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สารจากผูˆอำ�นวยการ
ผ มมีความยินดีที่จะตˆอนรับคุณสู‡หน‡วยงานที่มีธุรกิจมากกว‡าหนึ่งลˆานธุรกิจไดˆจดทะเบียนไวˆกับ
กรมสรรพสามิตแห‡งมลรัฐแคลิฟอร‹เนีย (BOE) ในฐานะของผูˆขายสินคˆา คุณจะตˆองรายงาน
การเสียภาษีไปยัง BOE อย‡างสม่ำ�เสมอ และส‡วนใหญ‡มักจะมีคำ�ถามต‡างๆ เกี่ยวกับความรับ
ผิดชอบของคุณภายใตˆกฎหมายภาษีการขายและการใชˆสินคˆา
เราสนับสนุนให้คุณใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของเราที่ www.boe.ca.gov เพื่อช่วยคุณเกี่ยวกับ
คำ�ถามต่างๆ คุณจะพบบริการที่หลากหลายจากเว็บไซต์ รวมถึงบริการด้านการยื่นแบบเสีย
ภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเรา (ดูที่หน้า 13) อีกทั้ง คุณยังสามารถติดต่อกับเราโดยการ
โทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าีที่หมายเลข 1-800-400-7115 หรือติดต่อที่สำ�นักงานภาคสนาม
ภายในท้องถิ่นของคุณ (ดูหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้า 26)
เราขออวยพรใหˆคุณประสบความสำ�เร็จในธุรกิจของคุณ และหวังเป—นอย‡างยิ่งว‡าจะไดˆร‡วมงาน
กับคุณในอนาคต เราขอรับคำ�แนะนำ�จากคุณเพื่อเป—นแนวทางในการปรับปรุงบริการของเรา
และสนับสนุนใหˆคุณติดต‡อกับเราเพื่อใหˆขˆอคิดเห็นและคำ�แนะนำ� เราหวังว‡าจะไดˆรับทราบขˆอมูล
จากคุณในไม‡ชˆา
ขอแสดงความนับถือ
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การขอใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡าย
บุคคลใดที่จะตˆองขอใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡าย
คุณจะตˆองขอใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡าย หากคุณ:
• เป—นผูˆที่ประกอบธุรกิจอยู‡ภายในมลรัฐแคลิฟอร‹เนีย และ
• ตˆองการจะขาย หรือใหˆเช‡าทรัพย‹สินส‡วนบุคคลที่จับตˆองไดˆซึ่งตามปกติจะตˆองเสียภาษีการขาย หากมีการขายสินคˆาในแบบขายปลีก
ผูˆที่ตˆองขอรับใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡ายมีดังนี้:
• นิติบุคคล
• บุคคลธรรมดา
• บริษัทจำ�กัดหนี้สิน (LLCs)
• หˆางหุˆนส‡วนจำ�กัดหนี้สิน (LLPs)
• หˆางหุˆนส‡วนจำ�กัด (LPs)
• หˆางหุˆนส‡วน
• เจˆาของร‡วมจากการสมรส
• หุˆนส‡วนชีวิตที่มีการจดทะเบียน
• องค‹กร
ทั้งผูˆขายส‡งและผูˆขายปลีกจะตˆองสมัครขอใบอนุญาต
หากคุณไม‡ไดˆเป—นผูˆถือใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡ายและตˆองการขายสินคˆาในระยะเวลาชั่วคราว เช‡น การขายตˆนคริสต‹มาสและการ
ขายของสัพเพเหระ คุณตˆองสมัครขอใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡ายชั่วคราว ใบอนุญาตชั่วคราวดังกล‡าวจะออกใหˆเพื่อการขายสินคˆาไดˆ
ไม‡เกิน 30 วันในทำ�เลที่ตั้งหนึ่งแห‡ง คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดˆทางเว็บไซต‹ของเราที่ www.boe.ca.gov หรือคุณสามารถ
ติดต‡อไดˆที่ศูนย์บริการลูกค้าีไดˆที่หมายเลขโทรศัพท‹ 1-800-400-7115 ในวันจันทร‹ถึงวันศุกร‹ ตั้งแต‡เวลา 8.00 - 17.00 น.
(ตามเวลาแปซิฟิก) ยกเวˆนวันหยุดราชการ

“การประกอบธุรกิจ” หมายความว‡าอะไร
จะถือว‡าคุณประกอบธุรกิจอยู‡ในมลรัฐแคลิฟอร‹เนียแมˆว‡าคุณจะอาศัยอยู‡นอกรัฐ หากคุณ:
• มีสำ�นักงาน หˆองขายสินคˆา โกดังสินคˆา หรือสถานที่ประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่อยู‡ภายในรัฐนี้ (แมˆจะเป—นสถานที่ตั้งชั่วคราวเท‡านั้น) หรือ
• มีผูˆแทนจำ�หน‡าย ตัวแทน หรือพนักงานสำ�รวจตลาดดำ�เนินการอยู‡ภายในรัฐนี้ หรือ
• ไดˆรับการชำ�ระค‡าเช‡าจากการใหˆเช‡าทรัพย‹สินส‡วนบุคคลที่จับตˆองไดˆซึ่งตั้งอยู‡ภายในรัฐนี้
มีกิจกรรมอื่นๆ อีกที่อาจมีคุณสมบัติเป—นการดำ�เนินการขายในฐานะที่เป—นการประกอบธุรกิจภายในมลรัฐแคลิฟอร‹เนีย เนื่องจากมีการ
บังคับใชˆกฎต‡างๆที่หลากหลาย คุณควรติดต‡อเราเพื่อทำ�การตรวจสอบว‡าคุณเป—นผูˆที่ตˆองขอใบอนุญาตหรือไม‡
“ตามปกติจะตˆองเสียภาษีการขาย” หมายความว‡าอะไร
โดยทั่วไป การขายปลีกของทรัพย‹สินส‡วนบุคคลที่จับตˆองไดˆในมลรัฐแคลิฟอร‹เนียจะตˆองเสียภาษีการขาย ตัวอย‡างของทรัพย‹สินส‡วนบุคคล
ที่จับตˆองไดˆจะรวมถึงรายการสิ่งของต‡างๆ  เช‡น เฟอร‹นิเจอร‹ ของขวัญ ผลิตภัณฑ‹อาหารที่รˆอน ของเล‡น วัตถุโบราณ และเสื้อผˆา
นอกจากนี้ การบริการ และค‡าแรงบางอย‡างจะตˆองเสียภาษี หากมีผลใหˆเกิดการสรˆางทรัพย‹สินส‡วนบุคคลที่จับตˆองไดˆ ตัวอย‡างเช‡น
หากคุณทำ�แหวนขึ้นมาสำ�หรับลูกคˆาคนหนึ่ง คุณกำ�ลังสรˆางทรัพย‹สินส‡วนบุคคลที่จับตˆองไดˆ ดังนั้น จำ�นวนเงินทั้งหมดที่คุณเรียกเก็บ
สำ�หรับการทำ�แหวน (รวมถึงค‡าแรง) จะตˆองเสียภาษี ซึ่งอาจรวมถึงกรณีที่ลูกคˆาจัดเตรียมวัสดุสำ�หรับการทำ�แหวนเองดˆวย
อย‡างไรก็ตาม ค‡าแรงสำ�หรับการซ‡อม (ตัวอย‡างเช‡น การเปลี่ยนเพชร) จะไม‡ตˆองเสียภาษี เนื่องจากไม‡มีผลใหˆเกิดการสรˆางทรัพย‹สิน
ส‡วนบุคคลที่จับตˆองไดˆ คุณเพียงดำ�เนินการซ‡อมแซมหรือการปรับปรุงทรัพย‹สินเดิมเท‡านั้น
ค‡าแรงของการติดตั้ง หรือการดัดแปลงทรัพย‹สินที่ขายไปแลˆวไม‡ตˆองเสียภาษีการขายตามปกติ (หมายเหตุ: ค‡าแรงควรระบุแยกต‡างหาก
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ในใบเรียกเก็บเงิน) โปรดอ้างอิงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ค่าแรง เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 108 ดูที่หน้า “หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม”
ที่ด้านหลังของเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้
มีกฎจำ�นวนมากที่ควบคุมเกี่ยวกับสิ่งที่ตˆองเสียภาษี ขอแนะนำ�ใหˆคุณโทรศัพท‹ติดต‡อที่หมายเลข 1-800-400-7115 หากตˆองการขˆอมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่ตˆองเสียภาษีสำ�หรับธุรกิจของคุณ อีกทั้ง คุณอาจสั่งซื้อเอกสารเผยแพร‡ที่จัดทำ�มาสำ�หรับรูปแบบธุรกิจของคุณ หรือขอสำ�เนา
ระเบียบที่อธิบายกฎหมายที่ครอบคลุมมากขึ้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นหลักๆ ด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใน
ธุรกิจของคุณ โปรดเยี่ยมชมหน้าเว็บคู่มือภาษีสำ�หรับอุตสาหกรรมของเรา ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ของเราที่ www.boe.ca.gov

ฉันจะสมัครขอใบอนุญาตไดˆอย‡างไร

คุณสามารถลงทะเบียนขอใบอนุญาต เอกสารสิทธิ์ หรือบัญชีผ่านระบบออนไลน์ได้โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.boe.ca.gov
และเลือกที่แท็บ “ใบอนุญาตและเอกสารสิทธิ์”อีกทั้ง ยังมีการให้บริการลงทะเบียนออนไลน์ที่สำ�นักงานภาคสนามของเราด้วยเช่นกัน
กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราเพื่อขอรับความช่วยเหลือที่หมายเลข 1-800-400-7115

หากฉันตˆองการสมัครเพื่อขอใบอนุญาต จะตˆองเตรียมขˆอมูลอะไรบˆาง
กระบวนการลงทะเบียนออนไลน์จะต้องการข้อมูลจำ�เพาะบางอย่าง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทใบอนุญาต เอกสารสิทธิ์ หรือบัญชีประเภทที่
คุณสมัครขอ รายการต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบข้อมูลทั่วไปที่คุณอาจจำ�เป็นต้องมีก่อนที่คุณจะเริ่มต้นสมัคร
• หมายเลขประกันสังคม (ยกเว้น เจ้าหน้าที่ของบริษัท)
• ใบขับขี่หรือหมายเลขประจำ�ตัวที่ใช้ในรัฐ หมายเหตุ เอกสารระบุตัวตนที่เป็นที่ยอมรับในรูปแบบอื่นๆ อาจรวมถึง แต่ไม่จำ�กัดเพียง
หนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกา เลขที่บัตรประจำ�ตัวทางการทหาร บัตรประจำ�ตัวของสถานกงสุล หรือ วีซ่า (E-2)
• อีเมล (อีเมลติดต่อและอีเมลธุรกิจ)
• หมายเลขประจำ�ตัวนายจ้างที่ออกโดยรัฐบาลกลาง (FEIN)
• หมายเลขประจำ�ตัวนายจ้างที่ออกโดยภาครัฐ (SEIN)
• สำ�หรับบริษัท: ชื่อบริษัท หมายเลขบริษัท รัฐและวันที่ที่ก่อตั้งบริษัท
• ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของหุ้นส่วน เจ้าหน้าที่บริษัท สมาชิก หรือผู้จัดการ
• ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอ้างอิง
• ชื่อและที่อยู่ของผู้จัดหา
• รหัสระบบจำ�แนกประเภทอุตสาหกรรมของทวีปอเมริกาเหนือ (NAICS)
• การจำ�แนกประเภทอุตสาหกรรมมาตรฐาน (SIC)
• ข้อมูลธนาคาร (ชื่อและที่อยู่)
• ชื่อและหมายเลขบัญชีของผู้ดำ�เนินการบัตรเครดิตทางการค้า
• ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ดูแลบัญชีและการบันทึก

ขˆอมูลเกี่ยวกับบัญชีของฉันจะถูกนำ�มาเปÛดเผยหรือไม‡
โดยทั่วไป บันทึกขˆอมูลของคุณจะไดˆรับการปกปÛดโดยกฎหมายของรัฐเพื่อคุˆมครองความเป—นส‡วนตัวของคุณ อย‡างไรก็ตาม ในบาง
สถานการณ‹เราอาจตˆองเผยแพร‡ขˆอมูลที่พิมพ‹บนใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡ายของคุณต‡อสาธารณะ วันที่เปÛดบัญชี และวันที่ปÛดบัญชี
และชื่อของเจˆาของธุรกิจ หรือหุˆนส‡วน อีกทั้ง เราอาจมีการแบ‡งป•นขˆอมูลที่เกี่ยวขˆองกับบัญชีของคุณร‡วมกับรัฐบางรัฐและหน‡วยงาน
ของรัฐบาลกลาง รัฐบาลทˆองถิ่น และบริษัทเอกชนที่ไดˆรับอนุญาตใหˆทำ�หนˆาที่แทน  เมื่อคุณขายกิจการ เราสามารถใหˆขˆอมูลกับผูˆซื้อ
หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวขˆองไดˆทราบถึงหนี้สินภาษีอากรคˆางชำ�ระของคุณ ดˆวยการอนุญาตที่เป—นลายลักษณ‹อักษรของคุณ เราสามารถ
แสดงขˆอมูลที่เกี่ยวขˆองกับบัญชีของคุณใหˆกับนักบัญชี ทนายความ หรือบุคคลอื่นที่คุณกำ�หนดไดˆ

ฉันจำ�เป—นตˆองมีใบอนุญาตมากกว‡าหนึ่งใบหรือไม‡
หากคุณมีสถานที่ตั้งของธุรกิจมากกว‡าหนึ่งแห‡ง (มีที่อยู‡ที่แตกต‡างกัน) คุณอาจตˆองมีใบอนุญาตสำ�หรับสถานที่ตั้งแต‡ละแห‡งแยกจากกัน
โดยทั่วไป เป—นไปไดˆที่จะไดˆรับใบอนุญาตแบบรวมสำ�หรับธุรกิจที่มีหลายสาขา ใบอนุญาตแบบรวมจะมีใบอนุญาตย‡อยสำ�หรับสถานที่ตั้ง
แต‡ละแห‡ง เมื่อคุณขอใบอนุญาต ควรตรวจสอบใหˆแน‡ใจว‡าไดˆจัดเตรียมขˆอมูลสำ�หรับสถานที่ตั้งของธุรกิจทั้งหมดไวˆแลˆว
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ฉันจำ�เป—นตˆองมีใบอนุญาตหรือไม‡ หากฉันเพียงแค‡เก็บรักษาสินคˆาไวˆในมลรัฐแคลิฟอร‹เนียเท‡านั้น
คุณไม‡จำ�เป—นตˆองมีใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡าย หากการขายทั้งหมดของคุณเป—นการทำ�ธุรกิจระหว‡างรัฐ หรือธุรกิจในต‡างประเทศ
เพียงอย‡างเดียว หากคุณมีการขายทั้งภายในและภายนอกมลรัฐแคลิฟอร‹เนียดˆวย คุณจะตˆองมีใบอนุญาตอย‡างนˆอยหนึ่งใบเมื่อคุณมี
การเก็บรักษาสินคˆาไวˆในรัฐนี้ อีกทั้ง คุณยังจำ�เป—นตˆองมีใบอนุญาตสำ�หรับคลังสินคˆา หรือสถานที่อื่นๆ ในมลรัฐแคลิฟอร‹เนียที่ใชˆเป—นที่
จัดเก็บสินคˆาเพื่อจัดส‡ง หรือเพื่อช‡วยทำ�ใหˆการขายสมบูรณ‹ นึ่เป—นความจริงถึงแมˆว‡าสินคˆาจะถูกนำ�มาใชˆเพื่อช‡วยทำ�ใหˆการขายภายนอก
รัฐแคลิฟอร‹เนียสมบูรณ‹ก็ตาม

มีการเรียกเก็บค‡าธรรมเนียมสำ�หรับใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡ายหรือไม‡
ไม‡มี การขอใบอนุญาตนั้นไม‡ตˆองจ‡ายเงิน แต‡อย‡างไรก็ตาม ในบางสถานการณ‹เราอาจจำ�เป—นตˆองรˆองขอเงินประกัน

เมื่อใดที่ BOE จะรˆองขอเงินประกัน
โดยทั่วไปแล้ว จะไม่มีการร้องขอเงินประกันเมื่อคุณสมัครขอใบอนุญาตการเป็นผู้จำ�หน่าย ยกเว้นในกรณีมีกฎหมายบังคับเกี่ยวกับเงิน
ประกันไว้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ที่พิเศษบางประการ เราอาจมีร้องขอเงินประกันหากใบอนุญาตของคุณถูกเพิกถอน หรือหาก
คุณเคยมีประวัติไม่ชำ�ระเงิน

