 

huling pahina ng iyong balidong pasaporte.  

1) Kung wala kang pasaporte, magbigay ng pinakamababang dalawang anyo ng 

inisyu-ng-pamahalaan na identipikasyon2.  Mga iminumungkahing dokumento:  

a) Kopya ng iyong sertipikadong sertipiko ng kapanganakan at, kung ito ay 

nasa isang wikang iba sa Ingles, isang sertipikadong salin sa Ingles. 

b) Kopya ng iyong kasalukuyang kard ng pagpaparehistro ng botante 

c) Kopya ng iyong kasalukuyang konsular na kard ng identipikasyon 

d) Kopya ng iyong kasalukuyang visa ng residente 

 

3. Kung ikaw ay nag-aangkin ng ari-arian sa ngalan ng isang Korporasyon, magbigay ng 

katunayan na ikaw ay isang opisyal o ginawaran ng awtoridad sa pagpirma ng isang 

opisyal ng korporasyon.   

A. Kung ikaw ay isang opisyal, magbigay ng katunayan na ikaw ay isang opisyal. Mga 

                                                           
1  Ang nag-aangkin ay dapat magtatag ng karapatan sa ari-arian.  Alinsunod sa Kodigo sa Pamamaraang Sibil ng 

California, seksyon 1540, mga subdibisyon (a) at (d), ang isang may-ari ay ang taong may legal na karapatan sa ari-

arian bago ang paglipat nito sa estado.  Sa kaso ng isang korporasyon, ang magulang na korporasyon ay isang 

kasosyo lamang ng sangay na koporasyon nito; ito ay hindi nag-aari ng ari-arian ng korporasyon ng sangay nito.  

Dahil doon ang isang magulang na korporasyon, anuman ang porsiyento ng mga saping pag-aari, ay hindi ang tunay 

na may-ari ng hindi naangkin na ari-arian ng sangay nito. 
2  Maaari naming kontakin ka para sa pagpapatunay ng mga dokumento ng ibang bansa. 
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iminumungkahing dokumento3:  

1) Resolusyon ng Korporasyon;  

2) Ang pinakahuling Pahayag ng Impormasyon4 na iniharap ng Kalihim ng Estado 

(Secretary of State, SOS);  

a) Kung ang Pahayag ng Impormasyon ay iniharap sa paraang elektroniko, 

magbigay ng kopya ng Pahayag ng Impormasyon at isang kopya ng 

resibo ng pagbabayad mula sa SOS. 

3) Sertipiko ng Pagkabuwag; o 

4) Ang ibang mga dokumento ay maaaring tanggapin kung ang mga ito ay 

magpapatunay na ikaw ay isang opisyal ng korporasyon.  

B. Kung ikaw ay isang empleyado ng korporasyon na ginawaran ng awtoridad sa pagpirma 

ng isang opisyal ng korporasyon, magbigay ng katunayan ng iyong awtoridad na 

pumirma. Mga iminumungkahing dokumento5: 

1) Liham ng awtorisasyon at katunayan na ang indibidwal na naggawad ng 

awtorisasyon ay isang opisyal ng korporasyon (tingnan ang mga dokumentong 

nakalista sa itaas); 

2) Sertipikasyon ng Kalihim ng Korporasyon (o ibang sertipiko ng opisyal) at 

katunayan na ang indibidwal na naggawad ng awtorisasyon ay isang opisyal ng 

korporasyon (tingnan ang mga dokumentong nakalista sa itaas); 

3) Mga Alintuntunin ng Korporasyon; 

4) Resolusyon ng Korporasyon; o 

5) Mga katitikan ng Pulong ng Lupon. 

