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Để yêu cầu tài sản công bố dưới tên của một chủ sở hữu đã qua đời, xin vui lòng cung cấp sau 

đây:   

1. Đơn xin Yêu cầu Xác định Hoàn tất được ký tên của người thừa kế hoặc người đại diện cho

chủ sở hữu tài sản của người quá cố.1 Nói chung, Giấy Ủy Quyền thay vì chữ ký của người

nguyên đơn sẽ không được chấp nhận.2

A. Quý vị phải công chứng Đơn xin Xác minh Yêu cầu Bồi thường nếu:

1) Tổng giá trị của yêu cầu bồi thường là $1,000 hoặc lớn hơn;

2) Các khiếu nại là về các thứ chứa bên trong hộp ký gửi an toàn; hoặc là

3) Các khiếu nại là đối với chứng khoán, chẳng hạn như:

a) Chứng khoán;

b) Quỹ Tương hỗ;

c) Công phiếu; hoặc

d) Trái phiếu.

B. Nếu có nhiều người khiếu nại tài sản được công bố, xin vui lòng cung cấp sau đây:

1) Mỗi nguyên đơn phải ký Đơn xin Xác minh Yêu cầu Bồi thường.  Nhiều người

nguyên đơn có quyền nộp nhiều Đơn xin Xác minh Yêu cầu Bồi thường của họ

cùng với nhau nếu họ đang chia sẻ cùng một văn bản để hỗ trợ các yêu cầu bồi

thường.

a) Nếu các bên tranh chấp nộp nhiều Đơn xin Xác minh Yêu cầu Bồi thường

riêng biệt, mỗi yêu cầu phải có đầy đủ giấy tờ cần thiết.

2) Nếu tài sản là một hộp ký gửi an toàn, mỗi nguyên đơn phải cung cấp với bộ yêu

cầu của họ qua một Đơn xin Tiết lộ Tài sản Trong Hộp Ký gửi An toàn được cho

phép tiết lộ các thứ chứa bên trong của nguyên đơn.  Quý vị có thể tìm thấy

những mẫu đơn tiết lộ tại mạng của chúng tôi

tại:http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html.

3) Nếu quý vị đang đòi bồi thường tài sản đó thuộc về một người đã chết đồng sở

hữu, cung cấp bản sao giấy chứng tử cuối cùng cho tất cả các đồng chủ sở hữu đã

chết.

Lưu ý: Mỗi nguyên đơn đã xác nhận sẽ nhận được phần tài sản của mình được xác định từ 

các thông tin cung cấp cho Văn phòng Điều khiển Tiểu bang (SCO) do công ty rằng báo cáo 

tài sản hoặc bằng chứng cần thiết về quyền được cung cấp bởi người yêu cầu bồi thường.  

1 Các mẫu đơn yêu cầu phải có chữ ký của một trong những điều sau đây, như là thích hợp: người thừa kế/nguyên 

đơn, người giám hộ của nguyên đơn, người giám hộ, người bảo quản, người thi hành / người thi hành hoặc quản trị 

bất động sản của chủ sở hữu đã chết, hoặc, nếu tài sản đặc dưới tên của một tín quỹ, những người được ủy thác. Nếu 

có nhiều người bảo quản, chấp hành viên hoặc quản trị viên được bổ nhiệm, tất cả đều phải ký vào mẫu đơn và cung 

cấp các văn bản hướng dẫn tại Khoản 2, Bản sao Bằng Lái xe hiện tại của quý vị hoặc Thẻ Căn Cước.  Nếu có nhiều 

người được ủy thác, hoặc là tín quỹ phải ghi rõ đặc biệt rằng người được ủy thác có thể hoạt động độc lập, hoặc tất 

cả các ủy viên quản trị bổ nhiệm phải ký vào mẫu đơn và cung cấp thẻ căn cước. 
2 Chúng tôi có thể chấp nhận Giấy Ủy quyền (POA) trong trường hợp một tình trạng y tế ngăn ngừa người khiếu nại 

từ lúc ký mẫu đơn.  Trong trường hợp này, Văn phòng Pháp lý của chúng tôi sẽ xác định có hay không khi chấp 

nhận POA.  Để nộp đơn yêu cầu có chữ ký của POA, bao gồm tất cả các trang của các thỏa thuận POA và xác minh 

y tế do một bác sĩ có giấy phép hành nghề.  Bất kỳ khiếu nại có chữ ký của POA không có xác minh y tế của bác sĩ 

có giấy phép hành nghề sẽ bị từ chối mà không cần xem xét. 

http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html
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2. Bản sao Bằng Lái xe hiện tại của quý vị hoặc Thẻ Căn cước do Tiểu bang cấp.

