ساختمانهای شهرستان تا اطالع ثانوی به دلیل وجود اپیدمی کووید 19-به روی عموم بسته
هستند .این امر اداره کل  Kenneth Hahnو همچنین دفاتر ما در  Lancasterو
 Santa Claritaرا شامل میشود).

ما در حال حاضر قادر به پذیرش پرداختهای حضوری نیستیم .مالیات بر دارایی را میتوان بصورت
آنالین ،از طریق تلفن یا از طریق پُست پرداخت کرد .لطفاً جهت بررسی این گزینههای پرداخت
اینجا را کلیک کنید.

ما ساالنه قبضهای تضمینی مالیات بر دارایی را در ماه اکتبر با پست ارسال میکنیم .در صورتی
که تا  1نوامبر  2020قبض خود را دریافت نکردهاید ،لطفاً برای درخواست قبض المثننی اینجا

را کلیک کنید .
برای اطالع از درخواستهای لغو جرایم مالیاتی مرتبط با کووید ،19-اینجا را کلیک کنید.

 oدر اوايل ماه اكتبر ،ما «موافقتنامهها» و «موافقاتنامههای اولیه» را به مالیات دهندگانی كه برای مالیات بر
دارايی ساالنه  2019-20درخواست لغو جرايم كرده بودند ،ايمیل كرديم.
▪

برای ايمیل «تأيید» ،اكنون احتیاجی به تماس با ما نیست .ما پیش بینی میكنیم كه تا ماه ژانويه
 ،2021فرآيند رسیدگی به كلیه موارد لغو و بازپرداخت به پايان رسد.

▪

برای ايمیل «موافقتنامه اولیه» ،بايد به منظور ارائه اطالعات تکمیلی ،به درخواست ما پاسخ دهید .ما
نمیتوانیم بدون دريافت پاسخ شما ،فرآيند رسیدگی را ادامه دهیم.

 oقبض تضمینی مالیات بر دارايی  2020-21در ماه اكتبر  2020پست میشود .با توجه به زمان الزم برای
پردازش درخواست لغو جرايم ،ممکن است شما «معوّقات قبلی» ( )Prior Delinquencyرا در قبض
مالیات بر دارايی خود مشاهده نمايید (نمونه در كادر صورتی زير نمايش داده شده است).

 oچنانچه پس از  15سپتامبر درخواست لغو جرايم را تسلیم نموديد ،ما همچنان در حال پردازش اين
درخواستها هستیم و در خصوص وضعیت درخواستتان ،بصورت ماهانه بروز رسانیهای ايمیلی ارسال میكنیم.
 oتا زمانی كه تاريخ معوّقات قبلی نگذشته باشد ،شما نمیتوانید درخواست لغو جرايم را برای اقساط آتی ارسال
كنید .برای مثال ،در صورتی كه قادر به انجام پرداخت  10دسامبر پیش رو نیستید ،بايد تا  11دسامبر برای
طرح درخواست خود صبر كنید .درخواست لغو جرايم را میتوانید در اينجا مطرح نمايید.

