
ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

ਟੈਕਸ ਕਕਵੇਂ ਕਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਿ? 

 

ਪੀਲ ਰੀਜਿਲ ਕਾਉਂਕਸਲ (Peel Regional Council) ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਿ ਕਸਟੀ ਕਾਉਂਕਸਲ (Brampton City Council) ਕਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਿ ਕਕ 
ਕਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਤੁਸੀਂ, ਸਾਿੂੂੰ  ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਕਕਹਾ ਹੈ, ਉਹਿਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਿ ਲਈ 
ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਕੂੰ ਿਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਿੂੂੰ  ਕਤੂੰ ਿ ਭਾਗਾਂ ਕਵੱਚ ਵੂੰ ਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 
ਖੇਤਰੀ, ਸ਼ਕਹਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ (ਕਸੱਕਖਆ)। ਸੂਬੇ ਿੇ ਓਿਟੈਰੀਓ (Ontario) ਕਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਾਪਰਟੀਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਿ ਟੈਕਸ ਦਰ 
ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।  
 

ਤੁਹਾਿੀ ਕਿਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਕਖਆ ਕਰਿਾ 
 

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਧਆਿ ਕਦਓ ਕਕ ਸਾਿੇ ਕਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਕਖਆ ਕਰਿ ਲਈ ਕਸਟੀ ਗਾਹਕ ਸੂੰ ਕਖਆ (Customer Number) ਦੇ ਕਬਿਾਂ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਗਟ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਤੁਹਾਿੇ ਟੈਕਸ ਕਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੋਿੇ ‘ਤੇ ਕਦਖਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ। 
 

ਘੱਟ ਆਮਦਿ ਵਾਲੇ ਯਗੋ ਬਜੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਿ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ (Property Tax 

Assisstance Program) 
 

ਯੋਗ ਬਜੁਰਗ (ਕਜਹਿਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਕਵਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਕਰੈਕਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਪਰਤੀ ਸਾਲ 
ਛੋਟ ਦੀ ਰਕਮ $400 ਦੇ ਿਾਲ ਕਮਸ਼ਕਰਤ ਟੈਕਸ ਪਰਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ 2018 ਕਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਅਰਜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਾਧਾਿ (ਟੈਕਸੇਸ਼ਿ) ਸਾਲ ਦੀ 
31 ਦਸੂੰਬਰ ਤੱਕ ਕਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਜਮੀ ਹਿ। ਫਾਰਮ www.brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਕਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਿ। 
 

ਪੂਰਵ-ਅਕਧਕਾਰਤ ਟਕੈਸ ਭਗੁਤਾਿ ਯਜੋਿਾ (ਪਰੀ-ਅਥਰੋਾਈਜਿ ਟਕੈਸ ਪਮੇੈਂਟ ਪਲਾਿ) (ਪੀ.ਟੀ.ਪੀ.) (PTP) 

 

ਹਰ ਮਹੀਿੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਕਵੱਚੋਂ ਸਵੈਚਕਲਤ (ਆਟੋਮੈਕਟਕ) ਕਿਕਾਸੀ: ਯੋਜਿਾ ਕਵੱਚ ਿਾਮਾਂਕਿ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਰਕਵਆਂ ਲਈ 
www.brampton.ca ਦੇਖੋ।  
 

ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਿ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਕਮਤੀਆ ਂ

 

ਜੁਰਮਾਿੇ ਅਤੇ ਕਵਆਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਤੁਹਾਿੇ ਟੈਕਸ ਕਬਲ ‘ਤੇ ਕਦਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਯਤ ਕਮਤੀਆਂ ਿੂੂੰ  
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
 

ਿਵਾਂ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 
 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਜਹੇ ਹੀ ਿਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਕਦਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਜਟ ਸਬੂੰ ਧੀ ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਇੱਕ “ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਕਬਲ” ਲਈ 
ਗੁੂੰ ਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੋ। 
 

ਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦ ੇਖਾਤ ੇਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਫੀਸ 

 

http://www.brampton.ca/


ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਫੀਸ ਸਾਰੇ ਖਾਕਤਆਂ ਕਵੱਚ ਜੋੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਜੱਥੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ। ਭੁਗਤਾਿ ਲਈ ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ ਿੂੂੰ  ਇੱਕ 
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

ਿਵੇਂ ਖਾਤ ੇਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਫੀਸ 

 

ਜੇਕਰ ਪਰਾਪਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਿਵੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਰਕਚਆਂ ਿੂੂੰ  ਕਵਰ ਕਰਿ ਲਈ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਦੀ 
ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਫੀਸ ਜੋੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਭੁਗਤਾਿ ਲਈ ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ ਿੂੂੰ  ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਰ-ਕਿਰਧਾਰਣ 

 

ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਰ-ਕਿਰਧਾਰਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਕਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਕਮਊਕਿਕਸਪਲ ਪਰਾਪਰਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਿ (Municipal 

Property Assessment Corporation) (ਐਮ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) (MPAC) ਿੂੂੰ  ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। www.mpac.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-866-296-MPAC (6722) 
‘ਤੇ ਫੋਿ ਕਰ।ੋ 
 

ਤੁਹਾਿ ੇਟਕੈਸਾਂ ਦਾ ਕਹਸਾਬ ਕਕਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
 

ਤੁਹਾਿੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕਹਸਾਬ ਤੁਹਾਿੇ ਟੈਕਸ ਕਬਲ ‘ਤੇ ਕਦਖਾਏ ਗਏ ਕਰ-ਕਿਰਧਾਰਣ ਮੱੁਲ (Assessment Value) ਿੂੂੰ  ਤੁਹਾਿੇ ਟੈਕਸ ਕਬਲ ‘ਤੇ 
ਕਦਖਾਈ ਗਈ ਟੈਕਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਲਈ ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਦਰ ਿਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਟਕੈਸ ਸਮਾਯਜੋਿ 

 

ਸੀਕਮਤ ਸਕਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਿ, ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੁੱ ਲ ਜਾਂ ਅੂੰ ਸ਼ਕ ਟੈਕਸਾਂ ਿੂੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਿ, ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਿ ਲਈ ਕਲਖਤ 
ਕਵੱਚ, ਟਰੈਜਰਰ (Treasurer) ਿੂੂੰ  ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਲਈ www.brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ Tax Appeals (ਟੈਕਸ 
ਅਪੀਲਾਂ) ਖੋਜੋ। 
 

ਟੈਕਸ ਸਲੇ 

 

1 ਜਿਵਰੀ ਿੂੂੰ , ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਜ ਟੈਕਸ ਸੇਲ (Tax Sale) ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ 
ਕਮਊਕਿਕਸਪਲ ਐਕਟ (Municipal Act) ਦੇ ਪਾਰਟ XI, ਸੈਕਸ਼ਿ 373 (1) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਵਧਾਿ ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ। 
 

ਦਾਿ ਸਬੂੰ ਧੀ ਛੋਟ 

 

ਕਵਵਸਾਇਕ/ਉਦਯੋਕਗਕ ਪਰਾਪਰਟੀ ਕਵੱਚ ਸਕਥਤ ਕੋਈ ਰਕਜਸਟਰਿ ਦਾਿ ਸੂੰ ਸਥਾ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਲਈ www.brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ charity rebate (ਦਾਿ ਛੋਟ) ਖੋਜੋ।  
 
 


