ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ onlineservices.cdtfa.ca.gov/_/ ’ਤੇ ਜਾਕੇ CDTFA ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਦਾਅਵਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ, ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ-ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌ ਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਖਾਤੇ ਉਤੇੱ ਕਲਿੱ ਕ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ। ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਦਾਅਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਬੱਸ ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਦਾਅਵਾ ਸੌਂਪੋ
ਲਿੰ ਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ

ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਡਰੈ ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਦਾਅਵਾ

ਂ ਫੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਸ ਐਡ

(ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ)
ਟੈਕਸਦਾਤਾ(ਵਾਂ) ਜਾਂ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਵਾਲਿਆਂ) ਦਾ ਨਾਮ

CDTFA ਖਾਤਾ ਨੰ ਬਰ (ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਨੰ ਬਰ ਹੀ ਦਿਓ)

ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਨੰ ਬਰ* ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਇਮਪਲੌ ਇਅਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ ਬਰ

ਜਨਰਲ ਪਾਰਟਨਰ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

ਡਾਕ ਪਤਾ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੋ ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਟੈਕਸ

ਅਲਕੋਹਲ-ਯੁ ਕਤ ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥ ਟੈਕਸ

ਅੱਗ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਫੀਸ

ਇਮਾਰਤੀ ਲੱ ਕੜੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟਾਇਰ ਫੀਸ

ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਕਸ

ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨੀ ਸਰਵਿਸਜ਼
(MTS) ਸਰਚਾਰਜ

ਕੈਨਾਬਿਸ ਟੈਕਸ

ਏਕੀਕਿਰਤ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੀਸ

ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਸੰਬੰਧੀ ਫੀਸ

ਲੈੱਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਫੀਸ

ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਹਨ
(vessel) ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ
ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (DMV) ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੱਧ
ਕੀਤੇ ਭੁ ਗਤਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ CDTFA-101DMV, DMV ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਭੁ ਗਤਾਨਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਸਤੇ ਦਾਅਵਾ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ।

ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ
ਕਵਰਡ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਚਰਾ ਨਵਿਆਉਣ ਫੀਸ
ਡੀਜ਼ਲ ਈਧਂ ਨ ਟੈਕਸ
ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ
ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਰਚਾਰਜ
ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਣ
ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਫੀਸ
ਤੇਲ ਦੀ ਡੁਲ
ੱ ੍ਹ - ਵਲੀਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ,
ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਫੀਸ

ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ (ਬਿਜਲਈ) ਸਰਚਾਰਜ

ਉਪਰੋਕਤ ਟੈਕਸ/ਫੀਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ,
ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ’ਤੇ ਭੇਜੋ:
California Department of
Tax and Fee Administration
Audit Determination and
Refund Section, MIC:39
PO Box 942879
Sacramento, CA 94279-0039

ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਾਵਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਫੀਸ
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਈਧਂ ਨ ਟੈਕਸ

ਉਪਰੋਕਤ ਟੈਕਸ/ਫੀਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਨੂੰ
ਇਸ ਪਤੇ ’ਤੇ ਭੇਜੋ:
California Department of
Tax and Fee Administration
Appeals and Data Analysis Branch, MIC:33
PO Box 942879
Sacramento, CA 94279-0033

ਖੇਤਰੀ ਰੇਲ-ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਤੁ ਰੰਤ
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੀਸ
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇੱ ਟੈਕਸ
ਟਿੰਬਰ ਯੀਲਡ ਟੈਕਸ
ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊ ਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਫੀਸ
ਉਪਯੋਗ ਈਧਂ ਨ ਟੈਕਸ
ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਫੀਸ

ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: adab@cdtfa.ca.gov

ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ:
BTFD-ADRS@cdtfa.ca.gov

ਨਿਮਨਹਸਤਾਖਰੀ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਸਤੇ $
ਰਕਮਾਂ, ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹੈ:

, ਦੀ ਰਕਮ, ਜਾਂ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ਼, ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ

	ਰਿਟਰਨ(ਨਾਂ) ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ

ਨਿਰਣਾ(ਣੇ)/ਬਿਲਿੰ ਗ(ਗਾਂ) ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

ਅਤੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਹੋਰ (ਸੰਪੂਰਨ ਵਰਣਨ ਕਰੋ):
ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਆਧਾਰ (ਲੋ ੜੀਂਦਾ):

ਸਮਰਥਨਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ(ਆਂ) ਰਿਟਰਨ(ਨਾਂ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਨਾਲ ਨੱ ਥੀ ਹੈ

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਦਸਤਖ਼ਤ

ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ

ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਾਮ ਲਿਖੋ

ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਜੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ)

ਸਿਰਲੇ ਖ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ

ਈਮੇਲ ਪਤਾ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰ ਬਰ

(

)

ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇ ਖ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ

ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਈਮੇਲ

*ਦੇਖੋ CDTFA-324-GEN, ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਨੰ ਬਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰ ਬਰ

(

)
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ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਹਦਾਇਤਾਂ
ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਲੈ ਡਟ ਵਾਸਤੇ ਦਾਅਵਾ ਸੌਂਪਦੇ ਵਕਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਂ-ਲਮਆਦ, ਅਤੇ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਲਜਨ੍ਹ ਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਧਾਲਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਵੱਚ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਰਟਰਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੇਰਲਵਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਲੈ ਡਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਾਂ, ਜੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਲਵਸਤਲਰਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਰੱਖੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਡਕਵੇਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹੋ

• ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ/ਫੀਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ* ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਵਧਾਨ (statute of
limitations) ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ onlineservices.cdtfa.ca.gov/_/ ’ਤੇ ਆਪਣੇ
ਵਰਤੋਂਕਾਰ-ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌ ਗਇਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਕਲਲੱ ਕ
ਕਰੋ ਲਜਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਲਹਤ ਹੋਰ ਲਲੰ ਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।. ਫੇਰ
ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਦਾਅਵਾ ਸੌਂਪੋ ਲਲੰ ਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
• ਮੂਹਰਲੇ ਪੰਨੇ ਉਤੇੱ ਸੂਚੀਬੱਧ ਉਲਚਤ ਲਟਕਾਣੇ ਨੂੰ ਡਾਕ, ਈਮੇਲ, ਜਾਂ ਫੈਕਸ, ਜੋ ਵੀ
ਲਾਗੂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੋਵ,ੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਲਦਓ।

ੰ ੀ ਹੈ।
• ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਵਧਾਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਲਰਤ ਹੁਦ
• ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ (ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਮੁਹਰ ਅਨੁਸਾਰ),
ਇਲੈ ਕਟਰਾਲਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ (ਲਜੱਿੇ ਲਾਗੂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੋਵ)ੇ , ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਨੱ ਜੀ
ਂ ਫੀ ਐਡਲਮਲਨਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਸ ਐਡ
(CDTFA) ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਉ ਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱ ਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਅਵਾ ਫ਼ਾਰਮ ਲਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਨੰ ਬਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਕਸੇ ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਖਾਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਲਕਸੇ ਅੰਸ਼ਕ ਭੁ ਗਤਾਨ ਜਾਂ ਲਕਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੀ ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ (refund) ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਲਕਸੇ ਇੱਕ ਲਨਰਣੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਲਵੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁ ਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। (1 ਜਨਵਰੀ,
2017 ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਂ, ਹਰ ਅੰਸ਼ਕ ਭੁ ਗਤਾਨ ਜਾਂ ਲਕਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।)
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਨਰਣੇ ਦਾ ਨੋਲਟਸ (ਲਨਰਣਾ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੱਖਰੇ ਲਨਰਣੇ ਵਾਸਤੇ
ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਲਕ ਇਸ
ਲਨਰਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਲਧਤ ਭਲਵੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁ ਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਕਵੇਂ ਭਡਰਆ ਜਾਵੇ

• ਲਕਸੇ ਵੀ CDTFA ਦਫਤਰ ਲਵਖੇ ਜਾਕੇ ਹੱਿੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ (CDTFA ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ
ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਸਤੇ, ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ
www.cdtfa.ca.gov).

