ضرائب العقارات

السكنية في نيويورك
اإليجار التعاوني
الشقق الخاصّة
اإليجار
أكثر من 4
وحدات
الفئة 2

®

2

3

أين تذهب

الضرائب التي تدفعها؟
التعليم

هيئات أخرى (كالنقل
واإلسكان والحدائق،
وما إلى ذلك)

%31

الهيئات النظامية
(كالشرطة ،المطافئ،
الصرف الصحي،
اإلصالح)

الصحة والرعاية

%22

%28

%19

في مدينة نيويورك ،كانت الضريبة العقارية تمثل  %47من جميع ضرائب المدينة التي تم جمعها في السنة المالية ،2020
والتي انتهت في  30يونيو  .2020يوضح هذا الرسم البياني كيفية إنفاق جميع ضرائب المدينة.
4

كيف يتم حساب فاتورة ضريبتك
العقارية

الخطوة

الخطوة

الخطوة

الخطوة

الخطوة

1
2
3
4
5

تحديد القيمة السوقية

نحدد قيمة العقارات من الفئة  2بنا ًء على الدخل المحتمل الذي تدره.

تحديد القيمة المقدّرة
نضرب القيمة السوقية للعقار الخاص بك في ( %45مستوى التقييم) لتحديد قيمتها الفعلية المقدّرة .يتم تعيين الحد األقصى للزيادات
على المباني التي تحتوي على  10وحدات أو أقل بنسبة يحددها قانون الوالية.

تحديد القيمة االنتقالية المقدّرة
تتغير القيمة المقدّرة للعقارات من الفئة  2التي تتكون من أكثر من  10وحدات على مدار خمس سنوات تدريجيًا .مما ينتج عنه
"القيمة االنتقالية المقدّرة" لعقارك .نستخدم القيمة االنتقالية المقدّرة لحساب فاتورة الضريبة العقارية الخاصة بك إذا كانت القيمة
االنتقالية المقدّرة أقل من القيمة الفعلية المقدّرة.
تطبيق اإلعفاءات المسجلة
ُ
تقدم مدينة نيويورك تنزيالت ضريبية تعرف باسم اإلعفاءات لكبار السن ،وقدامى المحاربين ،ورجال الدين ،وذوي اإلعاقة،
وغيرهم من أصحاب المنازل .نطرح هذه المبالغ من القيمة المقدرة للعقار لتحديد قيمته الخاضعة للضريبة( .للمزيد من المعلومات،
تفضل بزيارة ).www.nyc.gov/ownerexemption

فاتورة الضريبة العقارية
نحسب المبلغ الذي تدين به في الضرائب العقارية من خالل تطبيق معدل الضريبة في المدينة ،ويعيِّن مجلس المدينة نسبة مئوية كل
عام إلى القيمة الخاضعة للضريبة .وفي حال كان العقار الخاص بك يتلقى نوعًا من اإليقاف الضريبي يُعرف باسم التخفيض ،فإننا
نطرحه من فاتورتك لتقليل المبلغ اإلجمالي الذي تدين به.
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القيمة السوقية — تقييم عقارك

1

3

تتولى دائرة المالية تقدير القيمة السوقية لعقارك بنا ًء على الدخل المحتمل الذي تدره .نستخدم نماذج إحصائية ومراجعات خبراء
التقييم لتقدير اإليرادات والمصروفات المتعلقة بعقارك بنا ًء على العقارات المؤجرة المشابهة لعقارك من حيث الحجم والموقع
وعدد الوحدات والعُمر.
فئات الضريبة العقارية

تنقسم العقارات في مدينة نيويورك إلى أربع فئات ،جميعها يتم تقديرها وتقييمها بشكل مختلف بموجب القانون .تشمل الفئة 2
العقارات السكنية التي تتكون من أكثر من ثالث وحدات من بينها التعاونيات والمساكن المشتركة.
الفئة

الفئة

العقارات السكنية المكونة من
وحدة إلى ثالث وحدات
العقارات المكونة من أكثر من
أربع وحدات سكنية وتعاونيات
ومساكن مشتركة

الفئة

1
2

3
4
الفئة

عقارات معدات شركات المرافق
واالمتيازاتالخاصة

جميع العقارات األخرى ،بما في ذلك
مباني المكاتب والمصانع والمتاجر
والفنادق

يختلف احتساب القيمة السوقية حسب كل فئة ضريبية .للمزيد من المعلومات بشأن كيفية تحديد القيمة السوقية للفئات  1و  3و  ،4تفضل
بزيارة .www.nyc.gov/finance

