KING COUNTY DEPARTMENT OF ASSESSMENTS
FAIR, EQUITABLE, AND UNDERSTANDABLE PROPERTY VALUATIONS

CÁC CÂU HỎI THÔNG THƯỜNG?
Hỏi. Nếu tôi bán nhà, người chủ mới có được tiếp tục được hưởng
chương trình miễn thuế không?

Chương trình miễn thuế sẽ tiếp tục đến hết giai đoạn sở hữu của quý vị. Thuế sẽ được tính toán lại nhưng
không được miễn cho phần còn lại của năm tính thuế và người chủ mới sẽ được gửi hóa đơn cho phần
thuế trả cho giai đoạn họ sở hữu.

Hỏi. Quyền lợi miễn thuế của tôi có được chuyển qua một nơi cư trú khác
không?

Nếu quý vị bán, chuyển nhượng, hoặc nói cách khác là dời khỏi chỗ cư trú của quý vị - quý vị có thể chuyển
quyền lợi miễn thuế của quý vị sang một chỗ ở thay thế. Xin lưu ý rằng quý vị có thể không được miễn thuế
cho nhiều hơn một chỗ ở tương đương trong bất kỳ năm nào. Khi chương trình miễn thuế được chuyển
qua một chỗ ở mới, giá trị của chỗ ở mới được giữ nguyên vào ngày 1 tháng Giêng của năm có sự thay đổi.
Lợi nhuận từ việc bán nơi cư trú trước có thể làm quý vị không hội đủ điều kiện cho năm nộp đơn kế tiếp.

Hỏi. Trong trường hợp tôi qua đời, vợ/chồng hoặc bạn chung sống còn
lại của tôi có tiếp tục được miễn thuế không?

Vợ/chồng hoặc bạn chung sống còn lại của quý vị có thể tiếp tục được miễn thuế nếu người đó được tối
thiểu 57 tuổi và đáp ứng tất cả các điều kiện hợp lệ khác.

Hỏi. Mất bao lâu trước khi tôi được thông báo là tôi hội đủ điều kiện được
miễn thuế?

Nếu tất cả các thông tin cấn thiết được nộp đủ, sẽ mất khoảng từ 4 – 6 tuần để giải quyết đơn xin. Nếu quý
vị được nhận vào chương trình, quý vị sẽ nhận một hóa đơn thuế được điều chỉnh.

CHƯƠNG TRÌNH MIỄN VÀ HOÃN
THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN

CHO CÔNG DÂN CAO NIÊN VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Nếu quý vị là công dân cao niên hoặc là người khuyết tật, Tiểu Bang Washington có hai chương trình có thể
giúp quý vị trả thuế bất động sản và/hoặc các mức tiền ấn định đặc biệt. Ấn phẩm này trình bày khái quát về các
chương trình miễn và hoãn thuế bất động sản.
• Chương Trình Miễn Thuế Bất Động Sản – Chương trình miễn thuế này giúp giảm thuế bất động sản cho
những công dân cao niên và người khuyết tật hội đủ điều kiện tại Tiểu Bang Washington.
• Chương Trình Hoãn Thuế Bất Động Sản – Chương trình hoãn thuế này cho phép Tiểu Bang Washington trả
thuế của quý vị bằng cách đặt quyền lưu giữ trên bất động sản của quý vị. Khi quý vị không còn hội đủ điều
kiện cho chương trình nữa, tiền thuế bất động sản do tiểu bang thay mặt quý vị thanh toán cần phải được trả
lại cộng thêm 5% tiền lời.

Hỏi. Nếu đơn xin của tôi bị từ chối, tôi có thể làm gì?

Nếu quý vị cảm thấy đơn xin của quý vị bị từ chối sai trái, quý vị có quyền khiếu nại quyết định của
King County Board of Equalization (Ban Giải Quyết Khiếu Nại Hạt King) ở số 206-296-3496. (Board of
Equalizaiton phải nhận đơn khiếu nại của quý vị hạn chót là ngày 1 tháng Bảy, hoặc trong vòng 60 ngày kể
từ ngày thư từ chối được gửi đi, tức là ngày muộn hơn trong hai ngày này.)

