
કેલિફોર્નિયા ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ રેક્સ એનિ ફી એિમમનનિસ્ટ્ેશનિ (CDTFA) 
કેલિફોર્નિયામાં 37 રેક્સ (કર) અનિે ફી પ્ોગ્ામનિી વયવસ્ા કરે છે. અમારો 
ધયેય આપણી આવશયક જાહેર સેવાઓનું સમર્ટનિ કરે છે તેવી આવકનિે 
યોગય અનિે અસરકારક રીતે એકત્રિત કરીનિે કેલિફોર્નિયાનિા િોકોનિા જીવનિનિે 
વધુ સારં બનિાવવાનિો છે. અમે તમારં અનિે તમારા નિવા વયવસાયનું સવાગત 
કરીએ છીએ. આપણું સે્ર ઉદ્ોગસાહલસકો અનિે સમદૃ્ધ સાહસોનિો સમદૃ્ધ 
ઇમતહાસ ધરાવે છે અનિે અમે તમનિે પણ તેવી જ સફળતાનિી શુભેચ્ા 
આપીએ છીએ. જ્ારે તમે કેલિફોર્નિયામાં વેચાણ કરતા હોવ ત્ારે તમનિે 
િાગુ પિતી કેરિીક કાનૂનિી આવશયકતાઓ જણાવવા મારે આ પ્કાશનિ 
સુિભ માગ્ટદર્શકા તરીકે કામ કરે છે. સે્રનિા વયવસાયનિા નનિયમો અનિે 
રેક્સનિા કાયદા જટરિ છે અનિે આ કોઈ વયાપક માગ્ટદર્શકા નિરી. તમનિે 
હોય શકે તેવાં કોઈપણ વયવસાયનિે રેક્સ-સંબંધધત પ્શ્ોનિા જવાબ આપવા 
મારે અમે અહીં છીએ. અમારા કમ્ટચારીઓમાંરી ઘણાં અંગ્ેજી લસવાયનિી 
ભાષાઓ બોિે છે અનિે તમે અગાઉરી ત્વનિતંી કરશો, તો અમે ખાતરી 
આપીએ છીએ કે અમે તે તમામ પ્યત્ન કરીશું કે તમારી ભાષા બોિતું કોઈ 
વયક્ત તમારી મદદ મારે ઉપિબ્ધ રહે.

કેલિફોર્નિયા વિકે્તા પરિાનિગીપત્ર
કેલિફોર્નિયા ત્વકે્તા પરવાનિગીપરિ તમનિે જથરાબંધ અરવા છૂરક સતર પર 
વસતુઓ વેચવાનિી પરવાનિગી આપે છે. જ્ારે તમે અમારી પાસે નિોંધણી 
કરાવો છો ત્ારે તમનિે ત્વકે્તા પરવાનિગીપરિ મળે છે. સામાન્ય રીતે, તમારે 
કેલિફોર્નિયામાં વયવસાય માિ, વાહનિો અરવા અન્ય વસતુઓ કાયદેસર 
રીતે વેચવા અનિે/અરવા ભાિે આપવા મારે ત્વકે્તા પરવાનિગીપરિ મેળવવું 
આવશયક છે. મોરાભાગે ડક્સમસ રટ્ ી અરવા હસતકળાનિા વાજબીભાવે 
વેચાણનિા ડકસસામાં બનિે છે તેમ, જો તમે 90 ડદવસરી વધુ સમય મારે 
વેચાણ કરવાનિા નિ હોવ તો તમારે અસ્ાયી ત્વકે્તા પરવાનિગીપરિ મારે 
અરજી કરવી આવશયક છે. 