หากฉันไม‡ทำ�ธุรกิจอีกต‡อไป ฉันสามารถเก็บใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡ายของฉันไวˆไดˆหรือไม‡
ไม‡ไดˆ ใบอนุญาตของคุณจะสามารถใชˆไดˆตราบเท‡าที่คุณประกอบธุรกิจในฐานะที่เป—นผูˆจำ�หน‡ายเท‡านั้น หากคุณไม‡ดำ�เนินธุรกิจในฐานะ
ของผูˆจำ�หน‡ายอีกต‡อไป คุณควรติดต่อเราทันทีเพื่อทำ�การยกเลิกใบอนุญาตของคุณ หากตˆองการขˆอมูลเพิ่มเติมสามารถดูไดˆที่บท “การซื้อ
การขาย หรือการปÛดกิจการ” เราจะยกเลิกใบอนุญาตของคุณหากเราพบว‡าคุณไม‡ดำ�เนินธุรกิจในฐานะของผูˆจำ�หน‡ายอีกต‡อไป

ฉันควรจะแจˆงต‡อ BOE หรือไม‡ หากฉันเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ที่อยู‡หรือที่อยู‡ทางอีเมล
ใช‡ เราจำ�เป—นตˆองปรับปรุงขˆอมูลในบันทึกหลักฐานของเรา โปรดโทรศัพท‹ติดต‡อศูนย์บริการลูกค้าีของเรา หรือเยี่ยมชมสำ�นักงาน
สาขาของเราแห‡งใดแห‡งหนึ่งเพื่อแจˆงการเปลี่ยนแปลง

หากมีการเปลี่ยนแปลงความเป—นเจˆาของในธุรกิจของฉัน ฉันจะตˆองแจˆงใหˆคุณทราบหรือไม‡
ใช‡ คุณตˆองแจˆงขˆอมูลใหˆเราทราบโดยตรงหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับความเป—นเจˆาของในธุรกิจของคุณ ตามที่อธิบายไวˆในหนˆาที่ 14
หากบันทึกหลักฐานความเป—นเจˆาของไม‡ไดˆรับการปรับปรุงใหˆเป—นป•จจุบัน เจˆาของคนเก‡าจะตˆองเป—นผูˆรับผิดชอบค‡าภาษี ดอกเบี้ยและ
ค‡าปรับที่เกิดขึ้นจากธุรกิจหลังจากการโอน
การรวมกลุ‡มกันเป—นบริษัท หรือการสรˆางหˆางหุˆนส‡วน หรือบริษัทที่จำ�กัดหนี้สินสามารถพิจารณาเป—นการเปลี่ยนแปลงความเป—นเจˆาของ
และจะตˆองรายงานใหˆทราบ คุณจะตˆองแจˆงใหˆเราทราบโดยตรงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับความเป—นเจˆาของ การเผยแพร‡ขˆอมูลนี้
ในหนังสือพิมพ‹ หรือรายงานไปยังหน‡วยงานรัฐอื่นๆ ถือเป—นการแจˆงขˆอมูลต‡อเราที่ไม‡เพียงพอ
นอกจากนี้ หากคุณมีการเพิ่มหรือลดจำ�นวนหุˆนส‡วน คุณควรแจˆงใหˆเราทราบทันที การแจˆงใหˆเราทราบในเวลาที่เหมาะสมจะช‡วยจำ�กัด
หนี้สินส‡วนบุคคลสำ�หรับค‡าภาษีของหุˆนส‡วนที่แยกตัวออกมา ค‡าปรับ และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากธุรกิจภายหลังการแยกตัวของหุˆนส‡วน

หากคู‡สมรส หรือหุˆนส‡วนชีวิตที่มีการจดทะเบียน และฉันมีใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡าย และเราหย‡า
ขาดกัน หรือแยกทางกันตามกฎหมาย และไดˆมอบธุรกิจใหˆกับบุคคลอื่น ฉันควรแจˆงกับ BOE ใช‡หรือไม‡
ใช‡ ลักษณะดังกล‡าวจะเหมือนกับการเปลี่ยนเจˆาของกิจการ และจะตˆองมีการรายงานใหˆทราบ คุณควรแจˆงใหˆเราทราบเป—นลายลักษณ‹อักษร
ว‡าคุณไม‡มีความเกี่ยวขˆองกับการดำ�เนินการของธุรกิจแลˆว การแยกทางกันตามกฎหมาย หรือการหย‡ารˆางโดยมีการตัดสินใหˆมอบธุรกิจ
ใหˆกับบุคคลคนเดียว โดยไม‡มีการแจˆงการเปลี่ยนแปลงใหˆเราทราบอย‡างเป—นลายลักษณ‹อักษรถือเป—นการแจˆงขˆอมูลที่ไม‡เพียงพอ

ใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡ายของฉันเหมือนกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือไม‡
ไม่เหมือนกัน คุณจะต้องติดต่อแผนกใบอนุญาตประกอบธุรกิจภายในท้องถิ่นของคุณ เพื่อขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่แยกออกไป

เดือนพฤษภาคม 2014  ใบอนุญาตการเป็นผูˆจำ�หน‡ายของมลรัฐแคลิฟอร‹เนียของคุณ  3

ฉันควรจดทะเบียนเพื่อจ‡ายภาษหรือค่าธรรมเนียมีอื่นๆ หรือไม‡
ดูที่หนˆา 22 - 23 สำ�หรับขˆอมูลเกี่ยวกับรายการภาษี และค่าธรรมเนียม อื่นๆ ที่เราตˆองดำ�เนินการ อีกทั้ง คุณควรตรวจสอบไปยังรัฐ
อื่นๆ รัฐบาลกลาง และหน‡วยงานดˆานการจัดเก็บภาษีและออกใบอนุญาตในทˆองถิ่นเกี่ยวกับขˆอกำ�หนดการจดทะเบียนใดๆ ที่พวกเขาอาจ
กำ�หนดไวˆ ตัวอย‡างเช‡น คุณจำ�เป—นตˆองจดทะเบียนกับกรมสรรพากรของรัฐบาล (www.ftb.ca.gov) หรือแผนกพัฒนาการจˆางงาน
(www.edd.ca.gov) หรือไม‡ สำ�นักงานปƒองกันสิ่งแวดลˆอมของมลรัฐแคลิฟอร‹เนียจะใหˆขˆอมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับขˆอกำ�หนดการขอใบ
อนุญาตของรัฐ ทˆองถิ่น และรัฐบาลกลางที่เว็บไซต‹ www.calgold.ca.gov สำ�หรับขˆอมูลเกี่ยวกับการที่จะทำ�ใหˆบริษัทที่ตั้งอยู‡ภายนอก
รัฐของคุณมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำ�เนินธุรกิจภายในมลรัฐแคลิฟอร‹เนียนั้น คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต‹ของเลขาธิการแห‡งรัฐที่
www.sos.ca.gov อีกทั้ง ยังสามารถไปที่ศูนย‹บริการดˆานภาษีของมลรัฐแคลิฟอร‹เนียไดˆที่เว็บไซต‹ www.taxes.ca.gov
สำ�หรับขˆอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีสรรพากรขั้นต่ำ�สำ�หรับบริษัท

มีการตรวจสอบบันทึกทางธุรกิจของฉันใช‡หรือไม‡
ใช‡ เราอาจตˆองตรวจสอบบันทึกหลักฐานของคุณเพื่อพิจารณาว‡าคุณมีการชำ�ระภาษีในจำ�นวนที่ถูกตˆองหรือไม‡ (ดูบทที่มีหัวขˆอ “การเก็บ
รักษาบันทึกหลักฐาน” สำ�หรับขˆอมูลเกี่ยวกับประเภทของบันทึกหลักฐานที่คุณตˆองเก็บไวˆและระยะเวลาในการเก็บรักษา) การตรวจสอบ
จะสามารถพิจารณาไดˆว‡าคุณเป—นหนี้ภาษี คุณมีคุณสมบัติที่จะไดˆรับคืนภาษี หรือคุณไดˆจ‡ายภาษีในจำ�นวนเงินที่ถูกตˆอง โดยทั่วไปแลˆว
คุณอาจไดˆรับการตรวจสอบในช‡วงระยะเวลาสามปÜ ซึ่งเป—นช‡วงเวลาที่คุณยกเลิกใบอนุญาต หรือมีความเกี่ยวขˆองกับการตรวจสอบ
ใบอนุญาตอีกใบที่คุณมีอยู‡ อีกทั้ง อาจมีการเริ่มตรวจสอบใหม‡อันเป—นผลมาจากขˆอมูลที่ไดˆรับจากแหล‡งขˆอมูลภายนอก

ขˆอผูกมัดของฉันในฐานะที่เป—นผูˆถือครองใบอนุญาตคืออะไร
ในฐานะผูˆถือครองใบอนุญาต คุณจำ�เป—นตˆอง:
• รายงานและชำ�ระภาษีการขายและการใชˆสินคˆา
• เก็บรักษาบันทึกหลักฐานไวˆอย‡างเพียงพอ
คุณอาจจำ�เป—นตˆองแจˆงใหˆเราทราบหากคุณ:
• เปลี่ยนที่อยู‡ทางธุรกิจหรือที่อยู‡ทางไปรษณีย‹ของคุณ
• เปลี่ยนความเป—นเจˆาของสำ�หรับธุรกิจของคุณ
• ขายธุรกิจของคุณ
• ซื้อธุรกิจอื่น
• ปÛดกิจการของคุณ
เมื่อคุณทำ�ธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส‹เพิ่มเติมกับ BOE คุณตˆองแจˆงใหˆเราทราบ หากคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู‡ของอีเมลทางธุรกิจของคุณ
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การยื่นเสียภาษีสำ�หรับการขายและการซื้อของคุณ
ในฐานะที่เป—นผูˆคˆาปลีก คุณจะตˆองชำ�ระภาษีการขายและการใชˆสินคˆา และทำ�การยื่นแบบเสียภาษี บทนี้จะใหˆภาพรวมทั่วไปของความ
รับผิดชอบเหล‡านั้น ดูที่บท “การรายงานภาษี” สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการยื่นแบบเสียภาษีการขายและการใชˆสินคˆา อีกทั้ง
ยังเป—นการดีที่สุดที่จะไดˆรับคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับภาษีที่เป—นลายลักษณ‹อักษรอีกดˆวย

อะไรบˆางที่ตˆองชำ�ระภาษี
ตามที่ระบุไวˆในบทแรก “การขอใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡าย” การขายปลีกทรัพย‹สินส‡วนบุคคลที่จับตˆองไดˆในมลรัฐแคลิฟอร‹เนียตามปกติ
แลˆวจะตˆองเสียภาษีการขาย ตัวอย‡างของทรัพย‹สินส‡วนบุคคลที่จับตˆองไดˆจะรวมถึงรายการสิ่งของต‡างๆ  เช‡น เฟอร‹นิเจอร‹ ของใช้ในครัว
เรือน ของเล‡น วัตถุโบราณ เสื้อผˆา เป—นตˆน นอกจากนี้ ค‡าบริการและค‡าแรงจะตˆองชำ�ระภาษีการขายดˆวย หากต้นทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของการขายทรัพย‹สินส‡วนบุคคลที่จับตˆองไดˆ
ในบางกรณี  ผูˆคˆาปลีกจะตˆองชำ�ระภาษีการใชˆแทนที่จะเป—นภาษีการขาย ตัวอย‡างที่เห็นไดˆโดยทั่วไปบ‡อยที่สุดของการซื้อที่ตˆองชำ�ระภาษี
การใชˆ คือการซื้อสินคˆาจากรˆานขายปลีกนอกรัฐเพื่อนำ�มาใชˆภายในรัฐแคลิฟอร‹เนีย ผูˆคˆาปลีกภายนอกรัฐที่เกี่ยวขˆองกับธุรกิจภายในรัฐ
แคลิฟอร‹เนียจำ�เป—นตˆองมีการเก็บภาษีการใชˆเมื่อใดก็ตามที่ทำ�ไดˆ โดยจะเก็บจากผูˆบริโภคในเวลาที่ขายสินคˆา (ดูที่หนˆา 10 สำ�หรับขˆอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีการใชˆ)
อัตราภาษีการขายและการใชˆสินคˆาเป—นแบบเดียวกัน
การขายและการซื้อบางอย‡างไดˆรับการยกเวˆนภาษีการขายและการใชˆสินคˆา ตัวอย‡างของการขายที่ไดˆรับการยกเวˆนภาษี รวมถึงแต‡ไม‡จำ�กัด
เพียง การขายผลิตภัณฑ‹อาหารบางประเภทสำ�หรับการบริโภคของมนุษย‹ การขายสินคˆาใหˆกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และการขายยาตาม
ใบสั่งยา สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายที่ได้รับการยกเว้นภาษี โปรดดูที่เรื่องภาษีการขายและการใช้สินค้า: การได้รับการยกเว้น
และการตัดออกไป เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 61 คุณสามารถเข้าถึงเอกสารเผยแพร่ได้จากเว็บไซต์ของเราที่ www.boe.ca.gov

บุคคลใดมีหนˆาที่รับผิดชอบในการชำ�ระภาษีการขายใหˆกับ BOE
ในฐานะที่เป—นผูˆจำ�หน‡าย คุณจะตˆองรับผิดชอบการชำ�ระภาษีการขายใหˆกับเราในจำ�นวนที่ถูกตˆอง หากคุณไม‡ชำ�ระภาษีดˆวยจำ�นวนเงิน
ที่ถูกตˆอง จะมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มพรˆอมค‡าปรับและค‡าดอกเบี้ยที่กำ�หนดไวˆ

ฉันสามารถเก็บภาษีการขายจากลูกคˆาไดˆหรือไม‡
ไดˆ ถึงแมˆว‡าจะมีการกำ�หนดใหˆคุณเป—นผูˆจ‡ายและแจˆงการชำ�ระภาษีการขายใหˆกับเรา คุณอาจมีการเรียกเก็บภาษีการขายที่คุณเป—นหนี้คืนจาก
ลูกคˆาไดˆ ตัวอย‡างเช‡น หากคุณตˆองชำ�ระภาษีการขายเป—นเงิน 1.75 ดอลลาร‹สหรัฐฯ คุณสามารถส‡งต‡อค‡าใชˆจ‡ายนี้ใหˆกับลูกคˆาของคุณไดˆหาก
มีการตกลงร‡วมกันที่จะใหˆค‡าใชˆจ‡ายนี้เป—นส‡วนหนึ่งของการขาย โดยเป—นที่เขˆาใจกันว‡าลูกคˆาตกลงจ‡ายส‡วนที่เพิ่มขึ้นสำ�หรับค‡าภาษีหาก:
• คุณทำ�รายการจำ�นวนเงินที่แยกต‡างหากสำ�หรับการชดเชยภาษีการขายในใบเสร็จรับเงินหรือใบแจˆงหนี้ของคุณ
• คุณตˆองติดปƒายประกาศภายในรˆานของคุณใหˆทราบว‡าการชดเชยภาษีการขายจะถูกเพิ่มเขˆาไปในราคาขายทั้งหมดของสินคˆาที่มีการ
ชำ�ระภาษี หรืออาจจัดทำ�เป—นคำ�ชี้แจงที่คลˆายกันที่ปƒายราคา อุปกรณ‹สำ�หรับการโฆษณา และสิ่งพิมพ‹อื่นๆ ที่แจˆงโดยตรงไปยังผูˆซื้อ หรือ
• ขˆอตกลงการขายที่เป—นขˆอเรียกรˆองเฉพาะสำ�หรับการบวกเพิ่มค‡าชดเชยภาษีการขาย
หากคุณรวมค‡าชดเชยภาษีการขายเขˆาไปในราคาสินคˆาของคุณ โดยไม‡ไดˆแยกรายการออกมาในใบแจˆงหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน คุณตˆอง
แจˆงกับผูˆซื้อว‡ามีการรวมภาษีไวˆแลˆว คุณสามารถประกาศขˆอมูลนี้ในรˆานของคุณในตำ�แหน‡งที่ผูˆซื้อสามารถมองเห็นไดˆ หรือแสดงไวˆที่
ปƒายราคา หรือในการโฆษณา จะเป—นวิธีใดก็ไดˆที่สามารถปฏิบัติไดˆ โดยใชˆขˆอความใดขˆอความหนึ่งดังต‡อไปนี้:
• “ราคาของสินคˆาที่ตˆองชำ�ระภาษีทั้งหมดรวมการชดเชยภาษีการขายซึ่งคำ�นวณตามอัตราภาษีที่ใกลˆเคียงที่สุด”
• “ราคาของสินคˆานี้รวมการชดเชยภาษีการขายแลˆว ซึ่งคำ�นวณตามอัตราภาษีที่ใกลˆเคียงที่สุด”
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ฉันตˆองใชˆอัตราการชำ�ระภาษีแบบใด
อัตราภาษีการขายและการใชˆสินคˆาจะแตกต‡างกันไปทั่วทั้งรัฐ อัตราภาษีที่เป—นฐานของรัฐคือ 7.50 เปอร‹เซ็นต‹ณ วันที่ 1 มกราคม 2013
อย‡างไรก็ตาม อัตราภาษีในบางพื้นที่อาจจะสูงกว‡าที่อื่นๆ (เขตควบคุมอัตราภาษีพิเศษ) ซึ่งผูˆลงคะแนนเสียงไดˆรับรองภาษีในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น
พื้นที่เหล‡านี้ส‡วนใหญ‡จะครอบคลุมบริเวณเกือบทั่วทั้งเขต อย‡างไรก็ตาม บางพื้นที่จะถูกจำ�กัดเพียงเมืองเดียว ภาษีในพื้นที่อาจนำ�มาใชˆ
สำ�หรับบริการพิเศษเช‡น การขนส‡ง หรือหอสมุด หรืออาจใชˆเพื่อสนับสนุนบริการทั่วไป
ตัวอย‡าง:
• ในนาปาเคาน‹ตี้ อัตราภาษีที่ใชˆคือ 8.00 เปอร‹เซ็นต‹ อัตรานี้แสดงใหˆเห็นว‡าอัตราภาษีที่เป—นฐานของรัฐอยู‡ที่ 7.50 เปอร‹เซ็นต‹ จำ�นวน
ที่เพิ่มขึ้นมา 0.5 เปอร‹เซ็นต‹เป—นภาษีของ Napa County Flood Protection Authority โดยจะมีการใชˆอัตราภาษี 8.00 เปอร‹เซ็นต‹
ทั่วทั้งเขต
• ในเมืองวิลเลียมส‹ที่ตั้งอยู‡ในโคลูซาเคาน‹ตี้จะใชˆอัตราภาษี 8.00 เปอร‹เซ็นต‹ อัตรานี้แสดงใหˆเห็นถึงอัตราภาษีที่เป—นฐานของรัฐอยู‡ที่
7.50 เปอร‹เซ็นต‹ บวกกับ 0.5 เปอร‹เซ็นต‹ ซึ่งเป—นภาษีธุรกรรมและการใชˆสินคˆาของเมืองวิลเลียมส‹ อัตราภาษี 8.00 เปอร‹เซ็นต‹จะใชˆ
ภายในวงจำ�กัดของเมืองวิลเลียมส‹เท‡านั้น อัตราภาษีในพื้นที่ของโคลูซาเคาน‹ตี้ที่อยู‡ภายนอกเมืองวิลเลียมส‹จะเป—น 7.50 เปอร‹เซ็นต‹
กว‡า 3 ใน 4 ของธุรกิจทั้งหมดในมลรัฐแคลิฟอร‹เนียที่ตั้งอยู‡ในหรือทำ�ธุรกิจอยู‡ในเขตควบคุมอัตราภาษีพิเศษ

