اطﻼﻋﺎت ﺗﺷﺧﯾص
ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ اﻣﻼک و
ﻣﺳﺗﻐﻼت
2022

ﻟزوم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ
ﻣطﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧون ،ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻓﯾرﻓﮑس ﺑﺎﯾد از ﺗﺎرﯾﺦ  1ژاﻧوﯾﮫ ﮐﻠﯾﮫ اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ﻣﻌﺎدل %100
ارزش ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎزار را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧد.

روﯾدادھﺎی ﺳﺎل 2022
اﻣﻼک ﻣﺳﮑوﻧﯽ

در ﺳﺎل  ،2021ﺑﺎزار ﻣﺳﮑن در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻓﯾرﻓﮑس ھﻣﺎﻧﻧد ﺳراﺳر وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ و اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﺑﺳﯾﺎر ﭘر روﻧﻖ ﺑود .دﻟﯾل اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧرخ ھﺎی ھﻣواره ﭘﺎﯾﯾن ﺳود وام ﻣﺳﮑن و ﻏﻠﺑﮫ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺳﮑن ﺑر ﻋرﺿﮫ آن اﺳت .ﻗﯾﻣت ھﺎی ﻓروش ﻣﺳﮑن در ﺳﺎل  2021ﺑﮫ طور
ﻣﺗوﺳط ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﺎﻻﺗر و ﻣﺑﻧﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ارزﯾﺎﺑﯽ  2022ﺷﻣﺎ ﺑوده اﺳت.

اﻣﻼک ﺗﺟﺎری

در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣﻧطﻘﮫ در ﺣﺎل ﺑﺎزﮔﺷت از وﺿﻌﯾت ھﻣﮫ ﮔﯾری ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻋﺎدی اﺳت ،ﺑﮫ
طور ﮐﻠﯽ ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط ﺗﻣﻠﮏ و درآﻣد ﺑﺎﻻﺗر ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺎره ﺑﮭﺎ دﻻﯾل اﺻﻠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽھﺎی
ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺑﯾﺷﺗر در ﺳﺎل  2022ﺑوده اﺳت .اﻧواع ﻣﺷﺧﺻﯽ از اﻣﻼک ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾرﯾن ﭘﺎﺳﺦ
ﺳرﯾﻊ ﺗری ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻋﺎدی داده اﻧد.

ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺑرای ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت
•

 1آورﯾل  -آﺧرﯾن ﻣﮭﻠت ﺑرای درﺧواﺳت اداری ﺷﻣﺎ ﺟﮭت ﺗﺟدﯾد ﻧظر در ارزﯾﺎﺑﯽ

•

 2ﻣﮫ  -آﺧرﯾن ﻣﮭﻠت ﺑرای درﺧواﺳت ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ

•

 10ﻣﮫ  -ﺗﻌﯾﯾن ﻧرخ ھﺎی رﺳﻣﯽ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ﺗوﺳط ھﯾﺋت ﻧظﺎرت

•

 1ژوﺋن  -آﺧرﯾن ﻣﮭﻠت ﺑرای طرح درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھﯾﺋت ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﮭت ﺗﺟدﯾد ﻧظر در ارزﯾﺎﺑﯽ

•

 30ژوﺋن  -ارﺳﺎل ﺻورﺗﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗﺳط ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر اﻣﻼک و
ﻣﺳﺗﻐﻼت از طرﯾﻖ ﭘﺳت

•

 28ﺟوﻻی  -ﻣوﻋد ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت :ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗﺳط

•

 3ﻧواﻣﺑر  -ارﺳﺎل ﺻورﺗﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ دوﻣﯾن ﻗﺳط ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر اﻣﻼک و
ﻣﺳﺗﻐﻼت از طرﯾﻖ ﭘﺳت

•

 5دﺳﺎﻣﺑر  -ﻣوﻋد ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت :دوﻣﯾن ﻗﺳط
 -اداﻣﮫ ﻣطﻠب -

