ສ້ າງຍອດຂາຍ
ໃນ ຄາລິຟໍເນຍ
ບົ ດແນະນ�າກ່ ຽວກັ ບ

ກົ ມຄຸ້ ມຄອງອາກອນ ແລະ ຄ່ າທ� ານຽມລັ ດ ຄາລິຟ�ເນຍ
ກົ ມຄຸ້ ມຄອງອາກອນ ແລະ ຄ່ າທ� ານຽມລັ ດ ຄາລິຟ�ເນຍ
(CDTFA) ຄຸ້ ມຄອງ 37 ໂຄງການອາກອນແລະ ຄ່ າທ� ານຽມໃນ
ຄາລິຟ�ເນຍ. ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ ນເພື່ອສ້ າງໃຫ້ ຊີ
ວິດຂອງຊາວຄາລິຟ�ເນຍດີຂື້ນໂດຍການເກັບລາຍຮັ ບທີ່ສະ
ໜັ ບສະໜູ ນການບ�ລິການສາທາລະນະທ່ີ ຈ�າເປັນຂອງພວກເຮົາ.
ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ ອນຮັ ບທ່ ານ ແລະ ທຸ ລະກິດໃໝ່ ຂອງທ່ ານ. ລັ ດ
ຂອງພວກເຮົາມີປະຫວັ ດຄວາມເປັນມາຂອງຜູ້ ປະ
ກອບການ ແລະ ທຸ ລະກິດທ່ີ ຈະເລີນຮຸ່ ງເຮືອງ ແລະ ພວກ
ເຮົາຂ�ອວຍພອນໃຫ້ ທ່ ານປະສົ ບຜົ ນສ�າ ເລັດເທ່ົ າທຽມກັ ນ. ໜັ ງ
ສືສະບັ ບນີ້ສະໜອງເປັນຄ�າແນະນ�າທີ່ເລ່ັ ງລັ ດໃນການນ�າສະ
ເໜ
ີ ບາງຂ�້ກ�າ ນົ ດດ້ ານກົ ດໝາຍທີ່ນ�າໃຊ້ ກັ ບທ່ ານເມື່ອທ່ ານ
ສ້ າງຍອດຂາຍຢູ່ ລັ ດ ຄາລິຟ�ເນຍ. ກົ ດລະບຽບທຸ ລະກິດ ແລະ
ກົ ດໝາຍອາກອນຂອງລັ ດແມ່ ນສັ ບຊ້ ອນ ແລະ ນີ້ຍັ ງບ�່ແມ່ ນ
ຄ�າແນະນ�າທີ່ສົ ມບູ ນແບບ. ພວກເຮົາຢູ່ ທີ່ນີ້ເພື່ອຕອບຄ�າຖາມທີ່
ກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບພາສີທຸ ລະກິດທີ່ທ່ ານອາດຈະມີ. ພະນັ ກງານຂອງ
ພວກເຮົາຫຼາຍຄົ ນເວົ້າໄດ້ ພາສາອື່ນນອກເໜ
ື ອຈາກພາສາອັ ງກິດ
ແລະ ດ້ ວຍການຮ້ ອງຂ�ລ່ ວງໜ້ າ, ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມທຸ ກຢ່ າງ
ເພ່ື ອຮັ ບປະກັ ນວ່ າມີຄົ ນທີ່ເວົ້າພາສາຂອງທ່ ານມີເພື່ອຊ່ ວຍທ່ ານ.

ໃບອະນຸ ຍາດຂອງຜູ້ ຂາຍໃນລັ ດ ຄາລິຟໍເນຍ
ໃບອະນຸ ຍາດຂອງຜູ້ ຂາຍໃນລັ ດ ຄາລິຟ�ເນຍ ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ທ່ ານ
ຂາຍສິນຄ້ າໃນລະດັ ບຂາຍສົ່ ງ ຫື ຼ ຂາຍຍ່ ອຍ. ເມ່ື ອທ່ ານລົ ງທະບຽນ
ກັ ບພວກເຮົາທ່ ານຈະໄດ້ ຮັ ບໃບອະນຸ ຍາດຂອງຜູ້ ຂາຍ. ໂດຍທົ່ ວໄປ,
ທ່ ານຕ້ ອງໄດ້ ຮັ ບໃບອະນຸ ຍາດຂອງຜູ້ ຂາຍເພ່ື ອຂາຍ ແລະ/
ຫື ຼ ເຊ່ົ າສິນຄ້ າ, ພາຫະນະ, ຫື ຼ ສິນຄ້ າອ່ື ນໆຕາມກົ ດໝາຍໃນລັ ດ
ຄາລິຟ�ເນຍ. ທ່ ານຕ້ ອງສະເໜ
ີ ຂ�ໃບອະນຸ ຍາດຂອງຜູ້ ຂາຍຊົ່ ວຄາວ
່
ຖ້ າທ່ ານຂາຍໄດ້ ບ�ເກີນ 90 ວັ ນ, ເໝ
ື ອນກ�ລະນີຂາຍຕົ້ ນໄມ້ ວັ ນ
່
ຄຣິດສະມາດ ຫື ຼ ການຂາຍເຄືອງຫັ ດຖະກ�າ.

