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STATE OF CALIFORNIA

THÔNG BÁO ĐÓNG TÀI KHOẢN

CỤC QUẢN LÝ THUẾ VÀ PHÍ CALIFORNIA

HƯỚNG DẪN: Vui lòng cung cấp các thông tin sau để hỗ trợ chúng tôi đóng (các) tài khoản của quý vị, giải phóng quỹ bảo lãnh lãnh
hoặc phát hành việc gỉai ngân ký quỹ. Nếu quí vị có giấy phép buôn bán, trước khi hòan thành mẫu đơn này, quý vị nên tham khảo ấn
phẩm số 74 của Cục Quản lý Thuế và Phí California (CDTFA) về việc Đóng tài khoản của bạn. Ấn phẩm 74 chứa thông tin quan trọng
về việc hủy giấy phép của quý vị. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gọi cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi
theo số 1-800-400-7115 (CRS:711).
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MỤC I: THÔNG TIN TÀI KHOẢN
TÊN

(CÁC) SỐ TÀI KHOẢN

ĐỊA CHỈ HIỆN TẠI (ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG)

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ BAN NGÀY

(    )

THÀNH PHỐ

TIỂU BANG

MÃ BƯU CHÍNH

MỤC II: THÔNG TIN ĐÓNG TÀI KHOẢN (xem hướng dẫn tại mặt sau)
1. Ngày doanh nghiệp đóng cửa
2. Quý vị đã thực hiện giao dịch mua hàng cho mục đích sữ dụng cá nhân bằng giấy phép buôn bán của mình?
Nếu có, quý vị đã nộp thuế của các giao dịch mua hàng đó cho:

a. nhà cung cấp

Có

không

b. CDTFA

3. Nếu có, hàng tồn kho còn lại, mua để bán lại hoặc mua từ các nhà cung cấp ngoài tiểu bang mà không phải nộp thuế đã
a. Được bán và báo cáo trong tờ khai thuế 

b. Được giữ lại

c. Được ghi nhận trong quá trình kiểm toán

e. Được bán để bán lại (Số tài khoản của người mua:

)

4. Quý vị có tài khoản Dịch vụ điện thoại di động (MTS) trả trước không?

Có 

d. Được quyên góp cho

f. Khác
không

a. Ngày quý vị ngừng bán thẻ điện thoại và/hoặc dịch vụ trả trước
b. Nếu quý vị đủ điều kiện là người buôn bán nhỏ, ngày quý vị muốn đóng tài khoản
5. Địa chỉ chuyển tiếp thư từ và số điện thoại của quý vị
6. Vị trí sổ sách và hồ sơ của quý vị
7. Doanh nghiệp đã được bán?

Có 

không

a. Ngày đã bán doanh nghiệp
b. Tổng giá bán tính bằng $
c. Tên, địa chỉ và số điện thoại của người mua
d. Quý vị đã bán đồ đạc và thiết bị (ĐĐ&TB)?

Có 

không

Nếu không, hãy chuyển đến dòng h.

e. Giá bán đồ đạc và thiết bị tính bằng $
f. Có phải việc bán đồ đạc và thiết bị diễn ra tại nơi đã bán doanh nghiệp không?

Có 

không

g. Nếu không, hãy cung cấp địa chỉ doanh nghiệp nơi diễn ra việc bán hàng
Lưu ý: Nếu quý vị đã bán đồ đạc và thiết bị nhưng không bán doanh nghiệp, quý vị phải thêm giá bán của các mặt hàng này vào tờ
khai thuế theo "Giao dịch mua chịu Thuế Sử dụng".
h. Số tài khỏan ký quỹ
i. Tên, địa chỉ  và số điện thọai của công ty ký quỹ

MỤC III: CHỮ KÝ
CHỮ KÝ

TÊN IN HOA VÀ CHỨC DANH

Xóa

NGÀY

In
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THÔNG BÁO ĐÓNG TÀI KHỎAN

MỤC IV: DANH SÁCH CÁC MỤC CẦN THIẾT CHO QUÁ TRÌNH ĐÓNG TÀI KHOẢN
Các mục sau đây có thể cần thiết để hoàn tất việc đóng (các) tài khoản của bạn, giải phóng quỹ bảo lãnh đang giữ hoặc phát hành
việc gỉai ngân ký quỹ.
• 
• 