A. Nếu quý vị không có Bằng Lái xe hợp lệ hoặc Thẻ Căn cước do Tiểu bang cấp, quý vị có

thể cung cấp:

1) Thẻ Căn cước Quân đội; hoặc

2) Bản sao bằng màu của trang đầu tiên và cuối cùng của hộ chiếu hợp lệ của quý vị.

B. Nếu tên của quý vị khác với tên ghi trong tín quỹ của chủ sở hữu đã chết, sẽ, hoặc Biểu

quyền Thừa kế, cung cấp văn bản xác minh thay đổi tên của quý vị.  Những văn bản đề

nghị:

1) Giấy chứng nhận kết hôn

2) Văn bản của Tòa án

3. Bằng chứng của Số An Sinh Xã Hội (SSN). Những văn bản đề nghị:

A. Bản sao của Thẻ An sinh Xã hội của quý vị

B. Bản chính cuống lương (nếu toàn bộ số SSN được ghi rõ ra)

C. Bản sao của IRS Mẫu đơn W-2, bản báo cáo của tiền lương thu được (nếu toàn bộ số

SSN được ghi rõ ra)

D. Bản sao thẻ y tế sức khỏe của quý vị (nếu toàn bộ số SSN của quý vị được ghi rõ ra)

E. Bản sao giấy ủy quyền Số Nhận dạng Thọ thuế Cá nhân (ITIN) của quý vị.

4. Nếu quý vị là một công dân nước ngoài và không có số SSN hay ITIN, hãy cung cấp tất cả

những điều sau đây:

A. Hoàn tất và ký vào Mẫu đơn W-8 BEN Cục Thuế của Chính phủ Hoa Kỳ, Giấy chứng

nhận Tình trạng Nước ngoài, mà quý vị có thể tìm thấy tại trang

mạnghttp://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf); và

B. Bản sao bằng màu của trang đầu tiên và cuối cùng của hộ chiếu hợp lệ của quý vị.

1) Nếu quý vị không có hộ chiếu, cung cấp tối thiểu hai mẫu nhận dạng do chính

phủ cấp phát. 3 Những văn bản đề nghị:

a) Bản sao giấy khai sinh được chứng nhận của quý vị, và nếu đó là một

ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, một bản dịch chứng nhận tiếng Anh

b) Bản sao thẻ đăng ký cử tri hiện tại của quý vị

c) Bản sao chứng minh thư lãnh sự hiện tại của quý vị

d) Bản sao thị thực cư trú hiện tại của quý vị

5. Nếu quý vị đang đòi bòi thường tài sản thay mặt cho trẻ vị thành niên, hãy cung cấp:

A. Bằng chứng số SSN của trẻ vị thành niên  Những văn bản đề nghị:

1) Bản sao của Thẻ An sinh Xã hội của trẻ vị thành niên

2) Bản chính cuống lương của trẻ vị thành niên (nếu toàn bộ số SSN được ghi rõ ra)

3) Bản sao của IRS Mẫu đơn W-2 của trẻ vị thành niên, bản báo cáo của tiền lương

thu được (nếu toàn bộ số SSN được ghi rõ ra)

B. Bằng chứng tuổi của trẻ vị thành niên Những văn bản đề nghị:

1) Bản sao giấy khai sinh của trẻ vị thành niên

2) Bản sao Bằng Lái xe hiện tại của trẻ vị thành niên hoặc Thẻ Căn cước do Tiểu

bang cấp.

3 Chúng tôi có thể liên lạc với quý vị để xác thực bất kỳ văn bản nước ngoài. 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf
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3) Bản sao bằng màu của trang đầu tiên và cuối cùng của hộ chiếu hợp lệ của trẻ vị

thành niên.

