
  Departemen Administrasi Pajak dan Bea California (CDTFA) 
mengelola 37 program perpajakan dan bea di California. Misi 
kami adalah untuk membuat hidup masyarakat California 
menjadi lebih baik dengan mengumpulkan pajak secara 
adil dan efisien untuk mendukung layanan publik kami yang 
penting. Kami menyambut Anda dan bisnis baru Anda. Negara 
kami memiliki sejarah yang kaya akan para wirausahawan 
serta usaha-usaha yang menguntungkan dan kami berharap 
Anda akan sama suksesnya seperti mereka. Publikasi ini 
berfungsi sebagai panduan cepat yang menyajikan beberapa 
persyaratan hukum yang berlaku bagi Anda saat Anda 
melakukan penjualan di California. Aturan bisnis dan undang-
undang perpajakan negara bagian ini rumit dan panduan ini 
tidak komprehensif. Kami siap menjawab pertanyaan yang 
mungkin Anda miliki terkait pajak bisnis. Banyak dari staf kami 
dapat berbicara bahasa selain bahasa Inggris dan dengan 
mengajukan permintaan terlebih dahulu, kami akan melakukan 
segala upaya untuk memastikan seseorang yang berbicara 
bahasa Anda tersedia untuk membantu Anda.

Izin Penjual California
Izin penjual California memungkinkan Anda untuk menjual 
barang-barang di tingkat grosir atau eceran. Anda menerima 
izin penjual saat Anda mendaftarkan bisnis Anda pada kami. 
Umumnya, Anda harus mendapatkan izin penjual untuk 
menjual dan/atau menyewakan barang dagangan, kendaraan, 
atau barang- barang lainnya secara sah di California. Anda 
harus mengajukan izin penjual sementara jika Anda melakukan 
penjualan dalam waktu yang tidak lebih dari 90 hari, misalnya 
dalam kasus penjualan pohon natal atau penjualan dalam 
pameran kerajinan.
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Izin Penjual vs. Sertifikat Penjualan Kembali
Izin penjual dan sertifikat penjualan kembali adalah dua hal yang berbeda. 
Izin penjual memungkinkan Anda untuk melakukan penjualan di California, 
sedangkan sertifikat penjualan kembali memungkinkan Anda untuk 
membeli barang yang akan Anda jual tanpa membayar pajak kepada 
para pemasok Anda. Setelah Anda memiliki izin penjual, Anda dapat 
memberikan sertifikat penjualan kembali kepada para pemasok Anda 
untuk membeli barang yang akan Anda jual dalam kegiatan bisnis biasa. 
Izin penjual bukanlah izin untuk membeli. Anda masih harus membayar 
pajak untuk semua barang yang Anda gunakan dalam bisnis Anda (seperti 
perlengkapan kantor) dan tidak untuk dijual kembali.

Mengajukan Izin Penjual
Mengajukan permohonan izin penjual tidak dikenai biaya. Anda dapat 
mengajukan permohonan izin penjual dengan mengunjungi bagian 
Layanan Online situs web kami di www.cdtfa.ca.gov. Untuk melengkapi 
permohonan Anda, Anda perlu memberikan informasi mengenai bisnis 
Anda, termasuk detail rekening bank dan perkiraan penghasilan. Jika 
Anda membeli bisnis Anda dari orang lain, Anda harus mencantumkan 
nama pemilik sebelumnya dan nomor izin penjual CDTFA mereka. Jika 
Anda membutuhkan panduan, silakan hubungi Pusat Layanan Pelanggan 
kami di 1-800-400-7115 (CRS: 711), dan perwakilan CDTFA akan dengan 
senang hati membantu Anda. Setelah Anda melengkapi dan mengirimkan 
permohonan secara elektronik, Anda dapat mencetak izin penjual Anda 
untuk dipajang di lokasi bisnis Anda. Anda juga dapat mengajukan izin 
penjual secara langsung dengan mengunjungi kantor CDTFA setempat. 
Nomor telepon kantor dan alamat kami dapat Anda temukan di situs web 
kami di www.cdtfa.ca.gov/office-locations.

Permohonan Surat Keterangan Fiskal
Untuk melindungi diri Anda dari kewajiban membayar pajak penjualan atau 
penggunaan yang terutang dari bisnis yang Anda beli, Anda harus meminta 
surat keterangan fiskal dari kami secara tertulis. Keterangan yang harus 
dicantumkan dalam permohonan Anda:

• Nama, alamat, dan nomor telepon pembeli.

• Nama, alamat, dan nomor telepon penjual.

• Alamat bisnis.

• Salinan tagihan penjualan atau perjanjian pembelian dengan jumlah 
harga beli.

