ਦਸਤਾਵੇਜ਼ A

ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ _____

ਧਿਟੀ ਔਫ਼ MADERA, CALIFORNIA ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਿ, ਸ਼ਧਿਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਭੰ ਗ ਅਤੇ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਿ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

MADERA ਨਗਰ-ਪਾਧਲਕਾ ਕੋਡ ਦੇ ਧਿਰਲੇ ਖ VI ਧਿੱ ਚ ਅਧਿਆਇ 4 (ਭੰ ਗ ਦੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਿ) ਨੰ ਜੋੜ ਧਰਿਾ ਿੈ

ਧਿਟੀ ਔਫ਼ MADERA ਦੇ ਲੋ ਕ ਿੇਠ ਧਲਖੇ ਅਨੁਿਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਧਦੰ ਦੇ ਿਨ:
ਭਾਗ 1: ਕੋਡ ਧਿੱ ਚ ਿੋਿ। Madera ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾ ਕੋਡ ਦੇ ਲਸਰਿੇ ਖ VI ਲਵਿੱ ਚ ਅਲਿਆਇ 4 ਜੋਲਿਆ ਲਗਆ ਹੈ:
ਅਧਿਆਇ 4
6-4.01 ਲਸਰਿੇ ਖ।
6-4.02 ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਕਸਦ।
6-4.03 ਇਰਾਦਾ।
6-4.04 ਪਲਰਭਾਸ਼ਾ।
6-4.05 ਿਗਾਇਆ ਲਗਆ ਟੈਕਸ।
6-4.06 ਟੈਕਸ ਨੰ ਰਲਜਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਲਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਦੇਣਾ।
6-4.07 ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ - ਸਮੇਂ ਲਸਰ ਦੇਣਾ।
6-4.08 ਅਦਾਇਗੀ - ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੰ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੰ ਲਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
6-4.09 ਲਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨੋਲਟਸ ਦੀ ਿੋ ਿ ਨਹੀਂ।
6-4.10 ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲਵਆਜ।
6-4.11 ਲਰਫੰ ਡ ਅਤੇ ਕਰੈਲਡਟ।
6-4.12 ਲਰਫੰ ਡ ਅਤੇ ਪਰਲਕਲਰਆਵਾਂ।
6-4.13 ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਿਗਾਇਆ ਲਗਆ।
6-4.14 ਟੈਕਸ ਦਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ।
6-4.15 ਅਪੀਿ ਪਰਲਕਲਰਆ।
6-4.16 ਿਾਗਕਰਨ – ਵਸਿ ਕਰਨ ਿਈ ਕਾਰਵਾਈ।
6-4.17 ਲਵਭਾਜਨ।
6-4.18 ਸੰ ਲਵਿਾਲਨਕਤਾ ਅਤੇ ਕਨੰ ਨੀ ਸਲਥਤੀ।
6-4.19 ਔਲਡਟ ਅਤੇ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਲਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ।
ਭੰ ਗ ਟੈਕਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
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6-4.20 ਹੋਰ ਿਾਇਸੈਂਸ, ਪਰਲਮਟ, ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਖਰਚੇ।
6-4.21 ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਗੈਰਕਾਨੰ ਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰ ਅਲਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
6-4.22 ਕਮੀ ਦੇ ਲਨਰਿਾਰਨ।
6-4.23 ਲਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਵਿੱ ਚ ਅਸਫਿਤਾ - ਗੈਰ-ਅਦਾਇਗੀ, ਿੋਖਾਿਿੀ।
6-4.24 ਟੈਕਸ ਮੁਿਾਂਕਣ - ਨੋਲਟਸ ਦੀਆਂ ਿੋ ਿਾਂ।
6-4.25 ਟੈਕਸ ਮੁਿਾਂਕਣ - ਸੁਣਵਾਈ, ਿਾਗਕਰਨ ਅਤੇ ਲਨਰਿਾਰਨ।
6-4.26 ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ-ਲਬਪਤਾ ਰਾਹਤ।
6-4.27 ਉਿੰਘਣਾ ਿਈ ਦੋਸ਼ ਲਸਿੱ ਿ ਕਰਨਾ - ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
6-4.28 ਉਿੰਘਣਾ ਨੰ ਛੋਟਾ ਅਪਰਾਿ ਮੰ ਲਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
6-4.29 ਲਵਖੰ ਡਣਸ਼ੀਿਤਾ।
6-4.30 ਸੰ ਚਤ ਉਪਾਅ।
6-4.31 ਸੋਿ ਜਾਂ ਸੰ ਸ਼ੋਿਨ।
ਧਿਰਲੇ ਖ।

6-4.01

ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭੰ ਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਜਾਲਣਆ ਜਾਵੇ।
ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਕਿਦ।

6-4.02

ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ California ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਦੇ ਭਾਗ 37101 ਅਤੇ 37100.5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ

ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿਈ, ਲਸਟੀ ਲਵਿੱ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਭੰ ਗ ਅਤੇ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਿਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਿੇ

ਇਿੱ ਕ ਟੈਕਸ ਨੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭੰ ਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੁਿੱ ਿ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਿਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਲਸਵਾਏ ਭੰ ਗ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਲਜਸ ਨੰ ਵਰਗ ਫੁਟੇਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ

'ਤੇ ਿਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਵਕਰੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਟੈਕਸ, ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਅਸਿ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਗਣਨਾ ਜਾਂ ਮੁਿਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿੱ ਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ, ਗਾਹਕ, ਮਰੀਜ਼, ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਿ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਿਾਂਕਣ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੰ ਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਲਸਰਫ ਸ਼ਲਹਰ
ਦੇ ਆਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿਈ ਿਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਕਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੁਆਰਾ ਿਗਾਏ
ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਲਹਰ ਦੇ ਆਮ ਫੰ ਡ ਲਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਿਈ
ਉਪਿਬਿ ਹੋਵੇਗੀ।
6-4.03

ਭੰ ਗ ਟੈਕਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਪੰ ਨਾ 2

ਇਰਾਦਾ।

ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਲਹਰ ਲਵਿੱ ਚ ਚਿੱ ਿਣ ਵਾਿੇ ਸਾਰੇ ਭੰ ਗ ਜਾਂ ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ

ਿਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗਿੱ ਿ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਲਬਨਾਂ ਲਕ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਨੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵੇਿੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰ ਕਾਨੰ ਨੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਲਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਲਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿੱ ਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਲਵਿੀ ਨੰ ਅਲਿਕਾਰਤ ਕਰਨ
ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਗਤੀਲਵਿੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਤੀਲਵਿੀ 'ਤੇ ਿਾਗ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਅਿੀਨ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ
ਇਜਾਜ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ।

6-4.04

ਹੇਠ ਲਦਿੱ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੇਠਾਂ ਲਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਲਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ:
A.

“ਕਾਰੋਬਾਰ” ਲਵਿੱ ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਲਵਿੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਲਹਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੀਤੀਆਂ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਲਜਸ ਲਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਉਦਯੋਲਗਕ ਉੱਦਮ, ਵਪਾਰ, ਪੇਸ਼ਾ, ਲਕਿੱ ਤਾ, ਲਵਵਸਾਇ, ਬੁਿਾਵਾ

ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਿਾਉਣ ਸਮੇਤ, ਿਾਭ ਜਾਂ ਮੁਨਾਲਫਆਂ ਿਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਲਵਿੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਵਿੱ ਚ ਲਕਸੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਮਾਿਕ ਨੰ ਲਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
B.

"ਕੈਿੰਡਰ ਵਰਹੇ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸੇ ਸਾਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰ ਬਰ ਤਿੱ ਕ।

C.

“ਭੰ ਗ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੰ ਗ ਸੇਤੀਵਾ ਿੀਨੇਅਸ, ਭੰ ਗ ਇੰ ਲਡਕਾ, ਜਾਂ ਭੰ ਗ ਰ-ਡੇਰੇਲਿਸ, ਪੌਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਹਿੱ ਸੇ

ਭਾਵੇਂ ਵਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਇਸਦੇ ਬੀਜ; ਰਾਿ, ਚਾਹੇ ਕਿੱ ਚਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਿੱ ਿ, ਪੌਦੇ ਦੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਲਹਿੱ ਸੇ ਤੋਂ ਕਿੱ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਹਰ
ਲਮਸ਼ਰਣ, ਲਨਰਮਾਣ, ਨਮਕ, ਡੈਰੀਵੇਲਟਵ, ਲਮਸ਼ਰਣ, ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਦੀ ਲਤਆਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ, ਜਾਂ ਰੇਸ਼ੇ। “ਭੰ ਗ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
ਭੰ ਗ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਵਿੱ ਖਰਾ ਕੀਤਾ ਰਾਿ, ਚਾਹੇ ਕਿੱ ਚਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਿੱ ਿ। “ਭੰ ਗ” ਲਵਿੱ ਚ “ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜਾ” ਸ਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਲਸਆ ਜਾਂਦਾ।
D.

