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اداره امور مالیاتی و هزینه های کالیفرنیا اطالعیه خاتمه 

دستورالعمل ها: برای کمک به ما در رابطه با بستن حساب(ها) ، آزاد سازی وثیقه، یا صدور تسویهی اسکرو لطفا اطالعات زیر را ارائه نمایید. اگر دارای مجوز فروش هستید، قبل از 
تکمیل کردن این فرم، الزم است به یک نسخه از بروشور شماره ۷۴ اداره امور مالیاتی و هزینه های کالیفرنیا (CDTFA) به نام بستن حساب خود مراجعه کنید. بروشور شماره ۷۴ شامل 

اطالعات مهمی در رابطه با لغو مجوز است. لطفا سواالت خود را از طریق شماره ۱-۸۰۰-۴۰۰-۷۱۱۵ (CRS: 711) با مرکز خدمات مشتریان ما در میان بگذارید.

ً

ً

بخش ۱: اطالعات حساب
شماره حساب(ها)نام

شماره تلفن تماس در روزآدرس فعلی (آدرس خیابان)

(        )
زیپ کدایالتشهر

بخش ۲: اطالعات خاتمه (به پشت صفحه مراجعه کنید)

تاریخ تعطیلی کسب و کار    .۱

 خیر  آیا با استفاده از مجوز فروش چیزی برای خودتان خریدید؟ بله   .۲
CDTFA اگر پاسخ بله است، آیا مالیات آن خریدها را پرداخت کردید به:  الف. فروشنده  ب. اداره  

در صورت اطالق پذیر بودن، موجودی کنونی، خریدهای انجام شده برای فروش مجدد، یا خریدهای انجام شده از فروشندگان خارج از ایالت بدون پرداخت مالیات:  .۳
  الف. فروخته شد و در فایل نهایی مالیات قید شد  ب. نگه داشته شد  پ. در یک حسابرسی قید شد  ت. اهدا شد به  

  ث. به منظور فروش مجدد فروخته شد (شماره حساب خریدار:                         )  ج. سایر  

 خیر  آیا حساب خدمات تلفن همراه (MTS) پیش پرداخت دارید؟ بله   .۴
الف. تاریخی که به فروش کارتها یا خدمات تلفن پیش پرداخت خاتمه دادید    

ب. اگر در دسته فروشندگان کوچک جای می گیرید، تاریخی که قصد دارید به حساب خود خاتمه دهید را مشخص کنید    
۵. آدرس برای دریافت نامه و شماره تلفن شما  

  
محل دفاتر حسابداری شما    .۶

 خیر  آیا کسب و کار فروخته شد؟ بله   .۷

الف. تاریخی که کسب و کار فروخته شد    
ب. کل مبلغ فروش $    

پ. نام، آدرس و شماره تلفن خریدار    
 

 اگر پاسخ خیر است به خط ح بروید.  خیر  ت. آیا تجهیزات کوچک یا بزرگ (F&E) را فروختید؟ بله   
  F&E ث. قیمت فروش  

 خیر  ج. آیا فروش F&E  در محل کسب و کاری انجام شد که فروخته شده است؟ بله   
چ. اگر پاسخ خیر است، آدرس کسب و کاری که فروش در آنجا انجام شده است را بنویسید    

 
توجه: اگر تجهیزات خود را فروخته اید، حتی اگر کسب و کار خود را نفروخته باشید، باید قیمت فروش آن اقالم را در فایل مالیاتی نهایی خود تحت ″خریدهای مشمول 

مالیات کاربری″ قید کنید.
ح. شماره اسکرو    

خ. نام، آدرس و شماره تلفن شرکت اسکرو    
 

بخش ۳: امضا
تاریخنام و عنوان را بنویسیدامضا



CDTFA-65-FI REV. 34 (1-20) 
اطالعیه خاتمه

بخش ۵: دستورالعمل ها

اگر موارد فهرست شده در زیر به خاتمه ی حساب شما مربوط نمی  شود و شما بخشهای ۱ و ۲ را تکمیل کرده و بخش ۳ را امضا کرده اید، این اسناد را به دفتر CDTFA مربوطه 
ارسال نمایید. برای مشاهده فهرست محل دفاتر CDTFA به بروشور ۷۴ مراجعه کنید.

