
 

 

A Cidade continua a dar aos residentes a possibilidade de diferirem 
(adiarem) os impostos sem incorrerem em sanções penais até 19 de agosto 

BRAMPTON, ON (4 de maio de 2020) – A Cidade de Brampton continua a permitir que os residentes e 
as empresas difiram (adiem) os impostos durante um período de cinco meses entre 18 de março e 18 
de agosto sem juros ou taxa de atraso no pagamento. Isto consta da Lei Fiscal Provisória (Interim Tax 
Bill) que foi aprovada em janeiro. 

O programa de deferimento (adiamento) foi introduzido em 21 de março em resposta à COVID-19. 

Qualquer pessoa que ainda não tenha contatado a Cidade para cancelar o pagamento de impostos pré-
autorizado e pretenda fazê-lo para as prestações de maio e junho, tem preencher o formulário online 
(online form) no sítio Web da Cidade para apresentação do seu pedido. Para retomar o pagamento de 
impostos pré-autorizado mais tarde, o titular do pagamento terá de apresentar uma nova candidatura à 
Cidade. 

As pessoas cujo pagamento de impostos é feito como parte da sua hipoteca, têm de contactar o seu 
provedor de hipotecas e determinar se podem cancelar o pagamento de impostos. O provedor de 
hipotecas deve avisar a Cidade para que o residente/a empresa seja retirado da sua listagem.  

O deferimento (adiamento) de impostos não significa o cancelamento de impostos. Todos os montantes 
deferidos (adiados) devem ser recebidos pela Cidade antes de 19 de agosto para evitar sanções penais 
e a acumulação de juros em qualquer saldo em atraso no momento. Os contribuintes têm a opção de 
fazer pagamentos mais pequenos ou um pagamento de uma prestação única para liquidar quaisquer 
impostos em atraso antes do prazo de 19 de agosto. 

No início de julho, a Cidade irá emitir uma Lei Fiscal Final com as datas de pagamento devido relativas 
a 23 de setembro, 21 de outubro e 18 de novembro. 
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CONTACTO DE IMPRENSA 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiDQ1m3LuEHfcbFkq06wLECAT2ji7qnKPLNgaOkhn0vRwkxPS7vB1geJjBMZCcR8IQkfoXDwsaNv-2BfsEkGqHDJ0ftuK4_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOqsIxO16cMmLXlY6jRck-2FeTkc8-2BIAMZrsCDQgTg9epZR-2FhGH-2FdwYS3FKuONzMJMQ7J7qgZVY7iuzups4yX62hjfMOQ02bUulEpXFmN0bP-2FicJFQw6JW96WZqaegC3hCfV3BIP3Wr0ltN8WGNwuDvCaC-2BV4yKYhNPEeCmtd9l8nZ-2FZIClm-2BRuV7fclcWcIr68XwQPpvLKfCze8RWuesyIzoGMpzLxh00hlQIozg5ljArIDHIUcD4LiCBtNw5GGa-2BGd8-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7Cb42adfd2a9ac46314f4908d7f06aa4f7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637242213141275848&sdata=zS3hh5agF%2FcaSaJzM9XIZz%2BvOSYe3roB5FBuUr8DexY%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

