
 CÂU HỎI VỀ LÁ PHIẾU
Một địa hạt, thành phố hoặc thị trấn có được phép miễn một phần 
thuế đối với bất động sản thường xuyên bị ngập lụt không nếu bất 
động sản này đã được cải tiến khả năng chống ngập lụt?
GIẢI THÍCH
Bộ luật Hiện hành
Nói chung, Hiến pháp Virginia quy định tất cả các bất động sản đều phải đóng thuế. Hiến pháp     
Virginia cũng dành riêng một phần bất động sản đặc biệt có thể được miễn thuế. Ví dụ: Hiến pháp 
Virginia cho phép Đại Hội Đồng Lập Pháp quy định các địa phương được phép miễn một phần thuế 
bất động sản để khuyến khích các chủ sở hữu bất động sản tiến hành tu bổ các cấu trúc hiện có bằng 
cách sửa chửa, phục hồi hoặc thay thế các cấu trúc này.

Đề nghị sửa đổi 
Đề nghị Sửa đổi này cho phép Đại Hội Đồng Lập Pháp quy định các địa phương được phép miễn 
một phần thuế đối với bất động sản thường xuyên bị ngập lụt nếu bất động sản đã được cải tiến khả 
năng chống ngập lụt. Đại Hội Đồng Lập Pháp và các địa phương nào tham gia sẽ được phép quy 
định các hạn chế hoặc điều kiện để được hưởng quy chế miễn thuế này.

Phiếu “đồng ý” sẽ cho phép Đại Hội Đồng Lập Pháp quy định các địa phương được phép miễn một 
phần thuế đối với bất động sản thường xuyên bị ngập lụt nếu bất động sản đã được cải tiến khả năng 
chống ngập lụt.  

Phiếu “phản đối” sẽ không cho phép miễn thuế trong trường hợp đó. 

Toàn Văn Bản Sửa Đổi
[Nội dung mới đề nghị sẽ được gạch dưới.]

Sửa đổi Mục 6 của Điều X trong Hiến pháp Virginia như sau:

Điều X. Thuế Và Tài Chính
Mục 6. Miễn thuế bất động sản.
(a) Trừ khi có quy định khác trong Hiến pháp này, không có tài sản nào khác ngoài các tài sản dưới đây sẽ 
được miễn thuế, tại Tiểu bang và địa phương, bao gồm cả thuế thừa kế: 

(1) Tài sản thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của Tiểu bang hoặc bất kỳ chi nhánh chính quyền nào đó và 
các trách nhiệm của Tiểu bang hoặc bất kỳ chi nhánh chính quyền nào của Tiểu bang đều được miễn theo luật. 

(2) Bất động sản và tài sản cá nhân thuộc sở hữu và chỉ do nhà thờ hoặc tổ chức tôn giáo cư ngụ hoặc sử dụng 
cho các nghi lễ tôn giáo hoặc làm nơi cư ngụ cho các mục sư. 

(3) Nơi chôn cất tư nhân hoặc công cộng hoặc nghĩa trang, miễn là không sử dụng cho mục đích kiếm lợi 
nhuận. 

(4) Tài sản thuộc sở hữu của các thư viện công cộng hoặc các tổ chức giáo dục không được kinh doanh cho 
mục đích kiếm lợi nhuận, miễn là tài sản đó chủ yếu để sử dụng cho các mục đích văn học, khoa học hoặc giáo 
dục hay cho bất kỳ mục đích nào ngoài dự đoán. Điều khoản này cũng áp dụng đối với tiền lãi cho thuê tài sản 
đó như có thể được quy định trong công luật.

(5) Tài sản cá nhân vô hình hoặc bất kỳ loại hoặc các loại tài sản nào theo đó, có thể được miễn một phần hoặc 
toàn bộ theo quy định của công luật. 

