THANH TRA THUẾ ĐỒ UỐNG PHILADELPHIA:

ĐIỀU GÌ SẼ DIỄN RA

Là đại lý bán đồ uống có đường, thỉnh thoảng quý vị sẽ được
Thanh tra Thuế Đồ uống ghé thăm. Điều này không có nghĩa là quý vị đã làm điều gì
sai trái! Các thanh tra chỉ muốn đảm bảo rằng các đại lý tuân thủ luật đóng thuế.
QUY TRÌNH DIỄN RA NHƯ SAU:

Thanh tra Thuế Đồ uống sẽ đến doanh nghiệp của quý vị và yêu cầu
xem chứng từ Thuế Đồ uống của quý vị, bao gồm những điều sau đây:

THANH TRA

• Mẫu miễn Thuế Kinh doanh Pennsylvania
• Thông báo của Đại lý-Thông báo quý vị cung cấp cho các nhà phân phối là quý vị bán lẻ đồ uống có đường
ở Philadelphia (có thể là mẫu miễn Thuế Kinh doanh).
• Xác nhận-Phản hồi quý vị nhận được từ nhà phân phối của quý vị xác nhận rằng họ
sẽ trả thuế khi quý vị mua hàng từ họ.
• Hóa đơn-Phải thể hiện Thuế Đồ uống Philly đã được trả khi giao dịch.

HOẶC
CHỨNG TỪ KHÔNG HỢP LỆ

CHỨNG TỪ HỢP LỆ
Nếu quý vị có chứng từ cho thấy
Thuế Đồ uống đã được trả cho những gì quý vị đã mua
- và các chứng từ đó được xác định là hợp lệ - hoặc quý
vị là một Đại lý đã Đăng ký hoặc Đặc biệt, quý vị đã
hoàn tất! Thanh tra kết thúc ở đây.

HÀNH ĐỘNG PHÁP LÝ

KHÔNG CÓ CHỨNG TỪ

Nếu quý vị không có tất cả các chứng từ yêu cầu hoặc
có chứng từ không hợp lệ, đánh giá tuân thủ Thuế
Đồ uống của quý vị sẽ được lên lịch lại và quý vị sẽ
nhận được thông báo bằng văn bản cho lần thanh tra
tiếp theo. Khi chúng tôi ghé thăm quý vị lần thứ hai,
quý vị phải tuân thủ Thuế Đồ uống nếu không thì
chúng tôi sẽ có HÀNH ĐỘNG PHÁP LÝ tiếp theo.

Nếu trường hợp của quý vị được chuyển sang giai đoạn HÀNH ĐỘNG PHÁP LÝ,
Phòng Pháp Lý sẽ gửi cho quý vị một thông báo chính thức,
tại thời điểm đó quý vị được yêu cầu thực hiện một trong hai hành động:

• Đưa ra hồ sơ chính xác.
• Đăng ký thuế, nộp hồ sơ khai thuế bị thiếu và nộp Thuế Đồ uống.

Nếu quý vị không tuân thủ, quý vị sẽ được đánh giá để trả khoản tiền phạt $1.000 không tuân thủ.
Nếu quý vị bị phát hiện là không tuân thủ lần thứ hai trong vòng hai năm,
Giấy phép Hoạt động Thương mại có thể bị thu hồi, trong trường hợp đó quý
vị sẽ được yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh cho đến khi giấy phép được khôi phục.

TIẾP CẬN NGÔN NGỮ

Truy cập 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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