ฉันจะรูˆไดˆอย‡างไรว‡าฉันตˆองแจˆงและชำ�ระภาษีในพื้นที่สำ�หรับเขตควบคุมอัตราภาษีพิเศษที่ไดˆอธิบายไวˆ
ขˆางตˆน
ในฐานะผูˆจำ�หน‡าย คุณตˆองแจˆงและชำ�ระภาษีการขายในทˆองที่ (หรือที่เรียกว‡า ภาษีธุรกรรม) หรือภาษีการใชˆจากการขาย หรือการเช‡า
ที่ตˆองชำ�ระภาษี หากคุณ:
• มีสถานที่ตั้งธุรกิจหรือมีการประกอบธุรกิจภายในพื้นที่
• ใหˆเช‡าทรัพย‹สินส‡วนบุคคลที่จับตˆองไดˆที่มีการใชˆในพื้นที่
• ขายหรือใหˆเช‡ายานพาหนะ เรือที่ไม‡มีเอกสารกำ�กับ หรือ เครื่องบินที่จะจดทะเบียนในพื้นที่
คุณประกอบธุรกิจภายในพื้นที่หากคุณเป—นผูˆจำ�หน‡ายสินคˆาปลีก ผูˆซึ่ง:
• ดูแล อาศัย หรือใชˆสำ�นักงานในรูปแบบต‡างๆ  หˆองจำ�หน‡ายสินคˆา คลังสินคˆา หรือสถานที่อื่นๆ ของธุรกิจในพื้นที่ แมˆว‡าจะเป—น
การใชˆชั่วคราว ทางอˆอม หรือผ‡านตัวแทนจำ�หน‡าย หรือ
• มีผูˆแทนประเภทต‡างๆปฎิบัติงานในพื้นที่เพื่อจุดประสงค‹ในการทำ�การขาย ทำ�การส‡งมอบ หรือรับคำ�สั่งซื้อ หรือ
• รับรายไดˆที่เป—นค‡าเช‡าจากการใหˆเช‡าทรัพย‹สินส‡วนบุคคลที่จับตˆองไดˆที่อยู‡ในพื้นที่นั้น
มีความแตกต‡างบางประการระหว‡างกฎที่ใชˆสำ�หรับการชำ�ระภาษีในเขตพื้นที่พิเศษ และการชำ�ระภาษีการขายและการใชˆสินคˆาโดยทั่วไป
คุณควรอ้างอิงจากภาษีพื้นที่ เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 44 สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถดูเอกสารเผยแพร‡ไดˆจากเว็บไซต‹ของเราที่
www.boe.ca.gov

หากการขายหรือการใหˆเช‡าของคุณไม‡ตˆองชำ�ระภาษีพื้นที่พิเศษ คุณจะตˆองรายงานภาษีในอัตราภา๊่้๊๋ษีที่เป—นฐานของรัฐ  ซึ่งป•จจุบันอยู‡ที่
7.50 เปอร‹เซ็นต‹

ฉันจะสามารถทราบไดˆอย‡างไรว‡าเขตควบคุมอัตราภาษีพิเศษตั้งอยู‡ที่ใดบˆาง
•
•

คุณสามารถไปยังเว็บไซต์ของเราที่ www.boe.ca.gov และเลือก “อัตราภาษีของเมืองและท้องถิ่น” จากเมนูเลื่อนลง
“ภาษีและค่าธรรมเนียม” เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับอัตราภาษี
คุณสามารถติดต‡อศูนย์บริการลูกค้าีไดˆที่หมายเลข 1-800-400-1775 ในระหว‡างช‡วงเวลาทำ�การปกติ และพูดคุยกับเจˆาหนˆาที่

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันเก็บภาษีจากลูกคˆาของฉันมากเกินไป
หากคุณเรียกเก็บภาษีมากกว‡าจำ�นวนที่กำ�หนดไวˆ คุณตˆองคืนจำ�นวนที่เกินมาใหˆกับลูกคˆา หรือชำ�ระส‡วนที่เกินใหˆกับเรา
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การใชˆสินคˆาแทนเงินสดและการแลกเปลี่ยนตˆองชำ�ระภาษีใช‡หรือไม‡
ใช‡ การใชˆสินคˆาแทนเงินสดหรือการแลกเปลี่ยนเป—นการขายหรือการซื้อภายใตˆกฎหมายภาษีการขายและการใชˆสินคˆา โดยทั่วไปแลˆว ภาษี
จะนำ�มาประยุกต‹ใชˆในราคาตลาดที่ยุติธรรมของทรัพย‹สินหรือบริการที่ไดˆรับ  
ตัวอย‡างเช‡น สมมุติว‡าคุณเป—นผูˆจำ�หน‡ายอุปกรณ‹อิเล็กทรอนิกส‹ และเป—นหนี้บริการดˆานทันตกรรมอยู‡ 500 ดอลลาร‹สหรัฐฯ แทนที่จะชำ�ระ
ดˆวยเงินสด คุณใหˆโทรทัศน‹ซึ่งเป—นสินคˆาที่อยู‡ภายในรˆานของคุณเพื่อชำ�ระค‡าทันตกรรมที่คˆางอยู‡ทั้งหมด ธุรกรรมนี้สามารถพิจารณาว‡า
เป—นการขายโทรทัศน‹ที่ตˆองชำ�ระภาษีไดˆ และคุณจะตˆองรายงานและชำ�ระภาษีโดยยึดตามจำ�นวนเงิน 500 ดอลลาร‹สหรัฐฯ

การซื้อขายแลกเปลี่ยนตˆองชำ�ระค‡าภาษีใช‡หรือไม‡
ใช‡ มูลค‡าของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสามารถนำ�มาพิจารณาเพื่อชำ�ระภาษีไดˆ ตัวอย‡างเช‡น หากคุณขายรถในราคา 20,000 ดอลลาร‹สหรัฐฯ
และยอมรับมูลค‡าการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ 4,000 ดอลลาร‹สหรัฐฯ ซึ่งเป—นการชำ�ระเงินบางส‡วน การชำ�ระภาษีจะอิงจากราคาขายที่ 20,000
ดอลลาร‹สหรัฐฯ (นั่นคือเมื่อนำ�มาคำ�นวณภาษีการขาย คุณไม‡สามารถหักลบมูลค‡าของการซื้อขายแลกเปลี่ยนจากราคาขายของรถที่ไดˆขาย
ไปแลˆวไดˆ)

ค‡าบริการจัดส‡งและค‡าดำ�เนินการที่มีการเรียกเก็บเงินจะตˆองเสียภาษีหรือไม‡

ค‡าบริการจัดส‡ง
คุณมีทรัพย‹สินที่จัดส‡งถึงลูกคˆาโดยตรงโดยการใชˆบริษัทขนส‡งทั่วไป เช‡น U.S. Mail หรือบริษัทรับจˆางอิสระ
ค‡าบริการจัดส‡งจะไม‡ตˆองชำ�ระภาษีภายใตˆเงื่อนไขเหล‡านี้ หากมีการแจˆงอย‡างชัดเจนว‡า มีการกรอกขˆอมูลแยกไวˆในใบแจˆงหนี้ หรือใบ
เรียกเก็บเงินจากการขายอื่นๆ หากไม‡มีการระบุค‡าบริการจัดส‡งแยกต‡างหาก ค‡าบริการเหล‡านั้นจะตˆองนำ�มาชำ�ระภาษีดˆวย
ตัวอย‡าง: คุณขายตูˆเย็นและมีการจัดส‡งโดยบริษัทรับจˆางขนส‡งอิสระ ในใบแจˆงหนี้นั้น คุณแสดงจำ�นวนเงิน 750 ดอลลาร‹สหรัฐฯ
สำ�หรับค‡าตูˆเย็น และบวกเพิ่มโดยมีการระบุแยกต‡างหากสำ�หรับค‡าบริการจัดส‡งจำ�นวน 50 ดอลลาร‹สหรัฐฯ (เป—นจำ�นวนเงินที่ผูˆจัดส‡ง
เรียกเก็บจากคุณ) เนื่องจากค‡าบริการจัดส‡งมีการระบุแยกต‡างหาก การเสียภาษีจะเรียกเก็บเฉพาะค‡าตูˆเย็น (750 ดอลลาร‹สหรัฐฯ)
หากใบแจˆงหนี้แสดงค‡าใชˆจ‡ายเป—นราคาเดียวคือ 800 ดอลลาร‹สหรัฐฯ การเสียภาษีจะเรียกเก็บจากจำ�นวนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ: หากคุณเรียกเก็บค‡าบริการจัดส‡งมากกว‡าค‡าใชˆจ‡ายที่เกิดขึ้นจริง จำ�นวนที่บวกเพิ่มเขˆาไปจะตˆองนำ�มายื่นชำ�ระภาษี ในตัวอย‡าง
ขˆางตˆน หากคุณคิดค‡าบริการจัดส‡งกับลูกคˆาของคุณ 60 ดอลลาร‹สหรัฐฯ แต‡ตˆนทุนการจัดส‡งจริงของคุณอยู‡ที่ 50 ดอลลาร‹สหรัฐฯ (จำ�นวน
เงินที่ผูˆจัดส‡งเรียกเก็บจากคุณ) จำ�นวนเงินที่บวกเพิ่ม 10 ดอลลาร‹สหรัฐฯ จะตˆองนำ�มายื่นภาษีดˆวย
คุณใชˆยานพาหนะของคุณในการจัดส‡งสินคˆา
การเสียภาษีจะเรียกเก็บจากค‡าบริการจัดส‡งหากคุณใชˆยานพาหนะส‡วนตัวของคุณ ไม‡ว‡าค‡าบริการเหล‡านั้นจะถูกระบุแยกต‡างหากในใบ
แจˆงหนี้หรือไม‡ (ดูที่หมายเหตุดˆานล‡าง)
ตัวอย‡าง: คุณขายตูˆเย็นและจัดส‡งใหˆกับลูกคˆาของคุณโดยใชˆยานพาหนะส‡วนตัวของคุณ ในใบแจˆงหนี้ คุณแสดงจำ�นวนเงิน 750 ดอลลาร‹
สหรัฐฯ สำ�หรับค‡าตูˆเย็น และบวกเพิ่ม 50 ดอลลาร‹สหรัฐฯ สำ�หรับการจัดส‡งโดยระบุแยกต‡างหาก การเสียภาษีจะเรียกเก็บทั้งจากค‡า
จัดส‡งและค‡าตูˆเย็น
หมายเหตุ: การเสียภาษีจะไม‡เรียกเก็บจากค‡าบริการจัดส‡งในกรณีใชˆยานพาหนะส‡วนตัวของคุณ หากมีการทำ�สัญญาการขายเป—นลายลักษณ‹
อักษรและลงลายมือชื่อก‡อนการจัดส‡งว‡าใหˆโอนการเป—นเจˆาของทรัพย‹สินไปเป—นของผูˆซื้อก‡อนทำ�การจัดส‡ง
ค‡าดำ�เนินการ
โดยปกติแลˆว ค‡าดำ�เนินการจะตˆองชำ�ระภาษี
ค‡าใชˆจ‡ายรวม
หากคุณคิดค‡าบริการจัดส‡งและค‡าดำ�เนินการเป—นจำ�นวนเงินรายการเดียว (ตัวอย‡างเช‡น ใบแจˆงหนี้แสดงจำ�นวนเงินรายการเดียวสำ�หรับ
“การส‡งของทางไปรษณีย‹และการดำ�เนินการ” หรือ “การขนส‡งทางเรือและการดำ�เนินการ” ) ส‡วนหนึ่งของการเรียกเก็บเงินที่เป—นการดำ�เนินการ
โดยปกติแลˆวจะตˆองชำ�ระภาษี ในขณะที่ส‡วนที่เป—นการจัดส‡งอาจจะตˆองชำ�ระ หรือไม‡ตˆองชำ�ระภาษี (ดูที่ “ค‡าบริการจัดส‡ง” ที่ดˆานบน)
หมายเหตุ: มีความสำ�คัญที่จะตˆองใชˆขˆอตกลงต‡างๆ เช‡น การจัดส‡ง การขนส‡งทางเรือ หรือการส‡งของทางไปรษณีย‹ในใบแจˆงหนี้เพื่อแสดงถึง
การเรียกเก็บเงิน ค‡าบริการจัดส‡ง ตัวอย‡างเช‡น การเรียกเก็บเงินที่ระบุแยกออกมาว‡าเป—นค‡าดำ�เนินการอย‡างเดียวเท‡านั้นที่จะไม‡ถูกพิจารณา
ว‡าเป—นค‡าบริการจัดส‡ง และค‡าดำ�เนินการทั้งหมดจะตˆองยื่นชำ�ระภาษี แมˆว‡าค‡าบริการส‡งของทางไปรษณีย‹ หรือค‡าบริการขนส‡งทางเรือจะระบุ
อยู‡ในการซื้อขายแบบเหมารวมทั้งหมด
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สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการจัดส่ง หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีสำ�หรับธุรกรรมเฉพาะว่าเป็นอย่างไรนั้น โปรดโทรศัพท์
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา อีกทั้ง คุณอาจสามารถขอรับสำ�เนาของระเบียบ 1628 ค่าบริการขนส่ง หรือ ค่าขนส่งสินค้าทางเรือและค่า
บริการขนส่ง เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 100

หากฉันขนส‡งสินคˆาไปยังลูกคˆาโดยตรงในนามของผูˆคˆาปลีกนอกรัฐ ฉันตˆองรับผิดชอบภาษีการขาย
หรือไม‡
หากคุณขนส‡งสินคˆาไปยังลูกคˆาโดยตรงในมลรัฐแคลิฟอร‹เนียสำ�หรับผูˆคˆาปลีกนอกรัฐ คุณไม‡ตˆองรับผิดชอบภาษีการขายของคุณกับผูˆคˆาปลีก
นอกรัฐ หากผูˆคˆาปลีกรายนั้นมีใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡ายของมลรัฐแคลิฟอร‹เนียที่ถูกตˆองตามกฎหมาย หรือมีเอกสารรับรองการ
จดทะเบียนภาษีการใชˆของมลรัฐแคลิฟอร‹เนีย ผูˆคˆาปลีกนอกรัฐจะตˆองเป—นผูˆรับผิดชอบภาษีการขายใหˆกับลูกคˆาในมลรัฐแคลิฟอร‹เนีย
อย‡างไรก็ตาม คุณจะเป—นหนี้ภาษี หากผูˆคˆาปลีกนอกรัฐไม‡มีใบอนุญาตแบบใดแบบหนึ่ง และการขายปลีกของทรัพย‹สินนั้นขึ้นอยู‡กับภาษี
การขายหรือการใชˆสินคˆาของมลรัฐแคลิฟอร‹เนีย ราคาขายปลีกของสินคˆาจะตˆองเป—นแบบใดแบบหนึ่งดังต‡อไปนี้ :
• จำ�นวนเงินที่ผูˆคˆาปลีกนอกรัฐเรียกเก็บจากลูกคˆามลรัฐแคลิฟอร‹เนีย
• จำ�นวนเงินที่คุณเรียกเก็บจากผูˆคˆาปลีกนอกรัฐ และบวกเพิ่มราคาอีก 10 เปอร‹เซ็นต‹
หากลูกคˆาในมลรัฐแคลิฟอร‹เนียซื้อทรัพย‹สินเพื่อนำ�มาขายต‡อ คุณไม‡ตˆองรับผิดชอบภาษี หากคุณไดˆรับและเก็บบันทึกหลักฐานของคุณ
เกี่ยวกับใบอนุญาตการจำ�หน‡ายต‡อของมลรัฐแคลิฟอร‹เนียที่ถูกตˆองตามกฏหมายจากลูกคˆา