કેલ િફોર્ નિયામાં 
વચેાણ કરવું
કેલિફોર્નિયા ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ રેક્સ એનિ ફી એિમમનનિસ્ટ્ેશનિનિો પડરચય

વિકે્તા પરિાનિગીપત્ર વિ. પુનિ:િેચાણ પ્રમાણપત્ર
ત્વકે્તા પરવાનિગીપરિ અનિે પનુિ:વેચાણ પ્માણપરિ એ બે અિગ-અિગ વસતુઓ છે. 
ત્વકે્તા પરવાનિગીપરિ તમનિે કેલિફોર્નિયામાં વેચાણ કરવાનિી પરવાનિગી આપે છે, જ્ારે 
પુનિ:વેચાણ પ્માણપરિ તમનિે તમારા સપિાયરનિે રેક્સ ભયયા ત્વનિા તમે વેચાણ કરશો તેવી 
વસતુઓ ખરીદવાનિી પરવાનિગી આપે છે. એકવાર તમારી પાસે ત્વકે્તા પરવાનિગીપરિ હોય, 
તો તમે તમારા વયવસાયનિા સામાન્ય વયવહારમાં વેચાણ કરશો તેવી ચીજો ખરીદવા મારે 
તમારા સપિાયરનિે પનુિ:વેચાણ પ્માણપરિ આપી શકો છો. ત્વકે્તા પરવાનિગીપરિ એ ખરીદ 
પરવાનિગીપરિ નિરી. તમારા વયવસાયમાં વેચવાનિે બદિે, તમે ઉપયોગમાં િો છો તે તમામ 
વસતુઓ (જમે કે ઓડફસ સપિાય) પર તમારે હજી પણ રેક્સ ભરવો પિશે.

વિકે્તા પરિાનિગીપત્ર માટે અરજી કરિી
ત્વકે્તા પરવાનિગીપરિ મારે અરજી કરવાનું નનિ:શુલ્ક છે. તમે અમારી વેબસાઇર www.
cdtfa.ca.gov પર ઓનિિાઇનિ સેવાઓ ત્વભાગનિી મુિાકાત િઈનિે ત્વકે્તા પરવાનિગીપરિ 
મારે અરજી કરી શકો છો. તમારી અરજી પૂણ્ટ કરવા મારે, તમારે બેંક એકાઉન્ટ ત્વગતો અનિે 
અંદાલજત આવક સટહતનિી તમારા વયવસાય ત્વશેનિી માટહતી પ્દાનિ કરવાનિી જરૂર પિશે. 
જો તમે તમારો વયવસાય કોઈ વયક્ત પાસેરી ખરીદ્ો છે, તો તમારે અગાઉનિા માલિકનું 
નિામ અનિે તેમનિા CDTFA ત્વકે્તા પરવાનિગીપરિ નિંબર પ્દાનિ કરવાનિી જરૂર પિશે. જો તમનિે 
માગ્ટદશ્ટનિનિી જરૂર હોય, તો કૃપા કરીનિે અમારા ગ્ાહક સેવા કેનદ્રનિે 1-800-400-7115 
(CRS:711) પર કોિ કરો અનિે CDTFA નિા પ્મતનનિધધ તમનિે મદદ કરવામાં ખશુ રશે. એકવાર 
તમે ઈિેક્ટ્ ોનનિક અરજી પૂણ્ટ કરી સબમમર કરી િો, પછી તમે તમારા વયવસાય સ્ાનિ પર 
પ્દર્શત કરવા મારે તમારં ત્વકે્તા પરવાનિગીપરિ છાપવા મારે સક્ષમ હશો. સ્ાનનિક CDTFA 
ક્ષેરિ ઓડફસનિી મુિાકાત િઈનિે તમે રૂબરૂમાં પણ ત્વકે્તા પરવાનિગીપરિ મારે અરજી કરી 
શકો છો. તમે અમારી વેબસાઇર www.cdtfa.ca.gov/office-locations પરરી ઓડફસ 
ફોનિ નિંબર અનિે સરનિામાં મેળવી શકો છો.

ટેક્સ ક્િયરન્સ માટે વિનિતંી
તમે જ ેવયવસાય ખરીદી રહ્ા છો તેનિા કોઈ પણ વેચાણ અરવા ઉપયોગગતા રેક્સનિી 
બાકી ચુકવણીરી તમારી જાતનિે બચાવવા મારે, તમારે અમનિે પરિ િખીનિે રેક્સ ક્િયરનસ 
પ્માણપરિ મારે ત્વનિતંી કરવી જોઈએ. તમારી િેખખત ત્વનિતંીમાં, તમારે નિીચેનિાનિો સમાવશે 
કરવો જોઈએ:

• ખરીદનિારનું નિામ, સરનિામું અનિે ફોનિ નિંબર.

