
  ਕਲੈੀਫਰੋਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟਕੈਸ ਐਿਂ ਫੀ ਐਡਿਡਮਡਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (CDTFA) 
ਕਲੈੀਫਰੋਨੀਆ ਡਿਚੱ 37 ਟਕੈਸ ਅਤਰੇ ਫੀਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
ਸਾਿਾ ਡਮਸ਼ਨ ਹ ੈਿਾਜਬ ਅਤਰੇ ਸੁਯੋਗ ਤਰੀਕਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲੀਏ ਨੰੂ ਇਕਤੱਰ ਕਰਕਰੇ 
ਕਲੈੀਫਰੋਨੀਆ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਡ਼ੰਦਗੀ ਡਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਸਾਿੀਆਂ ਼ਰਰੂੀ 
ਜਨਤਕ ਸਰੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿਾ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਿਰੇ ਨਿੇਂ ਕਾਰਬੋਾਰ 
ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕਰਦਰੇ ਹਾਂ। ਸਾਿਰੇ ਪ੍ਾਂਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਉਦੱਮਾਂ ਦਾ 
ਅਮੀਰ ਇਡਤਹਾਸ ਹ ੈਅਤਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿਰੇ ਿਾਸਤਰੇ ਿੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ 
ਕਰਦਰੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਨੰੂਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਪਟ 
ਗਾਈਿ ਹ ੈਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਿਰੇ ’ਤਰੇ ਲਾਗੂ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈੀਫਰੋਨੀਆ ਡਿਚੱ 
ਡਿਕਰੀਆਂ ਕਰਦਰੇ ਹ।ੋ ਸਾਿਰੇ ਪਾ੍ਂਤ ਦਰੇ ਕਾਰਬੋਾਰੀ ਡਨਯਮ ਅਤਰੇ ਟਕੈਸ ਕਨੰੂਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ 
ਹਨ ਅਤਰੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਤਡਰਤ ਗਾਈਿ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿਰੇ ਕਲੋ ਹ ੋਸਕਦਰੇ ਡਕਸਰੇ ਿੀ 
ਕਾਰਬੋਾਰੀ ਟਕੈਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਾਲਾਂ ਦਰੇ ਜਿਾਬ ਦਰੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਾਿਰੇ ਅਮਲਰੇ ਡਿਚੱੋਂ 
ਕਈ ਲੋਕ ਅੰਗਰਰ਼ੇ ੀ ਤੋਂ ਡਬਨਾਂ ਹਰੋ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬੋਲਦਰੇ ਹਨ ਅਤਰੇ ਅਗਾਊ ਂਬਰੇਨਤੀ ਕਰਨ ’ਤਰੇ, 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕਡੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗਰੇ ਡਕ ਤੁਹਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਿਾਲਾ 
ਕਈੋ ਡਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਿੋਰੇ।

ਕਲੈੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਕਰਤੇਾ ਪਰਵਿਟ
ਕਲੈੀਫਰੋਨੀਆ ਡਿਕਰਰੇਤਾ ਪਰਡਮਟ (Seller’s Permit) ਤੁਹਾਨੰੂ ਥੋਕ ਜਾਂ ਪ੍ਚਨੂ ਪੱਧਰ 
’ਤਰੇ ਚੀ਼ਾਂ ਿਰੇਚਣ ਦੀ ਆਡਗਆ ਡਦਦੰਾ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਰਰੇਤਾ ਪਰਡਮਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰਦਰੇ ਹ ੋਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਿਰੇ ਕਲੋ ਪੰਜੀਕਰਨ (registration) ਕਰਦਰੇ ਹ।ੋ ਆਮ ਤਰੌ ’ਤਰੇ, 
ਕਲੈੀਫਰੋਨੀਆ ਡਿਚੱ ਕਨੰੂਨੀ ਤਰੌ ’ਤਰੇ ਿਪਾਰਕ ਚੀ਼ਾ,ਂ ਗੱਿੀਆਂ, ਜਾਂ ਹਰੋ ਚੀ਼ਾ ਂਿਰੇਚਣ 
ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਪਟਰੇ ’ਤਰੇ ਦਰੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿਰੇ ਿਾਸਤਰੇ ਡਿਕਰਰੇਤਾ ਪਰਡਮਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲਾ਼ਮੀ 
ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਿਰੇ ਿਾਸਤਰੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਡਿਕਰਰੇਤਾ ਪਰਡਮਟ ਲਈ ਅਰ਼ੀ ਦਰੇਣਾ ਲਾ਼ਮੀ 
ਹ ੈਜਰੇ ਤੁਸੀਂ 90 ਤੋਂ ਿਧਰੇਰਰੇ ਡਦਨਾਂ ਲਈ ਡਿਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਰੇ, ਡਜਿੇਂ ਡਕ ਅਕਸਰ 
ਡਕਸ੍ਮਸ ਰੁਖੱ ਜਾਂ ਡਸ਼ਲਪਕਲਾ ਮਰੇਲਰੇ ਦੀਆਂ ਡਿਕਰੀਆਂ ਦਰੇ ਸੰਬੰਧ ਡਿਚੱ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

ਕਲੈੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚੱ 
ਵਿਕਰੀਆਂ ਕਰਨਾ
ਕਲੈੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟਕੈਸ ਐਿਂ ਫੀ ਐਡਿਡਮਡਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਵਿਕਰਤੇਾ ਪਰਵਿਟ ਬਨਾਿ ਿੁੜ-ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਵਫਕਟੇ
ਡਿਕਰਰੇਤਾ ਪਰਡਮਟ ਅਤਰੇ ਮੁੜ-ਡਿਕਰੀ ਸਰਟੀਡਫਕਰੇਟ ਦ ੋਿਖੱ-ਿਖੱ ਚੀ਼ਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਡਿਕਰਰੇਤਾ ਪਰਡਮਟ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਲੈੀਫਰੋਨੀਆ ਡਿਚੱ ਡਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਡਗਆ ਡਦਦੰਾ ਹ,ੈ ਜਦਡਕ ਮੁੜ-ਡਿਕਰੀ ਸਰਟੀਡਫਕਰੇਟ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਚੀ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਡਗਆ ਡਦਦੰਾ ਹ ੈਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਟਕੈਸ ਅਦਾ 
ਕੀਤਰੇ ਬਗੈਰ ਿਰੇਚ ਦਰੇਿੋਂਗਰੇ। ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਿਕਰਰੇਤਾ ਪਰਡਮਟ ਡਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਿਸਤੂਆਂ 
ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣਰੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਡਿਕਰੀ ਸਰਟੀਡਫਕਰੇਟ ਦਰੇ ਸਕਦਰੇ ਹ ੋਡਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ 
ਕਾਰਬੋਾਰ ਦਰੇ ਸਧਾਰਨ ਚਲਨ ਦਰੌਾਨ ਿਰੇਚੋਂਗਰੇ। ਡਿਕਰਰੇਤਾ ਪਰਡਮਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਪਰਡਮਟ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਅਜਰੇ ਿੀ ਆਪਣਰੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਡਿਚੱ ਤੁਹਾਿਰੇ ਿਲੱੋਂ  ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸਤੂਆਂ (ਡਜਿੇਂ ਡਕ ਦਫਤਰੀ 
ਸਪਲਾਈਆ)ਂ ਉਤੱਰੇ ਟਕੈਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਰੇਗਾ।

