
Ang Department of Tax and Collections (DTAC) ay ang pinagsama-samang Office of the Tax Collector, Department of Revenue 
at Debt Management and Collections Unit ng Social Services Agency.

Ang Pagsingil sa Karagdagang Buwis sa Property ay ginagawa sa tuwing may pangyayari na matatasang muli o re-
assessable event sa isang parsela. Ang mga halimbawa ng pangyayari na matatasang muli ay ang pagbabago sa pagmamay-ari 
(bagong may-ari/mga porsiyento ng pagbabago ng pagmamay-ari) o konstruksyon.

TAON NG PAGBUBUWIS ay ang Taon ng Pagtutuos kung saan ang bayarin ay ibinibigay (hindi nangangahulugan na ang Taon 
ng Pagtutuos o Fiscal Year kung saan sumasaklaw ang bayarin).

Tagal ng panahon na sumasaklaw sa bayarin. Ang dalawang karagdagang pagsingil ay maaaring ilabas depende kung kailan 
magaganap ang pagpapalit ng pagmamay-ari o pagkumpleto ng konstruksyon. Dahil ang nakasegurong mga buwis sa property ay 
batay sa Enero 1 na value at sakop ng taon ng pagtutuos o fiscal year, ang petsa ng pagbili/konstruksyon ay maaaring makaapekto sa 
kalendaryo ng mga buwis para sa dalawa (2) taon ng pagtutuos o fiscal year.

Ang Assessor's Parcel Number (APN) ay ang numerong itinalaga sa mga parsela ng real property ng Office of the Assessor  para 
sa layunin ng pagkilala at pagpapanatili ng record.

May-ari ng tala na nakalista sa Office of the Assessor.

Adres ng pahatiran ng sulat na nakalista sa Office of the Assessor.

Property Address (situs) na nauugnay sa APN gaya ng ibinigay ng Office of the Assessor.

Ang Numero ng Dokumento ay ang internal number na ginagamit ng Office of the Assessor para kilalanin ang uri ng 
transaksyon na ginawa sa pagsingil na ito.

Ang Bill ID ay isang naiibang identification number na itinalaga sa siang espesipikong singil sa buwis na ginawa ng DTAC.

Ang Bill Suffix ay dalawang digit na code na tumutukoy sa uri ng bill.

Ang Tax Rate Area ay isang espesipikong heograpikong lokasyon na lahat ay nasa loob ng hurisdiksyon ng parehong 
kumbinasyon ng lokal na mga ahensiya at entidad ng paaralan para sa kasalukuyang fiscal na taon.

Ang Petsa ng Kaganapan o Event Date ay ang petsa ng pangyayari ng muling pagtatasa, pagbabagong pagmamay-ari 
(bagong may-ari/mga porsiyento ng pagbabago ng pagmamay-ari) o konstruksyon.

Ang Ginawang Bill o Bill Created ay ang petsa na ang bill ay ginawa ng DTAC.
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Ang Tinasang Halaga ng Property  ay ang pagkakaiba sa pagitan ng bagong tinasang halaga at ang 
dating tinasang halaga. Ang detalyadong mga kakulasyon ay nasa pahina 2 ng bill.

Ang Binabawas na Eksemsyon ay matatagpuan sa California Revenue and Taxation Code 201.2 
hanggang 234, ang ilan sa mga may-ari ng property ay malaya sa lahat o bahagi ng kanilang obligasyon 
sa buwis.

Ang Neto ng Tinasang Halaga o Net Assessed Value ay ang halaga ng property na kinakaltasan ng 
buwis kung saan ang rate ng buwis ay inilalapat (Tinasahang Halaga o Assessed value minus ang 
anumang mga eksempsyon).

Ang Mga Buwis na Dapat Bayaran o Taxes Due ay ang kabuuang halaga ng bagong kinalkulang buwis 
gamit ang Assessed Value na inilaan ng Office of the Assessor at ang itinalagang rate ng buwis na 
tinukoy ayon sa lugar ng rate ng buwis ng property.

Ang mga Multa, Gastos, Bayad sa Pagsasauli ng Bayad ay kinukuwenta kung ang bayad ay hindi 
natanggap sa oras ng takdang petsa. Kabilang dito ang 10% ng buwis na babayaran nang installment, 
ang singil na $20, administratibong bayad upang bawiin ang mga gastos na nauugnay sa pagkolekta at 
pagproseso ng mga atrasadong bayad, at ang bayad sa pagsasauli ng bayad ay idinaragdag kung ang 
bayad ay isinasauli sa anumang dahilan tulad ng walang sapat na pondo o maling impormasyon ng 
account sa bangko.

Ang Kinaltas na Halagang Binayaran ay nagpapakita ng lahat ng bayad na isinagawa sa bill.
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Ang Department of Tax and Collections ay impormasyon ng kontak para sa mga katanungan may 
kinalaman sa paniningil ng buwis.

Ang Office of the Assessor ay impormasyon ng kontak para sa mga katanungan may kinalaman sa 
mga katanungan sa pagpepresyo.

Ang Mahahalagang Mensahe ay ang uri ng mahalagang impormasyon na nauugnay sa paniningil ng 
buwis at Department of Tax and Collections.

Ang Elektronikong Pagbabayad o Pay Electronically ay naglalaan ng iba't ibang pamamaraan para 
magbayad. Ang bill ay ipakikita kapag ang QR Code ay ini-scan gamit ang smart phone. Ang mobile app 
na SCCDTAC ay maaaring gamitin para magbayad. Ang mga pagbabayad ay maaari ring isagawa sa 
pamamagitan ng direktang pagbisita sa website ng DTAC.

Ang mga dolyar na buwis sa property ay ipinamamahagi sa buong County. Ang website ay naglalaan ng 
detalyadong alokasyon ng buwis sa property sa Santa Clara County para sa espesipikong rate ng buwis 
sa property sa lugar.

Ang Department of Tax and Collections Email Notification Service ay magbibigay ng abiso sa mga 
subscriber sa isang email broadcast ng mga notipikasyon at patalastas tulad ng paparating na mga 
deadline sa installment ng taunang buwis sa property. Ang patalastas ay hindi espesipikong numero ng 
parsela at hindi nagpapaalala sa may-ari ng parsela ng mga takdang petsa para sa mga karagdagang 
singil sa buwis. 
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Ang mga karagdagang buwis sa property ay babayaran sa dalawang installment. 

Ang SCC DTAC ay isang acronym para sa Santa Clara County Department of Tax and Collections

Ang APN-Suffix ay kabilang ang APN at Suffix sa pagbabayad. 

Ang Paparating na Bayarin o Due By ay ang petsa ng pagbabayad na nakatakda para sa bawat 
installment. Kung ang takdang petsa ay pumatak sa Sabado, Linggo, o holiday ng County, ang 
pagbabayad ay itatakda sa susunod na araw na may pasok.

Ang Halagang Babayaran ay ang natakdang halaga na babayaran para sa bawat installment.

Ang halagang babayaran kung ang installment ay hindi natanggap sa takdang petsa. Kabilang dito ang 
10% na takdang buwis na babayaran para sa installment, karagdagan pa ang $20 na administratibong 
bayad para sa gastos sa pagbawi na nauugnay sa pangongolekta at pagproseso ng atrasadong mga 
pagbabayad.

Ang Mail To ay ang adres na pahatiran ng sulat para sa pagbabayad.
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Ang Mga Tinasang Halaga o Assessed Values ay tinukoy ng Office of the Assessor, kabilang ang: 
LUPA: Ang tinasang halaga ng bahagi ng lupa ng isang property.

MGA PAGPAPAHUSAY: Inilarawan sa batas ng California kabilang ang lahat ng gusali, istruktura, 
pagsasaayos, at bakod na itinayo o kinabit sa lupa, kasama ang lahat ng prutas, kastanyas na 
namumunga, o mga punong namumulaklak, at mga baging na hindi likas na tumutubo at hindi labas 
sa pagbubuwis, maliban sa mga date palm na wala pang walong taong gulang.

PERSONAL PROPERTY: Anumang property na hindi itinalaga ng batas bilang real property.

MGA EKSEMPSYON: Malaya sa isang obligasyon o tungkulin ng hinihingi ng iba. Alinsunod sa 
California Revenue and Taxation Code 201.2 hanggang 234, ang ilan sa mga may-ari ng property 
ay malaya sa lahat o parte ng kanilang obligasyon sa buwis. Halimbawa, lahat ng bahay na 
tinitirhan ng may-ari kung inangkin ng estado na tumanggap ng $7,000 na pagbabawas sa halaga 
(Eksempsyon ng May-ari ng bahay). Ang mga sementeryo; simbahan; nonprofit organization; at 
mga may kapansanang beterano ay ilan sa ibang mga eksemsyon na pinahihintulutan ng batas.

NETO NG TINASANG HALAGA: Ang halaga ng property na kinakaltasan ng buwis kung saan 
ang halaga ng buwis ay inilalapat. 

Ang Data ng Pangyayari at Bahaging Paglilimita ay ang petsa ng pagbabago sa pagmamay-ari o 
pagkumpleto ng bagong konstruksyon. Kabilang din dito ang proration factor na ginamit para kalkulahin 
ang mga karagdagang buwis. Kapag ang bill ay hindi sumasakla sa buong fiscal year ang porsiyento ay 
magiging mas mababa sa 100%. 
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Ang Installment ay buod ng mga singil, multa at pagbabayad na inilalapat sa bill. Ang mga late penalty 
ay sisingilin kung ang bayad ay hindi natanggap sa takdang petsa, na kabilang ang 10% ng buwis na 
babayaran nang installment, ang singil na $20, administratibong bayad upang bawiin ang mga gastos na 
nauugnay sa pagkolekta at pagproseso ng mga atrasadong bayad, at ang bayad sa pagsasauli ng bayad 
ay idinaragdag kung ang bayad ay isinasauli sa anumang dahilan tulad ng walang sapat na pondo o 
maling impormasyon ng account sa bangko. Anumang at lahat ng bahagi ng pagbabayad na isinagawa 
sa bill ay ipakikita bilang Kinaltas na Halagang Binayaran o Less Amount Paid.

Ang Detalye ng mga Buwis ay ang detalyadong pagtutuos ng mga buwis.

Ang Mga Kabayaran ay nagpapakita ng halagang binayaran at kung saan ang (mga) installment ay 
inilapat.
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Pay Online, ang bill ay ipapakita kapag ang QR code ay ini-scan gamit ang smart phone. Ang 
pagbabayad ay maaari ring isagawa sa http://taxpayment.sccdtac.org.

Mobile Pay, ang SCCDTAC mobile app ay maaari rin i-download mula sa Apple AppStore o mula sa 
Google Play.

Personal na mga Pagbabayad/Mga Tanong, ang DTAC ay makatutulong na sagutin ang mga tanong at 
tanggapin ang bayad.

Ang Mga Pagbabayad Sa Pamamagitan ng Sulat ay mahalagang impormasyon tungkol sa mga 
pagbabayad sa pamamagitan ng sulat para maiwasan ang mga multa sa atrasadong pagbabayad.
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