$

درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾد ﻧظر در ارزﯾﺎﺑﯽ
در ﺻورت ﻋدم ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻼک ﺧود ﺑﮫ دﻻﯾل زﯾر:
•
•
•

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓراﺗر از ارزش ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎزار
ﻋدم ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮑﺳﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اﻣﻼک ﻣﺷﺎﺑﮫ
ﺑروز اﺷﺗﺑﺎه در ﻣورد ﺿﺑط اﻣﻼک ﺷﻣﺎ

اﺑﺗدا ،ﺟزﺋﯾﺎت و ﻓروش ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺧود را ﮐﮫ ﺟﮭت ﺗﻧظﯾم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻣﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده
اﺳت در ﺗﺎرﻧﻣﺎی  www.fairfaxcounty.gov/taxes/real-estateﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺳﭘس ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم در ﻣورد ﭘرﺳش ھﺎ و ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﺧود ﺑﺎ ﯾﮏ ارزﯾﺎب ﻧﺎﺣﯾﮫ ای
ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  1آورﯾل ﺑﮫ ﺻورت اداری ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧود درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾد ﻧظر
دھﯾد ﯾﺎ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  1ژوﺋن درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺧود را ﺑرای ھﯾﺋت ﻣﻌﺎدﻻت ﻣطرح ﮐﻧﯾد .ﺗوﺻﯾﮫ
ﻣﯽ ﺷود اﺑﺗدا ﻗﺑل از طرح درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾدﻧظر ﺑﮫ ھﯾﺋت ﻣﻌﺎدﻻت ،ﺑرای ﯾﮏ ﺗﺟدﯾد ﻧظر اداری
ﭘروﻧده ﺗﺷﮑﯾل دھﯾد.
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر و درﯾﺎﻓت ﻓرم ھﺎی درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺑﮫ ﺗﺎرﻧﻣﺎی
www.fairfaxcounty.gov/taxes/real-estateﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن
 (TTY 711) 703-222-8234ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
درﯾﺎﻓت راھﻧﻣﺎﯾﯽ در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎﻧﯽ
ﯾﮏ وﻗت ﻗﺑﻠﯽ ﺑرای درﯾﺎﻓت راھﻧﻣﺎﯾﯽ از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔن
ﯾﺎ وﯾدﯾوﯾﯽ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد .ﺟﮭت ﺗﻌﯾﯾن وﻗت ،ﮐد  QRرا اﺳﮑن
ﮐرده ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﻧﻣﺎی
www.fairfaxcounty.gov/taxes/appointments
ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺑﺧش اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت اداره اﻣور ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻓﯾرﻓﮑس
 12000ﭘﺎرک وی ﻣرﮐز دوﻟت ،واﺣد 357
ﻓﯾرﻓﮑس ،وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ 22035
ﺗﻠﻔن - (TTY 711) 703-222-8234 :اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ  /اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ اﯾﻣﯾل:
dtared@fairfaxcounty.gov
دوﺷﻧﺑﮫ  -ﺟﻣﻌﮫ 8 ،ﻗﺑل از ظﮭر ﺗﺎ  4:30ﺑﻌد از ظﮭر )راھﻧﻣﺎﯾﯽ از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﯾﺎ وﯾدﯾوﯾﯽ(

اﻧﺗﺷﺎرات ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻓﯾرﻓﮑس ،وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ.
ﻓورﯾﮫ .2022

روزھﺎ و ﺳﺎﻋﺎت اداری ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺣﺿوری راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﺗﻐﯾر اﺳت.
ﺗﺎرﻧﻣﺎی  www.fairfaxcounty.gov/taxesرا ﻣﻼﺣظﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺟﮭت درﺧواﺳت اطﻼﻋﺎت در ﯾﮏ ﻗﺎﻟب ﺟﺎﯾﮕزﯾن ،ﺑﺎ اداره اﻣور ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  (TTY 711) 703-222-8234ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﻓرﻣﺎﯾﯾد.

