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  وکار، صاحب کسب

 

ایجاد خواهد شد که بر تکمیل فرم مالیاتی و پرداخت سالیانه    2023ژانویه    1ایم تا به شما اطالع دهیم تغییراتی اساسی از  این اعالمیه را ارسال کرده 

  5.04ن الیحه که بخش  اند. ایرا تأیید کرده   "Tالیحه  "دهندگان در اوکلند  دهد رأی نتایج اولیه نشان می  گذارد.شما تأثیر می  "مالیات مجوز تجاری"

رود انتظار می  ای دارد.شدهبندی رونده جدید و و طبقه شود، ساختار مالیات تجاری پیش کند و جایگزین آن میرا باطل می   "قانون شهرداری اوکلند"

 در اکنتی آالمدا به تأیید نهایی برسد.  2022دسامبر  16نتایج انتخابات تا 

 

  2023ژانویه    1شده ارائه شده است که از  بندی رونده طبقه های مالیاتی پیش رات اساسی، مجموعه جدیدی از نرخ در کنار سایر تغیی  "Tالیحه  "در  

 شوند.   اعمال می 

 

 تغییرات اساسی: 

 

تغییر خواهد کرد. در  به ساختار نرخ مالیات تجاری پیش  2023ژانویه    1ساختار مالیاتی فعلی از   ساختار مالیاتی: • ساختار مالیات  رونده 

  کنند.وکارهایی که سود کل )کل دریافتی( بیشتری دارند، مالیات بیشتری پرداخت می رونده، مشاغل و کسبپیش 

 

های وکاری، ازجمله فعالیت و پرداخت مالیات تجاری برای همه افراد شاغل در هر کسب  2023مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی سال   مهلت ارائه: •

یا قبل از آن    *2023مارس    1است. مبلغ مالیات تجاری یا بخشی از آن که تا    2023مارس    1)کرایه کاال به مشتری(،    ایتجاری کرایه 

 های دیرکرد الزامی که در زیر عنوان شده است برای آن لحاظ خواهد شد.عنوان تأخیر در پرداخت اعالم شود، و جریمه پرداخت نشود باید به 

 

 ها:جریمه •

 بعالوههمچنان دیرکرد داشته باشد،  2023مارس  2( از مبلغ کلی که تا ابتدای %10درصد )ه د

  

 همچنان دیرکرد داشته باشد 2023مه  2( از مبلغ کلی که تا ابتدای %25بیست و پنج درصد )

 

 سود: •

 تاریخ اولین تأخیر در پرداخت تا زمان پرداخت. ها از نشده، شامل همه جریمه %( یا بخشی از مبلغ پرداخت 1اهیانه یک درصد )م

 

 

  



 ها:معافیت

 معافیت مشاغل کوچک  –پذیر نیست دیگر امکان •

  دیگر از پرداخت مالیات تجاری معاف نیستند. "های تجاری کوچکشرکت "
 

 شدههای جدید یا بازسازی ساختمان –ساله معافیت پنج –پذیر نیست دیگر امکان •

 تمام شده است، دیگر شامل معافیت نیستند. 2023دسامبر  31شان بعد از هایی که نوسازی اساسیهای جدید و ساختمانهمه ساختمان 
 

 ای که در اختیار مالک هستندمعافیت دارایی کرایه •

 ( در موارد زیر معاف هستند: AUDیک یا دو واحد مسکونی ضمیمه ) خانوار باهای تک های دوبلکس و تریبلکس یا خانهمالک ساختمان 

 

 از    218عنوان محل اصلی سکونتش زندگی کند، و براساس بخش  . مالک درحال حاضر در یکی از این واحدهای مسکونی ضمیمه به فال 

 ودر فرم ارزیابی ملک در کانتی خودشان از معافیت مالیاتی مالکین منزل برخوردار باشد؛  "قانون مالیات و درآمد کالیفرنیا"
 

