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কারা িরেয়ল �পািটর্ টয্া� ে�িডেটর (Real Property Tax Credit)
েযাগয্ হেবন
আপিন নীেচর যাবতীয় শতর্ পূরণ করেল এই ে�িডট দািব করেত পারেবন:
•
•
•
•
•
•
•

আপনার �ূল পািরবািরক আয় $18,000 বা তার কম িছল;
আপিন ছয়মাস বা তার েবিশ সময় িনউ ইয়কর্ িসিটর একই আবাসেন বাস কেরেছন;
আপিন েগাটা করবষর্ জুেড় িনউ ইয়কর্ ে�েট বাস কেরেছন;
আপনােক অনয্ েকােনা করদাতার যু�রা�ীয় আয়কেরর িববরণীর িনভর্ রশীল িহেসেব দািব করা যায়িন,
আপনার আবাসনিট ভূ স�িত্তর কর েথেক স�ূণর্ ছাড় �া�;
আপনার মািলকানায় থাকা যাবতীয় ভূ স�িত্তর, েযমন বািড়, গয্ােরজ ও জিম, বতর্ মান বাজার মূলয্ $85,000
বা তার কম; এবং
আপিন নীেচর হয় বািড়র মািলকেদর নতু বা ভাড়ািটয়ােদর অধীেন তািলকাভু � যাবতীয় শতর্ পূরণ কেরন।

বািড়র মািলকগণ:
•
•

আপিন বা আপনার �ী/�ামী ভূস�িত্তর কর �দান কেরেছন; এবং
আপনার আবাসেনর বাস�ান বােদ অনয্ বয্বহােরর জনয্ আপিন আপনার �া� েমাট ভাড়ার 20% বা তার কম
ভাড়া েপেয়েছন।

ভাড়ািটয়াগণ:
•
•

আপিন বা আপনার পিরবােরর েকােনা সদসয্ আপনার আবাসেনর ভাড়া িদেয়েছন; এবং
আপিন ও আপনার পিরবােরর সদসয্রা েয গড় মািসক ভাড়া িদেয়েছন তা $450 বা তার কম, যার মেধয্ তাপ,
গয্াস, িবদুয্ৎ, আসবাব বা েবােডর্র ভাড়া গণনা করা হয়িন।

এই ে�িডেটর রািশ কত?
•
•
•

আপনার পিরবােরর সকল সদেসয্র বয়স 65 বছেরর কম হেল ে�িডেটর রািশ $75 পযর্� হেত পাের।
আপনার পিরবােরর অ�তঃ একজন সদেসয্র বয়স 65 বছর বা তার েবিশ হেল ে�িডেটর রািশ $375 পযর্�
হেত পাের।
আপনার ে�িডট আপনার বািক থাকা কেরর েচেয় েবিশ হেল আপিন েফরত চাইেত পােরন।

আরও তেথয্র জনয্, েদখুন Form IT-214 (ফমর্ IT-214), Claim for Real Property Tax Credit for
Homeowners and Renters (বািড়র মািলক ও ভাড়ািটয়ােদর জনয্ িরেয়ল �পািটর্ টয্া� ে�িডেটর দািব), ও তার
িনেদর্ িশকা। আপনােক িনউ ইয়কর্ ে�েটর আয়কেরর িববরণী দািখল করেত না হেল ফমর্ IT-214 পূরণ ও দািখল করন
এবং আমরা ে�িডেটর রািশ আপনােক েফরত িদেয় েদেবা। আপনাক� একিট িববরণী দািখল করেত হেল আপনার
িববরণীর সে� ফমর্ IT-214 জমা িদন।

আিম আেগর বছরগিলর ে�িডট কীভােব দািব করেবা?
আপিন আেগর বছরগিলর ে�িডট েফরত েপেত পােরন, যিদ আপিন দািখল করা হেয় থাকেল েসই িববরণীর দািখেলর
তািরেখর িতন বছেরর মেধয্ ে�িডট দািব কেরন। ফমর্ IT-214 পূরণ ও দািখল করন (েসই বছেরর বা আপিন েয
বছেরর জনয্ েযাগয্ তার জনয্)।
সং�াসমূহ
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পািরবািরক সবর্ েমাট আয় এর মেধয্ আপনার ও আপনার পিরবােরর সদসয্গণ েসই করবেষর্র মেধয্ �া� আেয়র
িন�িলিখত আইেটমগিল রেয়েছ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

যু�রা�ীয় সমি�ত সবর্েমাট আয় (FAGI), এমনিক আপিন যু�রা�ীয় িববরণী দািখল না কের থাকেলও;
FAGI এর উপর িনউ ইয়কর্ ে�েটর সংেযাজন;
সমথর্েনর অথর্, পািলত পিরচযর্ার সমথর্েনর অথর্ সহ;
Internal Revenue Code (আভয্�রীণ রাজ� আইন - IRC) এর ধারা 911 এর �ারা ছাড়�া� িবেদেশ
অিজর্ত আয়;
পিরপূরক িনরাপত্তা আয় (SSI) এর �দত্ত অথর্, যা FAGI এর অ�ভুর্ � নয়;
িনউ ইয়কর্ ে�ট, তার সং�াগিল, সাহাযয্�া� সং�া, সরকাির কেপর্ােরশন বা রাজৈনিতক উপিবভােগর েথেক
�া� করেযাগয্ নয় এমন সুদ;
�িমকেদর �িতপূরণ;
সময় অপচেয়র িবমার সুিবধার �ূল রািশ (উদাহরণ�রপ, েকােনা �িটহীন অেটােমাবাইল সুিবধার অধীেন �া�
েকােনা দুঘর্টনা বা �াে�য্র িবমা পিলিসর অথবা �িতব�কতার সুিবধা);
নগদ সরকাির সহায়তা ও েমাচন (েহাম এনািজর্ অয্ািসে�� ে�া�াম (HEAP) বা অভাব�ে�র জনয্ িচিকৎসা
সহায়তার রািশ এর মেধয্ থাকেব না);
করেযাগয্ নয় এমন ধমর্ঘট সুিবধাসমূহ;
FAGI এর অ�ভুর্ � নয় এমন েপনশন ও বািষর্ক বৃিত্ত, েরলেরাড অবসেরর সুিবধা সহ;
Social Security Act (েসাশয্াল িসিকউিরিট আইন) ও �া�ন ৈসিনকেদর �িতব�কতার েপনশন বাবদ �া�
যাবতীয় অথর্, আপনার সুিবধার েথেক েকেট েনওয়া েকােনা Medicare ি�িময়াম বাদ িদেয়, Form SSA1099 (ফমর্ SSA-1099), Social Security Benefit Statement (েসাশয্াল িসিকউিরিটর সুিবধার িববৃিতেত) িরেপাটর্ করা হয়।

পািরবািরক সবর্েমাট আেয়র মেধয্ এগিল ধরা হয় না:
•
•
•
•
•

•

ফু ড �য্া�স,
Medicare ও Medicaid এর সুিবধাগিল,
জলপািন ও অনুদান,
উ�ৃত্ত খাদয্ বা অনুরপ েমাচন,
�া� ৈসিনকেদর যু�রা�ীয় Veterans' Dioxin and Radiation Exposure Compensation
Standards Act (েভটােরন'স ডাইঅি�ন অয্া� েরিডেয়শন এ�েপাজার কে�ে�শন �য্া�াডর্স অয্া�)-এর
অধীেন �দত্ত রািশ,
Public Law (জন আইন) 103-286-েত সং�ািয়ত নাৎিস িনযর্াতেনর িশকার িহেসেব তােদর ি�িতর কারেণ
বয্ি�েদর �দত্ত অথর্।

একিট আবাসন হেলা এমন এক বাস�ান যা িনউ ইয়কর্ ে�েট আপিন যার মািলক বা ভাড়ািটয়া। আবাসনিট এক একর
বা তার েবিশ জিমর উপর অবি�ত হেল আপিন েয সংখয্ার ে�িডট বয্বহার করেত পারেবন তা েকবল �দত্ত ভূ স�িত্তর
কর বা ভাড়ার রািশ, যা আবাসন ও তার চারপােশর েকবল এক একর জিমর জনয্ �েযাজয্।
•
•

