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Trong lúc chính quyền thành phố Philadelphia tiếp tục điều hướng đại dịch di chuyển nhanh 
COVID-19, sự ưu tiên số một của ta là sức khỏe và an toàn của cư dân của chúng ta. Bộ tổng thu 
nhập thành phố Philadelphia nhìn nhận những biện pháp phi thường cần thiết để giữ gìn cư dân 
Philadelphia được an toàn có sự va chạm rất lớn đến nhiều cư dân và kinh doanh. 
 
Để đề nghị cứu trợ, thị trường Kenney và ủy viên Frank Breslin thông báo hôm nay rằng Bộ sẽ thay 
đổi con số thời hạn nộp tiền cho thuế địa ốc và một số kinh doanh. 
 
Gia hạn ngày đáo hạn thuế địa ốc  
 
Chúng tôi yêu cầu người nộp thuế nào có thể nộp thuế địa ốc của họ bằng điện tử hoặc bằng 
gửi thư vào ngày 31 tháng 3 để làm như thế. 
Việc này sẽ giúp bảo đảm sự tiếp tục hoạt động của thành phố và trường học khu vực. Tuy nhiên 
chúng tôi biết rằng có nhiều cư dân đang gặp khó khăn. Nếu bạn không có thể nộp thuế địa ốc của 
bạn vào ngày 31 tháng 3, chúng tôi đã gia hạn ngày đáo hạn để nộp thêm 30 ngày. Ngày đáo hạn 
dành cho thuế địa ốc năm 2020 bây giờ là ngày 30 tháng 4 năm 2020. 
 
Chúng tôi cũng gia hạn ngày đáo hạn để nộp đơn xin kế hoạch trả góp dành cho thuế địa ốc năm 
2020. Những kế hoạch luôn luôn có sẵn dành cho người cao tuổi và chủ nhà có thu nhập thấp. 
Năm nay, chúng tôi sẽ nhận mẫu đơn dành cho thuế năm 2020 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 
2020. Chủ nhà có thể tìm mẫu đơn dành cho tất cả các chương trình cứu trợ thuế địa ốc ở 
www.phila.gov/real-estate-relief. 
 

https://www.phila.gov/services/payments-assistance-taxes/property-taxes/real-estate-tax/
https://www.phila.gov/revenue/realestatetax/
http://www.phila.gov/real-estate-relief


Gia hạn thuế thu nhập & biên lai thuế và khai thuế lợi nhuận ròng  
 
Chúng tôi cũng biết rằng sự đề phòng an toàn hiện tại đang đặt biệt và chạm đến kinh doanh trong 
thành phố và tổng thể kinh tế. Để đề nghị cứu trợ, thành phố đang gia hạn ngày khai và nộp thuế 
danh cho một số thuế kinh doanh. Những sự thay đổi này sẽ cho phép việc khai và nộp thuế được 
hoãn lại có truyền dịch tiềm năng xung quanh 500 triệu Mỹ kim vào trong kinh tế 3 tháng tiếp theo.  
 
Một lần nữa, chúng tôi yêu cầu người nộp thuế nào có thể khai thuế và nộp thuế của họ xin làm 
như thế vào ngày 15 tháng 4 năm 2020. Hành động này sẽ giúp bảo đảm hoạt động tiếp tục của 
thành phố và trường học khu vực. 
 
Tuy nhiên chúng tôi biết rằng nhiều kinh doanh đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn. Để ủng 
hộ kinh doanh thành phố Philadelphia, chúng tôi đang thực hiện các biện pháp sau đây: 
 

• Bộ tổng thu nhập sẽ tôn trọng sự gia hạn của chính quyền liên bang dành cho kinh doanh 
từ sở IRS để khai và nộp thuế cho đến ngày 15 tháng 7 năm 2020 dành cho thuế thu 
nhập kinh doanh và biên lai thuế và thuế lợi nhuận ròng. Chính sách này bao gồm ước 
tính thanh toán. 

• Không có hoạt động cần thiết từ kinh doanh để tận dụng lợi thế của chính sách gia hạn này 
trong thành phố. 

 
Những biện pháp trợ cấp kinh doanh khác đến từ những bộ phận khác của chính quyền thành 
phố, và chúng tôi sẽ cập nhật thông tin này sau khi có chi tiết thêm. 
 
Bộ tổng thu nhập tiếp tục theo dõi tình hình này và có lẽ sẽ thực hành cập nhật thêm về những 
chính sách này. Tìm sự thông báo mới nhất của bộ tổng thu nhập ở www.phila.gov/revenue. Bạn 
cũng có thể đăng ký để nhận được emails với tin tức quan trọng về thuế của thành phố 
Philadelphia: bit.ly/2IV7OQy. 

 
➔ Tìm hiểu về trợ cấp thuế địa ốc  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.phila.gov/services/payments-assistance-taxes/business-taxes/business-income-receipts-tax-birt/
https://www.phila.gov/services/payments-assistance-taxes/business-taxes/business-income-receipts-tax-birt/
https://www.phila.gov/services/payments-assistance-taxes/business-taxes/net-profits-tax/
https://www.phila.gov/2020-03-20-information-and-resources-for-businesses-impacted-by-covid-19/
http://www.phila.gov/revenue
http://it.ly/2IV7OQy
https://www.phila.gov/2020-03-23-city-of-philadelphia-extends-property-business-tax-deadlines/www.phila.gov/real-estate-relief

