
 

Quận Fairfax cắt giảm tiền phạt cho các 
khoản thanh toán trễ thuế bất động sản 
và tài sản cá nhân (xe hơi)cho cư dân có 
bổn phận đóng thuế. 

 
Ngày 23 tháng 6 năm 2020 
 
Để giúp đỡ cư dân có bổn phận đóng thuế bất động sản và tài sản cá nhân trong thời gian đại 

dịch đang diễn ra, quận Fairfax đã giảm thiểu đáng kể những hình phạt bằng tiền cho cư 
dân nếu họ đã trả trễ các khoản thuế bất động sản và thuế tài sản cá nhân trong năm nay. 
Ngày 23 tháng 6, Ban hội đồng quản trị quận  đã phê chuẩn những thay đổi sẽ chỉ được áp 
dụng cho năm thuế 2020. Giới lãnh đạo quận đã giảm tiền phạt xuống còn một nửa, từ 
10% xuống còn 5% cho các khoản thuế thanh toán trễ. Họ cũng quyết định giảm thêm 15% 
các khoản tiền phạt bổ sung đối với thuế tài sản cá nhân – hay là thuế xe hơi - nếu trả trễ 
quá 30 ngày. 
“Những thời điểm dao động này đã gây khó khăn tài chính cho nhiều người trong cộng 
đồng chúng tôi và sự căng thẳng của việc cân bằng các khoản thanh toán thuế với các 
nhu cầu cơ bản có thể là quá lớn.” Chủ tịch Jeffrey C. McKay cho biết:”Ban hội đồng quản 
trị quận cam kết sẽ có những hành động cần thiết để giúp đỡ cư dân của chúng tôi và tôi rất vui 
mừng khi chúng tôi có những nguồn lực để có thể thực hiện những biện pháp cứu trợ một cách 
kịp thời.” 
 
 

 



 

 

Vào cuối tháng ba, hội đồng quản trị đã gia hạn ngày cuối cùng đóng thuế cho một nửa đầu của 

thuế bất động sản vào 28 tháng tám. Ngày cuối của khoản thanh toán này thường là một tháng 
trước, tức là khoảng 28 tháng bẩy. Ngày cuối để báo cáo những thay đổi về quyền sở hữu tài sản cá 
nhân cũng đã được gia hạn tới ngày 1 tháng sáu. Tuy nhiên người trả thuế vẫn bị phạt 10% nếu báo 
cáo sau ngày 1 tháng sáu. 

Như thường lệ, nhân viên của cục quản lý thuế sẵn sàng giúp đỡ những người nộp thuế có hoàn 
cảnh tài chính khó khăn bằng việc thiết lập một chương trình trả góp hợp lý. 

Người dân và doanh nghiệp luôn được khuyến khích một cách mạnh mẽ cho việc đóng thuế trên 
mạng vì đó là cách an toàn nhất, nhanh nhất và dễ dàng nhất trong thời gian đại dịch. Thanh toán 
bằng ngân phiếu điện tử rất dễ dàng, nhanh chóng và miễn phí. Các quan chức muốn nhắc nhở cư 
dân, người thường trả thuế bằng tiền mặt rằng họ có thể gởi bằng một lệnh chuyển tiền như 
Money order , qua bưu điện. 

Để biết thêm chi tiết hoặc có thắc mắc, xin liên hệ với cục quản lý thuế quận Fairfax qua điện thư 
hoặc điện thoại số 703-222-8234, Cho người khiếm thính 711. 