Hỏi. Nếu tôi cần một bản sao đơn xin hoặc các mẫu đơn khác, tôi có thể
lấy đơn như thế nào?

Quý vị có thể liên lạc King County Assessor’s Office ở số 206-296-3920 và chúng tôi có thể cung ứng cho
quý vị các mẫu đơn thích hợp HOẶC quý vị có thể tải xuống từ trang mạng
www.kingcounty.gov/assessor/forms.
Cần Thêm Thông Tin?
Sở Định Thuế Bất Động Sản

500 Fourth Avenue Seattle, WA 98104-2384

Vào trang mạng của chúng tôi tại

www.kingcounty.gov/Assessor

Gửi điện thư cho chúng tôi tại

assessor.info@kingcounty.gov

Các Câu Hỏi Tổng Quát

206-296-7300

Miễn Thuế Cho Người Cao Niên & Khuyết Tật

206-296-3920

Hoãn Thuế Cho Người Cao Niên & Khuyết Tật

206-205-5759

Cố Vấn Thuế Hạt King

206-205-6330
Điện thư: taxadvisor@kingcounty.gov
www.kingcounty.gov/property/TaxAdvisor.aspx

Văn Phòng Ngân Khố Hạt King

206-296-3850

Ban Giải Quyết Khiếu Nại

206-296-3496

ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ
Tuổi Tác và Khuyết Tật

Quý vị phải được tối thiểu 61 tuổi trở lên hoặc bị khuyết tật (không thể làm việc vì khuyết tật hoặc là cựu chiến binh
bị khuyết tật trong lúc phục vụ) vào hoặc trước ngày 31 tháng Mười Hai của năm trước năm nộp đơn xin. Đơn xin
của quý vị phải bao gồm bằng chứng tuổi hoặc tình trạng khuyết tật của quý vị.

Chủ Quyền

Quý vị phải sở hữu và cư ngụ toàn bộ ngôi nhà đang xin được miễn thuế (người sở hữu toàn bộ), như một tài sản
được hưởng trọn đời (kể cả hợp đồng suốt đời), hoặc qua hợp đồng mua bán.
Một ngôi nhà được sở hữu chung bởi một cặp vợ chồng, một cặp chung sống có đăng ký, hoặc người cùng làm
chủ thì xem là được sở hữu bởi mỗi người vợ/chồng, bạn chung sống, hoặc người cùng làm chủ. Chỉ một người
cần phải đáp ứng điều kiện tuổi tác hoặc khuyết tật. Người cùng làm chủ là người sống với đương đơn và có
quyền lợi sở hữu nơi cư trú. Cần phải nộp thông tin lợi tức của người cùng làm chủ.

Nơi Cư Trú

Bất động sản phải là nơi cư trú chính của quý vị tại kỳ hạn nộp đơn xin của quý vị. Quý vị phải cư ngụ tại ngôi nhà
nhiều hơn sáu tháng mỗi năm.
Cho Thuê: Nhà của quý vị có thể hội đủ điều kiện ngay cả khi quý vị tạm thời ở trong bệnh viện, viện dưỡng lão,
nhà nội trú hoặc nhà dành cho người lớn. Quý vị phải nộp đơn trước khi vào viện dưỡng lão hoặc nhà nội trú. Quý
vị có thể cho người khác thuê nhà của quý vị trong lúc quý vị ở tại một trong những cơ sở bên trên nếu lợi tức cho
thuê được dùng để thanh toán chi phí cho cơ sở đó.
Nhà Nghỉ: Các bất động sản được dùng làm nhà nghỉ không hội đủ điều kiện hưởng chương trình miễn thuế.

Lợi Tức Gia Đình

Tổng lợi tức hàng năm của gia đình quý vị (lợi tức này được định nghĩa là lợi tức tổng cộng, trái với lợi
tức sau khi khấu trừ) không thể vượt qua $35,000 để hội đủ điều kiện được miễn thuế. Nếu lợi tức của
gia đình quý vị ít hơn $40,000, quý vị có thể hội đủ điều kiện hưởng chương trình hoãn thuế cho người
cao niên.
Lợi tức gia đình bao gồm tổng lợi tức kết hợp của quý vị, vợ/chồng hoặc bạn chung sống của quý vị, và
người cùng làm chủ. Người cùng làm chủ là người sống trong nhà quý vị và có quyền lợi sở hữu nhà
của quý vị.

