 Fairfaxکاؤنٹی ریئل اسٹیٹ ٹیکس میں چھوٹ
پروگرام میں مجوزہ توسیع

اس موسم خزاں میں سپروائزرز کا بورڈ عمر رسیدہ ( 65+عمر والے) افراد اور معذوریوں کے شکار لوگوں کے لیے ریئل اسٹیٹ
ٹیکس میں چھوٹ کے پروگرام ،بشمول آمدنی اور مجموعی قدر کی حدود میں توسیع پر غور کرے گا۔

موجودہ پروگرام کی حدود

 $340,000مجموعی قدر
اہلیت کے لیے حد

ُکل آمدنی کی بنیاد پر  %ٹیکس میں چھوٹ

(گھر یا  1ایکڑ زمین کو شامل نہ کر کے)

 $52,000تک

100%

 $52,001تا $62,000

 $62,001تا $72,000

50%

25%

مجوزہ نئے پروگرام کی حدود
زیادہ آمدنی اور مجموعی قدر کی یہ حدود دو مراحل کے حصے کے طور پر  1جنوری  2022سے موثر ہوں گی۔
 100%چھوٹ :زیادہ سے زیادہ آمدنی

 $400,000مجموعی قدر
اہلیت کے لیے حد

$52K

$60,000

15%

 50%چھوٹ :زیادہ سے زیادہ آمدنی
29%

$62K
17%

$80,000

 25%چھوٹ :زیادہ سے زیادہ آمدنی
-زائد-

$72K

$90,000

25%

مجوزہ نئی چھوٹ کی بریکٹ اور ٹیکس موخری
زیادہ آمدنی اور مجموعی قدر کے حدود کے عالوہ ،پروگرام نئی  75%چھوٹ کی بریکٹ ،کل رعایت کردہ ٹیکسز پر کیپ،
اور ٹیکس کی موخرکردہ ادائیگیوں کے ایک اختیار کو شامل کرے گا۔ منظور ہونے پر ،یہ تبدیلیاں  1جنوری  2023سے نافذ
العمل ہو جائیں گی۔
 100%چھوٹ

 $60تا $70K
آمدنی کی حد

نئی ٹیکس میں
چھوٹ کی بریکٹ

 75%نئی چھوٹ!
 50%چھوٹ

 25%چھوٹ

رعایت کردہ ٹیکسز$8,660 :
واجب االدا ٹیکسز$2,740 :
گھر کی قدر

 100%چھوٹ کے لیے منظور شدہ
رعایت کردہ ٹیکسز$8,660 :
واجب االدا ٹیکسز$174 :
گھر کی قدر

 100%چھوٹ کے لیے منظور شدہ

اوسط گھر کی الگتوں کے
 125%تک ٹیکس میں
چھوٹ کی نئی کیپ

رعایت کردہ ٹیکسز$8,653 :
واجب االدا ٹیکسز$0 :
گھر کی قدر

 100%چھوٹ کے لیے منظور شدہ

ساالنہ عائد کردہ سود

ٹیکس میں موخری کا اختیار
 $100Kتک آمدنی
کی حد

پرائم ریٹ

 $500Kتک
مجموعی قدر کی حد

ٹیکس میں چھوٹ کے موجودہ پروگرام یا تمام مجوزہ تبدیلیوں کے بارے میں مزید جاننے
کے لیے www.fairfaxcounty.gov/taxes ،مالحظہ کریں۔
اشاعت منجانب  FairfaxکاؤنٹیVa ،۔ اکتوبر 2021
مناسب  ADAسہولیات یا امواد کے متبادل فارمیٹ کی درخواست کرنے کے لیے ،محمکہ برائے ٹیکس تنظیم کو
 TTY 711 ،703-222-8234پر کال کریں۔

