
PAGKALIBRE NG MAY-ARI NG BAHAY
Ang Pagkalibre ng May-ari ng Bahay [Homeowner’s Exemption  (HOX)] ay 
binabawasan ang mga buwis sa inyong ari-arian sa pamamagitan ng pagbawas ng 
hanggang sa $7,000 mula sa inyong tinasang halaga bago ito maging buwis. Sa 
California, pinapayagan kayong humiling ng isa lamang na Pagkalibre ng May-ari ng 
Bahay. Mangyaring tingnan ang sumusunod na halimbawa para sa pagpapaliwanag.

Kung ang tinasang halaga ng isang ari-arian ay $700,000,  base sa tax rate na 1.188%, 
ang inyong dapat bayarang buwis ng ari-arian nang walang Pagkalibre ng May-ari ng Bahay: 

Kung kuwalipikado kayo para sa isang Pagkalibre ng May-ari ng Bahay, hanggang 
$7,000 ang mababawas mula sa inyong tinasang halaga. Kung gayon, ang inyong 
halaga na maaaring kuhanan ng buwis ay magiging $693,000,  kaya binabawasan 
ang mga buwis ng ari-arian sa $8,233 na may Pagkalibre ng May-ari ng Bahay.

Kapag mayroon na kayong 
aprobadong kahilingan (claim) 
na nasa talaan, hindi na ninyo 
kailangang ihain ito sa taunang 
batayan. Gayunman, dapat ninyong 
ipagbigay-alam sa amin kung ang  
ari-arian ay hindi na karapat-dapat 
dahil sa sumusunod na mga dahilan:

Ibinenta na ninyo ang ari-arian

Hindi na kayo nakatira sa 
inyong ari-arian

Ipinaupa ninyo ang ari-arian

‘Permanente’ na kayong 
lumipat sa isang  pasilidad ng 
pinalawak na pangangalaga

Tinitirahan lamang ang inyong 
ari-arian bilang pangalawang 
tahanan.

Kung ganito ang kaso, mangyaring 
punan ang “Kahilingan upang 
Alisin ang Pagkalibre ng May-ari 
ng Bahay” (“Request to Remove 
Homeowner’s Exemption”) sa 
aming opisina (makukuha sa 
aming website).

Ang pagkabigong gawin ito ay 
maaaring magresulta sa mga multa.

Madali lang ang mag-aplay! Bumisita lamang sa aming website sa sfassessor.
org at i-download ang Homeowner’s Exemption Claim form. Kumpletuhin ang 
form at ipasa ito sa amin.

LISTAHAN NG PAGIGING KARAPAT-DAPAT:

✓ Kayo ang may-ari ng ari-arian

✓ Ang ari-arian ay inyong pangunahing tirahan

✓ Hindi na kayo tumatanggap ng pagkalibreng ito sa isa pang ari-arian sa
California.

KAILAN DAPAT MAG-APLAY?
Mag-aplay sa lalong madaling panahon upang tumanggap ng buong benepisyo 
ng pagkalibre. Ang bagong may-ari ay dapat maghain ng kahilingan (claim) 
kahit na ang ari-arian ay tumatanggap na ng Pagkalibre ng May-ari ng Bahay 
(sa ilalim ng dating may-ari). 

Kung ang inyong pagkalibre ay hindi natanggap sa takdang panahon, maaari 
kayong tumanggap ng bahagi lamang na benepisyo o magsimulang tumanggap 
ng benepisyo sa susunod na taon ng pananalapi.
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IPAGBIGAY-ALAM SA 
AMIN UPANG ALISIN 
ANG PAGKALIBRE

PAANO MAG-APLAY PARA SA 
PAGKALIBRE NG MAY-ARI NG BAHAY?
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Tinasang Halaga:
$700,000 x ={ } Tax Rate: 

1.188%
    Dapat Bayarang Buwis 

ng Ari-arian:
$8,316

Tinasang Halaga:
$700,000 x ={ } Tax Rate: 

1.188%

Dapat Bayarang Buwis 
ng Ari-arian

$8,233

Pagkalibre:
$7,000-



PAGTITIPID SA BUWIS NG ARI-ARIAN PARA SA MAY-ARI NG BAHAY

“**” Pagtatatwa: Ang impormasyon sa dokumentong ito ay hindi ginawa bilang pagpapayo sa batas, ngunit dinisenyo lamang upang ipagbigay-
alam sa publiko ang tungkol sa mga oportunidad sa pangtulong sa buwis na  pinoproseso ng Opisina ng Tagatasa-Tagapagtala. Kung mayroon 
kayong anumang mga tanong tungkol sa inyong personal na pananalapi, inirerekomenda na kumunsulta sa isang abogado o certified accountant.
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MADALAS NA MGA KATANUNGAN   
[FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)]

Q2: Mayroon bang 
karagdagang mga 

pagkalibre sa buwis ng 
ari-arian para sa mga 

nakatatanda?

A2: May mga karagdagang pagkalibre para sa nakatatanda na inaalok ng San 
Francisco Unified School District (SFUSD). Halimbawa, ang mga pagkalibre para sa 
Quality Education & Teacher Act at ang School Facilities Special Tax. Kung kayo ay 
isang nakatatanda na may edad na 65 taong gulang o pataas, maaari kayong maging 
kuwalipikado. Maaari kayong mag-aplay nang deretso sa SFUSD. Kontakin ang SFUSD 
sa (415) 355 -2203 o magpadala ng email sa seniorexemptionoffice@sfusd.edu

Q1: Tatanggap ba ako 
ng pagpapatunay na 

ipinagbibigay- alam sa 
akin na kuwalipikado 

ako para sa pagkalibre?

A1: Hindi, kayo ay hindi tatanggap ng karagdagang sulat kung maging kuwalipikado 
kayo. Gayunman, tatanggap kayo ng isang paunawa kung ang inyong kahilingan 
(claim) ay hindi kumpleto o kung ang inyong kahilingan (claim) ay tinanggihan. 
Tandaan na maaari ninyong tingnan ang inyong taunang utang sa buwis ng ari-arian 
upang higit pang malaman kung tumanggap kayo ng pagkalibre (tingnan sa ibaba).

Q3: Maaari ba akong 
tumanggap nang sabay 
ng parehong Pagkalibre 

ng mga Beteranong May-
kapansanan at Pagkalibre 

ng May-ari ng Bahay?

A3: Hindi, kayo ay magiging karapat-dapat lamang sa isa sa mga pagkalibreng ito. 
Maaari kayong bumisita sa aming website upang higit na malaman ang tungkol sa 
Pagkalibre ng mga Beteranong May-kapansanan.

Suriin ang inyong utang sa buwis at tingnan kung tumatanggap na kayo ng Pagkalibre ng May-ari ng Bahay

Ang linyang ito ay 
nagpapakita ng Pagkalibre  
ng May-ari ng Bahay
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7,000                         82.19

40,148                         $471.46




