إخطار التسجيل السكني
ضريبة مدينة بورتالند التجارية
 --اإلجراء مطلوب ---برنامج تسجيل اإليجارات السكنية
نبلغكم بأن رمز المدينة الجديد لمدينة بورتالند 7.02.890
لذا يتطلب من جميع مالكي العقارات السكنية المؤجرة في مدينة بورتالند تسجيل جميع عقارات اإليجار عن طريق إمالء
R-scheduleالجدول السنوي والذي يتضمن عناوين جميع وحدات اإليجار السكنية المملوكة للمدينة
الغرض من برنامج تسجيل اإليجار السكني في مدينة بورتالند هو إنشاء قائمة جرد موثوق بها للوحدات السكنية المؤجرة ضمن
.المدينة
مطلوب تسجيل العقارات المؤجرة السكنية لجميع أصحاب األمالك السكنية أو مديري العقارات السكنية للسنة الضريبية التي تبدأ
في أو بعد  1يناير ( 2018مستحقة لمعظم الملفات في موعد أقصاه يوم االثنين  15أبريل  .)2019يلزم تقديم أنشطة التأجير
.وإرفاقها بإقرار ضريبة ترخيص النشاط التجاري أو طلب اإلعفاء السنوي  Rوعناوين مواقع التأجير في الجدول
للسنة الضريبية  ، 2018ال توجد رسوم مرتبطة ببرنامج تسجيل اإليجار السكني .ومع ذلك  ،قد يؤدي عدم تقديم إقرارك
الضريبي والمستندات الضريبية ذات الصلة  ،بما في ذلك جدول المواعيد  ،إلى فرض غرامات
لالمتثال لمتطلبات تسجيل اإليجار السكنية  ،يرجى إكمال الخطوات الثالث السهلة التالية :
 .1إلى اذهب إلى الموقع االلكتروني www.portlandoregon.gov/revenue/29558
.2

تحميل واستكمال جدول  Rتسجيل العقارات السكنية المؤجرة

.3:اكمال  R-scheduleمع إرسال نموذج ضريبة ترخيص النشاط التجاري أو طلب اإلعفاء إلى:
City of Portland Revenue Division
111 SW Columbia St., Suite 600
Portland, OR 97201-5840
للحصول على مساعدة إضافية أو أسئلة بخصوص برنامج تسجيل اإليجار السكني أو جدول
 Schedule Rاتصل بالرقم (503) 823-5157.
 call 503-823-5157للترجمة أو التفسير
www.portlandoregon.gov/revenue/78312
TTY at 503-823-6868 or Oregon Relay Service at 711
503-823-5157: Traducción e interpretación | Chuyển Ngữ hoặc Phiên Dịch | 翻译或传译
Письменныйили устный перевод | 翻訳または通訳 | Traducere sau Interpretare
| 번역 및 통역 | Письмовий або усний переклад | Turjumida ama Fasiraadda
 | ການແປພາສາ ຫالترجمة التحريرية والشفوية
ຼື ການອະທ
ິ ບາຍ
City of Portland Revenue Division, 111 SW Columbia St., Suite 600, Portland, OR 97201-5840
Web: www.portlandoregon.gov/revenue

Fax: (503) 823-5192

Office: (503) 823-5157

