
  اداره امور مالیاتی و هزینه های کالیفرنیا )CDTFA( تعداد ۳۷ برنامه 
مالیاتی و هزینه ای را در ایالت کالیفرنیا مدیریت می کند. هدف ما این است 
که با جمع آوری درآمدها به نحو عادالنه و موثر جهت پرداخت هزینه های 
ضروری خدمات عمومی، زندگی ساکنان کالیفرنیا را بهتر کنیم. ما به شما 

و کسب و کار جدیدتان خیر مقدم می گوییم. این ایالت سابقه بسیار خوبی 
در زمینه کارآفرینی و سرمایه گذاری دارد و ما امیدواریم شما نیز به همین 

صورت موفق باشید. این بروشور یک راهنمای سریع درباره الزامات قانونی 
مربوط به انجام فروش در کالیفرنیا است. مقررات تجاری و قوانین مالیاتی 

ایالت مباحثی پیچیده هستند و این بروشور یک راهنمای جامع نیست. ما 
اینجا هستیم تا به تمام سواالت شما در رابطه با مالیات پاسخ دهیم. بسیاری 

از کارمندان ما به زبان هایی غیر از انگلیسی مسلط هستند و اگر از قبل 
درخواست نمایید، تالش می کنیم تا در زمان حضور شما کسی که به زبان شما 

صحبت کند در محل حضور داشته باشد.

مجوز فروش در کالیفرنیا
مجوز فروش در کالیفرنیا به شما اجازه می دهد تا اجناس را به صورت عمده 

یا خرده به فروش برسانید. مجوز فروش پس  از ثبت نام در سیستم ما به 
شما داده می شود. به طور کلی، شما برای خرید یا اجاره دادن کاال، خودرو 

یا سایر اقالم در کالیفرنیا به مجوز فروش نیاز دارید. اگر شما برای کمتر از 
۹۰ روز قصد فروش دارید، مثالً برای فروش درخت کریسمس یا فروش در 

نمایشگاه های صنایع دستی،  باید برای یک مجوز فروش موقت اقدام نمایید. 

 انجام فروش
در کالیفرنیا

 معرفی مقدماتی
اداره امور مالیاتی و هزینه های کالیفرنیا

مجوز فروش در مقابل گواهی فروش مجدد
مجوز فروش و گواهی فروش مجدد دو مقوله متفاوت هستند. مجوز فروش به شما اجازه فروش 

در کالیفرنیا را می دهد درحالی که گواهی فروش مجدد به شما اجازه می دهد اجناسی را بخرید 
و بدون پرداخت مالیات به عرضه کنندگان آن اجناس بتوانید آنها را مجددا بفروشید. وقت مجوز 

فروش داشته باشید، می توانید برای خرید اقالمی که قصد فروش آنها را دارید به تهیه کنندگان 
کاالهای خود گواهی فروش مجدد بدهید. مجوز فروش برابر با مجوز خرید نیست. به غیر 

از اقالمی که قصد فروش آنها را دارید، برای سایر مواردی که در کسب و کار خود استفاده 
می کنید )مانند لوازم دفتر( باید مالیات پرداخت نمایید.

درخواست مجوز فروش
درخواست برای مجوز فروش هزینه ای ندارد. با مراجعه به بخش Online Services در 
وبسایت ما به آدرس www.cdtfa.ca.gov می توانید برای درخواست مجوز فروش اقدام 

نمایید. برای تکمیل کردن درخواست خود الزم است تا اطالعاتی درباره کسب و کارتان ازجمله 
حساب بانکی و درآمد تقریبی خود را ارائه نمایید. اگر کسب و کار را از کس دیگری خریده اید، 
الزم است نام مالک قبلی و شماره مجوز فروش CDTFA او را ارائه دهید. اگر راهنمایی نیاز 
دارید با مرکز خدمات مشتریان ما به شماره CRS:711( 1-8۰۰-4۰۰-۷115( تماس بگیرید 
تا یکی از نمایندگان CDTFA با کمال میل به سواالت شما پاسخ دهد. پس از تکمیل و ارائه ی 

درخواست به صورت الکترونیکی، می توانید مجوز فروش را پرینت کرده و آن را در محل 
 CDTFA کسب و کار خود قرار دهید. همچنین با مراجعه حضوری به یکی از دفاتر محلی

می توانید برای درخواست مجوز فروش اقدام نمایید. شماره تلفن و آدرس دفاتر ما در این 
.www.cdtfa.ca.gov/office-locations وبسایت قید شده است

درخواست تسویه مالیاتی
اگر قصد خرید یک کسب و کار را دارید، برای اینکه مجبور به پرداخت بدهی مالیاتی فروش 
و کاربری مربوط به مالک قبلی نباشید، باید به صورت کتبی برای درخواست تسویه مالیاتی 

اقدام نمایید. درخواست کتبی شما باید شامل موارد زیر باشد:

نام، آدرس و شماره تلفن خریدار.	 

نام، آدرس و شماره تلفن فروشنده.	 

آدرس کسب و کار.	 

یک کپی از قراداد فروش یا خرید که مبلغ معامله هم در آن قید شده باشد.	 

