
CDTFA-65-PI (FRONT) REV. 34 (1-20) ਕਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤੈ

ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਲੈੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਰਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟਕੈਸ ਐਿਂ ਫੀ ਐਿਡਮਡਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਡਿਦਰਇਤਰਾਂ: ਤੁਿਰਿਰੇ ਖਰਤਰੇ(ਖਰਡਤਆਾਂ) ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜ਼ਮਰਨਤੀ ਰਕਮ ਡਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ, ਜਰਾਂ ਐਸਕ੍ਅੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (escrow clearance) ਜਰਰੀ ਕਰਨ ਡਿਚੱ ਸਰਿੀ ਸਿਰਇਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕਰਪਰ ਕਰਕਰੇ 
ਡਨਮਨਡਲਖਤ ਜਰਣਕਰਰੀ ਪ੍ਦਰਨ ਕਰ।ੋ ਜਰੇ ਤੁਿਰਿਰੇ ਕਲੋ ਕਈੋ ਡਿਕਰਰੇਤਰ ਪਰਡਮਟ ਿ,ੈ ਤਰਾਂ ਇਸ ਫਰਰਮ ਨੰੂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਡਿਲਰਾਂ, ਤੁਿਰਨੰੂ ਕਲੈੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਰਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟਕੈਸ ਐਿਂ ਫੀ ਐਿਡਮਡਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (CDTFA) 
ਦੀ ਪ੍ਕਰਸ਼ਨਰ 74, ਤੁਿਰਿਰੇ ਖਰਤਰੇ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਰ ਦੀ ਇਕੱ ਕਰਪੀ ਦਰੇਖਣੀ ਚਰਿੀਦੀ ਿ।ੈ ਪ੍ਕਰਸ਼ਨਰ 74 ਡਿਚੱ ਤੁਿਰਿਰੇ ਪਰਡਮਟ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਰਰਰੇ ਮਿਤੱਿਪੂਰਨ ਜਰਣਕਰਰੀ ਿ।ੈ ਜਰੇ ਤੁਿਰਿਰੇ ਕਈੋ ਸਿਰਲ ਿਨ, ਤਰਾਂ ਡਕਰਪਰ 
ਕਰਕਰੇ ਸਰਿਰੇ ਗਰਿਕ ਸਰੇਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ 1-800-400-7115 (CRS:711) ’ਤਰੇ ਕਰਲ ਕਰ।ੋ

ਸੈਕਸ਼ਨ I:  ਖਾਤ ੇਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਰਮ ਖਰਤਰ ਨੰਬਰ

ਿਰਤਮਰਨ ਪਤਰ (ਗਲੀ ਦਰ ਪਤਰ) ਡਦਨ ਦਰੇ ਸਮੇਂ ਿਰਸਤਰੇ ਟਲੈੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

(   )
ਸ਼ਡਿਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਡਜ਼ਪੱ ਕਿੋ

ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ (ਡਿਦਰਇਤਰਾਂ ਿਰਸਤਰੇ ਡਪਛਲਰ ਪਰਸਰ ਦਰੇਖੋ)

1. ਕਰਰਬੋਰਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਰੀਖ਼ 

2. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਡਿਕਰਰੇਤਰ ਪਰਡਮਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਰੇ ਿਏੋ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਸਤਰੇ ਕਈੋ ਖ਼ਰੀਦਰਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸੀ? ਿਰਾਂ ਨਿੀਂ 
ਜਰੇ ਿਰਾਂ, ਤਰਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਿਨਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦਰਾਂ ਉਤੱਰੇ ਕਈੋ ਟਕੈਸ ਅਦਰ ਕੀਤਰ ਸੀ:  a. ਆਪਣਰੇ ਡਿਕਰਰੇਤਰ ਨੰੂ  b. CDTFA ਨੰੂ