(6) Tài sản do chủ sở hữu sử dụng cho các mục đích tôn giáo, từ thiện, lợi ích quốc gia, lịch sử, nhân đạo, 
văn hóa hoặc công viên và sân chơi công cộng, có thể được phân loại hoặc chỉ định theo pháp lệnh được cơ 
quan quản lý địa phương tuân theo và thi hành theo các hạn chế và điều kiện  như được quy định trong công 
luật.

(7) Đất đai phụ thuộc quyền sử dụng vĩnh viễn bị ngập nước có thể được miễn toàn bộ hoặc một phần thuế 
theo công luật.

(b)  Đại Hội Đồng Lập Pháp theo công luật có thể cho phép cơ quan quản lý của bất kỳ địa hạt, thành phố, 
thị trấn hoặc chính quyền khu vực được phép miễn thuế bất động sản của địa phương hoặc một phần thuế 
trong phạm vi hạn chế và các điều kiện như quy định. Bất động sản và tài sản cá nhân được dự định cho mục 
đích cư trú liên tục thuộc sở hữu và là nơi cư ngụ duy nhất của người không dưới 65 tuổi hoặc người tàn tật 
toàn phần và tàn tật vĩnh viễn theo quy định của công luật. Một cơ quan quản lý địa phương có thể được phép 
xác lập các giới hạn về thu nhập hoặc giá trị tài chính hoặc cả hai, để được miễn thuế đó.

(c) Ngoại trừ đối với tài sản của Tiểu bang và Đại Hội Đồng Lập Pháp theo công luật  có thể hạn chế hoặc 
quy định điều kiện cho toàn bộ hoặc một phần nhưng không gia hạn cho bất kỳ hoặc tất cả các trường hợp 
miễn thuế nói trên.

(d) Đại Hội Đồng Lập Pháp có thể định nghĩa thuế của bất cứ tài sản nào như một đề tài riêng bao gồm bất 
động sản hoặc tài sản, thiết bị, công trình hoặc thiết bị cá nhân được sử dụng chủ yếu cho mục đích giảm bớt 
hoặc ngăn ngừa ô nhiễm môi trường không khí hoặc nước của Tiểu bang hoặc cho mục đích di chuyển hoặc 
dự trữ năng lượng mặt trời, và Hội Đồng Lập Pháp  có thể cho phép cơ quan quản lý của bất kỳ địa hạt, thành 
phố, thị trấn hoặc chính quyền khu vực nào được miễn thuế toàn phần  hoặc một phần thuế bất động sản hoặc 
chính quyền khu vực có thể trực tiếp miễn toàn phần  hoặc một phần thuế bất động sản đó theo công luật.

(e) Đại Hội Đồng Lập Pháp có thể xác định hàng hóa gia dụng, các hiệu ứng cá nhân, sản phẩm và tài sản 
nông nghiệp hữu hình là chủ thể chịu thuế riêng biệt và theo công luật có thể cho phép cơ quan quản lý của 
bất kỳ địa hạt, thành phố, thị trấn hoặc chính quyền khu vực nào được  miễn toàn phần hoặc một phần thuế bất 
động sản như vậy hoặc có thể trực tiếp miễn thuế một hoặc toàn phần thuế cho tài sản đó theo công luật.

(f) Việc miễn thuế cho tài sản như được xác lập hoặc cho phép sẽ được phân tích nghiêm ngặt; tuy nhiên, 
miễn là tất cả tài sản được miễn thuế vào ngày có hiệu lực của mục này sẽ tiếp tục được miễn thuế cho đến khi 
Đại Hội Đồng Lập Pháp có quy định khác như được nêu trong đây.

(g) Theo công luật, Đại Hội Đồng Lập Pháp có thể cho phép bất kỳ địa hạt, thành phố, thị trấn hoặc chính 
quyền khu vực nào thu phí dịch vụ đối với các chủ sở hữu của một loại hoặc các loại tài sản được miễn thuế 
cho các dịch vụ theo quy định của chính quyền đó.

