
 

 

ਸਿਟੀ ਨੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤ ੇਕਾਰਬੋਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ , 19 ਅਗਿਤ ਤੱਕ ਟਕੈਿਾਂ ਭਗੁਤਾਨਾਂ ਤੇ  
ਿਾਰੇ ਜਰੁਮਾਸਨਆਂ ਤੋਂ ਸ ੱਤੀ ਛਟੋ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹ ੈ

  

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (4 ਮਈ, 2020) – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ, 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 19 ਅਗਿਤ, 2020 ਤੱਕ, ਪੂੰਜ 

ਮਹੀਸਨਆਂ  ੀ ਸਮਆ  ਲਈ, ਟੈਕਿ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤ ੇਸਵਆਜ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੀਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਿ ਇੂੰਟਸਰਮ ਟੈਕਿ ਸਬਲ (Interim Tax 

Bill) ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਸਵੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਸਜਆ ਸਗਆ ਿੀ। 

ਭੁਗਤਾਨ ਿਥਸਗਤ ਕਰਨ  ਾ ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ, COVID-19 ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, 21 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ। 

ਸਜਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰੀ-ਅਥਾੱਰਾਈਜ਼ਡ ਟੈਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਰੱ  ਕਰਨ ਲਈ, ਅਜ ੇਤੱਕ ਸਿਟੀ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਅਤੇ ਜ ਨ  ੀਆਂ ਸਕਸ਼ਤਾਂ ਲਈ 

ਅਸਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ  ੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਟੀ  ੀ ਵੈਬਿਾਈਟ ਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ (online form) ਭਰਕ ੇਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
ਬਾਅ  ਸਵੱਚ, ਪਰੀ-ਅਥਾੱਰਾਈਜ਼ਡ ਟੈਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਨ ੂੰ   ੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ, ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਲਡਰ ਨ ੂੰ , ਸਿਟੀ ਨ ੂੰ   ੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ  ੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਸਜਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ   ੇਟੈਕਿਾਂ  ਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ   ੇਮੋਰਗੇਜ   ੇਸਹੱਿੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣ ੇਮੋਰਗੇਜ ਪਰ ਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਇਹ 

ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਟੈਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਰੱ  ਕਰ ਿਕ ੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਗੇਜ ਪਰ ਾਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਸਿਟੀ ਨ ੂੰ  ਆਖੇ ਸਕ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਿ ਚੀ ਸਵੱਚੋਂ ਸਨਵਾਿੀ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ  ਾ ਨਾਮ ਹਟਾ  ੇਵੇ। 

ਟੈਕਿ ਿਥਸਗਤ ਕਰਨ  ਾ ਮਤਲਬ, ਟੈਕਿ ਰੱ  ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਾਰੀਆਂ ਿਥਸਗਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ, 19 ਅਗਿਤ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਿਟੀ ਨ ੂੰ  ਸਮਲ ਜਾਣੀਆਂ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਿ ਿਮੇਂ ਸਕਿੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਤ ੇਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਵਆਜ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਕਿ  ੇਣ ਵਾਲੇ, 19 ਅਗਿਤ  ੀ ਆਖ਼ਰੀ 
ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਥਸਗਤ ਕੀਤੇ ਟੈਕਿਾਂ  ਾ ਛੋਟੀਆਂ ਸਕਸ਼ਤਾਂ ਸਵੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ (ਇੱਕ ੋਵਾਰ ਿਾਰੀ ਰਕਮ) ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਿਕ ੇ ਹਨ। 

ਜੁਲਾਈ   ੇਸ਼ੁਰ  ਸਵੱਚ, ਸਿਟੀ, 23 ਿਤੂੰਬਰ, 21 ਅਕਤ ਬਰ ਅਤੇ 18 ਨਵੂੰਬਰ ਨ ੂੰ , ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ  ੀਆਂ ਸਨਯਤ ਤਾਰੀਖਾਂ   ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਟੈਕਿ 

ਸਬਲ (Final Tax Bill) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। 
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