หากฉันรับการชำ�ระเงินเป—นสกุลเงินต‡างประเทศ ฉันจะคำ�นวณภาษีอย‡างไร
ภาษีจะคำ�นวณดˆวยสกุลเงินดอลลาร‹สหรัฐฯ โดยอาศัยฐานจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต‡างประเทศในวันที่ขายสินคˆา

ฉันสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดˆจากที่ไหน
เราสนับสนุนใหˆคุณใชˆประโยชน‹จากทรัพยากรอื่นๆ ของเรา เช‡น เว็บไซต‹ของเรา ชั้นเรียน แบบฟอร‹ม  และเอกสารเผยแพร‡ อีกทั้งเอกสาร
เผยแพร‡บางส‡วนที่มีการแปลเป—นหลายภาษาก็มีพรˆอมบริการอีกดˆวย โปรดดูที่หนˆา “รายละเอียดเพิ่มเติม” ที่ดˆานหลังของเอกสารเผยแพร‡
ฉบับนี้
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การรายงานภาษี
แบบเสียภาษีการขายและการใชˆสินคˆาคืออะไร
ผูˆถือใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡ายจะใชˆแบบเสียภาษีการขายและการใชˆสินคˆาเพื่อรายงานการชำ�ระภาษีการขายและการใชˆสินคˆาไปยัง BOE
ผูˆถือใบอนุญาตจำ�เป—นตˆองยื่นแบบเสียภาษี ธุรกิจบางอย‡างอาจมีคุณสมบัติที่จะใชˆแบบเสียภาษีแบบย‡อไดˆ เป—นแบบฟอร‹ม BOE-401-EZ
หรือแบบฟอร‹มชนิดย‡อ – ของแบบเสียภาษีการขายและการใชˆสินคˆา  ขึ้นอยู‡กับประเภทของสิทธิในการหักลดหย‡อนภาษี

ฉันจะตˆองยื่นแบบเสียภาษีเมื่อใด
เมื่อคุณไดˆรับใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡าย คุณจะไดˆรับคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการยื่นแบบเสียภาษีในแบบรายเดือน รายไตรมาส หรือการ
รายงานภาษีประจำ�ปÜ
กำ�หนดการยื่นแบบเสียภาษีของคุณคือหลังจากการปÛดรอบระยะเวลารายงานแต‡ละรอบ หรือพูดง‡ายๆก็คือ ถˆารอบระยะเวลาของคุณ
ปÛดในวันที่ 30 มิถุนายน การยื่นแบบเสียและการชำ�ระเงินจะครบกำ�หนดในวันที่ 31 กรกฎาคม ซึ่งเป—นวันสุดทˆายของเดือนถัดมา
หากวันที่ครบกำ�หนดเป—นวันเสาร‹ อาทิตย‹ หรือวันหยุดตามกฎหมาย การยื่นแบบเสียภาษีจะครบกำ�หนดในวันทำ�การถัดไป
คุณตˆองยื่นแบบเสียภาษี และชำ�ระเงินภายในวันที่ครบกำ�หนด ไม‡ว‡าจะเป—การยื่นแบบเสียภาษีออนไลน์ จดหมาย หรือการส‡ง
ดˆวยตัวเอง การไม‡ไดˆรับแบบเสียภาษีหรือการแจˆงล‡วงหนˆาจากเราไม‡สามารถใชˆเป—นขˆอแกˆตัวจากขˆอบังคับในการยื่นแบบภาษีไดˆ

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันยื่นแบบเสียภาษีล‡าชˆาหรือชำ�ระค‡าภาษีเกินเวลาที่กำ�หนดไวˆ
หากคุณยื่นแบบเสียภาษีหรือชำ�ระภาษีล่าช้า คุณต้องรับผิดชอบดอกเบี้ย และค่าปรับ หากคุณชำ�ระหนี้ภาษีเต็มจำ�นวนตามเวลาที่กำ�หนด
แต่ไม่ได้ยื่นแบบเสียภาษีตามเวลาที่กำ�หนด คุณยังคงต้องรับผิดชอบค่าปรับสำ�หรับการยื่นแบบเสียภาษีล่าช้ากว่ากำ�หนด คุณสามารถดู
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินเหล่านี้ได้ในดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียม เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 75 จากเว็บไซต์ของเรา
หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา
ภายใตˆสถานการณ‹ที่จำ�กัด เราอาจอนุญาตใหˆขยายเวลาการยื่นแบบเสียภาษีไดˆ (สูงสุดหนึ่งเดือน) หากไดˆรับการยินยอมใหˆขยายเวลา
และสามารถยื่นแบบเสียภาษีและชำ�ระเงินไดˆภายในเวลาที่อนุญาต คุณจะเป—นหนี้ดอกเบี้ยของการชำ�ระเงิน แต‡จะไม‡ตˆองชำ�ระค‡าปรับ
หากคุณไม่สามารถยื่นแบบของคุณได้ตามเวลาที่กำ�หนด คุณควรส่งคำ�ร้องขอขยายเวลาในการยื่นแบบเสียภาษีแบบออนไลน์ โดยเลือก
“ขอขยายเวลาการยื่นแบบเสียภาษี” จากเมนูเลื่อนลง “ยื่นแบบเสียภาษี” บนเว็บไซต์ของเราที่ www.boe.ca.gov

หากฉันไม‡มีภาษีคˆางชำ�ระ ฉันยังตˆองยื่นแบบเสียภาษีหรือไม‡
ใช‡ ถึงแมˆว‡าคุณจะไม‡ไดˆเป—นหนี้ภาษีสำ�หรับรอบระยเวลาการรายงาน ไม‡มีการขายในรอบระยะเวลา หรือการขายทั้งหมดของคุณไม‡ตˆอง
ชำ�ระภาษีก็ตาม แต‡คุณยังตˆองยื่นแบบเสียภาษี

การขายประเภทใดที่มีการรวมอยู‡ในยอดขายขั้นตˆน
กฎหมายกำ�หนดใหˆคุณตˆองรายงานการขายทรัพย‹สินส‡วนบุคคลที่จับตˆองไดˆใดๆก็ตาม ไม‡ว‡าคุณจะไดˆรับการชำ�ระเงินสำ�หรับทรัพย‹สิน
ดังกล‡าวหรือไม‡ โดยทั่วไปแลˆว การชำ�ระเงินสำ�หรับการขายของคุณจะอยูในรูปแบบของเงิน (เช‡น เงินสดและการขายที่มีการเรียกเก็่บเงิน)
อย‡างไรก็ตาม อาจมีบางเวลาที่คุณจะรับการชำ�ระเงินในรูปแบบอื่น (เช‡น การแลกเปลี่ยนทรัพย‹สิน) และตˆองมีการรายงานราคาตลาด
ที่ยุติธรรมของการชำ�ระเงินเหล‡านั้น
ตˆองไม‡รวมใบเสร็จสำ�หรับการขายต‡อไปนี้ในยอดขายรวมทั้งหมด:
• การขายลอตเตอรี่ของมลรัฐแคลิฟอร‹เนีย (ลอตเตอรี่แบบขูด ตั๋วลอตโต และอื่นๆ)
• การเรียกเก็บค‡าบริการสำ�หรับใบสั่งจ‡ายเงิน
• การขายใบรับรองของขวัญ (ดูที่หมายเหตุในหนˆาถัดไป)
• ค‡าธรรมเนียมขยะทางอิเล็กทรอนิกส‹ (หรือเรียกว‡า eWaste)
ตามที่ไดˆกล‡าวไวˆในบทที่ผ‡านมา คุณตˆองรายงานการขายสำ�หรับรอบระยะเวลาการรายงานภาษีที่จะเกิดขึ้น แมˆว‡าคุณจะไดˆรับการชำ�ระเงิน
ในรอบระยะเวลาที่ต‡างกัน ตัวอย‡างเช‡น คุณอาจขายสินคˆาในเดือนมิถุนายนเป—นเงิน 500 ดอลลาร‹สหรัฐฯ และยอมใหˆลูกคˆาเป—นเจˆาของ
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สินคˆาทันทีดˆวยการใหˆสินเชื่อ เนื่องจากลูกคˆาเป—นเจˆาของสินคˆา (มีการขายเกิดขึ้น) ในเดือนมิถุนายน คุณตˆองรายงานการขายในจำ�นวน
500 ดอลลาร‹สหรัฐฯ ในเดือนนั้น ไม‡ว‡าคุณจะไดˆรับการชำ�ระเงินเมื่อใดก็ตาม
หมายเหตุ: บัตรกำ�นัล แมˆว‡าคุณจะไม‡ไดˆรวมการขายบัตรกำ�นัลภายใตˆยอดขายรวมของคุณ คุณตˆองรายงานการขายที่เกิดขึ้นเมื่อคุณรับ
เอาบัตรกำ�นัลมาสำ�หรับการขายสินคˆา หรือทรัพย‹สินที่ตˆองชำ�ระภาษี การขายจะตˆองมีการรายงานสำ�หรับรอบระยะเวลาการรายงาน
ที่มีการแลกใชˆบัตรกำ�นัล

เมื่อใดที่การซื้อสินคˆาจะตˆองเสียภาษีการใชˆสินคˆา
การซื้ออาจจะตˆองเสียภาษีการใชˆสินคˆาดˆวยเหตุผลหลายประการ เหตุผลที่พบส‡วนใหญ‡คือ:
• คุณใชˆทรัพย‹สินที่ซื้อมาดˆวยใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อ ตามที่ไดˆอธิบายไวˆในบท การใชˆใบกำ�กับยกเวˆน
การเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อ หากคุณใชˆใบอนุญาตการจำ�หน‡ายต‡อเพื่อซื้อสินคˆาที่คุณมีเจตนาจะนำ�มาจำ�หน‡ายต‡อ
ซัพพลายเออร‹ของคุณจะไม‡เรียกเก็บชดเชยภาษีการขาย อย‡างไรก็ตาม หากคุณใชˆสินคˆาเพื่อวัตถุประสงค‹อื่นก‡อนจะทำ�การขายต‡อ  
ในขณะที่มีการใชˆนั้นคุณตˆองรับผิดชอบภาษีการใชˆสินคˆา (การใชˆสินคˆาเพื่อวัตถุประสงค‹ในการจัดแสดง หรือสาธิตก‡อนการจำ�หน‡ายต‡อ
โดยทั่วไปจะไม‡พิจารณาว‡าการใชˆนั้นตˆองชำ�ระภาษีการใชˆสินคˆา)
• คุณใชˆทรัพย‹สินที่ซื้อมาจากผูˆคˆาปลีกนอกรัฐ โดยทั่วไปแลˆว หากคุณซื้อเครื่องมือ หรือสินคˆาจากผูˆคˆาปลีกนอกรัฐโดยไม‡ชำ�ระภาษี
ของมลรัฐแคลิฟอร‹เนีย และใชˆทรัพย‹สินนั้นเพื่อวัตถุประสงค‹อื่นนอกเหนือจากการจำ�หน‡ายต‡อ การซื้อดังกล‡าวจะตˆองชำ�ระภาษี
การใชˆสินคˆาและตˆองรายงานภาษี
หมายเหตุ: ภาษีการใช้สินค้าอาจนำ�มาบังคับใช้กับการเช่าได้ สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับการเช่า โปรดดูการเช่าทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้อง
ได้ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 46 ได้จากเว็บไซต์ของเรา หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา

ฉันจะรายงานหนี้ภาษีการใชˆสินคˆาอย‡างไร
บุคคลธรรมดา
คุณสามารถชำ�ระเงินปีละหนึ่งครั้งตอนที่คุณยื่นแบบเสียภาษีรายได้ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียของคุณ หรือทำ�การชำ�ระเงินโดยตรงไปยัง
BOE หลังจากการซื้อสินค้าแต่ละครั้งโดยใช้การลงทะเบียนออนไลน์บนเว็บไซต์ของเราที่ www.boe.ca.gov ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราที่
ธุรกิจ
เจ้าของธุรกิจที่มีใบอนุญาตสำ�หรับภาษีการขายหรือการใช้สินค้าของมลรัฐแคลิฟอร์เนียต้องรายงานภาษีการใช้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
ทางธุรกิจของพวกเขาด้วยแบบเสียภาษีของพวกเขา
กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียกำ�หนดให้ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต้องจดทะเบียนกับกรมสรรพสามิต และรายงานและชำ�ระหนี้ภาษี
การใช้สินค้าสำ�หรับปีปฏิทินที่ผ่านมาให้แก่กรมสรรพสามิตโดยตรงภายในวันที่ 15 เมษายน ทั้งนี้ ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคือบุคคล
หรือองค์กรที่ได้รับรายรับรวมทั้งหมดจากการดำ�เนินธุรกิจอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งปีปฏิทินโดยไม่จำ�เป็นต้องมีใบ
อนุญาตการเป็นผู้จำ�หน่ายหรือเอกสารรับรองการจดทะเบียนภาษีการใช้สินค้า ไม่มีใบอนุญาตการชำ�ระภาษีการใช้สินค้าโดยตรง หรือ
ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อรายงานภาษีการใช้สินค้ากับกรมสรรพสามิต ทั้งนี้ รายรับรวมคือยอดรวมของรายรับทั้งหมด ไม่ว่าจะมาจากบริการ
ต่างๆ หรือธุรกรรมทางธุรกิจอื่นๆ จากการดำ�เนินธุรกิจทั้งในและนอกมลรัฐ สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูเรื่องการจดทะเบียนภาษีการใช้
สินค้าที่จำ�เป็นสำ�หรับบริษัทที่ให้บริการ เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 126 ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเรา
หมายเหตุ: การซือ้ จากผูคˆ าˆ ปลีกทีอ่ ยูน‡ อกรัฐ ผูคˆ าˆ ปลีกบางรายทีถ่ อื เอกสารรับรองการจดทะเบียนภาษีการใชˆ และจะเก็บ และรายงาน
ภาษีการใชˆสนิ คˆาของมลรัฐแคลิฟอร‹เนียสำ�หรับการขายทีต่ อˆ งชำ�ระภาษีใหˆกบั ลูกคˆาทีอ่ ยูใ‡ นรัฐนี  ้ หากคุณชำ�ระภาษีการใชˆสนิ คˆาของมลรัฐ
แคลิฟอร‹เนียใหˆกบั ผูคˆ าˆ ปลีกเช‡นนี้ คุณไม‡จ�ำ เป—นตˆองรายงานภาษี ผูคˆ าˆ ปลีกรายนัน้ จะตˆองใหˆใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงจำ�นวนภาษีการใชˆสนิ คˆา
ทีเ่ ก็บจากคุณร‡วมกับรายการอืน่ ๆ คุณจะตˆองเก็บสำ�เนาของใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงว‡าคุณไดˆช�ำ ระภาษีการใชˆสนิ คˆาแลˆว
หากคุณชำ�ระภาษีการขายหรือการใชˆสินคˆาอื่นๆ ของรัฐสำ�หรับสินคˆาอย‡างถูกตˆอง และแสดงจำ�นวนเงินในการซื้อในแบบเสียภาษีของคุณ
คุณสามารถขอลดหย‡อนจำ�นวนภาษีที่ตˆองจ‡ายใหˆกับรัฐอื่นในแบบเสียภาษีของคุณไดˆ (ขึ้นอยู‡กับจำ�นวนของภาษีของมลรัฐแคลิฟอร‹เนีย
ที่ครบกำ�หนดคˆางชำ�ระ) อย‡างไรก็ตาม หากคุณจำ�หน‡ายต‡อทรัพย‹สิน คุณไม‡สามารถเรียกรˆองการใหˆเครดิตไดˆ
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ฉันจะชำ�ระภาษีที่ครบกำ�หนดคˆางชำ�ระไดˆอย‡างไร

