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ร่างกฎหมาย เปลีย่นขอ้ก�ำหนดส�ำหรบัเจำ้ของอสงัหำรมิทรพัยบ์ำงรำยเพือ่ใหส้ำมำรถโอนฐำนภำษทีรพัยส์นิของ
ตนไปยงัอสงัหำรมิทรพัยท์ ีเ่ปลีย่นแทนใหม่
กำรแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูดว้ยกระบวนกำรเขำ้ชือ่เสนอกฎหมำยโดยประชำชนและบทกฎหมำย5

หวัขอ้และบทสรุปอยำ่งเป็นทำงกำร  จ ัด เ ต รีย ม โ ด ย อ ัย ก ำ ร สู ง สุ ด

ควำมเป็นมำ
รฐับำลทอ้งถิน่เรยีกเก็บภำษกีบัเจำ้ของ
ทรพัยส์นิ รัฐบาลทอ้งถิน่ในรัฐ California 
ไมว่า่จะเป็นเมอืง เทศมณฑล โรงเรยีน และ
เขตพเิศษตา่ง ๆ เรยีกเกบ็ภาษีจากเจา้ของ
ทรัพยส์นิตามมลูคา่ของทรัพยส์นิเหลา่นัน้ 
ภาษีทรัพยส์นิเป็นแหลง่รายไดส้�าคญัแหลง่
หนึง่ของรัฐบาลทอ้งถิน่ โดยสรา้งรายไดก้วา่ 
$60 พันลา้นตอ่ปีทัว่ทัง้รัฐ 
กำรค�ำนวณภำษขีองเจำ้ของทรพัยส์นิ 
การค�านวณภาษีทีเ่จา้ของทรัพยส์นิตอ้งจา่ย 
ภาษีทรัพยส์นิรายปีทีเ่จา้ของทรัพยส์นิแตล่ะ
รายตอ้งจา่ยเทา่กบัมลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของ
ทรัพยส์นินัน้ คณูดว้ยอตัราภาษีของทรัพยส์นิ
นัน้ อตัราภาษีทรัพยส์นิปกตขิองเจา้ของ
ทรัพยส์นิอยูท่ีร่อ้ยละ 1.1 ในปีทีซ่ ือ้ทรัพยส์นิ
นัน้มา มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีคอืราคาซือ้ของ

ทรัพยส์นินัน้ แตล่ะปีหลงัจากนัน้ จะมกีารปรับ
มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของทรัพยส์นินัน้ตาม
อตัราเงนิเฟ้อ (สงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2) การ
ปรับดงักลา่วจะเกดิขึน้เรือ่ย ๆ จนกวา่จะขาย
ทรัพยส์นินัน้ไป และจะเก็บภาษีทรัพยส์นินัน้ที่
ราคาซือ้ครัง้ใหมนั่น้ 
ผูย้ำ้ยมกัประสบกบัภำระภำษทีรพัยส์นิ
ทีส่งูข ึน้ มลูคา่ตลาดของทีอ่ยูอ่าศยัเกอืบ
ทัง้หมด (ราคาทีส่ามารถขายได)้ ขยบัสงูขึน้
มากกวา่รอ้ยละ 2 ตอ่ปี นีห่มายความวา่มลูคา่
ทีต่อ้งเสยีภาษีของทีอ่ยูอ่าศยัเกอืบทัง้หมด
นอ้ยกวา่มลูคา่ตลาด ดว้ยเหตนุี ้เมือ่เจา้ของ
บา้นซือ้บา้นหลงัใหม ่ราคาซือ้บา้นหลงัใหม่
มกัสงูกวา่มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของบา้นหลงั
เกา่ของผูซ้ ือ้ (แมว้า่บา้นเหลา่นีม้มีลูคา่ตลาด
ทีใ่กลเ้คยีงกนั)  สิง่นีน้�าไปสูภ่าษีทรัพยส์นิที่
สงูขึน้ส�าหรับผูซ้ ือ้บา้น 

• ถอดถอนขอ้ก�าหนดปัจจบุนัตอ่ไปนีอ้อก
ส�าหรับเจา้ของบา้นทีม่อีายมุากกวา่ 55 ปี 
หรอืทพุพลภาพขัน้รนุแรงเพือ่ใหส้ามารถโอน
ฐานภาษีทรัพยส์นิของตนไปยงัทีอ่ยูอ่าศยัที่
เปลีย่นแทนใหม:่ กลา่วคอื อสงัหารมิทรัพย์
ทีเ่ปลีย่นแทนนัน้ตอ้งมมีลูคา่เทา่กนัหรอืนอ้ย
กวา่ ทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่ปลีย่นแทนนัน้ตอ้งอยูใ่น
เทศมณฑลทีจ่�าเพาะ และการโอนดงักลา่ว
นัน้จะท�าไดเ้พยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้