در صورت اطالق پذیر بودن، نام شرکت اسکرو و شماره اسکرو.	 

تاریخی که آن کسب و کار خریده شده.	 

http://www.cdtfa.ca.gov
https://www.cdtfa.ca.gov/office-locations.htm


تعهدات دارندگان مجوز فروش
وقتی که شما مجوز فروش دارید، موارد زیر ضروری خواهد بود:

از قوانین مالیاتی مربوط به فروش و کاربری در کسب و کار خود آگاه باشید.	 

سوابق کافی مربوط به خرید و فروش خود را نگه دارید )به بخش نگهداری 	 
سوابق مراجعه کنید(.

مالیات فروش و کاربری دوره ای خود را به صورت آنالین اعالم کنید. هنگام 	 
تکمیل کردن فرم ثبت نام آنالین برای مجوز فروش خود، براساس فروش تقریبی 

که اعالم می کنید، یک برنامه ماهانه، فصلی و ساالنه به شما داده خواهد شد.

مالیات معوق مربوط به فروش و کاربری خود را بپردازید.	 

نگهداری سوابق
سوابقی که مبلغ دقیق مالیات شما را نشان دهند را باید حداقل برای 4 سال نگهداری 

کنید. نمونه هایی از سوابقی که باید نگهداری شوند عبارتند از: 

دفاتر حسابداری ازجمله دفتر کل و ثبت حساب ها که خالصه درآمد و هزینه های 	 
شما را نشان دهد. می توان این اطالعات را به صورت الکترونیکی نگهداری 

کرد.

مدارک اصلی که اعداد وارد شده در دفاتر حسابداری شما را تأیید می کنند 	 
ازجمله قبض ها، رسیدها، فاکتورها، سفارشات کاری، قراردادها و سایر مدارک.

مدارک و اسنادی که برای فایل کردن مالیات خود استفاده کردید.	 

گواهی های فروش مجدد که از مشتری خود دریافت کردید.	 

سوابق شما باید موارد زیر را نشان دهد:
 رسیدهای کلی مربوط به درآمد کسب و کار شامل فروش و اجاره دادن کاال 	 

و درآمدهایی که به نظر شما معاف از مالیات است.

تمام کسوراتی که در مالیات خود لحاظ کرده اید.	 

مبلغ کل خرید تمام مواردی که خریده اید.	 

سایر الزامات مربوط به کسب و کار شما
عالوه بر ثبت درخواست مجوز فروش، ممکن است الزم باشد برای سایر برنامه های 

مالیاتی و هزینه ای که ما مدیریت می کنیم )برای مثال، مالیات الستیک خودرو در 
کالیفرنیا، هزینه بازیافت کاالهای برقی یا برنامه مجوز سیگار و توتون( نیز ثبت نام 

کنید. ممکن است برای اداره کسب و کار خود الزم باشد گواهی، مجوز یا مدارک 
 www.calgold.ca.gov به آدرس CalGold دیگری نیز دریافت نمایید. وبسایت

مکانی عالی برای کسب اطالع درباره مجوزهای مربوط به کسب و کار شماست. 
اتاق های بازرگانی، سازمان های توسعه اقتصادی، و سازمان های تجاری نیز منابع 

خوبی برای کسب اطالعات هستند. غالباً اداره های محلی صدور مجوز کسب و کار در 
شهرها و بخش ها می توانند به شما کمک کنند، و همچنین برای دریافت مشاوره می توانید 

با ما تماس بگیرید.

حامی حقوقی مالیات پردازان
شما به عنوان کسی که در کالیفرنیا مالیات پرداخت می کند از حقوق زیادی برخوردار 

هستید ازجمله حق حفظ محرمانگی، حق برخورد عادالنه، حق درخواست تجدید نظر در 
اقدامات ما. اگر در زمینه رفع نگرانی های خود در رابطه با CDTFA  به کمک نیاز 

دارید یا می خواهید از حقوق خود در برنامه های مالیاتی یا هزینه ای آگاه شوید می توانید 
 با تلفن رایگان دفتر حامی حقوقی مالیات پردازان به شماره 1-888-۳24-2۷۹8 

تماس بگیرید.

برای کسب اطالعات بیشتر
اگر به مترجم نیاز دارید، لطفاً با دفتر محلی CDTFA تماس بگیرید. در صورت 
تمایل، می توانید مترجم مورد نظر خود را به همراه بیاورید. ما تمام تالش خود را 
خواهیم کرد تا بسیار شفاف با شما گفتگو کنیم. اگر در رابطه با بهبود خدمات ما 

پیشنهادی دارید، لطفاً ما را در جریان بگذارید.

قوانین و مقرراتی که در این بروشور خالصه شده اند در زمان چاپ این بروشور قابلیت 
اجرا دارند. البته ممکن است از زمان چاپ تا امروز تغییراتی در قوانین و مقررات 

ایجاد شده باشد. اگر مغایرتی بین اطالعات این بروشور و قوانین اجرایی وجود داشته 
باشد، قوانین صحیح پنداشته می شوند نه این بروشور. 

(1-2۰ه  ( FI-۳۳بروشور شمار

http://www.calgold.ca.gov
https://www.cdtfa.ca.gov/tra/