 

4. Kung ikaw ay nag-aangkin ng ari-arian sa ngalan ng isang Limitadong Liabilidad na 

Kompanya, magbigay ng katunayan na ikaw ay isang tagapamahala o opisyal.  Mga 

iminumungkahing dokumento6: 

A. Resolusyon ng Kompanya; 

B. Kasunduan sa Pagpapatakbo; 

C. Mga Artikulo ng Organisasyon; 

D. Ang pinakahuling Pahayag ng Impormasyon7 na iniharap sa SOS;  

1) Kung ang Pahayag ng Impormasyon ay iniharap ng negosyo sa paraang 

elektroniko, magbigay ng isang kopya ng Pahayag ng Impormasyon at isang 

kopya ng resibo ng pagbabayad mula sa SOS. 

E. Sertipiko ng Pagkabuwag; o 

F. Ang ibang mga dokumento ay maaaring tanggapin kung ang mga ito ay nagpapatunay na 

ikaw ay isang tagapamahala o opisyal. 

                                                           
3 Bagaman ang mga dokumentong ito ay mga mungkahi, kung hindi mapatunayan ng nag-aangkin ang pareho ng 

karapatan at awtoridad na mag-angkin sa ngalan ng negosyo, maaaring hindi namin mabayaran ang pag-aangkin. 
4 Kung ang iyong negosyo ay hindi pinatatakbo sa California, magbigay ng katumbas na dokumentong iniharap sa 

estado kung saan pinatatakbo ang iyong negosyo. 
5 Bagaman ang mga dokumentong ito ay mga mungkahi, kung hindi mapatunayan ng nag-aangkin ang pareho ng 

karapatan at awtoridad na mag-angkin sa ngalan ng negosyo, maaaring hindi namin mabayaran ang pag-aangkin. 
6 Bagaman ang mga dokumentong ito ay mga mungkahi, kung hindi mapatunayan ng nag-aangkin ang pareho ng 

karapatan at awtoridad na mag-angkin sa ngalan ng negosyo, maaaring hindi namin mabayaran ang pag-aangkin. 
7 Kung ang iyong negosyo ay hindi pinatatakbo sa California, magbigay ng katumbas na dokumentong iniharap sa 

estado kung saan pinatatakbo ang iyong negosyo. 
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5. Kung ikaw ay nag-aangkin ng ari-arian sa ngalan ng isang Limitadong Pagbabakasan, 

magbigay ng katunayan na ikaw ay isang pangkalahatang kabakas.  Mga 

iminumungkahing dokumento5: 

A. Sertipiko ng Limitadong Pagbabakasan7 na iniharap sa SOS;  

B. Kasunduan sa Pagbabakasan;  

C. Sertipiko ng Pagkabuwag; o 

D. Ang ibang mga dokumento ay maaaring tanggapin kung ang mga ito ay nagpapatunay na 

ikaw ay isang pangkalahatang kabakas. 
 

6. Kung ikaw ay nag-aangkin ng ari-arian sa ngalan ng isang Limitadong Pagbabakasan, 

magbigay ng katunayan na ikaw ay isang pangkalahatang kabakas.  Mga 

iminumungkahing dokumento5: 

A. Kasunduan sa Limitadong Pagbabakasan7 na iniharap sa SOS; 

B. Kasunduan sa Pagbabakasan;  

C. Sertipiko ng Pagkabuwag; o 

D. Ang ibang mga dokumento ay maaaring tanggapin kung ang mga ito ay nagpapatunay na 

ikaw ay isang pangkalahatang kabakas. 
 

7. Kung ikaw ay nag-aangkin ng ari-arian sa ngalan ng isang Limitadong Pagbabakasan, 

magbigay ng katunayan na ikaw ay isang pangkalahatang kabakas.  Mga 

iminumungkahing dokumento5: 

A. Pahayag ng Awtoridad sa Pagbabakasan;  

B. Kasunduan sa Pagbabakasan;  

C. Sertipiko ng Pagkabuwag; o 

D. Ang ibang mga dokumento ay maaaring tanggapin kung ang mga ito ay nagpapatunay na 

ikaw ay isang pangkalahatang kabakas. 
 

