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 آپ کے 

ٹیکس ڈالرز کہاں 
خرچ ہوتے ہیں؟

باوردی ایجنسیاں )پولیس، 
آگ بجھانے والی، صفائی 
ستھرائی، اصالحی مراکز(

تعلیم

صحت اور بہبود
22%

31%

19%

28%

نیویارک سٹی میں، 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے مالی سال 2020 میں سٹی کی جانب سے اکٹھے کئے گئے 
تمام ٹیکس ڈالرز کا %47، پراپرٹی ٹیکس کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ چارٹ دکھاتا ہے کہ سٹی کے تمام ٹیکس ڈالرز 

کیسے خرچ کئے گئے۔

دیگر ایجنسیاں 
)نقل و حمل، رہائش، 

پارکس، وغیرہ(
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ہم آپ کے پراپرٹی ٹیکس بل کا 
حساب کیسے کرتے ہیں

مارکیٹ ویلیو کا تعین کرتے ہیں 
ہم ایسے شماریاتی تجزیے کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے گھر کی قیمت کا تعین کرتے ہیں جو آپ کےنواحی عالقے میں 

واقع اس جیسی دوسری پراپرٹیز کی حالیہ قیمت فروخت جیسے ڈیٹا کو مدنظر رکھتا ہے۔

تخمینہ شدہ قیمت کا تعین کرتے ہیں
کسی پراپرٹی کی تخمینہ شدہ قیمت اس کی مارکیٹ ویلیو کی شرح فیصد ہوتی ہے اور اسے مندرجہ ذیل تبدیلیوں کے ساتھ 
پراپرٹی کے ساالنہ ٹیکس بل کا حساب لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قانون کی رو سے، کالس 1 کی پراپرٹی کی 
تخمینہ شدہ قیمت ساالنہ %6 سے زیادہ یا پانچ سال میں %20 سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی، ماسوائے اس کے کہ قیمت میں 

اضافہ نئی تعمیر یا مرمت و بحالی کی وجہ سے ہو۔ مزید برآں، آپ کی تخمینہ شدہ قیمت آپ کے گھر کی مارکیٹ ویلیو 
کے %6 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔

فائل میں موجود استثنائی صورتوں کو الگو کرتے ہیں 
سٹی آف نیویارک بزرگوں، سابقہ فوجیوں، پادریوں، معذور افراد اور دیگر مکان مالکوں کو ٹیکس میں رعایتوں کی 
پیشکش کرتا ہے جنہیں استثنائی صورتیں کہتے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی استثنا کے لیے اہل ہیں، تو ہم آپ کی 

پراپرٹی کی قابل ٹیکس قدر کا تعین کرنے کے لیے اس کی تخمینہ شدہ قیمت میں سے ان رقومات کو منہا کر دیتے ہیں۔ 
)آپ ٹیکس میں کن رعایتوں کے لیے اہل ہو سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے www.nyc.gov/ownerexemption سے 

رجوع کیجیے۔(

پراپرٹی ٹیکس بل
ہم آپ کی قابل ٹیکس قدر پر کالس 1 پراپرٹیز کے لیے سٹی ٹیکس کی شرح الگو کر کے آپ پر واجب االدا پراپرٹی 

ٹیکسز کا حساب کرتے ہیں، جس کا ریاستی قانون کے تقاضوں کی بنیاد پر سٹی کونسل کی جانب سے جزوی طور پر ہر 
سال فیصد کی صورت میں تعین کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی پراپرٹی تخفیف کی شکل میں ٹیکس کی رعایت وصول کرتی ہے، 

تو ہم آپ پر واجب االدا رقم میں کمی النے کے لیے آپ کے بل سے اس رعایت کو منہا کرتے ہیں۔

1
2

4
3

مرحلہ
مرحلہ

مرحلہ
مرحلہ

مثال
ایک خاندان واال گھر۔ مالک ٹیکس میں استثنا اور تخفیف وصول کرتا ہے

714,000$مارکیٹ ویلیو
x .06تخمینہ کی شرح فیصد )اس کیس میں مارکیٹ ویلیو کا 6%(

42,840$تخمینہ شدہ قیمت
2,000$ -منفی استثنا

40,840$قابل ٹیکس قدر
x .21045ٹیکس کی شرح )ہر سال سٹی کونسل کی جانب سے متعین کی جاتی ہے(

8,595$تخفیفات سے قبل پراپرٹی ٹیکس
396$ -منفی تخفیف

8,199$کل واجب االدا پراپرٹی ٹیکس

https://www1.nyc.gov/site/finance/benefits/landlords.page
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تخمینہ شدہ قیمت — آپ کی پراپرٹی کی قیمت لگانا  
شعبۂ مالیات )Department of Finance( ایسے شماریاتی تجزیے کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی ٹیکس کالس 1 

پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیو کا تعین کرتا ہے جو آپ کے نواحی عالقے میں واقع اس جیسی دوسری پراپرٹیز کی حالیہ قیمت 
فروخت جیسے ڈیٹا کو مدنظر رکھتا ہے۔ اس جیسی دوسری پراپرٹیز سے مراد ہے جن کا سائز، طرز اور سِن تعمیر آپ کی 

پراپرٹی سے ملتا جلتا ہو۔

پراپرٹی ٹیکس کی کالسز
نیویارک سٹی میں پراپرٹیز کو چار کالسز میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں سے ہر ایک کی قدر پیمائی اور تخمینہ کاری 

