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 االسم التجاري 
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 العنوان البریدي 

 مدینة المراسلة والوالیة والرمز البریدي 
 
 

 عزیزي صاحب العمل، 
 

. تشیر النتائج 2023ینایر    1ھذا اإلشعار إلبالغك بالتغییرات الرئیسیة التي ستؤثر على تسجیلك لضریبة التراخیص التجاریة السنویة ودفعھا ابتداًء من  
جدید تصاعدیة ومتدرجة    من قانون بلدیة أوكالند بھیكل ضریبي  5.04" إللغاء واستبدال الفصل  Tاألولیة إلى أن ناخبي أوكالند قد وافقوا على "اإلجراء  

 .2022دیسمبر  16لألعمال. من المتوقع أن تصادق مقاطعة أالمیدا على نتائج االنتخابات بحلول 
 

" مجموعة جدیدة من معدالت الضرائب التصاعدیة المتدرجة جنبًا إلى جنب مع التغییرات الرئیسیة األخرى التي ستصبح ساریة في Tینشئ "اإلجراء  
 .  2023ینایر  1
 

 التغییرات الرئیسیة: 
 
التص2023ینایر    1اعتباًرا من  :  الھیكل الضریبي • إلى ھیكل معدل ضریبة األعمال  الحالي  الضریبي  الھیكل  الھیكل  ، سیتغیر  اعدي.  یفرض 

 الضریبي التصاعدي معدالت أعلى على الشركات التي تكسب المزید من إجمالي اإلیرادات.  
 

لعام  :  تاریخ االستحقاق • السنوي  قبلھ، لجمیع    2023مارس    1ومدفوعات ضریبة األعمال مستحقة بحلول    2023یجب أن یكون اإلعالن  أو 
فعھ  األشخاص الذین یشاركون في أي أنشطة تجاریة، بما في ذلك أنشطة شركات التأجیر.  یُعتبر دفع ضریبة األعمال أو جزء منھا الذي لم یتم د

 سداد متأخر ویخضع لرسوم تأخیر إلزامیة على النحو التالي. *2023مارس  1بحلول أو قبل 
 

 الغرامات: •
 ، وذلك باإلضافة إلى2023مارس  2ن إجمالي المبلغ الذي ال یزال ضمن السداد المتأخر بدًءا من ) م%10( عشرة بالمائة

  
 2023مارس  2) من إجمالي المبلغ الذي ال یزال ضمن السداد المتأخر بدًءا من  %25( خمسة وعشرون بالمائة

 
 :الفائدة •

المسدد، شامالً الغرامات، من التاریخ الذي أصبح فیھ المبلغ غیر المدفوع سداد متأخر %) شھریًا أو جزء منھ، على مبلغ غیر  1واحد بالمائة (
 ألول مرة حتى وقت السداد.

 
 

 اإلعفاءات:
 إعفاء الشركات الصغیرة -لم تعد متاحة  •

 لن یتم إعفاء "الشركات التجاریة الصغیرة" بعد اآلن من دفع ضریبة األعمال.  
 

 مباني جدیدة أو مجددة  -إعفاء لمدة خمس سنوات  -لم تعد متاحة  •
 مؤھلة لإلعفاء.  2023دیسمبر  31لن تكون جمیع المباني الجدیدة والمباني التي تم االنتھاء من التجدیدات الرئیسیة علیھا بعد 



 
 
 

 إعفاء العقارات المؤجرة التي یشغلھا المالك  •
 ) واحدة أو اثنتین إذا: ADUیُعفى مالك منزل مزدوج أو ثالثي أو ألسرة واحدة مع وحدة (وحدات) سكنیة ملحقة (

 
i  المقاطعة  . یعیش المالك حالیًا في إحدى الوحدات السكنیة كمكان إقامتھ الرئیسي وحصل على إعفاء من ضریبة األمالك العقاریة على تقییم ممتلكات

 و؛ 218بموجب قانون اإلیرادات والضرائب في كالیفورنیا، البند 
 
iiو) على األقل قبل تطبیق ھذا اإلعفاء مباشرة؛ 1متھ الرئیسي لمدة عام واحد (. امتلك المالك العقار وعاش في إحدى الوحدات السكنیة كمكان إقا 
 

iii بالنسبة إلى الوحدات السكنیة المزدوجة والثالثیة، فإن الوحدة المؤجرة ھي "وحدة مغطاة" على النحو المحدد في قانون . 
 و ؛ 8.22.020بلدیة أوكالند البند  

 
ivمن الدخل المتوسط للمنطقة ( 150% المصادر أقل من أو یساوي  . إجمالي دخل األسرة للمالك من جمیعAMI و)؛ 
 
v.لیس للمالك مصلحة ملكیة في أي عقار سكني مستأجر آخر في مدینة أوكالند . 