3. ਜਰੇ ਲਰਗੂ ਿੁਦੰਰ ਿ,ੈ ਤਰਾਂ ਬਰਕੀ ਬਡਚਆ ਮਰਲ, ਮੁੜ-ਡਿਕਰੀ ਿਰਸਤਰੇ ਕੀਤੀਆਾਂ ਖ਼ਰੀਦਰਾਂ, ਜਰਾਂ ਡਬਨਰਾਂ ਟਕੈਸ ਅਦਰ ਕੀਡਤਆਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ-ਤੋਂ-ਬਰਿਰਲਰੇ ਡਿਕਰਰੇਤਰਿਰਾਂ ਕਲੋੋਂ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਖ਼ਰੀਦਰਾਂ ਦਰ ਕੀ ਕੀਤਰ ਡਗਆ ਸੀ:
 a. ਿਰੇਡਚਆ ਡਗਆ ਸੀ ਅਤਰੇ ਫਰਈਨਲ ਡਰਟਰਨ ਉਤੱਰੇ ਡਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ  b. ਇਿਨਰਾਂ ਨੰੂ ਰਖੱ ਡਲਆ ਡਗਆ ਸੀ  c. ਡਕਸਰੇ ਲਰੇਖਰ-ਪੜਤਰਲ (audit) ਡਿਚੱ ਸ਼ਰਮਲ ਕੀਤਰ ਡਗਆ ਸੀ 
 d. ਅੱਗਰੇ ਡਲਖਰੇ ਨੰੂ ਦਰਨ ਕੀਤਰ ਡਗਆ ਸੀ: 
 e. ਮੁੜ ਡਿਕਰੀ ਿਰਸਤਰੇ ਿਰੇਚ ਡਦੱਤਰ ਡਗਆ ਸੀ (ਖ਼ਰੀਦਦਰਰ ਦਰ ਖਰਤਰ ਨੰਬਰ:  )  f. ਿਰੋ 

4. ਕੀ ਤੁਿਰਿਰੇ ਕਲੋ ਕਈੋ ਪੀ੍-ਪਰੇਿ ਮੋਬਰਈਲ ਟਲੈੀਫੋਨੀ ਸਰਡਿਸਜ਼ (MTS) ਖਰਤਰ ਿ?ੈ ਿਰਾਂ ਨਿੀਂ 
a. ਉਿ ਤਰਰੀਖ਼ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ੀ-ਪਰੇਿ ਫੋਨ ਕਰਰਿਰਾਂ ਅਤਰੇ/ਜਰਾਂ ਸਰੇਿਰਿਰਾਂ ਨੰੂ ਿਰੇਚਣਰ ਬੰਦ ਕਰ ਡਦੱਤਰ ਸੀ 
b. ਜਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਛੋਟਰੇ ਡਿਕਰਰੇਤਰ ਿਜੋਂ ਯੋਗਤਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਰੇ ਿ,ੋ ਤਰਾਂ ਉਿ ਤਰਰੀਖ਼ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰ ਖਰਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤਰ ਜਰਣਰ ਚਰਿੁਦੰਰੇ ਿ ੋ

5. ਡਚੱਠੀ ਭਰੇਜਣ ਲਈ ਤੁਿਰਿਰ ਨਿਰਾਂ ਪਤਰ ਅਤਰੇ ਟਲੈੀਫੋਨ ਨੰਬਰ  

6. ਤੁਿਰਿਰੇ ਿਿੀ-ਖਰਡਤਆਾਂ ਅਤਰੇ ਡਰਕਰਰਿਰਾਂ ਦਰ ਡਟਕਰਣਰ

7. ਕੀ ਕਰਰਬੋਰਰ ਨੰੂ ਿਰੇਚ ਡਦੱਤਰ ਡਗਆ ਸੀ? ਿਰਾਂ ਨਿੀਂ 

a. ਕਰਰਬੋਰਰ ਨੰੂ ਿਰੇਚਰੇ ਜਰਣ ਦੀ ਤਰਰੀਖ਼ 
b. ਡਿਕਰੀਆਾਂ ਦਰ ਕੁਲੱ ਮੁੱਲ $ 
c. ਖ਼ਰੀਦਦਰਰ ਦਰ ਨਰਮ, ਪਤਰ, ਅਤਰੇ ਟਲੈੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

d. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੜੀਆਾਂ ਿਈੋਆਾਂ ਚੀਜ਼ਰਾਂ ਅਤਰੇ ਸਰਜ਼ੋ-ਸਮਰਨ (Fixtures and equipment - F&E) ਿੀ ਿਰੇਡਚਆ ਸੀ? ਿਰਾਂ ਨਿੀਂ ਜਰੇ ਨਿੀਂ, ਤਰਾਂ ਲਰਈਨ h ’ਤਰੇ ਜਰਓ।
e. F&E ਦਰ ਿਰੇਚ ਮੁੱਲ $ 

f. ਕੀ F&E ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਉਸਰੇ ਕਰਰਬੋਰਰ ਿਰਲੀ ਥਰਾਂ ’ਤਰੇ ਿਰਪਰੀ ਸੀ ਡਜਸਨੰੂ ਿਰੇਡਚਆ ਡਗਆ ਸੀ? ਿਰਾਂ ਨਿੀਂ 
g. ਜਰੇ ਨਿੀਂ, ਤਰਾਂ ਕਰਰਬੋਰਰ ਦੀ ਉਸ ਥਰਾਂ ਦਰ ਪਤਰ ਦੱਸੋ ਡਜੱਥਰੇ ਡਿਕਰੀ ਿਰਪਰੀ ਸੀ 