( سال قبل از اعمال این معافیت )همان سال قبل از معافیت( در یکی از واحدهای مسکونی  1ل یک ) . مالک، صاحب ملک باشد و حداق ب

 وعنوان محل اصلی سکونتش زندگی کرده باشد؛ ضمیمه به 
 

 اوکلند،  "قانون شهرداری"از  8.22.020شده در بخش ای دوبلکس و تریبلکس براساس تعریف ارائه . واحد کرایه پ

 و باشد؛  "پوششواحد تحت "
 

 و( باشد؛ AMI) "متوسط درآمد در آن منطقه"% 150. کل درآمد خانوار مالک از هر منبعی، کمتر یا برابر با ت
 

 ای دیگری نداشته باشد.. مالک در شهر اوکلند هیچ سود حاصل از مالکیتی را در هیچ ملک مسکونی کرایه ث
 

 سایر تغییرات: 
 

 اصلی: های مرتبط و گواهی شرکت •

دست  ها که درآمد کاملشان در این شهر به های مرتبط با آنهمه افراد و شرکت  .طور کلی فعالیت تجاری یکسانی دارندهای وابسته که به شرکت 

ظهارنامه  ایک  های مالیاتی و ارائه  ای دارند، قبل از اعمال نرخ های تجاری جداگانه ها یا مکانآمده است و فعالیت تجاری مشابهی را در شاخه 

 های مرتبط را براساس گواهی اصلی محاسبه و ارائه کنند. مالیاتی، باید کل درآمد سالیانه همه افراد و شرکت 
 

 مقدار تقریبی درآمد کل برای سال اول: •

ند، باید مقدار کنتأسیسشان اقدام می همه افرادی که برای اولین گواهی مالیات تجاری برای مشاغل تازه  .2023تأسیس در سال  مشاغل تازه 

شان ارائه کنند. متقاضی براساس  تقریبی و منطقی درآمد کل را برای دوره شروع فعالیت تجاری تا زمان انقضای اولین گواهی مالیات تجاری 

  مبلغ تخمینی باید مالیات اولیه را پرداخت کند.
 

  استرداد مالیات، جریمه، یا سود: •

سازی مدارک خطایی ایجاد  براساس این تغییر، تنها در مواردی که از نظر محاسباتی، اعداد و ارقام، یا در زمان آماده مالیات پرداختِی اشتباه.

 اشتباه پرداخت شده است شکایتش را ارائه کند.  ماه از تاریخی که مالیات به  15جای ماه به  12شده باشد، شاکی باید در مدت زمان 

 

 :"T"ید مربوط به الیحه های مفسایر تغییرات و لینک  •

 /https://ltss.oaklandnet.com –حساب مالیات درآمد کل ماشین

 Oakland, CA | Municode Library – "قانون شهرداری اوکلند"از  5.02بخش 
 

تا به شما کمک کنیم. با ما تماس بگیرید.510)  238-3704اگر سؤالی دارید ازطریق شماره   اینجا هستیم  توانید در آدرس همچنین می ( 

https://ltss.oaklandnet.com/  با ما چت کنید یا به آدرسBTWebsupport@Oaklandca.gov .ایمیل ارسال کنید    

 

( تماس بگیرید یا به 510) 238-3704یا به هر زبان دیگری، با شماره های اسپانیایی، چینی، ویتنامی، برای درخواست این اعالمیه به زبان 

  ,Para solicitar este aviso en español, chinoایمیل ارسال کنید. BtWebSupport@oaklandca.govآدرس 

por correo  BtWebSupport@oaklandca.gov3704 or -vietnamita u otro idioma, llame al (510) 238

或電, 3704-(510) 238請電, 越南文或其它翻譯本,中文, 此文件的西班牙文欲索取 .electrónico

Để yêu cầu thông báo này bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung  .BtWebSupport@oaklandca.gov

Quốc, tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác, vui lòng gọi (510) 238-3704 hoặc email 

BtWebSupport@oaklandca.gov . 