 
 تغییرات أخرى:

 
 : الكیانات ذات الصلة وشھادة رب العمل  •

. یجب على جمیع األشخاص والكیانات ذات الصلة المضطلعة باستحداث إجمالي الكیانات ذات الصلة التي تشارك في نفس النشاط التجاري العام
لي المتحصالت المنسوبة إلى المدینة، من خالل االنخراط في أنشطة تجاریة مصنفة بالمثل من مؤسسات فرعیة أو أماكن عمل منفصلة، تجمیع إجما

الصلة، وفقًا لشھادة رب العمل، قبل تطبیق المعدالت الضریبیة، وتقدیم إقرار المتحصالت السنویة المعمول بھا من جمیع األشخاص والكیانات ذات  
 .  واحدضریبي 

 
 : إجمالي المتحصالت المقدرة للسنة األولى •

یجب على كل شخص یتقدم بطلب للحصول على أول شھادة ضریبیة لألعمال التجاریة المنشأة   .2023الشركات المنشأة حدیثًا في السنة التقویمیة  
على    ا أن یقدم تقدیًرا معقوالً إلجمالي المتحصالت المتوقعة للفترة من بدء أي أنشطة تجاریة حتى انتھاء أول شھادة ضریبیة لألعمال.  یجبحدیثً 

 مقدم الطلب دفع دفعة ضریبیة مبدئیة بناًء على التقدیر.  
 
  استرداد الضریبة أو الغرامة أو الفائدة: •

شھًرا، من تاریخ دفع الضریبة   15شھًرا، بدالً من    12یتطلب التغییر من المدعي تقدیم مطالبة في غضون    تم تحصیل الضرائب عن طریق الخطأ.
 التي تم تحصیلھا عن طریق الخطأ، ویرجع ذلك فقط إلى خطأ كتابي أو حسابي أو ریاضي.   

 
 " التغییرات األخرى والروابط المفیدة:Tاإلجراء " •

 / https://ltss.oaklandnet.com -حاسبة ضریبة المتحصالت اإلجمالیة  
 أوكالند، كالیفورنیا | مكتبة قوانین البلدیة  - 5.02قانون بلدیة أوكالند الفصل  

 
باشرة  . یمكنك أیًضا الوصول إلینا عن طریق الُمحادثة المُ 3704-238) 510(نحن ھنا للمساعدة. إذا كانت لدیك أسئلة، یرجى االتصال بنا على  

 .  BTWebsupport@Oaklandca.govأو البرید اإللكتروني على  /https://ltss.oaklandnet.comعلى 
 

 أو إرسال برید إلكتروني  3704-238) 510(لطلب ھذا اإلشعار باللغة اإلسبانیة أو الصینیة أو الفیتنامیة أو أي لغة أخرى، یرجى االتصال 
 BtWebSupport@oaklandca.gov. Para solicitar este aviso en español, chino, vietnamita u otroإلى 

3704 or-idioma, llame al (510) 238 BtWebSupport@oaklandca.gov 此文欲索取por correo electrónico. 
請電, 越南文或其它翻譯本,中文, 件的西班牙文)510 (3704-238 ,govBtWebSupport@oaklandca.或電  .

Để yêu cầu thông báo này bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt hoặc ngôn ngữ 
3704 hoặc email-khác, vui lòng gọi (510) 238 BtWebSupport@oaklandca.gov . 

https://ltss.oaklandnet.com/
https://library.municode.com/ca/oakland
https://ltss.oaklandnet.com/
mailto:BTWebsupport@Oaklandca.gov
mailto:%D8%A5%D9%84%D9%89%20BtWebSupport@oaklandca.gov.
mailto:BtWebSupport@oaklandca.gov
mailto:%E6%88%96%E9%9B%BBBtWebSupport@oaklandca.gov
mailto:BtWebSupport@oaklandca.gov


 
 
 

تولد   التي  التجزئة)  (مبیعات  أ  للفئة  المستحقة  والمبالغ  التصاعدیة  الضرائب  لمعدالت  توضیحي  إجمالي   145.000.00رسم  في  أمریكي  دوالر 
 المتحصالت:

 
دوالًرا   145,000إذا كان إجمالي المتحصالت السنویة ھو 

 أمریكیًا  
 الضریبة المستحقة  فإن ضریبة األعمال المستحقة ھي:

دوالًرا   66,666ال تزید الضریبة على إجمالي المتحصالت عن 
 أمریكیًا 

دوالًرا  60.00 دوالًرا أمریكیًا  60
 أمریكیًا 

دوالًرا   66,666تزید عن الضریبة على إجمالي المتحصالت التي 
 دوالر أمریكي  1,000,000أمریكیًا ولكن ال تزید عن 

دوالر أمریكي  0.90دوالًرا أمریكیًا، باإلضافة إلى  60
 دوالر أمریكي سنویًا   1,000لكل 

دوالًرا  66,666إجمالي المتحصالت التي تزید عن 
 أمریكیًا 

دوالًرا  70.50
 أمریكیًا 

  1,000,000صالت التي تزید عن الضریبة على إجمالي المتح 
 دوالر أمریكي  2,500,000دوالر أمریكي ولكن ال تزید عن 

