
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 1/ 5 للنشر فوًرا: 

 
 

  تعلن الحاكمة هوكول عن إعفاء ضريبي جديد آلالف الشركات الصغيرة والماليين من سكان نيويورك من الطبقة الوسطى
  

  شركة صغيرة عبر الوالية 195,000مليون دوالر في اإلعفاء الضريبي لـ  100
  

  2023مليون من سكان نيويورك بحلول عام  6.1تسريع التخفيض الضريبي على الطبقة الوسطى لتوفير اإلغاثة لـ 
  

برنامج جديد للخصم الضريبي على العقارات لتقديم إعفاء إضافي لمليوني من سكان نيويورك من ذوي الدخل المنخفض  
  والمتوسط

  
ائتمانات ضريبية جديدة وموسعة لدعم تصارع مزرعة نيويورك مع ارتفاع التكاليف واالحتفاظ بالموظفين وتوفير رأس مال  

  للمعدات الجديدة 
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن جهود جديدة لتقديم اإلعفاءات الضريبية آلالف الشركات الصغيرة والماليين من الطبقة  
مليون دوالر أمريكي لـ   100. ستوفر الخطة إعفاء ضريبي بقيمة 2022يورك كجزء من حالة الوالية لعام المتوسطة في نيو

ستعمل  الدخل.  شركة صغيرة من خالل زيادة تعديل اإلقرار الضريبي لتقليل إجمالي دخل الشركات الصغيرة 195,000
ماليين من   6مليار دوالر في التخفيض الضريبي الحالي للطبقة المتوسطة في نيويورك لـ  1.2الخطة أيًضا على تسريع تنفيذ  

، وإنشاء برنامج خصم ضريبي على الممتلكات بقيمة مليار دوالر  2018سكان نيويورك والذي بدأ تنفيذه ألول مرة في عام 
   الذين اضطروا لتحمل ارتفاع التكاليف مع تقدم الوباء. مليون من سكان نيويورك 2من  إلعادة األموال إلى جيوب المزيد 

  
باإلضافة إلى ذلك، سيقوم الحاكم بإنشاء ائتمانات ضريبية جديدة وزيادة القائمة لدعم مزارع نيويورك وإنتاج الغذاء بشكل  

   عام.
  

، يجب أن نتأكد من أننا نستثمر في أهم موارد واليتنا:  COVID-19"بينما نواصل التصدي لتأثيرات  قالت الحاكمة هوكول:
شعبها. الماليين من سكان نيويورك، وخاصة أصحاب األعمال الصغيرة، وعائالت الطبقة المتوسطة، وكبار مجتمعاتنا،  

جة إلى مساعدتنا. يجب علينا تسريع تعافينا ليس فقط  تضرروا بشدة من الدمار االقتصادي خالل العامين الماضيين، وهم بحا
من خالل تقليل العبء الضريبي، ولكن أيًضا بإيجاد طرق إلعادة األموال إلى جيوب سكان نيويورك الكادحين الذين يدعمون  

  اقتصادنا".
  

ظيفة، وفي أوائل مليون و 1.2حتى اليوم، استعادت نيويورك حوالي  COVID-19من أعماق التباطؤ االقتصادي لـ 
تشريعًا لزيادة تشريعات والية   وقعتوظيفة و  220,000مبادرة لربط سكان نيويورك بـ   علنتديسمبر، الحاكمة هوكوأل

  نيويورك دعم استعادة األعمال الصغيرة.
  

أي أعلى من المعدل الوطني بأكثر   -٪ 6.6يبلغ معدل البطالة في الوالية  االنتعاش االقتصادي لوالية نيويورك لم ينته بعد. 
في المائة من الشركات الصغيرة يبلغون عن آثار سلبية من الوباء. اعتباًرا من تموز )يوليو(،   71من نقطتين. ال يزال حوالي 

   ا في نيويورك.قطاًعا وظيفيًا رئيسيً   13ظلت األرباح دون مستويات ما قبل الجائحة في سبعة من 
  

  لتسريع االنتعاش االقتصادي وتقديم اإلغاثة لسكان نيويورك، ستقوم الحاكمة هوكول بما يلي: 
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بينما أثر االنكماش الوبائي علينا جميعًا، عانت   مشروع صغير: 195,000مليون دوالر من اإلغاثة لـ  100تقديم  •

 195,000مليون دوالر لـ 100يًضا إعفاء ضريبيًا بقيمة الشركات الصغيرة بشكل خاص. ستقوم الحاكمة هوكول أ
عمل تجاري صغير من خالل توسيع األهلية وزيادة تعديل اإلقرار الضريبي الذي يقلل من الدخل اإلجمالي لألعمال 

التجارية الصغيرة. بعبارات بسيطة، يسمح تعديل الطرح لدافع الضرائب بتخفيض دخله اإلجمالي بمقدار يساوي  
معينة من صافي دخله التجاري، قبل حساب مبلغ الضرائب المستحقة. يسمح القانون الحالي بتعديل طرح بنسبة  نسبة 

 5,000يستفيد منها  - ألف دوالر  250في المائة للممتلكات الفردية والشركات الزراعية التي يقل دخلها عن  5
ات أخرى بإجمالي دخل مصدر نيويورك يصل دافع ضرائب فقط كل عام. سيرفع الحاكم هذا التعديل وسيشمل كيان

مما يضع المزيد من األموال في   -شركة صغيرة في المجموع  195,000مليون دوالر، ويغطي حوالي  1.5إلى 
  أيدي المزيد من سكان نيويورك الذين يعملون بجد.