قانون کے مطابق مختلف انداز میں کی جاتی ہے۔ ٹیکس کی کالس 1 میں ایک سے تین یونٹس والی رہائشی پراپرٹیز شامل 
ہیں۔ کالس 2، 3 اور 4 کی پراپرٹیز کے لیے مارکیٹ ویلیو کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، اس کے متعلق معلومات کے لیے 

www.nyc.gov/propertytaxes سے رجوع کریں۔

1
مرحلہ

ایک سے تین یونٹس والی 
رہائشی پراپرٹیز

یوٹیلٹی کمپنی کا ساز و سامان 
اور خصوصی فرنچائز پراپرٹی

4 سے زیادہ یونٹس والی 
رہائشی پراپرٹیز، بشمول کو 

آپرٹیوز اور کانڈو مینیمز

تمام دیگر رئیل پراپرٹی، 
بشمول دفتری عمارات، 

فیکٹریاں، اسٹورز اور ہوٹلز

https://www1.nyc.gov/site/finance/taxes/property.page
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تخمینہ شدہ قیمت — آپ کی پراپرٹی کا تخمینہ لگانا
آپ کے گھر کی تخمینہ شدہ قیمت اس کی مارکیٹ ویلیو کی شرح فیصد ہوتی ہے۔ ریاستی قانون اس بات کی حد مقرر کرتا 
ہے کہ نیویارک سٹی میں کالس 1 پراپرٹی کی تخمینہ شدہ قیمت کتنی بڑھ سکتی ہے۔ آپ کے گھر کی مارکیٹ ویلیو جتنی 
تیزی سے بھی بڑھے، آپ کی تخمینہ شدہ قیمت ساالنہ %6 سے زیادہ یا پانچ سال میں %20 سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی، 
ماسوائے اس کے کہ آپ پراپرٹی میں کوئی طبعی تبدیلی کریں جیسے کہ کوئی اضافہ یا مرمت و بحالی۔ ان حدود کی وجہ 

سے، زیادہ تر کالس 1 کی پراپرٹیز کا تخمینہ %6 سے کم پر لگایا جاتا ہے۔

ان حدود کے نتیجے میں، شاید آپ کو معلوم ہو کہ چاہے مارکیٹ ویلیو کم ہو رہی ہو لیکن آپ کی تخمینہ شدہ قیمت میں 
اضافہ جاری رہتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ تخمینہ شدہ قیمت کو مارکیٹ ویلیو "تک پہنچنے" میں کئی سال لگ سکتے 
ہیں۔ نیچے دیئے گئے ٹیبل میں ایک ایسی پراپرٹی کی مثال دی گئی ہے جس کی تخمینہ شدہ قیمت مارکیٹ ویلیو میں کمی 

ہونے کے باوجود بڑھتی رہی۔ 

آپ کی پراپرٹی کی تخمینہ شدہ قیمت تبدیل کیوں ہو گئی ہے؟
آپ کی تخمینہ شدہ قیمت کئی وجوہات کی بنا پر تبدیل ہو سکتی ہے: 

آپ کی پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیو تبدیل ہو چکی ہے۔ 	

 آپ نے اپنے گھر میں کوئی طبعی تبدیلی کی ہے، جیسے کوئی اضافہ یا مرمت و بحالی، اور یہ طبعی تبدیلیاں اس  	
سال کے لیے آپ کی تخمینہ شدہ قیمت میں اضافوں پر ساالنہ یا پانچ سالہ حدود کے تابع نہیں ہیں۔

آپ نے ٹیکس کی کسی استثناء یا تخفیف کو ضائع کر دیا ہے، یا اس کی قدر کم کر دی گئی۔ 	

 آپ کی تخمینہ شدہ قیمت مارکیٹ ویلیو میں پہلے سے رونما ہونے والی تبدیلیوں تک پہنچ رہی ہے، جیسا کہ ذیل  	
کے ٹیبل میں دکھایا گیا ہے۔ 

2
مرحلہ

1-3 خاندانوں والے گھر کی 
سال 3سال 2سال 1مثال

100,000150,000140,000مارکیٹ ویلیو

تخمینہ شدہ قیمت، اگر اضافوں 
6,0009,0008,400پر حد نہ لگائی گئی ہو

تخمینہ شدہ قیمت، اضافوں پر 
6,0006,3606,741حد لگانے کی صورت میں
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استثنائی صورتیں — آپ کے پراپرٹی ٹیکس میں کمی کرنا  
سٹی آف نیویارک بزرگوں، سابقہ فوجیوں، پادریوں، معذور افراد اور دیگر افراد کو ٹیکس میں رعایتوں کی پیشکش کرتا ہے 
جنہیں استثنائی صورتیں کہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی استثنا تفویض کی جاتی ہے تو یہ آپ کے گھر کی تخمینہ شدہ قیمت میں 
سے منہا کر دی جاتی ہے اور اس طرح آپ کی قابل ٹیکس قدر کم ہو جاتی ہے۔ )استثنا تخفیف سے مختلف ہوتا ہے، جو کہ 

