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หวัิขอ้แล่ะบทุสำรัุปอย�่งเป็นทุ�งก�รั จ ัด้ เ ต รัีย ม โ ด้ ย อ ัย ก � รั สำู ง สำุ ด้

ควิ�มเป็นม�
ภ�ษีทีุรัพัิ่ยส์ำนิของรัฐับ�ล่ทุอ้งถิ่ิ�น เมอืง เทศ
มณฑล โรงเรยีนและเขตพเิศษในรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
(เชน่ เขตป้องกนัอคัคภียั) เรยีกเกบ็ภาษีจากเจา้ของ
ทรัพยส์นิตามมลูคา่ทรัพยส์นิเหลา่นัน้ ภาษีอสงัหา
รมิทรัพยเ์พิม่ขึน้ประมาณ 65 พันลา้นดอลลารต์อ่
ปีส�าหรับรัฐบาลทอ้งถิน่เหลา่นี ้โดยรวมประมาณ
รอ้ยละ 60 ของภาษีทรัพยส์นิถกูกระจายไปทีเ่มอืง 
เทศมณฑล และเขตพเิศษ อกีรอ้ยละ 40 สง่ไปยงั
โรงเรยีนและวทิยาลยัชมุชน สว่นแบง่เหลา่นีแ้ตก
ตา่งกนัไปในแตล่ะเทศมณฑล 
ทุรัพัิ่ยส์ำนิ ได้แ้ก ่ทุี�ด้นิ อ�ค�รั เครัื�องจกัรั แล่ะ
อปุกรัณิ ์ภาษีทรัพยส์นิมผีลบงัคบัใชก้บัทรัพยส์นิ
หลายประเภท ทีด่นิและอาคารจะถกูเกบ็ภาษี บรษัิท
ธรุกจิตา่ง ๆ กต็อ้งจา่ยภาษีส�าหรับทรัพยส์นิอืน่ ๆ 
สว่นใหญข่องตน ทัง้นีร้วมถงึอปุกรณ ์เครือ่งจักร 
คอมพวิเตอร ์และเครือ่งเรอืน เราเรยีนสิง่เหลา่นีว้า่ 
“อปุกรณท์างธรุกจิ” 
รั�่งกฎหม�ยภ�ษีทีุรัพัิ่ยส์ำนิคำ�นวิณิอย�่งไรั ภาษี
ทรัพยส์นิรายปีทีเ่จา้ของทรัพยส์นิแตล่ะรายตอ้งจา่ย
เทา่กบัมลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของทรัพยส์นินัน้ คณู
ดว้ยอตัราภาษีของทรัพยส์นินัน้ อตัราภาษีทรัพยส์นิ
ปกตขิองเจา้ของทรัพยส์นิอยูท่ีร่อ้ยละ 1.1

มลู่ค�่ทุี�ตอ้งเสำยีภ�ษีขีองทุี�ด้นิแล่ะอ�ค�รัจะ
คำ�นวิณิต�มรั�ค�ซื�อเรั ิ�มตน้ ในปีทีซ่ ือ้ทีด่นิหรอื
อาคารนัน้มา มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีโดยปกตคิอืราคา
ซือ้ของทรัพยส์นินัน้ แตล่ะปีหลงัจากนัน้ จะมกีาร
ปรับมลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของทรัพยส์นินัน้ตามอตัรา
เงนิเฟ้อ (สงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2) เมือ่ทรัพยส์นิถกู
ขายตอ่ มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีจะตัง้เป็นราคาซือ้
ใหม ่มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของทีด่นิและอาคารสว่น
ใหญน่อ้ยกวา่ราคาทีจ่ะขายได ้ทัง้นีเ้นือ่งจากราคา
ทรัพยส์นิสว่นใหญส่ามารถขายไดเ้ตบิโตเร็วกวา่รอ้ย
ละ 2 ตอ่ปี
มลู่ค�่ทุี�ตอ้งเสำยีภ�ษีขีองอปุกรัณิธ์ีรุักจิเป็นไป
ต�มรั�ค�ทุี�อ�จจะข�ยตอ่ได้ ้แตกตา่งจากทีด่นิ
และอาคาร อปุกรณธ์รุกจิถกูเรยีกเกบ็ภาษีตามราคา
ทีจ่ะสามารถขายตอ่ไดใ้นวนันี้
เทุศมณิฑล่จดั้ก�รัภ�ษีทีุรัพัิ่ยส์ำนิ ผูป้ระเมนิของ
เทศมณฑลเป็นผูก้�าหนดมลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของ
ทรัพยส์นิ คนเกบ็ภาษีของเทศมณฑลเรยีกเกบ็เงนิ
จากเจา้ของทรัพยส์นิ ผูต้รวจสอบบญัชขีองเทศ
มณฑลกระจายรายไดจ้ากภาษีใหก้บัรัฐบาลทอ้ง
ถิน่ เทศมณฑลตา่ง ๆ ทัว่ทัง้รัฐใชจ้า่ยประมาณ 
800 ลา้นดอลลารใ์นแตล่ะปีส�าหรับกจิกรรมเหลา่นี้