ਨੋਟ: ਜਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਜੜੀਆਾਂ ਿਸਤੂਆਾਂ ਅਤਰੇ ਸਰਜ਼ੋ-ਸਮਰਨ ਨੰੂ ਿਰੇਡਚਆ ਸੀ, ਤਰਾਂ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਕਰਰਬੋਰਰ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਿੀ ਿਰੇਡਚਆ, ਤਰਾਂ ਿੀ ਤੁਿਰਿਰੇ ਿਰਸਤਰੇ ਆਪਣੀ ਫਰਈਨਲ ਡਰਟਰਨ ਦਰੇ ਉਤੱਰੇ 
“ਉਪਯੋਗ ਟਕੈਸ ਤਡਿਤ ਖ਼ਰੀਦਰਾਂ” ਤਡਿਤ ਇਿਨਰਾਂ ਚੀਜ਼ਰਾਂ ਦਰੇ ਿਰੇਚ ਮੁੱਲ ਨੰੂ ਸ਼ਰਮਲ ਕਰਨਰ ਲਰਜ਼ਮੀ ਿ।ੈ

h. ਐਸਕ੍ਅੋ (escrow) ਨੰਬਰ 
i. ਐਸਕ੍ਅੋ ਕਪੰਨੀ ਦਰ ਨਰਮ, ਪਤਰ ਅਤਰੇ ਟਲੈੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 

ਸੈਕਸ਼ਨ III: ਦਸਤਖ਼ਤ

ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਰਮ ਅਤਰੇ ਡਸਰਲਰੇਖ ਸਰਫ-ਸਰਫ ਡਲਖੋ ਤਰਰੀਖ਼



CDTFA-65-PI (BACK) REV. 34 (1-20) 
ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਸੈਕਸ਼ਨ V: ਟਿਦਾਇਤਾਂ

ਜੇ ਿਠੇਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਚੀਜਾਂ ਤੁਿਾਡ ੇਖਾਤ ੇਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਿੀਂ ਰਖੱਦੀਆਂ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ I ਅਤ ੇII ਨੰੂ ਭਰ ਟਲਆ ਿ,ੈ ਅਤ ੇਸੈਕਸ਼ਨ III ਟਿਚੱ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਟਦੱਤ ੇਿਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ ਨੰੂ 
ਉਟਚਤ CDTFA ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਭਜੇ ਟਦਓ। CDTFA ਦਫਤਰ ਦ ੇਟਿਕਾਟਣਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਿਾਸਤ ੇਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 74 ਦਖੋੇ।

