لطفا قبل از تغيير اسم در پروانه يا گواھينامه سھام خود،
با اداره ارزيابی تماس بگيريد يا محل سکونت خود را
تغيير دھيد تا اطمينان حاصل کنيد که شما معافيت اموال
خود را به خطر نمی اندازيد.
برای به دست آوردن برنامه ھای کاربردی و يا مشاھده
اطالعات اموال خود را بر روی خط ،لطفا از وزارت
ارزيابی در:
www.mynassauproperty.com

محدوديت درآمد و تخفيف معلوليت
افراد با درآمد و ناتوانی محدود ماليات بر امالک و مستغالت برای
افرادی که دارای اختالالت جسمی يا روحی ھستند ،نه به دليل استفاده
فعلی از الکل و يا مواد مخدر غير قانونی .اين اختالل بايد توانايی
شخص در تعامل با يک فعاليت حياتی مھم را محدود کند.
معافيت  ٪50برای افرادی که درآمدشان ،از جمله درآمد ناخالص
درآمد اجتماعی ،از  29000دالر تجاوز نمی کند ،اعمال می شود.
درصد معافيت در جدول نشان داده شده در پانل شھروندان ارشد نشان
داده شده است.

مالکيت
مالکان بايد دارای افراد معلول باشند ،مگر در مواردی که اموال
متعلق به شوھر و ھمسر يا خواھر و برادر باشد .در اين موارد ،تنھا
يک نياز به معلوليت دارد.

تاريخ ھای مھم
 2ژانويه  1 -مارس 2019

اقامت

شکايت ارزيابی )درخواست(

مالکيت بايد توسط شخص معلول اشخاص اشغال شود ،مگر آنکه در
ھنگام دريافت خدمات مربوط به سالمت به عنوان بيمار از يک مرکز
مراقبت بھداشتی مسکونی از اموال غايب باشد.

دوره ضبط
 2ژانويه 2019
پايان دادن به دوره ثبت اختراع برای ارزيابی ارزيابی
2019-2020

NASSAU COUNTY
بخش ارزيابی
240 Old Country Road, 4th Floor
Mineola, NY 11501

(516) 571‐1500
رئيس اجرايی ناسائو
لورا کرن
County Executive Laura Curran
www.nassaucountyny.gov

درآمد
درآمد صاحب يا درآمد تلفيقی تمام مالکان نمی تواند از حداکثر حد
درآمد  37.399دالر تجاوز کند.

پست الکترونيکی:
ncassessor@nassaucountyny.gov

اين بروشور تھيه شده بود
به عنوان يک سرويس عمومی برای
فقط برای اھداف اطالعاتی
در حالی که تالش ھای منطقی برای ارائه اطالعات دقيق
صورت گرفته است ،تمام اطالعات و درخواست ھای ثبت
تغيير در ھر NYS RPTLدرخواست به عنوان مجوز
زمان بدون اطالع قبلی است.
اصالح شده 18/5

آتش نشانان داوطلب و اخراج کارگران آمبوالنس
صاحب خانه ھايی که به عنوان اعضای يک اداره آتش نشانی
داوطلب يا خدمات آمبوالنس برای حداقل پنج ) (5سال ثبت نام کرده
اند واجد شرايط معافيت مالياتی ملکی برابر  ٪10ارزش ارزيابی شده
خود ھستند.
متقاضيان بايد نامه ای از صدور گواھينامه ،که شامل تاريخ دقيق
ثبت نام و وضعيت فعلی فعال ،از بخش مربوطه خود را ارائه می
کنند.
اموال متقاضی بايد در يک شھر ،شھر يا روستای اداره شود.

تمديد سربازان

اخراج از شھروندان ارشد

جايگزين

بازنشستگی ماليات بر امالک و مستغالت شھروندان ارشد برای صاحبان
خانه بيش از  65ساله است که درآمدشان ،از جمله درآمد ناخالص درآمد
اجتماعی 29 000 ،دالر يا کمتر است تا معافيت  ٪50را دريافت کند.
اين معافيت کاھش  5تا  50درصد در ماليات شھرستانھا ،شھرھا و
مدارس را کاھش می دھد ،اما ھيچگونه کاھش ماليات ويژه ای در منطقه
وجود ندارد.

