
 اساسی تکان – 2018/2019پیش نویس بودجۀ 

      اجراآت عملی

  دالر ونیلیم 15.8 یاتیعمل مازاد ینیب شیپ 

  دالر ونیلیم 140.4مجموع درآمد 

 55  ها ملکیتمالیات درصد کل درآمد از(Rates)  16 ، و اعانه ها یمال یدرصد از کمک ها 26، مطالباتو 

 .است مطالباتفیس کاربران و درصد از 

 

  ملیون دالر 124.4مجموع مصارف عملیاتی 

 40  درصد برای مواد و خدمات 40در صد تمام مصارف عملیاتی برای مصارف کارکنان است و . 

  کارهای اساسیبرنامۀ 

  ملیون دالر 49.69مجموع کارهای اساسی 

o  ملیون دالز  25.35                       کارهای نوسازی 

o ملیون دالر  14.52   کارهای جدید 

o ملیون دالر  7.34             کارهای بهترسازی 

o  ملیون دالر  2.4                       ای توسعهکارهای 

 

 کارهای اساسیبرنامه برجسته  نکات   

 

o صرف شودمها  سرک برای دالر ونیلیم 18.6شده است که  شنهادیپ 

o اختصاص یافته است پرتونیهنر ش دیجد یمساخت موز یبرا دالر ونیلیم 10 مبلغ 

o 5.5 سگروف کادفن زباله  نوسازی یبرا دالر ونیلیم   

 

  شورای نقد پول و  الرد 911000 اعانهدالر،  ونیلیم 11.2 مالیکمک  - توسطتهیه شده  اساسی ییکارهابودجه

  درصد(. 75) دالر ونیلیم 37.6 شیپرتونشهر 

  تاسشده ن در نظر گرفته 2018/2019 گرفتن قرضه برای سال 

 و جمع آوری زباله هاملکیت ها  مطالبات مالیات بر

  ابدی یم شیافزا درصد 2.25 زانیبه م یشهردار مطالباتو  ها ملکیتعمومی بر مالیات مجموع درآمد از 

 بر ملکیت( محدودۀ مالیات)

 ابدی یم شیافزا ٪2به طور متوسط  کنار سرکدانی های زباله  یخدمات جمع آور مطالبات برای 
 

  ( دی)جدمقدماتی  تعیین ارزشبودجه براساس  سینو شیپ - است ارزشدوباره تعیین سال  2018/2019سال

ه ملکیت که مالی ۀمقدار مالیبر  انفرادیبه طور ملکیت ها  تعیین ارزشدر  یرییتغگونه است. هر تهیه شده 

   دهندگان می پردازند تاثیر خواهد گذاشت.

 

 تعیین شدۀ های ارزش شود،  یآگست منتشر م لی/ اوا جوالیکه در اواخر ملکیت بر مالیه  یها اطالعیه

 . (هیسرما افتهیبهبود  ی)ارزش ها جدید ملکیت ها را به شما اطالع می دهد

 

  یراب تعیین ارزش ملکیت یتفاوت هاتعداد در  رییتغبزرگتر ن وپرتیشهر ش ی، شورا2018 ماۀ فبروریدر 

، همراه با جوامعو نظر دهی با  جلسات معلومات دهیاز  یکرد. تعداد شنهادیرا پ 2018/2019 یسال مال

به مالیات دهندگان ملکیت معلومات بدهد و نظرات آنان برگزار گردید تا  نیو آنال لیمیانظر سنجی از طریق 

 را جمع آوری کند.

 



 قرار گرفته استبحث مورد با جامعه ای است که  نهیدو گزخالصه ای از  ریجدول ز. 

 

 استراتژی فعلی مالیات بر ملکیت  – 1گزینه 
 

 استراتژی پیشنهاد شدۀ مالیات بر ملکیت – 2گزینه 

 مالیات ملکیت مسکونی % تفاوت
 

 مالیات ملکیت عمومی % تفاوت 

 %100 مسکونی
 مالیات ملکیت مسکونی %100 مسکونی بهبود نیافته %100 عمومی

 مسکونیمالیات ملکیت  %100 مسکونی دهات

  مالیات ملکیت مسکونی %200 بهبود نیافتهتجاری 
 
 

 تجاری/ صنعتی

 
 
 

 مالیات ملکیت عمومی 205%

 

 مالیات ملکیت مسکونی %210 1تجاری 

 مالیات ملکیت مسکونی %200 2تجاری 

 مالیات ملکیت مسکونی %200 هبهبود نیافتصنعتی 

 مالیات ملکیت مسکونی %204 1صنعتی 

 مالیات ملکیت مسکونی %200 2صنعتی 

 مالیات ملکیت مسکونی %90 مزرعه مالیات ملکیت مسکونی %90 مزرعه

 دالر 195 مطالبه شهرداری دالر 262 مطالبه شهرداری

 

 که  استکرده  پشتیبانی( 2 نهی)گز هشد شنهادیپ نهیگزاز  مالیه دهندگان، تیاکثر کرده ایم افتیدری که ما نظرات

ت که اسبزرگترشهر شپپرتون  یشورامالیه بندی  یاستراتژو ساده تر کردن اجرای درک ساختن  ترآسانهدف آن 

 باشد.هم منصفانه مالیه ملکیت دهندگان همه  یبرادر عین حال 

 

 است،  2018 جوالی 1 تطبیق از یبرا شده هیتوص یشنهادیپ گزینۀبراساس  2018/2019بودجه سال  سینو شیپ

 کنند. سهیمقارا  نهیهر دو گزدهد که  خوانندگان اجازهنیز است تا به  یفعل نهیاما سند بودجه شامل گز

 

 یورجمع آی شهر توسط شوراکه  مالیه بر ملکیت مقدار مجموعیبر  مالیه بندی یدر استراتژ یشنهادیپ راتییتغ 

 کند. یم نییتع داده می شود یتملکی را که توسط هر درآمدسهم گذارد، درعوض تنها  ینم ریتاثمی شود 

 معلومات بیشتر و نظر دادن

 یهستند م 2018/2019بودجه سال  سینو شیدر مورد پ شتریب دریافت معلوماتبه  لیجامعه که ما یعضاا 

 توانند:

o 16چهارشنبه  ای بعد از ظهرمه در ساعت سه  7روز دوشنبه بودجه در  یرسان در جلسات اطالع 

، شیپرتون بزرگترشهر  یشوراکه در تاالر جلسات اعضای شهرداری  بعد از ظهر 3مه در ساعت 

 شرکت کنند،ولسفورد استریت برگزار می شود  90

o  دنرا بپرسخود سؤاالت از طریق آنالین (www.greatershepparton.com.au)، ای 

o بگذارند رار مالقاتق (9700 038322) مالیات بر ملکیتو  یمال ریبا مد. 

 

 انجام  قیطر نیچنداین کار را به  دیتوان ی. شما منظر بدهندشوند که در مورد بودجه  یم قیجامعه تشو یاعضا

 :دیده

o استفاده کنید نیآنالنظر دهی رم واز ف(www.greatershepparton.com.au؛) 

o  بهcouncil@shepparton.vic.gov.au ایمیل بفرستید 

o  کیسه به آدرسبه ما ( قفل شدهLocked Bag) 1000, Shepparton, 3632  دیسیبنونامه 

o شود دهیشنشهر  یشوراخاص در جلسه نظرات شما که  دیدرخواست کن. 

 

 دریافت خواهد شد. 2018مه ماۀ  25جمعه  بعد از ظهر 5ساعت  تا نظرات  
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