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سیکشن 1: رابطے کی معلومات 
نام فون # ای میل

 

سیکشن 2: مالک کی معلومات
ہر مالک یا حیات کرایہ دار اور ان کے شریک حیات یا رجسٹر شدہ نجی ساتھیوں کا اندراج کریں کہ جو اس جائیداد میں رہائش پذیر ہیں۔

نام سوشل سیکیورٹی # تاریِخ پیدائش کیا یہ جائیداد فرد کی بنیادی جائے 
رہائش ہے؟

اگر کوئی مالکان شریک حیات یا بہن/بھائی ہیں، تو براہ کرم ان کی نام ذیل میں درج کریں۔

نام: رشتہ:

براہ کرم گزشتہ 12 ماہ میں معاہدے میں شامل کردہ مالکان کے نام درج کریں۔

نام:

سیکشن 3: جائیداد کی معلومات
پتہ: :# Apt

شہر: NY :ریاست :ZIP

بورو: بالک: الٹ:

صرف کوآپریٹو 
سوسائٹیاں

تنظیم کار کمپنی: رابطے کا نام: فون نمبر:

■ ■  ہاں ■■  نہیں

■ ■  ہاں ■■  نہیں

■ ■  ہاں ■■  نہیں

■ ■  ہاں ■■  نہیں

■■ شریک حیات  ■■ بہن/بھائی

کون درخواست دے سکتا ہے: ایسے جائیداد مالکان جنہوں نے 16-2015 میں STAR حاصل کیا ہو لیکن بعد میں وظیفے سے محروم ہو گئے ہوں۔ اس 
درخواست کو بروئے کار النے کے لئے، الزم ہے کہ آپ نے پہلے کبھی اپنی جائیداد سے STAR وظیفے کو حذف کروانے کی درخواست نہ دی ہو۔ 

 www. tax. ny. gov/ star ًگھروں کے مالکان جن کی مجموعی آمدن 250,000$ سے زیادہ ہے تاہم 500,000$ سے متجاوز نہیں ہے انہیں الزما
یا 2036‑457 (518) پر STAR کریڈٹ کے لئے رجسٹر ہونا چاہیئے۔

اگر آپ اس جائیداد کے مالک نہیں ہیں اور ٹیکس کے سال 16-2015 میں STAR حاصل کرتے ہیں، تو آپ STAR کے لئے محکمۂ مالیات میں 
درخواست نہیں دے سکتے۔ تاہم آپ www. tax. ny. gov/ star یا 2036-457 (518) پر ریاستی ٹیکس کریڈٹ کے لئے رجسٹر ہو سکتے ہیں۔

 درخواست کیسے دی جائے:   اپنی مکمل کردہ درخواست کو درج ذیل پتے پر ارسال کریں: 
NYC Department of Finance, PO Box 311, Maplewood, NJ  07040-0311

15 مارچ۔ )اگر آخری تاریخ ہفتہ وار تعطیل یا چھٹی کے دن پر ہے، تو آخری تاریخ اگلے کاروباری دن پر چلی جائے گی۔( آخری تاریخ: 

STAR
وظیفے کی بحالی کی درخواست

®

STAR Rev. 09.10.2020 - [Urdu]

—       —

—       —

—       —

—       —
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سیکشن 4: آمدن کی معلومات اور دستاویزات
ذیل میں طلب کردہ معلومات فراہم کر کے آپ کو الزماً اپنی آمدن کو ضبط تحریر میں النا چاہیئے۔

کیلنڈر سال 2019 سے تمام مالکان اور رہائشی شریک حیات کی مشترکہ ساالنہ آمدن کا تخمینہ لگائیں۔ آپ اپنے وفاقی یا ریاستی ٹیکس ریٹرن سے ڈیٹا 
استعمال کر سکتے ہیں، یا ذیل میں وضاحت کردہ ذرائع سے آمدن شامل کر سکتے ہیں۔ 

