
  ကယ္လီဖုိးနီးယား အခြန္နွင့္အခၾကးေငြ စီမံခန္႔ခဲြမႈဌာန (CDTFA) 
သည္ ကယ္လီဖုိးနီးယားတြင္ အခြန္နွင့္အခၾကးေငြအစီအစဥ္ ၃၇ ခုကုိ 
စီမံေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏တာဝန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏မရိွမျဖစ္ေသာျပည္သူ႔ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပ့ံပုိးသည့္ ဝင္ေငြကုိ မွ်တစြာႏွင့္ ထိေရာက္စြာေကာက္ခံ 
ႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ကယ္လီဖုိးနီးယားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအား ပုိမုိအဆင္ေျပေစရန္ျဖစ္သည္။ 
သင္နွင့္ သင္၏စီးပါြးေရးလုပ္ငန္းသစ္ကုိ ႀကိဳဆုိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျပည္နယ္တြင္  
စီးပါြးေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြါးေရး စြန္႔စားလုပ္ကုိင္သူမ်ား၏ 
ၾကြယ္ဝေသာ သမုိင္းေၾကာင္းရိွခ့ဲၿပီး သင့္ကုိလည္း တူညီေသာ 
ေအာင္ျမင္မႈရရိွရန္ ဆႏၵျပဳပါသည္။ ဤစာေစာင္သည္ သင္ကယ္လီဖုိးနီးယားတြင္ 
အေရာင္းျပဳလုပ္သည့္အခါ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒေရးရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွ 
အခ်ိဳ႕ကုိသိရိွႏုိင္ရန္ အျမန္လမ္းညႊန္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္၏ စီးပြါးေရး
လုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အခြန္ဥပေဒမ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးၿပီး ဤစာေစာင္သည္ 
ၿပီးျပည့္စုံေသာ လမ္းညႊန္တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ သင့္ထံတြင္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းအခြန္ႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေသာေမးခြန္းမ်ားရိွပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေျဖဆုိရန္ အသင့္ရိွပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဝန္ထမ္းအမ်ားအျပားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား မဟုတ္ေသာ 
အျခားဘာသာစကားမ်ား ေျပာဆုိၾကၿပီး၊ ႀကိဳတင္ေတာင္းဆုိမႈတစ္ခုျပဳပါက 
သင့္အားကူညီရန္ သင့္ဘာသာစကားကုိေျပာဆုိေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ကုိ 
ရရိွရန္အတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

ကယ္လီဖိုးနီးယား ေရာင္းခ်သူပါမစ္
ကယ္လီဖုိးနီးယား ေရာင္းခ်သူပါမစ္တစ္ခုက သင့္အား လက္ကား သုိ႔မဟုတ္ 
လက္လီအဆင့္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစသည္။ သင္သည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံတြင္ 
မွတ္ပုံတင္သည့္အခါ ေရာင္းခ်သူပါမစ္တစ္ခုကုိရရိွမည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ 
သင္သည္ ကယ္လီဖုိးနီးယားတြင္ တရားဝင္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားပစၥည္းမ်ားငွားရမ္းျခင္း 
တုိ႔အတြက္ ေရာင္းခ်သူပါမစ္တစ္ခုကုိ ရယူရမည္။ အကယ္၍သင္သည္ 
ခရစ္စမတ္သစ္ပင္ သုိ႔မဟုတ္ လက္မႈပစၥည္းေရာင္းခ်ပဲြက့ဲသုိ႔ရက္ ၉၀ 
ထက္မေက်ာ္ေသာကာလတြင္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက သင္သည္ 
ယာယီေရာင္းခ်သူပါမစ္ တစ္ခုကုိေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

ကယ္လီဖိုးနီးယားတြင ္
ေရာင္းခ်ျခင္း
ကယ္လီဖိုးနီးယား အခြန္နွင့္အခၾကးေငြ စီမံခန္႔ခဲြမႈဌာနသို႔ မိတ္ဆက္

