GIẢI THÍCH HÓA ĐƠN THUẾ KHÔNG THẾ CHẤP
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Hóa đơn thuế Không Thế Chấp có một kiểu thiết kế mới. Dưới đây là phần giải
thích những mục chính của hóa đơn. Trên website của chúng tôi có giải thích
thêm.
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Chỗ này ghi năm gửi hóa đơn (NĂM TÀI KHÓA - FISCAL YEAR ), và các
thời kỳ về ngày tính hóa đơn (THỜI KỲ CHỊU THUẾ - TAXABLE PERIOD).
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Đây là Số Thẩm Định (ASSESSMENT NUMBER) của hóa đơn. Số này là
để chỉ một khoản nợ cụ thể. Hãy dùng số này khi trả tiền hoặc hỏi về hóa
đơn này.

03

Ô CHI TIẾT HÓA ĐƠN THUẾ (TAX BILL INFORMATION) ghi địa điểm bất
động sản, ngày lập hóa đơn, các số trương mục của Thẩm Định Viên, và
người có chủ quyền liên đới vào ngày 1 Tháng Giêng năm hiện thời. Nếu
đây là tàu bè thì số đăng bộ tàu bè cũng sẽ được ghi.

04

Sở hữu chủ có đăng bộ và địa chỉ gửi thư được lưu tại Văn Phòng Thẩm
Định Viên.

05

Ô CÁC TIN QUAN TRỌNG (IMPORTANT MESSAGES) ghi nhiều chi tiết
khác nhau gồm cả lý do lập hóa đơn.

06

Dùng CHI TIẾT LIÊN LẠC (CONTACT INFORMATION) nếu quý vị có thắc
mắc về trị giá thẩm định, thay đổi địa chỉ, hoặc thắc mắc về hóa đơn này.

07

CHI TIẾT THUẾ (DETAIL OF TAXES) ghi những cách tính thành các
khoản thuế phải trả.

08

Đây là CÁC TRỊ GIÁ THẨM ĐỊNH (ASSESSED VALUES) theo quyết định
của Thẩm Định Viên Quận.

09

Ô CHI TIẾT TRẢ TIỀN (PAYMENT INFORMATION) ghi tóm lược các
khoản lệ phí, tiền phạt, và tiền trả tính vào hóa đơn này.
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Để tiện lợi cho quý vị, có thể trả các khoản thuế thổ trạch trên mạng. Rọi
mã số QR bằng điện thoại tinh khôn hoặc đến http://
taxpayment.sccdtac.org.
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Đây là PHIẾU TRẢ TIỀN (PAYMENT COUPON). Bỏ phiếu này và tiền trả
trong phong bì hồi báo được cung cấp sẵn. Viết chi phiếu trả tiền cho SCC
DTAC và viết Số Thẩm Định (02 ở trên) trên chi phiếu trả tiền.
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Chỗ này ghi chi tiết về ngày hạn cuối có thể trả hóa đơn này mà không bị
phạt (HẠN CUỐI TRẢ TIỀN – DUE BY). Đoạn này cho thấy số tiền hóa
đơn nếu trả đúng kỳ hạn, và số tiền chưa trả nếu nhận được tiền trả sau
ngày hạn cuối.
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http://www.sccdtac.org
(408) 808-7962