2
6

4

1
2
2

القيم السوقية للفئة 2
وف ًقا لقانون الوالية ،تتولى دائرة المالية تقييم عقارات الفئة  2كما لو كانت تدر أرباحً ا .لتحديد القيمة السوقية لعقارك ،نستخدم نماذج إحصائية
لحساب مستوى اإليرادات والمصروفات للعقارات المشابهة لعقارك من حيث الحجم والموقع والعمر وعدد الوحدات .تختلف العملية بنا ًء على إذا
ما كان عقارك يتكون من أكثر أو أقل من  10وحدات.
العقارات المؤجرة الكبيرة
يلتزم معظم مالكي العقارات بموجب القانون بتقديم إقرار اإليرادات العقارية والمصروفات ( .)RPIEلتحديد القيمة
السوقية لعقارك المؤجر ،نستخدم المعلومات الخاصة باإليرادات والمصروفات لتقدير صافي الدخل الحالي .يشمل هذا
التقدير تعديالت بنا ًء على النماذج اإلحصائية التي نستخدمها وتعليمات التقييم.
LARGER

RENTAL
BUIL
DINGS

ثم نطبق معدل الرسملة على صافي الدخل المقدّر لحساب القيمة السوقية لعقارك .معدل الرسملة هو معدل العائدات
المتوقعة بنا ًء على الدخل الذي يدره عقارك .يمكنك العثور على الدخل المقدّر ومعدل الرسملة على موقعنا اإللكتروني
.www.nyc.gov/finance
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الشقق الخاصة ومساكن التعاونيات الكبيرة (أكثر من  11وحدة)

LARG

R
BUILDINE
GS

11

units or

more

ينص قانون الوالية على أن الشقق الخاصة ومساكن التعاونيات يجب تقييمها كالمباني المؤجرة ،وعليه نقيِّم عقارك
كما لو كان يدر أرباحً ا.
لتحديد القيمة السوقية لعقارك ،نقارنه بعقارات مؤجرة مشابهة له .نستخدم نماذج إحصائية ومراجعات خبراء التقييم
لتقدير اإليرادات والمصروفات المقدّرة المتعلقة بعقارك بنا ًء على العقارات المؤجرة المشابهة لعقارك من حيث الحجم
والموقع وعدد الوحدات والعُمر .ثم نطبق معدل الرسملة على صافي الدخل المقدّر .معدل الرسملة هو معدل العائدات
المتوقعة بنا ًء على الدخل الذي يفترض أن يدره عقارك.

يمكنك العثور على العقارات المشابهة التي نستخدمها لتحديد القيمة السوقية لعقارك على  .www.nyc.gov/financeكما يمكنك االطالع
على اإليرادات والمصروفات المقدّرة ومعدل الرسملة لعقارك.
مساكن التعاونيات :يتم تحديد قيمة سوقية للعقار بالكامل .يمكنك االطالع على القيمة السوقية لعقارك على .www.nyc.gov/finance
الخاصة :أوال ،نحدد القيمة السوقية لعقارك بالكامل ،ثم لكل وحدة على حدة .إذا بُنيت شقتك الخاصة بعد يوليو  ،2007فُتحدّد القيمة
الشقق
ّ
السوقية لوحدتك بنا ًء على نسبة مئوية للفائدة يحددها اتحاد المالك .عادة تشمل خطة عرض البيع "عامل تخصيص الوحدة" الخاصة بك.
العقارات الصغيرة ( 10وحدات أو أقل)

SMALL

ER
BUILDING
S
units or
FEWER

10

يتم تقييم العقارات من الفئة  2أيضًا كعقارات مدرّ ة للربح .وبرغم أن تلك العقارات ال يفرض عليها القانون تقديم
إقرار اإليرادات العقارية والمصروفات ،إال أن عملية التقييم تكون بسيطة عن طريق استخدام معامل الدخل اإلجمالي.
الدائرة المالية:
تتولى تقدير الدخل العادي حسب المتر المربع بنا ًء على العقارات المؤجرة المشابهة؛
ينتج عنها دخل إجمالي للعقار عن طريق ضرب الدخل حسب المتر المربع في
المساحة الكلية للعقار بالمتر المربع؛ و
وضرب الدخل المقدّر للعقار في أحد العوامل ليعطينا القيمة السوقية للعقار .على سبيل
المثال ،عقار يدر  100000دوالر ويخضع لمُعامل  ،10ستكون قيمته مليون دوالر.
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الخطوة