(h) Theo công luật, Đại Hội Đồng Lập Pháp có thể cho phép cơ quan quản lý của bất kỳ địa hạt, thành phố, 
thị trấn hoặc chính quyền khu vực nào miễn một phần thuế bất động sản địa phương, trong phạm vi các hạn 
chế đó và theo các điều kiện như có thể được quy định, (i) đối với bất động sản mà các công trình cải tiến, 
theo tuổi và mục đích sử dụng, đã được cải tạo, tu sửa hoặc thay thế đáng kể hoặc (ii) đối với bất động sản 
được cải tiến hoặc có các kết cấu mới trong các khu bảo tồn, tái thiết hoặc phục hổi.

(i) Theo công luật, Đại Hội Đồng Lập Pháp có thể cho phép cơ quan quản lý của bất kỳ địa hạt, thành phố 
hoặc thị trấn nào miễn thuế hoặc một phần thuế cho bất kỳ thiết bị phát điện nào được lắp đặt sau ngày 31 
tháng 12 năm 1974, cho mục đích chuyển đổi từ dầu hỏa hoặc khí thiên nhiên sang than đá hoặc gỗ, vỏ cây, 
mạt cưa hoặc bất kỳ nguồn năng lượng thay thế nào khác để phục vụ cho hoạt động sản xuất và bất kỳ thiết bị 
đồng phát điện nào được lắp đặt kể từ ngày đó để sử dụng trong việc sản xuất.

(j)  Theo công luật, Đại Hội Đồng Lập Pháp có thể cho phép cơ quan quản lý của bất kỳ địa hạt, thành phố 
hoặc thị trấn nào có quyền miễn thuế hoặc một phần thuế cho bất kỳ hoạt động kinh doanh, cấp phép hành 
nghề hoặc chuyên môn hay vốn của bất kỳ thương gia nào hoặc cả hai.

(k) Theo công luật, Đại Hội Đồng Lập Pháp có thể cho phép cơ quan quản lý của bất kỳ địa hạt, thành phố 
hoặc thị trấn nào miễn một phần thuế bất động sản địa phương, trong phạm vi hạn chế và các điều kiện như có 
thể được quy định, đối với các bất động sản đã được cải tiến nhưng thường xuyên bị ngập lụt tuy đã thực hiện 
các nỗ lực giảm nhẹ, giảm thiểu hoặc cải thiện tình trạng ngập lụt.

ĐIỀU X.  Thuế và Tài chính.  Mục 6-A.  
 Miễn thuế bất động sản cho vợ/chồng còn sống của một số cựu quân nhân với trường hợp đặc biệt và vợ/chồng còn sống của quân nhân đã tử trận.

CÂU HỎI VỀ LÁ PHIẾU
Luật miễn thuế bất động sản đối với nơi cư ngụ chính của vợ/chồng còn sống của 
cựu quân nhân được trợ cấp một trăm phần trăm do thương tật khi thi hành nghĩa 
vụ,  thương tật vĩnh viễn và thương tật toàn phần có nên sửa đổi để cho phép vợ/
chồng còn sống của cựu quân nhân đó chuyển đến nơi cư ngụ chính khác và vẫn 
được yêu cầu miễn thuế không?

GIẢI THÍCH
Bộ luật Hiện hành
Hiến pháp của Virginia hiện bắt buộc Đại Hội Đồng Lập Pháp miễn thuế đối với nơi cư ngụ chính của bất 
kỳ cựu quân nhân nào đã được Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ xác định có mức độ thương tật một trăm phần 
trăm do thi hành nghĩa vụ, thương tật vĩnh viễn và thương tật toàn phần.  Luật miễn thuế này cũng áp dụng 
cho vợ/chồng còn sống của cựu quân nhân đó, miễn là vợ/chồng còn sống của cựu quân nhân đó tiếp tục 
sử dụng bất động sản này làm nơi cư ngụ chính.   

