
  ກົມຄຸ້ມຄອງອາກອນ ແລະ ຄ່າທ�ານຽມລັດ ຄາລິຟ� ເນຍ 
(CDTFA) ຄຸ້ມຄອງ 37 ໂຄງການອາກອນແລະ ຄ່າທ�ານຽມໃນ 
ຄາລິຟ� ເນຍ. ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພ່ືອສ້າງໃຫ້ຊີ 
ວິດຂອງຊາວຄາລິຟ� ເນຍດີຂ້ືນໂດຍການເກັບລາຍຮັບທ່ີສະ 

ໜັບສະໜູນການບ� ລິການສາທາລະນະທ່ີຈ� າເປັນຂອງພວກເຮົາ. 
ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານ ແລະ ທຸລະກິດໃໝ່ຂອງທ່ານ. ລັດ 
ຂອງພວກເຮົາມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຜູ້ປະ 
ກອບການ ແລະ ທຸລະກິດທ່ີຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ພວກ 
ເຮົາຂ� ອວຍພອນໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສ� າ ເລັດເທ່ົາທຽມກັນ. ໜັງ 
ສືສະບັບນ້ີສະໜອງເປັນຄ� າແນະນ� າທ່ີເລ່ັງລັດໃນການນ� າສະ
ເໜີບາງຂ�້ ກ� າ ນົດດ້ານກົດໝາຍທ່ີນ� າໃຊ້ກັບທ່ານເມ່ືອທ່ານ
ສ້າງຍອດຂາຍຢູ່ລັດ ຄາລິຟ� ເນຍ. ກົດລະບຽບທຸລະກິດ ແລະ 
ກົດໝາຍອາກອນຂອງລັດແມ່ນສັບຊ້ອນ ແລະ ນ້ີຍັງບ�່ ແມ່ນ 

ຄ� າແນະນ� າທ່ີສົມບູນແບບ. ພວກເຮົາຢູ່ທ່ີນ້ີເພ່ືອຕອບຄ� າຖາມທ່ີ
 

ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາສີທຸລະກິດທ່ີທ່ານອາດຈະມີ. ພະນັກງານຂອງ 
ພວກເຮົາຫຼາຍຄົນເວ້ົາໄດ້ພາສາອ່ືນນອກເໜືອຈາກພາສາອັງກິດ 
ແລະ ດ້ວຍການຮ້ອງຂ� ລ່ວງໜ້າ, ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມທຸກຢ່າງ
ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າມີຄົນທ່ີເວ້ົາພາສາຂອງທ່ານມີເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານ.

ໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຂາຍໃນລັດ ຄາລິຟໍເນຍ
ໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຂາຍໃນລັດ ຄາລິຟ� ເນຍ ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ 
ຂາຍສິນຄ້າໃນລະດັບຂາຍສ່ົງ ຫືຼ ຂາຍຍ່ອຍ. ເມ່ືອທ່ານລົງທະບຽນ
ກັບພວກເຮົາທ່ານຈະໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຂາຍ. ໂດຍທ່ົວໄປ, 
ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຂາຍເພ່ືອຂາຍ ແລະ/
ຫືຼ ເຊ່ົາສິນຄ້າ, ພາຫະນະ, ຫືຼ ສິນຄ້າອ່ືນໆຕາມກົດໝາຍໃນລັດ 
ຄາລິຟ� ເນຍ. ທ່ານຕ້ອງສະເໜີຂ� ໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຂາຍຊ່ົວຄາວ
ຖ້າທ່ານຂາຍໄດ້ບ�່ ເກີນ 90 ວັນ, ເໝືອນກ� ລະນີຂາຍຕ້ົນໄມ້ວັນ 

ຄຣິດສະມາດ ຫືຼ ການຂາຍເຄ່ືອງຫັດຖະກ� າ.