• ถอดถอนขอ้ก�าหนดดา้นมลูคา่และสถานทีต่ัง้
ของทรัพยส์นิทีเ่ปลีย่นแทนทีค่ลา้ยคลงึกนั
ในดา้นการโอนส�าหรับอสงัหารมิทรัพยท์ีป่น
เป้ือน หรอืไดรั้บความเสยีหายจากภยัพบิตั ิ

• ก�าหนดใหม้กีารปรับแกฐ้านภาษีทรัพยส์นิ
ของทรัพยส์นิทีเ่ปลีย่นแทน บนพืน้ฐานของ
มลูคา่ของทรัพยส์นิชิน้ใหม่

สรปุกำรประเมนิผลกระทบข ัน้สดุทำ้ย
ตอ่งบประมำณของรฐับำลทอ้งถิน่และ
รฐัโดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย:
• โรงเรยีนและรัฐบาลทอ้งถิน่อืน่ ๆ แตล่ะแหง่

อาจจะสญูเสยีรายไดจ้ากภาษีทรัพยส์นิ
กวา่ $100 ลา้นตอ่ปีในสองสามปีแรก และ
จะเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ เมือ่เวลาผา่นไปจนถงึ
ประมาณ $1 พันลา้นตอ่ปี (ตามคา่เงนิดอล
ลา่รใ์นปัจจบุนั) คา่ใชจ้า่ยของรัฐในการ
ชดเชยการสญูเสยีรายไดภ้าษีทรัพยส์นิจะ
เพิม่ขึน้ในท�านองเดยีวกนั

กำรวเิครำะหโ์ดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย

สำมำรถอำ่นเนือ้หำของขอ้เสนอนีไ้ดท้ ีเ่ว็บไซตเ์ลขำธกิำรรฐั ที ่ 
http://voterguide.sos.ca.gov
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กำรวเิครำะหโ์ดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย  ต่ อ

กฎพเิศษส�ำหรบัเจำ้ของบำ้นบำงรำย ใน
บางกรณี กฎพเิศษอนุญาตใหเ้จา้ของบา้น
ในปัจจบุนัยา้ยเขา้อยูบ่า้นอกีหลงัโดยไมต่อ้ง
เสยีภาษีทรัพยส์นิทีส่งูขึน้ กฎพเิศษใชก้บั
เจา้ของบา้นทีม่อีายมุากกวา่ 55 ปี หรอืผู ้
ทพุพลภาพขัน้รนุแรง หรอืผูท้ีม่ทีรัพยส์นิทีไ่ด ้
รับผลกระทบจากภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละ
การปนเป้ือน (เราเรยีกเจา้ของบา้นเหลา่นีว้า่ 
“เจา้ของบา้นผูม้สีทิธิ”์) เมือ่ยา้ยเขา้ไปในเทศ
มณฑลเดยีวกนั เจา้ของบา้นผูม้สีทิธิส์ามารถ
โอนมลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของบา้นในปัจจบุนั
ไปยงับา้นอกีหลงัได ้หากมลูคา่ตลาดของบา้น
หลงัใหมม่คีา่เดยีวกนัหรอืนอ้ยกวา่บา้นหลงั
ปัจจบุนั นอกจากนี ้รัฐบาลเทศมณฑลอาจ
อนุญาตใหเ้จา้ของบา้นผูม้สีทิธิส์ามารถโอน
มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีไปยงับา้นในเทศมณฑล
จากบา้นในเทศมณฑลอืน่ สบิเทศมณฑลที่
อนุญาตการโอนเชน่นี ้ยกเวน้ในบางกรณีจ�ากดั 
เจา้ของบา้นทีม่อีายมุากกวา่ 55 ปีหรอืเป็นผู ้
ทพุพลภาพขัน้รนุแรงสามารถโอนมลูคา่ทีต่อ้ง
เสยีภาษีครัง้หนึง่ในชวีติ ในกลอ่งดา้นขา้งนี ้
(“เกดิอะไรขึน้ภายใตก้ฎหมายปัจจบุนั?”) มี
ตวัอยา่งวธิกีารท�างานของกฎเหลา่นี้

