
DỰ LUẬT THAY ĐỔI NHỮNG YÊU CẦU ĐỂ MỘT SỐ CHỦ BẤT ĐỘNG SẢN CÓ THỂ CHUYỂN 
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★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 5  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 5  ★

DỰ LUẬT 5 KHÔNG GIÚP ĐƯỢC GÌ CHO NGƯỜI CAO NIÊN CÓ THU 
NHẬP THẤP NHƯNG GIÚP CHO NHÓM LỢI ÍCH BẤT ĐỘNG SẢN 
DOANH NGHIỆP – NHỮNG NGƯỜI ĐANG TÀI TRỢ CHO NÓ.
Nhóm lợi ích bất động sản đứng đằng sau Dự Luật 5 đang đe dọa 
người cao niên bằng những lời nói dối. Luật pháp hiện hành đã 
cho phép người nộp thuế cao niên và khuyết tật nghiêm trọng 
được giữ mức giảm thuế bất động sản khi họ chuyển nhà. Dự Luật 
5 thì khác—đây là cách giảm thuế mới cho những người có thu 
nhập cao nhất, những người tiếp tục mua nhà to hơn và đắt đỏ 
hơn sau 55 tuổi.
Gary Passmore, Chủ Tịch Hội Người Cao Niên California nói, “Làm 
sao nhóm lợi ích bất động sản dám sử dụng người cao niên và 
người khuyết tật như những quân tốt để bán được nhiều nhà đắt 
tiền hơn. Người cao niên đã có thể nghỉ hưu bằng tiền vốn sở hữu 
nhà mà không phải chịu bất kỳ 'tiền phạt chuyển nhà' nào. Họ đã 
bịa đặt. Bầu KHÔNG cho Dự Luật 5!”
Dự Luật 5 đẩy các dịch vụ bảo vệ phòng chống hỏa hoạn, chăm sóc 
sức khỏe và các trường học của chúng ta vào tình trạng nguy cơ vì 
nó đã rút đến $1 tỉ từ các thành phố và các quận.

Những người trẻ tuổi ở California phải chật vật để mua những 
ngôi nhà đầu tiên của mình. Nhiều người cao niên, người khuyết 
tật và gia đình không thể có được một căn hộ an toàn. Thật sai lầm 
khi để cho nhóm lợi ích bất động sản đứng sau dự luật này làm 
cho nhà ở thậm chí ĐẮT ĐỎ HƠN.
“Là một giáo viên về hưu, tôi lo lắng về việc trả tiền thế chấp và giữ 
một khoản tiền hưu để giúp đỡ các con tôi. Dự Luật 5 không giúp 
tôi chút nào, và họ không nên nói là nó sẽ giúp”, Melinda Dart – 
giáo viên tiểu học về hưu nói.
Giáo viên, y tá, lính cứu hỏa, người ủng hộ nhà ở và người cao niên 
già đều phản đối Dự Luật 5 vì đây chỉ là một trò lừa đảo. Hãy cùng 
chúng tôi bầu KHÔNG cho Dự Luật 5.
NAN BRASMER, Chủ Tịch
Liên Minh Người Mỹ Về Hưu California
HELEN L. HUTCHISON, Chủ Tịch
Liên Đoàn Nữ Cử Tri California
TIM GAGE, Cựu Giám Đốc
Bộ Tài Chính California

