
 دهد یرا کاهش مامالک و  خودروتاخیر در پرداخت مالیات به مربوط  جریمه هایتی فرفکس کان

  مالیات برپرداخت در  ری وط به تأخفکس جریمه های مرب ، امسال کانتی فریری همه گاین دهندگان در طول  اتی ه مالک ب جهت کم ه ب 

 کاهش داد.بطور چشمگیری را  امالک و مستغالت و دارایی های شخصی

را به  مهیجر ،کانتی ولینمسئ  .ب نمودتصوی  2020ی ات ی مالسال  یبراتنها  را راتیی تغ نی اکانتی فرفکس  نظارت ئتی ه، ژوئن 23در 

  اتی مالدر پرداخت روز  30که در صورت تاخیر بیش از   را٪ 15  یاضاف جریمه نی . آنها همچن ٪ كاهش دادند5٪ به  10از  و نصف  

 . نمودندحذف ، می شداعمال  –شناخته می شود  ودروخ  عوارضیشتر به عنوان ب که  – ی شخص دارایی هایبر 

ایجاد می   یاز افراد جامعه مشکالت اقتصاد  ی اری بس ینامشخص براوضعیت  نی ا "  :، گفتیک   سی مک، جفری فکسکانتی فررئیس 

متعهد است كه اقدامات   رهی مد ئتی هباشد.  ادی ز اری تواند بس یم  یاساس یازهای ن مالیات و تامین تعادل در پرداخت ایجاد و استرس  کند

 یبرا یگری د نهی گز می تا بتوان  ما را قادر می سازد که یم دار اری در اخت ی منابعکه انجام دهد و خوشحالم كمك به ساكنان  یالزم را برا

 ." می را اجرا كن و همیاری  کمک

 نی ا. کرد دی آگوست تمد 28بر امالک و مستغالت را تا  اتی اول مال نیمه پرداخت یبرا موعد مقرر رهی مد ئتی ، هچدر اواخر ماه مار

ژوئن  اول تا  زی ن  یشخص تی در مالک راتیی شود. مهلت گزارش تغ یانجام م جوالی 28 در ماه زودتر ک ی پرداخت به طور معمول 

 .هستندمعمول   جریمه٪ 10 ف به پرداختموظ  ،مهلت را از دست داده اند نی که ا یندگان ده اتی مال، حال نی . با اشد دی تمد

  یبرنامه ها، مواجه هستند یکه با مشکالت مالی دهندگان  اتی کمک به مال یبراآماده هستند  یات ی اداره امور مال کارمندان، شهی مثل هم

 .ایندتنظیم نم مناسب  پرداخت

و   ن یعتری، سر نیامن تر  نی ا رایپرداخت کنند ز نیخود را بصورت آنال  اتی د که مالشو یم هیتوص اکیدا کسب و کارهاو  ین ساکنبه 

كه معموالً   ینیخواهند به ساكن  یم لینمسئو است.  گانیو را عیسر آسان، E-checkاست. پرداخت   یریراه در طول همه گ  نیآسان تر

كار را انجام   نیا money orderارسال   قیآن از طر یتوانند به جا  یكنند كه م یادآوری كنند  یپرداخت ممالیات خود را با پول نقد 

 دهند. 

تماس  TTY 711، 8234-222-703تلفن  شمارهیا  الکترونیک پستز طریق ا ه امور مالیاتیادار  ا، ب پرسشیا برای اطالعات بیشتر 

 بگیرید. 
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