
 

 

A Cidade apoia os residentes e empresas ao suspender até 31 de dezembro 
os juros e sanções de impostos em atraso  

BRAMPTON, ON (1 de outubro de 2020) – Ontem, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City 
Council) aprovou a suspensão, até 31 de dezembro, de todos os juros e sanções referentes aos 
pagamentos do imposto imobiliário. 

Inicialmente, a Cidade suspendeu as sanções e a cobrança de juros até 19 de agosto. Esta decisão 
constituiu um apoio financeiro para muitas pessoas da nossa comunidade, que foram mais afetadas 
pela pandemia de COVID-19. A suspensão de 20 de agosto a 31 de dezembro dos juros e sanções 
relativos aos pagamentos de impostos em atraso será um apoio financeiro adicional para os nossos 
residentes e empresas neste período difícil. 

Em outubro serão enviados por correio avisos relativos aos impostos em atraso para informar os 
proprietários de imóveis dos montantes em dívida. 

A declaração de hoje não implica o cancelamento dos impostos em atraso. Os contribuintes têm de 
pagar todos os montantes relativos aos impostos indicados na sua fatura fiscal final, que foi emitida em 
junho. São suspensos apenas os juros e sanções de quaisquer montantes em atraso durante agosto a 
dezembro. A Cidade deve receber todos os montantes antes de 31 de dezembro, com vista a evitar que 
se acumulem sanções e juros adicionais sobre qualquer saldo em atraso nesse momento. Incentivamos 
os contribuintes que não estejam a passar por dificuldades financeiras devido à pandemia de COVID-19 
que continuem a fazer os pagamentos do seu imposto imobiliário nas datas de vencimento. 

As datas de vencimento definitivas da prestação habitual são 23 de setembro, 21 de outubro, 18 de 
novembro de 2020. Os detalhes das opções de pagamento estão disponíveis no sítio Web (website) da 
Cidade. 

Os pagamentos mensais pré-autorizados (PTP), os levantamentos definitivos relativos ao pagamento 
de impostos ocorrem em setembro, outubro, novembro e dezembro. 

Para quaisquer perguntas, use este formulário (use this form). 

Para obter as últimas atualizações sobre a resposta da Cidade de Brampton à COVID-19, 
visite www.brampton.ca/covid19. 
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Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
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https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/taxation/Pages/payment-options.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/Pages/PenaltyandInterest.aspx
http://www.brampton.ca/covid19
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

