ĐỂ PHÓNG TRUYỀN LẬP TỨC
Ngày 18 tháng 3 năm 2020

Văn phòng của Wendy Burgess, Sưu tập thẩm định thuế Viên quận
Tarrant
Văn phòng thuế quận Tarrant đình chỉ Giao dịch trực tiếp
Wendy Burgess , người thu thập thuế của quận Tarrant, thông báo rằng các địa điểm của Văn
phòng thuế quận Tarrant sẽ đình chỉ các giao dịch trực tiếp của khách hàng bắt đầu từ thứ
Năm, ngày 19 tháng 3 năm 2020 vì sự an toàn của nhân viên của chúng tôi và cộng đồng, ông
Burg Burgess nói. Cơ quan Thuế không đóng cửa. Nhân viên sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho
những người thường ghé thăm một địa điểm của Văn phòng Thuế bằng cách chấp nhận giao
dịch bằng hộp thả, điện thoại hoặc thư. Khách hàng cũng được khuyến khích sử dụng trang
web của Văn phòng Thuế để tiến hành kinh doanh.
Quý Công dân có thể thực hiện thanh toán hoặc gia hạn đăng ký xe ô-tô trực tiếp bằng cách sử dụng
hộp thả của Văn phòng Thuế đặt tại bất kỳ địa điểm nào của Văn phòng Thuế Quận Tarrant để sử
dụng trong khoảng thời gian từ 7:00 sáng đến 5:00 chiều Thứ Hai đến Thứ Sáu hoặc hộp thả của
Liên minh Tín dụng quận Tarrant bất cứ lúc nào tại các địa điểm sau:

100 E. Weatherford Street, Downtown Fort Worth - ở phía tây của Tòa nhà Hành chính Hạt đối diện với Phố chính
• 645 Đường cao tốc Grapevine, Hurst - ở phía tây bắc của Tòa án phụ
• 6713 Đường điện thoại, Hồ Worth - ở mặt trước của Tòa án phụ
Chỉ ngân phiếu, phiếu chuyển tiền hoặc ngân phiếu của quày sẽ được chấp nhận. Quý vị hãy bảo
đảm rằng các mục được đánh dấu rõ ràng “Văn phòng Thuế vụ”. Biên lai sẽ được gửi trong vòng 1014 ngày.
•

Chủ sở hữu tài sản có thể thực hiện thanh toán bằng cách gọi 817-884-1110. Chuẩn bị sẵn sàng số
tài khoản của bạn hoặc Bấm 0 để nói chuyện với một đại lý nếu bạn không có số tài khoản của mình
hoặc nếu bạn đang thanh toán một phần tổng số tiền đến hạn. Thanh toán cũng có thể được thực
hiện qua mạng tại https://taxonline.tarrantcounty.com/etax . Lệ phí sẽ được áp dụng cho các tùy
chọn này.
•

•

Thẻ Ghi nợ / Tín dụng (American Express, Mastercard , Visa hoặc Discover) được chấp nhận
qua điện thoại hoặc qua mạng. Không chấp nhận thẻ quà tặng, thẻ biên chế, vv
E-Checks được chấp nhận.

Chủ sở hữu tài sản có thể yêu cầu các kế hoạch thanh toán thuế tài sản bằng cách gọi 817-884-1100
hoặc gửi email đến: DelrowentTAX@TarrantCounty.com. Thông tin bổ sung có sẵn trên trang web
của Văn phòng Thuế tại www.tarrantcounty.com .

Chủ sở hữu tài sản có thể trả thuế tài sản của mình bằng cách gửi séc, phiếu chuyển tiền hoặc séc
của thủ quỹ tới Wendy Burgess, Sưu tập thẩm định thuế Viên, PO Box 961018, Fort Worth, TX.
76161.

Đăng ký xe ô-tô có thể được gia hạn 90 ngày trước khi ngày hết hạn, hoặc lên đến sáu tháng kể từ
ngày hết hạn nếu bạn chưa nhận được một trích dẫn đăng ký đã hết hạn. Truy cập www.texas.gov
để xử lý đăng ký của bạn.

Các tiêu đề, bảng hiệu xe dành cho người tật nguyện và giấy tờ dịch vụ xe ô-tô khác có thể được gửi
qua đường bưu điện tới 100 E Weatherford Fort Worth, TX 76196 hoặc sử dụng hộp thả bên trong
mỗi sảnh của tòa nhà văn phòng thuế từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày
lễ. Bao gồm ngân phiếu, phiếu chuyển tiền hoặc séc thu ngân với giấy tờ của bạn. Xin ghi số điện
thoại ban ngày và địa chỉ điện thư của bạn cho những câu hỏi nào chúng tôi có thể có cho bạn.
Chúng tôi sẽ hoàn thành giao dịch và gửi lại cho bạn.

Thống đốc Greg Abbott đã ban hành một tuyên bố vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, cấp một phần mở
rộng tạm thời để có được đăng ký ban đầu, gia hạn đăng ký và gia hạn bảng xe dành cho người tật
nguyện. Thống đốc Abbott cũng cấp một phần mở rộng tạm thời cho cá nhân có giấy phép tạm thời
30 ngày mà đã hết hạn để có được một giấy phép hoặc đăng ký Texas. Có hiệu lực ngay lập tức,
không có yêu cầu cho một ứng dụng tiêu đề phải được nộp trong một thời gian nhất định.
Đối với các câu hỏi về xử lý doanh nghiệp Văn phòng Thuế khác, vui lòng gọi 817-884-1100.

