FICALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE BEBIDAS NA FILADÉLFIA:

O QUE ESPERAR

Como revendedor de bebidas açucaradas, ocasionalmente, você receberá
a visita de autoridades para a inspeção fiscal de bebidas. Isso não significa
que você tenha feito algo errado! Os fiscais apenas pretendem garantir que
os revendedores cumpram com suas obrigações tributárias.
É ASSIM QUE FUNCIONA:
O fiscal de bebidas chega à empresa e pede para ver a documentação
tributária referente às bebidas, quais sejam:

INSPEÇÃO

• Formulário de isenção tributária sobre vendas na Pensilvânia
• Notificação do revendedor — O documento que você apresentou aos distribuidores
informando que comercializa bebidas açucaradas no varejo, na Filadélfia
(pode ser o seu formulário de isenção tributária sobre vendas na Pensilvânia).
• Confirmação — A resposta que recebeu dos distribuidores confirmando que eles
recolherão o imposto sobre a compra que fizer com eles.
• Fatura — Deve indicar que o imposto sobre bebidas da Filadélfia foi pago na transação.

OU
DOCUMENTOS INVÁLIDOS
DOCUMENTOS VÁLIDOS
Se houver documentos que comprovem o
pagamento do imposto sobre bebidasnas
suas compras — e esses documentos
forem considerados válidos — ou você for
revendedor registrado ou especial, está
tudo certo! A inspeção termina aqui.

PROCESSO JUDICIAL

NENHUM DOCUMENTO

Se não tiver todos os documentos exigidos ou
apresentar documentos inválidos, a verificação
do cumprimento das suas obrigações
tributárias será remarcada e você receberá
uma notificação escrita para uma visita de
acompanhamento. Quando visitamos o
estabelecimento pela segunda vez, você deve
estar em conformidade com as obrigações
fiscais para o comércio de bebidas ou
iniciaremos um PROCESSO JUDICIAL.

Se o caso for encaminhado para a fase de PROCESSO JUDICIAL,
o departamento jurídico enviará uma notificação oficial a você,
que o obrigará a tomar uma das seguintes duas medidas:

• Apresentar registros precisos.
•R
 egistrar-se para o imposto, apresentar as declarações de imposto pendentes e pagar o imposto
sobre bebidas.

Se deixar de cumprir com a obrigação, você receberá uma multa de US$ 1.000 pelo não cumprimento.
Em caso de descumprimento pela segunda vez em dois anos, a sua licença
de atividade comercial pode ser cancelada, obrigando-o a encerrar as atividades
da empresa até que a licença seja restabelecida.

ACESSO EM OUTROS IDIOMAS

Visite PhillyBevTax.com/Dealers/Resources

Encuentre información en su idioma.

Поиск информации на вашем языке.

Trouvez des informations dans votre langue.

查找用您的語言书写的信息。

귀하의 언어로 정보를 찾으십시오.

Encontre informações em seu idioma.
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