“ਭੰ ਗ ਉਤਪਾਦ” ਦਾ ਅਰਥ ਕਿੱ ਚੀ ਭੰ ਗ ਹੈ ਜੋ ਲਕਸੇ ਪਰਲਕਲਰਆ ਦੇ ਅਿੀਨ ਗਈ ਹੈ ਲਜਸ ਨਾਿ ਲਕਸੇ ਕਿੱ ਚੇ

ਖੇਤੀਬਾਿੀ ਵਾਿੇ ਉਤਪਾਦ ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਗਾਿਹੇ, ਖਾਣ ਵਾਿੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸਤਹੀ ਉਤਪਾਦ ਲਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਿ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ। “ਭੰ ਗ
ਉਤਪਾਦ” ਦਾ ਅਰਥ ਭੰ ਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕੈਿੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਲਖਆ ਕੋਡ ਦੇ ਭਾਗ 11018.1 ਦੁਆਰਾ
ਪਲਰਭਾਲਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲਸਰਫ ਲਚਲਕਤਸਕ ਭੰ ਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤਿੱ ਕ ਸੀਲਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
E.

“ਕੈਨੋਪੀ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਲਜਸ ਲਵਿੱ ਚ ਭੰ ਗ ਜਾਂ ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਲਹਿੱ ਸੇ

ਨੰ ਉਗਾਇਆ ਲਗਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲਕਸੇ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਨਰੰ ਤਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਨਰੰ ਤਰ ਹੋਵ।ੇ ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਕਈ ਲਖਲਤਜੀ ਮੈਦਾਨਾਂ
'ਤੇ ਫੈਿੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਦਸਰੇ ਪੌਲਦਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਿਫਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਮੈਦਾਨ ਨੰ
ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਖਰੇ ਕੈਨੋਪੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਲਗਲਣਆ ਜਾਵੇਗਾ।
F.
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“ਭੰ ਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲਕ ਭੰ ਗ ਜਾਂ ਉਦਯੋਲਗਕ ਭੰ ਗ ਨਾਿ ਜੁਿੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਲਵਿੀ,

ਲਜਸ ਲਵਿੱ ਚ ਭੰ ਗ, ਭੰ ਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਉਦਯੋਲਗਕ ਭੰ ਗ, ਉਦਯੋਲਗਕ ਭੰ ਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਿੋਆ-ਿੁਆਈ, ਵੰ ਡ, ਲਨਰਮਾਣ, ਲਮਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਪਾਂਤਰਣ, ਸੰ ਸਾਿਨ, ਲਤਆਰੀ, ਭੰ ਡਾਰਨ,
ਪੈਕੇਲਜੰ ਗ, ਸਪੁਰਦਗੀ, ਟੈਸਲਟੰ ਗ, ਲਡਸਪੈਂਲਸੰ ਗ, ਲਰਟੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਿਸੇਿ ਦੇ ਕੰ ਮ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਲਮਤ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਿਾਭ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਿਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿਾਭ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਿਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
G.

“ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲਕ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਲਹਰ ਲਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਭੰ ਗ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਲਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਯੋਗ ਟੈਕਸ।
H.

“ਵਪਾਰਕ ਭੰ ਗ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ” ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਭੰ ਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਿਾਉਣ ਿਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰ ਗ ਜਾਂ

ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ।
I.

“ਵਪਾਰਕ ਭੰ ਗ ਦੇ ਪਰਲਮਟ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲਕ ਲਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਕਸੇ ਲਵਅਕਤੀ ਨੰ ਭੰ ਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਚਿਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਲਹਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਭੰ ਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਿਕਾਰ ਦੇਣ ਿਈ ਲਕਸੇ ਲਵਅਕਤੀ ਨੰ ਲਸਟੀ
ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਪਰਲਮਟ।
J.

“ਕਾਸ਼ਤ” ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਲਵਿੀ ਲਜਸ ਲਵਿੱ ਚ ਭੰ ਗ ਜਾਂ ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਿਗਾਉਣਾ,

ਉਗਾਉਣਾ, ਵਾਿੀ ਕਰਨਾ, ਸੁਕਾਉਣਾ, ਲਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਗਰੇਲਡੰ ਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੱ ਟਣਾ, ਲਜਸ ਲਵਿੱ ਚ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਚਿਾਉਣਾ
ਸ਼ਾਮਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਸਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਲਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।
K.

“ਕਰਮਚਾਰੀ” ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਹਰੇਕ ਉਹ ਲਵਅਕਤੀ ਜੋ ਲਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰ ਚਾਿਨ ਜਾਂ ਆਯੋਜਨ

ਲਵਿੱ ਚ ਰੁਿੱ ਲਝਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਿਕ, ਮਾਿਕ ਦੇ ਪਲਰਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਥੀ, ਸਲਹਯੋਗੀ, ਏਜੰ ਟ, ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਵਕੀਿ

ਵਜੋਂ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹੋਰ ਲਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਵਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ, ਉਜਰਤ, ਕਲਮਸ਼ਨ, ਵਿੱ ਟੇਸਿੱ ਟੇ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਰਪ ਿਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
L.

“ਭੰ ਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਵਿੱ ਚ ਿਿੱਗੇ” ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਲਕ ਭੰ ਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨਾ, ਚਿਾਉਣਾ, ਸੰ ਚਾਲਿਤ

ਕਰਨਾ, ਪਰਬੰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਿਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਅਲਿਕਾਰੀ, ਏਜੰ ਟ, ਮੈਨੇਜਰ,
ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਜੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਲਹਰ ਲਵਿੱ ਚ ਲਕਸੇ ਲਨਰਿਾਰਤ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਸੰ ਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਲਜਹੀਆਂ ਗਤੀਲਵਿੀਆਂ
ਲਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣ ਿਈ ਲਕਸੇ ਬਾਹਰੀ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਲਹਰ ਲਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਲਕਸੇ ਲਵਅਕਤੀ ਨੰ ਸ਼ਲਹਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਲਵਿੱ ਚ ਿਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੰ ਲਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ:
1.

ਅਲਜਹੇ ਲਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਲਜਹੇ ਲਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਾਭ ਜਾਂ ਅੰ ਸ਼ਕ ਿਾਭ

ਿਈ ਸ਼ਲਹਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਲਨਰਿਾਰਤ ਥਾਂ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ;
2.
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ਅਲਜਹੇ ਲਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿਈ ਸ਼ਲਹਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ

ਅਸਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਗਹਾ ਿਈ ਲਕਰਾਇਆ ਲਦੰ ਦਾ ਹੈ;
3.

ਅਲਜਹਾ ਲਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਿਾਰਣ ਕੰ ਮਕਾਜ ਲਵਿੱ ਚ ਲਵਕਰੀ

ਿਈ ਸ਼ਲਹਰ ਲਵਿੱ ਚ ਮਰਤ ਲਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲਨਯਮਤ ਰਪ ਲਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ;
4.

ਅਲਜਹਾ ਲਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਨਯਲਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਲਹਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਪਾਰ

ਮੰ ਗਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ
5.
ਹੈ।

ਅਲਜਹਾ ਲਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਲਹਰ ਲਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਦੰ ਦਾ

ਉਪਰੋਕਤ ਲਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਲਵਿੀਆਂ "ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਵਿੱ ਚ ਿਿੱਗੇ ਹੋਏ" ਦੇ ਅਰਥ ਨੰ ਸੀਲਮਤ ਨਹੀਂ

ਕਰਨਗੀਆਂ।
M.

“ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬਤ” ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਸਬਤ ਲਜਵੇਂ ਲਕ, ਲਬਨਾਂ ਲਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਸੰ ਕੇਤਾਂ, ਸਰਕਿਰਾਂ,

ਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਲਵਲਗਆਪਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਲਜਸ ਲਵਿੱ ਚ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਟੈਿੀਫੋਨ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰ ਗਣਾ, ਜਾਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਅਿੱ ਗੇ ਪਰਲਤਲਨਿਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ ਲਕ ਇਹ ਲਵਅਕਤੀ ਸ਼ਲਹਰ ਲਵਿੱ ਚ ਭੰ ਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਵਿੱ ਚ
ਿਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
N.