دوالر أمریكي  1.10دوالر أمریكي، باإلضافة إلى  900
 دوالر أمریكي سنویًا   1,000لكل 

دوالر  1,000,000إجمالي المتحصالت التي تزید عن 
 أمریكي 

دوالر   0.00
 أمریكي 

  2,500,000المتحصالت التي تزید عن الضریبة على إجمالي 
 دوالر أمریكي  20,000,000دوالر أمریكي ولكن ال تزید عن 

دوالر أمریكي  1.80دوالر أمریكي، باإلضافة إلى   2,550
 دوالر أمریكي سنویًا   1,000لكل 

دوالر  2,500,000إجمالي المتحصالت التي تزید عن 
 أمریكي 

دوالر   0.00
 أمریكي 

  20,000,000لي المتحصالت التي تزید عن الضریبة على إجما 
 دوالر أمریكي  50,000,000دوالر أمریكي ولكن ال تزید عن 

دوالر  2.00دوالًرا أمریكیًا، باإلضافة إلى  34,050
 دوالر أمریكي سنویًا 1,000أمریكي لكل 

دوالر  20,000,000إجمالي المتحصالت التي تزید عن  
 أمریكي 

دوالر   0.00
 أمریكي 

  50,000,000الضریبة على إجمالي المتحصالت التي تزید عن 
 دوالر أمریكي 

دوالر  2.50دوالًرا أمریكیًا، باإلضافة إلى  94,050
 دوالر أمریكي سنویًا  1,000أمریكي لكل 

دوالر  50,000,000إجمالي المتحصالت التي تزید عن 
 أمریكي 

دوالر   0.00
 أمریكي 

دوالر  130.50  إجمالي الضریبة المستحقة
 أمریكي 

 
 

دوالر أمریكي في   51.000.500.00رسم توضیحي لمعدالت الضرائب التصاعدیة والمبالغ المستحقة للفئة ب (مبیعات صناعة األغذیة) التي تولد  
 إجمالي المتحصالت: 

 
دوالر    51,000,500إذا كان إجمالي المتحصالت السنویة ھو 

 أمریكي 
 الضریبة المستحقة  فإن ضریبة األعمال المستحقة ھي:

دوالر  120,000 تزید الضریبة على إجمالي المتحصالت عن ال
 أمریكي 

دوالًرا  60.00 دوالًرا أمریكیًا  60
 أمریكیًا 

 120,000الضریبة على إجمالي المتحصالت التي تزید عن 
 دوالر أمریكي  1,000,000دوالر أمریكي ولكن ال تزید عن 

دوالر أمریكي  0.50دوالًرا أمریكیًا، باإلضافة إلى  60
 دوالر أمریكي سنویًا   1,000لكل 

دوالر  120,000إجمالي المتحصالت التي تزید عن 
 أمریكي 

دوالر  440.00
 أمریكي 

  1,000,000الضریبة على إجمالي المتحصالت التي تزید عن 
 كي دوالر أمری 2,500,000دوالر أمریكي ولكن ال تزید عن 

دوالر أمریكي  0.55دوالر أمریكي، باإلضافة إلى  500
 دوالر أمریكي سنویًا   1,000لكل 

دوالر  1,000,000إجمالي المتحصالت التي تزید عن 
 أمریكي 

دوالر  825.00
 أمریكي 



 
 
 

دوالر    51,000,500إذا كان إجمالي المتحصالت السنویة ھو 
 أمریكي 

 الضریبة المستحقة  فإن ضریبة األعمال المستحقة ھي:

  2,500,000الضریبة على إجمالي المتحصالت التي تزید عن 
 دوالر أمریكي  20,000,000دوالر أمریكي ولكن ال تزید عن 

دوالر أمریكي  1.00دوالر أمریكي، باإلضافة إلى   1,325
 دوالر أمریكي سنویًا   1,000لكل 

دوالر  2,500,000إجمالي المتحصالت التي تزید عن 
 أمریكي 

17,500.00 
 دوالر أمریكي 

  20,000,000الضریبة على إجمالي المتحصالت التي تزید عن 
 ر أمریكي دوال 50,000,000دوالر أمریكي ولكن ال تزید عن 

دوالر  1.75دوالر أمریكي، باإلضافة إلى  18,825
 دوالر أمریكي سنویًا 1,000أمریكي لكل 

دوالر  20,000,000إجمالي المتحصالت التي تزید عن  
 أمریكي 

52,500.00 
 دوالر أمریكي 

  50,000,000الضریبة على إجمالي المتحصالت التي تزید عن 
 دوالر أمریكي 

دوالر  2.50دوالر أمریكي، باإلضافة إلى  71,325
 دوالر أمریكي سنویًا  1,000أمریكي لكل 

دوالر  50,000,000إجمالي المتحصالت التي تزید عن 
 أمریكي 

دوالر  2,501.25
 أمریكي 

دوالر  73,826.25  إجمالي الضریبة المستحقة
 أمریكي 

 
      
 
 
 


