
PAGPAPALIWANAG SA SECURED TAX BILL
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Ang Department of Tax and Collections (Departamento ng Buwis at Mga Koleksyon, DTAC) ay ang pagsasama 

ng Department of Revenue (Departamento ng Kita) sa Office of the Tax Collector (Tanggapan ng Tagakolekta ng 

Buwis) at Debt Management and Collections Unit (Yunit sa Pamamahala at Mga Pagkolekta ng Buwis) ng Social 

Services Agency (Ahensya ng Serbisyong Panlipunan). 

Ang mga Secured Property Tax Bill (Bill ng Sinigurong Buwis sa Propyedad) ay ginagawa bawat taon para sa 

pagsingil ng real property.

Ang TAX YEAR (taon na binuwisan) ay ang Fiscal Year kung para kalian inilalabas ang bill.

Panahon na sinasaklaw ng bill.

Ang Assessor’s Parcel Number (Numero ng Parsela ng Tagatasa, APN) ay isang numerong itinakda sa mga 

parsela o sukat ng lupa ng real property ng Office of the Assessor (Tanggapan ng Tagatasa) para sa pagkilala 

at pagpapanatili ng rekord.

Naka-rekord na may-ari na nakalista sa Office of the Assessor.

Naka-rekord na address na padadalhan na nakalista sa Office of the Assessor.

Ang Property Address (Address ng Propyedad) (situs o lugar) na nakaugnay sa APN ayon sa ibinigay ng 

Office of the Assessor.

Ang Bill ID ay isang natatanging numero na nakatakda sa partikular na bill ng buwis na ginawa ng DTAC .

Ang Bill Suffix (Hulapi ng Bill) ay ang kodigo na may dalawang numero na tumutukoy sa uri ng bill.

Ang Tax Rate Area (Lugar para sa Rate ng Buwis) ay ang heograpikong lugar na nasa loob ng hurisdiksyon ng 

parehong kombinasyon ng mga lokal na ahensya at entidad ng paaralan para sa kasalukuyang fiscal year.

Ang Bill Created (Ginawa ang Bill) ay ang petsa kung kailan ginawa ang bill ng DTAC.

May lien para sa mga buwis sa bawat propyedad simula Enero 1. Ito ay lien na inaatas ng batas, hindi lien na 

naka-rekord. Ayon sa California Revenue & Taxation Code 2192 (Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ng California 

2192): Petsa ng Lien “Maliban na lamang kung may ibang nakasaad, lahat ng lien para sa buwis ay nagsisimula 

bawat taon simula 12:01 a.m. sa unang araw ng Enero pagkatapos ng fiscal year kung kailan nagpataw ng buwis”.
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PAGPAPALIWANAG SA SECURED TAX BILL

Ang Assessed Value of the Property (Sinuring Halaga ng Propyedad) ay ang kabuuang halaga ng 

propyedad ayon sa tinukoy ng Office of the Assessor sa Enero 1 ng kasalukuyang taon.

Ang Less Exemption (Bawas ang Exemption) ay ayon sa California Revenue and Taxation Code 201.2 

hanggang 234, may mga may-ari ng propyedad ay pinapalaya mula sa kabuuan o bahagi ng kanilang 

pananagutan sa buwis.

Ang Net Assessed Value (Neto ng Sinuring Halaga) ay ang bahagi ng propyedad na mapapatawan ng 
buwis. Ito ang gagamitin kasama ng rate ng tax (Assessed Value na binawasan ng anumang exemption).

Ang Taxes Due (Buwis na Babayaran) ay ang kabuuang halaga ng buwis na kinalkula gamit ang Net 

Assessed Value na ibinigay ng Office of the Tax Assessor at ang itinalagang rate ng buwis na itinukoy ng 

tax rate area ng propyedad.

Ang mga Special Assessment (Espesyal na Pagpataw ng Buwis) ay mga direktang singil na kabilang 

sa kabuuang bill ng buwis ngunit hindi batay sa pagsusuri ng Assessor ng propyedad. Mga halimbawa 

ang mga singil sa alkantarilya o buwis sa parsela ng paaralan.

Ang Total Amount Due (Kabuuang Halaga na Babayaran) ay ang Taxes Due dagdag ang mga 
Special Assessment.