2

القيمة الفعلية المق ّدرة—تقييم عقارك

بمجرد تحديد القيمة السوقية لعقارك ،نحسب قيمته المقدرةُ .تحسب القيمة المقدرة بناء على مجموعة من النسب المئوية للقيمة
السوقية .بالنسبة لعقارات الفئة  ،2تكون النسبة المئوية للتقييم  ،%45نضرب القيمة السوقية في  %45لتعطينا القيمة المقدرة.
عقارات الفئة  2التي تتكون من  10وحدات أو أقل:
يوجد عامل آخر يؤثر على حساب القيمة المقدرة لعقارات الفئة الثانية التي تتكون من  10وحدات أو أقل .يضع قانون الوالية ح ًدا
للزيادة التي تشهدها تلك العقارات في مدينة نيويورك كل عام .ال يمكن أن تزيد القيمة المقدرة أكثر من  %8عن العام السابق أو
 %30على مدار خمسة أعوام .بالتالي ،ستكون القيمة المقدرة لعقارك أقل أيًا كانت قيمتها %45 :من القيمة السوقية لعقارك ،أو حد
أقصى للقيمة.

الخطوة

3

وبسبب هذا الحد األقصى ،تكون معظم القيمة المقدرة لعقارات الفئة  2أقل من نسبة مئوية للتقييم  .%45مما يعني أن القيمة
المقدرة لعقارك قد تستغرق عدة سنوات لمواكبة تغيير قيمته السوقية .وربما تجد أنه حتى عندما تقل القيمة السوقية لعقارك ،تستمر
القيمة المقدرة في الزيادة ألنها ال تزال أقل من  %45من القيمة السوقية الحالية( .يرجى مالحظة أنه ال يوجد حد أقصى للتغييرات
اإلنشائية التي تطرأ على عقارك بتلك الطريقةُ .تطبق بالكامل على القيمة السوقية لعقارك ،ثم ُتقدر بـ  %15من الزيادات على
التعديالت وأعمال التجديد و %45على أعمال البناء الجديدة).

القيمة االنتقالية المق ّدرة—لعقارات الفئة  2التي تتكون من  11وحدة أو أكثر
يوجد عامل آخر يؤثر في حساب القيمة المقدرة لعقارك وهو أن التغييرات على القيمة المقدّرة لعقارك تحدث تدريجيًا على مدار
خمسة أعوام بموجب قانون الوالية .هذا يعني أننا نطبق  %20من التغييرات كل عام على مدار خمسة أعوام .بعد التقييم الذي يتم
كل عام ،تتدرج أي تغييرات إضافية على مدار خمسة أعوام.
ستطبق بعض التغييرات التدريجية في أي عام يتم تحديده ،وسينتج عنها القيمة االنتقالية المقدّرة لعقارك .نستخدم القيمة االنتقالية
المقدّرة لحساب فاتورة الضريبة العقارية الخاصة بك بموجب القانون إذا كانت القيمة االنتقالية المقدّرة أقل من القيمة الفعلية المقدّرة.
(ال تحدث التغييرات المادية على عقارك تدريجيًا .إنها ُتطبق بالكامل على القيمة السوقية لعقارك ثم ُتضرب في نسبة تقييم ).%45

9

كيف يمكنني تحديد القيمة االنتقالية المق ّدرة
عقارات الفئة  2التي تتكون من  11وحدة أو أكثر

مثال على كيفية تدرج التقييمات االنتقالية – يُطبق  %20من التغيير على القيمة المقدّرة كل عام على مدار خمسة أعوام.