একিট বহ-বাস�ােনর ইউিনেটর মেধয্কার �িতিট বাস�ান, েযমন, একিট আপাটর্েম� ভবন, আবাসন িহেসেব
িবেবিচত হেত পাের।
একিট একক বাস�ােনর মেধয্কার একিট কে�ািমিনয়াম, একিট েকাঅপােরিটভ বা একিট ভাড়ািটয়া ইউিনট
হেলা একিট আবাসন।
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•

একিট ে�লার বা চলমান বািড়, যা েকবল বসবােসর জনয্ই বয্বহৃত হয়, তােক আবাসন িহেসেব িবেবচনা করা
যােব, যিদ ে�লার বা চলমান বািড়িট ভূ স�িত্তর কেরর উে�েশয্ মূলয্ায়ন করা হেয় থােক, এমনিক আপিন এর
জনয্ গৃহকর �দান না কের থাকেলও (উদাহরণ�রপ, আপনার বািড়িট েয পােকর্ অবি�ত তার মািলক এর উপর
কর �দান কের থাকেল)।

�দত্ত ভূস�িত্তর কর হেলা েসই যাবতীয় ভূ স�িত্তর কর যা আপিন (বা আপনার �ী/�ামী, যিদ �ী/�ামী অ�তঃ
ছয়মােসর জনয্ েসই আবাসেন বাস কের থােকন) আপনার আবাসেনর উপর করবষর্ চলাকালীন �দান কেরেছন, যার
মেধয্ পেড়:
• বতর্ মান, আেগকার ও ি�েপড ভূ স�িত্তর কর;
• িবেশষ মূলয্ানুসারী শ� ও আেরািপত মূলয্ায়ন।
আপিন Real Property Tax Law (ভূ স�িত্ত কর আইন) ধারা 467 (65 বছর বা তার েবিশ বয়সীেদর জনয্) এর
অধীেন কেরর েথেক ছাড় পাওয়া ভূ স�িত্ত কর অ�ভুর্ � করা েবেছ িনেত পােরন। �া�ন ৈসিনকেদর বা STAR কেরর
ছাড় এর েযাগয্ নয়। আপিন এর রািশিট না জানেল আপনার �ানীয় মূলয্ায়নকারীর সে� েযাগােযাগ করন।
পিরবােরর সদসয্গণ এর মেধয্ পেড়ন েসই সকেল যারা আপনার আবাসন, তার আসবাবপ�ও, সুেযাগসুিবধা ও জায়গা
ভাগ কের েনন, পিরবােরর েসই সকল সদসয্ আপনার আত্মীয় েহান বা না েহান। যিদও, ভাড়ািটয়া, উপ-ভাড়ািটয়া,
একিট ঘর ভাড়া িনেয় বাস করা বয্ি� বা আবািসক পিরবােরর সদসয্ নন, যিদ না তারা আপনার আত্মীয় হন।

িনউ ইয়কর্ ে�েটর সংেযাজনসমূহ
FAGI এর সে� িনউ ইয়কর্ ে�েটর সবেচেয় সাধারণ িকছু সংেযাজন হেলা:
•
•
•
•

যু�রা�ীয় সরকার বা অনয্ানয্ ে�েটর �ারা জাির করা ব�-এর সুদ;
সরকাির কমর্চারীেদর 414(h) অবসেরর অবদানসমূহ;
িনউ ইয়কর্ িসিটর নমনীয় সুিবধা কাযর্�েমর অধীেন েকেট েনওয়া রািশ;
িনউ ইয়কর্ িসিটর �া�য্ িবমা ও কলয্াণ সুিবধা তহিবেলর অধীেন েকেট েনওয়া রািশ।

িনউ ইয়কর্ ে�েটর সংেযাজনগিলর স�ূণর্ তািলকার জনয্ ফমর্ IT-201 এর িনেদর্ িশকা েদখুন।
��বয্: আপিন পুেরা-বছেরর বািস�া হেল এই ে�িডট আপনার বািক থাকা কেরর রািশর েচেয় েবিশ হেয় েগেল অবিশ�
অংশ আপনােক েফরত িদেয় েদওয়া হেব।
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