
 

 

دسمبر تک واجب االدا ٹیکسوں پر سود اور جرمانے کی وصولی کو معطل کر کے رہائشیوں اور   31سٹی 
  کاروباری اداروں کی معاونت کر رہا ہے

دسمبر تک ہر قسم کے   31گذشتہ روز، برامپٹن سٹی کونسل نے پراپرٹی ٹیکس کی واجب االدا ادائیگیوں پر  -( 2020اکتوبر  1برامپٹن، آن )
 معطل کرنے کی منظوری دی ہے۔  سود اور جرمانے 

اگست تک کے جرمانوں اور سود کی رقوم معطل کر دی ہیں۔ اس فیصلے سے ہماری کمیونٹی میں موجود کئی   19ابتدائی طور پر، سٹی نے 
دسمبر تک   31اگست سے  20کی وباء سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ مورخہ  19-ایسے لوگوں کی معاشی داد رسی ہو جائے گی جو کووڈ 

واجب االدا ٹیکس کی ادائیگیوں پر سود اور جرمانے معطل کرنے سے ہمارے رہائشیوں اور کاروباری اداروں کو اس مشکل وقت میں ایک  
 قابل ذکر اضافی مالی معاونت ملے گی۔ 

 بھجوائے جائیں گے۔ م کے حوالے سے اکتوبر کے مہینے میں پراپرٹی کے مالکان کو واجب االدا ٹیکس کے نوٹس وواجب االدا رق 

آج کے اعالن کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ واجب االدا ٹیکس منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ ٹیکس دہندگان کو ٹیکس کی وہ تمام رقوم ادا کرنا 
دا  ہوں گی، جو ان کے جون کے مہینے میں جاری کردہ فائنل ٹیکس بل میں درج شدہ ہیں۔ اگست تا دسمبر تک کے عرصے کے لیے واجب اال

رقوم پر صرف سود اور جرمانے معطل کیے گئے ہیں۔ اُس وقت موجود کسی بھی واجب االدا بیلنس پر جرمانے اور سود سے بچنے کے  
وباء کی وجہ سے مشکالت کا    19-ایسے ٹیکس دہندگان جو کووڈ دسمبر سے پہلے موصول ہو جانی چاہیں۔ 31لیے، سٹی کو تمام ادائیگیاں 

 وصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگیاں واجب االدا تاریخوں تک جمع کرا دیں۔ شکار نہ ہوں، ان کی ح

ہیں۔ ادائیگی کے آپشنز کے بارے   2020نومبر  18اکتوبر اور  21ستمبر،  23قسطوں کی باقاعدہ ادائیگیوں کی حتمی واجب االدا تاریخیں 
 پر دستیاب ہیں۔ ویب سائیٹ میں تفصیالت سٹی کی  

 ، نومبر اور دسمبر میں ہو گا۔ ( اور فائنل ٹیکس کی ادائیگیوں کو نکالنے کا عمل ستمبر، اکتوبرPTPماہانہ پری آتھورائزڈ پیمنٹس )

 ۔ اس فارم کو استعمال کریں کسی قسم کے سواالت کے لیے 

 www.brampton.ca/COVID19 کے بارے میں سٹی آف برامپٹن کے اقدامات کے حوالے سے تازہ ترین معلومات کے لیے   19-کووڈ
 مالحظہ کریں۔
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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن
rampton.caMonika.Duggal@b |3426 -874-905 

 

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