ໃບອະນຸ ຍາດຂອງຜູ້ ຂາຍ ແລະ ໃບຢັ້ ງຢືນການຂາຍຕໍ່
ໃບອະນຸ ຍາດຂອງຜູ້ ຂາຍ ແລະ ໃບຢັ້ ງຢືນການຂາຍຕ�່
ທັ ງສອງມີຄວາມແຕກຕ່ າງກັ ນ. ໃບອະນຸ ຍາດຂອງຜູ້ ຂາຍ
ແມ່ ນອະນຸ ຍາດໃຫ້ ທ່ ານຂາຍໃນລັ ດ ຄາລິຟ�ເນຍ, ໃນຂະນະທີ່ໃບຢັ້ ງຢືນການ
ຂາຍຕ�່ແມ່ ນອະນຸ ຍາດໃຫ້ ທ່ ານຊື້ສິນຄ້ າມາຂາຍໂດຍບ�່ຕ້ ອງເສຍອາກອນ
ໃຫ້ ກັ ບຜູ້ ສະໜອງຂອງທ່ ານ. ເມື່ອທ່ ານມີໃບອະນຸ ຍາດຂອງຜູ້ ຂາຍ, ທ່ ານ
ອາດຈະມອບໃບຢັ້ ງຢືນຂາຍຕ�່ໃຫ້ ກັ ບຜູ້ ສະໜອງຂອງທ່ ານເພ່ື ອຊື້ສິນຄ້ າທີ່
ທ່ ານຈະຂາຍໃນທຸ ລະກິດຕາມປົ ກກະຕິ. ໃບອະນຸ ຍາດຂອງຜູ້ ຂາຍບ�່ແມ່ ນໃບ
ອະນຸ ຍາດຊື້. ທ່ ານຍັ ງຈະຕ້ ອງໄດ້ ເສຍອາກອນສ�າລັ ບທຸ ກໆລາຍການທ່ີ ທ່ ານໃຊ້ ,
ແທນທີ່ຈະຂາຍໃນທຸ ລະກິດຂອງທ່ ານ (ເຊັ່ນ ເຄື່ອງໃຊ້ ໃນຫ້ ອງການ).

ການສະໝັກຂໍໃບອະນຸ ຍາດຂອງຜູ້ ຂາຍ
ການສະໝັ ກຂ�ໃບອະນຸ ຍາດຂອງຜູ້ ຂາຍແມ່ ນບ�່ເສຍຄ່ າ. ທ່ ານ
ສາມາດສະໝັ ກຂ�ໃບອະນຸ ຍາດຂອງຜູ້ ຂາຍໂດຍເຂົ້າເບິ່ງພາກ
ການບ�ລິການອອນໄລນ໌ ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາທີ່ www.cdtfa.ca.gov.
ເພ່ື ອປະກອບໃບສະໝັ ກຂອງທ່ ານ, ທ່ ານຈະຕ້ ອງໃຫ້ ຂ�້ມູ ນກ່ ຽວກັ ບທຸ ລະກິດ
ຂອງທ່ ານ, ລວມທັ ງລາຍລະອຽດບັ ນຊີທະນາຄານ ແລະ ຄາດຄະເນລາຍຮັ ບ.
ຖ້ າທ່ ານໄດ້ ຊ້ື ທຸ ລະກິດຂອງທ່ ານ, ທ່ ານຈ�າເປັນຕ້ ອງບອກຊື່ເຈົ້າຂອງກ່ ອນ ແລະ
ເລກອະນຸ ຍາດ CDTFA ຂອງຜູ້ ຂາຍຂອງພວກເຂົາ. ຖ້ າທ່ ານຕ້ ອງການການຊີ້ນ�າ,
ກະລຸ ນາໂທຫາສູ ນບ�ລິການລູ ກຄ້ າຂອງພວກເຮົາທີ່ເບີ 1-800-400-7115 (CRS:
711) ແລະ ຜູ້ ຕາງໜ້ າ CDTFA ຍິນດີທີ່ຈະຊ່ ວຍທ່ ານ. ເມື່ອທ່ ານ ປະກອບສ�າເລັດ
ແລະ ຍ່ື ນໃບສະໝັ ກແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ທ່ ານຈະສາມາດພິມໃບອະນຸ ຍາດ
ຂອງຜູ້ ຂາຍຂອງທ່ ານເພື່ອສະແດງຢູ່ ສະຖານທີ່ດ�າເນີນທຸ ລະກິດຂອງທ່ ານ.
ທ່ ານຍັ ງສາມາດສະໝັ ກເອົາໃບອະນຸ ຍາດຂອງຜູ້ ຂາຍດ້ ວຍຕົ ນເອງໂດຍ
ການໄປທີ່ຫ້ ອງການພາກສະໜາມຂອງ CDTFA. ທ່ ານສາມາດຊອກຫ
າເບີໂທລະສັ ບຂອງຫ້ ອງການ ແລະ ທ່ີ ຢູ່ ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາທີ່
www.cdtfa.ca.gov/office-locations.