ภำษอีืน่ ๆ ในกำรซือ้บำ้น เมอืงและเทศ
มณฑลเรยีกเกบ็ภาษีจากการโอนบา้นและ
อสงัหารมิทรัพยอ์ืน่ ๆ  โดยในทัว่รัฐ ภาษีการ
โอนเรยีกเกบ็ประมาณ $1 พันลา้นดอลลาร์
ส�าหรับเมอืงและเทศมณฑลตา่ง ๆ 
เทศมณฑลบรหิำรภำษทีรพัยส์นิ ผูป้ระเมนิ
ของเทศมณฑลเป็นผูก้�าหนดมลูคา่ทีต่อ้งเสยี
ภาษีของทรัพยส์นิ ในทัว่รัฐ คา่ใชจ้า่ยของเทศ
มณฑลส�าหรับเจา้หนา้ทีผู่ป้ระเมนิรวมอยูท่ี่
ประมาณ $600 ลา้นตอ่ปี 
ภำษรีำยไดส้ว่นบคุคลรฐั California รัฐ
เก็บภาษีรายไดส้ว่นบคุคลจากรายไดท้ีไ่ดรั้บ
ภายในรัฐ รายไดท้ีต่อ้งเสยีภาษีสามารถรวมถงึ
ก�าไรจากการขายบา้น ภาษีรายไดส้ว่นบคุคล
เรยีกเกบ็มากกวา่ $80 พันลา้นตอ่ปี 

ขอ้เสนอ
ขยำยกฎพเิศษส�ำหรบัเจำ้ของบำ้นผูม้สีทิธ ิ ์
ขอ้เสนอใหแ้กไ้ขรัฐธรรมนูญเพือ่ขยายกฎพเิศษ
ทีใ่หก้ารลดหยอ่นภาษีทรัพยส์นิกบัเจา้ของบา้น
ผูม้สีทิธิเ์มือ่พวกเขาซือ้บา้นอกีหลงั เริม่ตัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม 2019 ขอ้เสนอนี:้

เปลีย่นขอ้ก�าหนดส�าหรับเจา้ของอสงัหารมิทรัพยบ์างรายเพือ่ใหส้ามารถโอนฐานภาษีทรัพยส์นิของ
ตนไปยังอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ปลีย่นแทนใหม่

การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญดว้ยกระบวนการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนและบทกฎหมาย

ร่างกฎหมาย

5

เกดิอะไรขึน้ภำยใตก้ฎหมำยปจัจบุนั
   สามภีรรยาอาย ุ55 ปี ซือ้บา้นเมือ่ 30 ปีทีแ่ลว้เป็นเงนิ $110,000 มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของบา้นของพวกเขาใน
ปัจจบุนัอยูท่ี ่$200,000 ($110,000 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 ตอ่ปีเป็นเวลา 30 ปี) ภาษีทรัพยส์นิตอ่ปีของพวกเขาอยู่
ที ่$2,200 (รอ้ยละ 1.1 ของมลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษี) บา้นของพวกเขาขณะนีส้ามารถขายไดท้ีร่าคา $600,000 ทัง้คู่
ก�าลงัตดัสนิใจวา่จะยา้ยเขา้ไปอยูใ่นบา้นหลงัใดหลงัจากทัง้สองหลงั

•   บำ้นทีร่ำคำแพงมำกกวำ่ ทางเลอืกแรกคอืการยา้ยไปยงับา้นทีร่าคา $700,000 การยา้ยนีจ้ะไมไ่ดส้ทิธิต์าม
กฎพเิศษเนือ่งจากบา้นหลงัใหมม่รีาคาแพงกวา่บา้นหลงัปัจจบุนั หากทัง้คูย่า้ยดว้ยทางเลอืกนี ้มลูคา่ทีต่อ้ง
เสยีภาษีของบา้นหลงัใหมข่องพวกเขาจะอยูท่ี ่$700,000 (ราคาซือ้บา้น) ภาษีทรัพยส์นิตอ่ปีของพวกเขาจะ
เพิม่เป็น $7,700