• Nama perusahaan escrow dan nomor escrow, jika berlaku.

• Tanggal pembelian bisnis.

www.cdtfa.ca.gov
www.cdtfa.ca.gov/office-locations.htm


Kewajiban Pemegang Izin Penjual
Ketika Anda memiliki izin penjual, Anda wajib:

• Memahami bagaimana hukum pajak penjualan dan
penggunaan berlaku dalam menjalankan bisnis Anda.

• Menyimpan catatan yang memadai untuk mendokumentasikan
penjualan dan pembelian Anda (lihat Menyimpan Catatan di
bawah).

• Mengajukan surat pemberitahuan pajak penjualan dan
penggunaan secara berkala kepada kami melalui saluran online.
Anda akan diberikan jadwal pengajuan bulanan, triwulanan,
atau tahunan, berdasarkan estimasi penjualan, setelah Anda
menyelesaikan pendaftaran online untuk izin penjual Anda.

• Membayar pajak penjualan atau penggunaan untuk  penjualan
dan pembelian Anda.

Menyimpan Catatan
Anda harus menyimpan catatan untuk menunjukkan jumlah pajak 
yang benar dalam jangka waktu setidaknya empat tahun. Contoh 
catatan yang harus Anda simpan meliputi:

• Buku-buku akun yang merangkum pendapatan dan
pengeluaran Anda seperti buku besar dan jurnal Anda.
Informasi ini dapat disimpan secara elektronik.

• Catatan asli yang mendukung entri dalam pembukuan laporan
Anda seperti tagihan, kuitansi, faktur, pesanan pekerjaan,
kontrak, atau dokumen lainnya.

• Dokumen dan lembar kerja yang digunakan untuk
mempersiapkan surat pemberitahuan pajak Anda.

• Sertifikat penjualan kembali yang Anda terima dari pelanggan
Anda.

Catatan Anda harus menunjukkan:
• Penerimaan bruto dari semua pendapatan bisnis, termasuk

penjualan dan penyewaan barang dagangan serta penghasilan
yang Anda anggap dibebaskan dari pajak.

• Semua potongan yang diklaim pada surat pemberitahuan pajak
Anda.

• Total harga pembelian dari semua barang yang dibeli.

Persyaratan Tambahan untuk bisnis Anda
Selain mendaftar untuk izin penjual, Anda mungkin perlu mendaftar 
untuk program pajak dan bea lain yang kami kelola (misalnya, 
Bea Ban California, Bea Daur Ulang Sampah Elektronik, atau 
Program Lisensi Rokok dan Tembakau). Anda mungkin juga perlu 
mendapatkan lisensi, izin, atau dokumen lain untuk menjalankan 
bisnis Anda. Situs web CalGold, www.calgold.ca.gov, adalah tempat 
yang sangat bagus untuk memulai mencari informasi tentang 
izin yang sesuai untuk bisnis Anda. Kamar dagang, organisasi 
pengembangan ekonomi, dan organisasi bisnis juga merupakan 
sumber informasi yang bagus. Sering kali departemen perizinan 
bisnis kota atau daerah dapat membantu Anda, atau Anda dapat 
menghubungi kami untuk mendapatkan bantuan.

Advokat Hak Wajib Pajak
Sebagai wajib pajak California, Anda memiliki banyak hak, seperti 
hak kerahasiaan, hak untuk diperlakukan secara adil, dan hak untuk 
mengajukan banding atas tindakan yang telah kami ambil. Jika Anda 
memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah melalui alur 
normal di CDTFA, atau jika Anda ingin tahu lebih banyak mengenai 
hak-hak Anda berdasarkan program pajak atau biaya yang dikelola 
oleh kami, Anda dapat menghubungi nomor bebas pulsa Kantor 
Advokat Hak Wajib Pajak kami di 1-888 -324-2798.

Untuk Informasi Lebih Lanjut
Jika Anda memerlukan bantuan juru bahasa, silakan hubungi kantor 
CDTFA setempat. Jika Anda bersedia, Anda bisa membawa juru 
bahasa Anda sendiri. Kami akan melakukan segala upaya untuk 
berkomunikasi dengan Anda secara jelas. Apabila Anda memiliki 
saran mengenai cara untuk meningkatkan layanan kami, beritahu 
kami.

Publikasi ini merangkum hukum dan peraturan yang berlaku saat 
publikasi ini ditulis. Namun, perubahan hukum atau peraturan 
mungkin telah terjadi sejak saat itu. Jika ada konflik antara isi 
publikasi ini dan hukum, keputusan akan didasarkan pada hukum 
dan bukan pada publikasi ini. 
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