
  کیلیفورنیا ڈیپارٹمنٹ آف ٹیکس اینڈ فی ایڈمنسٹریشن )CDTFA( کیلیفورنیا 
میں 37 ٹیکس اور فیس کے پروگراموں کو منظم کرتا ہے۔ ہمارا مشن منصفانہ 

اور موثر طریقے سے ان محصوالت/وصولیات جو ہماری الزمی عوامی 
خدمات کی معاونت کرتی ہیں، کو اکٹھا کر کے کیلیفورنیا کے باشندوں کی 

زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ ہم آپ کا اور آپ کے نئے کاروبار کا خیرمقدم کرتے 
ہیں۔ ہماری ریاست کاروباری تنظیم کاروں اور خوشحال سفر کی بھرپور تاریخ 

کی حامل ہے اور ہم آپ کیلئے بھی مساوی کامیابی کی خواہش کرتے ہیں۔ یہ 
اشاعت آپ کے کیلیفورنیا میں سیلز کرنے کے دوران آپ پر الگو ہونے والے 

کچھ قانونی تقاضوں کو پیش کرنے کے لئے ایک فوری راہنما کتابچہ کے 
طور پر کام کرتی ہے۔ ریاست کے کاروباری قوانین اور ٹیکس کے قوانین 
پیچیدہ ہیں اور یہ ایک جامع رہنما کتابچہ نہیں ہے۔ ہم یہاں آپ کے کاروبار 
کے ٹیکس سے متعلقہ کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لئے موجود ہیں۔ 
ہمارے عملے میں سے بہت سے انگریزی کے عالوہ دوسری زبانیں بھی 

بولتے ہیں اور ایک پیشگی درخواست کے ساتھ، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے 
کہ آپ کی زبان بولنے واال شخص آپ کی مدد کے لئے دستیاب ہو۔

کیلیفورنیا فروخت کنندہ کا اجازت نامہ
کیلیفورنیا فروخت کنندہ کا اجازت نامہ آپ کو تھوک میں یا خوردہ سطح پر 
اشیاء فروخت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جب آپ ہمارے ساتھ اندراج کرتے 
ہیں تو آپ کو فروخت کنندہ کا اجازت نامہ موصول ہوتا ہے۔ عام طور پر، 

آپ کو کیلیفورنیا میں تجارتی مال، گاڑیاں، یا دیگر اشیاء قانونی طور پر 
فروخت کرنے اور/یا لیز پر دینے کے لئے ایک فروخت کنندہ کا اجازت 

نامہ الزمی حاصل کرنا ہوگا۔ اگر آپ 90 دنوں تک کی سیلز کرتے ہیں تو 
آپ کو عارضی فروخت کنندہ کا اجازت نامہ کے لئے الزمی درخواست دینا 

ہوگی، جیسا کہ اکثر کرسمس ٹری یا دستکاری فروخت میلہ میں ہوتا ہے۔

 کیلیفورنیا
میں سیلز کرنا

کیلیفورنیا ڈیپارٹمنٹ آف ٹیکس اینڈ فی ایڈمنسٹریشن کا تعارف

فروخت کنندہ کا اجازت نامہ بالمقابل دوبارہ فروخت سرٹیفکیٹ
فروخت کنندہ کا اجازت نامہ اور دوبارہ فروخت سرٹیفیکیٹ دو مختلف چیزیں ہیں۔ فروخت 
کنندہ کا اجازت نامہ آپ کو کیلیفورنیا میں فروخت کرنے کی اجازت دیتا ہے، جبکہ دوبارہ 

فروخت سرٹیفکیٹ آپ کو وہ سامان جو آپ فروخت کریں گے آپ کو اپنے سپالئیئرز کو 
ٹیکس ادا کیے بغیر خریدنے کی اجازت دیتا ہے۔ فروخت کنندہ کا اجازت نامہ حاصل کر 

لینے کے بعد، آپ وہ سامان جو آپ عام کاروباری سلسلے میں فروخت کریں گے کو خریدنے 
کے لئے اپنے سپالئیرز کو دوبارہ فروخت سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں۔ فروخت کنندہ کا اجازت 

نامہ ایک خریدنے کا اجازت نامہ نہیں ہے۔ آپ کو پھر بھی اپنے کاروبار )جیسے آفس کی 
سپالئی( میں، فروخت کے بجائے، استعمال کی جانے والی تمام اشیاء پر ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔

فروخت کنندہ کے اجازت نامہ کے لئے درخواست دینا
 فروخت کنندہ کے اجازت نامے کے لئے درخواست دینا مفت ہے۔ آپ ہماری ویب سائٹ 

www.cdtfa.ca.gov پر آن الئن سروسز سیکشن میں جاکر فروخت کنندہ کا اجازت نامہ کے 
لئے درخواست دے سکتے ہیں۔ اپنی درخواست مکمل کرنے کے لئے، آپ کو اپنے کاروبار کے 

بارے میں معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی، جس میں بینک اکاؤنٹ کی تفصیالت اور 
تخمینتاً آمدنی شامل ہوگی۔ اگر آپ نے اپنا کاروبار خریدا ہے تو آپ کو پچھلے مالک کا نام اور 
ان کے CDTFA فروخت کنندہ کا اجازت نامہ کا نمبر فراہم کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو رہنمائی کی 

 1-800-400-7115 )CRS:711( ضرورت ہو تو، برائے مہربابی ہمارے کسٹمر سروس سینٹر
پر کال کریں، اور CDTFA کے نمائندے کو آپ کی مدد کرنے میں خوشی محسوس ہوگی۔ 

جب آپ درخواست کو الیکٹرانک طور پر مکمل کر لیتے اور جمع کرا دیتے ہیں، تو آپ اپنے 
کاروباری مقام پر لگانے کے لئے اپنا فروخت کنندہ کا اجازت نامہ پرنٹ کرسکیں گے۔ آپ مقامی 

CDTFA فیلڈ آفس کا دورہ کرکے بذات خود فروخت کنندہ کا اجازت نامہ کے لئے بھی درخواست 
دے سکتے ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ www.cdtfa.ca.gov/office-locations پر آفس فون 

نمبر اور پتے تالش کر سکتے ہیں۔

ٹیکس کلیئرنس کی درخواست دیں
 جو کاروبار آپ خرید رہے ہیں اُس پر کوئی بھی پرانے فروخت یا استعمال کرنے کے 
 ٹیکس ادا کرنے سے خود کو بچانے کے لئے، آپ کو ہمیں لکھ کر اور ٹیکس کلیئرنس 

کے سرٹیفکیٹ کی درخواست کرنی چاہئے۔ آپ کی تحریری درخواست میں، آپ کو یہ شامل 
کرنا چاہئے:

خریدار کا نام، پتہ اور فون نمبر۔	 

فروخت کنندہ کا نام، پتہ اور فون نمبر۔	 

کاروبار کا پتہ۔	 

فروخت کا بل یا خریداری کی قیمت کی رقم کے ساتھ خریداری معاہدہ کی ایک نقل۔	 

ایسکرو کمپنی کا نام اور ایسکرو نمبر، اگر قابل اطالق ہو۔	 

تاریخ جب کاروبار خریدا گیا۔	 

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


فروخت کنندہ کا اجازت نامہ رکھنے والوں کی ذمہ داریاں
جب آپ کے پاس فروخت کنندہ کا اجازت نامہ ہو، تو آپ الزماً:

سمجھیں کہ فروخت اور استعمال کے ٹیکس کا قانون آپ کے کاروباری افعال 	 
پر کیسے الگو ہوتا ہے۔

اپنی فروخت اور خریداریوں کو دستاویزی کرنے کیلئے خاطر خواہ ریکارڈ 	 
رکھیں )ذیل میں ریکارڈز رکھنا دیکھیں۔(

وقتاً فوقتاً فروخت کو درج کریں اور ہمارے ساتھ آن الئن ٹیکس ریٹرن استعمال 	 
کریں۔  جب آپ فروخت کنندہ کی درخواست کے لیے آن الئن اندراج مکمل کر 

لیں، تخمینتاً فروخت کی بنیاد پر، آپ کو ماہانہ، سہ ماہی، یا ساالنہ فائل میں 
اندراج کرنے کا شیڈول فراہم کیا جائے گا۔

اپنی فروخت اور خریداریوں پر واجب االدا کوئی بھی فروخت یا استعمال کا 	 
ٹیکس ادا کریں۔

ریکارڈز رکھنا
ٹیکس کی صحیح رقم کو ظاہر کرنے کے لئے آپ کو کم از کم چار سال تک 

ریکارڈز کو برقرار رکھنا چاہئے۔ ریکارڈ جو آپ کو رکھنے چاہیئں ان کی مثالوں 
میں یہ شامل ہیں:

حساب کی وہ کتب جو آپ کی آمدنی اور اخراجات کا خالصہ کرتی ہیں جیسے 	 
آپ کے عمومی کھاتے اور روزنامچے۔ یہ معلومات الیکٹرانک طور پر محفوظ 