النسبة المئوية لتقدير القيمة
السوقية لعقارات الفئة 2
القيمة الفعلية المقدّرة
االختالف في التقدير السنوي

تدرج  %20للتغييرات في
التقدير للعقارات التي تتكون
من  11وحدة أو أكثر

القيمة االنتقالية المقدّرة
للعام الماضي

القيمة االنتقالية المقدّرة
10

تذ ّكر ،يشترط القانون استخدام أيهما أقل—القيمة المقدّرة أو القيمة االنتقالية—لحساب الفاتورة الضريبية لعقارك.
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اإلعفاءات  -تخفيض ضريبة عقارك

تقدم مدينة ووالية نيويورك عد ًدا من إعفاءات الضريبة العقارية لمالكي العقارات السكنية .كما يتمتع بها أصحاب الشقق الخاصة.
في كل عام ،تخطر دائرة المالية مجالس التعاونيات بالوحدات التي تتمتع بإعفاءات شخصية في مبانيهم ،ثم تخصص المجالس تلك
المستحقات لوحدات التعاونيات كجزء من المصروفات المشتركةُ .تظهر فاتورة الضريبة العقارية التي تتلقاها في يونيه اإلعفاءات
والتخفيضات التي ستتمتع بها في السنة الضريبية المقبلة ،التي تبدأ في  1يوليو.
الموعد النهائي لتقديم طلب للحصول على تخفيض ضريبة الشقة التعاونية أو الشقة الخاصة  15فبراير.
الموعد النهائي لتقديم طلب للحصول على إعفاءات شخصية  15مارس.
اإلعفاءات الشخصية

 STARاألساسي (تخفيف الضرائب
المدرسية)

المحسن
STAR
ّ

إعفاء مالك المنازل من المواطنين
كبار السن ()SCHE

إعفاء أصحاب المنازل المعاقين
()DHE

متاح ألصحاب المنازل،
والتعاونيات ،والشقق الذين يبلغ
إجمالي دخلهم المعدل سنويًا أقل
من  250000دوالر*.

متاح ألصحاب المنازل فوق سن
الخامسة والستين الذين يكون
دخلهم السنوي أقل من 90550
دوالر.

متاح لمالك المنازل الذين يزيد
عمرهم عن  65سنة والذين يكون
دخلهم السنوي  58399دوالرً ا
أو أقل.

متاح لمالك المنازل من ذوي
اإلعاقة والذين يكون دخلهم
السنوي  58399دوالرً ا أو أقل.

إعفاء قدامى المحاربين

إعفاء المعاقين ضحايا الجرائم وفاعلي الخير

إعفاء رجال الدين

متاح لبعض المحاربين القدامى ،زوجات/
أرامل قدامى المحاربين ،والوالدين الحاصلين
على النجمة الذهبية (.)Gold Star

متاح لضحايا الجريمة والجرحى الذين
يحاولون منع الجريمة أو مساعدة الضحية.
ضباط الشرطة غير مؤهلين .يجب أن يتوفر
لدى المالك منزل معدل الستيعاب اإلعاقة.

متاح لبعض رجال الدين الحاليين والمتقاعدين
أو أزواجهم الذين لم يتزوجوا مرة أخرى.

*في عام  ،2016تم تغيير برنامج  STARبموجب قانون الدولة من إعفاء من الضريبة العقارية إلى ائتمان ضريبة الدخل .ويمكن للمتلقين الحاليين
لإلعفاء الضريبي للعقارات من برنامج  STARأن يستمروا في تلقيه .يجب على المتقدمين الجدد التقدم بطلب للدولة للحصول على االئتمان .االئتمان
ً
مؤهل ،فستتلقى االئتمان على شكل شيك .وعادة ما تكون قيمة الدوالر
متاح لألُسر التي يكون دخلها السنوي  500000دوالر أو أقل .في حال كنت
لالئتمان هي نفس قيمة اإلعفاء من الضريبة العقارية.
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ما الفرق بين طريقتي التخفيض؟
اإلعفاءات

اإلعفاء يقلل من القيمة المقدرة لك قبل احتساب ضرائبك.
التخفيضات

يقلل التخفيض من الضرائب بعد احتسابها بالفعل.
للحصول على أحدث المعلومات بشأن اإلعفاءات ،يرجى زيارة .www.nyc.gov/finance
إعفاءات المباني
421

J51

إعفاء جزئي على الضريبة العقارية في حال أعمال البناء
الجديدة بالنسبة للمباني التي تتكون من وحدات سكنية .تدير
دائرة اإلسكان المحافظ والتنمية في مدينة نيويورك هذا
البرنامج .تتولى دائرة المالية تطبيق اإلعفاءات.

إعفاء جزئي على الضريبة العقارية في حال أعمال التجديد
بالنسبة للمباني التي تتكون من وحدات سكنية .تدير دائرة
اإلسكان المحافظ والتنمية في مدينة نيويورك هذا البرنامج.
تتولى دائرة المالية تطبيق اإلعفاءات.