ေရာင္းခ်သူပါမစ္ ႏွင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းလက္မွတ္
ေရာင္းခ်သူပါမစ္ ႏွင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းလက္မွတ္သည္ မတူညီေသာအရာႏွစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ေရာင္းခ်သူပါမစ္က သင့္အား ကယ္လီဖိုးနီးယားတြင္ ေရာင္းခ်ျခင္းကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ေစ
သည္၊ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း လက္မွတ္က သင့္အား ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူၿပီး 
သင့္ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားကို အခြန္ေပးစရာမလိုဘဲ ၎တို႔ကို ေရာင္းခ်ႏိုင္ေစသည္။ 
သင္ေရာင္းခ်သူပါမစ္ကို ရရွိလွ်င္ သင္ကသင့္ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားအား သင္ သာမန္စီးပြါးေရး 
လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေရာင္းခ်မည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူရန္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းလက္မွတ္ 
ကိုေပးႏိုင္သည္။ ေရာင္းခ်သူပါမစ္သည္ ဝယ္ယူသည့္ပါမစ ္မဟုတ္ပါ။ သင္ေရာင္းခ်သည့္ 
ပစၥည္းမ်ားမွလဲြ၍ သင့္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း၌ အသံုးျပဳေသာပစၥည္းမ်ားအားလံုး (ရံုးသံုးပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔) 
အတြက္ သင္အခြန္ေပးရလိမ့္မည္။

ေရာင္းခ်သူပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း
ေရာင္းခ်သူပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းသည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ သင္သည္ 
ေရာင္းခ်သူပါမစ္ကိုေလွ်ာက္ထားရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.cdtfa.ca.gov ၏ Online 
Services (အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈ) အပိုင္းသို႔ သြားေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ သင့္ေလွ်ာက္လႊာကို 
ၿပီးေျမာက္ေစရန္ သင္၏ ဘဏ္အေကာင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ခန္႔မွန္းဝင္ေငြ 
အပါအဝင္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ရန္လိုပါသည္။ သင္သည္ 
သင္၏စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းကို ဝယ္ယူထားျခင္းျဖစ္ပါက ယခင္ပိုင္ရွင္၏အမည္ႏွင့္ သူတို႔၏ 
CDTFA ေရာင္းခ်သူပါမစ္နံပါတ္ကို ေပးအပ္ရန္လိုပါသည္။ သင္လမ္းညႊန္မႈအကူအညီ 
လိုအပ္ပါက၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသံုးျပဳသူဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ ၁-၈၀၀-၄၀၀-၇၁၁၅ (CRS:၇၁၁) 
သို႔ေခၚဆိုပါ၊ CDTFA ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္က သင့္အားကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ 
သင္သည္ေလွ်ာက္လႊာကို ျဖည့္စြက္ၿပီး အြန္လိုင္းမွ တင္သြင္းလိုက္သည္ႏွင့္ သင္၏စီးပြါးေရး 
လုပ္ငန္းတည္ေနရာတြင္ ျပသထားရန္ သင့္ေရာင္းခ်သူပါမစ္ကို ပရင့္ထုတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 
သင္သည္ ေရာင္းခ်သူပါမစ္ကို CDTFA ရံုးခဲြသို႔သြားေရာက္၍ လူကိုယ္တိုင္လည္း 
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ ရံုးဖုန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ လိပ္စာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ 
www.cdtfa.ca.gov/office-locations တြင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

အခြန္ကင္းရွင္းမႈေတာင္းဆိုျခင္း
သင္ဝယ္ယူမည့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း၏ ေရာင္းခြန္ သို႔မဟုတ္ ဝယ္ခြန္မ်ားကို 
သင္ကေပးေဆာင္ရျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ သင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံသို႔ စာေရးသားၿပီး 
ထိုလုပ္ငန္း၏ အခြန္ကင္းရွင္းမႈတစ္ခုကို ေတာင္းဆိုပါ။ သင္၏စာေရးသားေတာင္းဆိုမႈတြင္ 
ေအာက္ပါတို႔ပါရွိရမည္-

• ဝယ္ယူသူ၏ အမည္၊ လိပ္စာ၊ ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္။

• ေရာင္းခ်သူ၏ အမည္၊ လိပ္စာ၊ ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္။

• စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း၏လိပ္စာ

• ေရာင္းခ်မႈေငြေတာင္းလႊာ သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူသည့္ ေစ်ႏႈန္းပမာဏပါေသာ  
အဝယ္စာခ်ဳပ္ မိတၱဴ

• escrow (ၾကားအာမခံေပးေသာ) ကုမၸဏီအမည္ႏွင့္ escrow (ၾကားအာမခံ) နံပါတ္၊ 
(သက္ဆိုင္ပါက)။

• စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းဝယ္ယူသည့္ ရက္စဲြ။

http://www.cdtfa.ca.gov
https://www.cdtfa.ca.gov/office-locations.htm


ေရာင္းခ်သူပါမစ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ၏ တာဝန္မ်ား
သင့္ထံတြင္ ေရာင္းခ်သူပါမစ္ တစ္ခုရွိပါက၊ သင္သည္-

• သင့္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေရာင္းခြန္မ်ားႏွင့္ 
ဝယ္ခြန္ဥပေဒမ်ားကို သေဘာေပါက္နားလည္ရမည္။

• သင္၏ ေရာင္းခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူမႈမ်ားကို လံုေလာက္ေသာ
စာရြက္စာတမ္းမွတ္တမ္းမ်ား ထားရွိရမည္ (မွတ္တမ္းမ်ားသိမ္းထားျခင္း 
ကိုေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။

• အြန္လိုင္းတြင္ ေရာင္းခြန္ႏွင့္ ဝယ္ခြန္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ 
ပံုမွန္မွတ္တမ္းသြင္းပါ။ သင္၏ ေရာင္းခ်သူပါမစ္အတြက္ အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို 
ၿပီးေျမာက္သည္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းအေရာင္း မ်ားေပၚတြင္အေျခခံ၍ သင့္အား လစဥ္၊
သံုးလပတ္၊ သို႔မဟုတ္ႏွစ္စဥ္ မွတ္တမ္းျပဳရန္ အခ်ိန္ဇယား တစ္ခုကိုေပးမည္။

• သင္၏ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ဝယ္ယူမႈမ်ားအတြက္ ထိုက္သင့္ေသာေရာင္းခြန္ သို႔မဟုတ္ 
ဝယ္ခြန္မ်ားကို ေပးေဆာင္ပါ။

မွတ္တမ္းမ်ားသိမ္းထားျခင္း
သင္သည္ အနည္းဆံုး ေလးႏွစ္တာအတြက္ မွန္ကန္ေသာ အခြန္ပမာဏကို ျပသႏိုင္ရန္ 
မွတ္တမ္းမ်ားကို သိမ္းထားရမည္။ သင္သိမ္းထားသင့္ေသာမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ 
ဥပမာအေနႏွင့္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ရမည္- 

• သင္၏အေထြေထြလယ္ဂ်ာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားကဲ့သို႔ သင့္ဝင္ေငြႏွင့္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စာရင္းစာအုပ္မ်ား။
ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြန္ျပဴတာျဖင့္သိမ္းထားႏိုင္သည္။

• ဘီလ္မ်ား၊ လက္ခံေျပစာမ်ား၊ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား၊ အလုပ္အမွာစာမ်ား၊
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကဲ့သို႔ 
သင့္စာရင္းစာအုပ္တြင္ ေရးသြင္းရန္ပံ့ပိုးသည့္ မူရင္းမွတ္တမ္းမ်ား။

• သင္၏အခြန္ေပးေဆာင္မႈအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္အသံုးျပဳသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္ဇယားခ်ပ္မ်ား။

• သင္၏ ဝယ္သူမ်ားထံမွ လက္ခံရရွိေသာ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းလက္မွတ္မ်ား။

သင့္မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကိုျပသရမည္-
• အေရာင္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းငွားခမ်ား ႏွင့္ အခြန္မွကင္းလြတ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆရေသာ

ဝင္ေငြအပါအဝင္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း၏ စုစုေပါင္းလက္ခံရရွိေသာ ဝင္ေငြ။

