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   لتقديم اإلعفاء الضريبي إلى سكان نيويورك2023الحاكمة هوكول عن استثمارات في موازنة العام المالي  أعلنت

  
  توفر الميزانية مستويات تاريخية من الدعم لألسر العاملة

  
  تقديم اإلعفاء الضريبي على وقود السيارات

  
 مليار دوالر وتوفير ائتماًنا للتخفيض الضريبي لمالك 1.2اإلسراع من التخفيض الضريبي على الطبقة الوسطى بقيمة 

  مليون شخص من سكان نيويورك 2.5المنزل لما يقرب من 
  

 19- مليون دوالر في صورة ائتمانات ضريبية وإعفاءات للمصروفات المتعلقة بـ كوفيد250تقديم ما يصل إلى 
(COVID-19)  في المائة من دخل األعمال الصغيرة المستحقة من الضرائب من خالل 15للشركات الصغيرة وإعفاء 

 برنامج اإلعفاء الضريبي 
  

  
أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم عن استثمارات متعددة خاصة باإلعفاء الضرٌبً فً المٌزانٌة التارٌخٌة للسنة المالٌة 

ك المنازل وذلك لتوفٌر . 2023 تتضمن المٌزانٌة المقررة إعفاءات ضرٌبٌة للطبقة المتوسطة والشركات الصغٌرة وُمّلا
تشمل االنتصارات الرئٌسٌة فً المٌزانٌة اإلعفاء من الضرائب . المزٌد من النقود لألسر العاملة فً جمٌع أنحاء الوالٌة

الحكومٌة على وقود السٌارات حٌث ٌواجه سكان نٌوٌورك ارتفاع فً أسعار الطاقة، وإسراع تنفٌذ التخفٌضات الضرٌبٌة 
 للشركات الصغٌرة، وكذلك توفٌر إعفاء ضرٌبً 19-للطبقة المتوسطة، وإنشاء ائتمان ضرٌبً للمصارٌف المتعلقة بكوفٌد

ك المنازل   .للشركات الصغٌرة، وائتمان خصم ضرٌبً لُمّلا
  

توفر هذه المٌزانٌة إعفاءات ضرٌبٌة تعتبر آالف الشركات الصغٌرة والمّلٌٌن من سكان نٌوٌورك ": قالت الحاكمة هوكول
، سوف ٌتعافى 19-فً حقبة ما بعد كوفٌد" "فً أمسا الحاجة إلٌها وتقلل العبء الضرٌبً ألولئك الذٌن ٌحتاجونها بشدة،

سكان نٌوٌورك من الوباء وٌقودون األمة فً حالة من االنتعاش االقتصادي، وأنا أشٌد بالقادة التشرٌعٌٌن لتعاونهم للمساعدة 
 ." فً ضمان أالا تترك هذه المٌزانٌة التارٌخٌة أحًدا خلف الركب

  
من أجل التصدي للتكلفة المرتفعة للبنزٌن، والتً زادت فً األشهر األخٌرة نتٌجة للحرب فً أوكرانٌا، ستعلق والٌة 

نٌوٌورك ضرٌبة مبٌعات الوالٌة على وقود السٌارات، وضرٌبة وقود السٌارات المنفصلة، وضرٌبة مبٌعات منطقة نقل 
 ملٌون دوالر 585الركاب فً العاصمة والتً فًرضت على وقود السٌارات من ٌونٌو حتى دٌسمبر، مما ٌوفر ما ٌقدار بـ 

من أجل حماٌة المستهلكٌن والركاب والبنٌة التحتٌة للدولة، فإن الخطة ستكون . لألسر العاملة والشركات على مستوى الوالٌة
  :كاآلتً

  
 توجٌه تجار التجزئة لتمرٌر هذه المدخرات الضرٌبٌة بالكامل للمستهلكٌن؛  

  تحوٌل األموال من الحساب العام إلى األموال المخصصة لتعوٌض اإلٌرادات المقدرة المفقودة من تعلٌق
 Metropolitan)مما ٌضمن عدم وجود تأثٌر مالً سلبً على هٌئة نقل متروبولٌتان - هذه الضرائب 

Transportation Authority, MTA)؛  



  تمنح حكومات المقاطعات خٌار تحدٌد السعر الذي ٌفرض علٌه معدل ضرٌبة المبٌعات المحلٌة المعمول
  . دوالرات للجالون الواحد4به، بمعدل 

  
ستعمل مٌزانٌة الوالٌة هذه على تسرٌع اإلعفاء الضرٌبً لسكان الطبقة المتوسطة فً نٌوٌورك من خّلل تطبٌق معدالت 

