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Chi Phí Phục Hồi Thực Tế: $
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XÁC NHẬN
Là chủ sở hữu của các cải tạo được mô tả trong đơn đăng ký này, tại đây, bằng chữ ký của mình, tôi xác nhận rằng tôi đã biết
về trách nhiệm pháp lý có thể có (xem mặt sau) liên quan khi các cải tạo của tôi không còn đủ điều kiện được tiến hành định
giá đặc biệt theo các điều khoản của RCW Chương 84.26.
Tại đây tôi xác nhận thông tin trên là đúng và hoàn chỉnh.
Chữ ký của tất cả chủ sở hữu

ASSESSOR
Người ký tên dưới đây cũng xác nhận quyền sở hữu, mô tả pháp lý và giá trị thẩm định trước phục hồi như mô tả bên dưới đã
được xác minh từ hồ sơ của văn phòng này là chính xác. Giá trị thẩm định trước phục hồi:
TỔNG CỘNG = $
(Đất $
+ IMPS $
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)

Bất động sản lịch sử nghĩa là phần đất cùng với các cải tạo trên phần đất đó và được:

a.
b.

Liệt kê trong sổ đăng ký di tích lịch sử địa phương được tạo theo sắc lệnh toàn diện, được chứng nhận bởi Secretary of
the Interior (Bộ Trưởng Nội Vụ) như trong P.L. 96-515; hoặc
Liệt kê trong sổ đăng ký di tích lịch sử quốc gia.

Chi phí nghĩa là chi phí phục hồi thực tế. Chi phí này chiếm ít nhất hai lăm phần trăm (25%) giá trị thẩm định của di tích lịch sử
(không tính giá trị thẩm định của phần đất) trước phục hồi.
Định giá đặc biệt nghĩa là xác định giá trị thẩm định của tài sản lịch sử, trừ tối đa mười năm chi phí như được phê duyệt bởi hội đồng
đánh giá địa phương.
State Review Board (Hội Đồng Đánh Giá Tiểu Bang) là hội đồng cố vấn về bảo tồn lịch sử được thành lập theo RCW Chương 27.34
hoặc bất kỳ cơ quan kế nhiệm nào được tiểu bang chỉ định để hoạt động như hội đồng đánh giá bảo tồn tiểu bang theo luật pháp liên
bang.
Local Review Board (Hội Đồng Đánh Giá Địa Phương) có nghĩa là cơ quan địa phương được thành lập bởi cơ quan lập pháp trong khu
vực hợp nhất hoặc chưa hợp nhất. Chủ sở hữu có nghĩa là chủ sở hữu di tích.
Tài sản lịch sử không bao gồm tài sản được niêm yết trong sổ đăng ký chủ yếu cho những đồ vật được chôn dưới lòng đất.
Tài sản phải đáp ứng tiêu chí sau đây để được cơ quan lập pháp địa phương tiến hành định giá đặc biệt:

(1) Là tài sản lịch sử;
(2) Đã được xếp hạng tài sản lịch sử được xác định là hội đủ điều kiện định giá đặc biệt theo cơ quan lập pháp địa
phương;

(3) Được phục hồi với chi phí phù hợp với định nghĩa trong RW 84.26.020(2) trong vòng hai mươi tư (24) tháng trước
khi đăng ký định giá đặc biệt; và

(4) Được bảo vệ bằng thỏa thuận giữa chủ sở hữu và hội đồng đánh giá địa phương.
BÁO CÁO LÃI THUẾ BỔ SUNG VÀ TIỀN PHẠT DO BỊ LOẠI KHỎI HOẶC KHÔNG CÒN HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
ĐỊNH GIÁ ĐẶC BIỆT THEO RCW CHƯƠNG 84.26

1.

Khi một tài sản đã được phân loại và định giá là tài sản lịch sử theo RCW Chương 84.26 bị loại khỏi hoặc không còn hội
đủ điều kiện định giá đặc biệt, tài sản đó sẽ ngay lập tức phải trả thuế bổ sung tương đương:
a. Chi phí phục hồi thực tế nhân với mức thuế suất của mỗi năm mà tài sản được định giá đặc biệt; cộng với
b. Tiền lãi cho số tiền thuế bổ sung với mức lãi suất theo luật định tính trên số tiền thuế tài sản quá hạn tính từ ngày
phải trả thuế bổ sung đó, không bao gồm tiền phạt, nếu tài sản không được định giá như tài sản lịch sử; cộng với
c. Tiền phạt tương đương mười hai phần trăm số tiền được xác định trong (a) và (b)

2.

Tài sản sẽ không phải trả thuế bổ sung, lãi và tiền phạt nếu việc mất tư cách định giá đặc biệt là do:
a. Tuyên bố hoặc chuyển nhượng tài sản cho chủ sở hữu khác khiến cho tài sản đó được miễn thuế;
b. Thay thế hay phá hủy không do lỗi của chủ sở hữu; hoặc
c. Thực thi quyền trưng thu.
KHÁNG NGHỊ

1.
2.

Bất kỳ quyết định nào của hội đồng đánh giá địa phương về đăng ký phân loại tài sản lịch sử đều có thể được kháng nghị
với Superior Court (Tòa Án Tối Cao) theo RCW 34.05.570, bên cạnh những phương thức giải quyết khác theo luật.
Quyết định về loại bỏ tư cách tài sản lịch sử để miễn định giá đặc biệt hoặc các tranh chấp có thể được kháng nghị với
Board of Equalization (Hội Đồng Quân Bình) của năm hiện tại kể từ ngày 1 tháng 7 hoặc 30 ngày sau khi bị loại bỏ tư
cách, tùy theo thời hạn nào đến sau, ngoai trừ trường hợp từ chối đăng ký lần đầu.
Hãy chuyển tiếp tài liệu này đến địa chỉ ở trang đầu tiên.

