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Sở Thuế vụ và Thu thuế (DTAC) là cơ quan được kết hợp giữa Văn phòng thu thuế, Sở thuế vụ và Phòng Quản lý 

và thu nợ thuộc Cơ quan Dịch vụ Xã hội.

Hóa đơn thuế tài sản cố định được phát hành hàng năm để xuất hóa đơn cho bất động sản.

NIÊN THUẾ là Năm tài khóa phát hành hóa đơn .

Thời gian tính thuế trong hóa đơn.

Assessor's Parcel Number (Số Lô Đất, APN) là số hiệu được Phòng Giám-Định Tài-Sản đặt ra cho từng lô đất để 

ghi vào hồ sơ thuế vụ.

Tên Sở hữu chủ theo hồ sơ lưu giữ tại Phòng Giám-Định Tài-Sản

Địa chỉ gửi thư theo hồ sơ lưu tại Phòng Giám -Định Tài-Sản.

Property Address (Địa Chỉ Nhà) (vị trí) gắn liền với APN do Phòng Giám-Định Tài-Sản quy định.

ID hóa đơn là số nhận dạng duy nhất được ấn định cho một hóa đơn tiền thuế cụ thể do DTAC tạo ra.

Bill Suffix (Hậu Tố Hóa Đơn) là mã số riêng dùng để xác định từng loại hóa đơn.

Tax Rate Area (Khu Vực Thuế Suất) là một khu vực địa lý cụ thể, tất cả trong phạm vi quyền hạn của sự kết

hợp của các cơ quan địa phương và các tổ chức trường học cho niên khoá tài chính hiện tại.

Bill Created (Ngày Tạo Hóa Đơn) là ngày mà hóa đơn được tạo ra bởi DTAC.

Kể từ ngày 1 tháng 1, trên mỗi tài sản được phép có quyền lưu giữ thuế. Đây là quyền được pháp luật quy định, 

không phải quyền được ghi hồ sơ. Theo Bộ luật thuế vụ & thuế California 2192: Ngày có quyền lưu giữ thuế “Trừ 

khi được quy định cụ thể khác, tất cả các quyền lưu giữ thuế kèm theo hàng năm từ 12:01 a.m. vào ngày đầu tiên 

của tháng 1 tiếp theo năm tài khóa áp dụng thuế”.
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GIẢI THÍCH HÓA ĐƠN TIỀN THUẾ CỐ ĐỊNH

Giá trị thẩm định của tài sản là giá trị tổng cộng của tài sản do Phòng Giám-Định Tài-Sản xác định vào 

ngày 1 tháng 1 của năm hiện tại.

Mức miễn thuế ít hơn theo Bộ luật thuế vụ & thuế California từ 201.2 đến 234, một số chủ tài sản được 

miễn toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ thuế của họ.

Giá trị thẩm định ròng là giá trị chịu thuế của một tài sản đối với mức thuế được áp đặt (Giá trị thẩm 

định trừ cho bất kỳ khoản miễn thuế nào).

Tax Due (Thuế Phải Nộp) là tổng số thuế do Phòng Thẩm Định Tài-Sản tính dựa trên thuế suất bất         

động sản được xác định theo khu vực thuế suất bất động sản.

Thẩm định đặc biệt là khoản phí trực tiếp được bao gồm trong hóa đơn tiền thuế tổng cộng nhưng 

không dựa trên đánh giá tài sản của Người thẩm định. Những ví dụ là phí cống rãnh hoặc thuế bưu 

chính trường học.

Tổng số tiền đến hạn là khoản Thuế đến hạn cộng với khoản Thẩm định đặc biệt.