• သင္အခြန္ေဆာင္ရာတြင္ တင္ျပထားေသာ ႏႈတ္ယူမႈမ်ားအားလံုး။

• ဝယ္ယူသည့္ပစၥည္းမ်ားအားလံုး၏ စုစုေပါင္းအဝယ္တန္ဖိုး။

သင့္္စီးပါြးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ထပ္တိုးလိုအပ္ခ်က္မ်ား
သင္သည္ေရာင္းခ်သူပါမစ္ကို မွတ္ပံုတင္ထားသည့္အျပင္၊ သင္သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ဌာနမွ စီမံခန္႔ခဲြေသာ အျခား အခြန္ႏွင့္ အခၾကးေငြအစီအစဥ္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ရန္ 
လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္ (ဥပမာ၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား တာယာအခေၾကးေငြ၊ အီလက္ထေရာနစ္ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္သံုးစဲြမႈ အခေၾကးေငြ သို႔မဟုတ္ စီးကရက္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးလိုင္စင္ 
အစီအစဥ္)။ သင္သည္ သင့္္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အျခားလိုင္စင္မ်ား၊ 
ပါမစ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း ရယူရန္လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ CalGold 
ဝက္ဘ္ဆိုက္၊ www.calgold.ca.gov သည္ သင္၏စီးပါြးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပါမစ္အခ်က္အလက္မ်ားကို စတင္ရွာေဖြရာ၌ အေကာင္းဆံုးေနရာ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၊ စီးပြါးေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ 
ႏွင့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕သို႔မဟုတ္ ေကာင္တီ၏ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း 
လိုင္စင္ဌာနသည္လည္း သင့္အားကူညီႏိုင္ပါသည္၊ သို႔မဟုတ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ 
အကူအညီရယူရန္ေခၚဆိုပါ။

အခြန္ထမ္းအခြင့္အေရး ေရွ႕ေန
ကယ္လီဖုိးနီးယား အခြန္ထမ္းတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ သင့္ထံတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈအခြင့္အေရး၊ 
သာတူညီမွ်မႈအခြင့္အေရး၊ ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 
အယူခံဝင္ပုိင္ခြင့္ စေသာ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ရိွပါသည္။ သင္၏ အခက္အခဲမ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းရာ၌အကူအညီလုိပါက CDTFA ရိွပုံမွန္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔စီမံေဆာင္ရြက္သည့္ မည္သည့္ အခြန္ သုိ႔မဟုတ္ အခၾကးေငြ 
အစီအစဥ္မ်ိဳးမဆုိ တြင္ပါရိွေသာ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ပုိမုိသိရိွလုိပါက 
Taxpayers’ Rights Advocate Office (အခြန္ထမ္းအခြင့္အေရး ေရွ႕ေနရုံး) အခမ့ဲလုိင္း 
၁-၈၈၈-၃၂၄-၂၇၉၈ သုိ႔ေခၚဆုိပါ။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက
သင္သည္ စကားျပန္အကူအညီလိုအပ္ပါက သင္၏ေဒသတြင္း CDTFA ရံုးသို႔ေခၚဆိုပါ။ 
သင္ႏွစ္သက္ပါက သင္၏စကားျပန္တစ္ေယာက္ကို ေခၚလာႏိုင္ပါသည္။ သင္ႏွင့္ 
ရွင္းလင္းစြာဆက္သြယ္မႈ ျပဳႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တတ္စြမ္းသမွ် ႀကိဳးစားမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
ဝန္ေဆာင္မႈကို တိုးတက္ေအာင္မည္သို႔လုပ္ရန္ သင့္တြင္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရွိပါက 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံအသိေပးပါ။

ဤစာေစာင္သည္ ၎ကိုေရးသားစဥ္ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထားသည္။ သို႔ရာတြင္၊ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၌ ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ဤစာေစာင္ပါ စာႏွင့္ 
ဥပေဒတို႔အၾကား ဝိေရာဓိျဖစ္ေပၚလာပါက၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဥပေဒေပၚအေျခခံ၍ 
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဤစာေစာင္ေပၚတြင္ အေျခမခံပါ။ 

ထုတ္ေဝမႈ ၃၃ (၁-၂၀)

http://www.calgold.ca.gov
https://www.cdtfa.ca.gov/tra/