ສະເໜ
ີ ຂໍແຈ້ ງເສຍອາກອນ
ເພື່ອປ້ ອງກັ ນຕົ ວທ່ ານເອງຈາກການຕ້ ອງໄດ້ ຈ່ າຍເງີນຕ່� ການຂາຍໃດໆ ຫື ຼ ພາສີນ�າ
ໃຊ້ ທີ່ເປັນໜ
ີ້ ນ�າທຸ ລະກິດທີ່ທ່ ານກ�າລັ ງຊື້, ທ່ ານຄວນຂຽນຈົ ດໝາຍຫາພວກເຮົາ
ແລະ ຂ�ໃບຢັ້ ງຢືນການແຈ້ ງເສຍອາກອນ. ໃນການຮ້ ອງຂ�ເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນ
ຂອງທ່ ານ, ທ່ ານຄວນລວມເອົາ:
• ຊ່ື , ທ່ີ ຢູ່ ແລະ ເບີໂທລະສັ ບຂອງຜູ້ ຊ້ື .
• ຊ່ື , ທ່ີ ຢູ່ ແລະ ເບີໂທລະສັ ບຂອງຜູ້ ຂາຍ.
• ທ່ີ ຢູ່ ຂອງທຸ ລະກິດ.
• ອັ ດສ�າເນົາໃບບິນຂາຍ ຫື ຼ ຂ�້ຕົ ກລົ ງການຊື້ກັ ບຈ�ານວນຂອງລາຄາຊື້.
• ຊ່ື ຂອງບ�ລິສັ ດທີ່ມີສັ ນຍາ ແລະ ໝາຍເລກສັ ນຍາ, ຖ້ າມີ.
• ວັ ນທີທີ່ໄດ້ ຊື້ທຸ ລະກິດ.

ພັ ນທະຂອງຜູ້ ຖືສິດອະນຸ ຍາດຂອງຜູ້ ຂາຍ

ຄວາມຕ້ ອງການເພີ່ມເຕີມສໍາລັ ບທຸ ລະກິດຂອງທ່ ານ

ເມ່ື ອທ່ ານມີໃບອະນຸ ຍາດຂອງຜູ້ ຂາຍ, ທ່ ານຕ້ ອງ:

ນອກເໜ
ື ອຈາກການລົ ງທະບຽນສ�າລັ ບໃບອະນຸ ຍາດຂອງຜູ້ ຂາຍ,
ທ່ ານອາດຈະຕ້ ອງລົ ງທະບຽນສ�າລັ ບບັ ນດາໂຄງການພາສີ ແລະ ຄ່ າທ� າ
ນຽມອື່ນໆທີ່ພວກເຮົາບ�ລິຫານ (ຕົ ວຢ່ າງ, ຄ່ າທ� ານຽມຢ່ າງລົ ດຂອງ
ຄາລິຟ�ເນຍ, ຄ່ າທ� ານຽມການຜະລິດນ�າໃຊ້ ຄືນຂີ້ເຫື້ອຍປະເພດອີເລັກ
ໂຕຣນິກ ຫື ຼ ການສູ ບຢາສູ ບ ແລະ ໂຄງການອອກໃບອະນຸ ຍາດຢາສູ ບ.
ທ່ ານອາດຈະຕ້ ອງໄດ້ ຮັ ບໃບອະນຸ ຍາດ, ໃບອະນຸ ຍາດ ຫື ຼ
ເອກະສານອ່ື ນໆເພ່ື ອດ�າ ເນີນທຸ ລະກິດຂອງທ່ ານ. ເວັບໄຊທ໌ຂອງ CalGold,
www.calgold.ca.gov, ແມ່ ນສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸ ດທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ ນໃນການ
ຊອກຫາຂ�້ມູ ນກ່ ຽວກັ ບໃບອະນຸ ຍາດທີ່ເໝາະສົ ມສ�າລັ ບທຸ ລະກິດຂອງທ່ ານ.
ສະພາການຄ້ າ, ອົ ງການພັ ດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ອົ ງກອນທຸ ລະກິດກ�່
ແມ່ ນແຫຼ່ງສະໜອງຂ�້ມູ ນທີ່ດີ. ໂດຍປົ ກກະຕິແລ້ ວພະແນກອອກໃບອະນຸ
ຍາດດ�າ ເນີນທຸ ລະກິດຂອງເມືອງ ຫື ຼ ເມືອງສາມາດຊ່ ວຍທ່ ານໄດ້ ຫື ຼ ທ່ ານ
ສາມາດໂທຫາພວກເຮົາເພື່ອຂ�ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ.

• ເຂົ້າໃຈວິທີການຂາຍແລະການນ�າໃຊ້ ກົດໝາຍອາກອນນ�າໃຊ້ ໃນການດ�າ
ເນີນທຸ ລະກິດຂອງທ່ ານ.
• ຮັ ກສາບັ ນທຶກການຂາຍ ແລະ ການຊື້ຂອງທ່ ານໃຫ້ ດີ (ເບ່ິ ງການຮັ ກ
ສາບັ ນທຶກຂ້ າງລຸ່ ມນ້ີ ).
• ສົ່ ງລາຍການຂາຍ ແລະ ອາກອນນ�າໃຊ້ ເປັນແຕ່ ລະໄລຍະໃຫ້ ພວກ
ເຮົາໂດຍທາງອອນໄລ໌ນ ທ່ ານອາດຈັ ດເປັນຕາຕາລາງປະຈ�າເດືອນ,
ປະຈ�າໄຕມາດ ຫື ຼ ປະຈະປີ, ໂດຍອີງຕາມຍອດຂາຍທີ່ຄາດຄະເນ,
ເມ່ື ອທ່ ານສ�າເລັດການລົ ງທະບຽນອອນໄລນ໌ສ�າລັ ບໃບອະນຸ ຍາດ
ຂອງຜູ້ ຂາຍ.
• ຈ່ າຍຄ່ າອາກອນການຂາຍ ຫື ຼ ການນ�າໃຊ້ ຍ້ ອນການຂາຍ ແລະ
ການຊື້ຂອງທ່ ານ.

ການຮັ ກສາບັ ນທຶກ
ທ່ ານຕ້ ອງເກັບຮັ ກສາບັ ນທຶກເພື່ອສະແດງຈ�ານວນອາກອນທີ່ຖືກຕ້ ອງຢ່ າງ
ໜ້ ອຍ ສີ່ປີ. ຕົ ວຢ່ າງຂອງບັ ນທຶກທີ່ທ່ ານຄວນເກັບຮັ ກສາໄວ້ ປະກອບມີ:
• ປື້ມບັ ນຊີທີ່ສັ ງລວມລາຍຮັ ບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍຂອງທ່ ານເຊັ່ນ:
ປື້ມບັ ນຊີແຍກປະເພດທົ່ ວໄປ ແລະ ວາລະສານ. ຂ�້ມູ ນນ້ີ ອາດຈະຖືກ
ເກັບຮັ ກສາໂດຍທາງເອເລັກໂຕຣນິກ.
• ບັ ນທຶກຕົ້ ນສະບັ ບທີ່ສະໜັ ບສະໜູ ນລາຍການໃນປື້ມບັ ນຊີຂອງ
ທ່ ານເຊັ່ນ: ໃບບິນ, ໃບຮັ ບເງິນ, ໃບເກັບເງິນ, ໃບສັ່ ງວຽກ, ສັ ນຍາ ຫື ຼ
ເອກະສານອື່ນໆ.
• ເອກະສານ ແລະ ເອກະສານເຮັດວຽກທ່ີ ໃຊ້ ໃນການກະກຽມໃບແຈ້ ງ
ເສຍພາສີຂອງທ່ ານ.
• ໃບຢັ້ ງຢືນການຂາຍຕ່� ທ່ີ ທ່ ານຍອມຮັ ບຈາກລູ ກຄ້ າຂອງທ່ ານ.

