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PROP. 15: ANG LAHAT NG TAGA-CALIFORNIA ANG MAGBABAYAD 
PARA SA PINAKAMALAKING PAGTAAS NG BUWIS SA ARI-ARIAN SA 
KASAYSAYAN NG ESTADO!
INAALIS ANG MGA PROTEKSYON NG PROP. 13
Nililimitahan ng Prop 13 ang mga pagtaas ng buwis sa ari-arian sa 
2% kada taon, na nagbibigay ng kasiguraduhan sa mga may-ari ng bahay 
at maliliit na negosyo na mababayaran nila ang kanilang mga buwis sa 
hinaharap. Aminado ang mga tagasuporta ng Prop 15 na isusunod nila ang 
mga proteksyon ng Prop 13 para sa mga tahanan - na nangangahulugan ng 
pagtaas ng mga buwis para sa lahat ng may-ari ng bahay! 
PROP. 15: TINATAASAN ANG ATING HALAGA NG PAMUMUHAY AT 
PINAPALALA ANG HINDI PAGKAKAPANTAY-PANTAY SA KITA
Ang bilyon-bilyon sa mas matataas na buwis ay mapupunta sa maliliit na 
negosyo ng California sa anyo ng mas matataas na renta, na magpupuwersa 
ngayon sa mga negosyong bahagyang nakakaraos na magtanggal ng mga 
empleyado at magtaas ng mga presyo. Tatamaan tayong lahat ng mas 
matataas na presyo ng pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan, 
at pinakamatatamaan nito ang mga pamilyang may mababang kita. Hindi 
natin kayang pataasin ang ating halaga ng pamumuhay. 
PROP. 15: HINDI MALULUTAS ANG ATING KASALUKUYANG KRISIS 

SA BADYET Hindi malulutas ng Prop. 15 ang mga kakulangan sa badyet 
ngayon. Sinasabi ng di-partidistang Pambatasang Tagasuri na hindi darating 
ang karamihan sa pondo hanggang 2025. Dagdag pa rito, sinasabi ng 
Kapisanan ng Mga Tagatasa ng California na ang Prop. 15 ay aabutin nang 
higit $1 bilyon upang maipatupad, na nangangahulugan ng mas malalaking 
pagbabawas sa nakasagad nang mga badyet ng lokal na pamahalaan. 
PROP. 15: MAPANLINLANG AT WALANG PANANAGUTAN
Sinasabi ng mga tagasuporta ng Prop. 15 na mas tungkol ito sa pera 
para sa edukasyon, ngunit halos 70% ng pera sa buwis ay hindi naman 
napupunta sa mga paaralan. Kaya ring ilihis ng mga pulitiko ang pera sa 
buwis ng lokal na pamahalaan para sa ibang layunin, tulad ng ginagawa 
nila sa buwis sa gasolina. 
HINDI SA PROP. 15. www.NOonProp15.org 
JON COUPAL, Presidente 
Kapisanan ng Mga Nagbabayad ng Buwis ng Howard Jarvis 
ALICE HUFFMAN, Presidente 
Komperensya ng Estado ng California, NAACP 
BETTY JO TOCCOLI, Presidente 
Kapisanan ng Maliit na Negosyo sa California

Makabubuti sa ating lahat kung mag-aambag ang lahat nang patas. 
Ngunit namimigay ang California ng bilyon-bilyong dolyar sa mga bentahe 
sa buwis sa ari-arian sa mayayamang korporasyon. Sa halip, magagamit 
ang mga bilyon-bilyon na ito upang matugunan ang nadaragdagang 
hindi pagkakapantay-pantay, patuloy na kahirapan, kawalan ng trabaho, 
hindi abot-kayang pabahay, kawalan ng tirahan, at mga paaralang kulang 
sa pondo.
Habang umiiwas ang pinakamayayamang korporasyon sa pagbabayad ng 
kanilang patas na ambag, ang ating mga paaralan ang may pinakamasisikip 
na silid-aralan sa bansa, at nahihirapan ang ating mga lokal na komunidad 
na tumugon sa epekto ng COVID-19. 
Ang Prop. 15 ay isang patas at balanseng repormang: 
• nag-aayos ng mga butas sa mga buwis sa ari-arian na 
napakikinabangan ng mayayamang korporasyon 
• binabawasan ang mga buwis sa maliliit na negosyo
• binabawi ang bilyon-bilyong dolyar upang ipuhunan sa ating mga 
paaralan at lokal na komunidad. 
