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Inaalis ng Prop. 19 ang isa sa mga pinakamagandang kagamitang 
mayroon ang mga magulang upang tulungan ang kanilang mga anak.
Iyon ang karapatan, na nakasaad sa Saligang-Batas ng California 
mula pa noong 1986, upang ipasa ang kanilang bahay at hanggang 
$1 milyon ng iba pang ari-arian nang hindi binabago ang pagtatasa ng 
buwis ng Prop. 13. Ang muling pagtatasa ay maaaring mangahulugan 
ng nakakagipit na pagtaas ng buwis. Kaya ang paglilipat ng magulang 
sa anak ng bahay at limitadong iba pang ari-arian, tulad ng maliit na 
negosyo, ay pinoprotektahan sa muling pagtatasa ng Proposisyon 58, 
na naipasa nang may 76% ng boto noong 1986.
INAALIS NG PROPOSISYON 19 ANG PROPOSISYON 58. 
Awtomatikong tatasahin ang mga paglilipat ng bahay ng pamilya 
maliban na lang kung may lilipat na anak sa loob ng isang taon.
Mangongolekta ng mga bagong buwis ang Prop. 19 kapag ang mga 
pamilya sa California ay NAPILITANG IBENTA ANG KANILANG 
ARI-ARIAN DAHIL SA MAS MATATAAS NA BUWIS. Nangangako ng 
pera ang mga sumusuporta rito para sa lahat ng uri ng programa. Ang 
lahat ng sinasabi ng mga sumusuporta sa Prop. 19 na babayaran nito 
ay babayaran sa pamamagitan ng PAGTATAAS NG MGA BUWIS sa 
paglilipat ng magulang sa anak ng ari-arian ng pamilya.

Sinasabi ng mga sumusuporta sa Prop.19 na “libo-libong bahay” 
ang magagamit upang gumawa ng mga pagkakataon sa pagmamay-
ari ng bahay. Inaasahan ng mga sumusuporta sa Prop. 19 na 
magpapasimula ito ng pagbebenta ng mga lote ng mga bahay ng 
pamilya. Nakakagulat iyon!
Napakakaunti lang ng mga kagamitan ng mga magulang ngayon 
upang tulungan ang kanilang mga anak sa pananalapi. Kahit sa mga 
panahon ng kasaganahan, mahirap para sa susunod na henerasyon na 
makayanang manatili sa California, ang lugar na kanilang kinalakihan.
Hindi kailangan ang Proposisyon 19. Isa itong malaking atake sa 
kakayahan ng sinumang magulang sa California na alagaan ang 
kanilang mga anak.
BUMOTO NG HINDI SA PROPOSISYON 19.
MIYEMBRO NG ASEMBLEYA KEN COOLEY, Distrito 8
SENADOR PATRICIA BATES, Distrito 36
JON COUPAL, Presidente
Kapisanan ng Mga Nagbabayad ng Buwis ng Howard Jarvis 

OO sa 19. Mga Naipon na Buwis at Tulong sa Pabahay para sa 
MGA NAKATATANDA, BIKTIMA NG WILDFIRE, at TAONG MAY 
MGA KAPANSANAN. Poprotektahan ng Proposisyon 19 ang mga 
apektadong taga-California, isasara nito ang mga hindi patas na butas 
sa buwis, at lilikom ito ng kinakailangang kita para sa proteksyon sa 
sunog at pagtugon sa medikal na emerhensiya.