“ਕੁਿੱ ਿ ਉਗਰਾਹੀ,” ਲਸਵਾਏ ਉਸਦੇ, ਲਜਿੱ ਥੇ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਲਗਆ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਿਬ

ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲਵਕਰੀ ਕੀਮਤ, ਰੋਇਿਟੀ, ਲਕਰਾਇਆ, ਮੈਂਬਰਲਸ਼ਪ ਫੀਸ, ਏਟੀਐਮ ਸਰਲਵਸ ਫੀਸ, ਲਡਲਿਵਰੀ ਫੀਸ, ਸਿੋ ਲਟੰ ਗ
ਫੀਸ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਸ, ਵੇਲਪੰ ਗ ਰਮ ਸਰਲਵਸ ਚਾਰਜ, ਕਲਮਸ਼ਨ, ਲਡਵੀਡੈਂਡ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੋਵ,ੇ ਕੁਿੱ ਿ ਰਕਮ (ਸਾਰੀਆਂ
ਰਸੀਦਾਂ, ਨਕਦ, ਕਰੈਲਡਟ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਲਕਸਮ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਲਕਰਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮੇਤ) ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ,

ਮਾਿ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਵਕਰੀ ਿਈ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ, ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਵੀ ਪਰਲਕਲਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਿਈ ਲਜਸ ਦੇ ਿਈ ਇਿੱ ਕ ਮੁਿੱ ਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੈਲਡਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਚਾਹੇ ਅਲਜਹੀ ਸੇਵਾ, ਕਾਰਜ ਜਾਂ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਾਿ, ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਵਕਰੀ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਲਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਲਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਲਗਆ ਹੋਵੇ), ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਮਜ਼ਦਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਲਵਆਜ
ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਲਵਿੱ ਚੋਂ ਇਸ ਨੰ ਘਟਾਏ ਲਬਨਾਂ। ਹਾਿਾਂਲਕ, ਹੇਠਾਂ ਨੰ ਕੁਿੱ ਿ
ਉਗਰਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿੱ ਲਖਆ ਜਾਵੇਗਾ:
1.

ਨਕਦ ਛੋਟਾਂ ਲਜਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਵਕਰੀ 'ਤੇ ਿਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ;

2.

ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਜਸ ਨੰ ਕਾਨੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਲਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੋਿਨਾ ਹੁੰ ਦਾ

ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ;
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3.

ਲਕਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲਵਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਲਜਹਾ ਲਹਿੱ ਸਾ ਜੋ ਨਕਦ ਜਾਂ ਕਰੈਲਡਟ ਭਿੱ ਤੇ ਜਾਂ ਪਲਹਿਾਂ

ਕੁਿੱ ਿ ਉਗਰਾਹੀ ਲਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਲਰਫੰ ਡਯੋਗ ਜਮਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਣ ਵਾਿੇ ਨੰ ਵਾਪਸ ਕਰ
ਲਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
4.

ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਨਯਲਮਤ ਕੰ ਮਕਾਜ ਲਵਿੱ ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ,

ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਵਾਿ ਵਪਾਰਕ ਜਿਤਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ ਲਵਕਰੀ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਉਗਰਾਹੀਆਂ;
5.

ਲਸਟੀ ਔਫ਼ Madera ਲਵਿੱ ਚ ਸਲਥਤ ਇਿੱ ਕੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਵਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਵਚਾਿੇ ਲਵਕਰੀ,

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਿੈ ਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਨਕਦ ਮੁਿੱ ਿ ਜਾਂ ਜੇ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਭਾਗ 6-4.14 (B) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਤੀ
ਰਪ ਲਵਿੱ ਚ ਅਲਿਕਾਰਤ ਹੈ;
6.

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਿੱ ਿ ਉਗਰਾਹੀ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸ਼ਾਮਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਲਵਕਰੀ ਨੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ

ਹਨ ਲਜਸ ਿਈ ਕਰੈਲਡਟ ਵਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੰ ਅਗਿੇ ਸਾਿ ਨਾ-ਵਸਿੀਯੋਗ ਸਾਬਤ ਕਰ
ਲਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੰ ਸਾਿ ਲਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਿ ਰਸੀਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਜਸ ਲਵਿੱ ਚ ਨਾਵਸਿੀਯੋਗ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਬਸ਼ਰਤੇ, ਜੇ ਨਾ-ਵਸਿੀਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਿੀਆਂ ਅਲਜਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ
ਦਾ ਪਰਾ ਜਾਂ ਲਹਿੱ ਸਾ ਬਾਅਦ ਲਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਵਸਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਮਆਦ ਿਈ ਕੁਿੱ ਿ
ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;
7.

ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਜਮਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ, ਲਸਵਾਏ ਇਸਦੇ ਜਦੋਂ ਅਲਜਹੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਰਕਮਾਂ

ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਲਵਿੱ ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਲਖਆ ਜਾਏਗਾ;
8.

ਦਲਜਆਂ ਿਈ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਲਜਿੱ ਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਿੱ ਕ ਏਜੰ ਟ ਜਾਂ ਟਰਿੱ ਸਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰ

ਲਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੱ ਦ ਤਕ ਲਕ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਜਨਹਾਂ ਿਈ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਏਜੰ ਟਾਂ ਜਾਂ ਟਰਿੱ ਸਟੀਆਂ ਨੰ ਲਵਿੱ ਤ ਲਵਭਾਗ ਨੰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਅਦਾ
ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜ਼ਰਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਿਲਹਦਗੀ ਲਕਸੇ ਵੀ ਫੀਸਾਂ, ਪਰਲਤਸ਼ਤ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਿਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਏਜੰ ਟ ਜਾਂ ਟਰਿੱ ਸਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱ ਖ ਿਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ;
9.

ਗੈਰ-ਭੰ ਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਰਚਨ ਲਵਕਰੀ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ, ਸਵੈਟਰ, ਟੋਪੀਆਂ, ਸਲਟਿੱ ਕਰ,

ਕੁੰ ਜੀ ਚੇਨ, ਬੈਗ, ਲਕਤਾਬਾਂ, ਪੋਸਟਰ, ਰੋਲਿੰਗ ਕਾਗਜ਼, ਭੰ ਗ ਉਪਕਰਣ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਪਾਈਪ, ਪਾਈਪ ਸਕਰੀਨਾਂ, ਵੇਪ ਪੈਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ (ਭੰ ਗ ਜਾਂ ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਲਬਨਾਂ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਨਜੀ ਮਰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਲਜਸ ਨੰ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ
ਨੇ ਭਾਗ 6-4.14 ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਬੰਿਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਲਦਆਂ ਲਿਖਤੀ ਰਪ ਲਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਕਰ ਲਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਇਸ
ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਅਿੀਨ ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਿਾਂਲਕ, ਪਰਸਾਸ਼ਕੀ ਲਨਯਮਾਂ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਿੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਲਵਿੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ
ਦੁਆਰਾ ਲਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਲਸਰਿੇ ਖ VI, ਅਲਿਆਇ 1, ਜਾਂ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲਸਰਿੇ ਖ ਜਾਂ
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ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਉਲਚਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
10.

ਟੈਕਸ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਭੰ ਗ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਵੇਚਣ ਵਾਿੇ ) ਦੁਆਰਾ ਲਕਸੇ ਖਾਸ ਅੰ ਲਤਮ

ਗਾਹਕ ਨੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਲਵਿੱ ਚ ਮੁਿ-ਲਵਚਾਰੀ ਜਾਂ
ਅੰ ਤਮ ਲਵਕਰੀ ਕੀਮਤ ਲਵਿੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਿਈ ਲਕਸੇ ਭੰ ਗ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਖਰੀਦਦਾਰ) ਨੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ।
ਇਸ ਲਕਸਮ ਦੇ ਿੈ ਣ-ਦੇਣ ਨੰ "ਲਬਿਬੈਕ" ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਭੰ ਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰ ਛਟ
ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਿਈ ਿੈ ਣ-ਦੇਣ ਨੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਿਈ ਸਲਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ।
11.

ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ

ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਜਾਂ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਿ ਸੰ ਬੰ ਲਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਲਵਿੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲਜਸ
ਨੰ ਥੋਕ ਜਾਂ ਪਰਚਨ ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਉਗਾਉਣ, ਸੁਕਾਉਣ, ਲਤਆਰ ਕਰਨ, ਲਨਰਮਾਣ, ਸੰ ਸਾਿਨ,
ਪੈਕਲਜੰ ਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਵੰ ਡ, ਟੈਸਲਟੰ ਗ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਿਈ ਭੰ ਗ ਜਾਂ ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਪਰਲਮਟ ਜਾਂ ਿਾਇਸੈਂਸ ਿੈ ਣ

ਜਾਂ ਸ਼ਲਹਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਿਾਇਸੈਂਸ ਿੈ ਣ ਦੀ ਿੋ ਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੰ ਭੰ ਗ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਮਿੇ ਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹੋ ਲਜਹੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਰਪੋਰਲਟੰ ਗ ਦੀ ਲਮਆਦ ਲਵਿੱ ਚ ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਲਵਿੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਿ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ
50%

ਤੋਂ

ਵਿੱ ਿ

ਪੈਦਾ

ਨਹੀਂ

ਕਰਦੇ

ਹਨ।

ਹਾਿਾਂਲਕ,

ਲਸਟੀ

ਕਾਉਂਲਸਿ

ਦੁਆਰਾ

ਭਾਗ

6-4.05 (B) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤੇ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗਾਂਜੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਿ
ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਪਰਲਤਸ਼ਤ ਨੰ ਵਿਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਛੋਟ ਨੰ ਸੋਿ ਕੇ ਲਸਫਰ ਤੋਂ ਸੌ ਪਰਲਤਸ਼ਤ ਤਿੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਜੇ
ਦੀਆਂ ਗਤੀਲਵਿੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਿੀ ਕੁਿੱ ਿ ਉਗਰਾਹੀ ਨੰ ਸਾਮਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਈ ਿੁਕਵੀਂ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੰ ਪਰਾ
ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱ ਕ, ਇਹ ਅਿਲਹਦਗੀ ਨਾਿ ਕੁਿੱ ਿ ਉਗਰਾਹੀ ਨੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤਿੱ ਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜੇ ਵੀ
ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾ ਕੋਡ ਦੇ ਹੋਰ ਅਲਿਆਵਾਂ ਦੇ ਿੁਕਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਸ ਪਰਾਵਿਾਨਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।

O.

“ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਫਸਿ ਜੋ ਭੰ ਗ ਸੇਤੀਵਾ ਐਿ. ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਲਕਸਮਾਂ ਤਕ ਸੀਲਮਤ ਹੈ

ਲਜਸ ਲਵਿੱ ਚ ਸੁਕਾਏ ਗਏ ਫੁਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਲਸਖਰਾਂ ਲਵਿੱ ਚ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰੋਕੈਨਾਲਬਨੋਿ (Tetrahydrocannabinol, THC) ਦੀ ਮਾਤਰਾ
1 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਲਤੰ ਨ-ਦਿੱ ਸਵੇਂ ਲਹਿੱ ਸੇ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਚਾਹੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਲਰਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ; ਪੌਦੇ ਦੇ ਬੀਜ; ਪੌਦੇ ਦੇ ਲਕਸੇ ਵੀ
ਲਹਿੱ ਸੇ ਤੋਂ ਕਿੱ ਿੀ ਗਈ ਰਾਿ; ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਲਤਆਰ ਲਕਤਾ ਲਗਆ ਹਰੇਕ ਯੋਜਕ, ਲਨਰਮਾਣ, ਸਾਿਟ, ਡੈਰੀਵੇਲਟਵ, ਲਮਸ਼ਰਣ ਜਾਂ
ਘੋਿ, ਇਸਦੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਾਿ।
P.

“ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਉਤਪਾਦ” ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱ ਚਾ ਗਾਂਜਾ ਹੈ ਜੋ ਲਕਸੇ ਪਰਲਕਲਰਆ ਦੇ ਅਿੀਨ ਗਈ ਹੈ

ਲਜਸ ਨਾਿ ਲਕਸੇ ਕਿੱ ਚਾ ਖੇਤੀਬਾਿੀ ਉਤਪਾਦ ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਗਾਿਹੇ, ਖਾਣ ਵਾਿੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸਤਹੀ ਉਤਪਾਦ ਲਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਿ
ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ। “ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ” ਦਾ ਅਰਥ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਿੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਲਖਆ ਕੋਡ
ਦੇ ਭਾਗ 11018.5 ਦੁਆਰਾ ਪਲਰਭਾਲਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
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Q.

“ਰੋਸ਼ਨੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਲਦਆਂ ਦੇ ਵਾਿੇ ਦੀ ਜੈਲਵਕ ਪਰਲਕਲਰਆ ਨੰ

ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਿਈ ਵਰਲਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਵਿੱ ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਹ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਸਟਾਫ਼ ਜਾਂ ਮੁਿਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਲਖਆ ਜਾਂ ਸਹਿਤ ਿਈ ਮੌਜਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਾਈਲਟੰ ਗ, ਵਾਕਵੇਅ
ਿਾਈਲਟੰ ਗ, ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਕਾਈਿਾਈਟਾਂ, ਲਖਿਕੀਆਂ ਜਾਂ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖਿ ਹੋਣ ਵਾਿੀ ਰੋਸ਼ਨੀ।
R.

"ਲਚਲਕਤਸਕ ਭੰ ਗ" ਜਾਂ "ਲਚਲਕਤਸਕ ਭੰ ਗ ਉਤਪਾਦ" ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਭੰ ਗ ਜਾਂ ਭੰ ਗ ਉਤਪਾਦ, ਜੋ

ਕੈਿੀਫੋਰਨੀਆ ਲਵਿੱ ਚ ਲਕਸੇ ਲਚਲਕਤਸਕ ਭੰ ਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਲਜਸ ਕੋਿ ਲਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਲਖਆ ਕੋਡ ਦੇ ਭਾਗ 11362.71 ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਚਲਕਤਸਕ ਦੀ ਲਸਫਾਰਸ਼, ਜਾਂ ਭੰ ਗ ਿਈ ਕਾਰਡ ਮੌਜਦ ਹੈ, ਿਈ ਲਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਲਖਆ ਕੋਡ
ਦੇ ਭਾਗ 11362.5 'ਤੇ ਲਦਿੱ ਤੇ 1996 ਦੇ ਤਰਸਵਾਨ ਉਪਯੋਗ ਐਕਟ (ਪਰਸਤਾਵ 215) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ ਿਈ ਵੇਚਣ ਦੇ
ਇਰਾਦੇ ਿਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ।
S.

“ਨਰਸਰੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਸਹਿਤ ਜਾਂ ਸਹਿਤ ਦਾ ਲਹਿੱ ਸਾ ਲਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਸਰਫ ਕਿੋ ਨ, ਅਪਰਣ

ਪੌਦ,ੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾਿੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿਈ ਲਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰ ਗ ਜਾਂ ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਦੀ
ਲਬਜਾਈ, ਪਰਸਾਰ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਿਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
T.

"ਲਵਅਕਤੀ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਿੱ ਕ ਲਵਅਕਤੀ, ਫਰਮ, ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ,

ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰ ਪਨੀ, ਜਾਇਦਾਦ, ਟਰਿੱ ਸਟ, ਵਪਾਰ ਟਰਿੱ ਸਟ, ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਾ, ਲਸੰ ਡੀਕੇਟ, ਜਾਂ ਸੰ ਜੋਗ ਇਕਾਈ ਦੇ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਲਰਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਹ ਜਾਂ ਸੰ ਯੋਜਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਿਈ ਸੰ ਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸੰ ਗਲਠਤ ਹੋਵ,ੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਲਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਚਨ ਸੰ ਲਖਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ।
U.

"ਸੰ ਸਾਿਤ ਕਰਨ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੰ ਗ, ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਨਰਲਮਤ ਭੰ ਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ

ਵਾਿੀ ਜਗਹਾ ਜੋ ਲਸਰਫ ਕਿੱ ਟਣ, ਸੁਕਾਉਣ, ਲਤਆਰ ਕਰਨ, ਗਰੇਲਡੰ ਗ, ਪੈਲਕੰ ਗ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਿੇ ਬਿ ਿਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
V.

“ਲਰਟੇਿਰ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਭਾਗ 6-4.04 (T) ਲਵਿੱ ਚ ਪਲਰਭਾਲਸ਼ਤ ਲਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੰ ਗ, ਭੰ ਗ ਉਤਪਾਦ, ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਿ ਲਵਕਰੀ ਿਈ ਲਕਸੇ ਹੋਰ
ਲਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਕਸੇ ਅੰ ਲਤਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਨੰ ਉਸਦੇ ਵਰਤਣ ਿਈ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
W.

“ਲਵਕਰੀ” “ਵੇਚ”ੋ ਅਤੇ “ਵੇਚਣ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਗ 6-4.04 (T) ਦੁਆਰਾ ਪਲਰਭਾਲਸ਼ਤ ਲਕਸੇ ਲਵਅਕਤੀ

ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਰਟੇਿਰ ਜਾਂ ਥੋਕ ਲਵਕਰੇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਲਵਕਰੀ, ਵਟਾਂਦਰਾ, ਜਾਂ ਵਿੱ ਟਾ-ਸਿੱ ਟਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵੀ
ਿੈ ਣ-ਦੇਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਜਸਦੇ ਤਲਹਤ, ਲਕਸੇ ਲਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਿਈ, ਭੰ ਗ, ਭੰ ਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਲਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਜੇ ਲਵਅਕਤੀ ਕੋਿ ਤਬਦੀਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਵਿੱ ਚ ਭੰ ਗ,
ਭੰ ਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿਈ ਲਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਵਿੱ ਚ ਭੰ ਗ, ਭੰ ਗ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਦਯੋਲਗਕ
ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਿਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਜਸ ਤੋਂ ਭੰ ਗ, ਭੰ ਗ ਉਤਪਾਦ, ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ
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ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਲਦਆ ਲਗਆ ਸੀ।
X.