ਛੋਿੇ ਟਿਕਰਤੇਾ–ਇਕੱ “ਛੋਟਰ ਡਿਕਰਰੇਤਰ” ਇਕੱ ਪ੍ੀ-ਪਰੇਿ MTS ਡਿਕਰਰੇਤਰ ਿੁਦੰਰ ਿ ੈ(ਡਕਸਰੇ ਦਰੂ-ਸੰਚਰਰ ਸਰੇਿਰ ਸਪਲਰਇਰ ਤੋਂ ਇਲਰਿਰ) ਡਜਸਨੇ ਡਪਛਲਰੇ ਕਲੰੈਿਰ ਸਰਲ ਡਿਚੱ ਪੀ੍-ਪਰੇਿ MTS ਦੀਆਾਂ ਡਿਕਰੀਆਾਂ ਦੀ 
ਸਰਲਰਨਰ ਸੀਮਰ ਨਰਲੋਂ ਘੱਟ ਡਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਿੁਦੰੀ ਿ।ੈ 1 ਜਨਿਰੀ, 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਕਰੇ, ਛੋਟਰੇ ਡਿਕਰਰੇਤਰਿਰਾਂ ਕਲੋੋਂ  ਿਣੁ ਨਿੀਂ ਲੋਡੜਆ ਜਰਾਂਦਰ ਡਕ ਉਿ ਆਪਣਰੇ ਗਰਿਕਰਾਂ ਕਲੋੋਂ  ਪ੍ੀ-ਪਰੇਿ MTS ਸਰਚਰਰਜ ਨੰੂ ਚਰਰਜ ਕਰਨ 
ਅਤਰੇ ਉਗਰਰਿੀ ਕਰਨ। ਉਿਨਰਾਂ ਡਿਕਰਰੇਤਰਿਰਾਂ ਿਰਸਤਰੇ ਡਜਨ੍ਰਾਂ ਦਰੇ ਇਕੱ ਤੋਂ ਿਧਰੇਰਰੇ ਡਟਕਰਣਰੇ ਿਨ, ਸਰਰਰੇ ਡਟਕਰਡਣਆਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੀ-ਪਰੇਿ ਿਰਇਰਲੈੱਸ ਸਰੇਿਰਿਰਾਂ ਅਤਰੇ ਉਤਪਰਦਰਾਂ ਦੀਆਾਂ ਡਿਕਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਰਲਰਨਰ ਡਿਕਰੀਆਾਂ ਦਰ ਪਤਰ 
ਲਰਉਣ ਲਈ ਿਰਡਤਆ ਜਰਣਰ ਚਰਿੀਦਰ ਿ।ੈ ਛੋਟਰੇ ਡਿਕਰਰੇਤਰ ਇਿ ਡਦਖਰਉਣ ਲਈ ਡਰਕਰਰਿ ਰਖੱਣ ਿਰਸਤਰੇ ਡਜ਼ੰਮਰੇਿਰਰ ਿਨ ਡਕ ਉਿਨਰਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਰਲਰਨਰ ਡਿਕਰੀਆਾਂ ਸਰਲਰਨਰ ਸੀਮਰ ਤੋਂ ਥੱਲਰੇ ਿਨ।

ਤੁਿਾਡ ੇਿਿੀ-ਖਾਟਤਆਂ ਅਤ ੇਟਰਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ–ਤੁਿਰਿਰੇ ਿਿੀ-ਖਰਡਤਆਾਂ ਅਤਰੇ ਡਰਕਰਰਿਰਾਂ ਦਰ ਡਟਕਰਣਰ ਸਰਰਰੇ ਲਰੇਖਰ-ਪੜਤਰਲ ਮਕਸਦਰਾਂ ਿਰਸਤਰੇ ਮਿਤੱਿਪੂਰਨ ਿ।ੈ ਲਰੇਖਰ-ਪੜਤਰਲਰਾਂ ਮਿਤੱਿਪੂਰਨ ਿਨ ਡਕਉਡਂਕ ਇਿ 
ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਘੱਟ-ਭੁਗਤਰਨ ਤੋਂ ਰਡੱਖਆ ਕਰਦੀਆਾਂ ਿਨ ਅਤਰੇ ਟਕੈਸਦਰਤਰ ਨੰੂ ਿਧੱ-ਭੁਗਤਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਰਉਦਂੀਆਾਂ ਿਨ।

ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਐਸਕ੍ਰਅੋ ਟਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਟਿਕਰੀ ਦਾ ਟਬੱਲ–ਇਿ ਦਸਤਰਿਰੇਜ਼ ਿਰੇਚਰੇ ਗਏ ਮਰਲ (inventory), ਜੜੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਰਾਂ (fixtures), ਅਤਰੇ ਸਰਜ਼-ੋਸਮਰਨ ਦਰ ਮੁੱਲ ਡਦਖਰਉਦਂਰੇ ਿਨ। ਜਰੇ ਜੜੀਆਾਂ 
ਚੀਜ਼ਰਾਂ ਅਤਰੇ ਸਰਜ਼ੋ-ਸਮਰਨ ਦੀ ਡਕਸਰੇ ਡਿਕਰੀ ਨੰੂ ਖਰਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਰੀਖ਼ ਮੌਕਰੇ ਨਿੀਂ ਡਿਚਰਡਰਆ ਜਰਾਂਦਰ, ਤਰਾਂ ਜੜੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਬਰਅਦ ਡਿਚੱ ਕੀਤੀ ਇਕੱ-ਮੁਸ਼ਤ ਡਿਕਰੀ ਨੰੂ ਕਦਰੇ-ਕਦਰਈ ਂਕੀਤੀ ਡਿਕਰੀ ਿਜੋਂ ਡਲਆ 
ਜਰ ਸਕਦਰ ਿ।ੈ ਖਰਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਰੀਖ਼ ਦਰੇ ਬਰਅਦ ਜੜੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਰਾਂ ਅਤਰੇ ਸਰਜ਼ੋ-ਸਮਰਨ ਦੀ ਇਕੱ-ਮੁਸ਼ਤ ਡਿਕਰੀ ਟਕੈਸਯੋਗ ਿ ੈਜਰੇ ਇਿਨਰਾਂ ਡਿਚੱੋਂ ਕਈੋ ਿੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਿੁਦੰੀ ਿਿੋਰੇ:

1. ਡਿਕਰੀ ਖਰਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਰੀਖ਼ ਦਰੇ 60 ਡਦਨਰਾਂ ਦਰੇ ਅੰਦਰ ਿਰਪਰਦੀ ਿ ੈਅਤਰੇ ਟਕੈਸਦਰਤਰ ਇਿ ਸਥਰਪਤ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਰ ਡਕ ਡਿਕਰੀ ਬਰਰਰੇ ਖਰਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਿਕਤ ਨਿੀਂ ਸੋਡਚਆ ਡਗਆ ਸੀ; ਜਰਾਂ

2. ਡਿਕਰੀ ਖਰਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਰੀਖ਼ ਤੋਂ 60 ਡਦਨ ਬਰਅਦ ਅਤਰੇ ਇਕੱ ਸਰਲ ਦਰੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਿਰਪਰਦੀ ਿ,ੈ ਅਤਰੇ:

 a. ਖਰਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਰੀਖ਼ ਮੌਕਰੇ ਡਿਕਰੀ ਦਰ ਇਕੱ ਇਕਰਰਰਨਰਮਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਰਾਂ

 b. ਇਕੱ ਅਡਜਿਰ ਪਟਰ (lease) ਮੌਜੂਦ ਿ ੈਡਜਸ ਡਿਚੱ ਖਰੀਦਣ ਦਰ ਡਿਕਲਪ ਿੀ ਿ,ੈ ਜਰਾਂ

 c. ਸਮਰਾਂ ਪਰਕਰੇ ਜੜੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਰਾਂ ਅਤਰੇ ਸਰਜ਼ੋ-ਸਮਰਨ ਨੰੂ ਿਰੇਚਣ ਲਈ ਇਕੱ ਯੋਜਨਰ ਦਰ ਇੰਤਜ਼ਰਮ ਕੀਤਰ ਡਗਆ ਿ।ੈ

ਜੇ ਇਿ ਚੀਜਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ,ਂ ਤਾਂ ਜਮਾ੍ਂ ਕਰਿਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟਕਸੇ ਿੀ ਜਮਾਨਤੀ ਰਕਮਾਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਤੁਿਾਡ ੇਖਾਤ ੇਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਟਿਲਾਂ CDTFA ਿਾਸਤ ੇ30 ਟਦਨ ਤਕੱ ਉਡੀਕ 
ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਿ।ੈ ਜੇ ਉਪੱਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਟਕਸੇ ਿੀ ਚੀਜਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਟਿਚੱ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਟਿਸਤਟਰਤ ਟਿਦਾਇਤਾਂ ਿਾਸਤ ੇਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ CDTFA ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ

ਟਸਰਫ਼ CDTFA ਿਲੱੋਂ  ਿਰਤੋਂ ਿਾਸਤੇ

ਕੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਬਰਰਰੇ ਜਰਣਕਰਰੀ ਤਰਜ਼ਰ ਿ?ੈ ਿਰਾਂ  ਨਿੀਂ F&E? ਿਰਾਂ  ਨਿੀਂ 

ਕੀ ਫਰਈਨਲ ਡਰਟਰਨ ਦਰਇਰ ਕਰ ਡਦੱਤੀ ਗਈ ਿ?ੈ ਿਰਾਂ  ਨਿੀਂ ਮਰਲ (inventory)? ਿਰਾਂ  ਨਿੀਂ 

ਕੀ ਟਕੈਸਦਰਤਰ ਨੰੂ ਫਰਈਨਲ ਡਰਟਰਨ ਪ੍ਦਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਿਰਾਂ  ਨਿੀਂ ਕੀ ਦਸਤਰਿਰੇਜ਼ ਨਰਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਰੇ ਗਏ ਿਨ? ਿਰਾਂ  ਨਿੀਂ 

