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THÔNG BÁO VỀ MỨC ĐỊNH GIÁ 2016-2017 

 
Ngày xx tháng 7, 2016 
 

   

  

  

  
Kính gửi Chủ Sở Hữu Bất Động Sản tại San Francisco: 
 
Tôi viết thư này để thông báo cho quý vị về mức định giá bất động sản của quý vị tính đến ngày 1 tháng 1, 2016. 
Mức định giá thực này là căn bản để tính thuế bất động sản cho năm 2016-2017 và hóa đơn sẽ được gửi đến quý vị 
trước ngày 1 tháng 11.  

 
 
 
 
 
 

 

Trị giá Năm Gốc 2016-2017 (Dự luật 13) $ XXXX 
Trị giá tính thuế Bất động sản 2016-2017  $ XXXX 
Tài sản Cá nhân/Đồ đạc 2016-2017 (+) $ XXXX 

Miễn trừ 2016-2017 (-) $ XXXX 
Mức Định giá Thực 2016-2017  $ XXXX 

 
 

Mức định giá của quý vị có thể thay đổi so với năm ngoái vì các lý do sau đây: 
 

1. Có thể tăng lên đến 2% vì lạm phát do Dự luật 13 cho phép.  
2. Thay đổi về quyền sở hữu toàn bộ hoặc một phần của bất động sản. 
3. Có xây dựng mới, bao gồm tu sửa, xây thêm, vân vân 
4. Phục hồi trị giá năm gốc từ những giảm giá tạm thời của năm trước do những điều kiện kinh tế, hư hỏng vì 

hỏa hoạn, hoặc vì các tai họa khác.  

 
Đây là thư thông báo, không đòi hỏi phải có hành động. Tuy nhiên, nếu quý vị tin rằng trị giá thị trường bất động sản của quý vị 
vào ngày 1 tháng 1, 2016 thấp hơn Trị giá Năm Gốc 2016-2017 được trình bày ở trên thì quý vị có thể chính thức nộp đơn 
khiếu nại với Ủy Ban Kháng Cáo về Định giá, bắt đầu từ ngày 2 tháng 7 năm 2016 đến ngày 15 tháng 9 năm 2016 (xem mặt 
sau để có thêm thông tin).  
  
Các trả lời cho những câu hỏi thường gập được cung cấp ở mặt sau của thông báo này. Nếu bạn có thêm câu hỏi, xin vào 
trang mạng của chúng tôi www.sfassessor.org hoặc liên lạc với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng bằng cách gọi 3-1-1 (trong mã 
vùng 415 của San Francisco) hoặc gọi 415-701-2311 (nếu ở ngoài San Francisco).  
 
 

 
Kính thư, 
 
 
 

Carmen Chu 
Chuyên viên Định giá/Văn Thư  

 
 
 

City Hall Office: 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place 
Room 190, San Francisco, CA 94102-4698 
www.sfassessor.org |  assessor@sfgov.org 

 
 
 
 
 
 

YÊU CẦU BẢN DỊCH CỦA THÔNG BÁO 
 
Nếu quý vị muốn nhận được thông báo trong tương lai từ văn phòng của chúng tôi bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh thì hãy 
gửi yêu cầu trực tuyến vào nối kết bên dưới. Quý vị cũng có thể đánh dấu các ô thích hợp bên dưới hoặc viết tên của ngôn ngữ, và gửi 
trả lại phần này cho văn phòng của chúng tôi.   
 
 Si quiere recibir notificaciones en el futuro en español, marque aquí y envíe de regreso la porción de abajo, o sometala por internet. 

 若你希望本辦公室將來郵寄中文信函給你,  請選擇此方格並將本部分撕下然後寄回本辦公室，或直接前往以下網址申請。  

 Magmula ngayon, kung nais ninyong matanggap lahat ng inyong notisya sa wikang Filipino, mangyaring i-check dito at ibalik ang              
ilalim na bahagi.  Maaari din mag submit online. 

 
 Những Ngôn ngữ khác:________________________  

  

Yêu cầu Trực Tuyến／Solicitación por internet/ 網上申請：www.sfassessor.org/language-preference 

 

Địa chỉ Văn phòng/ Dirección de oficina/ 本辦公室地址： 

San Francisco Assessor-Recorder’s Office, 1 Dr. Carlton B.Goodlett Place, City Hall, Rm 190, San Francisco, CA 94102

ĐỊA ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN 

 

DẪY NHÀ và LÔ ĐẤT 

 

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ HÓA ĐƠN 

THUẾ. 