ສ້າງຍອດຂາຍ
ໃນ ຄາລິຟໍເນຍ
ບົດແນະນ� າກ່ຽວກັບ
ກົມຄຸ້ມຄອງອາກອນ ແລະ ຄ່າທ�ານຽມລັດ ຄາລິຟ� ເນຍ

ໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຂາຍ ແລະ ໃບຢ້ັງຢືນການຂາຍຕ່ໍ
ໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຂາຍ ແລະ ໃບຢ້ັງຢືນການຂາຍຕ�່  
ທັງສອງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຂາຍ 
ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຂາຍໃນລັດ ຄາລິຟ� ເນຍ, ໃນຂະນະທ່ີໃບຢ້ັງຢືນການ 

ຂາຍຕ�່ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຊ້ືສິນຄ້າມາຂາຍໂດຍບ�່ ຕ້ອງເສຍອາກອນ 

ໃຫ້ກັບຜູ້ສະໜອງຂອງທ່ານ. ເມ່ືອທ່ານມີໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຂາຍ, ທ່ານ 
ອາດຈະມອບໃບຢ້ັງຢືນຂາຍຕ�່ ໃຫ້ກັບຜູ້ສະໜອງຂອງທ່ານເພ່ືອຊ້ືສິນຄ້າທ່ີ

 

ທ່ານຈະຂາຍໃນທຸລະກິດຕາມປົກກະຕິ. ໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຂາຍບ�່ ແມ່ນໃບ 
ອະນຸຍາດຊ້ື. ທ່ານຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນສ� າລັບທຸກໆລາຍການທ່ີທ່ານໃຊ້, 
ແທນທ່ີຈະຂາຍໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານ (ເຊ່ັນ ເຄ່ືອງໃຊ້ໃນຫ້ອງການ).

ການສະໝັກຂໍໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຂາຍ
ການສະໝັກຂ� ໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຂາຍແມ່ນບ�່ ເສຍຄ່າ. ທ່ານ
ສາມາດສະໝັກຂ� ໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຂາຍໂດຍເຂ້ົາເບ່ິງພາກ 
ການບ� ລິການອອນໄລນ໌ ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາທ່ີ www.cdtfa.ca.gov. 
ເພ່ືອປະກອບໃບສະໝັກຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຕ້ອງໃຫ້ຂ�້ ມູນກ່ຽວກັບທຸລະກິດ
ຂອງທ່ານ, ລວມທັງລາຍລະອຽດບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ຄາດຄະເນລາຍຮັບ. 
ຖ້າທ່ານໄດ້ຊ້ືທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ທ່ານຈ� າເປັນຕ້ອງບອກຊ່ືເຈ້ົາຂອງກ່ອນ ແລະ 
ເລກອະນຸຍາດ CDTFA ຂອງຜູ້ຂາຍຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການການຊ້ີນ� າ, 
ກະລຸນາໂທຫາສູນບ� ລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາທ່ີເບີ 1-800-400-7115 (CRS: 
711) ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ CDTFA ຍິນດີທ່ີຈະຊ່ວຍທ່ານ. ເມ່ືອທ່ານ ປະກອບສ� າເລັດ 
ແລະ ຍ່ືນໃບສະໝັກແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ທ່ານຈະສາມາດພິມໃບອະນຸຍາດ 
ຂອງຜູ້ຂາຍຂອງທ່ານເພ່ືອສະແດງຢູ່ສະຖານທ່ີດ� າເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານ.  

ທ່ານຍັງສາມາດສະໝັກເອົາໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຂາຍດ້ວຍຕົນເອງໂດຍ 
ການໄປທ່ີຫ້ອງການພາກສະໜາມຂອງ CDTFA. ທ່ານສາມາດຊອກຫ
າເບີໂທລະສັບຂອງຫ້ອງການ ແລະ ທ່ີຢູ່ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາທ່ີ 
www.cdtfa.ca.gov/office-locations.

ສະເໜີຂໍແຈ້ງເສຍອາກອນ
ເພ່ືອປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງຈາກການຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງີນຕ�່ ການຂາຍໃດໆ ຫືຼ ພາສີນ� າ 
ໃຊ້ທ່ີເປັນໜ້ີນ� າທຸລະກິດທ່ີທ່ານກ� າລັງຊ້ື, ທ່ານຄວນຂຽນຈົດໝາຍຫາພວກເຮົາ 
ແລະ ຂ� ໃບຢ້ັງຢືນການແຈ້ງເສຍອາກອນ. ໃນການຮ້ອງຂ� ເປັນລາຍລັກອັກສອນ 
ຂອງທ່ານ, ທ່ານຄວນລວມເອົາ:

• ຊ່ື, ທ່ີຢູ່ ແລະ ເບີໂທລະສັບຂອງຜູ້ຊ້ື.

• ຊ່ື, ທ່ີຢູ່ ແລະ ເບີໂທລະສັບຂອງຜູ້ຂາຍ.

• ທ່ີຢູ່ຂອງທຸລະກິດ.