e∙file

BOARD OF EQUALIZATION

มีทางเลือกสำ�หรับการชำ�ระเงินที่ง‡ายดายและสะดวกที่สามารถใชˆเพื่อชำ�ระภาษีมีอยู‡หลายทาง ไดˆแก‡:
• ชำ�ระเงินโดยตรงจากบัญชีธนาคารของคุณ หลังจากที่คุณยื่นแบบเสียภาษีของคุณผ่านระบบออนไลน์แล้ว คุณสามารถเลือกที่จะ
โอนเงินจากบัญชีของคุณให้กับเราโดยตรง โดยแจ้งหมายเลขระบุธนาคาร และหมายเลขบัญชีธนาคาร การชำ�ระเงินสามารถทำ�ได้ทุก
วันทำ�การของธนาคารที่คุณเลือก ขึ้นอยู่กับวันที่ครบกำ�หนดของการยื่นแบบเสียภาษี หรือการชำ�ระเงินล่วงหน้า
• บัตรเครดิต บัตรเครดิตที่สามารถใชˆไดˆมีดังต‡อไปนี้ : อเมริกันเอ็กซ‹เพรส ดิสคัฟเวอร‹ มาสเตอร‹การ‹ด และวีซ‡า คำ�แนะนำ�สำ�หรับ
การเรียกเก็บจากการชำ�ระเงินของคุณมีอยู‡บนเว็บไซต‹ของเราภายใตˆหัวขˆอ “การชำ�ระเงิน”
• เงินสด เช็ค หรือใบสั่งจ‡ายเงิน การชำ�ระเงินสามารถดำ�เนินการผ‡านทางไปรษณีย‹ หรือที่สำ�นักงานทุกแห‡งของเรา กรุณาอย‡าส‡ง
เงินสดมาทางจดหมาย กำ�หนดสั่งจ‡ายเงินของคุณใหˆกับกรมสรรพาสามิตของรัฐ การชำ�ระเงินดˆวยตัวเองจะตˆองมาที่สำ�นักงานของเรา
ในวันที่หรือก‡อนวันที่ที่ครบกำ�หนด การชำ�ระเงินผ‡านทางไปรษณีย‹จะตˆองประทับตราไปรษณีย‹ตรงในวันที่หรือก‡อนวันที่ที่ครบกำ�หนด
• การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) ในปัจจุบัน การชำ�ระเงินผ่าน EFT จำ�เป็นสำ�หรับธุรกิจที่มีการชำ�ระภาษีการขายและ
การใช้สินค้าโดยเฉลี่ย 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ธุรกิจอื่นๆ สามารถชำ�ระเงินผ่านทาง EFT ได้โดยความสมัครใจ สำ�หรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำ�ระเงินผ่านทาง EFT กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.boe.ca.gov และเลือก “การโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์” จากเมนูเลื่อนลงที่ “ทำ�การชำ�ระเงิน” หรือคุณอาจเข้าไปดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกสองแหล่ง อันได้แก่ เรื่องแนวทาง
สำ�หรับการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 159 หรือเรื่องแนวทางสำ�หรับการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตสำ�หรับบัญชี เอกสาร
เผยแพร่ฉบับที่ 159EFT จากเว็บไซต์ของเรา
• แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของ BOE ชื่อ ePay (การชำ�ระเงินอิเล็กทรอนิกส์) แอปพลิเคชันของ BOE ที่ชื่อว่า ePay เป็นวิธีการ
ที่จะจัดการการชำ�ระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์มือถือของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุณสามารถทำ�การชำ�ระเงินไป
ยังบัญชี BOE ของคุณผ่านการหักบัญชีธนาคารหรือชำ�ระด้วยบัตรเครดิตก็ได้
ขˆอควรจำ�: ไม‡ว‡าคุณจะชำ�ระเงินดˆวยวิธีการใด คุณตˆองยื่นแบบเสียภาษี และชำ�ระเงินใหˆตรงเวลา

ฉันสามารถป•ดเศษใหˆเป—นดอลล‡าร‹เต็มจำ�นวนไดˆหรือไม‡
ไดˆ คุณอาจป•ดเศษใหˆเป—นดอลล‡าร‹เต็มจำ�นวนในแบบเสียภาษีของคุณ จำ�นวนที่นˆอยกว‡า 50 เซ็นต‹สามารถป•ดเศษลงไปเป—นจำ�นวน
ดอลล‡าร‹ที่ต่ำ�กว‡า และจำ�นวน 50 เซ็นต‹หรือมากกว‡านั้นสามารถป•ดเศษขึ้นไปเป—นจำ�นวนดอลล‡าร‹ที่สูงกว‡า ตัวอย‡างเช‡น 127.49 ดอลลาร‹
สหรัฐฯ สามารถป•ดเศษเป—น 127.00 ดอลลาร‹สหรัฐฯ และ 127.50 ดอลลาร‹สหรัฐฯ สามารถป•ดเศษเป—น 128 ดอลลาร‹สหรัฐฯ

โปรแกรมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ปกปิดการขาย
ถือเป็นความผิดอาญาสำ�หรับผู้ที่มีเจตนาขาย ซื้อ ติดตั้ง ถ่ายโอน หรือครอบครองโปรแกรมซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อนหรือ
ขจัดการขายและบิดเบือนบันทึกหลักฐาน
การใช้อุปกรณ์เหล่านี้ให้ข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมที่เหนือกว่าเจ้าของธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎหมายและจ่ายภาษีและค่า
ธรรมเนียมตามอัตราส่วนที่เป็นธรรม ผู้ฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษจำ�คุกประจำ�เคาน์ตีสูงสุดสามปี ปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ และจะต้องจ่าย
ค่าภาษีที่ปิดบังไว้อย่างผิดกฎหมายทั้งหมด บวกกับเบี้ยปรับ รวมถึงดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่มีทั้งหมด

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม‡ยื่นแบบเสียภาษี
เราจะติดต‡อคุณ และแจˆงใหˆคุณยื่นแบบเสียภาษีที่จำ�เป—น หากคุณไม‡ยื่น ใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡ายของคุณอาจถูกยกเลิก ซึ่งการกระทำ�
ดังกล‡าวจะทำ�ใหˆคุณไม‡สามารถประกอบธุรกิจไดˆอย‡างถูกกฎหมาย หากใบอนุญาตของคุณถูกยกเลิกและคุณยังคงดำ�เนินธุรกิจต‡อไปตามที่
ระบุไวˆในมาตราที่ 6071 ของประมวลกฎหมายรัษฎากรและภาษีสรรพากร คุณอาจมีความผิดทางอาญาประเภทลหุโทษที่อาจถูกลงโทษ
โดยการเสียค‡าปรับตั้งแต‡ 1,000 ดอลลาร‹สหรัฐฯ ถึง 5,000 ดอลลาร‹สหรัฐฯ หรือจำ�คุกไม‡เกินหนึ่งปÜ หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ ตามที่ระบุไวˆใน
มาตราที่ 7153 ของประมวลกฎหมายรัษฎากรและภาษีสรรพากร

บัญชีการชำ�ระเงินล‡วงหนˆาคืออะไร
ธุรกิจที่มียอดขายที่ตˆองชำ�ระภาษีเฉลี่ย 17,000 ดอลลาร‹สหรัฐฯ หรือมากกว‡านั้นต‡อเดือนตˆองมีการชำ�ระเงินภาษีล‡วงหนˆา คุณจะไดˆรับแจˆง
เป—นลายลักษณ‹อักษรหากขˆอกำ�หนดนี้มีผลบังคับใชˆกับคุณ โปรดอย‡าทำ�การชำ�ระเงินล‡างหนˆาก‡อนที่จะไดˆรับอนุญาตอย‡างเป—นลายลักษณ‹
อักษร
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หากฉันขายหรือจัดจำ�หน‡ายเชื้อเพลิง มีขˆอกำ�หนดเพิ่มเติมสำ�หรับการรายงานหรือการชำ�ระภาษี
การขายหรือไม‡
หากคุณเป—นผูˆคˆาส‡งหรือเป—นซัพพลายเออร‹ของเชื้อเพลิงบางชนิด คุณตˆองเก็บเงินสำ�หรับการชำ�ระล‡วงหนˆาในส‡วนของภาษีการขายในบางจุด
ของกระบวนการจัดจำ�หน‡ายเชื้อเพลิง คุณตˆองรายงานและชำ�ระเงินที่คุณเก็บในการส‡งคืน “SG” หากคุณเป—นผูˆคˆาปลีกหรือผูˆขายเชื้อเพลิง
แบบอื่นซึ่งมีการชำ�ระภาษีการขายที่จ‡ายล‡วงหนˆาใหˆกับซัพพลายเออร‹ของคุณแลˆว คุณสามารถเบิกเงินคืนไดˆดˆวยตนเองดˆวยการเรียกรˆอง
เครดิตสำ�หรับค‡าภาษีที่จ‡ายล‡วงหนˆาเมื่อคุณยื่นแบบเสียภาษีการขาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่สำ�เนาของภาษีการขายที่จ่าย
ล่วงหน้าและการขายเชื้อเพลิง เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 82 หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

หากลูกคˆาชำ�ระเงินหลังรอบระยะเวลาการรายงานภาษี หรือชำ�ระเงินเป—นงวด ภาษีจะครบกำ�หนดชำ�ระ
เมื่อใด
ภาษีจะครบกำ�หนดในรอบระยะเวลาที่มีการขาย คือเมื่อลูกคˆาครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์ในสินคˆา ซึ่งเป—นจริงไม‡ว‡าคุณจะไดˆรับการชำ�ระเงิน
ในเวลานั้นหรือไม‡ก็ตาม (ตัวอย‡างเช‡น เป—นเงินสด) หรือในวันที่หลังจากนั้น (เช‡น การขายแบบใหˆสินเชื่อ) ดังนั้น คุณตˆองรายงานการขาย
แบบใหˆสินเชื่อหรือการขายแบบเรียกเก็บเงินในรอบระยะเวลาที่เกิดธุรกรรมดังกล‡าว โดยไม‡คำ�นึงว‡าคุณจะไดˆรับการชำ�ระเงินเมื่อใด
อย‡างไรก็ตาม สำ�หรับการชำ�ระเงินค‡าเช‡าจะไดˆรับการดูแลที่แตกต‡างออกไป โดยทั่วไปแลˆว การชำ�ระค‡าเช‡าจะมีการรายงานในรอบระยะเวลา
ที่คุณไดˆรับเงิน โดยไม‡คำ�นึงว‡าการเช‡าที่ตˆองเสียภาษีจะเริ่มตˆนเมื่อใด คุณไม‡ตˆองรายงานยอดเงินคˆางชำ�ระของค‡าเช‡าที่ยังไม‡ไดˆมีการชำ�ระ
(สำ�หรับการเช‡ารถบรรทุก เครื่องบินและอุปกรณ‹ขนส‡งแบบเคลื่อนที่แบบอื่นจะมีการใชˆกฎที่แตกต‡างออกไป)
สำ�หรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเช‡า คุณสามารถดูไดˆที่เอกสารของระเบียบที่ 1660 การเช‡าทรัพย‹สินส‡วนบุคคลที่จับตˆองไดˆ— เรื่องทั่วไป
หรือระเบียบที่ 1661 การเช‡าอุปกรณ‹ขนส‡งแบบเคลื่อนที่  จากเว็บไซต‹ของเราที่ www.boe.ca.gov อีกทั้ง คุณยังสามารถดูข้อมูลได้จาก
สำ�เนาของการเช่าทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 46 อีกทั้ง คุณสามารถขอรับข้อมูลได้ได้
โดยโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา

ฉันมีการรายงานภาษีประจำ�ปÜ หากฉันปÛดหรือขายกิจการ ฉันตˆองรายงานภาษีเมื่อใด
คุณตˆองยื่นแบบเสียภาษีครั้งสุดทˆายเมื่อคุณปÛดกิจการ หากคุณปÛดกิจการในระหว‡างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม คุณตˆองยื่น
แบบเสียภาษีการขายและการใชˆสินคˆาครั้งสุดทˆายภายในวันที่ 30 เมษายน หากคุณปÛดกิจการภายในระหว‡างวันที่ 1 เมษายนถึงวันที่
30 มิถุนายน วันที่ยื่นภาษีคือวันที่ 31 กรกฎาคม หากคุณปÛดกิจการระหว‡างวันที่ 1 กรกฎาคมถึงวันที่ 30 กันยายน วันที่ยื่นภาษีคือ
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม หากคุณปÛดกิจการระหว‡างวันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม คุณตˆองยื่นภาษีภายในวันที่ 31 มกราคม
เมื่อคุณปÛดหรือขายกิจการ คุณควรติดต‡อสำ�นักงานสาขาที่ใกลˆที่สุดของเรา คุณตˆองยื่นแบบเสียภาษีการขายและการใชˆสินคˆาครั้งสุดทˆาย
หากคุณไม‡สามารถยื่นแบบเสียภาษีไดˆในเวลาที่กำ�หนดคุณจะตˆองเสียดอกเบี้ยและค‡าปรับ โปรดอ้างอิงจากเรื่องการยกเลิกใบอนุญาตการ
เป็นผู้จำ�หน่ายของคุณ เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 74 สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ฉันสามารถขอความช‡วยเหลือเกี่ยวกับการกรอกแบบเสียภาษีใหˆสมบูรณ‹ไดˆจากที่ใด
คุณสามารถขอความช‡วยเหลือไดˆจากเว็บไซต‹ของเรา หรือทางโทรศัพท‹หรือติดต‡อดˆวยตนเองที่สำ�นักงานสาขาของเรา บนเว็บไซต‹ของเรา
มีความช‡วยเหลือในรูปแบบของบทช‡วยสอนออนไลน‹ของชั้นเรียนภาษีการขายและการใชˆสินคˆาเบื้องตˆน ซึ่งจะมีการเปÛดสอนเป—นระยะ
ในสำ�นักงานของเราที่มีอยู‡ทั่วรัฐ ในชั้นเรียนจะมีการสอนใหˆคุณกรอกแบบเสียภาษีใหˆสมบูรณ‹ทีละขั้นตอน
เว็บไซต‹ของเรายังมีรายการคำ�ถามที่ถามบ‡อย (FAQs) เอกสารเผยแพร‡ กฎหมายและระเบียบ คุณสามารถใส‡หัวขˆอในช‡องคˆนหาที่ดˆานบน
ของหนˆาจอและเขˆาถึงแหล‡งขˆอมูลต‡างๆ อีกทั้ง คุณยังสามารถโทรศัพท‹ติดต‡อหรือแวะไปที่สำ�นักงานสาขาที่ใดที่หนึ่งของเราหรือโทรศัพท‹
ติดต‡อศูนย์บริการลูกค้าีเพื่อขอความช‡วยเหลือไดˆ เจˆาหนˆาที่จะอธิบายใหˆทราบถึงวิธีการกรอกขˆอมูลในแบบเสียภาษีใหˆสมบูรณ‹
อย‡างถูกตˆอง ถึงแมˆว‡าเจˆาหนˆาที่จะไม‡สามารถจัดเตรียมแบบเสียภาษีใหˆคุณหรือตรวจสอบบันทึกหลักฐานของของคุณเพื่อลงความเห็น
เกี่ยวกับจำ�นวนเงินที่คุณตˆองรายงาน แต‡พวกเขาก็ยินดีที่จะอธิบายถึงขˆอมูลที่จำ�เป—นตˆองและวิธีการกรอกขˆอมูลเหล‡านั้น

