Ngày 16 tháng 3 năm 2020
Phát hành Lập tức
Thủ quỹ và Nhân viên thu thuế Quận Los Angeles
Không Chấp nhận Thanh toán Thuế Tài sản Trực tiếp
Thủ quỹ và Nhân viên thu thuế Quận Los Angeles sẽ không nhận thanh toán trực tiếp hoặc cung cấp thuế trực
tiếp, hoặc các dịch vụ giấy phép kinh doanh cho đến khi có thông báo mới, sau khi đóng cửa tất cả các tòa nhà
của Quận, bắt đầu từ Thứ Hai, 16 tháng Ba. Các cơ sở hiện đã đóng cửa bao gồm Kenneth Hahn Hall of
Administration, nơi làm việc của các nhân viên thu ngân thuộc bộ phận, cũng như các văn phòng vệ tinh của nó
ở Lancaster và Valencia, nơi cung cấp các dịch vụ giấy phép kinh doanh. Việc đóng cửa này là một biện pháp
phòng ngừa để kìm hãm sự lây lan của COVID-19.
Người nộp thuế nên tìm hiểu các phương thức khác để thanh toán Thuế Tài sản Cố định Hàng năm lần
Hai 2019-20 vào ngày 10 tháng 4 sắp đến, bao gồm các phương thức thanh toán trực tuyến, qua điện
thoại hoặc gửi thư thanh toán.
“Chúng tôi biết rằng đây là khoảng thời gian khó khăn đối với tất cả mọi người và chúng tôi vẫn duy trì cam kết
về sự an toàn cho công chúng và nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến, điều
chỉnh khi cần thiết và sẽ thông báo cho quý vị khi nào chúng tôi áp dụng trở lại các dịch vụ trực tiếp, bao gồm
việc chấp nhận thanh toán thuế”, Keith Knox, Thủ quỹ kiêm Nhân viên thu thuế cho biết. “Ngoài ra, người nộp
thuế có thể sử dụng trang web của chúng tôi để truy cập nhiều tùy chọn tự phục vụ, bao gồm tra cứu thuế đến
hạn, yêu cầu sao lưu hóa đơn và tra cứu lịch sử thanh toán.”
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%.
Người nộp thuế 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 đến số (213) 974-2111 để biết thêm thông tin.
Người nộp thuế có thể đăng ký nhận email liên quan đến thuế tài sản từ Thủ quỹ và Nhân viên thu thuế, bao
gồm các thông báo đặc biệt và sự kiện sắp đến, chẳng hạn như email nhắc nhở về thời hạn thuế tài sản hàng
năm, cập nhật vị trí văn phòng và các tin tức khác. Để đăng ký, người nộp thuế có thể truy cập vào Dịch vụ
Thông báo bằng Email tại ttc.lacounty.gov/eNotify.