Penalties, Cost, Returned Payment Fee (Tiển Phạt, Chi Phí, Phí Hoàn Trả) được tính thêm nếu chưa  
nhận được khoản nộp thuế trước ngày đáo hạn. Trong đó bao gồm 10% thuế phải nộp cho phần xây lắp, 

phí hành chính là 20 USD để trừ vào chi phí liên quan tới việc thu và thanh toán muộn và lệ phí hoàn trả 

khi ngân hàng không thanh toán tiền trả thuế vì bất kỳ lý do gì, ví dụ như không còn đủ tiền trong tài 

khoản hoặc thông tin tài khoản ngân hàng không chính xác.

Less Amount Paid (Trừ Số Thuế đã trả) phản ánh tất cả các khoản đã nộp theo hóa đơn.

Số tiền đến hạn hiện tại bao gồm Số tiền đến hạn tổng cộng cộng với các khoản phạt, chi phí, phí hoàn 

trả thanh toán, trừ cho các khoản tiền thanh toán.
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GIẢI THÍCH HÓA ĐƠN TIỀN THUẾ CỐ ĐỊNH

Sở thuế vụ và thu thuế thông tin liên hệ nếu có câu hỏi về hóa đơn tiền thuế.

Thông tin liên hệ của Office of the Assessor (Phòng Thẩm Định Giá) nếu có thắc mắc về định 

giá Tài-Sản.

Important Messages (Thông Báo Quan Trọng) gồm nhiều loại thông tin quan trọng khác nhau liên

quan tới hóa đơn thuế và Sở Thuế và Thu Thuế.

Pay Electronically (Thanh Toán Điện Tử) cung cấp các phương pháp thanh toán khác nhau. Hóa đơn 

sẽ hiện ra khi bạn quét mã QR bằng điện thoại thông minh. Bạn có thể dùng thiết bị di động SCCDTAC 

để trả tiền thuế. Bạn cũng có thể thanh toán bằng cách trực tiếp truy cập trang nhà của DTAC.

Thuế bất động sản được phân bổ trên khắp phạm vi của Quận. Trang web cung cấp chi tiết về việc phân

bổ thuế bất động sản ở Quận Hạt Santa Clara cho khu vực thuế suất tài sản cụ thể.

Dịch vụ email thông báo của Sở thuế vụ và thu thuế sẽ thông báo cho người đăng ký bằng email thông 
báo như sắp đến thời hạn đợt thanh toán thuế tài sản hàng năm.
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GIẢI THÍCH HÓA ĐƠN TIỀN THUẾ CỐ ĐỊNH

Thuế tài sản cố định có thể thanh toán thành hai đợt.

SCC DTAC là chữ viết tắt của Santa Clara County Department of Tax and Collections (Sở thuế vụ và thu 

thuế quận Santa Clara).

Hậu tố APN bao gồm APN tài sản và Hậu tố trong đợt thanh toán.

Đến hạn trước là ngày đến hạn thanh toán từng đợt.

TRỄ HẠN SAU NGÀY là ngày cuối cùng để thanh toán mà không bị phạt và chịu chi phí. Nếu ngày trễ 

hạn rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ của Quận, khoản thanh toán phải được nhận vào ngày làm 
việc tiếp theo.

Số tiền đến hạn là số tiền đến hạn thanh toán từng đợt.

Số tiền sẽ thanh toán nếu không thực hiện đợt thanh toán trước ngày đến hạn. Số tiền này bao gồm 10% 

thuế đến hạn cho đợt thanh toán, cộng với $20 phí hành chính để bù lại chi phí liên quan đến việc thu và 

xử lý thanh toán trễ hạn.

Gửi thư qua đường bưu điện đến là địa chỉ gửi thư khoản tiền thanh toán.
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GIẢI THÍCH HÓA ĐƠN TIỀN THUẾ CỐ ĐỊNH

Giá trị thẩm định do Văn phòng của Người thẩm định xác định, bao gồm:

ĐẤT: Giá trị thẩm định của phần đất thuộc tài sản.

