مهلت پرداخت مالیات امالک و مستغالت
سپتام� 2020
30
ب
در تاریخ  28آوریل  2020شورای شهر ونکوور تعویق در پرداخت
مالیات امالک  2020را تصویب کرد .مهلت پرداخت برای کلیه
سپتام�  2020موکول شد.
کالسهای امالک از  3ژوئیه به 30
ب

نها� پرداخت برای کمک به افراد در نظر گرفته شده است که به
تعویق مهلت ی
دلیل همه یگ�ی  COVID-19دچار مشکالت مایل شده اند .با این حال ،مالیات دهندگان می توانند
پرداخت خود را به موقع و پس از دریافت برگه پرداخت مالیات انجام دهند.

طرح پیش پرداخت اقساطی مالیات
TIPP
ن
ض
مالیات دهندگا� که در حال حا� در این
برنامه ثبت نام کرده اند مطلع باشند که همه ی ز
چ�
تغی� انجام خواهد
براساس برنامه معمول و بدون ی
شد .با توجه به مهلت جدید پرداخت مالیات امالک
ن
سپتام� سال  ، 2020در تاریخ  3ژوئیه هیچ
یع� 30
ب
ت
برداش� برای  2020صورت نخواهد گرفت .برداشت
نها� ماهیانه مالیات برای سال  2020در اول ماه مه
ی
انجام گرفت.
برداشت های منظم ماهانه برای سال  2021از 4
آگوست  2020بر اساس مالیات خالص شما در سال
 2020آغاز می شود ن
(یع� پس از هر گونه درخواست
صاحب خانه) و به  10پرداخت مساوی تقسیم می
شود.
اکت� یک برداشت ماهیانه معمول انجام
در اول ماه ب
خواهد شد .در صورت نیاز و برای پوشش هر گونه
بدهی ق
سپتام� هم یک برداشت
با� مانده در 30
ب
صورت خواهد گرفت.
شما می توانید برای کاهش برداشت های ماهانه
کت� طی 30
خود درخواست کنید و یا با تقاضای ب
روزمشارکت خود در برنامه  TIPPرا لغو نمایید .برای
بیش� و ت
اطالعات ت
دس�یس به فرم اپلیکیشن یا فرم
تغی�ات به سایت زیر مرجعه کنید:
ی
Vancouver.ca/tipp

سپتام�  2020آخرین مهلت
30
ب
پرداخت OWNER GRANT HOME
APPLICATIONS
برای درخواست آنالین:
Apply for your 2020 home owner
grant online at vancouver.ca/hog
در حال ض
حا� درخواست تعویق
پرداخت مالیات امالک استان بریتیش
کلمبیا فقط به صورت آنالین
تغی�ی که توسط استان بریتیش کلمبیا
با توجه به ی
ن
مسکو�
به وجود آمده است  ،صاحبان امالک
در ونکوور اکنون باید درخواست های معافیت
مالیات امالک یا تمدید پرداخت خود را مستقیماً
از طریق وب سایت استان ارائه دهند .شهرداری
ونکوور دیگر درخواست های معوق رانمی پذیرد
و درخواست های کاغذی هم دیگر در ت
سی� هال
پذیرفته نمی شوند .لطفا مستقیماً با استان تماس
بگ�ید.
ی
لطفاً توجه داشته باشید که نمی توانید مالیات
های امالک سال های قبل ،از جمله جریمه
ها یا بهره را به تعویق بیندازید .همه سواالت
مربوط به تعویق مالیات بر دار یا� باید هم اکنون
به صورت آنالین
 gov.bc.ca/propertytaxdefermentانجام
شود  ،یا تماس با شماره 1-888-355-2700
یا از طریق ارسال ایمیل به
TaxDeferment@gov.bc.ca

انجام آنالین امور مایل شهرداری

لطفا توجه داشته باشید که یرای ثبت نام
معت� دارید.
نیاز به یک آدرس ایمیل ب
ت
مالیا� آنالین در
برای خدمات
 vancouver.ca/taxثبت نام کنید تا هرگز
مهلت پرداخت ها را فراموش نکنید:
 •eBillingرا انتخاب کنید تا اعالمیه /
صورتحساب بعدی خود را از طریق ایمیل
دریافت کنید
ت
مالیا� امالک خایل ساالنه خود را
وضعیت
ارسال کنید
مبلغ مالک خانه Home owner grant
خود را مطالبه کنید
صورت حساب گذشته و تاریخ پرداخت خود
را مشاهده کنید
مالیات فعیل ملک خود  ،مالیات امالک
ت
توتیلی� ها را دریافت کنید
خایل و بدهی
ت
پیگ�ی کنید
سوابق مرصف
یوتیلی� خود را ی

درباره اقدامات شهرداری برای کووید -19ت
بیش� بدانید:
برای آخرین اطالعات به وب سایت ما به آدرس  vancouver.ca/covid-19مراجعه کنید.

اطالعات و یادآوری های مهم
ف
مرص� می رسد؟
مالیات امالک من به چه
ت
ت
حدود نیمی از مالیات امالک ودریاف� بابت یوتیلی� رصف خدمات شهری و نیم دیگر
ن
تام� بودجه خدمات منطقه ای  ،مدارس و ترانزیت  ،ی ن
برای ی ن
آشامید� و تصفیه
تأم� آب
فاضالب می رود.

مالیات مدارس استان
مرتو ونکوور (مالیات و یوتیلیتی)
ترنس لینک (حمل ونقل عمومی)
BC Assessment & Municipal
Finance Authority
شهرداری ونکوور تنها  54%از مالیات امالک را
دریافت می کند.امالک را دریافت می کند.