• વેચાણકતયાનું નિામ, સરનિામું અનિે ફોનિ નિંબર.

• વયવસાયનું સરનિામું.

• ખરીદ કકમતનિી રકમ સારેનિા બાનિાખત અરવા ખરીદી કરારનિી એક નિકિ.

• જો િાગુ હોય તો એસ્કો કંપનિીનું નિામ અનિે એસ્કો નિંબર.

• વયવસાય ખરીદ્ો હતો તે ડદવસનિી તારીખ.

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


વિકે્તા પરિાનિગીપત્ર ધારકોનિી જિાબદારી
જ્ારે તમે ત્વકે્તા પરવાનિગીપરિ ધરાવો છો, ત્ારે તમારે નિીચે મુજબ કરવું આવશયક 
છે:

• સમજો કે વેચાણ અનિે ઉપયોગગતા રેક્સ કાયદો તમારા વયવસાયનિી કામગીરી
પર કેવી રીતે િાગુ પિે છે.

• તમારા વેચાણ અનિે ખરીદીનિા દસતાવેજીકરણ મારે પૂરતા રેકોિ્ટ  રાખો (નિીચે
રેકોિ્ટ  રાખવા જુઓ).

• અમારી પાસે સમયાંતરે વેચાણ અનિે ઉપયોગગતા રેક્સ ડરરનિ્ટ ઓનિિાઈનિ
ફાઈિ કરો. એકવાર તમે તમારાં ત્વકે્તા પરવાનિગીપરિ મારે ઓનિિાઈનિ
નિોંધણી પૂણ્ટ કરી િો તે પછી, અંદાલજત વેચાણનિા આધારે, તમનિે માલસક,
ત્રિમાલસક અરવા વાર્ષક ફાઈલિગ સધૂચ પ્દાનિ કરવામાં આવશે.

• તમારા વેચાણ અનિે ખરીદી પર ચૂકવવાપારિ કોઈપણ વેચાણ અનિે ઉપયોગગતા
રેક્સનિી ચૂકવણી કરો.

રેકોર્ડ  રાખિા
રેક્સનિી સાચી રકમ બતાવવા મારે તમારે ઓછામાં ઓછા ચાર વષ્ટ સુધી રેકોિ્ટ  
રાખવા આવશયક છે. તમારે રાખવાં જોઈએ તેવાં રેકોિ્ટ નિા ઉદાહરણ નિીચે મુજબ છે: 

• ટહસાબનિા ચોપિા જ ેતમારી આવક અનિે ખચ્ટનિો સારાંશ આપે છે જમે કે
તમારી સામાન્ય ખાતાવહી અનિે રોજમેળ-જનિ્ટિો. આ માટહતી ઇિેક્ટ્ ોનનિક
સંગ્ટહત રઈ શકે છે.

• અસિ રેકોિ્ટ  કે જ ેતમારા ટહસાબનિા ચોપિાનિી નિોંધનિે સમર્ટનિ આપે છે જમે કે
બીિ, રસીદો, ભરમતયાં, જોબ ઓિ્ટ ર, કરાર અરવા અન્ય દસતાવેજો.

• તમારા રેક્સ રીરનિ્ટ તૈયાર કરવા મારે વપરાયેિા દસતાવેજો અનિે વક્ટ શીર.

• તમે તમારા ગ્ાહકો પાસરેી સવીકાર કરેિ પુનિ:વેચાણ પ્માણપરિો.

તમારા રેકોર્ડ  નિીચે પ્રમાણે દર્શાિે તે આિશયક છે:
• વયવસાય માિનિા વેચાણ અનિે તેનિી ભાિા-આવક અનિે આવક કે જ ેતમે

રેક્સમાંરી મુ્ત માનિી શકો છો તે સટહત બધી વયવસાયયક આવકનિી કુિ
આવક.

• તમારા રેક્સ ડરરનિ્ટમાં દાવો કરેિ તમામ કપાત.

• ખરીદેિી તમામ વસતુઓનિી કુિ ખરીદી કકમત.

