کیا آپ کے نیو یارک شہر کے
پراپرٹی ٹیکسز غیر ادا شدہ ہیں؟
کیا آپ  COVID-19سے متاثر
ہوئے تھے؟

پراپرٹی ٹیکس کے سود میں
تخفیف کا پروگرام (Property
Tax Interest Abatement
) Programمدد کر سکتا ہے!

 COVID-19سے متاثر ہونے والے پراپرٹی کے مالکان کے لیے ،محکمہ مالیات
 1جوالئی یا  1اکتوبر  2021کو واجب االدا پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگیوں پر دیر سے
ادائیگی کے سود کے چارجز کو کم یا مکمل طور پر ختم کر دے گا۔
ان پراپرٹیز کے لیے جن کے بل کی ادائیگی
سال میں دو بار کی جاتی ہے

ان پراپرٹیز کے لیے جن کے بل کی ادائیگی
سال میں چار بار کی جاتی ہے

آپ اس صورت میں سود میں کمی کے اہل ہو سکتے ہیں کہ
اگر آپ اپنے پراپرٹی ٹیکسز کے بل کی سال میں دو مرتبہ
ادائیگی کرتے ہیں اور:

آپ اس صورت میں سود سے دست برداری کے اہل ہو
سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے پراپرٹی ٹیکس کے بل کی ادائیگی
سال میں چار مرتبہ کرتے ہیں اور:

¡آپ کی پراپرٹی ٹیکس کالس  2یا  4کی عمارت
ہے جس کی تخمینہ شدہ قدر  $1ملین سے کم ہے۔

¡آپ اس پراپرٹی کو اپنی بنیادی رہائش گاہ کے طور
پر استعمال کرتے ہیں۔

¡پراپرٹی کے مالک کی آمدنی میں عالمگیر وبا
کے دوران کسی بھی چھ ماہ کی مدت میں کم از
کم  50%کمی واقع ہوئی ہے—یا—پراپرٹی کے
 50سے زائد رہائشی یونٹس نہیں ہیں اور مالک کی
آمدنی میں عالمگیر وبا کے دوران کسی بھی چھ ماہ
کی مدت میں کم از کم  25%کمی واقع ہوئی ہے،
اور اہلیت کا تمام دیگر معیار پورا ہوا ہے۔

¡آپ فی سال  $150,000سے کم کماتے ہیں۔

مزید معلومات کے لیے،

¡آپ  COVID-19سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔
مشترکہ ملکیت والی عمارتیں اس صورت میں اہل ہیں کہ
اگر ان کی پراپرٹی کی اوسط تخمینہ شدہ قدر فی یونٹ
 $250,000سے کم ہے اور اگر  30%شیئر ہولڈرز
 COVID-19سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔

www.nyc.gov/interestabate
مالحظہ کریں یا  311پر کال کریں۔

