
 ریئل ایسٹیٹ ٹیکسز: جاننے کے 
 لئے اہم تاریخیں

اپریل - اپنے تجزیے پر انتظامی اپیل کرنے کی 3 
آخری تاریخ

مئی - ٹیکس ریلیف کی درخواست کرنے کی  1 
آخری تاریخ

مئی - بورڈ آف سپروائزرز آفیشل ریئل  9 
ایسٹیٹ ٹیکس کی شرحیں طے کرے

 گا

جون - بورڈ آف ایکوئالئزیشن کے پاس اپنے 1 
تجزیے پر اپیل دائر کرنے کی آخری

تاریخ

 اواخر جون - ریئل ایسٹیٹ ٹیکس بلوں کی 
پہلی قسط ارسال کی جائے گی

جوالئی - ریئل ایسٹیٹ ٹیکسز واجب االدا  28
ہوں گے: پہلی قسط

 نومبر کا آغاز - ریئل ایسٹیٹ ٹیکس بلوں کی 
دوسری قسط ارسال کی جائے گی

دسمبر - ریئل ایسٹیٹ ٹیکسز واجب االدا  5
ہوں گے: دوسری قسط

 ریئل ایسٹیٹ ٹیکس 2023
 زیے کی معلوماتتج

ریجنو 1 رفیکس کاؤنٹیری ہو گا کہ فیئروقانون کے مطابق ض
 رکیٹ ویلیو پر تمام ریئلفیصد منصفانہ ما 100 تک اپنی 

 رے۔ایسٹیٹ کا تجزیہ ک

 رٹیاںراپرہائشی پ
 رفیکس کاؤنٹی کےران فیئکے ابتدائی چھ ماہ کے دو 2022

 دہرسد سے زیا رجینیا اور یو ایس میں بھی طلبعالوہ شمالی و
 رحوںرگیج کی شران موزاں کے دورما اور ختھی۔ تاہم موسم گ

ری، مگر یہرح گمیں اضافے سے ساالنہ قدر میں اضافے کی ش
 وخترکے اختتام تک اوسط سطح پر گھر ف 2022 رہی۔ مثبت 

 یہ زائد تھیں۔ ماہ سے 12 زشتہرنے کی قیمتیں ابھی تک گک
 زی بنیاد تھی۔رکرنے کی مکے تجزیے کا تعین ک 2023

 رٹیاںراپرشل پکم
 رفیکس کاؤنٹی میںرہی، فیئ ریمیں عالمی وبا جا 2022 رچہاگ

 رہی۔ ریرات میں کمی جارشل ریئل ایسٹیٹ پر اس کے اثکم
 زشتہ سال کی نسبت قیمتوں میں کموعی طور پر گتاہم مجم

راصلرٹی کی قیمتیں دراپاضافہ ہو ہے، جبکہ چند اقسام کی پ
 کم ہوئی ہیں۔ 

- اختتام-



 

 
 
 

 

 
          

 
 

 رنازیے پر اپیل دائر کاپنے تج

 رٹی کے تجزیے سےراپوجوہات کے باعث اپنی پ ذیل رجاگر آپ د
 متفق نہیں:

• 
• 
• 

 زائد تجزیہ کیا گیا رکیٹ ویلیو سےاس کا منصفانہ ما
 زنے میں ایک جیسا تجزیہ نہیں کیا گیارٹیوں کے مواراپیکساں پ

 رڈ کے متعلق غلطیاں ہیںرٹی کے ریکاراپاس میں آپ کی پ
 رٹی کی تفصیالت اور آپ کے تجزیےراپپر اپنی پ www.fairfaxcounty.gov/taxes/real-estate پہلے

 دیکھیں۔ رٹیاںراپدہ پروخت کرزنہ فکے تعین میں زیر غور الئی گئی قابل موا

دشات کے متعلق کسی کاؤنٹی تشخیص کار سے بات کریں۔ری تجویز ہے کہ آپ اپنے سواالت یا خپھر ہما

رڈ آف ایکوئالئزیشن کوجون تک بو 1 اپریل تک اپنے تجزیے پر انتظامی اپیل دائر کر سکتے ہیں یا 3 آپ 
 رنے سے پہلےرڈ آف ایکوئالئزیشن کے سامنے اپیل دائر کدی جاتی ہے کہ بو اپیل دے سکتے ہیں۔ تجویز 

 انتظامی اپیل دائر کی جائے۔

www.fairfaxcounty.gov/taxes/real-estate رمز تالش کریں یاپر مزید جانیں اور اپیل فا 
703-222-8234 TTY 711 پر کال کریں۔ 

 اپنے شیڈول پر مدد حاصل کریں

وقت لیں۔ اپائنٹمنٹ لئے کے مدد ذریعے کے ویڈیو یا فون
یا کریں اسکین کوڈ آر کیو یہ لئے کے  لینے

www.fairfaxcounty.gov/taxes/appointments 
کریں۔  مالحظہ

 رنمنٹ سنٹرگو 12000 ژنڈمنسٹریشن، ریئل ایسٹیٹ ڈویرائے ٹیکس ایرفیکس کاؤنٹی محکمہ بفیئ
 357 رک وے، سوئیٹپا

VA 22035 رفیکس،فیئ

Español)زی/)انگری TTY 711 ،8234-222-703 ٹیلیفون: 
dtared@fairfaxcounty.gov ای میل: 

 بجے 4:30 سوموار - جمعہ صبح 8 تا شام 

 رابطہ کریں۔ پر TTY 711 8234-222-703 ڈمنسٹریشن سےرائے ٹیکس ایرنے کے لئے محکمہ برخواست کدل شکل میں داس معلومات کی متبا
 ۔2023 ریرورجینیا کی اشاعت۔ فرفیکس کاؤنٹی وفیئ
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