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

 
توانید در مرتبط است نتوانید بھ موقع پرداخت انجام دھید، می COVID-19بلھ.  اگر بنا بھ دالیلی کھ مستقیما با پاسخ:  

شروع اولین روز پس از تاریخ تاخیر، از طریق وب سایت ما برای لغو جریمھ درخواست دھید.  شما باید برای ھر 
ات صورتحساب مالیات بر امالک (بھ عنوان مثال، صورتحساب مالیات بر امالک تضمین شده ساالنھ، صورتحساب مالی

بر امالک تضمین شده مکمل، صورتحساب مالیات بر امالک تضمین نشده و غیره) یک درخواست مجزا ثبت کنید.  اگر 
) با دفتر ما تماس 213(9742111توانید بھ صورت آنالین درخواست خود را ثبت کنید، باید از طریق شماره نمی

 بگیرید و درخواست خود را تکمیل کنید. 
 

 لت مقرر مالیات بر امالک را پرداخت کنم، اما بتوانم بخشی از آن را اکنون پرداخت کنم، چھ؟ اگر نتوانم در مھ .2
 

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

توانید برای باقیمانده مردم بھ آن وابستھ ھستند، کمک می کند، خصوصاً در مواقع اضطراری مانند این.  بھ عالوه، می
 حساب خود بر روی وب سایت ما درخواست لغو جریمھ ثبت کنید.

 
 شوند؟ می COVID-19چھ معیارھایی باعث ایجاد صالحیت برای درخواست لغو جریمھ مربوط بھ  .3

 
دھد کھ آن دستھ از شرایطی کھ مانع پرداخت بھ موقع مالیات بر قانون ایالتی بھ وصول کننده مالیات اجازه میپاسخ:  

.  وصول کننده مالیات شرایط مرتبط با امالک می شوند و خارج از اراده مالیات دھندگان ھستند را در نظر بگیرد
COVID-19 خواھیم شرایط خاصی کھ در نتیجھ را مورد مالحظھ قرار خواھد داد.  از شما میCOVID-19  با آن

 ھا را مورد بھ مورد تحت بررسی قرار خواھیم داد.اید را شرح دھید.  ما ھمھ درخواست روبرو شده
 

 را ثبت کنم؟  COVID-19مرتبط با   توانم یک درخواست لغو جریمھچطور می  .4
 

ھا پیروی را انتخاب کنید.  از دستورالعمل لغو جریمھمراجعھ کنید و گزینھ  ttc.lacounty.govبھ وب سایت پاسخ:  
کنید و اطالعات مورد نیاز را تکمیل کنید.  نیازی بھ ارسال مستندات نیست.  اگر تشخیص دھیم کھ برای بررسی 

 میلی نیاز است، از طریق ایمیل بھ شما اطالع خواھیم داد.درخواست لغو جریمھ شما بھ اطالعات تک
 

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

کند کھ بعد از ارسال موفقیت آمیز درخواست لغو جریمھ، سیستم آنالین شما را بھ یک صفحھ تایید ھدایت میپاسخ:  
خواھیم این اید ارسال خواھیم کرد.  از شما میباشد، ما این شماره را بھ ایمیلی کھ ارائھ دادهحاوی یک شماره تاییدیھ می

 ھای بعدی از شماره تاییدیھ خود استفاده کنید.شماره را نزد خود نگھدارید و در ارتباط
 

 ان خواھد برد؟ چقدر زم COVID-19پردازش درخواست من برای لغو جریمھ مرتبط با  .6
 

دھیم.  با این روز مورد پردازش قرار می 60تا  45ھای مربوط بھ لغو جریمھ را طی ما معموال درخواست پاسخ:  
 حال، با توجھ بھ وضعیت اضطراری بھداشت عمومی کنونی، ما تأخیر در پردازش را پیش بینی می کنیم.

 
یا حق العملی بھ مبلغ  ھای لغو جریمھ است، آیا بھره، ھزینھھنگامیکھ وصول کننده مالیات در حال پردازش درخواست  .7

 مالیات بر امالک سر رسید شده من اضافھ خواھد شد؟ 
 

خیر. ھیچ جریمھ، بھره، ھزینھ یا حق العملی بھ مبلغ مالیات بر امالک سر رسید شده شما اضافھ نخواھد شد.   پاسخ:   
مشاھده کردید کھ بھ دومین قسط مالیات بر دریافت یک اخطاریھ/بیانیھ از سمت دفتر ما، اگر ھنگام مراجعھ بھ سایت یا 

 باشد.بھ معنای رد شدن درخواست شما برای لغو جریمھ نمیاین  –امالک شما جریمھ اضافھ شده است، لطفا نترسید 
 

https://ttc.lacounty.gov/
https://ttc.lacounty.gov/penalty-cancellation-request-2/
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را پردازش کرد، تا چھ مدت   COVID-19بعد از اینکھ وصول کننده مالیات درخواست من برای لغو جریمھ مرتبط با  .8
 باید مالیات بر امالک خود را پرداخت کنم؟ 

 
توانیم مدت زمان خاصی را تعیین کنیم.  در صورت نیاز بھ با توجھ بھ شرایط کنونی، در حال حاضر نمیپاسخ:  

س از مشخص ھا و زمان آنھا پاطالعات تکمیلی در مورد درخواست لغو جریمھ، یا جھت مطلع کردن شما از پرداخت
 تان، با شما تماس خواھیم گرفت.شدن نتیجھ درخواست

 
ای در خصوص تاخیر در پرداخت مالیات بر امالک برای من ارسال کرده است.  چھ کار  شرکت وام ودیعھ مسکن نامھ  .9

 باید بکنم؟ 
 

بعد ثبت درخواست   ای از صفحھ تاییدیھ شامل شماره تاییدیھ درخواست خود برای لغو جریمھ، کھلطفا نسخھپاسخ:  
ایم، را بھ شرکت وام ودیعھ مسکن خود ارائھ دھید.  از آنجا کھ مشغول پردازش حجم باالیی از آنالین برایتان ایمیل کرده

 خواھیم صبور باشید.ھای واصلھ بھ دفتر خود ھستیم، از شما میدرخواست
 

  ttc.lacounty.govد یا بھ وب سایت ما بھ آدرس ) با ما تماس بگیری213(9742111توانید از طریق شماره ھمچنین می
مراجعھ کنید.  لطفا توجھ داشتھ باشید کھ ارتباط با ما از طریق تلفن احتماال دشوار خواھد بود.  برنامھ ھای سلف سرویس 

ات بر دارایی المثنی در وب سایت ما در دسترس بسیاری از جملھ جستجوی سابقھ پرداخت و درخواست صورتحساب مالی
 ھستند.  

 
 
 
 

https://ttc.lacounty.gov/
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