1) LILIMITAHAN ANG MGA BUWIS SA ARI-ARIAN PARA SA MGA 
MATANDA, BIKTIMA NG WILDFIRE, AT MAY KAPANSANANG 
MAY-ARI NG BAHAY. PROP. 19: • Aalisin ang mga hindi patas at 
palaging nagbabagong paghihigpit sa lokasyon sa kasalukuyang 
batas upang mailipat ng mga may-ari ng bahay na matanda, may 
kapansanan, o biktima ng wildfire angmga naipon na buwis sa 
Prop. 13 ng kanilang mga bahay sa isang kapalit na bahay saanman 
sa California. • Magbibigay ng kaluwagan sa pabahay para sa 
milyun-milyong matanda, kung saan ang nakararami sa kanila ay 
nakakaramdam na nakakulong sila sa mga bahay na hindi nila 
mapanatili, na mayroong napakaraming hagdan, at masyadong 
malayo sa pamilya o pangangalagang medikal—na pinalala ng mga 
panganib sa kalusugan ng coronavirus. • Gagawa ng napakaraming 
pagkakataon sa pagmamay-ari ng bahay para sa mga nangungupahan 
at bagong may-ari ng bahay sa buong estado dahil libo-libong bahay 
ang magagamit sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada. 
• “Pagkatapos masira ng dalawang wildfire ang 15,155 bahay, 
naharap ang mga biktima sa matinding pagtaas ng buwis para lang 
sa paglipat sa lugar na ilang milya ang layo. Inaalis ng Prop. 19 ang 
mga hindi patas na paghihigpit sa lokasyon upang matanggal ang 
mga biglaang pagtaas ng buwis para makalipat ang mga biktima ng 
wildfire sa kapalit na bahay saanman sa California.”—Kristy Militello, 
Nakaligtas sa Tubbs Wildfire
2) ISASARA ANG MGA HINDI PATAS NA BUTAS SA BUWIS NA 
GINAGAMIT NG MGA NAMUMUHUNAN, ARTISTA, AT MAYAMANG 
TAGAPAGMANA NG TRUST FUND NG EAST COAST SA MGA BAHAY-
BAKASYUNAN AT PAUPAHAN: • Inihayag ng mga ulat ng balita at 
talaan ng ari-arian na ang mga tuntunin na naglalayong limitahan ang 
mga buwis sa mga pangunahing tirahan ng pamilya ay sinasamantala 
ng mga propesyonal, artista, at mayamang tagapagmanang nasa labas 
ng estado upang maiwasang bayaran ang kanilang patas na bahagi 
sa mga buwis sa mga bahay-bakasyunan at paupahan. [Los Angeles 
Times, 8/17/18] • Sinasamantala nila ang mga butas na nagresulta 
sa bilyun-bilyong nawalang kita para sa mga paaralan at county, na 
pinupuwersa ang mga may-ari ng bahay sa California na magbayad ng 
singil na buwis na 10 beses na mas mataas kaysa sa mga paupahang 
bahay sa parehong kapitbahayan na pagmamay-ari ng mga tagapagmana, 
ang marami ay naninirahan sa malayo gaya ng Florida o New York.

POPROTEKTAHAN NG PROP. 19 ANG MGA BAHAY NG PAMILYA—at 
mababang antas ng buwis—para sa mga batang magmamana ng at 
maninirahan sa mga pangunahing tirahan gaya ng nilalayon sa ilalim 
ng batas; AALISIN ANG MGA BUTAS SA BUWIS sa mga bahay na 
ginawang paupahan . . . dahil madaling matatakpan ng kita sa 
paupahan ang anumang problema sa mga buwis sa ari-arian.
3) PAPATAASIN ANG PONDO SA PROTEKSYON SA SUNOG, 
PAGTUGON SA EMERHENSIYA, AT PAGPOPONDO SA PAARALAN 
SA PAMAMAGITAN NG: • Pagbuo ng Pondo sa Proteksyon sa Sunog 
at Pagtugon sa Medikal na Emerhensiya: nakatalagang kita para sa 
mga distrito ng sunog sa mga nayon at lungsod na komunidad para 
ayusin ang mga hindi pagkakapantay-pantay na nagbabanta sa mga 
nakakapagsalba ng buhay na oras ng pagtugon sa mga wildfire at 
medikal na emerhensiya. • Pagpapaganda ng ekonomiya para sa mga 
paaralan at county na nahihirapang balansehin ang mga badyet dahil sa 
coronavirus, gamit ang pangmatagalang panahong kita para sa pagtugon 
sa emerhensiya, abot-kayang pabahay, mga programa para sa kawalan ng 
tirahan, pangangalagang pangkalusugan, at iba pang lokal na serbisyo. 