•   บำ้นทีร่ำคำถกูกวำ่ ทางเลอืกทีส่องคอืการยา้ยไปยงับา้นทีร่าคา $450,000 ในกรณีนีจ้ะเขา้เกณฑก์ฎพเิศษ 
มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของบา้นหลงัใหมน่ีจ้ะอยูท่ี ่$200,000 (เทา่กบับา้นหลงัเดมิของพวกเขา) ภาษีทรัพยส์นิ
ตอ่ปีของพวกเขาจะเหลอืเพยีง $2,200
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ร่างกฎหมาย เปลีย่นขอ้ก�าหนดส�าหรับเจา้ของอสงัหารมิทรัพยบ์างรายเพือ่ใหส้ามารถโอนฐานภาษีทรัพยส์นิของ 
ตนไปยังอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ปลีย่นแทนใหม่
การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญดว้ยกระบวนการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนและบทกฎหมาย5

• อนญุำตกำรยำ้ยในทกุ
พืน้ทีใ่นรฐั เจา้ของบา้นผู ้
มสีทิธิส์ามารถโอนมลูคา่
ทีต่อ้งเสยีภาษีของบา้น
หลงัปัจจบุนัไปยงับา้นอกี
หลงัทีใ่ดกไ็ดใ้นรัฐ 

• อนญุำตกำรซือ้บำ้น
หลงัทีม่รีำคำแพงกวำ่ 
เจา้ของบา้นผูม้สีทิธิ์
สามารถโอนมลูคา่ทีต่อ้ง
เสยีภาษีของบา้นหลงั
ปัจจบุนั (โดยอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นเล็กนอ้ย) ไป
ยงับา้นทีม่รีาคาแพงกวา่ 
มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีโอน
จากบา้นหลงัปัจจบุนัไปยงั
บา้นหลงัใหมถ่กูปรับใหส้งู
ขึน้ มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษี
ของบา้นหลงัใหมม่ากกวา่
มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของบา้นหลงัเกา่แต่
นอ้ยกวา่มลูคา่ตลาดของบา้นหลงัใหม ่
ตวัอยา่งปรากฏในกลอ่งดา้นขา้ง (“เกดิ
อะไรขึน้ภายใตร้า่งกฎหมาย 5”) 

• ลดภำษสี�ำหรบับำ้นทีเ่พิง่ซือ้ใหมท่ี่
รำคำถกูกวำ่ เมือ่เจา้ของบา้นผูม้สีทิธิ์
ยา้ยเขา้ไปยงับา้นทีร่าคาถกูกวา่ มลูคา่
ทีต่อ้งเสยีภาษีโอนจากบา้นหลงัปัจจบุนั
ไปยงับา้นหลงัใหมจ่ะถกูปรับใหล้ดลง 
ตวัอยา่งปรากฏในกลอ่งดา้นขา้ง (“เกดิ
อะไรขึน้ภายใตร้า่งกฎหมาย 5”) 

• ยกเลกิกำรจ�ำกดัจ�ำนวนคร ัง้ทีเ่จำ้ของ
บำ้นสำมำรถใชก้ฎพเิศษ ไมม่กีารจ�ากดั
จ�านวนครัง้ทีเ่จา้ของบา้นผูม้สีทิธิส์ามารถ
โอนมลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของตน

ผลกระทบตอ่งบประมำณ
รำยไดภ้ำษทีรพัยส์นิทีล่ดลงใหก้บัรฐับำล
ทอ้งถิน่ ขอ้เสนอนีอ้าจสง่ผลกระทบหลาย
ประการตอ่รายไดภ้าษีทรัพยส์นิ

• ภำษทีีล่ดลงจำกผูท้ ีต่อ้งยำ้ยบำ้น
อยูแ่ลว้ ในขณะนีม้เีจา้ของบา้นจ�านวน 
85,000 รายทีม่อีายมุากกวา่ 55 ปี ยา้ย
ไปยงับา้นอกีหลงัในแตล่ะปีโดยไมไ่ด ้
รับการเวน้จากภาษีทรัพยส์นิ ผูย้า้ยบา้น
เหลา่นีเ้กอืบทัง้หมดกลบัตอ้งเสยีภาษี
ทรัพยส์นิทีส่งูขึน้ ภายใตข้อ้เสนอนี ้ภาษี
ทรัพยส์นิของพวกเขาจะลดลงเป็นอยา่ง
มาก ซึง่จะลดรายไดภ้าษีทรัพยส์นิ 

