
Hủy xử phạt liên quan đến COVID-19 
Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs) 

Nhân viên thu thuế Quận Los Angeles biên soạn 

Ngày 11 tháng 
   

Trang 1 

 

 

 
1. Tôi có thể yêu cầu hủy xử phạt nếu tôi không thể nộp thuế kịp thời do COVID-19 

không? 
 

Trả lời: Có.  Bắt đầu từ ngày 11 tháng 4, một ngày sau khi quá hạn nộp thuế tài sản, 
nếu không thể nộp thuế đúng hạn vì lý do liên quan đến COVID-19, người nộp thuế 
có thể gửi yêu cầu xin hủy xử phạt trên trang web của chúng tôi.  Bộ đã thành lập một 
nhóm chuyên biệt để xử lý các yêu cầu này. 
 

2. Giả dụ tôi không thể nộp thuế trước thời hạn ngày 10 tháng 4, nhưng tôi có thể 
trả một phần thuế bây giờ thì sao? 
 
Trả lời: Bộ chấp nhận nộp thuế một phần.  Chúng tôi khuyến khích quý vị nộp một phần 
thuế tài sản của mình 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 
khẩn cấp như thế này.  Ngoài ra, quý vị có thể gửi yêu cầu xin hủy xử phạt trên trang 
web của chúng tôi đối với số tiền chưa nộp còn lại. 

 
3. Điều kiện để yêu cầu xin hủy xử phạt liên quan đến COVID-19 là gì? 

 
Trả lời: Luật pháp tiểu bang cho phép chúng tôi xem xét các trường hợp nằm ngoài 
tầm kiểm soát của người nộp thuế khiến họ không thể nộp thuế tài sản đúng thời hạn.  
Chúng tôi yêu cầu quý vị gửi các trường hợp cụ thể mà quý vị gặp phải để chúng tôi 
xem xét.  Chúng tôi sẽ xem xét từng yêu cầu trên cơ sở từng trường hợp một. 

 
4. Làm cách nào để gửi yêu cầu xin hủy xử phạt liên quan đến COVID-19? 

 
Trả lời: Truy cập trang web của chúng tôi và nhấp vào biểu tượng để yêu cầu 
hủy xử phạt.  Thực hiện theo các hướng dẫn và điền các thông tin cần thiết. 
Không gửi tài liệu hỗ trợ tại thời điểm này.  Nếu chúng tôi cần thêm thông tin 
để xem xét yêu cầu của quý vị, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn cho quý vị 
qua email. 
 

5. Làm sao tôi biết rằng quý vị đã nhận được yêu cầu xin hủy xử phạt của 
tôi liên quan đến COVID-19? 
 
Trả lời: Sau khi gửi thành công yêu cầu xin hủy xử phạt, ứng dụng trực tuyến 
sẽ hiển thị trang xác nhận kèm theo mã số xác nhận, quý vị có thể lưu lại mã 
số xác nhận này để đưa vào hồ sơ của mình.  Ngoài ra, quý vị sẽ nhận được 
một mã số xác nhận tại địa chỉ email quý vị cung cấp nếu có yêu cầu. 
 

6. Sẽ mất bao lâu để quý vị xử lý yêu cầu xin hủy xử phạt của tôi liên quan 
đến COVID-19? 
 
Trả lời: Chúng tôi thường xử lý các yêu cầu xin hủy xử phạt trong vòng 45-60 
ngày; tuy nhiên, do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang diễn ra, 
chúng tôi dự đoán có thể có sự chậm trễ. 
 

https://ttc.lacounty.gov/penalty-cancellation-request-2/
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7. Sau khi Nhân viên thu thuế xử lý yêu cầu xin hủy xử phạt của tôi liên 

quan đến COVID-19, tôi sẽ phải nộp thuế tài sản trong bao lâu? 
 

Trả lời: Với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng hiện tại, chúng tôi không 
thể đưa ra khung thời gian tại thời điểm này.  Chúng tôi sẽ liên hệ với từng người 
nộp thuế trong từng trường hợp cụ thể, thông báo cho người nộp thuế về kết quả 
xử lý yêu cầu, xem xét các phương án nộp thuế hiện có và thiết lập mốc thời gian 
nộp tiền dựa trên hoàn cảnh cá nhân của người nộp thuế. 

 
Vui lòng NHẤP VÀO ĐÂY để biết thêm thông tin về tất cả các tùy chọn thanh toán. 

 
Quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi theo số 213-974-2111, hoặc truy cập trang web của 
chúng tôi tại địa chỉ ttc.lacounty.gov.   
 
Xin lưu ý rằng do số lượng cuộc gọi ngày càng nhiều, nên có thể kéo dài thời gian chờ đợi 
và nhiều ứng dụng tự phục vụ có sẵn trên trang web của chúng tôi, bao gồm tra cứu lịch 
nộp tiền và yêu cầu một bản hóa đơn thuế tài sản.  
 
 
 
 

https://ttc.lacounty.gov/pay-your-property-taxes/
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