التخفيضات
تعاوني/شقة

J51

تقلل مبلغ الضرائب العقارية المستحقة على مالكي الشقق
والوحدات التعاونية .يجب تقديم طلب تطوير شامل.

تخفيض جزئي على الضريبة العقارية في حال أعمال التجديد
بالنسبة للمباني التي تتكون من وحدات سكنية .تدير دائرة
اإلسكان المحافظ والتنمية في مدينة نيويورك هذا البرنامج.
تتولى دائرة المالية تطبيق التخفيضات.

الطاقة الشمسية

األسطح الخضراء

تقدم تخفيضًا على الضريبة العقارية للعقارات التي تستخدم طاقة تخفيض على الضريبة العقارية يُقدم لمرة واحدة للعقارات التي
شمسية من خالل ألواح شمسية .تدير دائرة العقارات في مدينة بها أسطح خضراء .تدير دائرة العقارات في مدينة نيويورك هذا
نيويورك هذا البرنامج .تتولى دائرة المالية تطبيق التخفيضات .البرنامج .تتولى دائرة المالية تطبيق التخفيضات.
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الخطوة

5

فاتورة الضريبة العقارية الخاصة بك
فيما يلي مثال على فاتورة الضريبة العقارية للتعاونيات من الفئة  2التي تتكون من أكثر من  10وحدات .ال يتلقى مالكو التعاونيات
تلك الفاتورة؛ ُترسلبالبريد إلى مجلس التعاونيات ،الذييخصص الضرائب العقارية لكل وحدة كجزء من المصروفات المشتركة.

القيمة السوقية

	تتولى دائرة المالية تقدير القيمة السوقية لعقارك
بنا ًء على الدخل المحتمل الذي تدره .نستخدم
نماذج إحصائية ومراجعات خبراء التقييم لتقدير
اإليرادات والمصروفات المقدّرة المتعلقة بعقارك
بنا ًء على العقارات المؤجرة المشابهة لعقارك من
حيث الحجم والموقع وعدد الوحدات والعُمر.
القيمة المقدّرة

	تكون القيمة المقدّرة إما القيمة المقدّرة الفعلية أو
القيمة االنتقالية المقدّرة ،أيهما أقل.
اإلعفاءات

	 ُتخصم قيمة اإلعفاءات التي تحصل عليها من
القيمة المقدّرة.
القيمة الخاضعة للضريبة

	القيمة الخاضعة للضريبة هي القيمة المقدّرة
الفعلية أو االنتقالية (أيهما أقل) ناقص أي
إعفاءات تحصل عليها .وهو المبلغ الذي يخضع
للضريبة.
معدل الضريبة

	نحسب المبلغ الذي تدين به في الضرائب
العقارية من خالل تطبيق معدل الضريبة في المدينة ،ويعين مجلس المدينة نسبة مئوية كل عام إلى القيمة الخاضعة للضريبة .ال يتم االنتهاء من
معدل الضريبة العقارية الخاص بك للعام (من  1يوليو إلى  30يونيو) حتى شهر نوفمبر.
الضريبة العقارية السنوية

	إذا كنت تحصل على أي تخفيضات ،فإنها ُتطرح من مبلغ الضرائب الخاصة بك لتحديد فاتورة ضريبتك العقارية النهائية.
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راجع :كيف يتم حساب فاتورة ضريبتك العقارية
الضريبة العقارية السنوية = {(القيمة المقدّ رة  -اإلعفاءات) ( )Xمعدل الضريبة}  -التخفيضات

الخطوة

الخطوة

الخطوة

الخطوة

الخطوة

1
2
3
4
5

القيمة السوقية:
تتولى دائرة المالية تقدير القيمة السوقية لعقارك بنا ًء على الدخل المحتمل الذي تدره.
القيمة الفعلية المقدّرة:

نضرب القيمة السوقية في ( %45مستوى التقييم) يساوي القيمة المقدّرة (بحد أقصى للمباني التي تتكون
من  10وحدات أو أقل)
القيمة االنتقالية المقدّرة:

تدرج  %20للتغييرات في التقدير للعقارات التي تتكون من  11وحدة أو أكثر
القيمة الخاضعة للضريبة:
القيمة المقدرة  -القيمة االنتقالية المقدّرة = القيمة الخاضعة للضريبة
الضريبة العقارية السنوية:
القيمة الخاضعة للضريبة × معدل الضريبة  -التخفيضات