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ
• ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 1-800-400-7115 (CRS:711) ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਖਾਤੇ ਵਾਸਤੇ ਲਜ਼ੰਮਵ
ੇ ਾਰ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਲਵਖੇ ਭੇਲਜਆ
ਜਾ ਸਕੇ।
• ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 117, ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰਾ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ।.
• ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 17, ਅਪੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ: ਲਵਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਟੈਕਸ
ਅਤੇ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਦੇਖੋ।

• ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜਾਂ ਫੀਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰ ਬਰ: ਉਹ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰ ਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਜੋ CDTFA ਕੋਲ ਪੰਜੀਲਕਰਤ (registered) ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉਤੇੱ ਲਦਖਾਏ ਗਏ ਨਾਮ
(ਨਾਮਾਂ) ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਜੋ ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ CDTFA ਕੋਲ ਪੰਜੀਲਕਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ (dba) ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਲਕ ਇਹ
ਉਹੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ CDTFA ਕੋਲ ਪੰਜੀਲਕਰਤ ਹੈ।
• ਸੋਸ਼ਲ ਸਡਕਊਰਟੀ ਨੰ ਬਰ/ਫੈਿਰਲ ਇਮਪਲੌ ਇਅਰ ਆਈਿੈਂਟੀਡਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ ਬਰ: ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਲਕਊਰਟੀ ਨੰ ਬਰ(ਰਾਂ) ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ CDTFA-324-GEN, ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਲਟਸ)
ਚਾਹੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ CDTFA ਕੋਲ ਪੰਜੀਲਕਰਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲਕਉ ਂਲਕ ਅਲਜਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਉ ਂਦੇ ਹਨ ਲਜੱਿੇ ਲਕਸੇ ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲਕਸੇ ਭਾਗ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ‘ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵਲੇ ਨਊ ਸਰਲਵਸ’ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕੋਈ ਲਵਆਹੁਤਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਲਕਊਰਟੀ ਨੰ ਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਲੀ (partnership) ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਪਾਰਟਨਰ(ਰਾਂ)
ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ(ਰਾਂ) ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਲਕਊਰਟੀ ਨੰ ਬਰ(ਰਾਂ) ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਲਰਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਲਰ ਇਮਪਲੌ ਇਅਰ ਆਈਡੈਂਟੀਲਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ ਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
• ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰਕਮ: ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
• ਵੱਧ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੀ ਡਕਸਮ: ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਲਚਤ ਬਾਕਸ ਲਵੱਚ ਸਹੀ ਦਾ ਲਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਲਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਲਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭੁ ਗਤਾਨ, ਲਨਰਣਾ/ਲਬਲਲੰ ਗ ਭੁ ਗਤਾਨ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਭੁ ਗਤਾਨ
ਦੀ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਲਕਸਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ “ਹੋਰ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।
• ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਆਧਾਰ: ਦਾਅਵੇ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਜੋ ਵੱਧ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ।. ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਦਾਅਲਵਆਂ ’ਤੇ ਲਵਚਾਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਭਲਰਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੌਨ ਡੋ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ (dba) XYZ ਆਟੋ ਲਰਪੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ XYZ ਆਟੋ ਲਰਪੇਅਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਡਸਰਲੇ ਖ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ: ਦਾਅਵਾ ਫ਼ਾਰਮ ਲਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।. ਲਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਸਰਲੇ ਖ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬੁੱਕਕੀਪਰ, ਅਟਾਰਨੀ, ਅਕਾਊ ਂਟੈਂਟ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ, ਆਲਦ)।
• ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: ਦਾਅਵਾ ਫ਼ਾਰਮ ਉਤੇੱ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
• ਸੰਪਰਕ ਡਵਅਕਤੀ (ਜੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਬਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ): ਜੇ CDTFA ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਕਸੇ
ਲਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਲਈ (ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਵਰਲਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।. ਅਲਜਹੇ ਲਵਅਕਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਅਕਾਊ ਂਟੈਂਟ, ਅਟਾਰਨੀ, ਆਲਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲਜਵੇਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ
ਜਾਂ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੋਵ।ੇ
• ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ ਬਰ: ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰ ਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ (ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲਵਅਕਤੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰ ਬਰ ਵੀ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ)।
• ਈਮੇਲ: ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ (ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲਵਅਕਤੀ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਵੀ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ)

*ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਲਮਆਦ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਲਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਕਸਮ ਅਤੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਲਜਸ ਵਾਸਤੇ
ੱ
ਤੁਸੀਂ ਭੁ ਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਲਚਤ ਕਨੂੰ ਨ ਅਤੇ ਅਲਧਲਨਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਲਜਨ੍ਹ ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ
ਹਵਾਲਾ ਲਦੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ 117 ਜਾਂ 17 ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