“ਰਾਜ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ California ਰਾਜ।

Y.

ਂ
“ਸਟੇਟ ਿਾਇਸੈਂਸ,” “ਿਾਇਸੈਂਸ,” ਜਾਂ “ਰਲਜਸਟਰੇਸ਼ਨ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ California ਲਬਜ਼ਨਸ ਐਡ

ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਕੋਡ ਦੇ ਭਾਗ 26050, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿਾਗ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ, ਜੋ ਲਕ ਭੰ ਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਿਾਉਣ ਿਈ ਿੋ ਿੀਂਦੇ
ਹਨ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਿਾਇਸੈਂਸ।
Z.

“ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਸਟੀ ਔਫ਼ Madera ਦਾ ਲਵਿੱ ਤ ਲਨਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱ ਿੋਂ ਮਨੋਨੀਤ

ਲਵਅਕਤੀ।
AA.

“ਟੈਸਲਟੰ ਗ ਿੈ ਬਾਰਟਰੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਭੰ ਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ (i) ਭੰ ਗ, ਭੰ ਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਉਦਯੋਲਗਕ

ਗਾਂਜੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (ii) ਅਲਜਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ
ਇਿਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (iii) ਲਸਰਫ ਜਾਂਚ ਸਪਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦੇ ਇਿਾਵਾ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ
ਵੇਚਦਾ ਹੈ, (iv) ਲਕਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਸੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਲਨਤ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਲਵਿੱ ਚ ਭੰ ਗ ਉਦਯੋਗ ਲਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ

ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ (v) ਲਬਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨਾਲਬਸ ਕੰ ਟਰੋਿ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰ ਸੀ ਕੋਿ ਰਲਜਸਟਰਡ
ਹੈ।

ਲਗਾਇਆ ਧਗਆ ਟੈਕਿ।

6-4.05
A.

1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਕਰਲਦਆਂ, ਉਸ ਹਰੇਕ ਲਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਿਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਕ ਭੰ ਗ ਦੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਰਹਾ ਹੈ, ਇਿੱ ਕ ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਿਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਗਿੱ ਿ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਲਬਨਾਂ ਲਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰ ਸ਼ਲਹਰ
ਲਵਿੱ ਚ ਕਾਨੰ ਨੀ ਿੰ ਗ ਨਾਿ ਚਿਾਉਣ ਿਈ ਵਪਾਰਕ ਿਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਭੰ ਗ ਪਰਲਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਲਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੰ ਨੀ ਿੰ ਗ ਨਾਿ ਕੰ ਮ ਕਰ ਲਰਹਾ ਹੈ। ਗੈਰਕਨੰ ਨੀ ਤਾਰੀਖ਼ੇ ਨਾਿ ਚਿੱ ਿ ਰਹੇ ਲਕਸੇ ਭੰ ਗ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਤਿਬ ਲਸਟੀ ਦੁਆਰਾ
ਅਲਜਹੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਈ ਮਨਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਸਲਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।

B.

ਲਸਟੀ ਕਾਉਂਲਸਿ, ਮਤੇ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ, ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਦਰ ਸਮੇਤ,
ਭੰ ਗ ਲਬਜ਼ਨੇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੰ ਵਿਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਸਟੀ ਕਾਉਂਲਸਿ, ਮਤੇ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ,
ਦਜੀਆਂ ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਗਤੀਲਵਿੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ
ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਦਰ ਸਮੇਤ, ਭੰ ਗ ਲਬਜ਼ਨੇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੰ ਵਿਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ,
ਲਸਟੀ ਕਾਉਂਲਸਿ, ਮਤੇ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ, ਦਜੀਆਂ ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਗਤੀਲਵਿੀਆਂ ਤੋਂ
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ਸੁਤੰਤਰ, ਗਾਂਜੇ ਜਾਂ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਦਰ ਸਮੇਤ, ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ
ਦੀ ਦਰ ਨੰ ਵਿਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜਦ, ਲਕਸੇ ਵੀ ਸਲਥਤੀ ਲਵਿੱ ਚ ਲਸਟੀ ਕਾਉਂਲਸਿ

ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੰ ਰਿੱ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਵਵਸਲਥਤ ਦਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਲਿਕਤਮ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਹੈ।
C.

ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਲਿਕਤਮ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ:
1. ਸ਼ਲਹਰ ਲਵਿੱ ਚ ਉਦਯੋਲਗਕ ਭੰ ਗ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰਕ ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਵਿੱ ਚ ਿਿੱਗੇ ਹਰ ਲਵਅਕਤੀ
ਿਈ:
a. 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤਿੱ ਕ, ਸਾਿਾਨਾ ਅਲਿਕਤਮ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ:
i.

ਲਸਰਫ ਨਕਿੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਿ ਕਰਨ ਵਾਿੀ ਲਕਸੇ ਸਹਿਤ ਲਵਿੱ ਚ, ਕੈਨੋਪੀ
ਸਪੇਸ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁਿੱ ਟ ਿਈ ਦਿੱ ਸ ਡਾਿਰ ($10.00)।

ii.

ਲਕਸੇ ਅਲਜਹੀ ਸਹਿਤ ਲਵਿੱ ਚ, ਜੋ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਭਾਗ 6-4.04 Q ਲਵਿੱ ਚ ਦਰਸਾਏ
ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਪਰਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੁਮੇਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਤੀ
ਵਰਗ ਫੁਿੱ ਟ ਕੈਨੋਪੀ ਸਪੇਸ ਿਈ ਸਿੱ ਤ ਡਾਿਰ ($7.00)।

iii.

ਲਕਸੇ ਨਕਿੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਿ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਿੀ ਲਕਸੇ ਸਹਿਤ ਲਵਿੱ ਚ, ਕੈਨੋਪੀ
ਸਪੇਸ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁਿੱ ਟ ਿਈ ਚਾਰ ਡਾਿਰ ($4.00)।

iv.

ਲਕਸੇ ਵੀ ਨਰਸਰੀ ਿਈ ਕੈਨੋਪੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁਿੱ ਟ ਦੋ ਡਾਿਰ ($2.00)।

b. 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜਨਵਰੀ 1 ਨੰ , ਉਪ-ਭਾਗ 6-4.05 (C) (1) (a)
ਲਵਿੱ ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਲਿਕਤਮ ਸਿਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ, ਪਿੱ ਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ
ਿਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁਿੱ ਿ ਸਚਕਾਂਕ (“CPI”) ਲਵਿੱ ਚ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਿੇ ਨਾਿ ਵਿਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਲਕ

ਯਨਾਈਲਟਡ ਸਟੇਟਸ ਲਬਊਰੋ ਆਫ ਿੇ ਬਰ ਸਟੈਲਟਸਲਟਕਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਿਾਂਲਕ, ਇਸ ਉਪ-ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਿਗਾਈ ਗਈ ਲਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ
CPI ਲਵਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
2. ਭੰ ਗ, ਭੰ ਗ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿਈ ਇਿੱ ਕ
ਟੈਸਲਟੰ ਗ ਿੈ ਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਸੰ ਚਾਿਨ ਲਵਿੱ ਚ ਿਿੱਗੇ ਹਰੇਕ ਲਵਅਕਤੀ ਿਈ, ਉਹ ਅਲਿਕਤਮ ਟੈਕਸ ਦਰ
ਦੇ ਅਿੀਨ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਕੁਿੱ ਿ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਦੋ ਪਰਤੀਸ਼ਤ (2%) ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
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3. ਭੰ ਗ, ਭੰ ਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਰਚਨ

ਲਵਕਰੀ ਲਵਿੱ ਚ ਿਿੱਗੇ ਹਰ ਲਵਅਕਤੀ ਿਈ, ਲਜਸ ਲਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਲਰਟੇਿਰ (ਲਡਸਪੈਂਸਰੀ) ਜਾਂ ਗੈਰਸਟੋਰਫਰੰ ਟ ਪਰਚਨ ਲਵਕਰੇਤਾ (ਪਰਚਨ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਬਜ਼ਨਸ), ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਲਬਜ਼ਨਸ ਸਾਮਿ ਹੈ,
ਉਹ ਅਲਿਕਤਮ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੇ ਅਿੀਨ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਕੁਿੱ ਿ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਛੇ ਪਰਲਤਸ਼ਤ (6%) ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਭੰ ਗ, ਭੰ ਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਉਦਯੋਲਗਤ ਗਾਂਜੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰ ਡ
ਲਵਿੱ ਚ ਿਿੱਗੇ ਹਰੇਕ ਲਵਅਕਤੀ ਿਈ ਇਹ ਅਲਿਕਤਮ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੇ ਅਿੀਨ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਕੁਿੱ ਿ ਉਗਰਾਹੀ
ਦੇ ਲਤੰ ਨ ਪਰਤੀਸ਼ਤ (3%) ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
5. ਭੰ ਗ, ਭੰ ਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਦਯੋਲਗਕ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ

ਲਨਰਮਾਣ ਜਾਂ ਪਰੋਸੈਲਸੰ ਗ ਜਾਂ ਭਾਗ 6-4.05 (C) (1), (2), (3), ਜਾਂ (4) ਲਵਿੱ ਚ ਨਾ ਲਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਲਕਸੇ ਹੋਰ
ਲਕਸਮ ਦੇ ਭੰ ਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਵਿੱ ਚ ਿਿੱਗੇ ਹਰ ਲਵਅਕਤੀ ਿਈ, ਉਹ ਅਲਿਕਤਮ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੇ ਅਿੀਨ
ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਕੁਿੱ ਿ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪਰਲਤਸ਼ਤ (4%) ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

D.

ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਿੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲਵਅਕਤੀ, ਭਾਗ 6-4.06 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਸਟੀ ਦੇ ਕੋਿ
ਰਲਜਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਲਜਸਟਰੀਕਰਣ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਅਲਿਆਇ 1,
ਭਾਗ 6-1.05 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾਇਸੈਂਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਿੋ ਿ ਹੋਏਗੀ; ਪਰ, ਬਸ਼ਰਤੇ, ਭੰ ਗ
ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਿੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭੰ ਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਲਵਿੀਆਂ ਨੰ ਅਲਿਆਇ 6-1 ਦੇ
ਅਿੀਨ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਲਕਸੇ ਵੀ ਲਬਜਨਸ ਿਾਇਸੈਂਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਲਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਰਿੱ ਲਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੈਕਿ ਨੰ ਰਧਜਿਟਰ ਕਰਨਾ, ਧਰਪੋਰਰਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਦੇਣਾ।

6-4.06
A.

ਭੰ ਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਲਜਸਟਰੇਸ਼ਨ। ਭੰ ਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਿਈ ਹੇਠ ਲਿਲਖਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਿਾਨਾ ਤੌਰ
'ਤੇ ਰਲਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ:
1. ਭੰ ਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਵਿੱ ਚ ਿਿੱਗੇ ਸਾਰੇ ਲਵਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜਦਾ, ਨਵਾਂ ਸਥਾਲਪਤ ਜਾਂ ਅਲਿਗਰਲਹਤ ਕੀਤਾ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ, ਸੰ ਚਾਿਨ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤੀਹ (30) ਲਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਿ
ਰਲਜਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰਲਜਸਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਰਹੇਗੰਿ
ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ 30 ਲਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਇਸ ਰਲਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਿਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨਗੇ।
ਰਲਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵੇਿੇ, ਅਲਜਹੇ ਲਵਅਕਤੀ, ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਹੇਠ
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ਲਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਸਹੁੰ ਹੇਠ ਲਬਆਨ ਦੇਣਗੇ:
i. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ
ii. ਹਰ ਮਾਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ
iii. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਲਕਰਤੀ ਜਾਂ ਲਕਸਮ;
iv. ਉਹ ਜਗਹਾ ਲਜਿੱ ਥੇ ਅਲਜਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਅਤੇ
v. ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਜਸਦੀ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਨੰ ਿੋ ਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
B.

ਇਿੱ ਕ ਸਾਿਾਨਾ ਰਲਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਮੌਜਦਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ਰਸ਼ੁਦਾ ਲਸਟੀ ਫੀਸ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਅਿੀਨ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਹੁੰ ਹੇਠ ਲਬਆਨ ਨਾਿ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਇਿੱ ਕ ਟੈਕਸ
ਨਹੀਂ ਮੰ ਨੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਲਸਟੀ ਕਾਉਂਲਸਿ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਿ ਲਵਵਸਲਥਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

C.

ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੁਆਰਾ ਿਗਾਏ ਗਏ ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਬਕਾਇਆ ਲਵਿੱ ਚ, ਇਿੱ ਕ
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਕੈਿੰਡਰ ਮਹੀਨੇ ਲਵਿੱ ਚ ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ
ਵਾਿਾ ਹਰੇਕ ਲਵਅਕਤੀ, ਕੈਿੰਡਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਲਦਨ ਤਿੱ ਕ, ਟੈਕਸ
ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਿ ਉਸ ਕੈਿੰਡਰ ਮਹੀਨੇ ਿਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ("ਟੈਕਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ") ਅਤੇ ਉਸ
ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਾਰ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਟੈਕਸ
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਲਨਰਿਾਰਤ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਮਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਕੈਿੰਡਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਿਈ
ਟੈਕਸ ਉਸੇ ਲਦਨ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਲਜਸ ਲਦਨ ਉਸ ਕਿੰਡਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਿਈ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ।

D.

ਲਕਸੇ ਭੰ ਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਕੈਿੰਡਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਕੈਿੰਡਰ ਦੇ ਮਹੀਲਨਆਂ ਿਈ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

E.

ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਿਈ ਲਵਕਿਪਕ ਲਰਪੋਰਲਟੰ ਗ ਅਤੇ
ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਲਮਆਦਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਜਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ, ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ
ਦੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਿੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਜ਼ਰਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰ ਗ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ, ਲਕਸੇ ਕੈਿੰਡਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਿਈ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਿ ਲਵਵਲਸਲਥਤ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਿਾ ਲਡਪਾਲਜ਼ਟ, ਉਸ ਕੈਿੰਡਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਲਵਿੱ ਚ ਲਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਕਸੇ ਵੀ ਸਲਥਤੀ ਲਵਿੱ ਚ ਟੈਕਸ

ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਿੋ ਿੀਂਦੀ ਲਡਪਾਲਜ਼ਟ ਉਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਿੰਡਰ
ਮਹੀਨੇ ਿਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਕੋਈ
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ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਚੈਿੱਕ, ਮਨੀ ਆਰਡਰ, ਵਾਇਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਅਲਜਹੇ ਲਕਸੇ ਸਾਿਨ ਦੁਆਰਾ
ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ।
ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿੰ ਚਾਰ - ਿਮੇਂ ਧਿਰ ਦੇਣਾ।

6-4.07

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਲਰਪੋਰਟ, ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਨੰ
ਇਹ ਆਖਰੀ ਦੇਣਯੋਗ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕ ਦੀ ਮੁਹਰ ਨੰ ਸਮੇਂ ਲਸਰ ਅਦਾਇਗੀ
ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਦੇਣਯੋਗ ਤਾਰੀਖ਼ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਲਹਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾਣ ਵਾਿੀ ਲਕਸੇ
ਛੁਿੱ ਟੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਣਯੋਗ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਗਿੇ ਲਨਯਮਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਲਸਟੀ ਲਵਭਾਗ ਜਨਤਾ ਿਈ
ਖੁਿੱ ਿਹਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਇਗੀ- ਜਦੋਂ ਟੈਕਿਾਂ ਨੰ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੰ ਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

6-4.08

ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਾਵਿਾਨਾਂ ਤਲਹਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਵਿਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਲਿਆਇ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੰ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੰ ਲਨਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਭਾਗ 6-4.06 ਅਤੇ
6-4.07 ਲਵਿੱ ਚ ਲਦਿੱ ਤੀ ਦੇਣਯੋਗ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨੋਧਟਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿੀਂ।

6-4.09

ਲਸਟੀ ਇਿੱ ਕ ਲਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰ ਗ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰ ਟੈਕਸ ਨੋਲਟਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਜਸ ਨੇ ਲਸਟੀ ਨੰ
ਇਿੱ ਕ ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ, ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਨੰ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੀਆਂ ਲਵਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਲਕਸੇ
ਲਵਅਕਤੀ ਨੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਵਿੱ ਚ ਅਸਫਿ ਰਲਹਣ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੋਲਟਸ ਜਾਂ ਲਬਿੱ ਿ ਭੇਜਣ ਦੀ ਿੋ ਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਨੋਲਟਸ

ਜਾਂ ਲਬਿੱ ਿ ਭੇਜਣ ਲਵਿੱ ਚ ਅਸਫਿ ਹੋਣ ਨਾਿ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਪਰਾਵਿਾਨਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੈਿਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ
ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਧਿਆਜ।

6-4.10
A.

ਕੋਈ ਵੀ ਲਵਅਕਤੀ ਜੋ ਦੇਣਯੋਗ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ

ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਿੋ ਿੀਂਦੇ ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫਿ ਰਲਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਲਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ:
1.

ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੱ ਸ ਪਰਤੀਸ਼ਤ (10%) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨਾ,

ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਯੋਗ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਗਣਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਿੱ ਕ ਪਰਤੀਸ਼ਤ (1%)
ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਲਵਆਜ।
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2.

ਜੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਯੋਗ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿੱ ਕ ਕੈਿੰਡਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਸਮੇਂ ਿਈ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਪਿੱ ਚੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤ (25%) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਾਿ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਅਤੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਿੱ ਕ ਪਰਤੀਸ਼ਤ (1%) ਦੀ ਦਰ ਨਾਿ ਲਵਆਜ।
3.

ਲਵਆਜ ਪਰੇ ਮਹੀਨੇ ਿਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਲਹਿੇ ਲਦਨ ਇਿੱ ਕ ਪਰਤੀਸ਼ਤ (1%) ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਿਾਗ ਕੀਤਾ

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਪਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਿਗਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
B.

ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਕਸੇ ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਚੈਿੱਕ ਜਾਂ ਇਿੈ ਕਟਰਾਲਨਕ ਭੁਗਤਾਨ

ਜਮਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਲਵਿੱ ਚ ਲਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ ਲਕਸੇ ਵੀ ਫੀਸਾਂ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲਵਆਜ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਲਵਿੱ ਚ ਲਦਿੱ ਤਾ
ਲਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਅਿੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਿਈ ਲਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਰਫੰ ਡ ਅਤੇ ਕਰੈਧਡਟ।

6-4.11
A.

ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਰਫੰ ਡ ਨਹੀਂ ਲਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲਸਵਾਏ

ਭਾਗ 6-4.12 ਲਵਿੱ ਚ ਲਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ।
B.

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬੰ ਦ ਹੋਣ, ਲਵਘਲਟਤ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਧਰਫੰ ਡ ਅਤੇ ਪਰਧਕਧਰਆਿਾਂ।

6-4.12
A.

ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਕਸੇ ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਲਵਆਜ ਦੀ ਲਜ਼ਆਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਲਦਿੱ ਤੀ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਤਲਹਤ ਲਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਗਿਤ ਿੰ ਗ ਨਾਿ
ਇਕਿੱ ਤਰ ਜਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੰ ਲਰਫੰ ਡ ਲਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਜਸਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਅਸਿ ਲਵਿੱ ਚ ਦੇਣਯੋਗ ਸੀ ਜਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਲਹਿਾਂ
ਆਏ, ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ (1) ਸਾਿ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲਰਫੰ ਡ ਿਈ ਇਿੱ ਕ ਲਿਖਤੀ ਦਾਅਵਾ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਿ ਦਾਖਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
B.

ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ, ਉਸ ਵਿੱ ਿੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਲਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲਸਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲਿਕਾਰੀ ਲਜਸ 'ਤੇ ਇਸ

ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਲਰਫੰ ਡ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਿਈ
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਿਤਾਿ ਅਤੇ ਔਲਡਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਰਫੰ ਡ ਿਈ ਲਕਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਦਿੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀਆਂ
ਲਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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C.

ਜੇ ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਗਿਤੀ ਨਾਿ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲਜ਼ਆਦਾ ਰਕਮ ਲਵਿੱ ਚ ਅਦਾ ਕਰ

ਲਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਤੀ ਲਸਟੀ ਦੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਸਟੀ ਗਿਤੀ ਨਾਿ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ

ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ; ਬਸ਼ਰਤੇ ਲਕ (i) ਲਰਫੰ ਡ ਿਈ ਦਾਅਵਾ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਿ ਸਮੇਂ ਲਸਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ (ii) ਲਕਸੇ

ਵੀ ਹਾਿਾਤ ਦੇ ਤਲਹਤ, ਵਾਪਸੀ, ਉਸ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ, ਲਜਸ ਿਈ ਦਾਅਵੇ ਲਵਿੱ ਚ ਲਕਹਾ ਲਗਆ ਹੈ ਲਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿੱ ਿ ਅਦਾਇਗੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਦੇ ਬਾਰਹਾਂ ਮਹੀਲਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱ ਿ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਟੈਕਿ ਨਿੀਂ ਲਗਾਇਆ ਧਗਆ।

6-4.13

ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਲਨਯਮ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਭੰ ਗ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਭੰ ਗ ਦੀ ਲਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਿਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ

ਂ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ", ਲਜਵੇਂ ਵੀ
ਹਿੱ ਦ ਤਿੱ ਕ ਲਕ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਲਵਿੀਆਂ ਨੰ "ਮੈਡੀਸਨਿ ਐਡ ਐਡਿਟ ਯਜ਼ ਭੰ ਗ ਰੈਗਿੇ ਸ਼ਨ ਐਡ

ਸੋਲਿਆ ਲਗਆ ਹੋਵ,ੇ ਲਵਿੱ ਚ ਅਲਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਿਆਇ ਭੰ ਗ ਦੀ ਉਸ ਲਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਿਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ

ਜੋ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਿਾਇਸੰ ਸ-ਪਰਣਾਿੀ ਦੀਆਂ ਿੋ ਿਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਲਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਅਿੀਨ ਲਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਲਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਵਅਕਤੀ ਉਸ ਲਨਿੱਜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਲਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਮੁਆਵਆ
ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਿ ਦਾ ਪਰਿਾਸ਼ਨ।

6-4.14
A.

ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲਕ ਉਹ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੁਆਰਾ ਿੋ ਿੀਂਦੇ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਫੀਸਾਂ

ਨੰ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰੇ।
B.

ਸਿਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਪਰਬੰਿਨ ਅਤੇ ਿਾਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿਈ, ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਸਮੇਂ-

ਸਮੇਂ' 'ਤੇ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਪਰਤਿੱਖ ਲਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਵਆਲਖਆਵਾਂ,
ਲਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਨੰ ਿਾਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਜਵੇਂ ਉਹ ਅਲਜਹੇ ਪਰਾਵਿਾਨਾਂ ਨੰ ਿਾਗ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਿਾਗ
ਕਰਨ ਲਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਜ਼ਰਰੀ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
C.

ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਿਈ ਿੋ ਿੀਂਦੀਆਂ ਅਲਜਹੀਆਂ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਜਨਹਾਂ ਲਵਿੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਲਦਿੱ ਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸਾਮਿ ਨਹੀਂ ਹਨ:
1.

ਸਾਰੇ ਭੰ ਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਸਦਾਲਤਆਂ ਨੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਿਈ ਫਾਰਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;

2.

ਲਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੰ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;

3.

ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਲਵਿੱ ਚ ਲਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਸਟੀ ਕੋਿ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪਰਾਪਤ ਅਤੇ ਲਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ;

4.

ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੀਆਂ ਲਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਲਰਕਾਰਡ ਰਿੱ ਖਣਾ;
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5.

ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਿਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲਵਆਜ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰਨਾ;

6.

ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਅਿੀਨ ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਸਿੀ ਨੰ ਿਾਗ ਕਰਨਾ।
ਅਪੀਲ ਪਰਧਕਧਰਆ।

6-4.15

ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਤਲਹਤ ਟੈਕਸ, ਲਵਆਜ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਲਵਿੱ ਚ ਲਕਸੇ

ਵੀ ਫੈਸਿੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ, ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਲਨਰਿਾਰਣ ਦੀ ਤਾਮੀਿ ਜਾਂ ਡਾਕ
ਦੇ ਤੀਹ (30) ਕੈਿੰਡਰ ਲਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲਸਟੀ ਕਿਰਕ ਕੋਿ ਅਪੀਿ ਦਾ ਨੋਲਟਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿ ਨੰ ਅਪੀਿ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਸਟੀ ਕਿਰਕ, ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਮਨੋਨੀਤ ਲਵਅਕਤੀ, ਅਲਜਹੀ ਅਪੀਿ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਿਈ ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ
ਲਨਰਿਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਲਸਟੀ ਕਿਰਕ, ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਮਨੋਨੀਤ ਲਵਅਕਤੀ, ਪਤੇ ਆਖਰੀ ਲਗਆਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਲਜਹੇ
ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ' 'ਤੇ ਨੋਲਟਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਲਸਟੀ ਕਾਉਂਲਸਿ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੰ ਤਮ ਅਤੇ ਲਨਰਣਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਭਾਗ 6-4.15 ਦੁਆਰਾ ਲਨਰਿਾਰਤ ਤਾਮੀਿ ਿਈ ਲਨਰਿਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੋਲਟਸ ਦੇਣ ਦੇ ਤਾਰੀਖ਼ੇ ਨਾਿ ਅਪੀਿ ਕਰਨ ਵਾਿੇ
ਨੰ ਲਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਣਯੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਨੋਲਟਸ ਲਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਾਗਕਰਨ - ਿਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਿਾਈ।