DỰ LUẬT 5 CHO NGƯỜI CAO NIÊN (TRÊN 55 TUỔI) VÀ NGƯỜI 
KHUYẾT TẬT NẶNG QUYỀN CHUYỂN ĐI NƠI KHÁC MÀ KHÔNG  
PHẢI CHỊU TIỀN PHẠT
Dự Luật 5, Đạo Luật Tiên Khởi Công Bằng Thuế Bất Động Sản, loại 
bỏ “tiền phạt chuyển nhà” hiện hành để bảo vệ người cao niên 
(trên 55 tuổi) và người khuyết tật nặng nếu họ muốn chuyển đến 
ngôi nhà mới tiện nghi hơn và an toàn hơn hoặc gần với gia đình 
họ hơn. Dự Luật 5 hạn chế tiền phạt thuế bất động sản mà họ  
phải trả nếu họ mua một ngôi nhà khác tại bất kỳ quận nào trong 
tiểu bang.
DỰ LUẬT 5 LOẠI BỎ NHỮNG KHÓ KHĂN KHI CHUYỂN NHÀ CHO 
NGƯỜI CAO NIÊN (TRÊN 55 TUỔI)
Hàng triệu người cao niên California sống trong những ngôi nhà 
không đủ đáp ứng nhu cầu của họ —quá lớn, quá nhiều cầu thang 
hay đơn giản là quá xa gia đình và những người thân yêu của họ. 
Theo Dự Luật 5, chủ nhà cao niên (trên 55 tuổi) sẽ có thể chuyển 
đổi giá trị chịu thuế của ngôi nhà hiện tại, bất kể họ muốn chuyển 
đến nơi nào tại tiểu bang.
DỰ LUẬT 5 TRAO QUYỀN CHO NGƯỜI VỀ HƯU SỐNG NHỜ VÀO 
THU NHẬP CỐ ĐỊNH
Hầu hết những người về hưu đều sống dựa vào thu nhập cố định, 
thường là lương hưu và/hoặc quyền lợi An Sinh Xã Hội. Dự Luật 5 
loại bỏ khả năng tăng 100%, 200% và thậm chí là tăng 300% thuế 
bất động sản mà các giáo viên, lính cứu hỏa, cảnh sát và những 
người về hưu khác phải nộp nếu họ muốn bán ngôi nhà hiện tại 
của mình để mua một ngôi nhà ở nơi khác tại California.
DỰ LUẬT 5 CHỐNG LẠI CƠ SỞ TÍNH THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN “TIỀN 
PHẠT CHUYỂN NHÀ”
Theo luật pháp hiện hành của California, thuế bất động sản bị giới 
hạn ở tỉ lệ nhỏ giá trị bất động sản khi mua. Điều này được gọi là 
“cơ sở tính thuế” bất động sản. Ngoài ra, có giới hạn về mức thuế 
bất động sản có thể tăng hàng năm. Người cao niên và người 

khuyết tật nặng thường sống dựa vào thu nhập cố định và không 
thể chi trả tiền thuế bất động sản gia tăng nhiều. Tuy nhiên, nếu 
họ chọn chuyển một ngôi nhà mới, “cơ sở tính thuế” này thường 
sẽ tăng đáng kể do việc tăng giá nhà trong các thập niên trước. 
Dự Luật 5 bảo vệ những người dân California này khỏi “tiền phạt 
chuyển nhà” bằng cách cho phép họ chịu cơ sở thuế thấp hơn, 
công bằng hơn.
DỰ LUẬT 5 MỞ RỘNG LỢI ÍCH CỦA DỰ LUẬT 13, MANG LẠI SỰ ỔN 
ĐỊNH VÀ AN TÂM VỀ THUẾ
Dự Luật 5 loại bỏ “tiền phạt chuyển nhà” hiện nay mà đang góp 
phần vào tình trạng thiếu hụt nhà ở tại California. Cũng như Dự 
Luật 13 (năm 1978) đã giúp hàng triệu người cao niên không phải 
nộp thuế nhà, Dự Luật 5 này sẽ giúp thêm hàng triệu người hôm 
nay. Dự Luật 5 sẽ giúp giảm bớt tình trạng thiếu nhà ở và sẽ mang 
lại ổn định và an tâm về thuế cho hàng triệu gia đình ở tầng lớp lao 
động và trung lưu trên khắp California.
DỰ LUẬT 5 TRAO QUYỀN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT NẶNG BỊ MẮC 
KẸT TRONG NHỮNG NGÔI NHÀ THIẾU THỐN
Nhiều người khuyết tật nặng tại California sống trong nhà không 
còn an toàn hoặc thiết thực cho họ nữa, nhưng họ lại không thể đủ 
tiền để chuyển nhà vì tiền thuế bất động sản có thể tăng vọt nếu 
họ mua nhà mới ở bất kỳ nơi nào khác tại California. Điều này có 
thể xảy ra ngay cả khi họ chuyển đến một ngôi nhà có giá trị thấp 
hơn. Theo Dự Luật 5, chủ nhà bị khuyết tật nặng sẽ có thể chuyển 
đến những ngôi nhà phù hợp hơn mà không cần phải trả “tiền 
phạt chuyển nhà.”
PENNY LILBURN, Giám Đốc Điều Hành
Trung Tâm Người Cao Niên Highland 
KYLE MILES, Người Điều Hành
Ban AMVETS tại California
SUSAN CHANDLER, Chủ Tịch
Californians for Disability Rights, Inc.
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DỰ LUẬT