تعد معدالت الضرائب المخفضة جزًءا .  ملٌون من سكان نٌوٌورك6.1ضرٌبٌة مخفضة فً وقت مبكر، مما ٌوفر إعفاًء لـ 
من فترة ثمانً سنوات من التخفٌضات الضرٌبٌة على الدخل الشخصً لدافعً الضرائب من الطبقة المتوسطة والتً بدأت 

ستسمح هذه المٌزانٌة بالتنفٌذ الكامل . 2025 وكان من المقرر أن تكتمل مع السنة الضرٌبٌة 2018فً السنة الضرٌبٌة 
  .لإلعفاء الضرٌبً أن ٌدخل حٌز التنفٌذ هذا العام

  
فً محاولة لمواصلة دعم الدولة للشركات . تضررت الشركات الصغٌرة بشكل خاص جراء الكساد الناتج عن الوباء

 لصالح 19-الصغٌرة، تتضمن مٌزانٌة الدولة برنامج إعفاء ضرٌبً جدٌد قابل لّلسترداد ٌستهدف النفقات المتعلقة بكوفٌد
تشمل .  ملٌون دوالر من اإلعفاء اإلضافً للشركات الصغٌرة250ٌقدم البرنامج ما ٌصل إلى . الشركات الصغٌرة

 : ، على سبٌل المثال ال الحصر19-استثمارات رأس المال المؤهلة وذات الصلة بكوفٌد
  

  ًالتكالٌف المرتبطة بتوسٌع المساحات لتنفٌذ التباعد االجتماع 

  معدات التدفئة والتهوٌة وتكٌٌف الهواء(HVAC ) 

  التكالٌف المتعلقة بتوسعات المساحات الخارجٌة 

 استخدام اآلالت والمعدات لتسهٌل البٌع بدون تّلمس . 

  
عّلوة على ذلك، توفر مٌزانٌة الوالٌة إعفاًء ضرٌبًٌا شدٌد األهمٌة عن طرٌق زٌادة تعدٌل الخصم المقدم للشركات الصغٌرة 

ة 15 فً المائة إلى 5من   فً المائة من صافً دخل األعمال أو صافً دخل المزرعة، وتوسٌع الفائدة لتشمل الكٌانات المارا
 شركة 195,000سٌساعد هذا االقتراح ما ٌقرب من .  ملٌون دوالر فً مصدر الدخل اإلجمالً فً نٌوٌورك1.5بأقل من 

 . صغٌرة خّلل مناخ عمل قد ٌكون األكثر تحدًٌا فً التارٌخ الحدٌث
  

تنشئ مٌزانٌة الدولة أًٌضا ائتمانًا جدًٌدا لإلعفاء الضرٌبً على الممتلكات، وهو ائتمان الحسم الضرٌبً ألصحاب المنازل 
فً إطار هذا البرنامج، ٌكون . لألسر المستحقة ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك األسر المستحقة من كبار السن

 250,000والمستفٌدٌن من االئتمان الذٌن ٌقل دخلهم عن  (STAR)اإلعفاء األساسً من اإلعفاء الضرٌبً للمدارس 
 المحسنٌن والمؤهلٌن للحصول على خصم ضرٌبة األمّلك، حٌث تكون الفائدة هً نسبة مئوٌة من STARدوالر ومستفٌدي 

 .  الحالٌة ألصحاب المنازلSTARمزاٌا 
  

 دوالًرا، مما ٌوفر إعفاًء ألكثر من ملٌونً أسرة تدفع ضرٌبة على 970وخارج مدٌنة نٌوٌورك، سٌبلغ متوسط الفائدة حوالً 
 أسرة أخرى 479,000 دوالر ، مع وصول الفوائد إلى 425سٌبلغ متوسط الفائدة فً مدٌنة نٌوٌورك حوالً . الممتلكات

ك المنازل الذٌن ٌقل دخلهم عن . تدفع ضرٌبة الممتلكات  دوالر، ٌقدر متوسط االئتمان على مستوى 75,000أما عن ُمّلا
ستكون الفائدة فً صورة ائتمان مقدم، حٌث .  مستفٌد837,800 دوالر، وٌستفٌد منها ما ٌقدر بنحو 1,050الوالٌة بحوالً 

ستكون االئتمانات بمثابة سلفة فً عائدات ضرٌبة الدخل للعام . ٌحصل مّلك المنازل فً نٌوٌورك على الفوائد بسرعة أكبر
 . 2022، لٌتم إرسالها مباشرةً إلى مّلك المنازل المستحقٌن بدًء من خرٌف 2022الضرٌبً 

  
 ونُعٌد بناء 19-جنبًا إلى جنب، ستوفر برامج اإلعفاء الضرٌبً دعًما ملموًسا لسكان نٌوٌورك بٌنما نخرج من جائحة كوفٌد

 . اقتصادنا
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