ਪਰ੍ਾਪ੍ਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬ੍,
2020 ਨੂੰ ਨਨਸ਼ਨਿਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ 2020 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 28
ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਜਾਇਦਾਦ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ,

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਫਾਇਨਾਂਸਾਂ ਨੂੰ
ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

2020 (3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਈਮੇਲ
ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਟੈਕਸ ਇਨਸਟਾਲਮੈੰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ

ਹੋਮ ਅੋਨਰਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀਆਂ

)ਟੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ)(TIPP(

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਤੰਬਰ 30 ਨੂੰ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ (ਟੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ)

ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਅੋਨਰਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਆਨਲਾਇਨ ਇਥੇ ਭੇਜੋ: vancouver.ca/hog
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮੁਲਤਵੀ ਲਈ

ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ, ੳਹ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ,
ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨਜਿੱਠੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020

ਸਿਰਫ ਬੀ.ਸੀ.ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ
ਆਨਲਾਇਨ ਅਰਜਿਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ
ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ
ਮੁਲਤਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਵੈਬ
ੱ ਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ

ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ
ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2020 ਲਈ ਕੋਈ
ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਏਗੀ। 2020 ਲਈ ਅੰਤਮ
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਸੀ।
2021ਲਈ ਨਿਅਮਤ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ
ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ (ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ

ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਟੀ ਹੁਣ ਮੁਲਤਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਗਰਾਂਟ ਕਲੇਮ ਤੌ ਬਾਅਦ) 4 ਅਗੱਸਤ, 2020 ਨੂੰ

ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 10 ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ

ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੌ

ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਂਤ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਨਿਅਮਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੌੜ ਪੈਣ ਤੇ, ਕਿਸੇ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ

)ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ

ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ। ਜਾਇਦਾਦ
ਟੈਕਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿਛਾਂ
ਲਈ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਸੰਮਪਰਕ ਕਰੋ:

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ

vancouver.ca/tax ਤੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਾ
:ਭੁਲੋ, ਅਤੇ
ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ
ਅਗਲਾ ਨੋਟਿਸ / ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਈਬਿਲਿਂਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਲੀ ਘਰ
ਟੈਕਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ
ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਅੋਨਰਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ
ਕਲੇਮ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ
ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਇਦਾਦ
ਟੈਕਸ, ਖਾਲੀ ਘਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
(ਯੁਟਿਲੀਟੀਜ਼) ਦੇ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ(ਯੁਟਿਲੀਟੀਜ਼)
ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੋ

ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਟੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ
ਨੌਟਿਸ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

gov.bc.ca/propertytaxdeferment ,
1-888-355-2700 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ
ਕਰੋ: TaxDeferment@gov.bc.ca

ਵੀ 2020 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ

ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ

ਲਈ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਫਾਰਮ
ਬਦਲਣ ਲਈ, ਵੇਖੋ vancouver.ca/tipp

:ਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ
ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ: vancouver.ca/covid-19

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸਮਾਰਕ
ਸੂ ਬ ਾਈ ਸਕੂ ਲ ਟੈ ਕ ਸ

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਸਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ
ਕਰਦਾ ਹੈ; ਦੂਸਰਾ ਫੰਡਿਗ ਦਾ ਅੱਧ ਖੇਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ।

ਮੈ ਟ ਰੋ ਵੈ ਨ ਕੂ ਵ ਰ (ਟੈ ਕ ਸ
)ਅਤੇ ਸਹੂ ਲ ਤਾਂ (ਯੁ ਟਿ ਲੀਟੀਜ਼
ਟ੍ਰ ਾ ਸਲ਼ਿੰ ਕ
ਬੀ.ਸੀ. ਅਸੈ ਸ ਮੈ ਨ ਟ ੳਤੇ
ਮਿੳਨਿਸਪਲ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਅਥਾਰੳਟੀ
ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈ ਨ ਕੂ ਵ ਰ

ਖਾਲੀ ਘਰ ਟੈਕਸ ਅਨੁਸਮਾਰਕ
ਰਿਹਾਏਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਜਿਨਾਂ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 2019 ਖਾਲੀ
ਘਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਮੋਕਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ੳਹ ਇਥੇ ਲੇਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
vancouver.ca/eht-declare
ਸਾਲ 2019 ਲਈ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। 31 ਦਸੰਬਰ,
2020 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ-ਯੌਗ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ 2021 ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 2017 ਅਤੇ 2018 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਲਈ ਈ.ਐਚ.ਟੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਜਾੳ
vancouver.ca/eht
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਪੈਕੁਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੇਕੇੰਨਸੀ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਜਾੳ
gov.bc.ca/spectax ਜਾਂ 1-833-554-2323 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣਾ ਮੇਲਿਂਗ ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੇਲਿਂਗ ਪਤਾ
ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿ੍ਰਸੀਂਪਲ (ਮੁੱਖ)
ਆਵਾਸ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ
ਹੌ? ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ
ਬੀ.ਸੀ. ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਓ
bcassessment.ca/update
ਆਪਣੇ ਪਾ੍ਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ
ਸਮਝਣਾ
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ
ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ
vancouver.ca/tax-notice
ਲੈਂਡ ਐਸੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਵਾੱਧਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੀ.ਸੀ. ਇਕੋ ਇਕ ਮੁਨੳਸਿਪੈਲਟੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਕਸ਼ਿਤ ਅੋਸਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਜੋ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਂਕਣ
ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ
ਅੋਸਤ ਕੱਡੀ ਜਾਂਦੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ
ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ

ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਂਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (ਕਲਾਸ 1), ਹਲਕੇ ਉਦਯੋਗ (ਕਲਾਸ 5)
ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ (ਕਲਾਸ 6) ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅੋਸਤ ਸਿਟੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਘਟਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ
ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ
ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ:
vancouver.ca/averaging
ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਜਤਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕਲਾਵਾਂ, ਸਭਆਿਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰਮੁਨਾਫਾ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਅਣਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ
ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ
ਹੱਲ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਰੋ
ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੁਨਸਿਪੈਲਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ
ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਬ-ਕਲਾਸ “ ਸਪਲਿਟ
ਅਸੈਸਮੈਂਟ” ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਟੀ
ਨੂੰ ਅਣਵਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ
ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਕਲਪ
ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਵੇਖੋ vancouver.ca/property-tax

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸਕੂਲ ਟੈਕਸ ਦਾ
?ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ
ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 3
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ $ 3- $ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ
ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ 0.2% ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਰ, ਅਤੇ
4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ
‘ਤੇ 0.4% ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ
ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਵਪਾਰਕ
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਉਦਯੋਗਿਕ, ਕਾਰੋਬਾਰ,
ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ)
ਲਈ 2020 ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਵਿਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ
ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ,
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ
gov.bc.ca/schooltax
3-ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ੇਜ਼ਡ ਟੈਕਸ ਸ਼ਿਫਟ ਜਾਰੀ
ਰਹੇਗੀ
ਅਪ੍ਰਲ
ੈ , 2019 ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕੌਸ
ਂ ਲ ਨੇ 29
2% ਟੈਕਸ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ
ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: 2019 ਵਿੱਚ 1%, 2020 ਅਤੇ 2021
ਵਿੱਚ 0.5% ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
ਦੇਖੋ vancouver.ca/property-tax