ਵਿਕਰਤੇਾ ਪਰਵਿਟ ਿਾਸਤ ੇਅਰਜੀ ਦਣੇਾ
ਡਿਕਰਰੇਤਾ ਪਰਡਮਟ ਿਾਸਤਰੇ ਅਰ਼ੀ ਦਰੇਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਿੀ ਅੱਗਰੇ ਡਲਖੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਦਰੇ ਔਨਲਾਈਨ 
ਸਰੇਿਾਿਾ ਂਿਾਲਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਖਰੇ ਜਾਕਰੇ ਡਿਕਰਰੇਤਾ ਪਰਡਮਟ ਲਈ ਅਰ਼ੀ ਦਰੇ ਸਕਦਰੇ ਹ:ੋ www.cdtfa.
ca.gov. ਆਪਣੀ ਅਰ਼ੀ ਭਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਰੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਬਾਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਿਾਉਣੀ 
ਪਿਰੇਗੀ, ਡਜਸ ਡਿਚੱ ਬੈਂਕ ਖਾਤਰੇ ਦਰੇ ਿਰੇਰਿਰੇ ਅਤਰੇ ਅਨੁਮਾਡਨਤ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਜਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਕਾਰਬੋਾਰ 
ਨੰੂ ਖ਼ਰੀਡਦਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਡਹਲਾਂ ਿਾਲਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤਰੇ ਉਸਦਾ CDTFA ਡਿਕਰਰੇਤਾ ਪਰਡਮਟ 
ਨੰਬਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿਰੇਗੀ। ਜਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕਰੇ ਸਾਿਰੇ 
ਗਾਹਕ ਸਰੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ 1-800-400-7115 (CRS:711) ’ਤਰੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਅਤਰੇ CDTFA ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਤੀਡਨਧ 
ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਕਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਿੋਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਰ਼ੀ ਨੰੂ ਭਰ ਡਦਦੰਰੇ ਹ ੋਅਤਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਾਡਨਕ 
ਤਰੀਕਰੇ ਨਾਲ ਸੌਂਪ ਡਦਦੰਰੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਦਰੇ ਡਟਕਾਣਰੇ ’ਤਰੇ ਪ੍ਦਰਡਸ਼ਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤਰੇ ਆਪਣਾ 
ਡਿਕਰਰੇਤਾ ਪਰਡਮਟ ਡਪ੍ੰਟ ਕਰਨ ਦਰੇ ਯੋਗ ਹਿੋੋਂਗਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਕਸਰੇ ਸਥਾਨਕ CDTFA ਫੀਲਿ ਦਫਤਰ ਡਿਖਰੇ 
ਖੁਦ ਜਾਕਰੇ ਿੀ ਡਿਕਰਰੇਤਾ ਪਰਡਮਟ ਿਾਸਤਰੇ ਅਰ਼ੀ ਦਰੇ ਸਕਦਰੇ ਹ।ੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦਰੇ ਫ਼ਨੋ ਨੰਬਰ ਅਤਰੇ ਪਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਿੀ 
ਿੈੱਬਸਾਈਟ www.cdtfa.ca.gov/office-locations ’ਤਰੇ ਲੱਭ ਸਕਦਰੇ ਹ।ੋ

ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਿਾਸਤ ੇਬੇਨਤੀ ਕਰੋ
ਡਜਸ ਕਾਰਬੋਾਰ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹਰੇ ਹ ੋਉਸ ਿਲੱ ਬਣਦਰੇ ਡਿਕਰੀਆਂ ਟਕੈਸ ਅਤਰੇ ਉਪਯੋਗ ਟਕੈਸ ਨੰੂ ਅਦਾ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣਰੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਪੱਤਰ ਡਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤਰੇ ਇੱਕ ਟਕੈਸ 
ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਡਫਕਰੇਟ ਿਾਸਤਰੇ ਬਰੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਆਪਣੀ ਡਲਖਤੀ ਬਰੇਨਤੀ ਡਿਚੱ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ 
ਚੀ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤਰੇ ਫ਼ਨੋ ਨੰਬਰ।

• ਡਿਕਰਰੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤਰੇ ਫ਼ਨੋ ਨੰਬਰ।

• ਕਾਰਬੋਾਰ ਦਾ ਪਤਾ।

• ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਰੇ ਦਰੇ ਡਬੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਡਜਸ ਡਿਚੱ ਖ਼ਰੀਦ ਮੱੁਲ ਦੀ ਰਕਮ
ਡਲਖੀ ਹਿੋਰੇ।

• ਐਸਕ੍ਅੋ (escrow) ਕਪੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤਰੇ ਐਸਕ੍ਅੋ ਨੰਬਰ, ਜਰੇ ਲਾਗੂ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

• ਕਾਰਬੋਾਰ ਨੰੂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼।

www.cdtfa.ca.gov
www.cdtfa.ca.gov
www.cdtfa.ca.gov/office-locations


ਵਿਕਰਤੇਾ ਪਰਵਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜਿੰਿੇਿਾਰੀਆਂ
ਜਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਿਕਰਰੇਤਾ ਪਰਡਮਟ ਡਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾ਼ਮੀ ਤਰੌ ’ਤਰੇ ਡਨਮਨਡਲਖਤ ਚੀ਼ਾਂ 
ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਡਕ ਡਿਕਰੀਆਂ ਅਤਰੇ ਉਪਯੋਗ ਟਕੈਸ ਕਨੰੂਨ ਤੁਹਾਿਰੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਦਰੇ 
ਆਪਰਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੱਰੇ ਡਕਿੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

• ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਕਰੀਆਂ ਅਤਰੇ ਖ਼ਰੀਦਾਂ ਨੰੂ ਦਸਤਾਿਰ਼ੇ ਬੱਧ ਕਰਦਰੇ ਹਏੋ ਉਡਚਤ ਡਰਕਾਰਿ ਰਖੋੱ
(ਹਰੇਠਾਂ ਡਰਕਾਰਿ ਰਖੱਣਾ ਦਰੇਖੋ)।

• ਡਨਯਤ ਸਮੇਂ ’ਤਰੇ ਡਿਕਰੀਆਂ ਅਤਰੇ ਉਪਯੋਗ ਟਕੈਸ ਡਰਟਰਨਾਂ ਸਾਿਰੇ ਕਲੋ ਔਨਲਾਈਨ
ਦਾਇਰ ਕਰ।ੋ ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਡਿਕਰਰੇਤਾ ਪਰਡਮਟ ਿਾਸਤਰੇ ਔਨਲਾਈਨ
ਪੰਜੀਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਰੇ ਹ ੋਤਾਂ ਅਨੁਮਾਡਨਤ ਡਿਕਰੀਆਂ ਦਰੇ ਆਧਾਰ ’ਤਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਰਟਰਨ
ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਡਸਕ, ਡਤਮਾਹੀ, ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਡਦਤੱੀ ਜਾਿਰੇਗੀ।

• ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਕਰੀਆਂ ਅਤਰੇ ਖ਼ਰੀਦਾਂ ਉਤੱਰੇ ਬਣਦਾ ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗ ਟਕੈਸ ਅਦਾ ਕਰ।ੋ

ਵਰਕਾਰਡ ਰਖੱਣਾ
ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟਕੈਸ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਦਰਸਾਉਣ ਿਾਸਤਰੇ ਤੁਹਾਿਰੇ ਿਾਸਤਰੇ ਡਰਕਾਰਿ 
ਰਖੱਣਾ ਲਾ਼ਮੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਿਰੇ ਿਲੱੋਂ  ਰਖੱਰੇ ਜਾਣ ਿਾਲਰੇ ਡਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਡਿਚੱ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਣੋੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਖਾਤਰੇ ਦੀਆਂ ਿਹੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਿੀ ਆਮਦਨ ਅਤਰੇ ਖ਼ਰਡਚਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਡਦਦੰੀਆਂ ਹਨ ਡਜਿੇਂ ਡਕ
ਤੁਹਾਿਾ ਆਮ ਿਹੀ-ਖਾਤਾ ਅਤਰੇ ਜਰਨਲ (journals)। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟ੍ਾਡਨਕ
ਤਰੀਕਰੇ ਨਾਲ ਸਟਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