Ang Prop. 15 ay: 
Mag-aayos ng mga butas sa mga korporasyon: Nakakaiwas sa muling 
pagtatasa ang mayayamang korporasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng 
mga abugado ng buwis at tagapagtuos na may matataas na bayad upang 
pagsamantalahan ang mga butas sa batas. Inaayos ng Prop. 15 ang mga 
butas na ito sa pamamagitan ng pag-aatas na tasahin ang itasang mga 
hindi pantahanang pangkomersiyong ari-arian batay sa kanilang aktwal na 
patas na halaga sa merkado. 
• Nasa pinakamataas na 10% ng pinakamahalagang hindi pantahanang 
pangkomersiyong ari-arian ngCalifornia ang 92% ng mga bagong kita ng 
Prop. 15. 
Hindi naaapektuhan ang mga may-ari ng bahay at nagrerenta: Hindi 
sinasama ng Prop. 15 ang lahat ng aria-ariang pantahanan, habang 
pinapanatili ang MGA BUONG PROTEKSYON NG PROP. 13 para sa mga 
may-ari ng bahay at nagrerenta. 
Nagbabawas ng mga buwis para sa maliliit na negosyo: Pinoprotektahan 
ng Prop. 15 ang maliliit na negosyo at binabawasan ang kanilang buwis sa 
pamamagitan ng: 
• Hindi pagsasama ng mga negosyong pinapatakbo sa tahanan at 
mga negosyong nagmamay-ari ng $3,000,000 o mas mababa na hindi 
pantahanang pangkomersiyong ari-arian
• Pagbabawas ng personal na buwis sa ari-arian sa mga kagamitan, 
computer, at fixture sa negosyo. 
Ibabalik ang balanse sa buwis sa ari-arian: Simula noong ipinasa 
ang Prop. 13, tumaas ang pantahanang bahagi ng buwis sa ari-arian 

mula 55% hanggang 72%, at bumagsak ang hindi pantahanang 
pangkomersiyong bahagi ng buwis sa ari-arian. Samantala, nagbabayad tayo 
ng mas maraming bayarin, multa, at iba pang buwis.  
Muling binabalanse ng Prop. 15 ang proporsyon. 
Daragdagan ang pagpopondo para sa mga paaralan at kolehiyo ng 
komunidad: Makakatanggap ang bawat distrito ng paaralan at kolehiyo 
ng komunidad ng karagdagang pagpopondo na lampas at higit sa mga 
kasalukuyang garantiya sa pagpopondo. Direktang mapupunta ang mga 
pondo ng Prop. 15 sa edukasyon at hindi ito maiaalis ng mga pulitiko 
ng estado.
Mamumuhunan sa mga mahahalagang manggagawa at lokal na serbisyo: 
Nagbibigay ang Prop. 15 sa mga lokal na komunidad ng mga lubos na 
kinakailangang tagapagdulot upang makatugon ang mga mahahalagang 
serbisyo at manggagawa sa frontline sa mga kasalukuyang pagsubok at 
makapaghanda para sa mga krisis sa hinaharap, sa sunog sa gubat man, 
pandemya, o lindol. 
Susuportahan ang pagkakapantay-pantay sa ekonomiya at lahi: Tinitiyak 
ng Prop. 15 na makukuha ng mga paaralang may pinakamalaking 
pangangailangan ang pinakamaraming tulong, at bibigyan ang mga lokal 
na komunidad ng mga kritikal na kinakailangang tagapagdulot upang 
matugunan ang mga hindi pantay-pantay na epekto ng COVID-19, kawalan 
ng trabaho, at gastos sa pabahay sa mga ibang lahi. 
Isasaprayoridad ang buong katapatan at pananagutan sa pamamagitan ng 
pag-aatas sa mga paaralan at lokal na pamahalaan na ihayag sa publiko ang 
mga bagong kitang natatanggap nila at kung paano ginagasta ang mga ito. 
Poprotektahan ang lupang pang-agrikultura: Hindi gumagawa ng anumang 
pagbabago ang Prop. 15 sa mga kasalukuyang batas na nakakaapekto sa 
pagbubuwis o pangangalaga ng lupang pang-agrikultura. 
Hindi natin kayang ipagpatuloy ang negosyo gaya nang karaniwan. Muling 
binabalanse ng Prop. 15 ang proporsyon sa pamamagitan ng pag-aayos ng 
mga butas at pagsuporta sa ating mga paaralan, lokal na komunidad, at 
maliit na negosyo. 
Isang malaking pasulong na hakbang ang Prop. 15 papunta sa mas 
magandang kinabukasan para sa lahat ng taga-California. Inilagay ito sa 
balota ng mga lagda ng mahigit 1,700,000 botante na humihiling na 
magbayad ang mayayamang korporasyon ng kanilang patas na ambag. 
Isama ang inyong boses sa kanila: Bumoto ng Oo sa Prop. 15. 