C. Bằng chứng về quyền nuôi dưỡng/giám hộ. Những văn bản đề nghị:

1) Trong trường hợp của cha mẹ kết hôn, bản sao giấy khai sinh của trẻ vị thành

niên

2) Trong trường hợp ly hôn, văn bản tòa án

3) Thư của người Bảo quản/Giám Hộ

4) Văn bản nhận con nuôi

6. Bằng chứng về địa chỉ hiện tại của quý vị.  Những văn bản đề nghị:

A. Bản chính cuồng lương

B. Bản sao báo cáo thuế nhận được, chẳng hạn như:

 IRS Mẫu W-2, bản báo cáo của tiền lương kiếm được

 IRS Mẫu 1098, bản báo cáo của tiền lãi

 IRS Mẫu 1099-INT hoặc 1099-DIV, bản báo cáo của lãi hoặc lợi tức cổ phần

C. Bản sao bản báo cáo tiền nợ mua nhà hoặc hóa đơn thuế bất động sản

D. Bản chính hóa đơn điện thoại, truyền hình cáp, hoặc tiện ích

E. Bản chính bản báo cáo nhà băng hoặc thẻ tín dụng

7. Tất cả các trang của giấy chứng tử chính thức xác nhận chủ sở hữu đã chết.

A. Nếu chủ sở hữu đã qua đời ở California, quý vị có thể có được giấy chứng tử chính thức

xác nhận bằng cách liên lạc với văn phòng thích hợp lưu trữ của quận:

1) Để xác định các quận trong một thành phố nằm ở đâu hãy vào:

http://www.csac.counties.org  và ghi vào “tên thành phố” trong ô tìm kiếm.

2) Để truy cập vào trang mạng của hồ sơ chứa đựng của quận, hãy vào trang:

http://www.cdph.ca.gov/certlic/birthdeathmar/Pages/CountyRecorderOffice.aspx

B. Nếu chủ sở hữu đã qua đời ở một tiểu bang khác ngoài California, quý vị sẽ cần phải liên

hệ với Văn phòng Hồ sơ Quan trọng của tiểu bang đó.  Để truy cập vào trang mạng của

Văn phòng Hồ sơ Quan trọng, hãy vào trang mạng: http://www.cdc.gov/nchs/w2w.htm

C. Nếu chủ sở hữu đã chết bên ngoài Hoa Kỳ, và các giấy chứng tử là một ngôn ngữ nước

ngoài, quý vị phải nộp cả bản sao giấy chứng tử chính thức chứng nhận và bản dịch tiếng

Anh được chứng nhận.4

1) Nếu chủ sở hữu đã qua đời là một công dân nước ngoài, cung cấp một bản sao

của trang đầu tiên và trang cuối hộ chiếu của chủ sở hữu đã chết hoặc một số

nhận dạng khác của chính phủ ban hành.

8. Nếu không xác định trên giấy chứng tử, cung cấp bằng chứng của SSN các chủ sở hữu đã chết.
Những văn bản đề nghị:

A. Bản sao của Thẻ An sinh Xã hội của người chủ sở hữu qua đời

B. Bản chính cuống lương (nếu toàn bộ số SSN của người chủ sở hữu qua đời được ghi rõ

ra) 

C. Bản sao của IRS Mẫu đơn W-2, bản báo cáo của tiền lương thu được (nếu toàn bộ số

SSN của chủ sở hữu qua đời được ghi rõ ra)

4 Chúng tôi có thể liên lạc với quý vị để xác thực bất kỳ văn bản nước ngoài. 

http://www.cdph.ca.gov/certlic/birthdeathmar/Pages/CountyRecorderOffice.aspx
http://www.cdc.gov/nchs/w2w.htm
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D. Bản sao thẻ y tế chủ sở hữu đã qua đời (nếu toàn bộ SSN chủ sở hữu đã qua đời được ghi

rõ ra)

E. Bản sao giấy ủy quyền ITIN của chủ sở hữu đã qua đời

9. Chứng minh rằng các chủ sở hữu đã qua đời nhận được thư tại địa chỉ được báo cáo, nếu

địa chỉ báo cáo không được xác định trên giấy chứng tử.  Quý vị có thể tìm địa chỉ thông báo

chi tiết trên trang yêu cầu bồi thường có in trong mẫu đơn của quý vị.  Nếu quý vị không thể

cung cấp văn bản này với yêu cầu bồi thường của quý vị, chúng tôi có thể liên lạc với quý vị để

biết thêm thông tin.  Những văn bản đề nghị:

A. Bản chính hóa đơn hoặc bản báo cáo tài khoản từ công ty báo cáo

B. Bản chính cuồng lương

C. Bản sao báo cáo thuế nhận được, chẳng hạn như:

 IRS Mẫu W-2, bản báo cáo của tiền lương kiếm được

 IRS Mẫu 1098, bản báo cáo của tiền lãi

 IRS Mẫu 1099-INT hoặc 1099-DIV, bản báo cáo của lãi hoặc lợi tức cổ phần

D. Bản sao bản báo cáo tiền nợ mua nhà hoặc hóa đơn thuế bất động sản

E. Bản chính hóa đơn điện thoại, truyền hình cáp, hoặc tiện ích

F. Bản chính bản báo cáo nhà băng hoặc thẻ tín dụng

10. Nếu không có địa chỉ được báo cáo trên trang chi tiết yêu cầu bồi thường có in trong mẫu

đơn của quý vị, cung cấp bằng chứng rằng các tài sản thuộc sở hữu của người quá cố. Nếu

quý vị không thể cung cấp văn bản này với yêu cầu bồi thường của quý vị, chúng tôi có thể liên

lạc với quý vị để biết thêm thông tin.  Những văn bản đề nghị:

A. Bản chính báo cáo ngân hàng (nếu tài sản là từ một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính)

B. Chứng chỉ cổ phiếu hoặc bản chính báo cáo tài khoản (nếu tài sản là từ một công ty đầu

tư)

C. Bản chính hóa đơn hoặc biên nhận từ các công ty báo cáo

D. Danh sách các thứ chứa bên trong hộp ký gửi an toàn (nếu tài sản là một hộp ký gửi an

toàn)

11. Nếu quý vị đang đòi Quyền Khoáng sản hoặc Thuế Tài nguyên, cung cấp bằng chứng rằng

các tài sản thuộc sở hữu của người quá cố. Những văn bản đề nghị:

A. Bản sao thanh toán tiền tài nguyên (cuồng ngân phiếu hoặc bản sao ngân sách)

B. Bộ phận Thứ tự

C. Bản sao của IRS Mẫu 1099-MISC, bản báo cáo thu nhập kiếm được linh tinh

D. Bản báo cáo Thuế Tài nguyên (từ công ty)

12. Nếu tài sản quý vị đang đòi bồi thường là một văn kiện chuyển nhượng, chẳng hạn như ngân

phiếu, ngân phiếu tiền, ngân phiếu du lịch, thẻ quà tặng không trả lại tiền, ngân phiếu trả

tiền trước, công trái phiếu, hoặc phiếu giảm giá trái phiếu, và quý vị có văn kiện bản chính,

cung cấp một bản sao của các văn kiện chuyển nhượng với yêu cầu bồi thường của quý vị.

Nếu chúng tôi xác định rằng chúng tôi có tiền của quý vị, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị để

biết thêm thông tin.

13. Nếu chủ sở hữu bất động sản đã qua đời được giữ trong tín quỹ, cung cấp tất cả các văn

bản sau đây:
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A. Một bản sao đầy đủ và có chữ ký của tín quỹ của chủ sở hữu quá cố, bao gồm tất cả phần

bổ sung và sửa đổi; và

B. Nếu quý vị là một người được ủy thác, cung cấp Số Nhận dạng Nhân viên Liên bang của

tín quỹ (FEIN).  Những văn bản đề nghị:

1) Thư Chứng nhận từ IRS ghi rõ nhiệm vụ của FEIN

2) Bản sao báo cáo thuế nhận được, chẳng hạn như:

a) IRS Mẫu 1098, bản báo cáo của tiền lãi

b) IRS Mẫu 1099-INT hoặc 1099-DIV, bản báo cáo của lãi hoặc lợi tức cổ

phần

3) IRS phân công các trang mạng xác nhận của FEIN

C. Nếu quý vị là một người thụ hưởng và tín quỹ đã được phân phối, cung cấp bản sao cuối

cùng của Schedule K-1.

1) Chúng tôi có thể liên lạc với quý vị để biết thêm thông tin về người được ủy thác.

D. Nếu tài sản đã không được báo cáo trong tên của tín quỹ, hoặc tài sản không được xác

định trong các văn bản tin cậy, cũng nên cung cấp một bản sao tài sản chung của người

đã chết.

 Lưu ý: Nếu quý vị là người được ủy thác và các bất động sản không có một FEIN, quý vị có thể áp 

dụng cho một bằng cách gửi cho IRS mẫu đơn SS-4, có thể được tìm thấy trên trang web của IRS tại 

http: www.irs.gov, hoặc liên lạc với Sở Thuế Vụ tại (800) 829-4933. 

14. Nếu quý vị là người đại diện cá nhân được bổ nhiệm cho bất động sản, cung cấp:

A. Bằng chứng về cuộc hẹn của quý vị.  Những văn bản đề nghị:

1) Thông qua và /hoặc Nộp bản sao của Thư Chúc hoặc Quản trị có chữ ký của một

quan chức tư pháp của các tòa án của quý vị;

2) Nghị định Cuối cùng của Phân phối5 (chỉ chứng thực di chúc đã đóng); hoặc là

3) Các văn kiện khác của tòa án.