ٹیکس میں رعایت کی ایک قسم ہے اور آپ کے ٹیکس کا حساب لگائے جانے کے بعد اس میں کمی کی جاتی ہے۔( آپ کا 
جوالئی کا پراپرٹی ٹیکس بل ایسی استثنائی صورتیں دکھاتا ہے جو آپ کو 1 جوالئی سے شروع ہونے والے ٹیکس سال کے 

لیے موصول ہوں گے۔  

آپ کے لیے درست استثنا)استثنات( کو تالش کرنا

3
مرحلہ

STAR 
)اسکول ٹیکس ریلیف( - 

*STAR بنیادی
*STAR اضافہ شدہ

بزرگ شہری مالکان 
مکانات کا استثنا 

)SCHE(

معذور مالکان مکانات کا 
)DHE( استثنا

اہلیت

گھروں، کو-آپس، اور 
کانڈوز کے ایسے مالکان 

کو دستیاب ہے جن کی 
ساالنہ آمدنی $250،000 

یا اس سے کم ہے۔

گھروں، کو-آپس، اور کانڈوز 
کے +65 سال کے ایسے 

مالکان کو دستیاب ہے جن کی 
ساالنہ آمدنی 90،550$ یا 

اس سے کم ہے۔

+65 سال کے ایسے مالکان 
کو دستیاب ہے جن کی 

ساالنہ آمدنی $58،399 یا 
اس سے کم ہے۔

معذوریوں کے حامل ایسے 
مالکان کو دستیاب ہے جن 

کی ساالنہ آمدنی 58،399$ 
یا اس سے کم ہے۔

مراعات

ٹیکس کی بچتیں: تقریباً 
300$/ساالنہ۔

ٹیکس کی بچتیں: تقریباً $ 
600/ساالنہ

تخمینہ شدہ قیمت میں 
%50 تک کمی کرتی ہے۔

تخمینہ شدہ قیمت میں 
%50 تک کمی کرتی ہے۔

ے
ے لی

ے ک
درخواست دین

 www.tax.ny.gov 
سے رجوع کیجیے یا یہاں 

 کال کیجیے 
2036-457 )518(۔

 www.tax.ny.gov سے 
رجوع کیجیے یا یہاں کال 

کیجیے 2036-457 )518(۔
)اگر آپ موجودہ طور پر 

بنیادی STAR وصول کر 
رہے ہیں، تو آپ ڈیپارٹمنٹ 

برائے فنانس کے ساتھ 
E-STAR کے لئے 

درخواست دے سکتے ہیں: 
).www.nyc.gov/star

www.nyc.gov/sche 
پر دستیاب درخواست مکمل 

کریں۔

www.nyc.gov/dhe 
پر دستیاب درخواست مکمل 

کریں۔

حتمی تاریخ

15 مارچ15 مارچ15 مارچ15 مارچ

*  2016 میں، ایک ریاستی قانون نے STAR کو پراپرٹی ٹیکس کے استثناء سے انکم ٹیکس کریڈٹ میں بدل دیا تھا۔ اگر آپ نے 
ٹیکس کے سال 16-2015 کے لئے استثنا حاصل کیا ہے اور بعد ازاں اسے گنوا چکے ہیں، تو اپ اسے بحال کروانے کے 
لئے DOF کو درخواست دے سکتے ہیں۔ STAR پراپرٹی ٹیکس استثناء کے موجودہ وصول کنندگان اس کی وصولی جاری 

رکھ سکتے ہیں۔ نئے درخواست دہندگان کو کریڈٹ کے لیے ریاست کو درخواست دینا ہو گی۔ یہ کریڈٹ 500,000$ یا اس سے 
کم ساالنہ آمدنی والے گھرانوں کے لئے دستیاب ہے۔ اگر آپ اہلیت رکھتے/رکھتی ہیں تو آپ کو چیک کی صورت میں کریڈٹ 

موصول ہو گا۔ کریڈٹ کی ڈالروں میں رقم بالعموم پراپرٹی ٹیکس استثنا کے جتنی ہی ہو گی۔

اہلیت اور مراعات کی مکمل تفصیالت WWW.NYC.GOV/FINANCE پر دستیاب ہیں

https://www.tax.ny.gov
https://www.tax.ny.gov
https://www1.nyc.gov/site/finance/benefits/landlords-star.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/benefits/landlords-sche.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/benefits/landlords-dhe.page
http://www.nyc.gov/finance
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دونوں کٹوتیوں کے درمیان کیا فرق ہے؟
استثنائی صورتیں

استثنا ٹیکسز کا حساب لگائے جانے سے قبل آپ کی 
تحمینہ شدہ قیمت میں کمی کرتا ہے۔

تخفیفات
تخفیف آپ کے ٹیکسز کا حساب لگائے جانے کے بعد 

ان میں کمی کرتی ہے۔

براہ کرم استثنائی صورتوں کے متعلق تازہ ترین معلومات کے لیے www.nyc.gov/finance سے رجوع کیجیے۔

سابقہ فوجیوں کا استثنا 
معذوری کے شکار کسی جرم 

سے متاثرہ افراد اور گڈ سمیرٹن 
)Good Samaritan( کا استثنا

اہل کلیسا کا استثنا

مخصوص سابقہ فوجیوں، سابقہ 
فوجیوں کے/کی شریک حیات/

بیوہ)بیواؤں(/رنڈوے، اور گولڈ اسٹار 
والدین کو دستیاب ہے۔

جرائم کے شکار افراد اور ایسے افراد 
جو کسی جرم کو روکتے ہوئے یا کسی 
جرم کے شکار شخص کی مدد کرتے 
ہوئے زخمی ہوئے ہوں۔ صرف شہری 
افراد۔ مالک نے معذوری کی مناسبت 
سے گھر میں ضروری تبدیلیاں الزماً 