TONY THURMOND, Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ng California
JACQUELINE MARTINEZ, CEO
Institusyon ng Komunidad ng Latino 
SASHA CUTTLER, Nars ng Pampublikong Kalusugan
Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco
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Ang Prop. 15 ay isang patas at balanseng repormang: - Nag-aayos ng 
mga butas sa buwis sa ari-arian na pinakikinabangan ng mayayamang 
korporasyon - Nagbabawas ng buwis para sa maliliit na negosyo - Hindi 
inaapektuhan ang mga may-ari ng bahay at nagrerenta - Binabawi ang mga 
bilyon-bilyong dolyar para sa mga paaralan at lokal na komunidad 
Kailangang gawin ng California ang mga hakbang na ito ngayon upang 
makatiyak ng mas magandang kinabukasan para sa ating lahat. 
Mula sa mayayamang may-ari ng PINAKAMAHAL NA 10% NG ARI-ARIANG 
NEGOSYO ang 92% ng mga kita ng Prop. 15. 
Mga tagasuporta ng Prop. 15: mga guro, nars, may-ari ng maliit na 
negosyo, clergy, tagapagtaguyod ng abot-kayang pabahay, at organisasyon 
ng komunidad na gustong ayusin ang mga butas sa buwis ng korporasyon at 
muling ibalanse ang proporsyon. 
Mga kalaban ng Prop. 15: mayayamang korporasyon at mga namumuhunan 
mula sa labas ng estado na sinusubukang panatilihin ang kanilang mga 
bentahe sa buwis sa pamamagitan ng paggamit ng mga panakot na taktika 
upang paguluhin ang isyu. 
Basahin ninyo mismo ang panukala at tandaan, ang Prop. 15 ay: 
• PINAPANATILI ANG MGA BUONG PROTEKSYON NG PROP. 13 para sa 
mga may-ari ng bahay at nagrerenta. • BINABAWASAN ang mga buwis ng 
maliliit na negosyo, AT partikular na ibinubukod ang lahat ng negosyong 
nakabase sa bahay, AT ibinubukod ang maliliit na negosyong nagmamay-ari 

ng $3,000,000 o mas mababa sa ari-ariang negosyo. • Ginagarantiya 
ang katapatan at pananagutan sa pamamagitan ng pag-aatas ng buong 
paghahayag sa publiko ng lahat ng bagong kita at kung paano iginagastos 
ang mga ito. • Pinapanatili ang mababang1% limitasyon ng Prop. 13, 
upang manatiling mas mababa sa karamihan ng mga estado ang mga buwis 
sa ari-ariang negosyo sa California. 
Alamin pa sa scaretactics15.org. 
Habang bumabangon tayo mula sa pagsasara dulot ng COVID-19 at 
naghahanda para sa mga paparating na pagsubok, hindi tayo puwedeng 
manatili sa karaniwan. Panahon na upang mamuhunan tayo sa mga maliit 
na negosyo, estudyante, malulusog na pamilya, at ligtas na kapitbahayan. 
Ang Prop. 15 ay isang balanseng repormang nag-aayos ng mga butas sa 
korporasyon na pinakikinabangan ng pinakamataas na 10%, at ibinabalik 
ang mga bilyon-bilyon sa mga paaralan at komunidad—Bumoto ng Oo sa 
Prop. 15. 
E. TOBY BOYD, Presidente
Kapisanan ng Mga Guro sa California 
CAROL MOON GOLDBERG, Presidente
Liga ng mga Kababaihang Botante 
TARA LYNN GRAY, CEO
Itim na Kamara de Komersyo ng Fresno Metro 

ANG PROP. 15 ANG MAGIGING PINAKAMALAKING PAGTAAS NG 
TAUNANG BUWIS SA ARI-ARIAN SA KASAYSAYAN NG CALIFORNIA—
HANGGANG $12.5 BILYON KADA TAON! 
Ang malaking pagpapataas ng Prop. 15 sa taunang buwis sa ari-arian ay 
magkakaroon ng nakakapaminsalang epekto sa ekonomiya para sa bawat 
taga-California—mula sa maliliit na negosyo at konsyumer hanggang sa 
mga magsasaka at may-ari ng bahay. 
INAALIS NG PROP. 15 ANG MGA PROTEKSYON SA NAGBABAYAD NG 
BUWIS SA PROP. 13
Napanatiling abot-kaya ng mga proteksyon sa nagbabayad ng buwis ng 
Prop. 13 ang buwis sa ari-arian sa pamamagitan ng paglilimita sa mga 
buwis sa ari-arian at pagtataas taon-taon, na nagbibigay ng kasiguraduhan 
sa mga nagbabayad ng buwis na mababayaran nila ang kanilang mga buwis 
ngayon at sa hinaharap. Aalisin ng Prop. 15 ang kasiguraduhang iyon para 
sa milyon-milyong nagbabayad ng buwis. 