8. Kung ikaw ay nag-aangkin ng ari-arian sa ngalan ng isang Nag-iisang Pagmamay-ari, 

magbigay ng: 

A. Kasalukuyan o pinal na pederal na pahayag ng buwis, kabilang ang Schedule C;  

B. Pinakabagong lisensiya ng negosyo o permiso ng pasilidad; at 

C. Gawa-gawang Pangalan ng Negosyo (iniharap sa county), kung angkop. 
 

9. Katunayan ng Pederal na Numero ng Identipikasyon ng Tagapag-empleyo (Federal 

Employer Identification Number, FEIN)8 na itinalaga sa iyong negosyo.  Mga 

iminumungkahing dokumento:  

A. “Liham ng Kumpirmasyon” mula sa IRS na nagpapakita ng pagtatalaga ng FEIN  

B. Kopya ng natanggap na pahayag ng buwis, tulad ng: 

 IRS Form 1098, pahayag ng interes na binayaran 

 IRS Form 1099-INT o 1099-DIV, pahayag ng interes o mga dibidendo na kinita  

C. Pahina ng kumpirmasyon sa internet ng pagtatalaga ng IRS ng FEIN 

 

                                                           
8 Hindi namin tatanggapin ang mga pahayag ng buwis o aplikasyon sa  IRS Form SS-4 o W-9 upang beripikahin ang 

FEIN. 
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10. Katunayan na ang negosyo ay kasalukuyang tumatakbo o tumatanggap ng koreo sa 

kasalukuyang address na pangkoreo.    Mga iminumungkahing dokumento: 
A. Kopya ng kasalukuyang lisensiya ng negosyo o permiso ng pasilidad 

B. Kopya ng natanggap na pahayag ng buwis, tulad ng: 

 IRS Form 1098, pahayag ng interes na binayaran 

 IRS Form 1099-INT o 1099-DIV, pahayag ng interes o mga dibidendo na kinita  

C. Kopya ng pahayag ng mortgage o singil sa buwis sa tunay na ari-arian 

D. Orihinal na singil sa telepono, cable, o utilidad 

E. Orihinal na pahayag ng kard ng bangko o kredito 

 

11. Katunayan na ang negosyo ay pinatakbo o tumanggap ng koreo sa iniulat na address.  

Matatagpuan mo ang iniulat na address ng may-ari sa pahina ng mga detalye ng pag-aangkin na 

nakalimbag sa iyong porma ng pag-aangkin.  Kung hindi mo maibigay ang dokumentasyong ito 

sa iyong pag-aangkin, maaari naming kontakin ka para sa karagdagang impormasyon.  Mga 

iminumungkahing dokumento: 
A. Orihinal na singil o pahayag ng account mula sa nag-uulat na kompanya 

B. Kopya ng lisensiya ng negosyo 

C. Kopya ng natanggap na pahayag ng buwis, tulad ng: 

 IRS Form 1098, pahayag ng interes na binayaran 

 IRS Form 1099-INT o 1099-DIV, pahayag ng interes o mga dibidendo na kinita 

D. Kopya ng pahayag ng mortgage o singil sa buwis sa tunay na ari-arian 

E. Orihinal na singil sa telepono, cable, o utilidad 

F. Orihinal na pahayag ng kard ng bangko o kredito 

 

12. Kung walang iniulat na address sa pahina ng mga detalye ng pag-aangkin na nakalimbag 

sa iyong porma ng pag-aangkin, magbigay ng katunayan na ang pag-aari ay pag-aari ng 

negosyo ng nag-aangkin.  Kung hindi mo maibigay ang dokumentasyong ito sa iyong pag-

aangkin, maaari naming kontakin ka para sa karagdagang impormasyon.  Mga 

iminumungkahing dokumento: 
A. Orihinal na pahayag ng bangko (kung ang ari-arian ay mula sa isang bangko o pinansiyal 

na institusyon) 

B. Kopya ng sertipiko ng stock o orihinal na pahayag ng account (kung ang ari-arian ay 

mula sa isang kompanya ng pamumuhunan) 

C. Orihinal na invoice o resibo mula sa nag-uulat na kompanya 

D. Listahan ng mga nilalaman ng safe deposit box (kung ang ari-arian ay isang safe deposit 

box) 

 

13. Kung ikaw ay nag-aangkin ng ari-arian para sa isang negosyo na sumanib so ibinenta sa 

ibang negosyo, magbigay ng isang kopya ng kasunduan sa pagsasanib o pagbebenta.   