• Pagbuo ng daang milyong kita para sa mga paaralan at lokal na 
pamahalaan na magmumula sa mga pagbebenta ng bahay ng matanda 
at pagsasara ng mga butas sa mga minanang ari-ariang hindi ginagamit 
bilang pangunahing tirahan.
4) SINUSUPORTAHAN NG MGA DEMOKRATIKO AT REPUBLIKANO 
ANG PROP. 19: “Poprotektahan ng Prop. 19 ang mga naipon na buwis 
at benepisyo para sa mahihinang taga-California, kabilang ang mga 
matanda, may kapansanang may-ari ng bahay, at biktima ng wildfire.”—
Jim Brulte, Dating Tagapangulo ng Republikanong Partido ng CA
“Bumoto kasama ang mga pang-estado at lokal na Demokratiko upang 
isara ang mga hindi patas na butas at ibigay ang kinakailangang tulong 
sa pabahay para sa mga matanda at nagtatrabahong pamilya.”—
Alexandra Rooker, Dating Tagapangulo ng Demokratikong Partido ng CA
MANGYARING SAMAHAN ANG MGA BUMBERO, TAGATUGON 
SA EMERHENSIYA, GRUPO NG MGA KARAPATAN NG MATANDA 
AT MAY KAPANSANAN, ITIM NA KAMARA DE KOMERSIYO NG 
CALIFORNIA, CALASIAN NA KAMARA, HISPANIC NA KAMARA, 
MGA LOKAL NA DEMOKRATIKO AT REPUBLIKANO.
YESon19.vote
BRIAN RICE, Presidente
Mga Propesyonal na Bumbero ng California
KATHLEEN BARAJAS, Presidente
Mga Taga-California para sa Mga Karapatan ng May Kapansanan
GEORGE MOZINGO, Miyembro ng lupon
Liga ng Mga Nakakatandang Tagapagtaguyod ng California 
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★  PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 19  ★

★  SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 19  ★
Huwag Paniwalaan ang Mga Makasarili at Gawa-gawang Kuwento na 
Nakalimbag sa Itaas
KUNIN ANG MGA KATOTOHANAN:
KATOTOHANAN: Magbibigay ang Prop. 19 ng mga 
limitasyon sa buwis/tulong sa pabahay para sa mga matanda. 
KATOTOHANAN: Isasara ng Prop. 19 ang butas sa buwis 
na ginagamit ng mga namumuhunang nasa labas ng estado. 
KATOTOHANAN: Iingatan ng Prop. 19 ang Prop. 13 para sa mga 
may-ari ng bahay. KATOTOHANAN: Poprotektahan ng Prop. 19 ang 
mga buhay/bahay mula sa mga wildfire.
Basahin ninyo mismo ang inisyatiba: • “Pagkakapantay-pantay sa 
Buwis sa Ari-arian para sa Mga Matanda, May Malalang Kapansanan, 
at Biktima ng Mga Wildfire at Natural na Kalamidad” [Prop. 19, 
Seksyon 2.1(b)]. • “Pagprotekta sa karapatan ng mga magulang at 
lolo at lola na ipasa ang bahay ng kanilang pamilya sa mga anak nila” 
[Prop. 19, Seksyon  2.1(a)(2)]. • “Pag-aalis ng hindi patas na butas 
sa buwis na ginagamit ng mga namumuhunan, artista, mayamang 
hindi residente ng California, at tagapagmana ng trust fund sa East 
Coast para maiwasang bayaran ang patas na bahagi sa mga buwis sa 
ari-arian” [Prop. 19, Seksyon 2.1(a)(2)]. • “Limitahan ang pagkasira 
sa mga bahay dahil sa mga wildfire sa pamamagitan ng nakatalagang 
pondo para sa proteksyon sa sunog at pagtugon sa emerhensiya” 
[Prop. 19, Seksyon 2.1(a)(1)].