دفع فاتورة الضريبة العقارية

ُتحسب فاتورة الضريبة العقارية بنا ًء على القيمة الخاضعة للضريبة ،وتشمل أي تغييرات تجريها لجنة الضرائب في مدينة نيويورك( .تحتوي
الصفحة  18من هذا الدليل على مزيد من المعلومات حول لجنة الضرائب ).يرجى مالحظة أن مالك وحدات التعاونيات ومؤجريها ال يدفعون
الضريبة بشكل مباشر .حيث تكون جزءًا من قيمة اإليجار أو المصروفات المشتركة لوحدة التعاونيات.
يمكنك االطالع على فاتورة الضريبة العقارية الخاصة بك ودفعها من خالل  .www.nyc.gov/financeيمكنك الدفع عن طريق الشيك
اإللكتروني أو بطاقات االئتمان أو الخصم (توجد رسوم على استخدام البطاقات) .كما يمكنك الدفع عبر البريد .تأكد من اتباع تعليمات الدفع الموجودة
على فاتورتك.
ُترسل فواتير الضرائب العقارية بشكل ربع سنوي للمنازل التي تبلغ قيمتها المقدرة  250000دوالر أو أقل ،ونصف سنوي للمنازل التي تبلغ قيمتها
المقدرة أكثر من  250000دوالر .ومن المقرر أن ُتسدد الفواتير ربع السنوية في  1يوليو و 1أكتوبر و 1يناير و 1أبريل .وس ُترسل الفاتورة عبر
البريد بشكل عام قبل شهر من تاريخ استحقاقهاُ .ترسل الفواتير نصف السنوية قبل شهر من تواريخ االستحقاق المقررة في  1يناير و 1يوليو.
دفع الضرائب العقارية من خالل البنوك وشركات خدمات الرهن العقاري؟
ً
مسئول عن دفع رسوم أخرى ،مثل الرصيف أو رسوم اإلصالح في الحاالت الطارئة .ال
لن تستلم فاترة الضريبة العقارية عبر البريد إال إذا كنت
يدفع البنك أو شركات خدمات الرهن العقاري هذه الرسوم؛ يجب أن تدفعها بنفسك.
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إشعار بقيمة العقار
إشعار سنوي يتضمن تفاصيل حول العقار الخاص بك
إحدى أهم الوثائق التي ستتلقاها من دائرة المالية هو إشعار بقيمة
العقار ،أو ما يعرف بـ  .NOPVيُرسل بالبريد اإللكتروني في
كل شهر يناير ،وسيخبرك إشعار  NOPVبتقدير للقيم السوقية
والمقدّرة للعقار الخاص بك.
باإلضافة إلى القيمة السوقية لعقارك وقيمته المقدّرة ،سيشمل
 NOPVاإلعفاءات الحالية التي تحصل عليها.
إشعار  NOPVال يُعد فاتورة ضريبية ،وال يتطلب الدفع .ستحتاج
ً
مسجل والرجوع إليه حسب الحاجة
إلى إبقاء إشعار NOPV
على مدار السنة.
فيما يلي مثال على إشعار  NOPVلعقارات الفئة  2التي تتكون
من  11وحدة أو أكثر:

الصفحة األولى من إشعار
NOPV

الصفحة الثالثة من إشعار NOPV
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القيمة السوقية

	تتولى دائرة المالية تقدير القيمة السوقية لعقارك بنا ًء على الدخل المحتمل الذي تدره .نستخدم نماذج إحصائية ومراجعات خبراء التقييم لتقدير
اإليرادات والمصروفات المقدّرة المتعلقة بعقارك بنا ًء على العقارات المؤجرة المشابهة لعقارك من حيث الحجم والموقع وعدد الوحدات والعُمر.
القيمة المقدّرة

	بمجرد تحديد القيمة السوقية لعقارك ،نحسب قيمته الفعلية المقدّرةُ .تحسب القيمة المقدرة بناء على مجموعة من النسب المئوية للقيمة السوقية.
بالنسبة لعقارات الفئة  ،2تكون النسبة المئوية للتقييم  ،%45نضرب القيمة السوقية في  %45لتعطينا القيمة الفعلية المقدّرة.
اإلعفاءات