• ອັດສ� າເນົາໃບບິນຂາຍ ຫືຼ ຂ�້ ຕົກລົງການຊ້ືກັບຈ� ານວນຂອງລາຄາຊ້ື.

• ຊ່ືຂອງບ� ລິສັດທ່ີມີສັນຍາ ແລະ ໝາຍເລກສັນຍາ, ຖ້າມີ.

• ວັນທີທ່ີໄດ້ຊ້ືທຸລະກິດ.

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


ພັນທະຂອງຜູ້ຖືສິດອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຂາຍ
ເມ່ືອທ່ານມີໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຂາຍ, ທ່ານຕ້ອງ:

• ເຂ້ົາໃຈວິທີການຂາຍ ແລະການນ� າໃຊ້ກົດໝາຍອາກອນນ� າໃຊ້ໃນການດ� າ
ເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

• ຮັກສາບັນທຶກການຂາຍ ແລະ ການຊ້ືຂອງທ່ານໃຫ້ດີ (ເບ່ິງການຮັກ
ສາບັນທຶກຂ້າງລຸ່ມນ້ີ).

• ສ່ົງລາຍການຂາຍ ແລະ ອາກອນນ� າໃຊ້ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ພວກ
ເຮົາໂດຍທາງອອນໄລ໌ນ ທ່ານອາດຈັດເປັນຕາຕາລາງປະຈ� າເດືອນ,
ປະຈ� າໄຕມາດ ຫືຼ ປະຈະປີ, ໂດຍອີງຕາມຍອດຂາຍທ່ີຄາດຄະເນ,
ເມ່ືອທ່ານສ� າເລັດການລົງທະບຽນອອນໄລນ໌ສ� າລັບໃບອະນຸຍາດ
ຂອງຜູ້ຂາຍ.

• ຈ່າຍຄ່າອາກອນການຂາຍ ຫືຼ ການນ� າໃຊ້ ຍ້ອນການຂາຍ ແລະ
ການຊ້ືຂອງທ່ານ.

ການຮັກສາບັນທຶກ
ທ່ານຕ້ອງເກັບຮັກສາບັນທຶກເພ່ືອສະແດງຈ� ານວນອາກອນທ່ີຖືກຕ້ອງຢ່າງ
ໜ້ອຍ ສ່ີປີ. ຕົວຢ່າງຂອງບັນທຶກທ່ີທ່ານຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ປະກອບມີ: 

• ປ້ືມບັນຊີທ່ີສັງລວມລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງທ່ານເຊ່ັນ:
ປ້ືມບັນຊີແຍກປະເພດທ່ົວໄປ ແລະ ວາລະສານ. ຂ�້ ມູນນ້ີອາດຈະຖືກ
ເກັບຮັກສາໂດຍທາງເອເລັກໂຕຣນິກ.

• ບັນທຶກຕ້ົນສະບັບທ່ີສະໜັບສະໜູນລາຍການໃນປ້ືມບັນຊີຂອງ
ທ່ານເຊ່ັນ: ໃບບິນ, ໃບຮັບເງິນ, ໃບເກັບເງິນ, ໃບສ່ັງວຽກ, ສັນຍາ ຫືຼ
ເອກະສານອ່ືນໆ.

• ເອກະສານ ແລະ ເອກະສານເຮັດວຽກທ່ີໃຊ້ໃນການກະກຽມໃບແຈ້ງ
ເສຍພາສີຂອງທ່ານ.

• ໃບຢ້ັງຢືນການຂາຍຕ�່ ທ່ີທ່ານຍອມຮັບຈາກລູກຄ້າຂອງທ່ານ.

ບັນທຶກຂອງທ່ານຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນ:
• ລາຍຮັບລວມຍອດຈາກລາຍໄດ້ທັງໝົດຂອງທຸລະກິດ,

ລວມທັງການຂາຍ ແລະ ການໃຫ້ເຊ່ົາສິນຄ້າ ແລະ ລາຍໄດ້ທ່ີທ່ານ
ອາດຈະຖືວ່າໄດ້ຮັບການຍົກເວ້ັນຈາກພາສີ.

• ລົບອອກທັງໝົດຈາກການອ້າງສິດທິໃນການຄືນພາສີຂອງທ່ານ.

• ລາຄາຊ້ືທັງໝົດຂອງລາຍການທ່ີໄດ້ຊ້ື.