• แหลง่เงนิทนุส�าหรับโรงเรยีนรัฐบาลระดบัอนุบาล
ถงึมธัยมศกึษาตอนปลาย วทิยาลยัชมุชน และ
รัฐบาลทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้ ดว้ยการเรยีกเกบ็ภาษี
อสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละอตุสาหกรรม ตาม
มลูคา่ตลาดในปัจจบุนั แทนทีจ่ะเป็นราคาซือ้ขาย

• การเปลีย่นแปลงดา้นภาษีอากรจะไมใ่ชบ้งัคบักบั: 
อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การอยูอ่าศยั ทีด่นิเกษตรกรรม
และเจา้ของอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละ
อตุสาหกรรมทมีมีลูคา่รวมแลว้ไมเ่กนิ 3 ลา้นดอลลาร  

• เงนิทนุดา้นการศกึษาเพิม่เตมิจะเป็นการเพิม่พนูเงนิ
ทนุของโรงเรยีนทีไ่ดรั้บอยา่งแน่นอนในปัจจบุนั  

• ธรุกจิขนาดเล็กจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีทรัพยส์นิ
สว่นบคุคล สว่นธรุกจิขนาดอืน่ ๆ ก็จะไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษีเป็นจ�านวนเงนิ 500,000 ดอลลาร ์

สำรัปุปรัะม�ณิก�รัผล่กรัะทุบทุ� 
งก�รัเงนิตอ่รัฐับ�ล่รัะด้บัรัฐัแล่ะรัะ 
ด้บัทุอ้งถิ่ิ�นข ั�นสำดุ้ทุ�้ย โด้ยนกัวิเิครั�ะห ์
กฎหม�ย:
• ภาษีทรัพยส์นิเชงิพาณชิยเ์พิม่ขึน้กวา่ 3 ลา้น

ดอลลาร ์ท�าใหรั้ฐบาลและโรงเรยีนในทอ้งถิน่มเีงนิ
ทนุกอ้นใหมจ่�านวน 6.5-11.5 พันลา้นดอลลาร ์