 

14. Kung ikaw ay nag-aangkin ng ari-arian para sa isang negosyo na dating nasuspinde ng 

SOS o ng Lupon ng Prankisya sa Buwis (Franchise Tax Board, FTB), magbigay ng 

katunayan na ang negosyo ay hindi na suspendido.   
A. Kung ang negosyo ay sinuspinde ng SOS, magbigay ng isang Sertipiko ng Magandang 
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Katayuan.9  Makakakuha ka ng sertipiko sa pamamagitan ng pagkontak sa SOS 

Information Services Office sa (916) 657-5448, o sa pamamagitan ng pagsunod sa mga 

tagubiling matatagpuan sa kanilang Website ng mga Paghiling ng Impormasyon na 

matatagpuan sa http://www.sos.ca.gov/business/be/information-requests.htm.  

B. Kung ang negosyo ay sinuspinde ng SOS, magbigay ng isang Liham ng Katayuan ng 

Entidad.  Makukuha mo ang liham sa pamamagitan ng pagkontak sa FTB sa: Franchise 

Tax Board, P.O. Box 942857, Sacramento, CA 94244-2250, o sa pamamagitan ng 

pagbisita sa Website ng FTB na matatagpuan sa 

https://www.ftb.ca.gov/online/self_serve_entity_status_letter/.  

 

15. Kung ikaw ay nag-aangkin ng mga Karapatan at Royalty sa Mineral, magbigay ng 

katunayan na ang ari-arian ay pag-aari ng negosyo ng nag-aangkin. Mga 

iminumungkahing dokumento: 

A. Kopya ng pagbabayad ng royalty (stub ng tseke o kopya ng tseke) 

B. Order ng Dibisyon 

C. Kopya ng IRS Form 1099-MISC, pahayag ng sari-saring kita 

D. Pahayag ng mga Royalty (mula sa kompanya) 

 

16. Kung ang ari-arian na inaangkin mo ay isang instrumentong maaaring isailalim sa 

negosasyon, tulad ng isang tseke, cashier's check, treveler's check, hindi nakonsumong gift 

card, money order, bond, o bond coupon, at nasa iyo ang orihinal na instrumento, 

magbigay ng isang kopya ng instrumentong maaaring isailalim sa negosasyon sa pag-

aangkin.  Kung matiyak namin na nasa amin ang iyong mga pondo, kokontakin ka namin 

para sa karagdagang impormasyon. 

 

Ipadala ang lahat ng dokumento sa:     State Controller’s Office  

Unclaimed Property Division  

P.O. Box 942850  

Sacramento, CA  94250-5873  

 

 

Kung may mga katanungan ka tungkol sa mga tagubiling ito o mga iniaatas na dokumento, 

mangyaring tawagan kami sa (800) 992-4647.   

 

Tandaan:  Kung ikaw ay may natitirang utang sa estado ng California, lungsod, o ahensiya ng county, 

ang pagbabayad sa iyong hindi naangking ari-arian ay maaaring kunin upang bayaran ang utang. 

                                                           
9 Kung ang iyong negosyo ay hindi pinatatakbo sa California, magbigay ng katumbas na dokumentong iniharap sa 

estado kung saan pinatatakbo ang iyong negosyo. 

http://www.sos.ca.gov/business/be/information-requests.htm
https://www.ftb.ca.gov/online/self_serve_entity_status_letter/