ਕੀ ਕਈੋ ਦਰੇਣਦਰਰੀਆਾਂ (delinquencies) ਬਕਰਇਆ ਿਨ? ਿਰਾਂ  ਨਿੀਂ ਭੁਗਤਰਨ ਜੋ ਲਰਗੂ ਨਰ ਕੀਤਰ ਡਗਆ ਿਿੋਰੇ? ਿਰਾਂ  ਨਿੀਂ 

ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ IV: ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਿਾਸਤ ੇਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ

ਤੁਿਰਿਰੇ ਖਰਤਰੇ(ਖਰਡਤਆਾਂ) ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਰਿਰਈ ਨੇਪਰਰੇ ਚਰੜਨ੍, ਜਮ੍ਰਾਂ ਕਰਿਰਈ ਜ਼ਮਰਨਤੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਡਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ, ਜਰਾਂ ਕਈੋ ਐਸਕ੍ਅੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਰਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਨਮਨਡਲਖਤ ਚੀਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ 
ਿ।ੈ
 • ਤਿਰਿ ਿਲ ਬਕਰਇਆ ਖੜੀਆ ਡਕਸ ਿੀ ਿਰ ਰਕਮਰਾਂ ਦਰ ਭਗਤਰਨ।ੁ ਰੇ ੱ ੍ ਾਂ ਰੇ ੋ ੁ
 •  ਭਗਤਰਨ ਦ ਨਰਲ ਤਿਰਿੀ ਫਰਈਨਲ ਟਕਸ ਡਰਟਰਨ (ਜ ਕਈ ਡਰਟਰਨ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿ ਤਰਾਂ 1-800-400-7115 [CRS:711] ’ਤ ਕਰਲ ਕਰ)। ਡਕਸ ਿੀ ਬਕਰਇਆ ਰਕਮਰਾਂ ਦ ਭਗਤਰਨ ਲਰਜ਼ਮੀ ਤਰ 

’ਤ ਤਸਦੀਕਸ਼ਦਰ ਫਿਰਾਂ ਡਿਚ ਕੀਤ ਜਰਣ ਚਰਿੀਦ ਿਨ ਤਰਾਂ ਜੋ ਤਿਰਿ ਲਣ-ਦਣ ਨ ਨੇਪਰ ਚਰੜਨ ਦੀ ਕਰਰਿਰਈ ਤਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਰ ਸਕ। ਜ ਤਿਰਿ ਕਲ ਲਡੜਆ ਜਰਾਂਦਰ ਿ ਡਕ ਤਸੀਂ ਭਗਤਰਨ ਇਲਕਟਰਡਨਕ 
ਫਿਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ (EFT) ਰਰਿੀਂ ਕਰ, ਤਰਾਂ ਤਿਰਨ ਆਪਣਰ ਫਰਈਨਲ ਭਗਤਰਨ ਿੀ ਲਰਜ਼ਮੀ ਤਰ ’ਤ EFT ਪ੍ਡਕਡਰਆ ਰਰਿੀਂ ਕਰਨਰ ਚਰਿੀਦਰ ਿ।

ੁ ਰੇ ੁ ੈ ਰੇ ੋ ੈ ਰੇ ੋ ਰੇ ਰੇ ੁ ੌ
ਰੇ ੁ ੰ ੱ ਰੇ ਰੇ ਰੇ ੁ ਰੇ ੈ ਰੇ ੂੰ ਰੇ ੍ ਰੇ ਰੇ ਰੇ ੁ ਰੇ ੋ ੋਂ ੋ ੈ ੁ ੁ ੈ ੍
ੰ ੍ ੋ ੁ ੂੰ ੁ ੌ ਰੇ ੈ

 • ਤਿਰਿੀਆ ਐਸਕਅ ਡਿਦਰਇਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱ ਕਰਪੀ ਜਰਾਂ ਡਿਕਰੀ ਦਰ ਡਬੱਲ ਜੋ ਿਚ ਗਏ ਮਰਲ (inventory), ਜੜੀਆ ਚੀਜ਼ਰਾਂ (fixtures), ਸਰਜ਼ੋ-ਸਮਰਨ ਨ ਡਦਖਰਉਦਰ ਿਿ।ੁ ਾਂ ੍ੋ ਰੇ ਰੇ ਾਂ ੂੰ ਂ ੋ ਰੇ

ਇਸ ਭਰ ੇਿਏੋ ਫ਼ਾਰਮ ਅਤ ੇਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ ੇਆਪਣੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਪਤ ੇ’ਤ ੇਭਜੇੋ:
California Department of Tax and Fee Administration

Customer Service Center 
PO Box 942879 

Sacramento, CA 94279-0090
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