
 COVID-19، خزانھ دار و وصول کننده مالیات، در خصوص لغو جریمھ مرتبط با KEITH KNOXبیانیھ 

 ھای دیگر بیانیھ بھ زبان

کنم کھ بحران بھداشت عمومی برای ھمھ اوقات استرس زایی ایجاده کرده است و دفتر من متعھد است بھ ھر من درک می
ای طوالنی در زمینھ کار با ساکنان و صاحبان امالک در مواقع شکل ممکن بھ این موضوع کمک کند.  ما سابقھ

ز از این موضوع مستثنی نیست.  اگر شما  نی COVID-19اضطراری از جملھ آتش سوزی ھای اخیر خود داریم.  بحران 
ھای مربوط بھ مالیات بر امالک خود قرار داشتھ باشید و قادر بھ پرداخت صورتحساب COVID-19تحت تاثیر بحران 

 در تاریخ مقرر نباشید، امکان لغو جریمھ دیرکرد برای شما وجود دارد.

شود و خارج از کھ مانع پرداخت بھ موقع مالیات بر امالک میدھد کھ آن دستھ از شرایطی قانون ایالتی بھ من اجازه می
کھ بر مالیات دھندگان تاثیر  COVID-19خواھم شرایط مرتبط با اراده مالیات دھندگان است را در نظر بگیرم.  من می

 گذارد را مورد مالحظھ قرار دھم.می

ت بر امالک، دفتر من شروع بھ دریافت درخواستھای مالیا در آغاز اولین روز پس از تاریخ مقرر پرداخت صورتحساب
بر روی وب سایت خود کرد.  اگر در این خصوص پرسش خاصی دارید، لطفأ  COVID-19ھای لغو جریمھ مرتبط با 

 ھای دیگر ھای متداول بھ زبانپرسش را بررسی کنید.  (FAQs)ھای متداول صفحھ پرسش

قرار داشتھ باشید، باید برای ھر صورتحساب مالیات بر امالک خود بھ صورت  COVID-19ما تحت تاثیر بحران اگر ش
 COVID-19ای مفصل در خصوص اینکھ چطور بحران ثبت کنید، این درخواست باید حاوی بیانیھ درخواستآنالین یک 

توانید این کار را بھ صورت آنالین انجام دھید، باید مانع از پرداخت بھ موقع مالیات توسط شما شده است، باشد.  اگر نمی
 ) با دفتر ما تماس بگیرید و درخواست خود را تکمیل کنید. 213(9742111از طریق شماره 

بلغ مالیات پایھ سر رسید شده در این تاریخ را دارید، لطفا این کار را انجام دھید.  بعالوه، اگر نمی اگر توانایی پرداخت م
 کند. ھای قسطی را قبول میتوانید کل مبلغ مالیات پایھ سر رسید شده را بھ صورت یکجا پرداخت کنید، دفتر من پرداخت 

است، ھیچ جریمھ، بھره، ھزینھ یا حق العمل  COVID-19ھای مرتبط با ھنگامیکھ دفتر من در حال پردازش درخواست
اگر ھنگام مراجعھ بھ سایت یا دریافت    ای بر روی مبلغ مالیات بر امالک سر رسید شده شما اعمال نخواھد شد. اضافھ

یک اخطاریھ/بیانیھ از سمت دفتر ما، مشاھده کردید کھ بھ دومین قسط مالیات بر امالک شما جریمھ اضافھ شده است، 
تا پیش از اینکھ دفتر ما درخواست شما را پردازش کند،    باشد.این بھ معنای رد شدن درخواست شما نمی  –لطفا نترسید 

  ھای سال قبل را دریافت خواھید کرد.ھای تاخیر/پیش فرض شامل بیانیھ مالیات ن اخطاریھشما کماکا

در صورت نیاز بھ اطالعات تکمیلی در مورد ما تمامی موارد را بستھ بھ شرایط فردی مورد بررسی قرار خواھیم داد.  
تان، با شما تماس ھا و زمان آنھا پس از مشخص شدن نتیجھ درخواستدرخواست، یا جھت مطلع کردن شما از پرداخت

خواھیم گرفت.  لطفا توجھ داشتھ باشید کھ تیم ما بدون اطالع قبلی با شما تماس تلفنی برقرار نخواھد کرد و اطالعات 
ھا از شما درخواست می س را تلفنی دریافت نخواھد کرد.  در حین پردازش و کار بر روی این درخواستشخصی حسا 

 کنیم کھ صبور باشید.

 متشکریم.
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