5
★  TRANH LUẬN PHẢN ĐỐI DỰ LUẬT 5  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 5  ★

DỰ LUẬT 5 GIÚP NHỮNG NGƯỜI CALIFORNIA MUỐN CÓ CƠ HỘI 
CHUYỂN NHÀ
Dự Luật 5, Đạo Luật Tiên Khởi Công Bằng Thuế Bất Động Sản, loại 
bỏ “tiền phạt chuyển nhà” mà hiện đang gây tổn hại cho hàng 
triệu người cao niên (trên 55 tuổi) và người khuyết tật nặng tại 
California, những người cảm thấy bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà 
của họ, ngôi nhà mà họ không muốn và không phù hợp với nhu 
cầu của họ. 
Dự Luật 5 cho phép người cao tuổi tại California bán ngôi nhà hiện 
tại và mua một ngôi nhà chính, mới—mà không phải chịu thuế 
“tiền phạt chuyển nhà“ bất động sản. ”Dự Luật 5 không thắt chặt 
nhà ở cần thiết cho các gia đình khác, bao gồm cả những người 
mua nhà lần đầu và người thuê nhà.
DỰ LUẬT 5 KHÔNG LÀM TĂNG CHI PHÍ NHÀ Ở
Không gì trong đạo luật tiên khởi này làm tăng chi phí nhà ở.
DỰ LUẬT 5 KHÔNG LẤY ĐI NGÂN QUỸ TỪ DỊCH VỤ AN TOÀN  
CÔNG CỘNG
Không gì trong đạo luật tiên khởi này lấy đi ngân quỹ từ sở cứu 
hỏa, dịch vụ sát và chăm sóc sức khỏe.
DỰ LUẬT 5 KHÔNG LẤY ĐI NGÂN QUỸ TRƯỜNG TỪ TRƯỜNG  
CÔNG LẬP

Không gì trong đạo luật tiên khởi này lấy đi ngân quỹ từ các trường 
công lập.
CÁC NHÀ KINH TẾ HÀNG ĐẦU CALIFORNIA CHO BIẾT DỰ LUẬT 5 SẼ 
LÀM TĂNG THU NHẬP TIỂU BANG
Một đánh giá kinh tế về Dự Luật 5 được thực hiện bởi hai trong 
những nhà kinh tế hàng đầu trong tiểu bang đã kết luận rằng việc 
cho phép người cao niên, người khuyết tật nặng và nạn nhân thiên 
tai chuyển nhà có thể sẽ làm gia tăng thu nhập thuế và cung cấp 
thêm ngân quỹ cho các dịch vụ công cộng quan trọng.
Nếu người cao tuổi có thể chuyển đến một nơi ở chính, mới phù 
hợp hơn với nhu cầu của họ (chẳng hạn như chuyển sang nhà nhỏ 
hơn sau khi con cái dọn đi), ngôi nhà cũ của họ sẽ tạo thêm thu 
nhập thuế khi nó được bán cho chủ mới.
MARILYN MARKHAM, Thành Viên Hội Đồng
Liên Đoàn Người Ủng Hộ Người Cao Tuổi California
TOM CAMPBELL, Tiến Sĩ, Giáo Sư Kinh Tế
MICHAEL C. GENEST, Cựu Giám Đốc
Bộ Tài Chính California

BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 5
Chúng tôi đề nghị bầu KHÔNG cho Dự Luật 5 vì một lý do đơn giản. 
Chúng ta đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng 
về nhà ở với hợp túi tiền tại California, và Dự Luật 5 sẽ KHÔNG làm 
gì để khiến sự tình trạng khủng hoảng khả quan hơn.
Những gì mà Dự Luật 5 sẽ làm:
• Dự Luật 5 sẽ tiếp tục tăng giá nhà ở
• Dự Luật 5 sẽ dẫn đến tổn thất thu nhập địa phương lên tới 

hàng trăm triệu mỹ kim và có thể là $1 tỉ với các trường  
công lập.

• Dự Luật 5 sẽ khiến cho các dịch vụ địa phương, bao gồm dịch  
vụ phòng cháy chữa cháy, cảnh sát và chăm sóc sức khỏe, tổn 
thất thu nhập lên tới $1 tỉ.