یادآوری های مالیات بر امالک خایل
ن
مسکو� خایل که مالیات بر امالک خایل سال  2019خود را تا تاریخ  4فوریه  2020اعالم
صاحبان امالک
تاخ� آن از طریق سایت زیر اقدام کنند:
با
اعالم
ای
ر
ب
توانند
نکرده اند می
ی
vancouver.ca/eht-declare
مهلت پرداخت مالیات امالک خایل برای سال  2019تاریخ  16آوریل  2020بوده است .هر گونه مالیات
دسام� سال  2020به برگه مالیات بر دار یا� شما در سال  2021اضافه می شود.
پرداخت نشده تا 31
ب
تاخ� دیرهنگام مالیات امالک خایل سالهای  2017و  2018را تا 31
اعالم
بارمهلت
یک
شورای شهربرای
ی
دسام� سال  2020تصویب کرده است .برای جزییات به آدرس زیر مراجعه کنید:
ب
vancouver.ca/eht
برای ت ن
یاف� پاسخ به سواالت مربوط به خانه های خایل و مالیات مربوطه به  gov.bc.ca/spectaxیا با
بگ�ید.
شماره 1-833-554-2323تماس ی

ش
ارزیا� شده اند می
بخ� که بیش از  4میلیون دالر ب
شوند.
در پاسخ به مشکالت مایل ایجاد شده برای مشاغل در
نتیجه بیماری همه یگ�  ، COVID-19استان ی ز
م�ان مالیات
مدارس استان را که در سال  2020برای مالکان دار یا�
ت
صنع�  ،تجاری  ،تفریحی و
های تجاری (شامل امالک
یغ�انتفاعی) در نظر گرفته شده بود ،کاهش داده است.
برای جزئیات ت
بیش� به وب سایت دولت استان به آدرس
 gov.bc.ca/schooltaxمراجعه کنید
فاز بندی  3ساله انتقال مالیات ادامه دارد
در تاریخ  29آوریل  ، 2019شورای شهر
ونکوورانتقال  2%مالیات از کالس امالک یغ�
ن
ن
مسکو� را تصویب کرد .این انتقال در
مسکو� به امالک
طول  3سال مرحله بندی شده به طوری که  1٪در سال
 2019و  0.5٪در سال های  2020و  2021انجام می
شود .برای کسب اطالعات ت
بیش� به سایت
 vancouver.ca/property-taxمراجعه کنید

ت
میانگ� ت ن
ین
مالیا� شهر را افزایش یا کاهش
گرف� درآمد
که
ز
نمی دهد ،بر یم�ان مالیات پرداخت شده توسط صاحبان
تأث� می گذارد .اگر ملک شما واجد ش�ایط باشد ،
امالک ی
ت
تغی� در برگه مالیا� شما منعکس می شود .برای اطالعات
ی
ت
بیش�  ،به  vancouver.ca/averagingمراجعه کنید
ض
کارها�
در حال حا� شهرداری ونکوور در انجام ی
تاث�ات مالیات ش
نا� از پتانسیل توسعه
که می تواند ی
ن
استفاده نشده بر مشاغل کوچک  ،ه�  ،فرهنگ و بخش
تغی� دهد محدودیت دارد .تعدادی از
یغ�انتفاعی را ی
شهرداری های تم�و ونکوور با ایجاد یک زیر گروه تجاری
جدید برای مالیات بر امالک  ،که به شهر اجازه می دهد
نرخ مالیات ی ن
پای� تر در پتانسیل توسعه استفاده نشده
را ارائه دهد “ ،تفکیک مالیات” را پیشنهاد داده اند .ما
همچنان از استان حمایت می كنیم تا این گزینه را در
بگ�د .برای اطالعات ت
بیش� به سایت
نظر ی
 vancouver.ca/property-taxمراجعه کنید
آیا شما مالیات مدارس ت
بیش�ی پرداخت
خواهید کرد؟
ن
مسکو� با ارزش بیش از  3میلیون دالر مشمول
امالک
ف
ز
ش
مالیات اضا� مدرسه به یم�ان  2/0٪برای بخ� از آن
که ی ن
ب�  3تا  4میلیون دالراست و  0.4درصد مالیات برای

آدرس ت
پس� خود را به روز کنید
اخ�اً آدرس ت
تغی� داده
پس� خود را ی
اگر ی
اید یا صاحب ملیک یغ� از محل سکونت خود شده اید،
ن
بروزرسا�
آدرس خود را با  BC Assessmentبه منظور حفظ ارتباط
فراموش نکنید .سایت زیر را ببینید:
bcassessment.ca/update
آگاهی از مفاد برگه های مالیات امالک
برای کسب اطالعات ت
بیش� در مورد نحوه
خواندن اعالمیه مالیات بر دار یا� خود  ،به
سایت  vancouver.ca/tax-noticeمراجعه کنید
در خصوص افزایش قابل مالحظه مالیات
بر امالک
ین
میانگ� هدف
ونکوور تنها شهرداری در  BCاست که از
ارزیا� ی ن
زم� (
مند استفاده می کند  ،به طوری که برای ب
توسط (  BC Assessmentمتوسط افزایش  5ساله مبنای
تأث� افزایش
محاسبه قرار می یگ�د تا از این طریق بتواند ی
مالیات های پرداخت شده را مالیم ترکند .این فقط در
تغی� شدید ارزش در کالس امالک صدق می کند
موارد ی
ن
و شامل امالک مسکو� واجد ش�ایط (کالس  ، )1صنایع
سبک (کالس  )5و تجاری (کالس  )6می شود .در حایل

