
 

 

اگست تک ٹیکسز کو مٔوخر کرنے اور تب   19 کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے رہائشیوں اور کاروباری اداروں 
 تک تمام جرمانے معاف کرنے کی سہولت کو برقرار رکھے ہوئے ہے 

  

اگست تک کے پانچ   19مارچ تا  18سٹی آف برامپٹن کی جانب سے اپنے رہائشیوں اور کاروباری اداروں کو   -( 2020مئی  4برامپٹن، آن )
مہینوں کے دوران ٹیکسوں کی مٔوخر ادائیگی اور سود و تاخیری ادائیگیوں پر جرمانوں کی معافی کی پالیسی برقرار رکھی جائے گی۔ یہ  

 سہولت عبوری ٹیکس بل کے لیے ہے جو جنوری کے مہینے میں بھیجا گیا تھا۔

 ارچ کو متعارف کرایا گیا تھا۔م 21کے دردعمل میں  19-مٔوخر کرنے کا یہ پروگرام کووڈ

اگر کسی نے ٹیکس کی پری اتھرائیزڈ ادائیگیوں کو منسوخ کرنے کے حوالے سے پہلے سٹی کے ساتھ رابطہ نہ کیا ہو اور اگر وہ مئی اور  
ئیٹ پر  جون کی قسطوں کے لیے اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں، تو انہیں اپنی گزارش جمع کرانے کے لیے سٹی کی ویب سا

پیشگی طور پر مجاز ادائیگی کو بعد کی کسی تاریخ پر دوبارہ جاری کرانے کے لیے، ادائیگی  الزمی مکمل کرنا ہو گا۔ آن الئن فارم موجود 
 شخص کو دوبارہ سٹی کو درخواست دینی ہو گی۔ کرنے والے  

ایسے افراد یا کاروباری ادارے جن کے ٹیکس ان کے مورگیج کے طور پر ادا کیے جاتے ہیں، انہیں اپنے مورگیج پرووائیڈر سے رابطہ کر  
رووائیڈر کو سٹی سے رابطہ کر کے  کے اس بات کا تعین کرنا چاہیے کہ آیا وہ اپنی ٹیکس ادائیگیاں منسوخ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مورگیج پ 

 بتانا چاہیے کہ وہ کسی رہائشی/کاروبار کو اپنی فہرست سے نکال دیں۔

ٹیکس کے ملتوی ہونے کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ ٹیکس منسوخ ہو گیا ہے۔ اس وقت موجود کسی بھی واجب االدا بیلنس پر جرمانے اور  
اگست سے پہلے موصول ہو جانی چاہیں۔ ٹیکس دہندگان کے پاس یہ اختیار موجود ہو گا   19ں سود سے بچنے کے لیے، سٹی کو تمام ادائیگیا

 اگست کی حتمی تاریخ سے پہلے واجب االدا ٹیکسوں کی ادائیگی چھوٹی اقساط میں یا یکمشت ادا کر سکیں گے۔  19کہ وہ 
 

  18اکتوبر اور   21ستمبر،  23کی واجب االدا تاریخیں  جوالئی کے اوائل میں، سٹی ایک فائنل ٹیکس بل جاری کرے گا جس کی ادائیگی
 نومبر ہوں گی۔ 
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