Kinakalkula ang Penalties, Cost, Returned Payment Fee (Mga Multa, Gastos, Singil sa Pagbabalik ng 

Kabayaran) kapag hindi natanggap ang kabayaran pagdating ng due date. Kabilang dito ang 10% ng tax 

na babayaran para sa installment (hulugan), $20 na administratibong singil para mabawi ang mga gastos 

na kaugnay ng pagkolekta at pagproseso ng huling pagbabayad, at idinadagdag ang (mga) returned 

payment fee kung ibinalik ang kabayaran para sa anumang dahilan tulad ng hindi sapat na pondo o 

maling impormasyon ng bank account.

Ipinapakita ng Less Amount Paid (Bawas ang Halagang Ibinayad) ang lahat ng mga kabayaran na 

ginawa para sa bill na iyon.

Kasama ng Current Amount Due (Kasalukuyang Halaga na Babayaran) ang otal Amount Due 

(Kabuuang Halaga na Babayaran) dagdag ang Penalties, Cost, Returned Payment Fee (Mga Multa, 

Gastos, Singil sa Pagbabalik ng Kabayaran), na ibinawasan ng sa buong kabayaran.
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PAGPAPALIWANAG SA SECURED TAX BILL

Impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng Department of Tax and Collections para sa mga tanong 

tungkol sa bill ng buwis.

Impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng Office of the Assessor para sa mga tanong tungkol sa 

pagsusuri ng halaga ng propyedad.

Ang Important Messages (Mahahalagang Mensahe) ay iba’t ibang mahahalagang impormasyong 

kaugnay ng bill ng buwis at Department of Tax and Collections.

Ang bahagi na Pay Electronically (Magbayad sa Elektronikong Paraan) ay mayroong iba’t ibang paraan 

para magbayad. Ipapakita ang bill kapag ini-scan ang QR code gamit ang smart phone. Magagamit ang 

mobile app na SCCDTAC para magbayad. Makakapagbayad online sa pamamagitan ng direktang 

pagpunta sa website ng DTAC.

Ibinabahagi ang mga dolyar mula sa buwis sa propyedad sa buong County. Nagbibigay ang website ng 

mas detalyadong pagbabahagi ng buwis sa propyedad sa County ng Santa Clara para sa mga partikular 
na tax rate area.

Aabisuhan ng Email Notification Service (Serbisyo ng Pag-abiso sa Email) ng Department of Tax and 

Collections ang mga subscriber sa pamamagitan ng pangmaramihang email tungkol sa mga abiso at 

anunsyo tulad ng mga papalapit na deadline para sa paghulog sa taunang buwis sa propyedad.
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PAGPAPALIWANAG SA SECURED TAX BILL

Mababayaran ang mga secured property tax sa dalawang paghulog.

Puedeng isulat ng “SCC DTAC” sa halip na ay “Santa Clara County Department of Tax and Collections”, 

para sa pagbayad gamit ng tseke. Ito ang akronim nito.

Kabilang sa APN-Suffix ang APN ng propyedad at Hulapi para sa pagbabayad.

Ang Due By (Bayaran Hanggang) ay ang petsa kung kailangan dapat bayaran ang bawat paghulog.

Ang DELINQUENT AFTER (DELINGKUWENTE PAGKALIPAS NG) ay ang huling petsa para magbayad 

nang walang multa at gastos. Kung ang petsa ng delingkuwensiya ay Sabado, Linggo, o holiday ng 
County, dapat matanggap ang kabayaran sa susunod na araw ng negosyo.

Ang Amount Due (Halagang Babayaran) ay ang halagang dapat ibayad sa bawat paghulog.

Halagang babayaran kapag hindi natanggap ang paghulog pagdating ng due date. Kabilang dito ang 

10% ng tax na babayaran para sa hulugan, at $20 na administratibong singil para mabawi ang mga 

gastos na kaugnay ng pagkolekta at pagproseso ng huling pagbabayad.

Ang Mail To (Ipadala sa) ay ang address na padadalhan ng kabayaran.
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PAGPAPALIWANAG SA SECURED TAX BILL

Mga Assessed Value (Sinuring Halaga) na tinukoy ng Office of the Assessor, kung saan kabilang ang:

LUPA: Ang sinuring halaga ng bahagi na lupa ng propyedad.