• “Isang direktang banta sa mga may-ari ng bahay ang Prop. 15. Hayagang 
inamin ng mga tagasuporta ng pagtaas ng buwis na unang hakbang pa 
lamang ito sa ganap na pagbubuwag sa Prop. 13, na inaprubahan ng mga 
botante upang pigilan ang pagtaas ng buwis sa ari-arian.”—Jon Coupal, 
Presidente, Kapisanan ng Mga Nagbabayad ng Buwis ng Howard Jarvis 
PINAPATAAS NG PROP. 15 ANG ATING HALAGA NG PAMUMUHAY 
Ang pagpapataas ng buwis ng Prop. 15 ay magpapataas ng presyo ng lahat 
ng binibili ng mga tao, kabilang ang mga groseri, gasolina, utilidad, day 
care at pangangalagang pangkalusugan. 
• “Napakaraming pamilya ang umalis sa kanilang mga kapitbahayan dahil 
sa tumataas na halaga ng pamumuhay. Patataasin ng Prop. 15 ang halaga 
ng pamumuhay para sa mga pamilya sa California nang hanggang $960 at 
lalo nitong maaapektuhan ang mga komunidad na mas mababa ang kita.”  
—Alice Huffman, Presidente, Komperensya ng Estado ng California, 
NAACP 
SINISIRA NG PROP. 15 ANG MGA TRABAHO AT MALILIIT NA NEGOSYO 
Pitong milyong taga-California ang nagtatrabaho para sa maliit na negosyo. 
Milyon-milyong taga-California ang naghahain ng kawalan ng trabaho at 
nasa panganib na mawala ang lahat. WALANG anuman sa Prop. 15 ang 
pumipigil sa pagpapasa ng buwis sa mga nangungupahang maliliit na 
negosyo. Palalalain ng Prop. 15 ang krisis sa ekonomiya sa pamamagitan 
ng pagpapahirap sa maliliit na negosyo—kabilang ang mga restawran, 
barbero, at dry cleaner sa ating kapitbahayan. 
• “Nirerentahan ng karamihan sa maliliit na negosyo ang ari-arian kung 
saan sila nagnenegosyo. Ang mas mataas na buwis sa ari-arian ng Prop. 15 

ay mangangahulugan sa tumataas na renta sa panahong lalong hindi natin 
kayang bayaran ito.”—Jot Condie, Presidente, Kapisanan ng Restawran 
ng California  
PINAPATAAS NG PROP. 15 ANG MGA BUWIS PARA SA MGA PAMILYA 
NG MAGSASAKA, NA MAGRERESULTA SA MAS MATATAAS NA PRESYO 
NG PAGKAIN 
Patataasin ng Prop. 15 ang buwis sa ari-arian sa pagsasaka—kabilang ang 
mga kamalig, pagawaan ng gatas, planta ng pagpoproseso at kahit na mga 
puno ng prutas at mani. 
• “Pinahihirapan ng Prop. 15 ang mga pamilya ng magsasaka, at 
magbabayad tayong lahat ng mas matataas na presyo ng mga groseri tulad 
ng gatas, itlog, at karne.”—Jamie Johansson, Presidente, Pederasyon ng 
Kawanihan ng Pagsasaka ng California 
WALANG PANANAGUTAN ANG PROP. 15 
Dahil sa Prop. 15, mapapagastos ang mga nagbabayad ng buwis ng 
$1 bilyon kada taon sa mga burukratikong gastusin, at kayang gastusin 
ng mga pulitiko ang kita sa mas mataas na buwis sa ari-arian sa anumang 
gusto nila, kabilang ang mga pang-administratibong gastusin, tagalabas na 
tagapayo, at mga pagtaas sa sahod. 
• “Binibigyang-daan ng Prop. 15 na ilihis ng mga pulitiko ang kita sa 
pagtaas ng buwis sa anumang gusto ng mga espesyal na interes, tulad ng 
ginagawa nila sa buwis sa gasolina.”—Marilyn Markham, Miyembro ng 
Lupon, Liga ng Mga Nakatatandang Tagapagtaguyod ng California
SUMASANG-AYON ANG MGA INDEPENDIYENTE, DEMOKRATIKO AT 
REPUBLIKANO—HINDI SA PROP. 15. 
HINDI ITO ANG PANAHON UPANG MAGTAAS NG MGA BUWIS SA ARI-
ARIAN SA CALIFORNIA. 
ROBERT GUTIERREZ, Presidente 
Kapisanan ng Mga Nagbabayad ng Buwis sa California 
ALICE HUFFMAN, Presidente 
Komperensya ng Estado ng California, NAACP 
BETTY JO TOCCOLI, Presidente 
Kapisanan ng Maliit na Negosyo sa California 