https://ltss.oaklandnet.com/
https://library.municode.com/ca/oakland
https://ltss.oaklandnet.com/
mailto:BTWebsupport@Oaklandca.gov
mailto:BtWebSupport@oaklandca.gov
mailto:BtWebSupport@oaklandca.gov
mailto:或電BtWebSupport@oaklandca.gov
mailto:或電BtWebSupport@oaklandca.gov
mailto:BtWebSupport@oaklandca.gov


 145,000.00$.فروشی( با درآمد کل )خرده Aرونده و مبالغ قابل پرداخت برای گروه های مالیات پیش تصویر نرخ 

 

 

 

 51,000,500.00$.)خواربارفروشی( با درآمد کل  Bرونده و مبالغ قابل پرداخت برای گروه های مالیات پیش تصویر نرخ 

 

 

مبلغ مالیات قابل   مالیات تجاری:  مبلغ  باشد 145,000$اگر درآمد کل سالیانه 

 پرداخت 

 60.00$ 60$ 66,666$تر از  مالیات بر درآمد کل کم

تر از  و کم 66,666$مالیات بر درآمد کل بیشتر از  

$1,000,000 

  $ از درآمد1,000$ برای هر 0.90عالوه ، به $60

 باشد 66,666$کل سالیانه که باالتر از  

$70.50 

تر از و کم  1,000,000$مالیات بر درآمد کل بیشتر از  

$2,500,000 

  $ از درآمد1,000$ برای هر 1.10عالوه ، به $900

 باشد  1,000,000$کل سالیانه که باالتر از  

$0.00 

تر از و کم  2,500,000$مالیات بر درآمد کل بیشتر از  

$20,000,000 

  $ از درآمد 1,000$ برای هر 1.80عالوه ، به $2,550

 باشد  2,500,000$کل سالیانه که باالتر از  

$0.00 

تر از و کم 20,000,000$مالیات بر درآمد کل بیشتر از  

$50,000,000 

 $  1,000$ برای هر 2.00عالوه ، به $34,050

 از درآمد 

 باشد  20,000,000$کل سالیانه که باالتر از   

$0.00 

 $  1,000$ برای هر 2.50عالوه ، به 94,050$ 50,000,000$تر از  مالیات بر درآمد کل کم

  از درآمد

 باشد  50,000,000$کل سالیانه که باالتر از  

$0.00 

 130.50$  کل مبلغ مالیات قابل پرداخت 

 مبلغ مالیات قابل  مبلغ مالیات تجاری:  باشد 51,000,500$اگر درآمد کل سالیانه 

 پرداخت 

 60.00$ 60$ 120,000$تر از  مالیات بر درآمد کل کم

تر از و کم 120,000$مالیات بر درآمد کل بیشتر از  

$1,000,000 

  $ از درآمد1,000$ برای هر 0.50عالوه ، به $60

 باشد 120,000$کل سالیانه که باالتر از  

$440.00 

تر از و کم  1,000,000$مالیات بر درآمد کل بیشتر از  

$2,500,000 

  درآمد$ از 1,000$ برای هر 0.55عالوه ، به $500

 باشد  1,000,000$کل سالیانه که باالتر از  

$825.00 

تر از و کم  2,500,000$مالیات بر درآمد کل بیشتر از  

$20,000,000 

  $ از درآمد 1,000$ برای هر 1.00عالوه ، به $1,325

 باشد  2,500,000$کل سالیانه که باالتر از  

$17,500.00 

تر از و کم 20,000,000$مالیات بر درآمد کل بیشتر از  

$50,000,000 

 $  1,000$ برای هر 1.75عالوه ، به $18,825

 از درآمد 

 باشد  20,000,000$کل سالیانه که باالتر از   

$52,500.00 

 $  1,000$ برای هر 2.50عالوه ، به 71,325$ 50,000,000$تر از  مالیات بر درآمد کل کم

  درآمداز 

 باشد  50,000,000$کل سالیانه که باالتر از  

$2,501.25 

 73,826.25$  کل مبلغ مالیات قابل پرداخت 