MGA PAGPAPABUTI: Tinutukoy sa California bilang lahat ng mga gusali, istruktura, fixture, 

at bakod na itinayo o kinabit sa lupa, kasama ang lahat ng prutas, mani o pampagandang puno 

at baging, na hindi natural na tumubo at hindi binubukod mula sa buwis, ngunit hindi kabilang 

ang mga puno na date palm na mas bata sa walong taong gulang.

PERSONAL NA PAGMAMAY-ARI: Anumang propyedad na hindi tinatakda ng batas bilang 

real property.

MGA EXEMPTION: Malaya mula sa obligasyon o tungkuling inaatas ng iba. Ayon sa California 

Revenue and Taxation Code 201.2 hanggang 234, ang ilang may-ari ng propyedad ay pinapalaya 

mula sa kabuuan o bahagi ng kanilang pananagutan sa buwis. Bilang halimbawa, lahat ng 

tahanan kung saan nakatira ang may-ari kapag hiniling sa estado ay nakakatanggap ng 

pagbawas na $7,000 mula sa halaga (Homeowner’s Exception). Ang mga sementeryo; simbahan; 

di-pangkalakal na organisasyon; at mga beteranong may kapansanan ang ilan sa ibang mga 

exemption na pinapahintulutan ng batas.

NET ASSESSED VALUE: Ang halaga ng propyedad na papatawan ng buwis kung saan nilalapat 

ang rate ng buwis (Assessed Value na binawasan ng anumang exemption).

Ang Detail of Taxes (Mga Detalye ng Mga Buwis) ay ang detalyadong komputasyon ng buwis.

Ipinapakita ng Payments (Mga Kabayaran) ang halagang ibinayad at sa kung saang (mga) installment 

sila nilapat.
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PAGPAPALIWANAG SA SECURED TAX BILL

Ang Parcel Tax/Special Assessments (Buwis sa Parsela/Mga Espesyal na Pagpataw ng Buwis) ay ang 

listahan ng kontak para sa lahat ng mga special assessment na nakatala sa iyong bill. Ang mga Special 

Assessment (Espesyal na Pagpataw ng Buwis) ay mga direktang singil sa isang propyedad na kabilang 

sa kabuuang bill ng buwis ngunit hindi batay sa pagsusuri ng Assessor ng propyedad. Mga halimbawa 

ang mga singil sa alkantarilya o mga buwis sa parsela ng paaralan.

Kung ang SA# ay may asterisk (*), maaaring mayroong exemption. Mangyaring direktang tawagan 

ang ahensya gamit ang numero para sa pakikipag-ugnayan na nakalistang numero para sa higit 

pang impormasyon.

Kabilang sa Installment 1 at 2 ang mga buod ng mga singil, multa, at kabayarang nilapat sa bill. 

Sinisingil ang mga multa sa pagkahuli kapag hindi natanggap ang kabayaran pagdating ng due date, 
at kabilang dito ang 10% ng tax na babayaran para sa installment, $20 na administratibong singil para 

mabawi ang mga gastos na kaugnay ng pagkolekta at pagproseso ng huling pagbabayad, at idinadagdag 

ang returned payment fee kung ibinalik ang kabayaran para sa anumang dahilan tulad ng hindi sapat na 

pondo o maling impormasyon ng bank account. Ang mga hindi buong kabarayan para sa bill ay makikita 

bilang Less Amount Paid.
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PAGPAPALIWANAG SA SECURED TAX BILL

Sa Pay Online (Magbayad Online), ipapakita ang bill kapag ini-scan ang QR code gamit ang smart 

phone. Makakapagbayad din sa website na http://taxpayment.sccdtac.org.

Sa Mobile Pay (Mobile na Pagbabayad), maaaring i-download ang mobile app na SCCDTAC mula sa 

Apple AppStore o Google Play.

Sa In-Person Payments/Questions (Personal na Pagbabayad/Mga Tanong), makakatulong ang DTAC 

sa pagsagot ng mga tanong at pagtanggap ng mga kabayaran.

Ang Payments By Mail (Pagbabayad sa Pamamagitan ng Sulat) ay naglalaman ng mahalagang 

impormasyon tungkol sa pagbayad sa pamamagitan ng sulat para maiwasan ang mga multa sa 

pagiging huli.

42

43

44

45

42 43

44

45


	2020-09-04 - Secured Bill Legend - Final_Filipino.vsdx
	Header and Bill Info
	Summary of Taxes
	Contacts, Messages, and EPay
	Coupons
	Values and Payments
	Special Assessments/Installments
	Payment Instructions


