
 

 

 کے لیے پراپرٹی ٹیکس پیمنٹ ڈیفرل پروگرام کی منظوری دے دی  2021سٹی آف برامپٹن نے 
 

کے لیے ایک اختیاری پراپرٹی ٹیکس پیمنٹ  2021مارچ کی میٹنگ پر، برامپٹن سٹی کونسل نے  24اپنی  – (2021مارچ  29برامپٹن، آن )
کی عالمی وباء سے معاشی مشکالت کے شکار رہائشیوں اور کاروباروں کی مدد کی جا   19-ڈیفرل پروگرام کی منظور دے دی، تاکہ کوِوڈ 

 سکے۔ 

تک درخواست دے سکتے ہیں۔ یہ پروگرام صرف   2021دسمبر  15کے پراپرٹی ٹیکسز کی ادائیگی کو مٔوخر کرنے کے لیے  2021شرکاء 
کے ٹیکس   2021درخواست کے ذریعے دستیاب ہے اور اس کا مقصد ایسے رہائشیوں اور کاروباری مالکان کی مدد کرنا ہے، جنہیں صرف 

کے لیے پراپرٹی  2021ہو۔ پراپرٹی ٹیکس پیمنٹ ڈیفرل پروگرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ  کے سال کے لیے ادائیگی میں لچک کی ضرورت 
 ٹیکس چھوڑ دیے گئے ہیں۔

سٹی ہر سال دو ٹیکس بل جاری کرتا ہے، ایک انٹیرم ٹیکس بل، جو جنوری میں جاری کیا جاتا ہے اور ایک فائنل ٹیکس بل، جو جون میں 
تک آن الئن درخواست دیں۔ اپنے   2021اپریل  15پراپرٹی ٹیکس بل کو مٔوخر کرنے کے لیے،  2021جاری کی جاتا ہے۔ انٹیرم یا فائنل  

 انٹیرم ٹیکس بل کو مٔوخر کرنے کا انتخاب کرنے والے شرکاء کا فائنل ٹیکس بل بھی خودبخود مٔوخر ہو جائے گا۔ 

سے پہلے ٹیکس کے   2020ٹی ٹیکس اکأونٹ میں مارچ پراپرٹی ٹیکس پیمنٹ ڈیفرل پروگرام کے لیے اہل ہونے کے لیے، آپ کے پراپر
گزشتہ واجبات نہیں ہونے چاہیں۔ رہائشی اور کاروباروں کو اپنے پراپرٹی ٹیکس سٹی آف برامپٹن کو براہ راست ادا کرنے ہوں گے، نہ کہ  

ے پراپرٹی کے مالک کی جانب  معاشی ادار کسی مورگیج کمپنی کے ذریعے۔ درخواست کو پراپرٹی کے مالک کی جانب سے ہونا چاہیے۔
 سے ٹیکس کو مٔوخر کرنے کے لیے درخواست نہیں دے سکتے۔ 

ایسے رہائشی اور کاروبار، جو پراپرٹی ٹیکس پیمنٹ ڈیفرل پروگرام کے لیے اہل ہوں اور موجودہ طور پر سٹی آف برامپٹن کے پری  
انٹیرم ٹیکس بل کی آخری تاریخ   2022کال دیا جائے گا اور انہیں پالن سے ن  PTP( پالن کا حصہ ہوں، انہیں PTPآتھورائزڈ ٹیکس پیمنٹ )

پالن کے لیے دوبارہ اندراج کروانے سے پہلے تمام   PTPپالن میں دوبارہ اندراج کے لیے نئی درخواست دینی ہو گی۔  PTPکے لیے 
 ٹیکسز ادا کیے جانے چاہیں۔

نٹ ڈیفرل پروگرام میں شامل ہونے کا انتخاب کرتے ہیں، پراپرٹی ٹیکس کی  ایسے رہائشیوں اور کاروباروں کے لیے، جو پراپرٹی ٹیکس پیم
ہ  ادائیگیاں سال کے دوران کسی بھی وقت اور کسی بھی تعداد میں کی جا سکتی ہیں۔ کوئی بھی جرمانہ یا سود عائد نہیں کیا جائے گا، بشرطیک

 تک ادا کر دیے جائیں۔  2021دسمبر  15ٹیکسز  2021

کو یقینی بنانے کے لیے، کہ سٹی آف برامپٹن کو وقت پر ادائیگی موصول ہو، اپنے بینک یا اقتصادی ادارے کے عمل درآمد  براہ کرم اس بات 
کے بعد موصول ہونے والی ادائیگیوں پر جرمانہ اور سود عائد کیا جائے   2021دسمبر   15کے لیے تین سے پانچ ایام کار کا وقت رکھیں۔ 

 یا گزشتہ سالوں کے واجبات پر بھی ہو گا، جب تک کہ ٹیکس اکأونٹ پوری طرح ادا نہ کر دیا جائے۔  2020ق گا۔ جرمانوں اور سود کا اطال

 درخواست کیسے دیں 

 تک درخواست دیں۔ 2021اپریل  15پر آن الئین درخواست فارم کے ذریعے  ویب سائیٹسٹی آف برامپٹن کی 

اس فارم کو مکمل کر لیے   ۔ے رابطہ کریںسٹی آف برامپٹن ٹیکس آفس س ہو، تو براہ کرم اگر آپ کو کاغذی صورت میں درخواست چاہیے 
 پر بذریعہ فیکس یا یہاں بذریعہ ڈاک بھیجا جا سکتا ہے:  2296 874-905جانے کے بعد، یہ سٹی کو 

City of Brampton 
Finance Department, Revenue Division 

2 Wellington St. W . 
Brampton, ON L6Y 4R2 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/Pages/article.aspx/17/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.mississauga.ca/services-and-programs/property-taxes/contact/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|b5cb2523d0dd4de87c0808d8f3044688|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637526547041611920|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=dkFcbwgmBB9/iwDufQYgBeXxfEqxPK6c08idDWv3DE4=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.mississauga.ca/services-and-programs/property-taxes/contact/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|b5cb2523d0dd4de87c0808d8f3044688|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637526547041611920|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=dkFcbwgmBB9/iwDufQYgBeXxfEqxPK6c08idDWv3DE4=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.mississauga.ca/services-and-programs/property-taxes/contact/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|b5cb2523d0dd4de87c0808d8f3044688|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637526547041611920|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=dkFcbwgmBB9/iwDufQYgBeXxfEqxPK6c08idDWv3DE4=&reserved=0
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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
 
 
  

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