તમારા વયિ્સાય માટે િધારાનિી આિશયકતાઓ
ત્વકે્તા પરવાનિગીપરિ મારે નિોંધણી કરવા ઉપરાંત, અમે સંચાલિત કરીએ છીએ 
તેવાં અન્ય રેક્સ અનિે ફી પ્ોગ્ામ મારે તમારે નિોંધણી કરાવવાનિી જરૂર પિી શકે છે 
(ઉદાહરણ તરીકે, કેલિફોર્નિયા રાયર ફી, ઈિેક્ટ્ ોનનિક વેસ્ ડરસાયક્િગ ફી અરવા 
લસગારેર અનિે તમાકુ િાઈસનસ પ્ોગ્ામ). તમનિે તમારો વયવસાય ચિાવવા મારે 
અન્ય િાઈસનસ, પરવાનિગીપરિ અરવા દસતાવેજો મેળવવાનિી પણ જરૂર પિી શકે 
છે. કેિગોલિ વેબસાઈર, www.calgold.ca.gov, તમારા વયવસાય મારે યોગય 
પરવાનિગીપરિ માટહતી શોધવાનું પ્ારંભ કરવા મારે એક ઉત્તમ જગયા છે. ચેમબર ઓફ 
કોમસ્ટ, આર્રક ત્વકાસ સંગઠનિો અનિે વયવસાયયક સંસ્ાઓ પણ માટહતીનિા સારા 
સ્ોત છે. મોરાભાગે કોઈ શહેર અરવા કાઉન્ટીનિો વયવસાય િાઈસનનસગ ત્વભાગ 
તમનિે મદદ કરી શકે છે, અરવા તમે મદદ મારે કોિ કરી શકો છો.

કરદાતાઓનિા અધધકારો માટે એરિોકેટ
કેલિફોર્નિયાનિા કરદાતા તરીકે, તમારી પાસે ઘણાં અધધકારો છે, જમે કે ગોપનિીયતાનિો 
અધધકાર, ન્યાયપૂણ્ટ વત્ટનિ કરવાનિો અધધકાર, અનિે અમે કરેિ કાય્ટવાહી મારે અપીિ 
કરવાનિો અધધકાર. જો તમનિે CDTFA પર સામાન્ય ચનેિિો દ્ારા ચચતા ઉકેિવામાં 
મદદનિી જરૂર હોય, અરવા જો તમે અમારા દ્ારા સંચાલિત કોઈપણ રેક્સ અરવા 
ફી પ્ોગ્ામ હેઠળ તમારા અધધકારો ત્વશે વધુ જાણવા માંગતા હોવ, તો તમે અમારી  
કરદાતાઓનિા અધધકાર મારે એિવોકેર ઓડફસ પર 1-888-324-2798 પર રોિ ફ્ી 
કોિ કરી શકો છો.

િધું માહિતી માટે
જો તમનિે દુભાયષયાનિી મદદનિી જરૂર હોય, તો કૃપા કરીનિે તમારી સ્ાનનિક CDTFA 
ઓડફસ પર કોિ કરો. જો તમે ઇચ્ો કરો તો તમે તમારાં પોતાનિા દુભાયષયા પણ 
િાવી શકો છો. અમે તમારી સારે સપષર રીતે વાતચીત કરવાનિો દરેક પ્યત્ન કરીશું. 
અમે અમારી સેવાઓનિે કેવી રીતે સુધારી શકીએ તેનિા પર જો તમારા કોઈ સૂચનિો છે, 
તો કૃપા કરીનિે અમનિે જણાવો.

આ પ્કાશનિ જ્ારે પ્કાશનિ િખાયું હતું ત્ારે િાગુ કાયદા અનિે નનિયમોનિો સારાંશ 
આપે છે. જો કે, તે સમય પછી કાયદામાં અરવા નનિયમોમાં ફેરફાર રયો હોય તેવું બનિી 
શકે છે. જો આ પ્કાશનિ અનિે કાયદાનિા િખાણ વચ્ે કોઈ ત્વરોધાભાસ છે, તો નનિણ્ટયો 
કાયદા પર આધાડરત હશે, આ પ્કાશનિ પર નિહીં. 
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