• Bản sao hướng dẫn ký quỹ hoặc hóa đơn bán hàng cho thấy giá trị của hàng tồn kho, đồ đạc và thiết bị được bán.
Hoàn thành và gửi mẫu này cùng các tài liệu hỗ trợ của quý vị đến:
Trung tâm Dịch vụ Khách hàng
của Cục quản lý Thuế và Phí California
PO Box 942879
Sacramento, CA 94279-0090

MỤC V: HƯỚNG DẪN
Nếu các mục được liệt kê dưới đây không liên quan đến việc đóng tài khoản của quý vị và quý vị đã hoàn thành Mục I và II
cũng như đã ký tại Mục III, Hãy gửi tài liệu này đến văn phòng CDTFA phù hợp. Xem ấn phẩm 74 để biết danh sách các địa
điểm văn phòng CDTFA.
Người buôn bán nhỏ–Một "người buôn bán" là người bán MTS trả trước (không phải là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông) không đạt
ngưỡng doanh số hàng năm của MTS trả trước trong năm dương lịch trước đó. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, người buôn
bán không cần phải tính phí và thu phụ phí MTS trả trước từ khách hàng nữa. Đối với người bán có nhiều hơn một địa điểm, cần tính
doanh số của các dịch vụ và sản phẩm không dây trả trước từ tất cả các địa điểm để xác định doanh số hàng năm của họ. Người buôn
bán nhỏ có trách nhiệm duy trì hồ sơ để thể hiện doanh số hàng năm của họ dưới ngưỡng hàng năm.
Vị trí sổ sách và hồ sơ của quý vị–Vị trí sổ sách và hồ sơ của quý vị cần thiết cho mục đích kiểm toán. Hoạt động kiểm toán rất quan
trọng vì hoạt động này bảo vệ chính phủ trước tình trạng nộp thiếu thuế và bảo vệ người nộp thuế khỏi tình trạng nộp thừa.
Bản sao các dẫn ký quỹ hoặc hóa đơn bán hàng của quý vị–Các tài liệu này cho thấy giá trị của hàng tồn kho, đồ đạc và thiết bị
được bán. Nếu việc bán đồ đạc và thiết bị không được xem xét vào ngày đóng tài khoản, lần bán đồ đạc tiếp theo có thể được coi là
hoạt động bán hàng không thường xuyên. Việc tiếp tục bán đồ đạc và thiết bị sau ngày đóng cửa phải chịu thuế nếu:
1. Việc bán hàng diễn ra trong vòng 60 ngày kể từ ngày đóng tài khoản và người nộp thuế không thể xác định rằng việc bán hàng
nằm ngoài dự tính tại thời điểm đóng tài khoản; hoặc
2. Việc bán hàng diễn ra sau 60 ngày và trong vòng một năm kể từ ngày đóng tài khoản, và:
a. Hợp đồng mua bán tồn tại vào ngày đóng tài khoản, hoặc
b. Hợp đồng thuê với lựa chọn mua, hoặc
c. Đã có thỏa thuận cho kế hoạch bán đồ đạc và thiết bị đúng trình tự.
Nếu không cung cấp được các mục này, CDTFA sẽ đợi 30 ngày trước khi hoàn trả các khoản tiền ký quỹ bảo lãnh đang nắm
giữ và/hoặc đóng tài khoản của quý vị. Nếu quý vị cần hỗ trợ trong việc cung cấp bất kỳ mục nào được liệt kê ở trên, hãy liên
hệ với văn phòng CDTFA gần nhất để được hướng dẫn chi tiết.
CHỈ DÀNH CHO CDTFA
Đây là thông tin đăng ký hiện tại?

Có 

không

ĐĐ & TB?

Có 

không

Đã nộp tờ khai thuế?

Có 

không

Hàng tồn kho?

Có 

không

Đã gửi tờ khai thuế sau cùng?

Có 

không

Đã đính kèm tài liệu?

Có 

không

Có các món nợ quá hạn?

Có 

không

Thanh toán chưa được áp dụng?

Có 

không

