TUYÊN BỐ TỪ KEITH KNOX, THỦ QUỸ VÀ NHÂN VIÊN THU THUẾ,
VỀ COVID-19 VÀ THỜI HẠN THUẾ TÀI SẢN NGÀY 10 THÁNG 4
Tôi hiểu rằng đây là thời điểm rất căng thẳng, đặc biệt là đối với những người chịu ảnh
hưởng trực tiếp từ cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng này và văn phòng của tôi
cam kết sẽ hỗ trợ bằng mọi cách có thể. Chủ sở hữu tài sản ở Quận Los Angeles bị
ảnh hưởng bởi vi rút COVID-19 có thể được hủy hình phạt nộp muộn nếu họ không thể
nộp thuế tài sản trước thời hạn ngày 10 tháng Tư.
Chúng tôi không có thẩm quyền gia hạn thời hạn ngày 10 tháng 4, như được nêu trong
Luật Tiểu bang. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 11 tháng 4, một ngày sau khi quá hạn nộp
thuế tài sản, nếu không thể thanh toán đúng hạn vì lý do liên quan đến COVID-19,
người nộp thuế có thể gửi yêu cầu hủy bỏ hình phạt bằng trang web. Bộ phận đã thành
lập một nhóm đặc biệt để xử lý các yêu cầu này cho những người chứng minh được
rằng họ bị ảnh hưởng do dịch bùng phát.
Chúng tôi khuyến khích tất cả các chủ sở hữu tài sản nên nộp thuế đúng hạn nếu có
thể. Nguồn thu này giúp duy trì hoạt động của chính phủ và cung cấp các dịch vụ thiết
yếu cho công chúng, đặc biệt là trong những thời điểm như thế này.
Vì các tòa nhà của Quận hiện đang đóng cửa trong giai đoạn khẩn cấp này, nên sẽ
không áp dụng phương thức thanh toán trực tiếp. Thay vào đó, người nộp thuế có thể
thanh toán trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư. Không tính phí khi thanh toán bằng
séc điện tử trực tuyến. Đối với các giao dịch bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ trực tuyến,
hệ thống xử lý thanh toán bằng thẻ của chúng tôi sẽ tính phí dịch vụ 2,25%.
Chúng tôi đã biên soạn các câu trả lời cho Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs). Vui
lòng nhấp vào đây để xem Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs) của chúng tôi
Người nộp thuế cũng có thể truy cập https://ttc.lacounty.gov/, để xem xét các phương
thức thanh toán và một số tùy chọn tự phục vụ trực tuyến khác. Người nộp thuế cũng
có thể gọi số (213) 974-2111 để biết thêm thông tin.
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