B. FEIN cho bất động sản.  Những văn bản đề nghị:

1) Thư Chứng nhận từ IRS ghi rõ nhiệm vụ của FEIN

2) Bản sao báo cáo thuế nhận được, chẳng hạn như:

a) IRS Mẫu 1098, bản báo cáo của tiền lãi

b) IRS Mẫu 1099-INT hoặc 1099-DIV, bản báo cáo của lãi hoặc lợi tức cổ

phần

3) IRS phân công các trang mạng xác nhận của FEIN

Lưu ý: Nếu các bất động sản không có một FEIN, quý vị có thể áp dụng cho một bằng cách gửi cho 

IRS mẫu đơn SS-4, có thể được tìm thấy trên trang web của IRS tại http: www.irs.gov, hoặc liên lạc 

với Sở Thuế Vụ tại (800) 829-4933. 

15. Nếu quý vị là người thụ hưởng của một bất động chứng thực, cung cấp:

A. Một xác nhận/nộp bản sao của lệnh tòa án ra Nghị định Cuối cùng của Phân phối cho bất

động sản của người chết có chữ ký của một nhân viên tư pháp; và

1) Nếu Nghị định Cuối cùng định rõ, như thụ hưởng đến bất động sản, một tín quỹ

mà quý vị là một người được ủy thác, cũng cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết

5 Chúng tôi sẽ không chấp nhận đơn khởi kiện hoặc một lệnh chưa ký cho một Nghị định Cuối cùng của Phân phối. 

https://sa1.www4.irs.gov/modiein/individual/index.jsp
http://http:%20www.irs.gov


YÊU CẦU NGƯỜI THỪA KẾ DÀNH CHO NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 

NỘP HƯỚNG DẪN VÀ VĂN BẢN YÊU CẦU  

REV 10/21/2016 Page 6 of 6 

cho bất động sản được tổ chức trong tín quỹ, như được liệt kê ở trên trong mục 

13. 

B. Chúng tôi có thể liên lạc với quý vị để biết thêm thông tin về người đại diện cá nhân cho

bất động sản.

16. Nếu quý vị là người thi hành/di trúc của chủ sở hữu đã qua đời hoặc người thụ hưởng có

tên trong di chúc, và các bất động sản có giá trị từ $150,000 hoặc ít hơn, cung cấp sau đây:

A. Một bản sao hoàn chỉnh của di chúc đã ký của chủ sở hữu đã qua đời, bao gồm tất cả

phần bổ sung và sửa đổi, nếu có; và

B. Một hoàn tất và đã ký Đạo luật Mục 13101 Tuyên bố Chứng thực Chi Chúc6, trong đó

quý vị có thể tìm thấy trên trang mạng của chúng tôi tại:

http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html.

17. Nếu quý vị là người thừa kế của một chủ sở hữu đã qua đời mà người đó không để lại di

chúc, cung cấp:

A. Một hoàn tất và đã ký Đạo luật Mục 13101 Tuyên bố Chứng thực Chi Chúc6, trong đó

quý vị có thể tìm thấy trên trang mạng của chúng tôi tại:

http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html;
B. Một bảng hoàn thành của quyền thừa kế, mà quý vị có thể tìm thấy trên trang web của

chúng tôi tại: http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html; and

C. Văn bản về mối quan hệ của quý vị với các chủ sở hữu đã qua đời. Những văn bản đề

nghị:

1) Giấy chứng nhận kết hôn

2) Giấy chứng tử

3) Giấy khai sinh

a) Nếu tên của quý vị khác với tên trên giấy khai sinh của quý vị, cung cấp

văn bản để xác minh thay đổi tên của quý vị. Những văn bản đề nghị:

 Giấy chứng nhận kết hôn

 Văn bản của Tòa án

Gửi tất cả các văn bản tới: State Controller’s Office 

      Unclaimed Property Division 

      P.O. Box 942850 

      Sacramento, CA 94250-5873 

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các hướng dẫn hoặc văn bản cần thiết, xin vui lòng gọi 

cho chúng tôi (800) 992-4647.  

Lưu ý: Nếu quý vị có một khoản nợ với một tiểu bang California, thành phố hoặc cơ quan quận, 

thanh toán tài sản không có người nhận của quý vị có thể bị ngăn chặn để trả nợ. 

6
 Đạo luật Mục 13101 Tuyên bố Chứng thực Di chúc tuyên bố rằng bất động sản của người đã qua đời là $150,000 

hoặc ít hơn và không có thủ tục tố tụng tại là hoặc đã được tiến hành để quản lý bất động sản.  Nếu giá trị của tài sản 

quý vị đang đòi vượt quá $ 150,000, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị kiến nghị toàn án chỉ định một đại diện cá nhân 

cho bất động sản. 

http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html
http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html
http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html