کی ہوئی ہوں۔

اہل کلیسا کے مخصوص اراکین یا 
ان کی وفات کے بعد دوبارہ شادی نہ 
اہلیتکرنے والے ان کے/کی شریک حیات۔

معذوری کی مناسبت سے کی جانے مراعات کا درجہ مختلف ہوتا ہے۔
والی مرمت و بحالی کے اخراجات کا 

معاوضہ۔

گھر کی تخمینہ شدہ قیمت میں 
مراعت1,500$ کی کمی کرتی ہے۔

 www.nyc.gov/ownerexemption 
پر دستیاب، ایک درخواست مکمل 

کیجیے

 www.nyc.gov/ownerexemption
پر دستیاب، ایک درخواست مکمل 

کیجیے

 www.nyc.gov/ownerexemption
پر دستیاب، ایک درخواست مکمل 

کیجیے

ے 
درخواست دین
ے

ے لی
ک

حتمی تاریخ15 مارچ15 مارچ15 مارچ

اہلیت اور مراعت کی مکمل تفصیالت WWW.NYC.GOV/FINANCE پر دستیاب ہیں

https://www1.nyc.gov/site/finance/index.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/benefits/landlords.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/benefits/landlords.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/benefits/landlords.page
http://www.nyc.gov/finance
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آپ کا ساالنہ پراپرٹی ٹیکس بل — کالس 1 
آپ کا ساالنہ کالس 1 پراپرٹی ٹیکس بل اس طرح کا ہو گا: 4

مارکیٹ ویلیو  
شعبۂ مالیات )Department of Finance( ایسے شماریاتی تجزیے کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی ٹیکس کالس 1 پراپرٹی کی مارکیٹ 
ویلیو کا تعین کرتا ہے جو آپ کے نواحی عالقے میں واقع اس جیسی دوسری پراپرٹیز کی حالیہ قیمت فروخت جیسے ڈیٹا کو مدنظر رکھتا 

ہے۔ اس کے جیسی دوسری پراپرٹیز سے مراد ہے جن کا سائز، طرز، اور سن تعمیر آپ کی پراپرٹی سے ملتا جلتا ہو۔

تخمینہ شدہ قیمت  
کسی پراپرٹی کی تخمینہ شدہ قیمت اس کی مارکیٹ ویلیو کی شرح فیصد ہوتی ہے۔ قانون کی رو سے، کالس 1 کی پراپرٹی کی تخمینہ شدہ 
قیمت ساالنہ %6 سے زیادہ یا پانچ سال میں %20 سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی، ماسوائے اس کے کہ قیمت میں اضافہ نئی تعمیر یا مرمت و 

بحالی کی وجہ سے ہو۔ مزید برآں، آپ کی تخمینہ شدہ قیمت آپ کے گھر کی مارکیٹ ویلیو کے %6 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ 

استثنا کی قدر  
آپ کو وصول ہونے والے کسی استثنا کے نتیجے میں آپ کی تخمینہ شدہ قیمت میں ہونے والی کمی۔

تخفیفات سے قبل ٹیکسز  
کسی قسم کی تخفیفات الگو کرنے سے قبل آپ کے گھر کی قابل ٹیکس قدر

ٹیکس کی شرح  
وہ شرح جس کے حساب سے نیویارک سٹی آپ کی پراپرٹی کالس پر ٹیکس عائد کرتا ہے۔ اس فیصد کا تعین سٹی کونسل کی جانب سے 

)جزوی طور پر، ریاستی قانون کے تقاضوں کی بنیاد پر( ہر سال کیا جاتا ہے اور اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ 

ساالنہ پراپرٹی ٹیکس  
اگر آپ کوئی تخفیفات رکھتے/رکھتی ہیں، تو وہ الگو کی جاتی ہیں اور حتمی پراپرٹی ٹیکس بل کا تعین کرنے کے لیے آپ کے ٹیکسز کی 

رقم سے منہا کی جاتی ہیں۔

مرحلہ
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ہم آپ کے پراپرٹی ٹیکس کا حساب کیسے کرتے ہیں، اس کا ایک جائزہ
ساالنہ پراپرٹی ٹیکس = })تخمینہ شدہ قیمت منفی استثنائی صورتیں( )X( ٹیکس کی شرح{ منفی تخفیفات

1
2

4
3

مارکیٹ ویلیو:
ہم ایسے شماریاتی تجزیے کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے گھر کی مارکیٹ ویلیو کا تعین کرتے ہیں 

جو آپ کے نواحی عالقے میں واقع اس جیسی دوسری پراپرٹیز کی حالیہ قیمت فروخت جیسے ڈیٹا کو 
مدنظر رکھتا ہے۔

تخمینہ شدہ قیمت:
مارکیٹ ویلیو x تخمینے کی سطح )%6( یا محدود کردہ تخمینہ شدہ ویلیو