• เป็นไปไดว้ำ่ภำษจีะสงูขึน้จำกรำคำ
บำ้นทีส่งูข ึน้และกำรกอ่สรำ้งบำ้นที่
เพิม่ข ึน้ ขอ้เสนอนีจ้ะสง่ผลใหค้นขาย
บา้นของตนและซือ้บา้นหลงัใหมเ่พราะวา่
พวกเขาจะไดรั้บการเวน้ภาษีจากการกระ
ท�าเชน่นัน้ จ�านวนผูย้า้ยบา้นอาจเพิม่ขึน้
หลายหมืน่ราย หลายคนทีส่นใจในการซือ้
และขายบา้นจะสรา้งผลกระทบตอ่ราคา
บา้นและการกอ่สรา้งบา้น การเพิม่ขึน้ของ
ราคาบา้นและการกอ่สรา้งบา้นจะน�าไปสู่
รายไดภ้าษีทรัพยส์นิทีเ่พิม่ขึน้ 

เกดิอะไรขึ�นภายใตร้า่งกฎหมาย 5

$300,000 $200,000 $100,000

การใชคู้ส่ามภีรรยาคูเ่ดมิจากตวัอยา่งกอ่นหนา้นี� บา้นหลงัปัจจบุนัของพวกเขามมีลูคา่ตอ้งเสยีภาษี 
$200,000 และมมีลูคา่ตลาด $600,000 หากพวกเขายา้ยไป มลูคา่เสยีภาษีของบา้นหลงั
ใหมข่องพวกเขาจะเป็น:

มลูคา่ภาษีขอ
งบา้นหลงักอ่น

$700,000
มลูคา่ตลาดขอ
งบา้นหลงัใหม่

$600,000
มลูคา่ตลาดขอ
งบา้นหลงักอ่น

 หากคูส่ามภีรรยาซื�อบา้นในราคา $700,000 มลูคา่ภาษีของบา้นหลงัใหมน่ี�
จะเป็น $300,000 (ตามที�แสดงไวข้า้งลา่ง) คา่ภาษีทรัพยส์นิรายปีของพวกเขาจะเป็น 
$3,300 ซึ�งมากกวา่ที�พวกเขาจา่ยสําหรับบา้นหลงักอ่นของพวกเขา ($2,200) 
แตน่อ้ยกวา่ที�พวกเขาจะจา่ยภายใตก้ฎหมายปัจจบุนั ($7,700) มาก 

มลูคา่ภาษีขอ
งบา้นหลงัใหม่

$150,000 $200,000 75%

หากคูส่ามภีรรยาซื�อบา้นในราคา $450,000 มลูคา่ภาษีของบา้นหลงัใหมน่ี�จะเป็น 
$150,000 (ตามที�แสดงไวข้า้งลา่ง) คา่ภาษีทรัพยส์นิรายปีของพวกเขาจะเป็น $1,650 
ซึ�งนอ้ยกวา่ที�พวกเขาจา่ยสําหรับบา้นหลงักอ่นของพวกเขาและที�พวกเขาจะจา่ยภายใตก้ฏ
หมายปัจจบุนั ($2,200 ) 

มลูคา่ภาษีขอ
งบา้นหลงักอ่น

$450,000
มลูคา่ตลาดขอ
งบา้นหลงัใหม่

$600,000
มลูคา่ตลาดขอ
งบา้นหลงักอ่น

มลูคา่ภาษีขอ
งบา้นหลงัใหม่

บา้นแพงขึ�น. 