	يشمل  NOPVاإلعفاءات التي تحصل عليها حاليًا ويخطرك بقيمة اإلعفاء ،واالنخفاض الذي تشهده القيمة المقدّرة نتيجة لتلك اإلعفاءات.
القيمة الخاضعة للضريبة

	القيمة الخاضعة للضريبة هي القيمة المقدّرة ناقص أي إعفاءات تحصل عليها .بالنسبة للمباني التي تتكون من  11وحدة أو أكثر ،تكون القيمة
الخاضعة للضريبة هي القيمة المقدّرة الفعلية أو االنتقالية (أيهما أقل) ناقص أي إعفاءات تحصل عليها .القيمة الخاضعة للضريبة هي المبلغ
الذي يخضع للضريبة.
الضريبة العقارية المقدّرة

	يخطرك  NOPVبقيمة تقديرية لضريبتك العقارية للعام المقبل .بما أن هذا الرقم تقديري ،فسيمكنك من التخطيط لعام قادم.
القيمة االنتقالية المقدّرة

	إذا كان عقارك يتكون من  11وحدة أو أكثر ،وزادت القيمة الفعلية المقدّرة ،فسنتولى تدريج التغييرات لكي ال تزيد القيمة المقدّرة الخاضعة
للضريبة أكثر من  %20في عام واحد.
وصف العقار

	إذا كنت تحصل على أي تخفيضات ،فإنها ُتطرح من مبلغ الضرائب الخاصة بك لتحديد فاتورة ضريبتك العقارية النهائية.
تحديد العقارBBL :

	كل عقار في مدينة نيويورك يحتوي على معرّ ف فريد يعرف باسم رقم قطعة األرض لكل وحدة عقارية في المقاطعة أو  .BBLو يعد BBL
بمثابة رقم حسابك مع دائرة المالية وسيظهر تقريبًا على كل إشعار أو بيان تتلقاه منا .تأكد من وجود  BBLعند االتصال بـ -DOFحيث
سيساعدنا في حل مشكلتك بسرعة أكبر.
رقم المقاطعة يكون األول دائمًا:
 = 1مانهاتن

 = 2برونكس

 = 3بروكلين

 = 4كوينز

 = 5ستاتن آيالند

رقم المجمع السكني يكون الثاني:

رقم قطعة األرض هو األخير:

يمكن أن يصل إلى خمسة أرقام.

يمكن أن يصل إلى أربعة أرقام.
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الطعن على القيمة المقدرة في إشعار NOPV
إذا كنت تعتقد أن تعيين القيمة المقدرة الخاصة بك مرتفع ج ًدا ،فلديك الحق في تقديم التماس إلى لجنة الضرائب لمدينة نيويورك ،وهي وكالة مستقلة
محام لتقديم التماس إلى لجنة
تابعة للمدينة لديها سلطة تغيير قيمة تقدير العقار الخاص بك ،والفئة الضريبية ،ومراجعة اإلعفاءات .ال تحتاج إلى
ٍ
الضرائب ،ولست مطالبًا بحضور جلسة ،إال إذا كانت لديك رغبة في الحضور.

لتقديم التماس ،تفضل بزيارة الموقع الرسمي للجنة الضرائب  .www.nyc.gov/taxcommissionمن عالمة التبويب "نماذج" ،اختر رابط
"تعليمات عامة" وراجع النموذج " TC 600كيف تقدم التماس التقييم المؤقت" .تتوفر نماذج مطبوعة في مراكز األعمال لوزارة المالية وفي مكتب
لجنة الضرائب في ( .1 Centre Street, Room 2400, New York, NY 10007ستحتاج إلى بطاقة هوية مزودة بصورة لدخول المبنى).
الموعد النهائي لتقديم التماس لعقارات الفئة  2هو  1مارس .مما يعني أن هيئة الضرائب يجب أن تستلم الطعن الخاص بك بحلول  1مارس  -فإرسال
االلتماس في ذلك التاريخ غير كافٍ.
يقدم مالكو التعاونيات والشقق الخاصة والمباني المؤجرة طلبات التماس بالنيابة عن المباني بالكامل .يجوز لمالكي وحدات الشقق الخاصة أيضًا تقديم
طلبات التماس منفصلة.
يرجى مالحظة أنه إذا كنت تمتلك عقارً ا صغيرً ا من الفئة  10( 2وحدات أو أقل) ،عليك إثبات أن قيمة عقارك أقل من القيمة السوقية الفعالة لكي
ُتخفض لجنة الضرائب التقييم الخاص بك .القيمة السوقية الفعالة لعقارك هي قيمته المقدرة ،قبل اإلعفاءات ،مقسومة على .%45
إذا كان هناك خطأ فعلي في إشعار  NOPVالخاص بك (بأن يكون وصف العقار الخاص بك غير صحيح ً
مثل) ،يرجى إبالغ دائرة المالية عن
طريق تقديم نموذج "طلب للتحديث" ،وهو متاح على  ،www.nyc.gov/financeأو من خالل االتصال على  .311إذا كنت ال توافق على القيمة
السوقية المقدرة بإشعار  NOPVالخاص بك ،يمكنك تقديم نموذج "طلب للمراجعة" وهو متاح على  ،www.nyc.gov/financeأو من خالل
االتصال على ( .311ولكن تذكر أن تقديم أي من هذه النماذج بوزارة المالية ليس ً
بديل عن الطعن على القيمة المقدرة بلجنة الضرائب).