استثنائی صورتیں:
تخمینہ شدہ قیمت – استثنات = قابل ٹیکس قدر

ساالنہ پراپرٹی ٹیکس:
قابل ٹیکس قدر x ٹیکس کی شرح– تخفیفات

250,000$ یا کم تخمینہ شدہ قیمت والے گھروں کے پراپرٹی ٹیکس بل سہ ماہی بنیاد پر بھیجے جاتے ہیں اور 
250,000$ سے زیادہ تخمینہ شدہ قیمت والے گھروں کے لیے ششماہی بنیاد پر بھیجے جاتے ہیں۔ سہ ماہی بل 1 

جوالئی، 1 اکتوبر، 1 جنوری اور 1 اپریل کو واجب االدا ہوتے ہیں، آپ کا بل بالعموم اس کی واجب االدا تاریخ سے ایک 
ماہ پہلے بذریعہ ڈاک بھجوایا جاتا ہے۔ ششماہی بل ان کی واجب االدا تاریخوں 1 جنوری اور 1 جوالئی سے ایک ماہ 

پہلے بذریعہ ڈاک بھجوائے جاتے ہیں۔

جب آپ کو اپنا بل موصول ہو، تو اس کا احتیاط سے جائزہ لیں تاکہ یقینی بنایا جائے کہ آپ کو نہ صرف اس بات کی 
سمجھ ہو کہ آپ پر کتنی رقم واجب االدا ہے، بلکہ یہ بھی کہ اتنی رقم کیسے بنی ہے۔ اس کتابچے کو بطور ہدایاتی رہنما 

استعمال کریں، اور مزید معلومات کے لیے www.nyc.gov/finance مالحظہ کریں جہاں آپ کسی بھی وقت اپنا 
پراپرٹی ٹیکس بل بھی دیکھ سکتے/سکتی ہیں۔

ادائیگی کیسے کی جائے 
آپ کے لئے دستیاب ادائیگی کی آپشنز —الیکٹرانک، بذریعہ ڈاک یا بذات خود — کے متعلق جاننے کے لیے اپنے بل پر 

موجود ہدایات کی پیروی کریں یا  www.nyc.gov/payonline سے رجوع کیجیے۔ 

بینکس اور مارگیج کی خدمات فراہم کرنے والی کمپنیاں
اگر آپ بینک یا مارگیج کی خدمات فراہم کرنے والی کمپنی کی وساطت سے اپنے پراپرٹی ٹیکسز ادا کرتے/کرتی ہیں تو 
آپ کو شعبۂ مالیات سے پراپرٹی ٹیکس کا بل نہیں موصول ہو گا ماسوائے اس کے کہ اگر آپ دیگر چارجز کے لیے ذمہ 

دار ہوں، جیسے کہ سائیڈ واک اور ہنگامی مرمتیں۔

مرحلہ
مرحلہ

مرحلہ
مرحلہ

اپنے پراپرٹی ٹیکس بل کی ادائیگی

https://www1.nyc.gov/site/finance/index.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/pay-now/pay.page
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پراپرٹی کی مالیت کا نوٹس
شعبۂ مالیات کی جانب سے آپ کو موصول ہونے والی سب سے اہم دستاویزات میں سے ایک پراپرٹی کی قدر کا نوٹس 

)Notice of Property Value(، یا NOPV ہوتا ہے۔ NOPV ہر سال جنوری میں بھیجا جاتا ہے، جو آپ کو آپ کی پراپرٹی کی 
مارکیٹ ویلیو اور تخمینہ شدہ قیمت کے بارے میں ہمارے فیصلے سے آگاہ کرے گا۔ 

آپ کی مارکیٹ ویلیو اور تخمینہ شدہ قیمت کے عالوہ، NOPV پر آپ کے موجودہ استثنات درج ہوں گے، اگرچہ اس میں وہ استثنات شاید 
شامل نہ ہوں جو آپ کو اگلے ٹیکس سال میں موصول ہوں گے۔

NOPV کوئی بل نہیں ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ سے درکار ہو گا کہ اس نوٹس کو فائل میں محفوظ 
رکھیں اور پورے سال کے دوران حوالے کے لیے استعمال کریں۔

ایک کالس 1 پراپرٹی کے لیے NOPV کی مثال ذیل میں دی گئی ہے:

آپ کی پراپرٹی کے متعلق تفصیالت کے ساتھ ایک ساالنہ نوٹس

NOPV صفحہ 1

NOPV صفحہ 2

NOPV صفحہ 3
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پراپرٹی کی تفصیل  
پراپرٹی کی بنیادی معلومات: ملکیت، تفصیل، درجہ بندی اور BBL۔

BBL :پراپرٹی کی شناخت
نیویارک سٹی میں ہر پراپرٹی کی ایک منفرد شناخت ہوتی ہے جسے بالک-بورو-الٹ نمبر، یا BBL کہتے ہیں۔ BBL شعبۂ مالیات کے ساتھ 

آپ کے اکاؤنٹ نمبر کا کردار ادا کرتا ہے اور تقریباً ہر اس نوٹس یا اسٹیٹمنٹ پر موجود ہو گا جو آپ کو ہماری طرف سے موصول ہوتی ہے۔ 
جب آپ DOF سے رابطہ کریں تو BBL کو اپنے سامنے رکھیں — یہ ہمیں آپ کے مسئلے کو زیادہ جلدی حل کرنے میں مدد دے گا۔

بورو نمبر ہمیشہ پہلے ہوتا ہے:

)Manhattan( 1 = مین ہیٹن)Bronx( 2 = برانکس)Brooklyn( 3 = بروکلین
)Queens( 4 = کوئنز)Staten Island( 5 = اسٹیٹن آئی لینڈ

اس کے بعد دوسرا، بالک نمبر ہوتا ہے: یہ 5 تک ہندسوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ 
الٹ نمبر آخر میں ہوتا ہے: یہ 4 تک ہندسوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔

مارکیٹ ویلیو   
شعبۂ مالیات )Department of Finance( ایسے شماریاتی تجزیے کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی ٹیکس کالس 1 پراپرٹی کی 

مارکیٹ ویلیو کا تعین کرتا ہے جو آپ کے نواحی عالقے میں واقع اس جیسی دوسری پراپرٹیز کی حالیہ قیمت فروخت جیسے ڈیٹا کو 
مدنظر رکھتا ہے۔ 

تخمینہ شدہ قیمت  
کسی پراپرٹی کی تخمینہ شدہ قیمت اس کی مارکیٹ ویلیو کی شرح فیصد ہوتی ہے۔ قانون کی رو سے، کالس 1 کی پراپرٹی کی تخمینہ شدہ 
قیمت ساالنہ %6 سے زیادہ یا پانچ سال میں %20 سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی، ماسوائے اس کے کہ قیمت میں اضافہ نئی تعمیر یا مرمت و 

بحالی کی وجہ سے ہو۔ مزید برآں، آپ کی تخمینہ شدہ قیمت آپ کے گھر کی مارکیٹ ویلیو کے %6 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔

استثنائی صورتیں  
NOPV میں ان استثنات کی فہرست شامل ہوتی ہے جو موجودہ طور پر آپ حاصل کر رہے ہیں اور آپ کو آپ کی استثنائی قدر سے مطلع 

کرتی ہے—آپ کے استثنات کے نتیجے میں تخمینہ شدہ قیمت میں کمی۔

قابل ٹیکس قدر  
آپ کی تخمینہ شدہ قیمت منفی آپ کے استثنا کی قدر۔ قابل ٹیکس قدر وہ رقم ہے جس کے مطابق آپ پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔

تخمینہ شدہ پراپرٹی ٹیکس  
NOPV ٹیکس کے اگلے سال کے لئے آپ کے پراپرٹی ٹیکس کا ایک اندازہ فراہم کرتا ہے۔ دریں اثنا کہ یہ رقم محض ایک اندازہ ہے، لیکن 

یہ آپ کو آنے والے سال کے لئے منصوبہ بندی کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔

مؤثر مارکیٹ ویلیو   
آپ کی پراپرٹی کی مؤثر مارکیٹ ویلیو اس کی قبل از استثنا تخمینہ شدہ قیمت کو %6 پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ٹیکس کمیشن 
کے آپ کے تخمینے کو کم کرنے کے لئے، آپ کو یہ ثابت کرنا ہو گا کہ آپ کی پراپرٹی کی قدر اس کی مؤثر مارکیٹ ویلیو سے کم ہے۔
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آپ کی پراپرٹی کی قدر کے نوٹس پر دی گئی

تخمینہ شدہ قیمت کے خالف اپیل کرنا
اگر آپ سمجھتے/سمجھتی ہیں کہ ہم نے آپ کی تخمینہ شدہ قیمت بہت زیادہ مقرر کی ہے، تو آپ کو نیویارک سٹی ٹیکس کمیشن کو اپیل 
کرنے کا حق حاصل ہے، جو شہر کی ایک خود مختار ایجنسی ہے اور جسے آپ کی پراپرٹی کی تخمینہ شدہ قیمت، ٹیکس کالس، اور 

استثنائی صورتوں میں تبدیلی کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ٹیکس کمیشن کے آپ کے تخمینے کو کم کرنے کے لئے، آپ کو یہ ثابت کرنا ہو 
گا کہ آپ کی پراپرٹی کی قدر اس کی مؤثر مارکیٹ ویلیو سے کم ہے—جو کہ قبل از استثنات تخمینہ شدہ قیمت کو %6 سے تقسیم کر کے 

حاصل ہوتی ہے۔

ٹیکس کمیشن کے اپیل کے فارمز تک رسائی حاصل کرنے کے لئے، www.nyc.gov/taxcommission سے رجوع کیجیے۔ DOF کے 
کاروباری مراکز اور One Centre Street، Room 2400، New York، NY پر واقع ٹیکس کمیشن کے دفتر سے پرنٹ شدہ فارمز 
بھی دستیاب ہیں۔  )One Centre Street میں داخل ہونے کے لیے، آپ کو فوٹو ID درکار ہو گا۔( کالس 1 پراپرٹی کے لیے اپیل داخل 

کرنے کے لیے حتمی تاریخ 15 مارچ ہے۔ اس کا مطلب ہے ٹیکس کمیشن کو آپ کی اپیل 15 مارچ تک الزماً موصول ہو جانی چاہیئے—اس 
تاریخ تک درخواست حوالہ ڈاک کر دینا ہی کافی نہیں ہے۔

اگر آپ ٹیکس کمیشن کے فیصلے سے غیر متفق ہوں، تو آپ ریاست نیویارک کی عدالت عظمٰی میں اسمال کلیمز اسیسمنٹ ریویو پٹیشن 
)Small Claims Assessment Review Petition, SCARP( داخل کر سکتے ہیں۔ SCARP پٹیشنز ریاست نیویارک کے آفس آف 