جانبازانی که در دوران جنگ خدمت می کنند و يا يک مدال اعزامی
دريافت کرده اند
بودجه واجد شرايط
جانبازانی که خانه خود را قبل از سال  1985با حقوق بازنشستگی
و NSLI Dividendsنظامی ،پاداش يا بيمه نامه ،مبلغ پرداختی،
غيره خريداری کرده اند

STAR Exemption Program
 NEW STARو اعتبار
قانون ماليات بر امالک واقعی نيازمند متقاضيانی است که تا NYS
ثبت نام نکرده و  STARقبل از تاريخ  2ژانويه  2015در برنامه
برای ثبت نام در بخش ماليات و امور مالی شرکت کنند .ھمه
،جديد به جای دريافت ماليات بر اموال مدرسه  STARگيرندگان
..چک می شوند  NYSمستقيما از

ثبت نام با دولت نيواورک برای برنامه اعتبار ماليات بر
درآمد شخصی  /چک با تلفن در
) 457-2036 (518يا روی خط در

جنگ سرد
جانبازانی که در خالل جنگ سرد در  2سپتامبر  1945و  26دسامبر
 1991در نيروھای مسلح اياالت متحده خدمت کردند
ھيچ يک از معافيت ھای جانبازان برای مطالبات خاص منطقه ای يا
ارزيابی ھای ويژه اعمال نمی شود.

https://www.tax.ny.gov/pit/property/star/re
gister‐for‐star‐credit.htm

الزامات واجد شرايط بودن

الحاقSTARالزامات
عنوان قانونی اموال بايد به نام جانباز ،ھمسر يا ھر دو باشد؛ ھمسر
باقيمانده ازدواج نکرده؛ يا والد ستاره طاليی .گواھی اقامت و مالکيت
الزم است.
گواھينامه خدمات
) DD‐217گزارش جداسازی(؛  WD‐AGO‐53‐55يا DD‐214فرم
)صدور گواھينامه سرويس نظامی )NA‐13038گواھی خدمات( يا
)گواھی تحويل محترم(DD‐256آمريکا(؛ و
اثبات اسناد خدمات بايد شخصيت خدمات را به عنوان "افتخار" نشان
دھد .شخصيت خدمات نيز ممکن است مورد نياز باشد.

شماره  ،8 SBEA - 37اظھارات مشاور NYSدر بخش ماليات و ماليه ھر
" برای واجد "Reservists engaged in activity Duty for training
نيستند.
شرايط
واجد
جانباز
بودن
شرايط
تغييرات پذيرفته شده اخير :در تاريخ  16دسامبر  ،2016جانبازان واجد
شرايط ،که برای انجام وظيفه فعال برای بازگرداندن و حفظ خدمات پستی
)مارس  (1970 ،23نامزد شدند ،واجد Graphic Handدر طی عمليات
شرايط تخفيف معافيت ماليات غير قانونی جانبازان می باشند

شما نميتوانيد اعتبار و معافيت دريافت کنيد.
اعتبار  /چک يا معافيت ،شما بايد خانه خود STARبرای دريافت
را داشته باشيد و بايد محل اقامت اصلی شما باشد.
مالکيت
ملک بايد حداقل  12ماه متوالی قبل از درخواست ،متعلق به متقاضی
باشد.
اقامت
ھمه صاحبان بايد اشغال و استفاده از اين ملک را به عنوان محل اقامت
اصلی خود بکارند.
درآمد
درآمد به عنوان پول دريافت شده از ھمه منابع تعريف شده است ،ھر دو
مالياتی و غير مالياتی .درآمد شامل تامين اجتماعی می شود ،اما شامل
پرداخت ھای رفاھی ،درآمد مؤ ثر امنيت ،ھدايا ،و ارث نمی شود.
مصارف داروئی غير مجاز پزشکی و تجويز شده و ھزينۀ ناتوانی جانبازان
ممکن است از کل درآمد کسر شود .درآمد برای سال تقويم قبل از تاريخ
درخواست تعيين خواھد شد.

پايهSTAR
درآمد کل مالکانی که عمدتا در اين ملک اقامت دارند نبايد از
 500،000دالر تجاوز کنند.

پيشرفتهSTAR
پيشرفته STAR ،برای سال مالی  ،20-2019حد درآمد برای
 86,000دالر بر اساس درآمد خانوار در سال  2017است .درآمد
( فدرال کمتر AGIبه عنوان مقدار "درآمد ناخالصی تعديل شده" )
تعريف شده استIRA.از "مبلغ قابل پرداخت" توزيع
ھمه صاحبان بايد حداقل  65سال داشته باشند )مگر اينکه صاحبان
آنھا ھمسر يا خواھر و برادر باشند ،در اين صورت حداقل يک
مالک بايد حداقل  65باشد( در سال تقويم معافيت آغاز خواھد شد.