المصادر

مكتب دعم دافعي الضرائب
ً
معقول لحل مشكلة ضريبية مع دائرة الماليةولكنك تشعر بأنك لم تتلق ر ًدا مرضیًا ،یمكنك طلب المساعدة من مكتب دعم
إذا كنت قد بذلت جه ًدا
دافعي الضرائب.
للحصول على مساعدة من مكتب المحامي المكلف ،يرجى زيارة  www.nyc.gov/taxpayeradvocateوملء استمارة " ،DOF-911طلب
المساعدة من مكتب محامي دافعي الضرائب ".يمكنك أيضًا االتصال بمكتب محامي دافعي الضرائب مباشرة:
اتصال:
فاكس:
عبر البريد:

(212) 748-4785
(646) 500-6907
مكتب دعم دافعي الضرائب في نيويورك375 Pearl Street, 26th Floor, New York, NY 10038 ،

لجنة الضرائب في مدينة نيويورك
لجنة الضرائب في مدينة نيويورك هي وكالة مستقلة تتمتع بسلطة تغيير القيمة المقدرة للعقارات ،وفئة الضريبة ،واإلعفاءات.
تتوفر جميع نماذج االستئناف على الموقع اإللكتروني للجنة الضرائب .www.nyc.gov/taxcommission ،يمكنك االتصال بلجنة الضرائب
على .(212) 669-4410
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يناير
ترسل  DOFإشعارً ا بقيمة عقارك عبر البريد
اإللكتروني .إصدار بيان التقييم المؤقت.

 15فبراير
الموعد النهائي لتقديم طلب للحصول على تخفيض ضريبة
الشقة التعاونية/الشقة .يقدم الوكالء اإلداريون أو اتحاد مالك
الشقق الخاصة الطلبات بالنيابة عن مالكي الوحدات

 1مارس

فبر

اير

العقارية

يونيه

وليو

ي

أغ

تتلقى فاتورة الضريبة العقارية األولى للسنة
الضريبية التي تبدأ في  1يوليو.

س

سط

س

يونيه

مايو

بت
مبر

إصدار بيان التقييم النهائي.

الضريبة

أبريل

أكتوبر

مايو

رس

نوفمبر

الموعد النهائي لتقديم طلب للحصول على
إعفاءات شخصية.

ما

عامك في

سمبر
دي

 15مارس

ناير

ي

الموعد النهائي لنزاع قيمة العقارات مع لجنة الضرائب في
نيويورك.

 1يوليو
عندما تبدأ السنة الضريبية الجديدةُ ،تفرض عليك ضريبة بمعدل
الضريبة للسنة السابقة ،إذا لم يتم اعتماد معدل السنة الضريبية
الجديدة بحلول  6يونيو.

نوفمبر
يصوّ ت مجلس المدينة على المعدالت الضريبية ويوقع العمدة عليها .ال يتم االنتهاء من
المعدالت الضريبية حتى نوفمبر بسبب قرارات السياسة لتعديل توزيع حصة ضريبة
الدخل في كثير من األحيان .وألننا نقترب جزئيًا من السنة الضريبية التي يتم تطبيق هذه
المعدالت فيها ،يعاد حساب الضرائب الخاصة بك للجزء األول من السنة بالمعدل الجديد.
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