• Dự Luật 5 sẽ giảm nhiều thuế cho những người giàu có  
ở California.

• Dự Luật 5 sẽ mang đến vận may lớn cho ngành bất động sản, 
bên tài trợ DUY NHẤT của đạo luật tiên khởi.

Chúng tôi đề nghị bầu Không cho Dự Luật 5 vì những gì mà Dự 
Luật này KHÔNG làm được:
• Dự Luật 5 KHÔNG xây thêm bất kỳ ngôi nhà mới nào.
• Dự Luật 5 KHÔNG giúp đỡ những người mua nhà lần đầu.
• Dự Luật 5 KHÔNG giảm chi phí thuê nhà.
• Dự Luật 5 KHÔNG giải quyết tình trạng vô gia cư.
Những người ủng hộ nhà ở quan điểm rõ ràng. Shamus Roller  
của Dự Án Luật Nhà Ở Quốc Gia - người ủng hộ nhà ở với giá hợp 
lý cho biết: “Dự Luật 5 không làm gì cho nhà ở với giá hợp lý, và 
thậm chí còn làm cho tình hình hiện nay trở nên tồi tệ hơn.”
Trong vòng 30 năm qua, các chủ nhà cao tuổi chuyển đến một  
ngôi nhà có giá trị thấp hơn đã có thể mang theo thuế bất động 
sản hiện tại, một sự khuyến khích để lại ngôi nhà rộng rãi hơn  
và có giá trị cao hơn cho gia đình trẻ tuổi. Những chủ nhà này  
có thể thực hiện điều này một lần trong đời. Đây là phần mở  
rộng của Dự Luật 13.

Nhưng Dự Luật 5 lại thay đổi sự cân bằng này. Nếu Dự Luật này 
được thông qua, chủ nhà trên 55 tuổi có thể được giảm thuế để 
mua nhà đắt tiền hơn tại bất kỳ nới nào thuộc California. Trong khi 
đó, những người trẻ tuổi mua nhà lần đầu với thu nhập thấp hơn 
sẽ phải đối mặt với giá nhà tăng cao, và người thuê nhà sẽ phải có 
thời gian khó khăn hơn để trở thành chủ nhà.
Phân Tích Viên Lập Pháp California phi đảng phái cho hay 
Dự Luật 5 sẽ gây ra tổn thất lớn về thu nhập tại cấp địa phương. 
Đó là lý do tại sao lính cứu hỏa, giáo viên và y tá đều nói không với 
Dự Luật 5. Đạo luật tiên khởi này sẽ dẫn đến việc cắt giảm các dịch 
vụ công cộng quan trọng, bao gồm dịch vụ bảo vệ phòng chống 
cháy nổ, bảo vệ cảnh sát và chăm sóc sức khỏe. Ngân quỹ trường 
công lập chủ yếu đến từ nguồn thuế bất động sản địa phương. Dự 
Luật 5 đồng nghĩa với việc doanh thu địa phương thấp hơn cho các 
trường công lập của chúng ta.
“Việc dập tắt những đám cháy hoang dã mà đã ảnh hưởng không 
tốt đến cộng đồng của chúng ta trong vài năm trước đòi hỏi nhiều 
hơn—không hề ít hơn—nguồn tài nguyên địa phương. Chúng ta 
không thể ủng hộ Dự Luật 5,” Brian Rice, Chủ Tịch Hiệp Hội Lính 
Cứu Hỏa California nói.
Các nhóm lợi ích bất động sản mà được chi trả một cách vô lý để 
Dự Luật 5 được đưa vào bỏ phiếu đã quyết định tạo mâu thuẫn 
giữa một số chủ nhà với những người khác. Tại sao? Quý vị sẽ phải 
hỏi họ. Nhưng chúng tôi cho rằng hẳn có điều gì đó liên quan đến 
lợi nhuận của họ.
Chúng tôi không ủng hộ Dự Luật 5. Hãy cùng chúng tôi bầu Không.
Tìm hiểu thêm tại www.noprop5.com
CAROL KIM, Thành Viên Hội Đồng
Hiệp Hội Người Nộp Thuế Tầng Lớp Trung Lưu
SHAMUS ROLLER, Giám Đốc Điều Hành
Dự Án Luật Nhà Ở Quốc Gia
GARY PASSMORE, Chủ Tịch
Hội Người Cao Niên California
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