นักบัญชีของฉันเป็นผู้จัดเตรียมแบบเสียภาษี ฉันสามารถให้นักบัญชียื่นแบบภาษีให้ฉันได้หรือไม่
ได้ นักบัญชีของคุณสามารถลงทะเบียนยื่นแบบเสียภาษีคุณได้ เรามีแบบฟอร์มทางออนไลน์
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บริการออนไลน์
BOE มุ่งมั่นที่จะให้บริการออนไลน์สำ�หรับผู้จ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมทุกคน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.boe.ca.gov
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม ขณะนี้ เราได้นำ�เสนอบริการออนไลน์ดังต่อไปนี้
ลงทะเบียนขอใบอนุญาต เอกสารสิทธิ์ หรือบัญชี
• ใบอนุญาตการเป็นผู้จำ�หน่าย
• ภาษีผลตอบแทนจากยาง
• ใบอนุญาตสำ�หรับเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินทางของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
• รูปลอกอัตราตราดอกเบี้ยแบบคงที่ประจำ�ปี
• การซื้อผลิตภัณฑ์บุหรี่และ/หรือยาสูบทางอินเทอร์เน็ต
ต่อเอกสารสิทธิ์ของคุณ
• ผลิตภัณฑ์บุหรี่และยาสูบ
• ข้อตกลงภาษีเชื้อเพลิงระหว่างประเทศ (IFTA)
• ภาษีการใช้เชื้อเพลิง (รูปลอกอัตราตราดอกเบี้ยแบบคงที่ประจำ�ปี)
ยื่นแบบเสียภาษี
• ภาษีการขายและการใช้สินค้า
• เชื้อเพลิงรถยนต์
• ข้อตกลงภาษีเชื้อเพลิงระหว่างประเทศ (IFTA)
• ผู้ผลิตและผู้จัดจำ�หน่ายบุหรี่
ตัวเลือกในการชำ�ระเงินออนไลน์
• ชำ�ระเงินโดยตรงจากบัญชีธนาคารของคุณ (ACH)
• การชำ�ระเงินผ่านบัตรเครดิต — การยื่นแบบเสียภาษีการขายและการใช้สินค้าและการชำ�ระเงินล่วงหน้า การยื่นแบบเสียภาษีพิเศษ
บัญชีลูกหนี้ และการชำ�ระเงินสำ�หรับการตรวจสอบบัญชีและการชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมสำ�หรับโปรแกรมภาษีและค่าธรรมเนียมเกือบ
ทั้งหมด
• การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) — สามารถทำ�การชำ�ระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์
การร้องขอการยกเว้นออนไลน์
• การแจ้งการส่งไปรษณีย์ภายในกำ�หนดเวลา
• การขยายเวลาการยื่นแบบเสียภาษี/ค่าธรรมเนียม
• การยกเว้นค่าปรับหรือดอกเบี้ย
• การยกเว้นค่าปรับและดอกเบี้ยเนื่องจากภัยพิบัติ
• การยกเว้นค่าธรรมเนียมชดใช้คืนค่าใช้จ่ายในการเก็บ
• การยกเว้นดอกเบี้ยเนื่องจากข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าที่ไม่สมเหตุสมผลที่เกิดจาก BOE หรือ DMV
โปรแกรมสแตมป†ภาษีบุหรี่
• ผูˆจัดจำ�หน‡ายบุหรี่ที่ไดˆรับอนุญาตสามารถสั่งซื้อสแตมป†ภาษีบุหรี่และตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อทางออนไลน‹ไดˆ
การตรวจสอบความถูกตˆองของใบอนุญาต
• ตรวจสอบว่า หมายเลขใบอนุญาตการเป็นผู้จำ�หน่ายที่รวมอยู่ในใบกำ�กับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำ�สินค้าไปขายต่อนั้นถูกต้อง
• ตรวจสอบว่า เอกสารสิทธิ์ในการจำ�หน่ายบุหรี่/ยาสูบนั้นถูกต้อง
• ตรวจสอบว่า ผู้ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการห่อหุ้ม (CED) ได้จดทะเบียนเพื่อรวบรวมและส่งเงินไปชำ�ระเป็นค่าธรรมเนียมของ
เสียอิเล็กทรอนิกส์
• ตรวจสอบว่า บัญชีค่าธรรมเนียมการบำ�รุงรักษาถังกักเก็บใต้ดินนั้นถูกต้องอิเล็กทรอนิกส‹กลับมาใชˆใหม‡
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แผนการชำ�ระเงิน
• ร้องขอแผนการชำ�ระเงิน ในกรณีที่คุณไม่สามารถชำ�ระภาษีที่ครบกำ�หนดชำ�ระที่ผ่านมาทั้งหมดได้เต็มจำ�นวน
บริการทางโทรศัพท์มือถือของ BOE
• ทำ�การชำ�ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบัญชี BOE ของคุณโดยผ่านทางการหักบัญชีธนาคารหรือโดยการใช้บัตรเครดิตก็ได้
• ดูประวัติการชำ�ระเงินของคุณ
• ตรวจสอบสถานะของหมายเลขใบอนุญาตการเป็นผู้จำ�หน่ายที่รวมอยู่ในใบกำ�กับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำ�สินค้าไปขายต่อ เอกสาร
สิทธิ์ในการจำ�หน่ายบุหรี่/ยาสูบ หรือเอกสารสิทธิ์ค่าธรรมเนียมการนำ�ของเสียอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่
• หาตำ�แหน่งที่ตั้งของสำ�นักงาน BOE ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
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การซื้อ การขายหรือการปÛดกิจการ
เมื่อใดก็ตามที่คุณซื้อ ขาย หรือปÛดกิจการ คุณตˆองติดต‡อหากเรา หากคุณกำ�ลังจะซื้อกิจการ คุณอาจตˆองขอใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡าย
เพราะใบอนุญาตดังกล‡าวไม‡สามารถถ‡ายโอนใหˆกันไดˆ หากคุณกำ�ลังจะขายหรือปÛดกิจการ คุณจะตˆองปÛดบัญชีของคุณ หากธุรกิจที่กำ�ลัง
กล‡าวถึงนี้เป—นบริษัทแบบนิติบุคคลหรือบริษัทจำ�กัดหนี้สิน โปรดอ‡านที่ย‡อหนˆาสุดทˆายในบทนี้นอกเหนือจากขˆอมูลดˆานล‡าง

ฉันตˆองติดต‡อกรมสรรพสามิตหรือไม‡หากฉันกำ�ลังจะซื้อกิจการ
ใช‡ เพื่อปƒองกันไม‡ใหˆคุณตˆองชำ�ระภาษีการขายและการใชˆสินคˆาที่เป—นหนี้สินจากกิจการที่คุณกำ�ลังจะซื้อ คุณควรเขียนจดหมายถึงเราและ
แจˆงขอใบผ‡านภาษีอากร (ติดต‡อสำ�นักงานสาขาที่อยู‡ใกลˆคุณตามที่ระบุไวˆในหนˆา 24 เพื่อดูที่อยู‡)
รายการต่อไปนี้เป็นรายการข้อมูลที่จะรวมอยู่ในคำ�ร้องขอใบผ่านภาษีอากรแบบเป็นลายลักษณ์อักษร
• ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ซื้อ
• ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จำ�หน่าย
• ที่อยู่ทางธุรกิจ
• สำ�เนาของใบแจ้งหนี้การขายหรือข้อตกลงการซื้อที่มีจำ�นวนราคาที่ตกลงซื้อ
• ชื่อของบริษัทคนกลางและหมายเลขบริษัทคนกลาง หากมี
• วันที่ที่มีการซื้อธุรกิจเกิดขึ้น
หากคุณไม่ได้รับใบผ่านภาษีอากรก่อนที่คุณจะซื้อกิจการและเจ้าของคนก่อนมีภาษีที่ยังไม่ได้จ่าย คุณอาจต้องชำ�ระภาษี ดอกเบี้ย และค่า
ปรับที่ค้างอยู่ (ขึ้นอยู่กับราคาที่ซื้อธุรกิจ ซึ่งรวมอยู่ในประมาณการหนี้สิน) ดูที่ ระเบียบ 1702 หนี้สินของผู้รับช่วงต่อ
หลังจากไดˆรับหนังสือแจˆงขอใบผ‡านภาษีอากรจากคุณ เราจะตรวจสอบว‡ากิจการที่คุณกำ�ลังจะซื้อเป—นหนี้ภาษีการขายและการใชˆสินคˆา
ดอกเบี้ย หรือค‡าปรับใดๆ หรือไม‡ หากมีการคˆางชำ�ระอยู‡ เจˆาของคนป•จจุบันจะไดˆรับการแจˆงและแนะนำ�ใหˆชำ�ระเงินที่คงคˆางอยู‡หรือมีการ
แนะนำ�ใหˆคุณหักเงินจำ�นวนนั้นออกจากราคาที่ซื้อเพื่อใหˆครอบคลุมหนี้สินที่อาจมีอยู‡ เงินจำ�นวนนี้ตˆองมีการจ‡ายใหˆกับเราก‡อนจึงจะสามารถ
ออกใบผ‡านภาษีอากรใหˆไดˆ
หากกิจการที่คุณกำ�ลังจะซื้อมีที่ตั้งมากกว‡าหนึ่งแห‡ง และคุณกำ�ลังจะซื้อกิจการทุกแห‡ง คุณตˆองการใบผ‡านภาษีอากรเพียงใบเดียว อย‡างไร
ก็ตามหากคุณกำ�ลังจะซื้อกิจการหนึ่งแห‡งหรือมากกว‡านั้น แต‡ไม‡ไดˆซื้อทั้งหมด คุณควรขอใบผ‡านภาษีอากรสำ�หรับกิจการแต‡ละแห‡ง
หากคุณกำ�ลังจะซื้อกิจการผ‡านบริษัทดูแลผลประโยชน‹ของคู‡สัญญา คุณควรตรวจสอบใหˆแน‡ใจว‡าบริษัทแจˆงขอใบผ‡านภาษีอากรในนาม
ของคุณ สิ่งสำ�คัญที่ตˆองจดจำ�คือหากเจˆาของป•จจุบันเป—นหนี้ภาษีและบริษัทดูแลผลประโยชน‹ของคู‡สัญญาปÛดบัญชีโดยไม‡มีใบผ‡านภาษีอากร
คุณอาจตˆองรับภาระหนี้สินที่ยังไม‡ไดˆชำ�ระ ตามที่ระบุไวˆขˆางตˆน

ฉันตˆองกันเงินไวˆเพื่อใหˆครอบคลุมหนี้ภาษีที่ยังไม‡ไดˆชำ�ระโดยเจˆาของคนก‡อนหรือไม‡
ใช‡ หากเราไม‡ไดˆออกใบผ‡านภาษีอากรตามที่อธิบายไวˆขˆางตˆน คุณตˆองหักเงินไวˆใหˆเพียงพอจากราคาซื้อของกิจการเพื่อใหˆครอบคลุม
จำ�นวนเงินที่เป—นหนี้โดยเจˆาของคนก‡อนจนกว‡าเขาหรือเธอจะมี:
• ใบเสร็จรับเงินจากเราที่แสดงว‡ามีการชำ�ระหนี้สินแลˆว หรือ
• ใบรับรองการจ‡ายภาษีอากรจากเราที่ระบุว‡าไม‡มีจำ�นวนเงินที่ตˆองชำ�ระ
หากเราจัดหาใบรับรองการจ‡ายภาษีอากรของธุรกิจใหˆกับคุณแลˆว คุณจะไม‡จำ�เป—นตˆองกันเงินไวˆเพื่อใหˆครอบคลุมภาษีการขายและการ
ใชˆสินคˆาที่ยังไม‡ไดˆชำ�ระตามที่กฎหมายกำ�หนดไวˆอีกต‡อไป

ฉันจำ�เป—นตˆองสมัครขอใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡ายใหม‡หรือไม‡หากฉันซื้อธุรกิจอื่น
ใช่ คุณจะต้องขอใบอนุญาตใหม่เพื่อแสดงว่าคุณเป็นเจ้าของที่ถูกต้อง คุณจะต้องให้ข้อมูลเดียวกันกับผู้สมัครขอใบอนุญาตการเป็นผู้
จำ�หน่ายทั้งหมด (ดูบท “การขอใบอนุญาตการเป็นผู้จำ�หน่าย”)
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ฉันตˆองแจˆงต‡อกรมสรรพสามิตหรือไม‡เมื่อฉันปÛดหรือขายกิจการของฉัน
ใช‡ คุณตˆองแจˆงใหˆเราทราบเป—นลายลักษณ‹อักษรหากคุณมีเจตนาที่จะขาย หรือปÛดกิจการของคุณ หากต้องการคำ�แนะนำ�และแบบฟอร์ม
ที่คุณจะต้องใช้เพื่อแจ้งให้เราทราบ โปรดดูที่เรื่องการยกเลิกใบอนุญาตการเป็นผู้จำ�หน่ายของคุณ เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 74 ซึ่งมีอยู่บน
เว็บไซต์ของเราที่ www.boe.ca.gov
เราจะทำ�การปÛดบัญชีของคุณ และยกเลิกใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡ายของคุณ หากคุณจ‡ายเงินสด หรือเงินประกันชนิดมีดอกเบี้ยกับเรา
เมื่อคุณไดˆรับใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡ายของคุณ เงินประกันทั้งหมด หรือเงินบางส‡วนที่ไม‡ไดˆใชˆจะมีการคืนใหˆกับคุณ ขึ้นอยู‡กับว‡ายังคง
มีภาษีที่ตˆองชำ�ระหรือไม‡ ดˆวยเหตุนี้ สิ่งที่สำ�คัญคือเราจะตˆองมีที่อยู‡ป•จจุบันของคุณเก็บไวˆ   
หากคุณไม‡ไดˆแจˆงเราทราบเมื่อคุณขายสินคˆาที่เก็บรักษาไวˆ คุณอาจตˆองรับผิดชอบภาษี ดอกเบี้ย และค‡าปรับที่เกิดขึ้นจากผูˆซื้อ หรือผูˆรับ
ช‡วงต‡อ หากตˆองการขˆอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ระเบียบ 1699 ใบอนุญาต
ขˆอควรจำ�: การใชˆใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡ายของคุณโดยที่คุณไม‡ไดˆประกอบธุรกิจอีกต‡อไปถือเป—นการทำ�ความผิดทางอาญาประเภท
ลหุโทษ

หากฉันถอนตัวจากการเป—นหุˆนส‡วน ฉันตˆองแจˆงต‡อกรมสรรพสามิตหรือไม‡
ใช‡ คุณตˆองแจˆงใหˆเราทราบเมื่อใดก็ตามที่หุˆนส‡วนเพิ่มขึ้น หรือลดลง การแจˆงใหˆเราทราบในเวลาที่เหมาะสมจะสามารถช‡วยจำ�กัดความรับ
ผิดชอบส‡วนบุคคลของหุˆนส‡วนสำ�หรับค‡าภาษี ค‡าปรับ และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงหุˆนส‡วน คุณตˆองแจˆงใหˆเราทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงเป—นลายลักษณ‹อักษรไปยังสำ�นักงานสาขาที่ดูแลบัญชีของคุณ การเผยแพร‡ขˆอมูลนี้ในหนังสือพิมพ‹ หรือแจˆงไปยัง
หน‡วยงานรัฐอื่นๆ ถือเป—นการแจˆงขˆอมูลต‡อเราที่ไม‡เพียงพอ

หากฉันถอนตัวจากธุรกิจ ปล‡อยใหˆคู‡สมรส หรือหุˆนส‡วนชีวิตที่มีการจดทะบียน มาเป—นเจˆาของแต‡เพียง
ผูˆเดียว ฉันตˆองแจˆงกับกรมสรรพสามิตหรือไม‡
หากคุณมีชื่ออยู‡ในใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡ายร‡วมกับคู‡สมรส หรือหุˆนส‡วนชีวิตที่มีการจดทะเบียนของคุณ และคุณถอนตัวออกจากการ
เป—นเจˆาของธุรกิจ คุณตˆองแจˆงใหˆเราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเป—นลายลักษณ‹อักษร การแยกทางกันอย‡างถูกตˆองตามกฎหมาย หรือการ
หย‡ารˆางโดยมีการตัดสินใหˆมอบธุรกิจใหˆกับบุคคลคนเดียว โดยไม‡มีการแจˆงใหˆเราทราบอย‡างเป—นลายลักษณ‹อักษรถือเป—นการแจˆงขˆอมูล
ที่ไม‡เพียงพอ บุคคลที่ยังคงดำ�เนินธุรกิจอยู‡จะตˆองขอรับใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡ายใหม‡
ขˆอมูลต‡อไปนี้ใชˆสำ�หรับนิติบุคคลและบริษัทจำ�กัดหนี้สิน:
ในบางสถานการณ‹ บุคคลที่มีหนˆาที่รับผิดชอบอาจตˆองรับผิดชอบหนี้ภาษี ค‡าปรับ และดอกเบี้ยที่คˆางชำ�ระโดยนิติบุคคล บริษัทจำ�กัด
หนี้สิน และนิติบุคคลจำ�กัดหนี้สิน สำ�หรับขˆอมูลเพิ่มเติม โปรดดูระเบียบ 1702.5 ภาระรับผิดชอบของบุคคลที่มีหนˆาที่รับผิดชอบ และ
1702.6 นิติบุคคลที่ระงับกิจการชั่วคราว
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การใชˆใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อ
เหตุใดจึงตˆองใชˆใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อ
หากคุณซื้อทรัพย‹สินส‡วนบุคคลที่จับตˆองไดˆมาเพื่อการขายต‡อธุรกรรมนั้นไม‡ตˆองชำ�ระภาษีการขายหรือการใชˆสินคˆาหากการขายดังกล‡าว
มีหลักฐานขˆอมูลยืนยันอย‡างถูกตˆอง ดังนั้นซัพพลายเออร‹ของคุณจะขอใหˆคุณจัดหาใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อ
เพื่อรับรองว‡าทรัพย‹สินที่ซื้อไปนั้นสำ�หรับนำ�ไปขายต‡อ ตามที่ไดˆอธิบายไวˆที่ดˆานล‡าง ใบกำ�กับจะตˆองจัดหาในเวลาที่เหมาะสมและจะตˆองมี
ขˆอมูลเฉพาะบางอย‡าง

ใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อตˆองมีขˆอมูลใดบˆาง
ใบกำ�กับอาจอยู‡ในรูปแบบต‡างๆ เช‡น บันทึก จดหมาย หรือ บันทึกช‡วยจำ� อย‡างไรก็ตามใบกำ�กับจะตˆองประกอบดˆวย:
• ชื่อ และที่อยู‡ของผูˆซื้อ
• หมายเลขของใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡ายที่ถือโดยผูˆซื้อ (หากผูˆซื้อไม‡จำ�เป—นตˆองมีใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡าย ดูหมายเหตุ
ที่ดˆานล‡าง)
• รายละเอียดของทรัพย‹สินที่ซื้อ
• คำ�ชี้แจงว‡าทรัพย‹สินที่อธิบายไวˆนั้น มีการซื้อมาเพื่อขายต‡อ ใบกำ�กับตˆองมีคำ�พูดที่บอกว‡าทรัพย‹สิน “จะมีการนำ�มาขายต‡อ” หรือ
“สำ�หรับการขายต‡อ” การใชˆคำ�พูดเช‡น “ไม‡ตˆองชำ�ระภาษี” หรือ “ไดˆรับการยกเวˆนภาษี” หรือคำ�พูดที่คลˆายกันนี้ไม‡สามารนำ�มาใชˆไดˆ
• วันที่ในเอกสาร
• ลายมือชื่อของผูˆซื้อ หรือบุคคลอื่นที่ไดˆรับมอบอำ�นาจใหˆสามารถกระทำ�การแทนเขาหรือเธอไดˆ
เราไม‡ตˆองการแบบฟอร‹มใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อที่เป—นแบบเฉพาะ อย‡างไรก็ตาม คุณสามารถดาวน‹โหลด
และใชˆ BOE- 230, ใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อแบบทั่วไป ไดˆจากเว็บไซต‹ของเรา หรือขอรับสำ�เนาผ‡านระบบ
การตอบรับโทรสารขอศูนย์บริการลูกค้าี (ดูที่หนˆา 24) ตัวอย‡างใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อจากระเบียบ
1668 การขายสำ�หรับการขายต‡อ มีการเผยแพร‡ซ้ำ�ที่หนˆา 20 ระเบียบ 1668 ยังมีตัวอย‡างใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆา
ไปขายต‡อสำ�หรับใชˆโดยธุรกิจซ‡อมแซมตัวถังรถยนต‹และ/หรือพ‡นสี
หมายเหตุ: ธุรกิจบางประเภทอาจไม‡จำ�เป—นตˆองมีใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡าย (ตัวอย‡างเช‡น ธุรกิจที่อาจไม‡มีการขายภายในรัฐนี้ หรืออาจ
เป—นการขายทรัพย‹สินในแบบขายปลีกที่ไม‡ทำ�ใหˆตˆองเสียภาษีการขาย) หากคุณกำ�ลังจะขายสินคˆาใหˆกับผูˆซื้อที่ไม‡จำ�เป—นตˆองมีใบอนุญาต
การเป—นผูˆจำ�หน‡าย แต‡ตˆองการซื้อโดยใชˆใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อ ผูˆซื้อตˆองระบุในใบกำ�กับว‡าเขาหรือเธอไม‡ไดˆ
ถือใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡าย และเหตุผลที่ไม‡จำ�เป—นตˆองใชˆใบอนุญาต

ฉันมีความรับผิดชอบอย‡างไรในฐานะผูˆซื้อที่ใชˆใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อ
คุณไม‡ควรใชˆใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อหากไม‡แน‡ใจว‡าคุณจะขายต‡อทรัพย‹สินหรือไม‡ หากคุณกำ�ลังจะซื้อสินคˆา
ที่มีทั้งส‡วนที่จะนำ�มาขายต‡อและบางส‡วนจะตˆองชำ�ระภาษี (เช‡น เพื่อนำ�มาใชˆส‡วนบุคคล) คุณตˆองระบุกับผูˆขายอย‡างชัดเจนว‡าสินคˆาชิ้นใด
ที่ซื้อเพื่อนำ�ไปขายต‡อ
อาจมีบางครั้งที่คุณไม‡แน‡ใจว‡าสินคˆาที่ซื้อมาสำ�หรับนำ�มาขายต‡อหรือเพื่อการใชˆส‡วนบุคคล ในกรณีดังกล‡าว เราขอแนะนำ�ใหˆคุณชำ�ระการ
ชดเชยภาษีการขายหรือภาษีการใชˆสินคˆาใหˆกับซัพพลายเออร‹ของคุณ หากในภายหลังคุณขายต‡อสินคˆาก‡อนที่จะมีการนำ�มาใชˆ คุณสามารถ
ขอลดหย‡อนภาษีในแบบเสียภาษีไดˆ เมื่อคุณรายงานการขายภายใตˆส‡วน “ค‡าใชˆจ‡ายของการขายต‡อโดยการซื้อที่มีการจ‡ายภาษีก‡อนนำ�มาใชˆ”

ฉันจำ�เป—นตˆองยื่นใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อทุกครั้งที่ฉันซื้อสินคˆาหรือไม‡
ไม‡ หากคุณซื้อสินคˆาหลายรายการจากผูˆขายรายเดียวกัน คุณสามารถยื่นใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อใบเดียวใหˆกับ
ผูˆขายนั้นเก็บไวˆ หากมีการใชˆใบสั่งซื้อ ในส‡วนของใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อที่คุณอธิบายถึงทรัพย‹สินที่มีการซื้อ
คุณอาจใส‡คำ�ว‡า “ดูที่ใบสั่งซื้อ” เมื่อคุณซื้อสินคˆาจากผูˆขาย คุณตˆองระบุในใบสั่งซื้ออย‡างชัดเจนว‡าสินคˆาใดบˆางที่มีการซื้อเพื่อนำ�ไปขายต‡อ
(โดยใชˆคำ�ว‡า “สำ�หรับการขายต‡อ”) เราจะสันนิษฐานว‡าสินคˆาที่ไม‡ไดˆระบุว‡าสำ�หรับการขายต‡อ จะมีการขายใหˆกับคุณในแบบขายปลีก
ดังนั้นคุณจะตˆองชำ�ระภาษี
เดือนพฤษภาคม 2014  ใบอนุญาตการเป็นผูˆจำ�หน‡ายของมลรัฐแคลิฟอร‹เนียของคุณ  17

ฉันมีความรับผิดชอบอย‡างไรในฐานะผูˆขายที่รับใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อ
ในฐานะผูˆขาย คุณควรสังเกตลักษณะทั่วไปของธุรกิจของผูˆซื้ออยู‡เสมอ หากลักษณะของธุรกิจเป—นแบบที่ทรัพย‹สินที่ซื้อนั้น โดยทั่วไปแลˆว
ไม‡ไดˆมีการขายต‡อโดยผูˆซื้อ คุณควรตั้งขˆอสงสัยในการใชˆใบกำ�กับนั้น
ตัวอย‡างเช‡น ใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อที่อธิบายว‡าธุรกิจเป—นสถานีบริการไม‡ควรไดˆรับการยอมรับหากซื้อโซฟา
หรือสิ่งของที่คลˆายคลึงกันที่ไม‡ไดˆมีการขายกันตามปกติโดยสถานีบริการ หากผูˆซื้อยืนยันว‡าสิ่งของดังกล‡าวมีการขายต‡อคุณควรขอใบกำ�กับ
ยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อที่ระบุว‡าทรัพย‹สินดังกล‡าวถูกซื้อสำ�หรับการขายต‡อตามแนวทางปกติของการดำ�เนินธุรกิจ
หากผูˆซื้อไม‡ยินดีที่จะจัดหาใหˆ คุณควรพิจารณาว‡าเป—นการขายที่ตˆองเสียภาษี
คุณไม‡ควรยอมรับใบกำ�กับหากคุณทราบหรือมีเหตุผลอันควรเชื่อว‡ามีการซื้อทรัพย‹สินเพื่อวัตถุประสงค‹อื่นที่ไม‡ใช‡เพื่อการขายต‡อ
คุณตˆองไดˆรับใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งตˆองไดˆมา:
• ก‡อนที่คุณจะเรียกเก็บเงินกับผูˆซื้อสำ�หรับทรัพย‹สินหรือ
• ในช‡วงเวลาใดๆ ภายในรอบระยะเวลาการเรียกเก็บเงินและการชำ�ระเงินตามปกติ หรือ
• ในช‡วงเวลาก‡อนที่จะส‡งมอบทรัพย‹สินใหˆกับผูˆซื้อ
คุณตˆองเก็บใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อที่คุณไดˆรับจากบุคคลอื่นไวˆเพื่อยืนยันการกล‡าวอˆางว‡าการขายดังกล‡าว
เป—นการขายต‡อและดังนั้นไม‡ตˆองมีการเสียภาษี
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายสำ�หรับการขายต่อ คุณอาจต้องขอรับสำ�เนาของการขายต่อ เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 103

ฉันสามารถคˆนหาไดˆหรือไม‡ว‡าหมายเลขใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡ายมีการใชˆอยู‡ในป•จจุบันหรือไม‡
ไดˆ หากผูˆขายรายอื่นไดˆมอบใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อใหˆกับคุณเพื่อทำ�การซื้อสำ�หรับการขายต‡อ คุณสามารถ
ติดต‡อเราที่หมายเลขโทรศัพท‹แบบไม‡เสียค‡าบริการหรือเยี่ยมชมที่เว็บไซต‹ของเราที่ www.boe.ca.gov เพื่อตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาต
การเป—นผูˆจำ�หน‡าย (ดูที่หนˆา 24 ในหัวขˆอ “อินเทอร‹เน็ต” )

มีบทลงโทษสำ�หรับการใชˆใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡ออย‡างผิดกฎหมายหรือไม‡
มี หากคุณใหˆใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อในการซื้อทรัพย‹สินที่ในเวลานั้นคุณรูˆว‡าจะไม‡มีการขายต‡อในแนวทาง
ตามปกติของของธุรกิจ คุณจะตˆองรับผิดชอบต‡อ:
• จำ�นวนภาษีที่จะตˆองชำ�ระหากใบกำ�กับนั้นไม‡ไดˆมีการนำ�มาใชˆ และ
• ดอกเบี้ยของภาษีที่ตˆองชำ�ระ (คำ�นวณจากเวลาที่มีการซื้อทรัพย‹สิน)
นอกจากนี้ คุณอาจถูกยกเลิกใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡ายของคุณและอาจตˆองชำ�ระเงินในลักษณะอย‡างหนึ่งอย‡างใดหรือทั้งสองอย‡าง
ต‡อไปนี้:
• ค‡าปรับจำ�นวน 10 เปอร‹เซ็นต‹ของภาษีหรือ 500 ดอลลาร‹สหรัฐฯ ขึ้นอยู‡กับว‡าอย‡างไหนจะมากกว‡ากัน สำ�หรับการซื้อแต‡ละครั้ง
ที่กระทำ�เพื่อผลประโยชน‹ส‡วนตัวหรือเพื่อหลบเลี่ยงการชำ�ระภาษี
• ค‡าปรับจำ�นวน 25 เปอร‹เซ็นต‹สำ�หรับการทุจริตหรือการมีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงภาษี
การออกใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อใหˆกับผูˆขายเพื่อหลบเลี่ยงการจ‡ายภาษีถือเป—นการความผิดทางอาญาประเภท
ลหุโทษ โดยการทำ�ความผิดแต‡ละครั้งอาจทำ�ใหˆถูกลงโทษโดยการเสียค‡าปรับ 1,000 ดอลลาร‹สหรัฐฯ ถึง 5,000 ดอลลาร‹สหรัฐฯ หรือถูก
จำ�คุกในสถานกักขังของทˆองถิ่นไม‡เกินหนึ่งปÜ หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
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การเก็บรักษาบันทึกหลักฐาน
เพราะคุณตˆองชำ�ระภาษีในจำ�นวนที่ถูกตˆองและในบัญชีที่ถูกตˆองสำ�หรับการซื้อและการขายในธุรกิจของคุณ สิ่งที่สำ�คัญคือคุณตˆองเก็บ
บันทึกหลักฐานไวˆอย‡างเพียงพอ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาบันทึกหลักฐาน คุณสามารถขอสำ�เนาของระเบียบ 1698
บันทึกหลักฐาน และบันทึกหลักฐานของภาษีการขายและการใช้สินค้า เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 116 นอกจากนี้ เอกสารเผยแพร‡ที่จัดเตรียม
สำ�หรับประเภทธุรกิจเฉพาะยังมีขˆอมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษาบันทึกหลักฐานไวˆดˆวย
หมายเหตุ: ขˆอมูลต‡อไปนี้มีผลบังคับใชˆกับโปรแกรมภาษีการขายและการใชˆสินคˆาและโปรแกรมภาษีอื่นๆ ของกรมสรรพสามิต หน‡วยงาน
อื่นๆ ของรัฐบาลอาจมีขˆอกำ�หนดในการเก็บรักษาบันทึกหลักฐานที่แตกต‡างกันออกไป

ฉันตˆองเก็บบันทึกหลักฐานทางธุรกิจไวˆหรือไม‡
ใช‡ คุณตˆองเก็บบันทึกหลักฐานทางธุรกิจเพื่อที่เจˆาหนˆาที่จากหน‡วยงานของเราอาจ:
• ตรวจสอบความถูกตˆองของแบบเสียภาษีการขายและการใชˆสินคˆา
• ตรวจสอบว‡าถึงกำ�หนดชำ�ระภาษีหรือไม‡หากยังไม‡ไดˆมีการยื่นแบบเสียภาษี
หากคุณไม‡สามารถเก็บรักษาบันทึกหลักฐานที่ถูกตˆองไวˆไดˆอาจมีการพิจารณาไดˆว‡าเป—นการละเลยหรือมีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงภาษีและอาจ
ทำ�ใหˆถูกลงโทษไดˆ

ฉันตˆองเก็บบันทึกหลักฐานประเภทใดบˆาง
คุณตˆองเก็บบันทึกหลักฐานที่จำ�เป—นต‡อการตรวจสอบหนี้ภาษีที่ถูกตˆองภายใตˆกฎหมายภาษีการขายและการใชˆสินคˆา เช‡น:
• สมุดบัญชีปกติ (สมุดบัญชีอาจมีขˆอมูลที่เก็บอยู‡คอมพิวเตอร‹ไดˆ)
• เอกสารที่เป—นการกรอกขˆอมูลตˆนฉบับ (ตัวอย‡างเช‡น ใบเรียกเก็บเงิน ใบเสร็จ ใบแจˆงหนี้ ใบสั่งงาน สัญญาหรือเอกสารอื่นๆ) ที่ใชˆเป—น
หลักฐานประกอบรายการกรอกขˆอมูลในสมุดบัญชี
• ตารางเวลาหรือเอกสารการทำ�งานทั้งหมดที่ใชˆเพื่อเตรียมการจัดทำ�แบบเสียภาษี
บันทึกหลักฐานของฉันควรแสดงขˆอมูลใดบˆาง
บันทึกหลักฐานของคุณตˆองแสดงขˆอมูลทั้งหมดต‡อไปนี้:
• ใบเสร็จขั้นตˆนจากการขายหรือการเช‡าทั้งหมดของทรัพย‹สินส‡วนบุคคลที่จับตˆองไดˆ—แมˆแต‡การขายหรือการเช‡าที่คุณอาจพิจารณาว‡า
มีการยกเวˆนภาษี
• การหักลดหย‡อนภาษีทั้งหมดในการยื่นแบบเสียภาษี
• ราคาซื้อทั้งหมดของทรัพย‹สินส‡วนบุคคลที่จับตˆองไดˆที่ซื้อสำ�หรับการขาย การบริโภคหรือการเช‡า

ฉันตˆองเก็บบันทึกหลักฐานทางธุรกิจไวˆนานเท‡าใด
คุณควรเก็บบันทึกหลักฐานทางภาษีการขายและการใชˆสินคˆาที่จำ�เป—นทั้งหมดไวˆอย‡างนˆอยสี่ปÜ เวˆนแต‡เราจะมีการอนุญาตที่เป—นลายลักษณ‹
อักษรโดยเฉพาะเพื่อใหˆทำ�ลายบันทึกหลักฐานเร็วกว‡านั้นไดˆ อย‡างไรก็ตาม ในบางกรณีคุณตˆองเก็บบันทึกหลักฐานเป—นเวลานานกว‡านั้น
ตัวอย‡างเช‡น คุณตˆองเก็บบันทึกหลักฐานไวˆนานกว‡าสี่ปÜในกรณีที่:
• หากพบว‡ามีธุรกรรมที่น‡าสงสัยในระหว‡างการตรวจสอบบัญชี คุณตˆองเก็บบันทึกหลักฐานนี้ไวˆอย‡างนˆอยสิบปÜ
• หากคุณถูกตรวจสอบบัญชี คุณควรเก็บบันทึกหลักฐานทั้งหมดที่ครอบคลุมระยะเวลาการตรวจสอบบัญชีจนถึงเวลาที่การตรวจสอบ
บัญชีเสร็จสมบูรณ‹ ถึงแมˆนั่นจะหมายความว‡าคุณจะตˆองเก็บรักษาบันทึกหลักฐานไวˆนานกว‡าสี่ปÜก็ตาม
• หากคุณมีขˆอโตˆแยˆงกับเราเกี่ยวกับจำ�นวนภาษีที่คุณเป—นหนี้อยู‡ คุณควรเก็บบันทึกหลักฐานที่เกี่ยวขˆองไวˆจนกว‡าการโตˆแยˆงจะไดˆรับ
การตัดสิน ตัวอย‡างเช‡น หากคุณอุทรณ‹ผลการตรวจสอบบัญชีหรือการตัดสินอื่นๆ หรือคุณยื่นคำ�รˆองขอคืนเงิน คุณควรเก็บบันทึก
หลักฐานไวˆขณะที่คดีอยู‡ระหว‡างรอการตัดสิน

