دیگر چھوٹ جن کے لئے آپ اہل قرار پا سکتے ہیں
نیو یارک شہر کے جائیداد کے مالکان کو دستیاب
ٹیکس کی چھوٹ سے متعلق معلومات کے لئے
 www.nyc.gov/ownerexemptionمالحظہ
کریں۔ مثال کے طور پر ،جماعت کلیسا کے ارکان
( )clergy membersجو جائیداد کے مالک ہیں وہ
چھوٹ کے اہل قرار پا سکتے ہیں

غیر منافعتی
جائیداد کے ٹیکس کی چھوٹ

یہ جاننے کے لئے کہ آیا آپ پانی اور نکاسی کے اخراجات
کی چھوٹ کے لئے اہل ہیں www.nyc.gov/dep ،پر
شعبہ ماحولیاتی تحفظ پر جائیں اور "پانی اور نکاسی کی
چھوٹ( ")water sewer exemptionتالش کریں۔
مدد کیسے حاصل کی جائے
آن الئنwww.nyc.gov/nfp :
فون:

311

ڈاک کا پتہNew York City Department of Finance :
Not-for-Profit Exemptions Unit
59 Maiden Lane, 22nd Floor
New York, NY 10038

اگر کسی معذوری کے تحت آپ کو شعبۂ مالیات کی جانب سے
پیش کردہ پروگرام میں درخواست دینے اور سروس وصول کرنے
یا اس میں حصہ لینے کے لئے مطابقت پذیری کی ضرورت پیش
آتی ہے ،تو براہ کرم معذوری سروس کے سہولت کار سے
 www.nyc.gov/contactdofeeoپر رابطہ کریں یا  311پر کال کریں۔

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

nyc.gov/finance

)TAX006_NFP 12.17.19 (Urdu

روزانہ ،تمام پانچ بوروز میں ،غیر منافعتی تنظیمیں
نیو یارک کے باشندگان کو زندگی بدلنے والے

درخواست کیسے دی جائے
درخواست ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے www.nyc.gov/nfp
پر جائیں۔ با ضابطہ درکار دستاویزات:

پروگرامز اور خدمات مہیا کرتی ہیں۔ نیو یارک شہر

•کمپنی سازی کی دفعات

غیر منافعتی تنظیموں کو ان کے نہایت ضروری

•خصوصی ضابطے

اور نہایت حوصلہ افزا کام جاری رکھنے میں مدد
فراہم کرنے پر کاربند ہے۔ آپ کی تنظیم جائیداد کے
ٹیکس کی کلی یا جزوی چھوٹ کے لئے اہل قرار پا
سکتی ہے۔

اہلیت
غیر منافعتی تنظیموں کی ایک بڑی تعداد جائیداد کے ٹیکس کی
کلی یا جزوی چھوٹ کی اہل قرار پا سکتی ہے ،بشمول:
•خیراتی اور سابقہ فوجیوں کی تنظیمیں
•استپال اور صحت کے کلینکس
•تعلیمی ادارے
•عبادت گاہیں ،مذہبی انجمنیں ،اور پادریوں کے اقامت
خانے
•تاریخی سماجی گروہ ،کتب خانے ،اور عجائب گھر
•عوامی کھیل کے میدان اور قبرستان
ٹیکس کی چھوٹ حاصل کرنے کے لئے ،جائیداد کا قانونی
عنوان الزما ً غیر منافعتی تنظیم کے نام سے شروع ہو،
درخواست دہندہ الزما ً جائیداد کا مالک ہو ،اور جائیداد الزما ً
 www.nyc.gov/nfpپر وضاحت کردہ استثنائی مقاصد کے
لئے استعمال ہو۔ محض وفاقی ) 501(c)(3کا درجہ آپ کو خود
کار طور پر چھوٹ کا اہل نہیں قرار دیتا
	یہ تعین کرنے کے لئے کہ آیا آپ اہل قرار پائے
ہیں  www.nyc.gov/nfpپر آل ِہ اہلیت استعمال
کریں۔

•دستاویز انتقال( ،)Deedاگر  ACRISمیں پائی
نہیں گئیں تو
آپ کو شاید یہ بھی جمع کروانے کی ضرورت ہو گی:
•لیز
•درجہ بندی کا سرٹیفکیٹ
•اگر آپ کی جائیداد منصوبہ سازی کے مرحلے میں
یا زیر تعمیر ہے ،تو تعمیراتی منصوبے ،اجازتیں ،یا
دیگر دستاویزات

مقررہ تاریخ
نئی درخواستیں سال بھر قبول کی جاتی ہیں۔
اپنی چھوٹ کی تجدید کاری
آپ کو الزما ً ہر سال www.nyc.gov/commercialexemptions
پر اپنی غیر منافعتی جائیداد کی ٹیکس چھوٹ کی تجدید کاری
کرنا ہو گی۔ خزاں میں آپ کے تجدید کی مقررہ تاریخ سے
قبل ،آپ کو شعبہ مالیات کی جانب سے ایک صارفی  IDاور
پاس ورڈ موصول ہو گا۔ اپنے فوائد میں کسی رکاوٹ کے
تدارک کی خاطر جتنا جلدی ممکن ہو تجدید کاری کو یقینی
بنائیں۔
تجدید کاریاں  5جنوری تک کی جا سکتی ہیں۔

