IPINALIWANAG ANG BILL SA BUWIS SA WALANGSEGURIDAD NA ARI-ARIAN
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Ang bill sa buwis sa walang-seguridad na ari-arian ay may bagong disenyo. Sa ibaba ay
makikita mo ang isang paliwanag ng mga pangunahing bahagi ng bill. Ang karagdagang
paliwanag ay matatagpuan sa aming website.
Ang seksyong ito ay nagpapakita ng taon na ang bill ay ipinadadala (TAON NG
PANANALAPI - FISCAL YEAR ), at ang takdang panahon ng mga petsang siningil
01
(TAON NG PANANALAPI - TAXABLE PERIOD).
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Ito ang Numero ng Pagtasa (ASSESSMENT NUMBER) na itinalaga sa bill. Ito ay
ginagamit upang tukuyin ang isang ispesipikong utang. Sumangguni rito kapag
nagbabayad o nagtatanong tungkol sa bill.
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Ang kahon ng IMPORMASYON SA BILL SA BUWIS (TAX BILL INFORMATION) ay
nagbibigay ng lokasyon ng ari-arian, ang petsa na nilikha ang bill, mga numero ng
account ng Tagatasa, at ng humahawak ng Lien sa Enero 1 ng kasalukuyang taon.
Kung ang bagay ay isang vessel, ang numero ng pagpaparehistro ng vessel ay
ipapakita rin.
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Ang may-ari ng at direksiyong pangkoreo na nakalista sa Opisina ng Tagatasa.
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Ang kahon ng MAHAHALAGANG MENSAHE (IMPORTANT MESSAGES) ay
nagbibigay ng iba't ibang impormasyon kabilang ang dahilan kung bakita nilikha ang
bill.
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Gamitin ang IMPORMASYON TUNGKOL SA MATATAWAGAN (CONTACT
INFORMATION) kung may mga tanong ka tungkol sa tinasang halaga, pagbabago
ng tirahan, o mga tanong tungkol sa bill.
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Ang DETALYE NG MGA BUWIS (DETAIL OF TAXES) ay nagpapakita ng
pagkuwenta na bumubuo sa dapat bayarang buwis.
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Ang mga ito ay MGA TINASANG HALAGA (ASSESSED VALUES) gaya ng tinasa
ng Tagatasa ng County.
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Ang kahon ng IMPORMASYON TUNGKOL SA PAGBABAYAD (PAYMENT
INFORMATION) ay nagpapakita ng isang buod ng mga singil, multa, at bayad na
iniaplay sa bill.
Para sa iyong kaginhawahan, ang mga buwis sa ari-arian ay maaaring bayaran
online. I-scan ang QR code sa pamamagitan ng smartphone o pumunta sa http://
taxpayment.sccdtac.org.
Ito ang KUPON SA PAGBABAYAD (PAYMENT COUPON). Ilakip ang kupon at
bayad sa ipinagkaloob na sobre para sa pagbabalik. Isulat sa tseke ang
pagbabayad sa SCC DTAC at isulat ang Numero ng Pagtasa (02 sa itaas) sa
pagbabayad.
Ang seksyong ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa huling araw na ang bill
ay mababayaran nang walang mga multa (DAPAT MATANGGAP BAGO ANG DUE BY). Ito ay nagpapakita ng halaga ng bill kung ang pagbabayad ay nasa
tamang panahon, at ang halaga para sa hindi pagtupad kung ang bayad ay
natanggap pagkaraan ng petsa na dapat matanggap.
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