CÁC CẢI THIỆN: Được định nghĩa trong luật pháp California là bao gồm các tòa nhà, cấu trúc, 

trang thiết bị và hàng rào được dựng trên hoặc gắn liền với đất, cùng với tất cả các loại cây ăn 

trái, cây cho hạt hoặc cây kiểng và cây leo, không mọc tự nhiên và không được miễn thuế, trừ 

cây chà là dưới tám tuổi.

TÀI SẢN CÁ NHÂN: Bất kỳ tài sản nào không được chỉ định là bất động sản bởi pháp luật.

MIỄN TRỪ: Được miễn thực hiện nghĩa vụ hoặc nhiệm vụ bởi cơ quan khác yêu cầu. Theo Bộ 

luật thuế vụ & thuế California từ 201.2 đến 234, một số chủ tài sản được miễn toàn bộ hoặc một 

phần nghĩa vụ thuế của họ. Ví dụ như tất cả nhà chủ sở hữu sử dụng nếu được khẳng định tại 

tiểu bang được giảm $7,000 trên tổng giá trị nhà (Ngoại lệ cho chủ nhà). Nghĩa trang; nhà thờ; tổ 

chức phi lợi nhuận; và cựu chiến binh khuyết tật là một số trường hợp ngoại lệ khác mà luật pháp 

cho phép.

GIÁ TRỊ THẨM ĐỊNH RÒNG: Giá trị chịu thuế của một tài sản đối với mức thuế được áp đặt 

(Giá trị thẩm định trừ cho bất kỳ khoản miễn thuế nào).

Chi tiết thuế là chi tiết tính toán các khoản thuế.

Khoản thanh toán hiển thị số tiền đã thanh toán và (các) đợt thanh toán áp dụng.
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GIẢI THÍCH HÓA ĐƠN TIỀN THUẾ CỐ ĐỊNH

Thuế bưu kiện/Thẩm định đặc biệt là danh sách liên lạc cho tất cả các đánh giá đặc biệt được đang ký 

trong hóa đơn của bạn. Thẩm định đặc biệt là khoản phí trực tiếp đối với tài sản được bao gồm trong hóa 

đơn tiền thuế tổng cộng nhưng không dựa trên đánh giá tài sản của Người thẩm định. Những ví dụ là phí 

cống rãnh hoặc thuế bưu kiện trường học.

Nếu SA# có dấu hoa thị (*) thì có thể được miễn trừ. Vui lòng gọi đến cơ quan sử dụng trực tiếp số liên 

lạc được liệt kê để biết thêm thông tin.

Đợt thanh toán 1 và 2 có phần tóm tắt các khoản phí, phạt và thanh toán áp dụng cho hóa đơn. 

Các khoản phạt thanh toán trễ được áp dụng nếu không nhận được tiền thanh toán vào ngày đến hạn, 

bao gồm 10% thuế đến hạn cho đợt thanh toán, phí hành chính $20 để bù lại các khoản chi phí liên quan 

đến việc thu và xử lý các khoản thanh toán trễ, và phí hoàn trả thanh toán được bổ sung nếu khoản tiền 
thanh toán được trả lại vì bất kỳ lý do nào như không đủ tiền hoặc thông tin tài khoản ngân hàng không 

chính xác. Các khoản thanh toán một phần hóa đơn sẽ được thể hiện là Số tiền thanh toán ít hơn.
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Thanh toán trực tuyến, hóa đơn sẽ hiển thị khi sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR. 

Cũng có thể thanh toán trên trang web http://taxpayment.sccdtac.org.

Thanh toán bằng điện thoại di động, có thể tải về ứng dụng di động SCCDTAC từ Apple AppStore 

hoặc từ Google Play.

Thanh toán trực tiếp/Câu hỏi, DTAC có thể giúp trả lời các câu hỏi và thu tiền thanh toán.

Thanh toán qua đường bưu điện là thông tin quan trọng về việc thanh toán qua đường bưu điện 

để tránh bị phạt do thanh toán trễ hạn.
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