บา้นถกูลง. 
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การสญูเสยีรายไดจ้ากผูท้ีต่อ้งยา้ยบา้นอยู่
แลว้จะมากกวา่รายไดจ้ากราคาบา้นและการ
กอ่สรา้งบา้นทีส่งูขึน้ ซึง่นีห้มายความวา่ขอ้
เสนอนีจ้ะชว่ยลดภาษีทรัพยส์นิส�าหรับรัฐบาล
ทอ้งถิน่ ในไมก่ีปี่แรก โรงเรยีนและรัฐบาลทอ้ง
ถิน่ตา่งอาจตอ้งสญูเสยีมากกวา่ $100 ลา้น
ตอ่ปี ในเวลาตอ่มา การสญูเสยีดงักลา่วจะเพิม่
ขึน้ซึง่สง่ผลใหโ้รงเรยีนและรัฐบาลทอ้งถิน่ตา่ง
ตอ้งสญูเสยีประมาณ $1 พันลา้นดอลลารต์อ่ปี 
(ตามคา่เงนิดอลลารใ์นปัจจบุนั) 
คำ่ใชจ้ำ่ยของรฐักบัโรงเรยีนทีเ่พิม่ข ึน้ 
กฎหมายปัจจบุนัก�าหนดใหรั้ฐตอ้งจัดหาเงนิ
เพิม่ขึน้ใหก้บัโรงเรยีนเกอืบทกุแหง่เพือ่ชดเชย
การสญูเสยีภาษีทรัพยส์นิของรัฐ ดว้ยเหตนุี ้
คา่ใชจ้า่ยของรัฐส�าหรับโรงเรยีนตา่ง ๆ จะเพิม่
ขึน้มำกกวำ่ $100 ลำ้นตอ่ปีในชว่งไมก่ีปี่แรก 
ในเวลาตอ่มา คา่ใชจ้า่ยของรัฐกบัโรงเรยีน
ทีเ่พิม่ขึน้เหลา่นีจ้ะเพิม่สงูขึน้ประมำณ 
$1 พนัลำ้นตอ่ปีตามคา่เงนิดอลลารใ์นปัจจบุนั 
(นีค่อืนอ้ยกวา่รอ้ยละ 1 ของงบประมาณรัฐ) 
กำรขึน้ภำษรีำยไดก้ำรโอนทรพัยส์นิ ดว้ย
ขอ้เสนอนีจ้ะเพิม่อตัราการขายบา้นใหส้งูขึน้ 
ขอ้เสนอดงักลา่วจะเพิม่รายไดภ้าษีจากการ
โอนทรัพยส์นิทีเ่รยีกเกบ็โดยเมอืงและเทศ
มณฑลอกีดว้ย การเพิม่ขึน้ของรายไดน้ีค้าดวา่
จะอยูท่ีห่ลายสบิลา้นดอลลารต์อ่ปี
กำรขึน้ภำษรีำยได ้เนือ่งจากขอ้เสนอนีจ้ะ
ชว่ยเพิม่จ�านวนการขายบา้นในแตล่ะปี ขอ้

เปลีย่นขอ้ก�าหนดส�าหรับเจา้ของอสงัหารมิทรัพยบ์างรายเพือ่ใหส้ามารถโอนฐานภาษีทรัพยส์นิของ
ตนไปยังอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ปลีย่นแทนใหม ่

การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญดว้ยกระบวนการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนและบทกฎหมาย

ร่างกฎหมาย

5

เสนอนีค้าดวา่จะเพิม่จ�านวนผูเ้สยีภาษีทีต่อ้ง
ช�าระภาษีรายไดจ้ากก�าไรทีไ่ดม้าจากการขาย
บา้น สิง่นีค้าดวา่จะเพิม่รายไดรั้ฐจากภาษีราย
ไดก้วา่หลายสบิลา้นดอลลารต์อ่ปี 
คำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรทีส่งูข ึน้ส�ำหรบัเทศ
มณฑล ผูป้ระเมนิประจ�าเทศมณฑลจะตอ้ง
สรา้งขัน้ตอนในการค�านวณมลูคา่ทีต่อ้งเสยี
ภาษีบา้นทีอ่ยูภ่ายใตข้อ้เสนอนี ้ส ิง่นีจ้ะน�า
ไปสูค่า่ใชจ้า่ยครัง้เดยีวส�าหรับผูป้ระเมนิของ
เทศมณฑลอยูท่ ีห่ลำยสบิลำ้นดอลลำรห์รอื
มำกกวา่ โดยมคีา่ใชจ้า่ยตอ่เนือ่งเล็กนอ้ยที่
เพิม่ขึน้
โปรดไปที ่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/  
 เพือ่อำ่นรำยชือ่คณะกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรจดัต ัง้
ข ึน้เฉพำะ เพือ่สนบัสนนุหรอืคดัคำ้นขอ้เสนอนี ้

โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top-contributors/nov-18-gen.html เพือ่ดรูำยชือ่
ผูบ้รจิำคเงนิจ�ำนวนสงูสดุ 10 รำยแรกของคณะ

กรรมกำร

หำกทำ่นตอ้งกำรส�ำเนำเนือ้หำฉบบัเต็มของขอ้
เสนอรฐันี ้กรณุำโทรศพัทต์ดิตอ่เลขำนกุำรรฐัไดท้ ี่

หมำยเลข (855) 345-3933 หรอืทำ่นสำมำรถสง่อเีมล
ถงึ vigfeedback@sos.ca.gov ทำ่นจะไดร้บัเอกสำร

ทำงไปรษณียโ์ดยไมเ่สยีคำ่ใชจ้ำ่ยแตอ่ยำ่งใด