เดือนพฤษภาคม 2014  ใบอนุญาตการเป็นผูˆจำ�หน‡ายของมลรัฐแคลิฟอร‹เนียของคุณ  19

ฉันควรเก็บใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อหรือใบกำ�กับการยกเวˆนภาษีที่ฉัน
ไดˆรับไวˆหรือไม‡
คุณตˆองเก็บใบกำ�กับไวˆเพื่อยืนยันเอกสารการขายที่ยกเวˆนการเสียภาษีตามที่ไดˆกล‡าวอˆางไวˆ หากคุณไม‡ไดˆเก็บหลักฐานเหล‡านี้ไวˆ คุณอาจ
ตˆองชำ�ระภาษี ดอกเบี้ย และค‡าปรับหากคุณไม‡สามารถพิสูจน‹ไดˆว‡าการขายนั้นไม‡ตˆองเสียภาษี
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ตัวอย‡างของใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อ จากระเบียบที่ 1668
(อาจทำ�ซ้ำ�ไดˆ)

คุณสามารถดูสำ�เนาของ BOE-230 ใบกำ�กับการยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำ�สินค้าไปขายต่อแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้จาก
เว็บไซต์ของเราและจากบริการตอบรับโทรสารของศูนย์บริการลูกค้าของเราที่หมายเลขโทรศัพท์ 1-800-400-7115
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ตัวอย‡างของใบกำ�กับยกเวˆนการเสียภาษีเพื่อนำ�สินคˆาไปขายต‡อ จากระเบียบที่ 1668
(อาจทำ�ซ้ำ�ไดˆ)
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คุณสามารถดูสำ�เนาของ BOE-230 ใบกำ�กับการยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำ�สินค้าไปขายต่อแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้จาก
เว็บไซต์ของเราและจากบริการตอบรับโทรสารของศูนย์บริการลูกค้าของเราที่หมายเลขโทรศัพท์ 1-800-400-7115
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ฉันควรจดทะเบียนในโปรแกรมภาษีอื่นที่กรมสรรพสามิตบริหารจัดการหรือไม‡
นอกเหนือจากภาษีการขายและการใช้สินค้าของรัฐแล้ว เรายังจัดการภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ อีกจำ�นวนหนึ่ง ทรัพยากรคำ�แนะนำ�เกี่ยว
กับสินค้าและบริการปลอดภาษีสำ�หรับธุรกิจขนาดเล็กของกรมสรรพสามิต เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 51 มีรายการของโปรแกรมภาษีและค่า
ธรรมเนียมทั้งหมดที่กรมสรรพสามิตบริหารจัดการ คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.boe.ca.gov หรือจากศูนย์บริการลูกค้า
ของเรา
รายการด้านล่างประกอบด้วยโปรแกรมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ บางส่วนที่เราบริหารจัดการ คุณสามารถจดทะเบียนโปรแกรมภาษีและ
ค่าธรรมเนียมพิเศษได้เกือบทุกรายการโดยการลงทะเบียนออนไลน์ โดยที่จะมีการระบุโปรแกรมต่างๆ ซึ่งคุณสามารถลงทะเบียนออนไลน์
ได้นั้น โดยการใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) ด้านล่าง สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเฉพาะ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
www.boe.ca.gov หรือติดต่อ

ภาษีและค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ
State Board of Equalization, MIC:88
PO Box 942879 Sacramento, CA 94279-0088
1-800-400-7115 โทรศัพท์
1-916-323-9297 โทรสาร
• เชื้อเพลิงเครื่องบินเจ็ท
• ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ค่าธรรมเนียมยางของแคลิฟอร์เนีย
• ค่าธรรมเนียมการป้องกันอันตรายจากสารพิษตะกั่วในเด็ก
• ค่าลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์บุหรี่และยาสูบ
• ภาษีผลิตภัณฑ์บุหรี่และยาสูบ
• ภาษีเชื้อเพลิงดีเซล*
• ค่าธรรมเนียมยางของแคลิฟอร์เนียที่มีการนำ�ของเสียอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่
• ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำ�หรับผู้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉิน
• ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำ�หรับพลังงาน
• ค่าธรรมเนียมการป้องกันไฟไหม้
• ค่าธรรมเนียมในกิจกรรมเกี่ยวกับของเสียอันตราย
• ค่าธรรมเนียมการกำ�จัดของเสียอันตราย
• ค่าธรรมเนียมด้านสิ่งแวดล้อมสำ�หรับของเสียอันตราย*
• ค่าธรรมเนียมสถานที่กลบฝังของเสียอันตราย
• ค่าธรรมเนียมสำ�หรับผู้ก่อให้เกิดของเสียอันตราย*
• ภาษีประกันภัย
• ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการของเสียแบบองค์รวม (ขยะมูลฝอยและขยะกิ่งไม้)
• ภาษีเชื้อเพลิงเครื่องบินเจ็ท*
• ค่าธรรมเนียมสำ�หรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในทะเล (น้ำ�อับเฉา)
• ภาษีเชื้อเพลิงยานพาหนะ
• ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำ�หรับแก๊สธรรมชาติ
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• ค่าธรรมเนียมการป้องกันอันตรายจากสารตะกั่วจากการทำ�งาน
• ค่าธรรมเนียมการตอบสนอง การป้องกัน และการดูแลเมื่อมีน้ำ�มันรั่วไหล
• ค่าธรรมเนียมการบำ�รุงรักษาถังกักเก็บใต้ดิน
• สิทธิ์เรื่องน้ำ�

สำ�นักงานผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก

State Board of Equalization, MIC:65
PO Box 942879 Sacramento, CA 94279-0065
หมายเลขโทรศัพท์ 1-800-400-7115
• ภาษีเชื้อเพลิงดีเซล (ยกเว้นผู้ประกอบการรถประจำ�ทางและหน่วยงานรัฐบาล)*
• ข้อตกลงภาษีเชื้อเพลิงระหว่างประเทศ (IFTA)*
• ภาษีเชื้อเพลิงดีเซลของผู้ใช้ระหว่างรัฐ (DI)*
• ภาษีการใช้เชื้อเพลิง*
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รายละเอียดเพิ่มเติม
หากตˆองการขˆอมูลเพิ่มเติมหรือความช‡วยเหลือเกี่ยวกับกฎหมายภาษีการขายและการใชˆสินคˆามีผลบังคับใชˆกับการดำ�เนินธุรกิจของคุณอย‡างไร
โปรดใชˆประโยชน‹จากแหล‡งขˆอมูลที่ระบุไวˆดˆานล‡าง
อินเทอร‹เน็ต
ส‡วนงานขˆอมูลผูˆเสียภาษี
www.boe.ca.gov
1-800-400-7115
TTY:711

เจˆาหนˆาที่บริการลูกคˆาจะใหˆบริการในวันธรรมดา
ตั้งแต‡เวลา 8:00 - 17:00 น. (เวลาแปซิฟÛก) ยกเวˆน
วันหยุดราชการ คุณสามารถขอรับความช‡วยเหลือ
ในภาษาอื่นๆ ที่ไม‡ใช‡ภาษาอังกฤษไดˆอีกดˆวย

สำ�นักงานสาขา
เมือง

รหัสพื้นที่

หมายเลข

Bakersfield

1-661

395-2880

Culver City

1-310

342-1000

El Centro

1-760

352-3431

Fairfield

1-707

427-4800

Fresno

1-559

440-5330

Irvine

1-949

440-3473

Norwalk

1-562

466-1694

Oakland

1-510

622-4100

Rancho Mirage

1-760

770-4828

Redding

1-530

224-4729

Riverside

1-951

680-6400

Sacramento

1-916

227-6700

Salinas

1-831

443-3003

San Diego

1-858

385-4700

San Francisco

1-415

356-6600

San Jose

1-408

277-1231

Santa Rosa

1-707

576-2100

Van Nuys

1-818

904-2300

Ventura

1-805

677-2700

West Covina

1-626

480-7200

Chicago, IL

1-312

201-5300

Houston, TX

1-281

531-3450

New York, NY

1-212

697-4680

สำ�นักงานสาขานอกรัฐ

Sacramento, CA

1-916

227-6600

คุณสามารถเขˆาสุ‡ระบบเพื่อรับทราบขˆอมูลเพิ่มเติม เช‡น กฎหมาย ระเบียบ แบบฟอร‹ม เอกสารเผยแพร‡ และคู‡มือ
นโยบายที่จะช‡วยคุณใหˆเขˆาใจวิธีการบังคับใชˆกฎหมายกับธุรกิจของคุณ
คุณยังสามารถตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาตการเป—นผูˆจำ�หน‡ายทางออนไลน‹ (ดูที่ “การตรวจสอบใบอนุญาต/
ใบรับรอง”) หรือโทรศัพท‹ไปยังบริการตรวจสอบระบบอัตโนมัติของเราที่หมายเลขโทรศัพท‹แบบไม‡เสียค‡าบริการ
1-888-225-5263
คุณสามารถดูเอกสารเผยแพร‡แบบหลายภาษาที่เป—นภาษาไดˆบนเว็บไซต‹ของเราที่ www.boe.ca.gov.
แหล‡งขˆอมูลที่เป—นประโยชน‹อื่นๆ โดยเฉพาะอย‡างยิ่งสำ�หรับการเริ่มตˆนทำ�ธุรกิจ คือศูนย‹บริการดˆานภาษีของมลรัฐ
แคลิฟอร‹เนียที่เว็บไซต‹ www.taxes.ca.gov.

บริการตอบรับโทรสาร

บริการตอบรับโทรสารของเราจะใหˆคุณสามารถสั่งซื้อเอกสารเผยแพร‡ แบบฟอร‹ม และขˆอกำ�หนดที่ตˆองการไดˆตลอด
24 ชั่วโมง โดยโทรศัพท‹ไปที่หมายเลข 1-800-400-7115 และเลือกตัวเลือกการแฟกซ‹ เราจะแฟกซ‹สิ่งที่คุณเลือก
ใหˆกับคุณภายใน 24 ชั่วโมง

จุลสารขˆอมูลดˆานภาษี

จุลสารขˆอมูลดˆานภาษี (TIB) เป—นจดหมายข‡าวรายไตรมาสที่รวมบทความต‡างๆ เกี่ยวกับการบังคับใชˆกฎหมาย
สำ�หรับประเภทธุรกรรมเฉพาะ การประกาศเกี่ยวกับเอกสารเผยแพร‡ฉบับใหม‡หรือฉบับปรับปรุง และบทความ
อื่นๆ ที่น‡าสนใจ อีกทั้ง คุณยังสามารถดูจุลสารข้อมูลด้านภาษีฉบับปัจจุบันและฉบับอดีตที่รวบรวมไว้บนเว็บไซต์
ของเราได้ที่ www.boe.ca.gov/news/tibcont.htm คุณสามารถลงชื่อสมัครรับรายการอีเมล์ข่าวสารที่ทันสมัยของ
กรมสรรพสามิตและได้รับการแจ้งข่าวสารล่าสุดเมื่อมีการเผยแพร่จุลสารข้อมูลด้านภาษีในเว็บไซต์ของเรา

ชั้นเรียนและการสัมมนาโดยไม‡มีค‡าใชˆจ‡าย

สำ�นักงานสาขาเกือบทั่วทั้งรัฐของเราจะเปÛดชั้นเรียนฟรีเกี่ยวกับภาษีการขายและารใชˆสินคˆาเบื้องตˆน โดยบาง
ชั้นเรียนจะมีการสอนดˆวยภาษาอื่น คุณสามารถตรวจสอบขˆอมูลรายชื่อชั้นเรียนและสถานที่ไดˆที่ส‡วนงานภาษี
การขายและการใชˆสินคˆาที่เว็บไซต‹ของเราที่ www.boe.ca.gov อีกทั้ง คุณยังสามารถโทรศัพท‹ติดต‡อที่สำ�นักงาน
สาขาประจำ�ทˆองถิ่นของคุณเพื่อขอรับขˆอมูลเกี่ยวกับชั้นเรียนไดˆดˆวย นอกจากนี้ เรายังจัดการสัมมนาออนไลน์ ซึ่ง
ประกอบด้วยการสอนเกี่ยวกับภาษีการขายและผู้ใช้สินค้าขั้นพื้นฐานและวิธีการ ยื่นแบบเสียภาษีของคุณ ที่คุณ
สามารถเข้าถึงบนเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อ อีกทั้ง ยังอาจมีการสัมมนาออนไลน์ในภาษาอื่นๆ
เป็นบางครั้งด้วยเช่นกัน

คำ�แนะนำ�ดˆานภาษีที่เป—นลายลักษณ‹อักษร

เพื่อเป—นการปƒองกันตัวคุณ จะเป—นการดีที่สุดที่คุณควรขอรับคำ�แนะนำ�ดˆานภาษีเป—นลายลักษณ‹อักษร คุณอาจไดˆรับ
การยกเวˆนค‡าภาษี ค‡าปรับหรือดอกเบี้ยที่เกิดจากการดำ�เนิน ธุรกรรมไดˆหากเราพิจารณาว‡าเราไดˆใหˆคำ�แนะนำ�
ที่เป—นลายลักษณ‹อักษรต‡อคุณอย‡างไม‡ถูกตˆองเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกรรม และคุณมีเหตุผลอันควรที่จะเชื่อถือ
คำ�แนะนำ�นั้นอันทำ�ใหˆคุณไม‡ไดˆชำ�ระภาษีในจำ�นวนที่ถูกตˆอง เพื่อใหˆนำ�การยกเวˆนนี้มาใชˆไดˆ คำ�รˆองขอคำ�แนะนำ�
ตˆองจัดทำ�เป—นลายลักษณ‹อักษร ระบุตัวผูˆเสียภาษีที่ตˆองการใชˆคำ�แนะนำ� และอธิบายอย‡างละเอียดถึงขˆอเท็จจริง
และเหตุการณ‹ของธุรกรรม
กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.boe.ca.gov/info/email.html เพื่อส่งคำ�ร้องขอของคุณทางอีเมล์ การเข้า
รหัสอีเมล์ช่วยให้เราสามารถมอบวิธีการส่งข้อมูลที่เป็นความลับทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยและมีการรักษา
ความปลอดภัยได้ คำ�แนะนำ�วิธีการลงทะเบียนและรับอีเมล์ที่เข้ารหัสมีอยู่บนเว็บไซต์ของเราแล้ว อีกทั้ง คุณยัง
อาจส่งคำ�ร้องขอของคุณในรูปแบบจดหมายไปที่ Audit and Information Section, MIC:44 (ส่วนงานตรวจสอบ
บัญชีและข้อมูล, MIC:44) State Board of Equalization, P.O. Box 942879, Sacramento, CA 94279-0044

สำ�นักงานปกปƒองสิทธิผูˆเสียภาษี

หากคุณตˆองการทราบขˆอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของคุณในฐานะที่เป—นผูˆเสียภาษี หรือหากคุณไม‡สามารถแกˆไข
ป•ญหาผ‡านทางช‡องทางปกติ (ตัวอย‡างเช‡น การพูดคุยกับหัวหนˆางาน) โปรดดูที่เรื่องการทำ�ความเข้าใจสิทธิของ
คุณในฐานะผู้เสียภาษีของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 70 หรือติดต‡อสำ�นักงานปกปƒองสิทธิ
ผูˆเสียภาษีเพื่อขอความช‡วยเหลือที่หมายเลข 1-916-324-2798 (หรือหมายเลขโทรศัพท‹แบบไม‡เสียค‡าบริการ
1-888-324-2798 ) หมายเลขโทรสาร 1-916-323-319
หากตˆองการ คุณสามารถเขียนจดหมายมาที่: สำ�นักงานปกปƒองสิทธิผูˆเสียภาษี MIC:70; State Board of
Equalization; P.O. Box 942879; Sacramento, CA 94279-0070

เอกสารเผยแพร่ฉบับแปลนี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และไม่มีความมุ่งหมายที่จะนำ�มาใช้
แทนที่ฉบับภาษาอังกฤษ หากมีความคลาดเคลื่อนใดๆ ระหว่างข้อมูลในเอกสารฉบับภาษาอังกฤษและ
เอกสารฉบับแปลนี้ ให้คุณยึดข้อมูลในเอกสารฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
California State Board of Equalization
450 N Street • Sacramento, California
ที่อยู‡ทางไปรษณีย‹ : PO Box 942879 • Sacramento, CA 94279-0001
LDA

