
Impormasyon tungkol sa Panukala C 
 
Q: Ano ang Panukala C? 
A: Inilagay ng Konseho ng Lungsod ang Panukala C sa balota upang maisaalang-alang ng 
mga botante ng Cerritos ang pagsasabatas ng 3/4 sentimong lokal na buwis sa pagbebenta. 
Kung aaprubahan ng mga botante ang Panukala C sa Marso, 2020, inaasahang lilikom ito ng 
tinatayang $11.4 milyon kada taon sa mga nakalaang pondong pangangasiwaan ng 
Lungsod.  
 
Q: Bakit inilagay ang Panukala C sa balota? 
A: Sa nagdaang walong taon, kinuha ng Sacramento ang mahigit sa $132 milyon sa mga 
lokal na pondo mula sa Cerritos. Dagdag dito, tumatanggap lamang ang Cerritos ng nominal 
na bahagi ng mga kitang nalilikom ng ating mga lokal na nagbabayad ng buwis sa County 
ng Los Angeles. Sa nakaraang dalawang pagtataas ng buwis sa pagbebenta ng County na 
ipinasa mula pa noong 2016, mas mababa sa 6 na sentimo sa mga dolyar na nalikom sa 
Cerritos ang naibabalik sa Lungsod para sa lokal na paggamit. Ang mga salik na ito, kasama 
ang mga tumataas na gastusin, ay nagkaroon ng malaking epekto sa Cerritos, at nagdulot 
sa Lungsod ng pagkaantala sa mahigit $61 milyon sa mga kritikal na pagkukumpuni sa 
imprastruktura. Sa nagdaang mga taong ito, kinailangan ding gamitin ng Lungsod ang mga 
nakareserbang pondo upang mapanatili ang pagpopondo para sa mga programa, serbisyo at 

mga pagkukumpuni para sa pagpapanatili. Inilagay ang Panukala C sa balota upang 
magkaloob ng mapagkukunang kita na kontrolado nang lokal na gagamitin upang 
matulungang mapondohan ang pampublikong kaligtasan, pagpapanatili ng imprastruktura 
at pangangailangan ng programa.  
 
Q. Ano ang nagawa ng Lungsod upang mabawasan ang mga gastusin at 
malimitahan ang mga gastos? 

A. Ginamit ng Lungsod ang pamamaraang may pananagutan sa pananalapi at lubos na 
nagsumikap upang mabawasan ang mga gastusin at malimitahan ang mga gastos kung 
saan posible. Bilang batayan, ang badyet ng Lungsod para sa kasalukuyang piskal na taon, 
kapag isinaayos para sa implasyon, ay mas mababa ng $9 milyon kaysa sa badyet para sa 
piskal na taong 2008-09. Naisakatuparan ng Lungsod ang mga pagtitipid na ito sa 
pamamagitan ng pagtanggal ng mga kawani ng tinatayang 45 full-time na posisyon at 
pagbabawas ng mga gastos sa kabuuan. Ngunit kinailangan pa rin ng Lungsod na gamitin 
ang mga reserbang pondo upang hindi maputol ang mga serbisyo, oras sa aklatan, 
programang panlibangan o staffing sa Istasyon ng Sheriff ng Cerritos.   
 
Q: Magkano ang malilikom ng Panukala C? 
A: Tinatayang makakapagbigay ang Panukala C sa Lungsod ng karagdagang $11.4 milyon 
sa bagong kita taun-taon. Ang lahat ng kita mula sa Panukala C ay mananatili sa Cerritos.  
 
Q: Anong mga pangangailangan ng Lungsod ng Cerritos ang tutugunan ng 
Panukala C? 
A: Gagamitin ng Lungsod ang mga pondo upang mapanatili ang mga kasalukuyang serbisyo 
at programa, mabawasan ang pagdepende sa mga reserbang pondo at simulang matugunan 

ang natabunang $61 milyon sa naipagpalibang pagpapanatili ng imprastruktura. Ang 
sumusunod ay listahan ng ilan sa mga bagay kung saan gagamitin ang mga pondo ng 
Panukala C: 
 

✓ Pampublikong Kaligtasan: Tutulungan ng mga pondo ng Panukala C ang 
Lungsod na mapanatili ang kasalukuyang antas ng staffing sa deputado ng 



Sheriff upang masigurong may sapat na bilang ng naka-duty na opisyal na 
magpapatrolya sa Lungsod, pipigil sa krimen at agad na magreresponde sa mga 
tawag sa 911. 

✓ Pagpapanatili: Tutulungan ng mga pondo ng Panukala C ang Lungsod na 
tugunan ang mga kritikal na pangangailangan sa pagpapanatili ng imprastruktura 
na kinabibilangan ng kalsada, bangketa, at pagpapanatili sa mga puno, 
pagkukumpuni sa imprastruktura ng iniinom na tubig, pati na rin ang mga parke 
at pagpapanatili sa pasilidad ng Lungsod. 

✓ Mga Programa at Serbisyo: Ang mga pondo ng Panukala C ay susuporta sa 
mga kasalukuyang antas ng serbisyo ng Lungsod para sa libangan, aklatan at 
programa sa senior center (sentro para sa nakakatanda). 