$ __________________________________

براہ کرم ہر رہائشی مالک اور کسی مالک کے تمام رہائشی شریک حیات اور رجسٹر شدہ نجی ساتھیوں کے ضمن میں درج ذیل دستاویزات جمع کروائیں۔ 
)شریک حیات اور ساتھی کی آمدن کی معلومات اس امر سے قطع نظر فراہم کی جانی چاہیئیں کہ آیا شریک حیات یا ساتھی معاہدے پر موجود بھی ہے۔ 

اگر شریک حیات جائیداد میں رہائش پذیر نہیں ہے تو شریک حیات کی آمدن کو ممکنہ طور پر خارج کیا جا سکتا ہے۔(

 اپنا 2019 کا وفاقی یا ریاستی انکم ٹیکس ریٹرن۔ اگر آپ نے IRA ڈسٹری بیوشن کے ساتھ 1099R حاصل کیا ہے، تو وہ بھی ارسال کریں۔( 	

 جن مالکان، شریکان حیات، یا رجسٹر شدہ نجی ساتھیوں نے ٹیکس ریٹرن کا اندراج نہیں کروایا ان کے سلسلے میں، براہ کرم کیلنڈر سال  	
2019 میں کمائی گئی تمام آمدنیوں کی دستاویزات فراہم کریں: W2s ،1099s، سوشل سیکیورٹی اسٹیٹمنٹس، وغیرہ۔

 اس کے ساتھ ساتھ، اگر جائیداد کسی ٹرسٹ کی ملکیت میں ہے، تو براہ کرم ٹرسٹ معاہدے کی نقل بھی جمع کروائیں۔  	
اگر آپ کو STAR کی منظوری مل گئی ہے، تو نیویارک ریاست کا محکمۂ ٹیکسیشن و مالیات آئندہ برسوں میں آپ کی آمدن کی خودکار تصدیق کی 

خاطر اس فارم پر آپ کی جانب سے فراہم کردہ سوشل سیکیورٹی نمبر استعمال کرے گا*۔

سیکشن 5: توثیق کاری
آپ کی درخواست پر پیشرفت کی خاطر امالک میں رہائش پذیر ہر مالک کے دستخط الزمی ہیں۔ 

براہ کرم اس درخواست کی ایک نقل اپنے ریکارڈز کی خاطر محفوظ رکھیں۔

میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس درخواست میں فراہم کردہ تمام معلومات سچی اور میری بہترین معلومات کی حد تک درست ہیں۔

میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں اپنی ملکیت میں موجود کسی جائیداد پر STAR کا استثنٰی حاصل نہیں کر رہا۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ معلومات آڈٹ سے مشروط ہیں اور یہ کہ اگر محکمۂ مالیات یہ تعین کرتا ہے کہ میں نے غلط بیانات دیے ہیں، تو ممکن ہے کہ 
میں اپنے مستقبل کے وظائف سے محروم ہو جاؤں اور قابل اطالق چارجز اور ہرجانوں کا ذمہ دار قرار پاؤں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی تبدیلیوں کی بابت 

مجھے محکمۂ مالیات کو مطلع کرنا ہو گا جو اس وظیفے کے لئے میری اہلیت کو ممکنہ طور پر متاثر کر سکتی ہوں۔

دستخط: تاریخ:

* پراپرٹی ٹیکس کے استثنٰی کی درخواست کرنے کی خاطر آپ کو الزمی طور پر اپنا سوشل سیکیورٹی نمبر، ITIN، یا EIN فراہم کرنا ہو گا۔ ہم یہ یقینی 
بنانے کی خاطر اس معلومات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمارے ریکارڈز درست ترین ہوں، اور آپ نے درست ترین معلومات جمع کروائی ہیں۔ اس معلومات 

کو طلب کرنے کا ہمارا حق انتظامی ضابطے کے سیکشن 102.1-1 میں وضاحت کردہ ہے۔

اگر معذوری کے باعث آپ کو سروس کی درخواست اور حصول میں یا محکمۂ مالیات کی جانب سے پیشکش کردہ کسی پروگرام میں شرکت کرنے کی 
خاطر موافقت کی ضرورت ہو، تو براہ کرم www. nyc. gov/ contactdofeeo پر یا 311 پر کال کر کے معذوری کی سروس کے فراہم کار سے 

رابطہ کریں۔
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