
 

 

Thành Phố tiếp tục cho phép cư dân và doanh nghiệp hoãn nộp thuế và 
miễn tất cả các tiền phạt cho đến ngày 19 tháng 8 

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 4 tháng 5 năm 2020) – Thành Phố Brampton tiếp tục cho phép cư dân 
và doanh nghiệp hoãn nộp thuế trong thời gian năm tháng từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 19 tháng 8, 
không tính lãi và phí thanh toán muộn. Đây là Dự Luật Thuế Tạm Thời được gửi qua đường bưu điện 
vào tháng 1. 

Chương trình hoãn được đưa ra vào ngày 21 tháng 3 trước tình hình đại dịch COVID-19. 

Bất kỳ ai chưa liên hệ với Thành Phố để hủy thanh toán thuế được ủy quyền trước và muốn hủy cho 
các đợt trả góp tháng 5 và tháng 6 phải điền mẫu đơn trực tuyến trên trang web của Thành Phố để gửi 
yêu cầu của mình. Để tiếp tục thanh toán thuế được ủy quyền trước sau này, chủ thanh toán sẽ cần 
phải đăng ký lại với Thành Phố. 

Đối với những người có thuế được thanh toán như một phần thế chấp, họ phải liên hệ với nhà cung cấp 
thế chấp của mình và xác định xem liệu họ có thể hủy thanh toán thuế hay không. Nhà cung cấp thế 
chấp phải thông báo cho Thành Phố để loại cư dân/doanh nghiệp khỏi danh sách. 

Việc hoãn nộp thuế không có nghĩa là hủy nộp thuế. Thành Phố phải nhận được tất cả các khoản được 
hoãn trước ngày 19 tháng 8 để tránh phát sinh tiền phạt và lãi vì bất kỳ số dư quá hạn nào vào thời 
điểm đó. Người nộp thuế có lựa chọn thanh toán theo các khoản nhỏ hoặc trả hết trong một lần để 
thanh toán hết mọi khoản thuế quá hạn trước thời hạn ngày 19 tháng 8. 
 
Vào đầu tháng 7, Thành Phố sẽ ban hành một Dự Luật Thuế Cuối Cùng với các ngày hạn thanh toán là 
ngày 23 tháng 9, ngày 21 tháng 10, và ngày 18 tháng 11. 
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