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Tôi hiểu rằng cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tiếp tục kéo dài thời gian vô cùng
căng thẳng đối với mọi người và văn phòng của tôi cam kết giúp đỡ bằng mọi cách có
thể. Chúng tôi có một lịch sử lâu dài làm việc với cư dân và chủ sở hữu tài sản trong
các thời điểm khẩn cấp, bao gồm cả các vụ cháy rừng gần đây. Cuộc khủng hoảng
COVID-19 cũng không ngoại lệ. Nếu bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19,
quý vị có thể được hủy xử phạt do đóng thuế muộn trong trường hợp quý vị không thể
thanh toán hóa đơn thuế tài sản của mình trước ngày quá hạn.
Luật pháp tiểu bang cho phép tôi xem xét các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của
người nộp thuế, cản trở việc nộp thuế tài sản đúng hạn. Tôi muốn xem xét các trường
hợp liên quan đến COVID-19 có ảnh hưởng đến quý vị.
Bắt đầu từ sau ngày quá hạn nộp thuế tài sản, văn phòng của tôi bắt đầu nhận Yêu cầu
xin Hủy Xử phạt (yêu cầu) liên quan đến COVID-19 trên trang web của chúng tôi. Nếu
quý vị có câu hỏi cụ thể liên quan đến vấn đề này, vui lòng xem lại mục Những Câu hỏi
Thường gặp (FAQs) này. Những Câu hỏi Thường gặp (FAQs) bằng Ngôn ngữ Khác
Nếu bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19, quý vị phải điền đầy đủ và gửi yêu
cầu trực tuyến cho từng hóa đơn thuế tài sản, bao gồm một bản kê khai chi tiết về tình
hình cuộc khủng hoảng COVID-19 đã gây trở ngại cho việc thanh toán đúng hạn của
quý vị như thế nào. Nếu không thể gửi yêu cầu trực tuyến, quý vị phải liên hệ với văn
phòng của chúng tôi theo số (213) 974-2111 để cung cấp đầy đủ thông tin yêu cầu của
quý vị.
Nếu đủ khả năng trả số tiền thuế cơ bản đúng hạn tại thời điểm này, vui lòng
thực hiện điều đó. Ngoài ra, văn phòng của tôi chấp nhận thanh toán một phần,
nếu quý vị không thể thanh toán một lúc toàn bộ số tiền thuế cơ bản đến hạn.
Trong thời gian văn phòng của tôi đang xử lý các yêu cầu liên quan đến COVID-19, sẽ
không có mức phạt, lãi suất, chi phí hoặc lệ phí nào khác được áp dụng trên số tiền
thuế tài sản đến hạn của quý vị. Đừng lo lắng nếu quý vị xem trên mạng hoặc nhận
được thông báo/kê khai từ văn phòng của chúng tôi và thấy các mức phạt này
được thêm vào (các) thuế tài sản của quý vị cho lượt thanh toán thứ hai - điều đó
không có nghĩa là chúng tôi đã từ chối Yêu cầu xin Hủy Xử phạt của quý vị. Quý
vị sẽ tiếp tục nhận được các thông báo tự động về thuế tài sản chưa nộp/mặc
định, bao gồm cả Báo cáo Thuế Năm Trước sắp được gửi đến từ văn phòng của
chúng tôi trong thời gian chúng tôi xử lý yêu cầu của quý vị.
Chúng tôi sẽ xem xét từng yêu cầu dựa trên các hoàn cảnh riêng biệt. Chúng tôi sẽ
liên hệ với quý vị nếu chúng tôi cần thêm thông tin để hỗ trợ yêu cầu của quý vị hoặc
để cung cấp tùy chọn thanh toán và khung thời gian cho quý vị, sau khi chúng tôi xác
định kết quả yêu cầu của quý vị. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không gọi điện mà không
báo trước và sẽ không yêu cầu thông tin cá nhân nhạy cảm qua điện thoại. Mong quý
vị hãy kiên nhẫn về thời gian xử lý các yêu cầu này.
Xin cảm ơn quý vị.

