ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈ ਕਸ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 2 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱ ਕ ਜਮ੍ ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ।
2 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱ ਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ 2017 ਵਿੱ ਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਟੈ ਕਸ-ਯੋ ਗ ਮੁੱਲ ਦੇ
1% ਦਾ ਵੈ ਕੰਸੀ ਟੈ ਕਸ (ਖਾਲੀ ਘਰ 'ਤੇ ਟੈ ਕਸ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ।

ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈ ਕਸ ਸੰ ਬੰਧੀ
ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ
01

ਆਪਣੇ ਅਡਵਾਂਸ ਟੈ ਕਸ ਨੋ ਟਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋ ਂ ਆਪਣਾ ਫੋ ਲੀਓ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਐਕਸੈ ਸ ਕੋ ਡ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰੋ

02

ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇਗੀ

03

ਇਸ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: vancouver.ca/eht-declare

04

Submit Declaration (ਐਲਾਨ ਜਮ੍ ਹਾਂ

05

ਆਪਣਾ Folio number (ਫੋ ਲੀਓ ਨੰਬਰ) ਅਤੇ Access code (ਐਕਸੈ ਸ ਕੋ ਡ) ਦਾਖਲ ਕਰੋ

06

ਆਪਣੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇ ਰਵੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੁਣੋ

07

ਆਪਣਾ 2017 ਲਈ ਐਲਾਨ ਜਮ੍ ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ “Declare” (ਐਲਾਨ ਕਰੋ ) 'ਤੇ ਕਲਿੱ ਕ ਕਰੋ

08

ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇ ਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਹੋ ਵੇਗੀ

ਕਰੋ ) 'ਤੇ ਕਲਿੱ ਕ ਕਰੋ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱ ਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦਰੁ ਸਤ ਹੈ , ਕਿਉਂਕ�ਿ ਝੂਠਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ ਟੈ ਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਪਰਾਧ
ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰ ਤੀ ਦਿਨ $10,000 ਤੱ ਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋ ਂ ਐਲਾਨ ਜਮ੍ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ vancouver.ca/eht 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 3-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ।

vancouver.ca/eht

3-1-1
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ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈ ਕਸ
ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਾਨ ਜਮ੍ ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਸਾਰੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ।

ਸਿਰਫ ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਂ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ :

2017 ਵਿੱ ਚ ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ
ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

• ਹਰੇ ਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ(ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ) ਦਾ
ਪੂਰਾ ਨਾਮ

ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਜੋ ਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

• ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋ ਸਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋ ਨ ਨੰਬਰ ਜੋ ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀ
ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦਾ ਸੀ

ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈ ਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਫੁ ੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਕੰ ਮ ਲਈ
ਸਾਲ ਦੇ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋ ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਰੁ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ:
• ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱ ਥੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ
• ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰ ਪਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਲਈ
ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।

• ਪਰਮਿਟ ਨੰਬਰ
• ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟ ਦਾ ਸੰ ਖੇਪ ਵਿਵਰਣ

180 ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਕਾਬਜ਼, ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਜਾਂ ਉਪਕਿਰਾਏਦਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੰ ਮੀ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ
ਦੇ ਖਭਾਲ ਸਹੂ ਲਤ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।

• ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ
• ਨਿਗਰਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰ ਦਾ ਨਾਮ
• ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂ ਲਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁ ਕਮ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ , ਜਾਂ ਇਸ ਅੰ ਦਰ ਰਹਿਣ ਤੋ ਂ ਮਨ੍ ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ।

• ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਾਈਲ/ਆਦੇ ਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਐਲਾਨ ਜਮ੍ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਘੋ ਸ਼ਣਾ ਇੱ ਕ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਵੇ ਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱ ਚ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱ ਈਆ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੰ ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੈ ਕੰਸੀ ਟੈ ਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ
ਵਿੱ ਚ ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:
• ICBC ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇ ਸ਼ਨ
• ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਡ੍ ਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈ ਂਸ, BCID ਕਾਰਡ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
• ਮੈ ਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਲਾਨ ਦਾ ਇਨਵੋ ਇਸ
• ਇਨਕਮ ਟੈ ਕਸ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨੋ ਟਿਸ, ਕਿਰਾਏ ਤੋ ਂ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਮੇ ਤ
• ਰੁ ਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ , ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਸਟੇ ਟਮੈ ਂਟਾਂ ਜਾਂ ਰੁ ਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ
• ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ
• ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ(ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ )
• ਬੈ ਂਕ ਸਟੇ ਟਮੈ ਂਟਾਂ
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