 
Q. Kung hindi maipapasa ng Cerritos ang panukalang ito, tataas ba ang buwis sa 
pagbebenta sa Lungsod sa hinaharap? 
A. Kasalukuyang nakatakdang hindi lalampas ng 10.25% ang buwis sa pagbebenta ng 
County ng Los Angeles. Ang antas ng buwis sa pagbebenta sa Cerritos ay kasalukuyang 

nasa 9.50% - na nangangahulugang may natitira pang 0.75% sa anumang ahensyang may 
hurisdiksyon sa pangongolekta ng buwis sa pangongolekta sa County ng Los Angeles. Kung 
aaprubahan ng Cerritos ang Panukala C, maaabot ng Lungsod ang kasalukuyang itinakdang 
hindi paglampas.  
 
Kung hindi maipapasa ng Lungsod ang panukala, may posibilidad na ang County o 

panrehiyong ahensya ay maaaring magpasa ng buwis sa pagbebenta sa hinaharap na aabot 
sa itinakdang hindi paglampas na 10.25%. Ang kitang malilikom ng Cerritos para sa 
naturang bagong buwis sa pagbebenta ng County o panrehiyong ahensya ay gagamitin 
upang suportahan ang mga programa at serbisyo para sa kapakinabangan ng lahat ng 
County ng Los Angeles.  
 

Q. Sino ang magkokontrol sa kita mula sa Panukala C? 
A. Pagpapasyahan ng Konseho ng Lungsod kung paano gagastusin ang mga pondong ito sa 
panahon ng kanilang taunang bukas na proseso sa badyet, na may feedback at input mula 
sa mga residente at negosyo sa Cerritos. 
 
Q. Paano mapapanagutan ng Lungsod ang mga pondo ng Panukala C? 
A. Ang Panukala C ay kinabibilangan ng mahigpit na pananagutan at mga probisyon sa 
pampublikong pangangasiwa, kabilang ang mga mandatoryong pag-audit sa pananalapi, 
upang masigurong ang mga pondo ay ginagasta sa epektibong paraan. Dagdag dito, ang 
lahat ng pondo mula sa panukalang ito ay iniaatas ng batas na manatili sa Cerritos para sa 
paggamit at kapakinabangan ng mga residente at negosyo sa Cerritos at hindi maaaring 
kunin ng County at Estado. 
 
Q. Ano ang mabubuwisan sa ilalim ng Panukala C? 
A. Ilalapat ang bagong buwis sa mga mabubuwisang bagay gaya ng mga kongkretong 
bagay, at, alinsunod sa batas, ay hindi nalalapat sa mga groseri na mula sa mga tindahan 
ng groseri, mga gamot na inireseta o transaksyon sa real estate.  
 
Q. Sino ang magbabayad sa buwis ng Panukala C? 

A. Ang panukala C ay babayaran ng sinumang namimili o kumakain sa isang restoran sa 
Cerritos. Ang pasanin ng Panukala C ay malawakang ipamamahagi sa pagitan ng mga 
residente ng Cerritos at sa daan-daan-libong bumibisitang namimili at kumakain sa Cerritos 
kada taon. Ang mga bumibisitang ito ay babayaran ang kanilang patas na bahagi ng mga 
gastusin para sa pampublikong kaligtasan at mga pampublikong pasilidad sa pamamagitan 



ng kanilang pagbabayad sa buwis sa Panukala C. Inaasahang karamihan sa kitang 
makokolekta sa pamamagitan ng Panukala C ay babayaran ng mga bumibisita sa Lungsod. 
 

Q. Ano ang magiging epekto ng Panukala C sa halaga ng mga biniling 
nabubuwisan?  
A.  Ang Panukala C ay 3/4 sentimong lokal na buwis sa pagbebenta. Pagdating sa epekto 
nito, magdadagdag ang Panukala C ng karagdagang $0.75 para sa bawat $100 na ginasta 
sa halaga ng mga bagay na mabubuwisang binili sa Cerritos.  
 
Q. Nakapagpatibay o nakapaglagay ng katulad na panukala ang ibang mga 
komunidad sa balota? 
A. Maraming kalapit na komunidad sa County ng Los Angeles ang nakapagpasa na ng mga 
lokal na panukala sa buwis sa pagbebenta o nasa proseso rin ng pagsusumikap para sa 
naturang panukala upang protektahan ang mga lokal na pinanggagalingan ng kita, 
mapanatili ang mga serbisyo at upang maging pananggalang laban sa mga pagkuha ng 
Estado.  

 
Hanggang sa kasalukuyan, sa 88 lungsod sa County ng Los Angeles, 31 na ang nagsabatas 
ng mga panukala sa lokal na buwis sa pagbebenta. Dagdag dito, mayroong 19 na iba pang 
mga lungsod sa County ng Los Angeles, kabilang ang mga lungsod ng Lakewood, Norwalk, 
Artesia, Hawaiian Gardens at Paramount na pinagsusumikapan ang mga lokal na panukala 
sa buwis sa pagbebenta para sa eleksyon sa Marso 3, 2020. Marami sa mga panukalang 

iyon ang naisabatas o pinagsusumikapan upang masigurong ang mga kitang nalikom na 
lokal ay mananatiling lokal upang mapondohan ang mga pangangailangan sa pampublikong 
kaligtasan, pagpapanatili ng imprastruktura at mahahalagang serbisyo.  
 
Q: Paano ako makakakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa Panukala C? 
A: Mangyaring bisitahin ang cerritos.us o makipag-ugnay sa amin sa Finance Division 

(Dibisyon sa Pananalapi) ng Lungsod sa (562) 916-1279. 