کورٹ ایڈمنسٹریشن )Office of Court Administration( کی ویب سائٹ www. nycourts.gov پر دستیاب ہیں اور 25 اکتوبر سے 
پہلے داخل کی جانی چاہیئیں۔ اگر آپ 1 جوالئی کو شروع ہونے والے موجودہ ٹیکس سال کے لیے ٹیکس کمیشن میں اپیل داخل نہیں کرتے/

کرتیں، تو آپ SCARP داخل نہیں کر سکتے/سکتیں۔

دیگر درستگیاں
اگر آپ کے NOPV میں حقائق سے متعلق کوئی غلطی ہو )مثال کے طور پر آپ کی پراپرٹی کی تفصیل غلط ہو(، تو براہ کرم 

www. nyc. gov/finance پر دستیاب "request to update" )تجدید کی درخواست( فارم مکمل کر کے یا 311 پر کال کر کے شعبۂ 
مالیات کو اطالع دیں۔  اگر آپ اپنے NOPV پر موجود تخمینہ شدہ مارکیٹ ویلیو سے غیر متفق ہوں، تو www.nyc.gov/finance پر 

دستیاب "request to update" )تجدید کی درخواست( فارم مکمل کر کے یا 311 پر کال کر کے شعبۂ مالیات کو اطالع دے سکتے ہیں۔ 
)لیکن یاد رکھیں کہ DOF کے پاس ان میں سے کوئی ایک فارم داخل کرنا ٹیکس کمیشن کے پاس اپنی تخمینہ شدہ قیمت کے خالف اپیل 

کرنے کا متبادل نہیں ہے۔(

پراپرٹی ٹیکسز     میں آپ کا سال

جونمئیاپریلمارچفروریجنوری

مارچ NYC :15 ٹیکس کمیشن کے پاس 
اپنی پراپرٹی کی تخمینہ شدہ قدر پر اپیل 

داخل کرنے کی حتمی تاریخ۔

مارچ 15: ٹیکس استثنات کے لیے 
درخواست دینے کی حتمی تاریخ۔

جنوری 5: 
آزمائشی رول 

شائع ہوا۔

DOF قطعی تخمینہ رول جاری 
کرتا ہے اور 1 جوالئی سے 

شروع ہونے والے ٹیکس سال 
کے لیے پراپرٹی ٹیکس کے بل 

تیار کرتا ہے۔

آپ کو نئے ٹیکس سال کے 
لئے پراپرٹی ٹیکس کا پہال بل 

موصول ہوتا ہے۔

https://www1.nyc.gov/site/taxcommission/index.page
http://www.nycourts.gov
https://www1.nyc.gov/site/finance/index.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/index.page
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وسائل
ٹیکس دہندگان کے ایڈووکیٹ کا دفتر

اگر آپ نے شعبۂ مالیات کے ساتھ ٹیکس سے متعلقہ کسی مسئلے کو حل کرنے کی معقول کوشش کی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو 
تسلی بخش جواب نہیں مال، تو ٹیکس دہندہ کے ایڈووکیٹ کا دفتر مدد کر سکتا ہے۔ 

ٹیکس دہندہ کے ایڈووکیٹ کے دفتر سے معاونت حاصل کرنے کے لیے www.nyc.gov/taxpayeradvocate مالحظہ کریں اور 
DOF-911 فارم "Request for Help from the Office of the Taxpayer Advocate" )ٹیکس دہندہ کے ایڈووکیٹ کے دفتر 

سے مدد کے لیے درخواست( مکمل کریں۔ آپ ٹیکس دہندہ کے ایڈووکیٹ کے دفتر سے براہ راست رابطہ بھی کر سکتے/سکتی ہیں:

)212( 748-4785 کال: 
)646( 500-6907 فیکس: 

NYC Office of the Taxpayer Advocate, 375 Pearl Street, 26th Floor, New York, NY 10038 ڈاک: 

)The NYC Tax Commission( ٹیکس کمیشن NYC
نیویارک سٹی ٹیکس کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے جسے آپ کی پراپرٹی کی تخمینہ شدہ قیمت، ٹیکس کالس، اور استثنات میں تبدیلی 

کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ 

اپیل کے تمام فارمز، ٹیکس کمیشن کی ویب سائٹ www.nyc.gov/taxcommission پر دستیاب ہیں۔ آپ ٹیکس کمیشن 
کو 4410-669 )212( پر کال کر سکتے/سکتی ہیں۔

پراپرٹی ٹیکسز     میں آپ کا سال

دسمبرنومبراکتوبرستمبراگستجوالئی

نیا ٹیکس سال شروع ہوتا ہے؛ اگر 6 
جون تک نئے ٹیکس سال کے لیے شرح 

کا انتخاب نہ ہو پائے تو آپ پر پچھلے 
سال کی ٹیکس کی شرح کے مطابق 

ٹیکس لگایا جاتا ہے۔

سٹی کونسل ٹیکس کی شرحوں پر رائے شماری کرتی ہے اور میئر 
ان پر دستخط کرتا ہے۔ اکثر و بیشتر، ٹیکس نفاذی کالس کے حصوں 
کی تقسیم میں ترمیم کرنے کے پالیسی فیصلوں کی وجہ سے، ٹیکس 
کی شرحیں نومبر تک حتمی صورت نہیں اختیار کر پاتیں۔ کیونکہ یہ 