فروشندگان کوچک - فروشنده کوچک عبارت است از یک فروشنده MTS  پیش پرداخت (به غیر از یک ارائه دهنده خدمات ارتباطی) که در سال میالدی گذشته کمتر از آستانه ی سالیانه ی 
MTS پیش پرداخت درآمد داشته است. از روز ۱ ژانویه ۲۰۱۷، دیگر الزم نیست فروشندگان کوچک اضافه بهای MTS  پیش پرداخت را از مشتریان خود دریافت نمایند. در رابطه با 

فروشندگانی که بیش از یک محل کسب دارند، فروش تمام خدمات و محصوالت وایرلس در تمام محل ها باید برای تعیین فروش سالیانه لحاظ شود. فروشندگان کوچک مسئول نگهداری از 
تمام مدارکی هستند که نشان دهد فروش آنها کمتر از آستانه ی سالیانه بوده است.

محل دفاتر حسابداری و سوابق شما - محل دفاتر حسابداری و سوابق شما برای حسابرسی اهمیت دارد. حسابرسی از این نظر اهمیت دارد که از دولت در برابر پرداخت مالیات کمتر از 
واقعیت و از مالیات پردازان در برابر پرداخت مالیات بیشتر از واقعیت حفاظت می کند.

 یک نسخه از دستورالعملهای اسکرو یا قبض فروش - اینها اسنادی هستند که ارزش اقالم باقیمانده و تجهیزات فروخته شده را نشان می دهند. اگر فروش تجهیزات در زمان خاتمه مد نظر 
قرار نگیرد، فروش موردی تجهیزات ممکن است به صورت فروش مقطعی قلمداد شود. فروش موردی تجهیزات بعد از تاریخ خاتمه در صورت زیر مشمول مالیات خواهد شد:

فروش ظرف ۶۰ روز از تاریخ خاتمه انجام شود و مالیات پرداز نتواند نشان دهد که در زمان خاتمه دادن، قصد فروش نداشته؛ یا  .۱

فروش بین ۶۰ روز تا یک سال از تاریخ خاتمه انجام شود، و:  .۲

الف. یک قرارداد فروش در زمان خاتمه وجود داشته باشد، یا

ب. یک اجاره با امکان خرید موجود باشد، یا

پ. برنامه ای برای فروش تجهیزات در زمان معین وجود داشته باشد.

اگر این موارد در کار نباشد، CDTFA باید ۳۰  روز صبر کند و سپس وثیقهها را تسویه کرده و یا حساب شما را ببندد. اگر برای ارائه دادن هریک از موارد ذکر شده در باال به کمک 
نیاز دارید، برای کسب راهنمایی با نزدیکترین دفتر CDTFA  تماس بگیرید.

CDTFA ًصرفا برای استفاده

 خیر آیا اطالعات ثبت نام به روز است؟  خیر F&E؟بله  بله 

 خیر آیا مالیات نهایی فایل شده است؟  خیر موجودی؟بله  بله 

 خیر آیا بازپرداخت مالیات به مالیات پرداز انجام شده است؟  خیر آیا اسناد ضمیمه شده است؟بله  بله 

 خیر آیا هیچ تخلفی صورت گرفته است؟  خیر مبلغ بدون اقدام؟بله  بله 

بخش ۴: فهرست موارد الزم برای خاتمه دادن

برای خاتمه دادن به حساب(های) خود، آزادسازی وثیقه، یا صدور تسویه اسکرو ممکن است به این موارد نیاز داشته باشید.
• مبلغ تمام بدهی های معوق

آخرین فایل مالیاتی خود به همراه مبلغ (در صورتی که فایل مالیاتی موجود نیست با ۱-۸۰۰-۴۰۰-۷۱۱۵ (CRS: 711) تماس بگیرید)  مبلغ تمام بدهی های معوق باید
به صورت تضمین شده پرداخت شود تا تراکنش نهایی شما به سرعت انجام شود. اگر الزم است مبلغ شما به صورت انتقال الکترونیکی وجه (EFT) انجام شود، باید مبلغ نهایی را 

هم به صورت EFT  پرداخت نمایید.

 •

• یک نسخه از دستورالعمل های اسکرو یا قبض فروش که ارزش اقالم باقیمانده و تجهیزات فروخته شده را نشان دهد.

این فرم را تکمیل کرده و به همراه مدارک اثبات کننده به آدرس زیر بفرستید:
اداره امور مالیاتی و هزینه های کالیفرنیا

 مرکز خدمات مشتریان
صندوق پستی ۹۴۲۸۷۹ 

ساکرامنتو، کالیفرنیا ۹۴۲۷۹-۰۰۹۰
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