ก�รัวิเิครั�ะหโ์ด้ยนกัวิเิครั�ะหก์�รัออกกฎหม�ย

สำ�ม�รัถิ่อ�่นเนื�อห�ของขอ้เสำนอนี�ได้ทุ้ ี�เว็ิบไซตเ์ ล่ข�ธีกิ�รัรัฐั ทุี� voterguide.sos.ca.gov.
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ขอ้เสำนอ
ภ�ษีทีุี�ด้นิแล่ะอ�ค�รัเชุงิพิ่�ณิชิุยแ์ล่ะ
อตุสำ�หกรัรัมจะเป็นไปต�มรั�ค�ทุี�จะสำ�ม�รัถิ่
ข�ยได้ ้ขอ้เสนอก�าหนดใหท้ีด่นิและอาคารเชงิ
พาณชิยแ์ละอตุสาหกรรม (จากนีต้อ่ไปจะเรยีกงา่ย 
ๆ วา่ “เชงิพาณชิย”์) ใหถ้กูเก็บภาษีตามราคาทีจ่ะ
สามารถขายได ้แทนทีจ่ะเป็นราคาทีซ่ ือ้มาแตแ่รก 
การเปลีย่นแปลงนีจ้ะเริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปี 2022 
การเปลีย่นแปลงนีจ้ะไมเ่ริม่กอ่นปี 2025 ส�าหรับ
ทรัพยส์นิทีใ่ชโ้ดยบรษัิทในรัฐแคลฟิอรเ์นยีทีป่ฏบิตั ิ
ตามกฎบางประการและมพีนักงานไมเ่กนิ 50 คน 
บา้นพักอาศยัและทีด่นิเพือ่การเกษตรยงัคงถกูเกบ็
ภาษีตามราคาทีซ่ ือ้มาแตแ่รก
ทุ ั�งนี�ไมร่ัวิมทุรัพัิ่ยส์ำนิทุี�มมีลู่ค�่ตำ��กวิ�่ การ
เปลีย่นแปลงนีไ้มม่ผีลบงัคบัใชห้ากเจา้ของมทีีด่นิ
และอาคารเชงิพาณชิยใ์นรัฐแคลฟิอรเ์นยีทีม่มีลูคา่
ไมเ่กนิ 3 ลา้นดอลลาร ์(ไดรั้บการปรับตามอตัรา
เงนิเฟ้อทกุ ๆ สองปี) ทรัพยส์นิเหลา่นีย้งัคงถกูเรยีก
เก็บภาษีตามราคาทีซ่ ือ้มาแตแ่รกตอ่ไป 
ล่ด้ภ�ษีอีปุกรัณิธ์ีรุักจิ ขอ้เสนอนีล้ดมลูคา่ทีต่อ้ง
เสยีภาษีของอปุกรณธ์รุกจิแตล่ะรายการไป 500,000 
ดอลลารเ์ริม่ตัง้ปี 2024 กจิการทีม่อีปุกรณม์ลูคา่ต�า่
กวา่ 500,000 ดอลลารไ์มต่อ้งเสยีภาษีส�าหรับอปุกรณ์
เหลา่นัน้ ภาษีทรัพยส์นิทัง้หมดในอปุกรณธ์รุกจิถกู
ขจัดทิง้ไปส�าหรับธรุกจิในรัฐแคลฟิอรเ์นยีทีป่ฏบิตัติาม
กฎบางประการและมพีนักงานไมเ่กนิ 50 คน 

ผล่กรัะทุบตอ่งบปรัะม�ณิ
ภ�ษีทีุี�เพิ่ิ�มข้�นในทุี�ด้นิแล่ะอ�ค�รัเชุงิพิ่�ณิชิุย ์
เจา้ของทีด่นิและอาคารเชงิพาณชิยส์ว่นใหญท่ี่
มมีลูคา่มากกวา่ 3 ลา้นดอลลารจ์ะตอ้งจา่ยภาษี
ทรัพยส์นิมากกวา่ เฉพาะเจา้ของทรัพยส์นิบางราย
ทีจ่ะตอ้งเริม่จา่ยภาษีทีส่งูขึน้ในปี 2022 ภายในปี 
2025 เจา้ของทรัพยส์นิเหลา่นีส้ว่นใหญจ่ะตอ้งจา่ย
ภาษีสงูขึน้ เริม่ตัง้แตปี่ 2025 ภาษีทรัพยส์นิทัง้หมด
จากทีด่นิและอาคารเชงิพาณชิยน่์าจะมมีลูคา่เทา่กบั 
8 พันลา้นดอลลาร ์ถงึ 12.5 พันลา้นดอลลารซ์ ึง่
สงูกวา่ปีอืน่ ๆ สว่นใหญ ่มลูคา่ของทรัพยส์นิเชงิ
พาณชิยส์ามารถเปลีย่นแปลงไดม้ากในแตล่ะปี น่ัน
หมายถงึจ�านวนภาษีทรัพยส์นิทีเ่พิม่ขึน้ยงัสามารถ
เปลีย่นแปลงไดม้ากในแตล่ะปีเชน่กนั 

ล่ด้ภ�ษีอีปุกรัณิธ์ีรุักจิ ภาษีทรัพยส์นิในอปุกรณ์
ธรุกจิน่าจะมมีลูคา่ลดลงหลายรอ้ยลา้นดอลลารใ์น
แตล่ะปี 
เงนิทุี�กนัไวิส้ำำ�หรับัค�่ใชุจ้�่ยของขอ้เสำนอนี� ขอ้
เสนอนีก้นัเงนิไวส้�าหรับคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้
จากขอ้เสนอนี ้ทัง้นีร้วมถงึการใหเ้งนิหล่�ยรัอ้ยล่�้น
ด้อล่ล่�รัต์อ่ปีแกเ่ทศมณฑลเพือ่จา่ยคา่ใชจ้า่ยใน
การด�าเนนิการตามขอ้เสนอนี ้ขอ้เสนอนีจ้ะเพิม่งานให ้
แกผู่ป้ระเมนิของเทศมณฑลและอาจตอ้งเปลีย่นวธิี
การท�างานของพวกเขาเชน่กนั เทศมณฑลสามารถ
มคีา่ใชจ้า่ยจากขอ้เสนอนีก้อ่นเงนิกอ้นใหมจ่ะเขา้
มาเพือ่ใชจ้า่ยช�าระคา่ใชจ้า่ยเหลา่นี ้ทางรัฐอาจให ้
เทศมณฑลกูย้มืเงนิเพือ่จา่ยช�าระคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้
จนกวา่รายไดใ้หมจ่ากภาษีทรัพยส์นิจะมเีขา้มา 
เงนิกอ้นใหมส่ำำ�หรับัรัฐับ�ล่ทุอ้งถิ่ิ�นแล่ะโรังเรัยีน 
โดยรวมภาษีทรัพยส์นิใหมม่ลูคา่ 6.5 พันลา้น
ดอลลาร ์ถงึ 11.5 พันลา้นดอลลารต์อ่ปีจะกระจาย
ไปยงัรัฐบาลทอ้งถิน่ รอ้ยละ 60 จะไปยงัเมอืง เทศ
มณฑล และเขตพเิศษ แตล่ะสว่นแบง่ของเมอืง 
เทศมณฑล และเขตพเิศษของเงนิกอ้นนี ้ขึน้อยูก่บั
หลายปัจจัย รวมถงึ จ�านวนเงนิภาษีใหมท่ีจ่า่ยโดย
ทรัพยส์นิเชงิพาณชิยใ์นชมุชนนัน้ ๆ ไมใ่ชท่กุรัฐบาล
จะรับประกนัเงนิใหมน่ี ้พืน้ทีช่นบทบางแหง่อาจตอ้ง
สญูเสยีเงนิเพราะมภีาษีอปุกรณธ์รุกจิทีต่�า่กวา่ อกี
รอ้ยละ 40 จะเพิม่การระดมทนุส�าหรับโรงเรยีนและ
วทิยาลยัชมุชน สว่นแบง่ของโรงเรยีนและวทิยาลยั
ชมุชนแตล่ะสว่นโดยสว่นใหญแ่ลว้เป็นไปตามจ�านวน
นักเรยีน นักศกึษาในสถาบนันัน้ ๆ 

โปรัด้ไปทุี� http://cal-access.sos.ca.gov/ 
campaign/measures/ เพิ่ื�อด้รูั�ยชุื�อ 

คณิะกรัรัมก�รัทุี�ได้ร้ับัก�รัจดั้ต ั�งข ้�นเฉพิ่�ะเพิ่ื�อ 
สำนบัสำนนุหรัอืคดั้ค�้นขอ้เสำนอนี�

โปรัด้ไปทุี� http://www.fppc.ca.gov/ 
transparency/top-contributors.html  

เพิ่ื�อด้รูั�ยชุื�อผูบ้รัจิ�คเงนิจำ�นวินสำงูสำดุ้  
10 รั�ยแรักของคณิะกรัรัมก�รั 

ห�กทุ�่นตอ้งก�รัสำำ�เน�เนื�อห�ฉบบัเต็มของขอ้เสำนอรัฐั
นี� กรัณุิ�โทุรัศพัิ่ทุต์ดิ้ตอ่เล่ข�ธีกิ�รัรัฐัได้ทุ้ ี�หม�ยเล่ข  

(855) 345-3933 หรัอืทุ�่นสำ�ม�รัถิ่สำง่อเีมล่ถิ่ง้ 
vigfeedback@sos.ca.gov ทุ�่นจะได้ร้ับัเอกสำ�รัทุ�ง 

ไปรัษีณีิยโ์ด้ยไมเ่สำยีค�่ใชุจ้�่ยแตอ่ย�่งใด้

แหล่งเงินทุนส�าหรับโรงเรียนรัฐบาล วิทยาลัยชุมชน และบริการของ
รัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนวิธีการประเมินภาษีทรัพย์สิ

นเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม การเสนอบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ขอ้เสนอที่
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