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نتوانستم بھ موقع پرداخت انجام دھم، می توانم برای لغو جریمھ درخواست  COVID-19آیا در صورتی کھ بھ دلیل  .1

 دھم؟
 

آوریل، روز پس از پایان مھلت پرداخت مالیات بر امالک، مالیات دھندگانی کھ بھ دالیل  11بلھ.  با شروع پاسخ: 
توانند درخواست خود را برای لغو جریمھ در وب قادر بھ پرداخت مالیات خود نیستند می COVID-19مربوط بھ 

 ھا ایجاد کرده است.استای برای پردازش این درخوسایت ما ارسال کنند.  دپارتمان تیم ویژه
 

 آپریل پرداخت انجام دھم، اما اکنون بخشی از آن را پرداخت کنم چھ؟ 10اگر نتوانم تا روز  .2
 

توانید بخشی از مالیات بر امالک خود را پرداخت کنید، کند.  اگر میھای قسطی را قبول میاین دپارتمان پرداختپاسخ: 
این درآمد بھ سرپا باقی ماندن دولت و ارائھ خدمات حیاتی کھ مردم بھ آن اعتماد  کنیم. ما شما را بھ انجام آن تشویق می

توانید برای باقیمانده حساب خود بر روی دارند، کمک می کند، خصوصاً در مواقع اضطراری مانند این.  بھ عالوه، می
 وب سایت ما درخواست لغو جریمھ ارسال کنید.

 
 واجد شرایط است؟ COVID-19چھ معیارھایی برای درخواست لغو جریمھ مربوط بھ  .3

 
قوانین ایالتی بھ ما اجازه می دھد شرایطی فراتر از کنترل مالیات دھندگان کھ مانع پرداخت بھ موقع مالیات بر پاسخ: 

اید را خاصی کھ با آن روبرو شدهخواھیم شرایط شوند را در نظر بگیریم.  برای انجام بررسی ھا از شما میامالک می
 ھا را مورد بھ مورد تحت بررسی قرار خواھیم داد.برای ما ارسال کنید.  ما ھمھ درخواست

 
 را ارسال کنم؟ COVID-19توانم درخواست لغو جریمھ مربوط بھ چطور می .4

 
ھا پیروی کنید و کلیک کنید.  از دستورالعمل لغو جریمھاز وب سایت ما دیدن کنید و بر روی آیکون پاسخ: 

اطالعات مورد نیاز را تکمیل کنید. در این مرحلھ نیازی بھ ارسال مستندات نیست.  اگر تشخیص دھیم کھ 
 ما اطالع خواھیم داد.برای بررسی درخواست شما بھ اطالعات تکمیلی نیاز است، از طریق ایمیل بھ ش

 
 اید؟را دریافت کرده COVID-19توانم بفھمم کھ شما درخواست من برای لغو جریمھ مربوط بھ چطور می .5

 
کند کھ بعد از ارسال موفقیت آمیز درخواست لغو جریمھ، سیستم شما را بھ یک صفحھ تایید ھدایت میپاسخ: 

توانید این شماره را نزد خود نگھدارید.  بھ عالوه، این شماره تاییدیھ بھ میحاوی شماره تاییدیھ بوده و شما 
 اید نیز ارسال خواھد شد.آدرس ایمیلی کھ ارائھ کرده

 
 چقدر زمان خواھد برد؟ COVID-19پردازش درخواست من برای لغو جریمھ مربوط بھ  .6

 
کنیم؛ با این حال، با توجھ بھ پردازش میھای لغو جریمھ را روز درخواست 60تا  45ما معموأل طی پاسخ: 

 وضعیت اضطراری بھداشت عمومی کنونی، ما تأخیر در پردازش را پیش بینی می کنیم.
 
 

را پردازش کرد، تا چھ  COVID-19بعد از اینکھ مالیات دھنده درخواست من برای لغو جریمھ مربوط بھ  .7
 مدت باید مالیات بر امالک خود را پرداخت کنم؟

 
توانیم زمان خاصی را مشخص با توجھ بھ وضعیت اضطراری بھداشت عمومی کنونی در حال حاضر نمی پاسخ:

کنیم، گزینھ کنیم.  ما بھ صورت مورد بھ مورد با ھمھ مالیات دھندگان تماس خواھیم گرفت، نتیجھ را بھ آنھا اعالم می
فردی مالیات دھنده یک جدول زمانی را  ھای پرداخت موجود را بررسی می کنیم و برای پرداخت بر اساس شرایط

 تعیین می کنیم.
 

  اینجا کلیک کنیدھای پرداخت لطفأ برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد تمام گزینھ

https://ttc.lacounty.gov/penalty-cancellation-request-2/
https://ttc.lacounty.gov/pay-your-property-taxes/
https://ttc.lacounty.gov/pay-your-property-taxes/
https://ttc.lacounty.gov/pay-your-property-taxes/
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مراجعھ  ttc.lacounty.govیا بھ وب سایت ما بھ آدرس  با ما تماس بگیرید 2111-974-213توانید با شماره ھمچنین می

 کنید.  
 

لطفاً توجھ داشتھ باشید کھ افزایش حجم تماسھای ما ممکن است موجب طوالنی شدن زمان انتظار گردد و اینکھ بسیاری از 
نی در وب سایت برنامھ ھای سلف سرویس از جملھ جستجوی سابقھ پرداخت و درخواست صورتحساب مالیات بر دارایی المث

 ما در دسترس ھستند. 
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