
Ban Thuế Nhượng Quyền Thương Mại Đình Chỉ Thu Nợ Của Các Cơ Quan Chính Phủ. 
 

Do đại dịch COVID-19 và liên quan đến sức khỏe và các tác động kinh tế của cuộc khủng hoảng này, Bộ 
Điều Khiển Tiểu Bang California đã tạm thời đình chỉ việc thu thập tất cả các khoản nợ của các cơ quan 
chính phủ cho đến ngày 15 tháng 7, năm 2020 hoặc một ngày được xác định dựa trên bản chất phát triển 
của sự kiện này chưa từng thấy.  
 
 Có hiệu lực từ ngày 27 tháng 3 năm 2020, Ban Thuế Nhượng Quyền Thương Mại sẽ đình chỉ các loại hành 
động thu nợ sau đây: 
 

• Chặn hoàn lại tiền thuế, trúng thưởng xổ số, hoặc thanh toán bất động sản không được xác nhận, 
căn cứ vào Chương Trình Bộ Sưu Tập Liên Ngành Đánh Chặn (ILC).  

• Tiền lương và kết nối ngân hàng căn cứ vào lệnh nợ của tòa án (COD) chương trình thu nợ.  
• Kết nối bất động sản và tài sản cá nhân để thỏa mãn nợ thuế 
• Thanh toán tự động liên quan đến kế hoạch thanh toán trước-COVID-19 

  
Đình chỉ các loại thu nợ sẽ áp dụng cho tất cả các * loại của chính phủ, bao gồm: 
  

• Tiền bảo lãnh, tiền phạt, lệ phí, hình phạt và đánh thuế áp đặt và thu nợ bởi các hệ thống thanh 
thiếu niên và tội phạm 

• Tòa án đã ra lệnh bồi hoàn cho các dịch vụ liên quan đến tòa án 
• Thuế quá hạn 
• Trợ cấp phúc lợi hoặc chương trình thất nghiệp đã cho quá nhiều 
• Vé phạt đậu xe 
• Xe, bao gồm thu phí, các vi phạm 
• Đăng ký xe chưa thanh toán 
• Học phí 
• Các khoản nợ của các cơ quan ở bên ngoài California  

 
*   Đình chỉ sẽ không áp dụng đối với lệnh hỗ trợ nuôi con hoặc nợ đã muộn 
 
 Không có gì trong hành động này sẽ ngăn chặn tiền lai từ tích lũy của lệnh tòa án yêu cầu trả nợ, tại 
California là 10%, hành động này không ngăn cản ai đó chọn trả nợ tự nguyện. Sự đình chỉ này là tạm thời 
và sẽ không làm giảm số nợ cơ sở.                              
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