Πρόσβαση σε βοήθεια για
τα δημοτικά τέλη κατά τη
διάρκεια του COVID-19
Οι πληροφορίες είναι σωστές από τις 1 Απριλίου 2020

Για να βοηθήσουμε την κοινωνία μας κατά τη
διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού
(COVID-19), αναπτύξαμε ένα Πρόγραμμα
Οικονομικής Δυσκολίας/ Financial Hardship
Policy COVID-19. Το πρόγραμμα στοχεύει να
παράσχει βοήθεια σε άτομα και επιχειρήσεις
που έχουν επηρεαστεί οικονομικά.

Τι είδους βοήθεια διατίθεται;
Οι δημότες που πληρώνουν δημοτικά τέλη και έχουν
επηρεαστεί οικονομικά από τον κορωνοϊό (COVID-19)
μπορούν να:






Καταρτίσουν ένα σχέδιο ρύθμισης πληρωμής των
δημοτικών τελών για μείωση του οφειλόμενου
χρέους μετά την πανδημία. Οι τόκοι θα παγώσουν
από τις 16 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2021.
Αναβάλλουν την πληρωμή των δημοτικών τελών
και να παγώσουν τους τόκους μέχρι τις 30 Ιουνίου
2021 ώστε όσοι δεν είναι σε θέση να ενταχθούν σε
ένα σχέδιο πληρωμής να μπορούν να πληρώσουν
το χρέος τους αργότερα.
Αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωρινή εξαίρεση
από την είσπραξη καθυστερημένων δημοτικών
τελών και επιβαρύνσεων κατά τη διάρκεια της
πανδημίας του COVID-19.

Ποιος δικαιούται βοήθεια;

Πώς μπορώ να αποκτήσω
οικονομική βοήθεια;
Μπορείτε να υποβάλλετε ένα ηλεκτρονικό αίτημα
επισκεπτόμενοι τη σελίδα Καθυστερημένες πληρωμές
και διευθετήσεις πληρωμής των δημοτικών τελών.
Μπορείτε επίσης να συζητήσετε τις επιλογές σας
επικοινωνώντας με τη Μονάδα Υπηρεσιών
Εσόδων/Revenue Services Unit στο 9240 1111.
Το Πρόγραμμα Οικονομικής Δυσκολίας/ Financial
HardshipPolicy COVID-19 του Δήμου Moreland
μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Ποια περίοδο εφαρμόζεται το
πρόγραμμα;
Οι τόκοι θα παγώσουν από τις 16 Μαρτίου 2020 έως τις
30 Ιουνίου 2021 για να δοθεί επαρκής χρόνος
αποπληρωμής του χρέους χωρίς τόκους.
Αν ο δημότης που πληρώνει δημοτικά τέλη δεν είναι σε
θέση να ενταχθεί σε ένα σχέδιο ρύθμισης πληρωμής,
ο Δήμος του Moreland θα αναβάλλει το χρέος κατά τη
διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 και θα παγώσει
τους τόκους για αυτό το χρέος από τις 16 Μαρτίου
2020, έως τις 30 Ιουνίου 2021.
Αν κάποιο χρέος εξακολουθεί να εκκρεμεί στις 1 Ιουλίου
2021, θα ισχύει το Πρόγραμμα Διαχείρισης Οφειλετών
(συμπεριλαμβανομένης και της Οικονομικής
Δυσκολίας).

Δικαιούνται όλοι οι δημότες που πληρώνουν δημοτικά
τέλη, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων και των
επιχειρήσεων, που αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες, λόγω του COVID-19.
Για τους δημότες που πληρώνουν δημοτικά τέλη και
που δεν έχουν επηρεαστεί οικονομικά από το COVID19, εξακολουθεί να ισχύει το υπάρχον Πρόγραμμα
Διαχείρισης Οφειλετών (συμπεριλαμβανομένης και της
Οικονομικής Δυσκολίας). Η βοήθεια για οικονομική
δυσκολία σε αυτό το πρόγραμμα διατίθεται μόνο στους
κατοίκους που καταβάλλουν δημοτικά τέλη για την
κύρια κατοικία τους.

Περισσότερες πληροφορίες
Δημοτικές υπηρεσίες
Θα μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα μας
στο www.moreland.vic.gov.au/covid19
Η υγεία και η ασφάλεια της κοινωνίας μας
αποτελούν κορυφαία μας προτεραιότητα και
θα σας κρατάμε ενήμερους.