Đề nghị Sửa đổi
Đề nghị sửa đổi cho phép vợ/chồng còn sống của bất kỳ cựu quân nhân nào đã được Bộ Cựu chiến binh 
Hoa Kỳ xác định có mức độ thương tật một trăm phần trăm do thi hành nghĩa vụ, thương tật vĩnh viễn và 
thương tật toàn phần được tiếp tục yêu cầu miễn thuế như hiện tại, ngay cả khi vợ/chồng còn sống của cựu 
quân nhân đó chuyển đến nơi cư ngụ chính mới do chính họ sở hữu.

Phiếu “đồng ý” sẽ cho phép vợ/chồng còn sống của những cựu quân nhân này chuyển đến nơi cư ngụ 
chính mới do chính họ sở hữu và vẫn được yêu cầu miễn thuế.  

Phiếu “phản đối” sẽ không cho phép vợ/chồng còn sống của những cựu quân nhân đó chuyển đến nơi cư 
ngụ chính mới và vẫn yêu cầu miễn thuế.  
 
 

Sửa đổi Mục 6-A của Điều X trong Hiến pháp Virginia như sau:

Điều X. Thuế Và Tài Chính. Mục 6-A.  Miễn thuế bất động sản 
cho vợ/chồng còn sống của một số cựu quân nhân với trường hợp 
đặc biệt và vợ/chồng còn sống của quân nhân đã tử trận.
(a) Bất kể các điều khoản trong Mục 6, theo công luật và trong phạm vi các hạn chế và điều kiện của 
công luật, Đại Hội Đồng Lập Pháp sẽ miễn thuế  bất động sản, bao gồm cả bất động sản do vợ và chồng 
đồng sở hữu của bất kỳ cựu quân nhân nào đã được Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ hoặc cơ quan kế nhiệm 
xác định theo luật liên bang có mức độ thương tật một trăm phần trăm do thi hành nghĩa vụ, thương tật 
vĩnh viễn và thương tật toàn phần, và là người sử dụng bất động sản đó làm nơi cư ngụ chính.  Đại Hội 
Đồng Lập Pháp cũng sẽ áp dụng luật miễn thuế đối với bất động sản thuộc sở hữu của vợ/chồng còn sống 
của cựu quân nhân đủ điều kiện được miễn thuế theo tiểu mục này, miễn là vợ/chồng còn sống đó không 
tái hôn và tiếp tục sử dụng bất động sản này làm nơi cư trụ chính. Luật miễn thuế này được áp dụng cho 
nơi cư ngụ chính của vợ/chồng còn sống mà không giới hạn vợ/chồng còn sống đó chuyển đến nơi cư ngụ 
chính khác.

(b) Bất kể các điều khoản trong Mục 6, theo công luật và trong phạm vi các hạn chế và điều kiện của 
công luật, Đại Hội Đồng Lập Pháp có thể miễn thuế đối với bất động sản của vợ/chồng còn sống của quân 
nhân Hoa Kỳ đã tử trận do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xác định, là người sử dụng bất động sản này làm nơi 
cư ngụ chính. Luật miễn thuế theo tiểu mục này sẽ không được áp dụng nếu vợ/chồng còn sống đó tái hôn 
và họ không được yêu cầu miễn thuế về sau.  Luật miễn thuế này được áp dụng bất kể vợ/chồng  đã tử trận 
trước ngày tiểu mục này có hiệu lực hay không, nhưng luật miễn thuế này sẽ không được áp dụng cho bất 
kỳ khoảng thời gian nào trước ngày hiệu lực. Luật miễn thuế này áp dụng cho nơi cư ngụ chính của vợ/
chồng còn sống mà không giới hạn họ chuyển đến nơi cư ngụ chính khác và không yêu cầu vợ/chồng đó 
phải cư ngụ trong Tiểu bang tại thời điểm quân nhân đó hy sinh.  

 Toàn Văn Bản Sửa Đổi
  [Nội dung mới đề nghị sẽ được gạch dưới. Nội dung cũ bị loại bỏ sẽ được gạch bỏ.]
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ĐIỀU X.  Bản Tuyên Bố Về Các Quyền.  Thuế và Tài chính.  Mục 6.  Miễn thuế bất động sản.1