TÍNH TOÁN TỔNG LỢI TỨC
Lợi tức hàng năm tối đa để quý vị có thể hưởng và hội đủ điều kiện được miễn thuế là $35,000. Tổng
lợi tức quý vị nhận trong năm nộp đơn quyết định khả năng hội đủ điều kiện của quý vị - Nếu quý vị nộp
đơn trong năm 2010 để xin miễn thuế năm 2011, quý vị phải dùng lợi tức năm 2010 để hội đủ điều kiện.

TÔI NÊN LÀM GÌ NẾU LỢI TỨC CỦA TÔI THAY ĐỔI?
Nếu lợi tức của quý vị thay đổi, xin liên lạc King County Assessor’s Office (Văn Phòng Chuyên Viện Định Thuế
Bất Động Sản Hạt King) ở số 206-296-3920 và chúng tôi có thể giúp quý vị nộp hồ sơ Tường Trình Thay Đổi.
Thay Đổi Hoàn Cảnh Thông Thường
• Người nộp đơn hội đủ điều kiện đã qua đời
• Thay đổi lợi tức
• Bán hoặc chuyển nhượng bất động sản
• Chuyển đến một chỗ ở chính khác
• Thay đổi tình trạng khuyết tật
• Thay đổi kế hoạch phân vùng hoặc sử dụng đất đai nếu chỗ ở chính của quý vị rộng hơn một mẫu đất.
Nếu lợi tức của quý vị tăng và cao hơn $35,000, quý vị phải thông báo cho Department of Assessments
(Sở Định Thuế Bất Động Sản) để chúng tôi có thể hủy bỏ quyền lợi miễn thuế trong một năm.
Chúng tôi sẽ phục hồi quyền lợi miễn thuế của quý vị nếu lợi tức của quý vị dưới $35,000 trong năm tới.

Các Ví Dụ Thông Thường Về Tổng Lợi Tức

• Phúc Lợi An Sinh Xã Hội và Hưu Trí Ngành Hỏa Xa
• Tiền lương và các phúc lợi quân đội ngoại trừ tiền chăm sóc phục vụ và trợ cấp y tế.
• Phúc lợi cựu chiến binh ngoại trừ tiền chăm sóc phục vụ và trợ cấp y tế. Bắt đầu vào năm tính thuế
2009, quý vị có thể loại trừ tiền đền bù khuyết tật cho cựu chiến binh và tiền tử tuất của quý vị.
* Danh sách tính thuế năm 2008 đòi hỏi khuyết tật liên quan đến phục vụ 100% và lợi tức khuyết tật được
bao gồm.
• Thu Nhập Lương Hưu: Kể cả các khoản tiền phân chia từ trái phiếu hưu trí, tài khoản hưu trí riêng, và
chương trình Keogh.
• Doanh Nghiệp hoặc Thuê Mướn: Khoản giảm giá trị không thể được khấu trừ và quý vị có thể không
trừ khoản tổn thất doanh nghiệp hoặc thuê mướn hoặc dùng những tổn thất này để bù vào lợi tức
khác.
• Thu nhập tiền lãi và tiền lãi cổ phần
Lưu ý: Tiền trả cho cựu chiến binh khuyết tật và tiền nợ nhà đảo ngược (có thể ảnh hưởng đến chương
trình hoãn thuế) sẽ không được dùng để tính mức lợi tức hợp lệ của quý vị, nhưng quý vị cần phải nộp
giấy tờ cho thấy tổng số tiền nhận được hoặc rút ra trong năm để xác nhận các nguồn chi phí sinh sống
của quý vị.

Tôi có phải nộp đơn xin mới mỗi năm không?

Đối với Chương Trình Hoãn Thuế Cho Công Dân Cao Niên, quý vị phải nộp đơn lại mỗi năm.
Đối với Chương Trình Miễn Thuế Cho Công Dân Cao Niên, quý vị phải gia hạn đơn miễn thuế của quý vị
sáu năm một lần trừ phi lợi tức hoặc hoàn cảnh của quý vị có sự thay đổi. (Kết hôn, ly dị, hoặc vợ/chồng
qua đời).
Đối với mỗi chương trình, đơn xin gia hạn sẽ được gửi đến quý vị vào thời gian cần gia hạn.

