بیانیه  ،KEITH KNOXخزانهدار و جمع آورنده مالیات
در مورد  COVID-19و مهلت مالیات بر امالک  10آپریل
من می دانم که زمان بسیار پر استرسی است ،به ویژه برای کسانی که از اثرات مستقیم این بحران بهداشت عمومی رنج
می برند و دفتر من متعهد است به هر شکلی که ممکن است کمک کند .آن دسته از مالکین امالک در بخش لس آنجلس که
تحت تاثیر  COVID-19هستند و توانایی پرداخت مالیات بر امالک خود را تا تاریخ  10آپریل ندارند ،جریمه دیرکرد
آنها بخشوده میشود.
براساس قانون ایالتی ،ما اختیاری برای تمدید مهلت  10آپریل نداریم .با این حال ،با شروع روز  11آپریل ،یعنی روز
بعد از مهلت پرداخت مالیات بر امالک ،افرادی که به دالیلی مرتبط با  COVID-19قادر به پرداخت مالیات نباشند ،می
توانند به صورت آنالین جهت بخشودگی جریمه دیرکرد درخواست خود را ارسال کنند .این دپارتمان تیم ویژهای برای
پردازش درخواست افرادی که ثابت کنند تحت تاثیر شیوع این ویروس بوده اند ،ایجاد کرده است.
ما تمام مالکین امالک که توانایی پرداخت مالیات خود را دارند تشویق به انجام این کار میکنیم .این درآمد کمک می کند تا
دولت به کار خود ادامه دهد و خدمات حیاتی که عموم مردم به آن تکیه دارند ،بخصوص در مواقعی مانند این ،را فراهم
کند.
از آنجا که تمامی ساختمانهای بخش به دلیل این وضعیت اورژانسی در حال حاضر تعطیل هستند ،امکان پرداخت به شکل
حضوری وجود نخواهد داشت .در عوض ،مالیات دهندگان می توانند به صورت آنالین ،از طریق تلفن و یا پست پرداخت
خود را انجام دهند .پرداختهای آنالین مشمول هیچ هزینهای نخواهد بود .برای تراکنشهای صورت گرفته از طریق
کار ت اعتباری ،پردازشگر پرداخت کارتی ما هزینهای معادل  2.25درصد به عنوان هزینه خدمات دریافت خواهد کرد.
ما به متداولترین پرسشها ( )FAQsپاسخ دادهایم .لطفا برای مشاهده پرسشهای متداول اینجا را کلیک کنید
مالیات دهندگان همچنین برای بررسی روشهای پرداخت و دیگر گزینههای سلف سرویس آنالین میتوانند به این آدرس
مراجعه کنند  https://ttc.lacounty.gov/مالیات دهندگان همچنین میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر با شماره
( 974-2111 )213تماس بگیرند.
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