• ਮੂਲ ਡਰਕਾਰਿ ਜੋ ਤੁਹਾਿਰੇ ਿਹੀ ਖਾਡਤਆਂ ਡਿਚਲੀਆਂ ਐਟਂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਰੇ ਹਨ
ਡਜਿੇਂ ਡਕ ਡਬੱਲ, ਰਸੀਦਾਂ, ਇਨਿਇੌਸ, ਕਾਰਜ ਆਦਰੇਸ਼, ਇਕਰਾਰਨਾਮਰੇ, ਜਾਂ ਹਰੋ ਦਸਤਾਿਰ਼ੇ ।

• ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਟਕੈਸ ਡਰਟਰਨਾਂ ਨੰੂ ਡਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤਰੇ ਗਏ ਦਸਤਾਿਰ਼ੇ  ਅਤਰੇ 
ਿਰਕਸ਼ੀਟਾਂ।

• ਮੁੜ-ਡਿਕਰੀ ਸਰਟੀਡਫਕਰੇਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਕਲੋੋਂ  ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਰੇ।

ਤੁਹਾਡ ੇਵਰਕਾਰਡਾਂ ਿਾਸਤ ੇਵਨਿਨਵਲਖਤ ਚੀਜਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਦਖਾਉਣਾ ਲਾਜਿੀ ਹ:ੈ
• ਕਾਰਬੋਾਰ ਤੋਂ ਹਈੋ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਕੁਲੱ ਰਸੀਦਾ,ਂ ਡਜਸ ਡਿਚੱ ਿਪਾਰਕ ਿਸਤੂਆ ਂਦੀ 

ਡਿਕਰੀ ਅਤਰੇ ਪਟਰੇ ਅਤਰੇ ਉਹ ਆਮਦਨ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਡਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਟਕੈਸ ਮੁਕਤ ਮਨੰ ਸਕਦਰੇ ਹ।ੋ

• ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਟਕੈਸ ਡਰਟਰਨਾਂ ਉਤੱਰੇ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਟਤੌੀਆਂ।

• ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁਲੱ ਖ਼ਰੀਦ ਮੱੁਲ।

ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਰਬੋਾਰ ਿਾਸਤ ੇਹਰੋ ਿਾਧੂ ਲੋੜਾਂ
ਡਿਕਰਰੇਤਾ ਪਰਡਮਟ ਿਾਸਤਰੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਿਰੇ ਿਲੱੋਂ  ਸੰਚਾਡਲਤ ਕੀਤਰੇ 
ਜਾਂਦਰੇ ਹਰੋ ਟਕੈਸ ਅਤਰੇ ਫੀਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ ੈ(ਉਦਾਹਰਨ 
ਲਈ, ਕਲੈੀਫਰੋਨੀਆ ਟਾਇਰ ਫੀਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਾਡਨਕ ਕਚਰਰੇ ਨੰੂ ਨਡਿਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਡਸਗਰਟ 
ਅਤਰੇ ਤਬੰਾਕੂ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮ)। ਆਪਣਰੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰੋ ਲਾਇਸੰਸ, 
ਪਰਡਮਟ, ਜਾਂ ਦਸਤਾਿਰ਼ੇ  ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ CalGold ਿੈੱਬਸਾਈਟ, 
www.calgold.ca.gov, ਤੁਹਾਿਰੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਿਾਸਤਰੇ ਉਡਚਤ ਪਰਡਮਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਿਾਸਤਰੇ 
ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਾਨ ਹ।ੈ ਚੈਂਬਰ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਆਰਡਥਕ ਡਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ, 
ਅਤਰੇ ਕਾਰਬੋਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰੇ ਿਧੀਆ ਸਰਤੋ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਡਕਸਰੇ ਸ਼ਡਹਰ ਜਾਂ ਕਾਊਟਂੀ 
ਦਾ ਕਾਰਬੋਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦਰੇਣ ਿਾਲਾ ਡਿਭਾਗ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ 
ਿਾਸਤਰੇ ਸਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹ।ੋ

ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ’ ਰਾਈਟਸ ਐਡਿਕੋਟੇ
ਕਲੈੀਫਰੋਨੀਆ ਦਰੇ ਇੱਕ ਟਕੈਸਦਾਤਾ ਿਜੋਂ, ਤੁਹਾਿਰੇ ਕਲੋ ਕਈ ਅਡਧਕਾਰ ਹਨ, ਡਜਿੇਂ ਡਕ ਗੁਪਤਤਾ 
ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ, ਿਾਜਬ ਤਰੀਕਰੇ ਨਾਲ ਡਿਿਹਾਰ ਕੀਤਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ, ਅਤਰੇ ਸਾਿਰੇ ਿਲੱੋਂ  ਕੀਤੀਆਂ 
ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਡਖਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ। ਜਰੇ CDTFA ਡਿਖਰੇ ਸਾਧਾਰਨ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਰੇ 
ਸ਼ੰਡਕਆਂ ਦਾ ਡਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਡਿਚੱ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਜਰੇ ਸਾਿਰੇ ਿਲੱੋਂ  ਸੰਚਾਡਲਤ 
ਕੀਤਰੇ ਜਾਂਦਰੇ ਡਕਸਰੇ ਿੀ ਟਕੈਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਤਡਹਤ ਆਪਣਰੇ ਅਡਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੋ ਜਾਣਨਾ 
ਚਾਹੁਦੰਰੇ ਹ ੋਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਿਰੇ ਟਕਸਪਅਰ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਿਿਕਟ ਆਡਫਸ ੈ ਰੇ ੋ ਰੇ ਨੰੂ ਟਲੌ-ਫ੍ੀ 1-888-324-
2798 ’ਤਰੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹ।ੋ

ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ
ਜਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤਾਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕਰੇ ਆਪਣਰੇ ਸਥਾਨਕ CDTFA 
ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ ਜਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਡਦਦੰਰੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਨਾਲ 
ਡਲਆ ਸਕਦਰੇ ਹ।ੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿਰੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕਡੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗਰੇ। ਜਰੇ ਤੁਹਾਿਰੇ 
ਕਲੋ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਡਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੇਿਾਿਾਂ ਡਿਚੱ ਡਕਿੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 
ਡਕਰਪਾ ਕਰਕਰੇ ਸਾਨੰੂ ਦਸੱੋ।

ਇਹ ਪਕ੍ਾਸ਼ਨਾ ਉਸ ਿਕਤ ਦਰੇ ਕਨੰੂਨ ਅਤਰੇ ਲਾਗੂ ਹਣੋ ਿਾਲਰੇ ਅਡਧਡਨਯਮਾ ਂਦਾ ਸਾਰ ਡਦਦੰੀ ਹ ੈਜੋ 
ਪਕ੍ਾਸ਼ਨਾ ਦਰੇ ਡਲਖਰੇ ਜਾਣ ਤਕੱ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਹਾਲਾਡਂਕ, ਤਦ ਤੋਂ ਲੈਕਰੇ ਕਨੰੂਨ ਜਾ ਂਅਡਧਡਨਯਮਾ ਂਡਿਚੱ 
ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਹਈੋਆ ਂਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਰੇ ਇਸ ਪਕ੍ਾਸ਼ਨਾ ਡਿਚਲੀ ਡਲਖਤ ਅਤਰੇ ਕਨੰੂਨ ਡਿਚੱ ਕਈੋ
ਡਿਿਾਦ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਫਸੈਲਰੇ ਕਨੰੂਨ ਦਰੇ ਆਧਾਰ ’ਤਰੇ ਹਣੋਗਰੇ ਨਾ ਡਕ ਇਸ ਪਕ੍ਾਸ਼ਨਾ ਦਰੇ ਆਧਾਰ ’ਤਰੇ। 
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