CHỈ LÀ THÔNG BÁO HÀNG NĂM 

Thông báo về Miễn trừ cho Chủ Nhà 

Nếu quý vị sở hữu và cư ngụ tại căn nhà này 
như là nơi cư ngụ chính thì quý vị có thể hội đủ 

điều kiện được miễn trừ cho chủ nhà. Quý vị 
chỉ được một miễn trừ theo diện chủ nhà tại 

tiểu bang California. Nếu quý vị hội đủ điều kiện 
mà không nhìn thấy số tiền được miễn trừ ghi 
trong ô này thì vui lòng điền và nộp mẫu đơn 
Homeowner’s Exemption Claim Form (Xem 

thêm thông tin ở mặt sau)  

Bản dịch của thông báo này có sẵn tại: 
 

Esta carta y formulario está disponible en español.www.sfassessor.org/forms-spanish   
 

此信件和申報表的內容有中文版本。www.sfassessor.org/forms-chinese 
 

Ang sulat at form na ito ay available sa Filipino. www.sfassessor.org/forms-tagalog   
 

 

http://www.sfassessor.org/
http://www.sfassessor.org/
mailto:assessor@sfgov.org
http://www.sfassessor.org/language-preference
http://www.sfassessor.org/forms-spanish
http://www.sfassessor.org/forms-chinese
http://www.sfassessor.org/forms-tagalog


 

 

Mức thuế 

 
Trị giá Thẩm 

định 

 

Thuế BĐS thiếu 

 

 

$8,278.20 $700,000 0.011826 

$8,195.42 ($700,000 - $7,000) 0.011826 

 
 

CÂU HỎI THƯỜNG GẬP (FAQs) 

CH1. Trị giá thẩm định bất động sản của tôi được xác 
định như thế nào?  
 
Vào năm 1978, Dự luật 13 được California thông qua đã 
chi phối thuế bất động sản của tiểu bang. Nói chung, theo 
luật này, một trị giá năm gốc được thiết lập khi quý vị mua 
bất động sản hoặc hoàn tất một xây dựng mới. Trị giá này 
là điểm khởi đầu được sử dụng để tính toán trị giá hàng 
năm liên tục. 
 
Sau khi trị giá năm gốc được thiết lập, nó được điều chỉnh 
hàng năm theo lạm phát, hàng năm tăng không quá 2% 
(Ví dụ, chỉ số lạm phát là 1,525% cho tài khóa 2016-17). 
Trị giá được điều chỉnh này được gọi là "trị giá năm gốc". 
Đừng quên là trị giá năm gốc cũng có thể được điều chỉnh 
nếu có:   
 

 Sự thay đổi về sở hữu chủ của bất động sản; 
HOẶC 

 

 Có xây dựng mới (bao gồm tòa nhà mới, tu sửa, 
xây thêm, vân vân). 
 

Thông thường thì trị giá năm gốc, trừ đi những khoản 
miễn trừ hợp lệ, là trị giá thẩm định thực, được sử dụng 
để tính toán thuế bất động sản của quý vị.   

CH4. Cách tính toán thuế bất động sản? 
 
Trị giá thẩm định thực không phải là số tiền thuế quý vị 
thiếu. Thuế thường được tính bằng cách nhân trị giá thẩm 
định thực cho mức thuế hàng năm. Xem công thức dưới 
đây: 
 

Mức thuế cho tài khóa này chưa được Hội đồng Nghị viên 
ấn định. Nhưng quý vị có thể ước tính thuế của mình bằng 
cách nhân trị giá thẩm định thực với mức thuế năm ngoái là 
1,1826%. 
 
Thí dụ, nếu trị giá thẩm định thực là $700,000 thì thuế bất 
động sản sẽ vào khoảng $8,278.2. 
 

 
Xin lưu ý, ngoài số tiền này còn có thể cộng thêm các phí 
thẩm định đặc biệt/lệ phí/lưu giữ vào hóa đơn thuế. 

CH2.  Tại sao trị giá trị thẩm định không phản ánh giá 
mua gần đây của tôi hoặc giá trị gia tăng từ xây dựng 
mới của tôi? 
 