Magbasa pa dito: www.sos.ca.gov/elections/ballot-measures/qualified-
ballot-measures

Anong mga katotohanan ang sadyang hindi isiniwalat ng mga 
sumasalungat? • Nagmamay-ari ang isang pulitiko ng tatlong bahay—
at inamin niya kamakailang sinamantala niya ang mismong butas sa 
buwis na aalisin ng Prop. 19. [Talumpati sa Pagpupulong sa Kapitolyo 
ng Estado, 6/26/20] • Ang isa pang pulitiko naman, gamit ang butas 
sa buwis ay nagbayad ng $2,034 sa mga buwis sa isang paupahang 
bahay na nagkakahalaga ng MILYONG DOLYAR—MAS MABABA NG 
$10,000 kaysa sa kung ano ang binabayaran sa mga katulad na bahay 
sa kapitbahayan. [Mga Pampublikong Talaan, County ng San Diego] 
• Inamin ng abugado para sa espesyal na interes na si Jon Coupal na 
hindi nilalayon ng mga botanteng magbigay ng bentahe sa buwis para 
sa mga tagapagmanang nasa labas ng estado sa mga milyon-milyong 
paupahan. [Los Angeles Times] • “Nagiging isang makina ng pera ang 
grupo ng Jarvis . . .  Inaatupag ni Coupal ang negosyo ng pagtataguyod 
ng mga inisyatiba at layunin.” [Sacramento Bee Columnist]
MAKIISA SA MILYON-MILYONG MATANDA, MAY KAPANSANANG 
MAY-ARI NG BAHAY, BIKTIMA NG WILDFIRE, BUMBERO, 
TAGATUGON SA EMERHENSIYA, MAGSASAKANG PAMILYA, AT 
MASIPAG NA TAGA-CALIFORNIA.
www.YESon19.vote
KRISTY MILITELLO, Nakaligtas sa Tubbs Wildfire
DAVID WOLFE, Dating Pambatasang Direktor,
Kapisanan ng Mga Nagbabayad ng Buwis ng Howard Jarvis
SALENA PRYOR, Presidente
Kapisanan ng Itim na Maliit na Negosyo sa California 

BUMOTO NG HINDI SA PROPOSISYON 19.
“Ang Proposisyon 19 ay isang pagtatangka ng mga pulitiko sa 
Sacramento na itaas ang mga buwis sa ari-arian sa pamamagitan 
ng pag-aalis sa Saligang-Batas ng Estado ng dalawang proteksyon 
ng nagbabayad ng buwis na inaprubahan ng botante. Mag-aatas 
ang panukalang ito ng muling pagtatasa sa halaga sa merkado ng 
ari-ariang inilipat ng mga magulang sa mga anak, at ng mga lolo 
at lola sa mga apo.”—Jon Coupal, Presidente, Kapisanan ng Mga 
Nagbabayad ng Buwis ng Howard Jarvis
INAALIS ng Proposisyon 19 ang mga proteksyon na nauugnay sa 
PROPOSISYON 13 na mayroon ang mga pamilya sa California sa 
ilalim ng Saligang-Batas ng Estado at pinapalitan nito ang mga ito ng 
pagtaas ng buwis. BUMOTO ng HINDI sa Proposisyon 19.
Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang paglilipat ng ilang partikular 
na ari-arian sa pagitan ng mga magulang at anak ay hindi kasama sa 
muling pagtatasa, na nangangahulugang mananatiling ganoon pa rin 
ang sinisingil na buwis sa ari-arian pagkatapos mailipat ang ari-arian. 
Totoo din ito para sa ilang partikular na paglilipat sa pagitan ng mga 
lolo at lola at apo. 
Idinagdag ng mga botante ang mga labis na sikat na probisyong ito sa 
Saligang-Batas ng Estado sa pamamagitan ng Proposisyon 58 noong 
1986 at Proposisyon 193 noong 1996.