ຄວາມຕ້ອງການເພ່ີມເຕີມສໍາລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ
ນອກເໜືອຈາກການລົງທະບຽນສ� າລັບໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຂາຍ,  
ທ່ານອາດຈະຕ້ອງລົງທະບຽນສ� າລັບບັນດາໂຄງການພາສີ ແລະ ຄ່າທ�າ 
ນຽມອ່ືນໆທ່ີພວກເຮົາບ� ລິຫານ (ຕົວຢ່າງ, ຄ່າທ�ານຽມຢ່າງລົດຂອງ 
ຄາລິຟ� ເນຍ, ຄ່າທ�ານຽມການຜະລິດນ� າໃຊ້ຄືນຂ້ີເຫ້ືອຍປະເພດອີເລັກ
ໂຕຣນິກ ຫືຼ ການສູບຢາສູບ ແລະ ໂຄງການອອກໃບອະນຸຍາດຢາສູບ. 
ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ, ໃບອະນຸຍາດ ຫືຼ 
ເອກະສານອ່ືນໆເພ່ືອດ� າ ເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ເວັບໄຊທ໌ຂອງ CalGold, 
www.calgold.ca.gov, ແມ່ນສະຖານທ່ີທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີຈະເລ່ີມຕ້ົນໃນການ

 

ຊອກຫາຂ�້ ມູນກ່ຽວກັບໃບອະນຸຍາດທ່ີເໝາະສົມສ� າລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. 
ສະພາການຄ້າ, ອົງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ອົງກອນທຸລະກິດກ�່  
ແມ່ນແຫ່ຼງສະໜອງຂ�້ ມູນທ່ີດີ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວພະແນກອອກໃບອະນຸ
ຍາດດ� າ ເນີນທຸລະກິດຂອງເມືອງ ຫືຼ ເມືອງສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ ຫືຼ ທ່ານ 
ສາມາດໂທຫາພວກເຮົາເພ່ືອຂ� ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ.

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນສິດຂອງຜູ້ເສຍພາສີ
ໃນຖານະທ່ີເປັນຜູ້ຈ່າຍພາສີຂອງລັດ ຄາລິຟ� ເນຍ, ທ່ານມີສິດຫຼາຍຢ່າງ ເຊ່ັນ: 
ສິດທິໃນການຮັກສາຄວາມລັບ, ສິດທິທ່ີຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງຍຸດ 
ຕິທ�າ ແລະ ສິດໃນການອຸທອນການກະທ�າທ່ີພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດ.  
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃນການແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນຕ່າງໆຜ່ານ
ຊ່ອງທາງປົກກະຕິທ່ີ CDTFA ຫືຼ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຢາກຮູ້ເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບ
ສິດທິຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ໂຄງການອາກອນ ຫືຼ ຄ່າທ�ານຽມໃດໆທ່ີປະຕິບັດ 
ໂດຍພວກເຮົາ, ທ່ານສາມາດໂທຫາ ຫ້ອງການສະໜັບສະໜູນສິດຂອງຜູ້ 
ເສຍພາສີ ຂອງພວກເຮົາໂດຍບ�່ ເສຍຄ່າໂທ 1-888 -324-2798.

ສໍາລັບຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມ
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານນາຍແປພາສາ, 
ກະລຸນາໂທຫາຫ້ອງການ CDTFA ຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ, ທ່ານອາດ
ຈະນ� ານາຍພາສາຂອງທ່ານເອງມານ� າ. ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມສ່ືສານກັບ
ທ່ານຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຖ້າທ່ານມີຄ� າແນະນ� າກ່ຽວກັບວິທີທ່ີພວກເຮົາສາມາດ 
ປັບປຸງການບ� ລິການຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາແຈ້ງພວກເຮົາຊາບ.

ໜັງສືສະບັບນ້ີສະຫຸຼບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້ໃນເວລາທ່ີການພິມເຜີຍແຜ່. ເຖິງຢ່າງໃດກ�່ ຕາມ, 
ການປ່ຽນແປງຂອງກົດໝາຍ ຫືຼ ກົດລະບຽບອາດຈະເກີດຂ້ືນຕ້ັງແຕ່
ເວລານ້ັນເປັນຕ້ົນໄປ. ຖ້າມີຂ�້ ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂ�້ ຄວາມໃນການພິມ
ເຜີຍແຜ່ນ້ີແລະກົດໝາຍ, ການຕັດສິນໃຈຈະອີງໃສ່ກົດໝາຍ ແລະ 
ບ�່ ແມ່ນການມເຜີຍແຜ່ນ້ີ. 
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