Plano ng Pagbabayad Para sa May Mababang Kita
$5 bayad sa enrollment na dapat bayaran sa oras ng pag-sign up
• Walang limitasyon sa bilang ng kontrata o halaga ng multa.
• Tatanggalin ang mga late penalty ng sitasyon sa oras ng enrollment.
• Ibabalik ang mga late penalty kung hindi nakapagbayad ng mga buwanang bayad nang nasa oras o kung
hindi nakumpleto ang plano pagsapit ng due date.
• Isang Payment Plan Per License Plate. Para sa maraming sasakyan, kailangan mong punan ang dalawang
form
• Ang mga pag-install na dapat bayaran hindi lalampas sa ika-15 ng bawat buwan
UNANG BAHAGI – Kukumpletuhin ng kalahok.
Pangalan at Apelyido:
Tirahan:
City, State, ZIP:
Email Address:
State at Numero ng Driver License:

Telepono:

State at Numero ng License Plate ng Sasakyan(ISANG PLATO BAWAT PLANO):

PART TWO – To be completed by SFMTA staff.
Citation(s) Enrolled:
Total Citation Amount Enrolled: $

Final Payment Due:

Total Enrollment Fee Due: $

Clerk Initials:

Entity ID:
IKATLONG BAHAGI – Lalagdaan ang sertipikasyon ng kalahok sa harap ng staff ng SFMTA.
Nabasa ko at naintindihan ko ang mga tuntunin at kundisyon ng Plano ng Pagbabayad ng Sitasyon sa likod ng
kontratang ito.
Lagda:

Petsa:

Schedule ng Pagkumpleto
HALAGA NG UTANG

TIMELINE NG
PAGKUMPLETO

PINAKAMABABANG
BUWANANG BAYAD

Hanggang $500 Hanggang 24 buwan

$25

$501 at higit pa Hanggang 24 buwan

$50

Kailangang kumpletuhin ang lahat ng plano ng pagbabayad sa loob ng 24 buwan
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Ang mga kalahok ay dapat magpakita ng isang
wastong gobyerno na inisyu I.D. sa oras ng
pagpapatala.
Isang Payment Plan bawat plaka ng lisensya. Ang
pag-enroll ng maramihang mga plaka ng lisensya
ay magreresulta sa maramihang mga plano sa
pagbabayad na may pinakamababang buwanang
halaga na dapat bayaran para sa bawat plano.
Ang mga customer ay dapat gumawa ng
minimum na buwanang pagbabayad batay sa
kabuuang halagang nakatala sa plano. Ang
kabiguang gawin ito ay magreresulta sa
pagkansela ng plano.
Ang isang bagong plano ay dapat na likhain
kapag nagpatala ng karagdagang mga pagsipi.
Nalalapat ang mga minimum na pagbabayad at
bayarin sa bawat plano.
Ang bawat plano ay napapailalim sa
pinakamababang bayad at mga bayad sa
pagpapatala.
Ang Rehistradong May-ari lamang ang maaaring
mag-enrol sa Payment Plan.
Upang mapatunayan ang mga status ng
mababang kita ng mga customer ay dapat
magbigay ng Medi-Cal, EBT, o Lifeline card sa
oras ng pag-sign up.
Ang kabiguan na makumpleto ang plano sa
pagbabayad sa pamamagitan ng petsa ng
pagkumpleto o nawawalang buwanang
pagbabayad ay maaaring magresulta sa
pagdaragdag ng mga parusa sa nakaraang mga
dapat na pagsipi at maaaring maiulat sa DMV o
sa programa ng refund / pagharang ng buwis sa
Buwis sa Buwis.
Walang mga extension sa kontrata o rebisyon na
ibibigay.
Ang mga pagsipi ay hindi maaaring maidagdag
sa mga mayroon nang mga plano. Ang isang
bagong plano ay malilikha na may isang bagong
buwanang minimum minimum.

•

Walang mga extension sa kontrata o rebisyon na
ibibigay.

•

Hindi mare-refund na bayarin sa pangangasiwa.

•

Ang plano sa pagbabayad ay isang pagtatangka
upang mangolekta ng utang. Anumang
impormasyon na nakuha ay maaaring magamit para
sa hangaring iyon.
Ang buwanang minimum ay isang iminungkahing
halaga ng pagbabayad. Ang kabuuang halagang
dapat bayaran ay dapat bayaran NG DATE DATE.

•

•

PAANO MAG-ENROLL
1. Online sa www.sfmta.com/payment plan
2. I-mail ang isang kumpletong aplikasyon o mag-sign up
nang personal sa 11 South Van Ness Avenue.

PAGBABAYAD:
Aabutin ng 3 araw para makita ang iyong plano sa database
ng pagbabayad.
Online: http://www.sftreasurer.org/sfmtapayplan.
Kakailanganin mo ang iyong Payment Plan ID, citation
number o Entity ID para sa mga serbisyong ito.
Sa Person: Ang Opisina ng Treasurer & Tax Collector ay
bukas Lunes hanggang Biyernes (maliban sa mga ligal
na piyesta opisyal) mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00
ng hapon. na tinatanggap ang huling walk-in customer ng
4:00 ng hapon Opisina ng Treasurer & Collector ng
Buwis, City Hall - Silid 140, 1 Dr. Carlton B. Goodlett
Place. San Francisco, CA 94102
Mail: Magpadala ng tseke o order ng pera na babayaran sa:
San Francisco Tax Collector, P.O. Box 7027, San Francisco,
CA 94120-7027. Upang maiwasan ang mga pagkaantala sa
pagproseso ng iyong pagbabayad, mangyaring isama ang
iyong Plano sa Pagbabayad, ang numero ng pagsipi

Ang mga kustomer na may isang kabuuang taunang kita (bago buwis) sa o mas mababa sa 200% ng antas ng Pederal na
Poverty (mga antas ng kita sa ibaba) ay karapat-dapat para sa Mababang Plano ng Pagbabayad ng Kita.
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