LUẬT LỆ VÀ QUY LUẬT
Revised Code of Washington (RCW – Luật Tu Chính của Tiểu Bang Washington) Chương 84.36 379389 – Miễn Thuế (Thuế Bất Động Sản)
Washington Administrative Code (WAC – Luật Hành Chính Tiểu Bang Washington) Chương 458-16A100 đến 150 - Miễn Thuế Bất Động Sản Cho Công Dân Cao Niên/Người Khuyết Tật

 HUẾ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ CÁC KHOẢN THUẾ HỢP
T
LỆ ĐƯỢC MIỄN

Giá trị nơi cư trú của quý vị được “giữ nguyên” vào ngày 1 tháng Giêng, 1995 hoặc ngày 1 tháng Giêng
năm nộp đơn đầu tiên.
Ví dụ: Nếu quý vị đáp ứng đủ các điều kiện miễn thuế vào năm nộp đơn là năm 2010, giá trị ước định nơi

cư trú của quý vị sẽ giữ nguyên mức của năm 2010, trừ phi hoàn cảnh của quý vị thay đổi hoặc có công
trình xây dựng mới.
Chuyên Viên Định Thuế Bất Động Sản Hạt King sẽ tiếp tục đưa ra giá thị trường của bất động sản, nhưng
quý vị được gửi hóa đơn thuế chỉ cho giá trị đã được giữ nguyên – trừ phi giá thị trường thấp hơn giá
được giữ nguyên trước đây. Hay nói cách khác, quý vị luôn luôn được đánh thuế trên giá trị thấp hơn.
Nếu lợi tức hàng năm của quý vị trong năm nộp đơn là $35,000 hoặc ít hơn, nhà của quý vị sẽ được miễn
tất cả các khoản thuế thừa và đặc biệt. Các khoản thuế thừa và đặc biệt là những khoản thuế bên cạnh
thuế chính thức của quý vị, và cần phải được cử trị chấp thuận và cung ứng tiền cho những mục đích cụ
thể (ví dụ, trái phiếu trường học, thuế bảo trì và hoạt động.) Thuế này không bao gồm các lệ phí nước bề
mặt, cỏ độc hại hoặc lệ phí bảo tồn.
Nếu lợi tức của quý vị là $30,000 hoặc ít hơn, một phần thuế chính thức có thể được miễn trừ.
Các Nhóm Có Lợi Tức Hợp Lệ
Qualifying Income Brackets
Lợi Tức
$30,001 - $35,000
Được miễn tất cả các khoản thuế thừa và không giảm bớt giá trị được ước định.
$25,001 – $30,000
Được miễn tất cả các khoản thuế chính thức cho $50,000 đầu tiên hoặc 35% giá trị ước định hoặc, tức là
khoản nhiều hơn trong hai khoản này, đến mức giới hạn tối đa là $70,000 và miễn tất cả các khoản thuế thừa.
$25,000 hoặc ít hơn
Miễn các khoản thuế chính thức cho $60,000 đầu tiên hoặc 60% giá trị ước định, tức là khoản nhiều hơn
trong hai khoản này, và miễn tất cả các khoản thuề thừa.

Miễn Thuế
Tiêu Chuẩn

Một Phần

Toàn Bộ

TIỀN HOÀN LẠI CHO NHỮNG NĂM TRƯỚC
Nếu quý vị đã trả tiền thuế cho những năm trước vì nhầm lẫn, sơ suất, hoặc không biết về chương
trình miễn thuế, quý vị có thể nộp đơn xin hoàn tiền lại bằng cách điền đơn xin hoàn tiền tại văn phòng
chúng tôi. Quý vị phải nộp các giấy tờ để chứng minh quý vị đáp ứng tất cả các điều kiện hợp lệ tại
thời điểm nộp đơn của các năm trước – Đơn xin riêng biệt phải được nộp cho mỗi năm tính thuế. Các
đương đơn phải nộp đơn trong vòng ba năm kể từ ngày kỳ hạn trả thuế, tiền sẽ không được hoàn lại
nếu quá ba năm.