شرحیں الگو ہونے تک ٹیکس سال تقریباً آدھا گزر چکا ہوتا ہے، تو سال 
کے پہلے حصے والے آپ کے ٹیکسز کا دوبارہ نئی شرح کے مطابق 

حساب لگایا جاتا ہے۔

https://www1.nyc.gov/site/finance/about/taxpayer-advocate.page
https://www1.nyc.gov/site/taxcommission/index.page
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تخفیف:
سٹی آف نیویارک ٹیکس میں رعایتوں کی پیشکش کرتا ہے جنہیں تخفیفات کہتے ہیں اور جو آپ کے واجب االدا ٹیکس کی رقم کا حساب 

لگائے جانے کے بعد الگو کی جاتی ہیں۔

تخمینہ شدہ قیمت:
کسی پراپرٹی کی تخمینہ شدہ قیمت اس کی مارکیٹ ویلیو کی شرح فیصد ہوتی ہے۔ قانون کی رو سے، کالس 1 کی پراپرٹی کی تخمینہ شدہ 
قیمت ساالنہ %6 سے زیادہ یا پانچ سال میں %20 سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی، ماسوائے اس کے کہ قیمت میں اضافہ نئی تعمیر یا مرمت و 

بحالی کی وجہ سے ہو۔ مزید برآں، آپ کی تخمینہ شدہ قیمت آپ کے گھر کی مارکیٹ ویلیو کے %6 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔

تخمینے کی نسبت:
)یا جائزے کی شرح فی صد/ جائزے کی سطح( آپ کی تخمینہ شدہ قیمت آپ کی مارکیٹ ویلیو کے فیصد پر مبنی ہوتی ہے؛ یہ فیصد آپ کی 

تخمینے کی نسبت کہالتا ہے۔ 

مؤثر مارکیٹ ویلیو:
آپ کی پراپرٹی کی مؤثر مارکیٹ ویلیو اس کی قبل از استثنات تخمینہ شدہ قیمت کو %6 پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ٹیکس کمیشن 

کے آپ کے تخمینے کو کم کرنے کے لئے، آپ کو یہ ثابت کرنا ہو گا کہ آپ کی پراپرٹی کی قدر اس کی مؤثر مارکیٹ ویلیو سے کم ہے۔

استثناء:
سٹی آف نیویارک بزرگوں، سابقہ فوجیوں، پادریوں، معذور افراد اور دیگر افراد کو ٹیکس میں رعایتوں کی پیشکش کرتا ہے جنہیں استثنات 
کہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی استثنا تفویض کیا جاتا ہے، تو یہ آپ کے گھر کی تخمینہ شدہ قیمت میں سے منہا کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح 
آپ کی قابل ٹیکس قدر کم ہو جاتی ہے۔ )استثناء تخفیف سے مختلف ہوتا ہے جو کہ ٹیکس میں رعایت کی ایک قسم ہے اور آپ کے ٹیکس کا 

حساب لگائے جانے کے بعد اس میں کمی کرتی ہے۔(

مارکیٹ ویلیو:
شعبۂ مالیات )Department of Finance( ایسے شماریاتی تجزیے کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی ٹیکس کالس 1 پراپرٹی کی مارکیٹ 
ویلیو کا تعین کرتا ہے جو آپ کے نواحی عالقے میں واقع اس جیسی دوسری پراپرٹیز کی حالیہ قیمت فروخت جیسے ڈیٹا کو مدنظر رکھتا 

ہے۔ اس کے جیسی دوسری پراپرٹیز سے مراد ہے جن کا سائز، طرز، اور سن تعمیر آپ کی پراپرٹی سے ملتا جلتا ہو۔ مارکیٹ ویلیو صرف 
ٹیکس کے مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔

فرہنگ
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ٹیکس کالسز: 
نیویارک سٹی میں پراپرٹیز کو چار کالسز میں تقسیم کیا جاتا ہے جن میں سے ہر ایک سے قانون کے مطابق مختلف انداز میں برتاؤ کیا 

جاتا ہے۔

کالس 1:    ایک سے تین یونٹ، زیادہ تر رہائشی پراپرٹیز۔ اس میں مخصوص خالی زمین اور مخصوص قسموں کے 
کانڈومینیم بھی شامل ہیں۔

کالس 2:    +4 یونٹس والی رہائشی پراپرٹی، بشمول کانڈوز اور کو-آپس 

کالس 3:    یوٹیلٹی کمپنی کا ساز و سامان اور خصوصی فرنچائز پراپرٹی

کالس 4:    تمام دیگر رئیل پراپرٹی، بشمول دفتری عمارات، فیکٹریاں، اسٹورز اور ہوٹلز.

ٹیکس کی شرح:
وہ شرح جس کے حساب سے نیویارک سٹی آپ کی پراپرٹی کالس پر ٹیکس عائد کرتا ہے۔ اس فیصد کا تعین سٹی کونسل کی جانب سے ہر 

سال کیا جاتا ہے اور اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ 

قابل ٹیکس قدر:
آپ کی تخمینہ شدہ قیمت منفی آپ کے استثنا کی قدر۔ قابل ٹیکس قدر وہ رقم ہے جس کے مطابق آپ پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔

فرہنگ
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