Một lý do thông thường có thể là trị giá thẩm định cho chu 
kỳ thuế hiện tại chưa được cập nhật để phản ánh những 
thay đổi. Sau khi chúng tôi giải quyết trường hợp của quý 
vị và cập nhật hồ sơ, bao gồm cập nhật trị giá thẩm định 
thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một Thông báo Bổ sung 
và/hoặc Thẩm định Escape. Thư này sẽ thông báo cho 
quý vị về sự khác biệt giữa trị giá trước và trị giá thị 
trường vào lúc mua hoặc giá thị trường của xây dựng mới. 
Sau đó quý vị sẽ nhận được một hóa đơn thuế tương ứng 
từ Văn phòng của Thủ Quỹ và Thu Thuế (một văn phòng 
riêng biệt) để trang trải sự khác biệt về trị giá.  
 
Ghi chú: Vui lòng thanh toán hóa đơn thuế do Văn phòng 
Thủ Quỹ và Thu Thuế gửi đến, nếu không quý vị có thể bị 
phạt. Đừng quên để dành tiền để thanh toán số thuế tăng 
chưa được phản ánh trong hồ sơ. 

CH5. Miễn trừ cho Chủ nhà là gì? Nó có giảm bớt thuế 
cho tôi không?  
 
Nếu quý vị sở hữu và cư ngụ trong bất động sản như là 
nơi ở chính thì quý vị có thể đủ điều kiện được Miễn trừ 
cho Chủ nhà. 
 
Miễn trừ cho Chủ Nhà là sự khấu trừ số tiền $7,000 từ 
trị giá thẩm định, chứ không phải từ số tiền thuế còn 
thiếu. Sử dụng ví dụ trên, nếu quý vị đủ điều kiện được 
miễn trừ thì trị giá thẩm định sẽ được giảm xuống còn 
là $693.000 ($700,000 - $7.000) và quý vị sẽ  tiết kiệm 
được $82,78.  
 

Nếu quý vị có đủ điều kiện nhưng không thấy số tiền miễn 
trừ được liệt kê trên trang nhất thì xin vui lòng tải xuống 
mẫu đơn xin Miễn trừ cho Chủ nhà từ trang mạng của 
chúng tôi (www.sfassessor.org). 

CH3. Sự khác biệt giữa Văn phòng Định giá-Văn thư 
và Văn phòng Thủ quỹ và Thu Thuế? 
 
Văn phòng Định giá-Văn thư chịu trách nhiệm ấn định trị giá 
của bất động sản.   

 
Văn phòng Thủ Quỹ và Thu Thuế, một tổ chức riêng biệt, có 
trách nhiệm gửi đi hóa đơn thuế, thu tiền trả thuế, áp dụng các 
hình phạt và bồi hoàn lại tiền.  
 

CH6. Nếu tôi không đồng ý với trị giá thẩm định thì phải 
làm sao? 
 
Quý vị có thể nộp kháng cáo chính thức lên Ủy ban Kháng 
cáo về Định giá, một ủy ban duyệt xét độc lập do Hội đồng 
Nghị viên bổ nhiệm, bắt đầu từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 15 
tháng 9. 
 
Thông tin về cách nộp đơn có thể lấy từ Thư ký của Ủy ban 
Kháng cáo về Định giá, Tòa Thị chính City Hall – Phòng 
405, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, San Francisco, CA 
94102 hoặc vào trang mạng  www.sfgov.org/aab.  
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x = 
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HÃY GIÚP CHÚNG TÔI GIAO TIẾP VỚI QUÝ VỊ TỐT HƠN    

 

Chúng tôi đang thu thập thêm những thông tin liên lạc khác để giao tiếp tốt hơn với quý vị. Thông tin của quý vị chỉ được sử dụng 
trong mục đích văn phòng; thông tin này sẽ không được bán hoặc phân phối cho một bên thứ ba về bất cứ mục đích gì. Việc tham 
gia là tự nguyện. 
 
三藩市估值官辦公室現收集一些個人資料（自願性參與），目的是更效推廣本辦公室為你提供的服務。所收集的資料絕對保密，不會出售或發

放予第三者作任何用途。你的個人資料只限於本辦公室使用。 

 
Estamos voluntariamente recopilando información personal para mejor comunicar nuestros servicios a usted.  Esta información permanecerá 
privada y no será vendida o distribuida a terceras personas para cualquier otro propósito.  Su información es estrictamente para uso interno 
de nuestro departamento. 
 
Kami po ay kusang loob na humihingi ng inyong  personal impormasyon upang maging mas mahusay ang aming serbisyo sa inyo.  Ang mga 
impormasyon na ito ay pribado at hindi ibebenta o ipapasa kanino man.  Ito po ay pang  “department use” lamang . 
 

Tên: __________________________________Điện thoại : ___________________Email :_________________________________________ 

http://www.sfassessor.org/
http://www.sfgov.org/aab