ບັ ນທຶກຂອງທ່ ານຕ້ ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນ:
• ລາຍຮັ ບລວມຍອດຈາກລາຍໄດ້ ທັ ງໝົ ດຂອງທຸ ລະກິດ,
ລວມທັ ງການຂາຍ ແລະ ການໃຫ້ ເຊົ່າສິນຄ້ າ ແລະ ລາຍໄດ້ ທີ່ທ່ ານ
ອາດຈະຖືວ່ າໄດ້ ຮັ ບການຍົ ກເວ້ັ ນຈາກພາສີ.
• ລົ ບອອກທັ ງໝົ ດຈາກການອ້ າງສິດທິໃນການຄືນພາສີຂອງທ່ ານ.
• ລາຄາຊ້ື ທັ ງໝົ ດຂອງລາຍການທີ່ໄດ້ ຊື້.

ຜູ້ ສະໜັ ບສະໜູ ນສິດຂອງຜູ້ ເສຍພາສີ
ໃນຖານະທ່ີ ເປັນຜູ້ ຈ່ າຍພາສີຂອງລັ ດ ຄາລິຟ�ເນຍ, ທ່ ານມີສິດຫຼາຍຢ່ າງ ເຊ່ັ ນ:
ສິດທິໃນການຮັ ກສາຄວາມລັ ບ, ສິດທິທີ່ຈະໄດ້ ຮັ ບການປະຕິບັ ດຢ່ າງຍຸ ດ
ຕິທ� າ ແລະ ສິດໃນການອຸ ທອນການກະທ� າທ່ີ ພວກເຮົາໄດ້ ປະຕິບັ ດ.
ຖ້ າທ່ ານຕ້ ອງການຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອໃນການແກ້ ໄຂຄວາມກັ ງວົ ນຕ່ າງໆຜ່ ານ
ຊ່ ອງທາງປົ ກກະຕິທ່ີ CDTFA ຫື ຼ ຖ້ າທ່ ານຕ້ ອງການຢາກຮູ້ ເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັ ບ
ສິດທິຂອງທ່ ານພາຍໃຕ້ ໂຄງການອາກອນ ຫື ຼ ຄ່ າທ� ານຽມໃດໆທ່ີ ປະຕິບັ ດ
ໂດຍພວກເຮົາ, ທ່ ານສາມາດໂທຫາ ຫ້ ອງການສະໜັ ບສະໜູ ນສິດຂອງຜູ້
ເສຍພາສີ ຂອງພວກເຮົາໂດຍບ່� ເສຍຄ່ າໂທ 1-888 -324-2798.

ສໍາລັ ບຂ້ໍ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມ
ຖ້ າທ່ ານຕ້ ອງການຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານນາຍແປພາສາ,
ກະລຸ ນາໂທຫາຫ້ ອງການ CDTFA ຂອງທ່ ານ. ຖ້ າທ່ ານຕ້ ອງການ, ທ່ ານອາດ
ຈະນ�ານາຍພາສາຂອງທ່ ານເອງມານ�າ. ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມສື່ສານກັ ບ
ທ່ ານຢ່ າງຈະແຈ້ ງ. ຖ້ າທ່ ານມີຄ�າແນະນ�າກ່ ຽວກັ ບວິທີທ່ີ ພວກເຮົາສາມາດ
ປັ ບປຸ ງການບ�ລິການຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸ ນາແຈ້ ງພວກເຮົາຊາບ.
ໜັ ງສືສະບັ ບນີ້ສະຫຼຸບກົ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ມີຜົ ນ
ບັ ງຄັ ບໃຊ້ ໃນເວລາທ່ີ ການພິມເຜີຍແຜ່ . ເຖິງຢ່ າງໃດກ�່ຕາມ,
ການປ່ຽນແປງຂອງກົ ດໝາຍ ຫື ຼ ກົ ດລະບຽບອາດຈະເກີດຂື້ນຕັ້ ງແຕ່
ເວລານັ້ ນເປັນຕົ້ ນໄປ. ຖ້ າມີຂ�້ຂັ ດແຍ່ ງລະຫວ່ າງຂ�້ຄວາມໃນການພິມ
ເຜີຍແຜ່ ນີ້ແລະກົ ດໝາຍ, ການຕັ ດສິນໃຈຈະອີງໃສ່ ກົ ດໝາຍ ແລະ
ບ�່ແມ່ ນການມເຜີຍແຜ່ ນີ້.
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