کی جا سکتی ہیں۔

اصل ریکارڈز جو آپ کے حساب کی کتب میں اندراجات میں معاونت 	 
کرتے ہیں جیسے بل، رسیدیں، انوائس، کام کے احکامات، معاہدے، یا دیگر 

دستاویزات۔

دستاویزات اور ورک شیٹس جو آپ کے ٹیکس گوشوارے تیار کرنے کے لئے 	 
استعمال کی جاتی ہیں۔

دوبارہ فروخت سند جو آپ نے اپنے صارفین سے قبول کیے ہیں۔	 

آپ کے ریکارڈز یہ الزماً ظاہر کرتے ہوں:
تمام کاروباری آمدنی کی مجموعی رسیدیں، بشمول تجارتی مال کی فروخت 	 

اور لیز اور آمدنی جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ ٹیکس سے مستثنٰی ہوسکتی ہے۔

آپ کے ٹیکس گوشواروں پر دعٰوی کردہ تمام کٹوتیاں۔	 

خریدی گئی تمام اشیاء کی مجموعی قیمت خرید۔	 

آپ کے کاروبار کیلئے اضافی تقاضے
الوہ، آپ کو دیگر ٹکیس اور  فروخت کنندہ کا اجازن تامہ کو رجسٹر کرنے کے ع
فیس پروگراموں جیہنں مہ منظم کرتے یہں کے لئے رجسٹر کرنے کی ضرورت 

ہو کستہ یے (مثال کے طور پر، کفیلیورینا ٹائر فیس، کیلاٹرکنا فضلے کو دوبارہ 
کارآمد بنانے کی فیس یا سگرا ٹیور تمباکو لائنسس پروگرما)۔ نپاے کاروبار کو 

چلانے کے لئے آپ کو دوسرے لائنسس، اجازن تامے، یا دستاویزح تااصل کرنے 
کی بھی ضرورپ تڑ کستہ یے۔ CalGold وس بیائwww.calgold.ca.gov،ٹ ، 

آپ کے کاروبار کے لئے اجازن تامے کی منابس معلومات تلاش کرنے کے لئے 
کیا بہترین جگہ ہے۔ چیمبرز آف کامرس، معاشی ترقیاتی تنظیمیں، اور کاروباری 

تنظیمیں بھی معلومات کے اچھے ذرائیہ عں۔ اکثر شہر یا کاؤنٹی کا کاروباری 
الئگنسنس کا شعبہ آپ کی مدد کر کستا ہے، یا آپ معاوتن کے لئے ہمیں کال کر 

کستے یہں۔

ٹیکس دہندگان کے حقوق کی وکالت
کیلیفورنیا کے ٹیکس دہندہ کی حیثیت سے، آپ کو کئی حقوق حاصل ہیں، جیسا کہ 
رازداری کا حق، منصفانہ برتاؤ کا حق، اور ہماری طرف سے کی گئی کاروائیوں 
پر اپیل کرنے کا حق۔ اگر آپ کو CDTFA میں عام ذرائع کے ذریعے خدشات کو 

حل کرنے میں مدد کی ضرورت ہے، یا اگر آپ ہمارے زیر انتظام ٹیکس یا فیس 
پروگراموں میں سے کسی کے تحت اپنے حقوق کے بارے میں مزید جاننا چاہتے 

ہیں، تو آپ ہمارے ٹیکس دہندگان کے حقوق ایڈوکیٹ آفس کو 1-888-324-2798 
ُپر مفت کال کرسکتے ہیں۔

مزید معلومات کے لیے
اگر آپ کو مترجم کی معاونت کی ضرورت ہو، تو برائے مہربانی اپنے مقامی 

CDTFA دفتر کو کال کریں۔ اگر آپ ترجیح دیں، تو آپ اپنا خود کا مترجم ساتھ ال 
سکتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ واضح طور پر بات چیت کرنے کی پوری کوشش کریں 
گے۔ اگر ہماری خدمات کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں، تو 

برائے مہربانی ہمیں بتائیں۔

یہ اشاعت تحریر کرتے وقت نافذ قانون اور قابل اطالق ضابطوں کا خالصہ بیان 
کرتی ہے۔ تاہم، اس وقت کے بعد سے قانون میں یا ضابطوں میں تبدیلیاں واقع 

ہوسکتی ہیں۔ اگر اس اشاعت میں متن اور قانون کے مابین کوئی اختالفات ہوں، تو 
فیصلے اس اشاعت پر نہیں بلکہ قانون پر مبنی ہوں گے۔ 
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www.calgold.ca.gov
https://www.cdtfa.ca.gov/tra/

