
Tungkol sa Panukalang K
Isang Iminungkahing 0.75% Buwis sa Pagbebenta

Sa panahon ng halalan noong Nobyembre 2020, ang mga residente ng Lungsod ng Carson ay magkakaroon ng pagkakataong bumoto sa 
Panukalang K: isang iminungkahing buwis sa benta ng Siyudad- tatlong-kapat-sentimo (0.75%).

Tinatayang ang Panukalang K ay maaaring makabuo ng humigit-kumulang na $ 12 milyon para sa pagpopondo ng mga pangkalahatang 
serbisyo sa Lungsod (hanggang sa natapos ng mga botante), tulad ng: natural na kalamidad / paghahanda sa emerhensiyang 
pangkalusugan sa publiko; 9-1-1 tugon sa emergency; pagpapanatili ng kalye; pag-aayos ng lubak at bangketa, lokal na tulong sa maliit na 
negosyo at marami pa.

Ang bawat sentimo ng kita mula sa Panukalang K ay gugugulin para sa mga layuning munisipyo ng Carson.

Ano ang bubuwisan ng Sukat K?
Nalalapat ang 0.75% buwis sa pagbebenta sa ilang mga kalakal at serbisyo sa loob ng Carson, tulad ng mga restawran, bar, gasolina 
at tingiang tindahan tulad ng mga tindahan ng damit. Hindi ito nalalapat sa karamihan ng mga pamilihan o serbisyo ng doktor, dentista o 
abogado. Ang pinagsamang rate ng buwis sa pagbebenta sa Lungsod ng Carson ay kasalukuyang 9.5%. Ang Lungsod ay tumatanggap 
ng 1% mula sa 9.5% na iyon; ang natitira ay pupunta sa County at Estado.
Kung aprubahan ng mga botante ang Panukalang K, ang karagdagang 0.75% buwis sa pagbebenta ay magdadala sa rate ng buwis sa 
pagbebenta sa lungsod sa 10.25%, na parehong buwis sa pagbebenta na nakolekta ng dose-dosenang iba pang mga lungsod ng Los 
Angeles County. Ang Lungsod ng Carson pagkatapos ay makakatanggap ng 1.75% mula sa 10.25% na iyon.
Paano ako makakaapekto sa Panukalang K?
Paano ako maapektuhan ng Panukalang K?
Kung naaprubahan, ang mga mamimili ay magbabayad ng tatlong-kapat ng isang sentimo higit sa bawat dolyar sa ilang mga pagbili ng kalakal sa Carson. 
Ang lahat ng kita sa Sukat K ay gagamitin para sa mga layuning munisipal ng Carson. Maaari ring pahintulutan ng kita ang Lungsod na mapanatili ang mga 
natatanging serbisyo at programa, tulad ng mga nagsimula bilang tugon sa pandemikong COVID-19:

Bakit nasa Sukat ng Balota ang Panukalang K?

Napagpasyahan ng Sangguniang Panglungsod ng Carson na ilagay ang Sukat K, isang tatlong-kapat-sentimo buwis sa 
pagbebenta, sa Nobyembre 2020 na Balota. Kung naaprubahan ng isang nakararaming botante, ang Panukalang K ay 
maaaring payagan ang Lungsod na matugunan ang mga pangangailangan sa pamayanan. Kasama sa mga pangangailangan 
na ito ang pangunahing pag-aayos ng kalye at pagpapabuti sa sidewalk, mga serbisyo sa kaligtasan ng publiko, tulong sa 
negosyo, mga proteksyon sa kapaligiran, at iba pang mga programa at serbisyo na kasalukuyang wala sa pera.

CarsonMeasureK.com

• Libreng pagsubok sa COVID-19
• Pagpopondo para sa mga gawad at pautang 

sa mga lokal na maliliit na negosyo

• Tulong sa emergency na pag-upa
• Mga programa sa pag-iwas sa kontra-gang at kontra-droga 

para sa mga may panganib na kabataan at kanilang pamilya

• Mga senior program ng pagkain 
• Mga programa pagkatapos ng paaralan upang 

magbigay ng isang ligtas na puwang para sa mga 
mag-aaral



Kung maaaprubahan ng nakararaming botante, ang Panukalang K ay maaaring 
suportahan ang mga serbisyo sa lungsod, kasama ang:

Pagpapanatili ng 911 mga 
tugon sa emergency at mga 
serbisyo sa kaligtasan ng 
publiko

Pagpapanatili ng mga lokal 
na kalye at mga bangketa, 
at pag-aayos ng mga 

Regular na paglilinis ng mga paagusan ng 
bagyo sa Lungsod at mga inlet ng kalye 
upang maiwasang maabot ng basura at 
mga pollutant ang ating mga daanan ng 
tubig at mga dagat

Pagpapanatiling malinis 
at ligtas ang mga 
pampublikong lugar

Para sa Karagdagang Impormasyon:
(310) 952-1740 

*******ECRWSSEDDM******* 
POSTAL CUSTOMER

Carson City Hall
701 E. Carson Street
Carson, CA. 90745

“SERBISYONG MAHALAGA SA LUNGSOD NG CARSON, PANUKALANG PROTEKSYON TUGON SA EMERGENCY. Upang mapanatili ang mga 
serbisyo sa Lungsod, tulad ng kaligtasan sa publiko, natural na kalamidad / paghahanda sa emerhensiyang kalusugan sa publiko; 911 tugon sa 
emergency, protektahan ang lokal na inuming tubig / kapaligiran; tulungan ang mga lokal na maliliit na negosyo / panatilihin ang mga trabaho; pagkumpuni 
ng mga lansangan / kalsada; at pangkalahatang mga serbisyo sa Lungsod, ang panukalang-batas na nagtatatag ng isang 3/4 –cent na pangkalahatang 
mga transaksyon at paggamit (benta) na buwis na nagbibigay kay Carson ng humigit-kumulang na $ 12,000,000 taun-taon hanggang sa tapusin ng mga 
botante, na nangangailangan ng pagsisiwalat sa paggastos ng publiko, lahat ng mga pondo para sa Carson, ay dapat gamitin?”

Ano ang Itsura ng Sukat K sa Iyong Balota
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Tulong para sa mga lokal na 
negosyo at trabaho

Pagprotekta sa lokal 
na tubig

Paglilinis ng kontaminadong 
lupa at tubig sa lupa mula sa 
nakakalason na pag-agos ng 
kemikal

Mga Serbisyo na Esensyal sa Lungsod ng Carson,
Panukalang Pangangalaga ng Tugon sa Emergency