في عام  مليار دوالر:   1.2ماليين من سكان نيويورك بمقدار  6تسريع التخفيضات الضريبية للطبقة المتوسطة لـ  •
، بدأت نيويورك بالتدريج في خفض ضريبي للطبقة المتوسطة، وليس من المقرر حاليًا تنفيذ هذا االنخفاض  2018

وبدالً من انتظار الفوائد اإلضافية   COVID-19. لتعكس الدمار االقتصادي الناجم عن 2025بالكامل حتى عام 
الصغيرة لدافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة، ستعمل الحاكمة هوكول على تسريع اإلغاثة للعائالت والبدء في  

بالكامل التقسيم التدريجي لخفض ضرائب الطبقة الوسطى   - توفير المنفعة الكاملة للتخفيض الضريبي قبل عامين 
، في أقرب وقت ممكن. سيؤدي تطبيق الخفض الفعلي الكامل للسنة الضريبية  2023الضريبية بدًءا من السنة 

   مليون من سكان نيويورك. 6.1إلى تسريع التخفيضات الضريبية لمدة عامين، مما يوفر إعفاًءا لـ  2023
نظًرا ألن  تقديم تخفيض في ضريبة الممتلكات بقيمة مليار دوالر أمريكي ألكثر من مليوني من سكان نيويورك: •

سكان نيويورك يواجهون تكاليف التضخم في السوبر ماركت وفي المضخة، مع استمرار تحمل اآلثار االقتصادية لـ 
COVID-19يها من خالل برنامج خصم ضريبة األمالك ، ستوفر الحاكمة هوكول اإلغاثة التي تشتد الحاجة إل

مليون من سكان  2و األسر ذات الدخل المنخفض. سيكون أكثر من  -الذي سيعيد دوالرات الضرائب إلى الوسط 
نيويورك مؤهلين للحصول على الخصم، مع حصول األسر ذات الدخل المنخفض وكبار السن على مزايا أعلى.  

، لتصل قيمتها إلى  2022المنازل المؤهلون على مزاياهم في خريف عام بموجب خطة الحاكمة، سيحصل أصحاب 
  مليار دوالر.

تعتبر العمالة الزراعية من بين التكاليف   زيادة اإلعفاءات الضريبية الحالية وإنشاء ائتمان جديد لدعم إنتاج الغذاء: •
األسرع نمًوا لإلنتاج الزراعي في نيويورك. لمساعدة المزارع على مواجهة هذا التحدي، ستزيد الحاكمة هوكول من  

االئتمان الضريبي الحالي للقوى العاملة وينشئ حسابًا جديًدا، مع توسيع نطاق االئتمان الضريبي االستثماري  
   مال القوى العاملة ومعالجة النقص. يشمل ذلك:للمعدات الستك

مضاعفة االئتمان الضريبي لالحتفاظ بالقوى العاملة في المزرعة: أصحاب المزارع وأصحاب العمل  •
مؤهلون حاليًا للحصول على ائتمان ضريبي قابل لالسترداد بمبلغ ثابت بالدوالر لكل موظف مزرعة  

لى االحتفاظ بعمالها، ستضاعف الوالية المبلغ السنوي الثابت  . لمساعدة المزارع ع2024مؤهل حتى عام  
   .2025بالدوالر لكل موظف مؤهل وتمدد البرنامج حتى عام 

إنشاء ائتمان ضريبي جديد للعمل اإلضافي: ستنشئ الوالية ائتمانًا ضريبيًا دائًما قاباًل لالسترداد على  •
   ورك، لتعويض التكاليف المتزايدة للمزارعين.ساعات العمل اإلضافي ألي حجم مزرعة في والية نيوي

زيادة االئتمان الضريبي لالستثمار: كان االئتمان الضريبي لالستثمار أداة قوية في الماضي لتحفيز   •
االستثمار في التكنولوجيا والمعدات الجديدة. ستعمل نيويورك على زيادة االئتمان الضريبي االستثماري  

ة، مما يسمح للمزارعين بشراء معدات جديدة يمكن أن تزيد من أتمتة مزارعهم  الحالي لجميع مزارع الوالي
   استجابة لتراجع القوى العاملة الزراعية.
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