Sa ilalim ng Prop. 58, maaaring maglipat ang mga magulang ng 
bahay na anuman ang halaga at hanggang $1 milyon ng tinasang 
halaga ng iba pang ari-arian sa kanilang mga anak nang walang 
pagtaas sa mga buwis sa ari-arian. KUNG MAWAWALA SA ATIN ANG 
PROPOSISYON 58, maaaring mapilitan ang mga anak na ibenta 
ang ari-arian ng kanilang pamilya dahil sa mas mataas na buwis, 
gaya ng isang maliit na negosyong nagbigay sa pamilya ng seguridad 
sa pananalapi, at ng matagal na panahon nang bahay ng kanilang 
pamilya kung hindi sila makakalipat kaagad doon.
INAALIS NG PROPOSISYON 19 ANG PROPOSISYON 58, KAHIT NA 
INAPRUBAHAN ITO NG 75.7% NG MGA BOTANTE!
Inilagay ang Proposisyon 19 sa balota sa pamamagitan ng last-minute 
na palihim na kasunduan sa Lehislatura, sa kabila ng pagsalungat ng 
Mga Demokratiko at Republikano.
Ipipilit ng Proposisyon 19 ang muling pagtatasa sa halaga sa merkado 
ng ari-arian na inilipat sa mga pamilya maliban na lang kung gamitin 
ito bilang pangunahing tirahan ng bagong may-ari.

ANG PROPOSISYON 19 AY ISANG MATINDI AT BILYONG DOLYAR 
NA PAGTAAS NG BUWIS PARA SA MGA PAMILYA SA CALIFORNIA.
Ipinapahayag ng hindi partidistang Tanggapan ng Pambatasang 
Tagasuri na posibleng gumastos ng humigit-kumulang dalawang 
bilyong dolyar taon-taon ang mga pamilya sa California dahil sa 
Proposisyon 19 sa mas matataas na buwis sa ari-arian.
TINANGGIHAN NA NG MGA BOTANTE ANG MGA PROBISYON SA 
PAGLILIPAT SA PROPOSISYON 19.
Pinapahintulutan ng kasalukuyang batas (Proposisyon 60 at 90) 
ang mga may-ari ng bahay na may edad na 55 at mas matanda na 
lumipat sa kapalit na bahay at ilipat sa kanilang bagong ari-arian 
ang kanilang pagtatasa ng buwis sa ari-arian sa batayang taon mula 
sa kanilang dating bahay. Pinapahintulutan ng kasalukuyang batas 
ang paglilipat na ito nang isang beses, sa parehong county o sa isang 
county na tumatanggap ng mga paglilipat, at tanging kung kapantay 
o mas mababa ang halaga ng kapalit na ari-arian. Noong 2018, 
iniharap sa mga botante ang Proposisyon 5, na magpapahintulot sana 
ng mas maraming pagkakataon sa paglilipat, ngunit napagpasyahan 
ng mga botante na patas ang kasalukuyang sistema at mariin nilang 
tinanggihan ang Proposisyon 5.
Ngayon, iniaalok ulit ng mga pulitiko sa Sacramento ang mungkahing 
ito, pero sa pagkakataong ito nagdagdag sila ng matinding pagtaas ng 
buwis sa minanang ari-arian. Ito ay isang hindi magandang kasunduan 
para sa mga pamilya sa California.
Malinaw na ipinahayag ng mga botante sa California na ayaw nilang 
tasahin ulit ang ari-arian sa halaga sa merkado kapag inilipat ito 
sa pagitan ng mga magulang at anak, o, kung namatay ang mga 
magulang ng mga anak, sa pagitan ng mga lolo at lola at apo.
Ngayon, sinusubukan ng mga pulitiko sa Sacramento na alisin sa mga 
pamilya sa California ang mga proteksyong ito para makapagtaas ulit 
sila ng mga buwis. Huwag ninyo itong hayaang mangyari.
BUMOTO NG HINDI SA PROPOSISYON 19.
JON COUPAL, Presidente
Kapisanan ng Mga Nagbabayad ng Buwis ng Howard Jarvis
SENADOR PATRICIA BATES, Distrito 36
MIYEMBRO NG ASEMBLEYA KEN COOLEY, Distrito 8 


