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جئیداد  اور ذاتی امالک موجودہ عالمی وبا کے دوران ٹیکس دہندگان کی مدد کے اقدام کے طور پر، فیرفیکس کائونٹی نے اس سال 
  کے ٹیکس کی، ادایئگیوں میں تاخیر کے جرمانوں میں نمایاں کمی کی ہے۔

 
پر الگو   2020نے ان تبدیلیوں کی منظوری دی جو صرف ٹیکس کے سال منتظمین کے بورڈ  فیئر فیکس کاؤنٹی کو ، جون  23

  کردیا ہے۔  5سے % 10کاوئنٹی کے رہنماٗوں نے ان ٹیکسوں کی، ادایئگی میں تاخیر، کےجرمانے کو آدھا کرکے %ہوں گی۔ 
اضافی  کے   - ور ہیں جو گاڑی کے ٹیکسوں کے نام سے مشہ   -دن سے زائد کے واجب االدا، ذاتی امالک ٹیکسوں   30 انہوں نے 

 جرمانے کو بھی ختم کردیا۔  ٪15

 
"یہ غیر یقینی اوقات ہمارے معاشرے میں بہت سوں کے لئے مالی مشکالت کا باعث بن رہے ہیں اور بنیادی ضروریات کے  

چیرمین جیفری سی۔  فیرفیکس کائونٹی کے  کا دباؤ بہت زیادہ ہوسکتا ہے،"  برقرار رکھنےمیں توازن  ادائیگیوںساتھ امالک کی 
بورڈ ہمارے رہائشیوں کی مدد کے لئے ضروری اقدامات اٹھانے کا پابند ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے پاس  “نے کہا۔ کے م

 وسائل موجود ہیں کہ ہم امداد کے لیئے ایک اورذریعہ پرعمل درآمد کرنے کے قابل ہیں۔" 

 
۔ یہ  اگست تک توسیع کی تھی 28ائیداد ٹیکسوں کی پہلی نصف ادائیگی کی مقررہ تاریخ میں جمارچ کے آخر میں ، بورڈ نے 

جوالئی کو واجب الدا ہوتی ہے۔ ذاتی امالک کی، ملکیئت میں تبدیلیوں کی اطالع، کی   28ادائیگی عام طور پر ایک مہینہ قبل 
یہ آخری تاریخ چھوٹ گئی ہے ، وہ معمول    جن سے  جون تک توسیع کی گئی۔ تاہم ، ٹیکس دہندگان 1آخری تاریخ میں بھی 

 جرمانہ کے تابع ہیں۔10٪   کے

 
جن کو مالی مشکالت کا سامنا ہے، ادائیگی کے مناسب   ،ٹیکس دہندگان کی اُن حسِب معمول، محکمہ ٹیکس انتظامیہ کا عملہ، 

  موجود ہے۔ ،مدد کےلیئے ،منصوبے مرتب کرنے میں

 
کیونکہ یہ طریقہ عالمی وبا   ں یاپنے ٹیکس آن الئن ادا کر ہ وہ ک  جاتی ہے  یپر زور حوصلہ افزائی ک  یاور کاروباروں ک ں شیورہائ

رہائشیوں کو،    اُنچیک کی ادائیگیاں آسان، فوری اور مفت ہیں۔ حکام  -کے دوران سب سے زیادہ محفوظ ، تیز اور آسان ہے۔ ای
ادائیگی کرتے ہیں، یاد دالنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے بجائے ڈاک کے ذریعے  ذاتی طور پر تھ نقد رقم کے ساجو عام طور پر 

 منی آرڈر بھیج کر ایسا کرسکتے ہیں۔ 

 
,  703-222-8234یا فون ای میل سے بذریعہ  محکمہ ٹیکس انتظامیہ سواالت کے لیئے، فیرفیکس کائونٹی  ا ی مزید معلومات 

TTY 711 پر رابطہ کریں۔ 
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