
કરવરેા માહિતી 

 

કર કેવી રીત ેહિર્ાારરત કરવામાાં આવ ેછે? 

 

પીલ રીજીયોિલ કાઉહસિલ અિે બ્રૅમ્પટિ િીટી કાઉહસિલ સ્થાહપત કરે છે કે રિીશો તરીકે આપ ેઅમિે જે િેવાઓ અિે 

કાયાક્રમો તેમજ િુહવર્ાઓ આપવાિુાં કહ્ુાં છે તેિા માટે કેટલા િાણા રિીશ હમલકત વેરાઓ મારફત ઊભા કરવા જરૂરી છે. 

હમલકતિા વેરાઓિે ત્રણ ઘટકોમાાં હવભાજીત કરવામાાં આવે છે: રીજીયોિલ, િીટી અિે પ્રોહવસ્યલ એટલેકે પ્રાાંહતય (હશ

ક્ષણ). પ્રોહવસિ, ઓસટારરયોિી તમામ રિેણાક હમલકતો માટે િામાસય કર દર િુયોજીત કરે છે 

 

તમારી ગપુ્તતાિુાં રક્ષણ કરવુાં 

 

કૃપા કરી િોંર્ લેશો કે આપણા રિીશોિી ગુપ્તતાિુાં રક્ષણ થાય તે માટે િીટી તમારા વેરા હિલિા ઉપલા જમણા ખૂણાાં પર 

દશાાવેલ ગ્રાિક િાંિર હવિા વેરાિા ખાતા હવશેિી માહિતી જાિેર કરશે િિીં. 

 

ઓછી આવક ર્રાવતા વરરષ્ઠ િાગરરકો અિ ેઅપાંગ કરદાતાઓ માટ ેહમલકત વરેા િિાય પ્રોગ્રામ (Property Tax 

Assistance Program ) 

 

લાયકાત ર્રાવતા વરરષ્ઠ િાગરરકો (65 અથવા વર્ુ વયિા) અિે પાંગુતા ર્રાવતા વ્યહતતઓ વેરા ક્રેરિટ માટે લાયક ઠરી શકે. 

વર્ા દીઠ રરિેટિી રકમ $400 વત્તા 2018માાં શરૂ થયેલ િાંયુતત વેરા પ્રભાવ િશે.  અરજીઓ ચાલુ કરવેરા વર્ાિા રિિેમ્િર 

31 િુર્ીમાાં કરવાિી રિેશે. ફોમ્િા www.brampton.ca અથવા િીટી િૉલ પર ઉપલબ્ર્ છે. 

 

પવૂા-અહર્કૃત કર ચૂકવણી પ્લાિ (PTP) 

 

દર મહિિ ેતમારા િેંકિા ખાતામાાંથી આપોઆપ ચૂકવણી ઉપાિવામાાં આવે છે: પ્લાિમાાં િોંર્ણી કરાવવા માટે કોઇ શુલ્કો 

િથી. હવગતો માટ ેwww.brampton.ca જુઓ. 

 

અાંહતમ તારીખો 

 

દાંિ અિે વ્યાજિી રકમ ટાળવા માટે હમલકત વેરા તમારા વેરાિા હિલ પર દશાાવેલ અાંહતમ તારીખો િુર્ીમાાં ભરી દેવા. 

 

http://www.brampton.ca/


િવા ઘરમાહલકો 

 

જો આપે તાજેતરમાાં િવુાં ઘર ખરીદ્ુાં િોય તો આપિા િજેટમાાં "િહપ્લમેસટરી ટૅતિ હિલ"િી જગ્યા રાખવાિુાં યાદ 

રાખશો. 

 

િવા ઘરમાહલકિી ખાતાાં વ્યવસ્થાપિ ફી 

 

એવા પ્રત્યેક ખાતાાં જયાાં હમલકતિી માહલકી િદલાઇ િોય ત્યાાં વ્યવસ્થાપિ ફી ઉમેરવામાાં આવશે. ઘરમાહલકિે ચૂકવણી 

માટે સ્ટેટમેસટ મોકલવામાાં આવશે. 

 

િવા ખાતાાંિી વ્યવસ્થાપિ ફી 

 

વેરાિી યાદીમાાં જો હમલકત િવી િોય તો એક-વખત ભરવાિી વ્યવસ્થાપિ ફી ખાતુાં િિાવવા િાથે િાંલગ્િ ખચાિે 

આવરી લેવા માટે ઉમેરાશે.  ઘરમાહલકિે ચૂકવણી માટે સ્ટેટમેસટ મોકલવામાાં આવશે. 

 

હમલકતિી આકારણી 

 

તમારી હમલકત આકારણી િાિતે તમિે જો કોઇ ચચાંતા િોય તો મ્યુહિહિપાલ પ્રોપટી અિેિમેસટ કોપોરેશિ (MPAC)િો 

િાંપકા કરશો. www.mpac.ca િી મુલાકાત લો અથવા 1-866-296-MPAC (6722) પર ફોિ કરો. 

 

આપિા કર કવેી રીત ેગણવા 

 

આપિા કર આપિા ટૅતિિા હિલ પર દશાાવવામાાં આવેલ આકારણીિા મૂલ્યિે આપિા ટૅતિ હિલ પર દશાાવેલ વેરા વગા 

માટેિા ઉહચત દર િાથે ગુણીિે ગણવામાાં આવે છે. 

 

વરેાિા ફરેફારો 

 

મયાારદત િાંજોગોમાાં હમલકતિા માહલકો ખજાિચી એટલેકે ટ્રેઝરરિ ેલગાવવામાાં આવેલ તમામ અથવા અાંહશક વેરા રદ, 

ઘટાિા અથવા રરફાંિ માટે લેહખત અરજી કરી શકે છે.  અરજી અિે માહિતી માટે www.brampton.ca પર જાવ અિે 

ટૅતિ અપીલ્િ માટે શોર્ ચલાવો. 



 

ટતૅિ વચેાણ 

 

જાસયુઆરી 1િા રોજ, િે વર્ાથી વરુ્ િમયથી િાકી િીકળતાાં કર િાથેિી હમલકતો ટૅતિ વેચાણ પ્રરક્રયા માટે લાયક ઠરશે 

જેિુાં હિયમિ મ્યુહિહિપલ ઍતટિા ભાગ XI, કલમ 373 (1) િેઠળ થાય છે. 

 

ચરૅરટી રરિટે 

 

રજીસ્ટર થયેલ ચૅરરટી એટલેકે િખાવતી િાંસ્થા જે વ્યાપારરક/ઔદ્ોહગક હમલકતમાાં વિેલ િોય તેઓ હમલકત વેરાિા અાંશ 

માટે રરિેટ લેવા લાયક ઠરી શકે. અરજી અિે માહિતી માટે www.brampton.ca પર જાવ અિે ચૅરરટી રરિેટ માટે શોર્ 

ચલાવો. 

 

 

 

 

 

 

 

 