6-4.16

ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਪਰਾਵਿਾਨ ਦੇ ਅਿੀਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋ ਿ ਵਾਿੇ ਟੈਕਸ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨੰ ਲਸਟੀ ਨੰ
ਦੇਣਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰ ਲਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਵਅਕਤੀ ਲਜਸ 'ਤੇ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੀਆਂ ਿਾਰਾਵਾਂ ਤਲਹਤ ਲਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱ ਿ ਪੈਸੇ
ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਉਹ ਅਲਜਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸਿੀ ਿਈ ਲਸਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਿਈ ਲਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ
ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਨੰ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੁਆਰਾ ਿਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ, ਜ਼ੁਰਮਾਲਨਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ

ਲਵਿੱ ਚ ਅਸਫਿਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਪਰਬੰਿ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨ ਲਵਿੱ ਚ ਅਸਫਿਤਾ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ,
ਨਾਗਲਰਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਸਟੀ ਦੇ ਅਲਿਕਾਰ ਸੀਲਮਤ ਕਰਦਾ
ਨਹੀਂ ਮੰ ਲਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਿਭਾਜਨ।

6-4.17

ਜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਿੀਨ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਲਹਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵਾਂ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਲਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ
ਲਸਟੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਲਕ ਉਹ ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੰ ਿਾਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਪ ਸਹੀ ਰਪ ਲਵਿੱ ਚ ਸ਼ਲਹਰ ਲਵਿੱ ਚ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ ਗਤੀਲਵਿੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੰ ਦਰਸਾਏ। ਸੰ ਘੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੰ ਗ ਲਕਤੇ ਜਾਣ
ਦੀ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱ ਕ ਲਕ ਲਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣਯੋਗ ਲਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ
ਲਰਟਰਨ 'ਤੇ ਵੰ ਡ ਨੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਵੰ ਡ ਿਈ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਜਨਹਾਂ ਨੰ
ਉਹ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰਰੀ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
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ਇਹ ਟੈਕਸ ਯਨਾਈਲਟਡ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਕੈਿੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੰ ਲਵਿਾਨ ਅਤੇ
ਿੰ ਧਿਿਾਧਨਕਤਾ ਅਤੇ ਕਨੰ ਨੀ ਿਧਥਤੀ।

6-4.18

ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਕਿ ਿੰ ਗ ਨਾਿ ਿਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਵਿਾਨ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਕੋਈ ਵੀ
ਟੈਕਸ ਇਸ ਿੰ ਗ ਨਾਿ ਿਾਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਅੰ ਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੋਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਯਨਾਈਲਟਡ
ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਕੈਿੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰ ਲਵਿਾਨ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰਿੱਲਖਆ ਜਾਂ ਉਲਚਤ ਪਰਲਕਲਰਆ ਦੀਆਂ ਿਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ
ਕਰੇ ਜਾਂ California ਦੇ ਸੰ ਲਵਿਾਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰਾਵਿਾਨਾਂ ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਵਅਕਤੀ ਇਹ
ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ਲਕ ਟੈਕਸ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਉਸ 'ਤੇ ਿਾਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਾਗ ਕਾਨੰ ਨ ਅਿੀਨ ਪਰਵਾਨਗੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਉਸ ਨੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਪਰਵਾਨਗੀਯੋਗ ਲਹਿੱ ਸੇ ਨੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ।
ਔਧਡਟ ਅਤੇ ਅਿਾਤੇ ਅਤੇ ਧਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ।

6-4.19
A.

ਦੇਣਯੋਗ ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਲਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਈ ਜਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ

ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਵਿੱ ਚ ਲਸਟੀ ਅਿੱ ਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਕਸੇ ਵੀ ਪਰਲਤਲਨਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰਨ ਿਈ, ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਿ ਉਸ ਜਗਹਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਲਜਿੱ ਥੇ ਵਪਾਰਕ ਭੰ ਗ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੰ ਗ ਦੇ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਵਿੱ ਚ ਿਿੱਗੇ ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਲਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ (ਿੇ ਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇ ਲਰਕਾਰਡ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰ ਘੀ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਰਟਰਨ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੁਿੱ ਿ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾਿ ਸਬੰ ਿਤ ਹੋਰ ਲਰਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱ ਕ

ਸੀਲਮਤ ਨਹੀਂ) ਦੀ ਪਿਤਾਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਲਜਹੀ ਜਾਂਚ-ਪਿਤਾਿ ਕਰਨ ਵੇਿੇ, ਟੈਕਸ
ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਿ ਲਕਸੇ ਵੀ ਉਪਕਰਣ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਕੰ ਲਪਊਟਰ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰ ਟ ਆਫ ਸੇਿ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਹੋਵੇਗੀ, ਲਜਨਹਾਂ ਲਵਿੱ ਚ ਅਲਜਹੇ ਲਰਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
B.

ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੁਆਰਾ ਿਗਾਏ ਗਏ ਲਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸਿੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਿਈ ਲਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹਰੇਕ

ਲਵਅਕਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲਕ ਉਹ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਲਤੰ ਨ (3) ਸਾਿਾਂ ਦੀ ਲਮਆਦ ਿਈ, ਿੋ ਿੀਂਦੇ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਲਰਕਾਰਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰਿੱ ਖੇ ਜੋ ਅਲਜਹੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਸ ਰਕਮ ਨੰ ਲਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਿਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹਨ ਲਜਸਦੇ ਿਈ ਉਹ ਇਕਿੱ ਤਰ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਸਟੀ ਨੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਿਈ ਲਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਜਨਹਾਂ ਲਰਕਾਰਡਾਂ ਨੰ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨੋਨੀਤ
ਲਵਅਕਤੀ ਨੰ ਸਾਰੇ ਿੁਕਵੇਂ ਸਲਮਆਂ 'ਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਿੋਰ ਲਾਇਿੈਂਿ, ਪਰਧਮਟ, ਟੈਕਿ, ਫੀਿਾਂ ਜਾਂ ਖਰਚੇ।

6-4.20
A.

ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਲਵਚਿੀ ਲਕਸੇ ਵੀ ਗਿੱ ਿ ਨੰ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਪਰਾਵਿਾਨਾਂ, ਜਾਂ ਲਸਟੀ

ਦੇ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਮਤੇ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਿੀਨ ਜਾਂ ਕਾਰਨ, ਲਕਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਭੰ ਗ ਪਰਲਮਟ ਜਾਂ ਲਸਟੀ ਿਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਲਕਸੇ
ਵੀ ਿੋ ਿਾਂ ਨੰ ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ, ਸੋਿਣ, ਬਦਿਣ ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਿਾ ਨਹੀਂ ਮੰ ਲਨਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ
ਕੋਡ ਦੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਪਰਾਵਿਾਨਾਂ, ਜਾਂ ਲਸਟੀ ਦੇ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਮਤੇ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਿੀਨ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂ
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ਿੋ ਿੀਂਦੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਫੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਨੰ ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਿਣ, ਦੀ ਜਗਹਾ ਿੈ ਣ, ਬਦਿਣ ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ੇ ਨਾਿ
ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਿਾ ਨਹੀਂ ਮੰ ਲਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਲਿਆਇ ਲਵਿੱ ਚ ਲਕਸੇ ਵੀ ਿਾਇਸੈਂਸ, ਿਾਇਸੈਂਸ

ਟੈਕਸ, ਫੀਸਾਂ, ਜਾਂ ਖਰਲਚਆਂ, ਜਾਂ ਿਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਲਕਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸਚੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਦਰਜ ਲਕਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੰ ,
ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਹੋਰ ਅਲਿਆਇਆਂ ਿਈ ਪਰਾਵਿਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਿਾਇਸੈਂਸ ਟੈਕਸਾਂ, ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਖਰਲਚਆਂ, ਜਾਂ ਿਾਇਸੈਂਸ
ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਚੀ ਦਾ ਹਵਾਿਾ ਦੇਣ ਵਾਿਾ ਮੰ ਲਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

B.

ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਲਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਈ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਅਲਿਆਇ 6-4 ਦੁਆਰਾ ਿੋ ਿੀਂਦੇ ਿਾਇਸੈਂਸ ਨੰ ਰਿੱ ਦ

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਲਵਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਗ 6-4.06 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਿੋ ਿੀਂਦਾ ਲਡਪਾਲਜ਼ਟ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਵਿੱ ਚ ਅਸਫਿ
ਰਲਹੰ ਦਾ ਹੈ।
Madera ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾ ਕੋਡ ਦੇ ਤਲਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰਕ ਭੰ ਗ ਪਰਲਮਟ ਨੰ ਰਿੱ ਦ ਜਾਂ ਮੁਅਿੱਤਿ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਰਲਮਟ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਿਾ (i)
ਭਾਗ 6-4.06 ਦੇ ਅਿੀਨ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਿੋ ਿੀਂਦਾ ਲਡਪਾਲਜ਼ਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ (ii) ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਤਲਹਤ ਉਸ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣਯੋਗ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਲਵਆਜਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਲਨਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਲਸਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਵਿੱ ਚ ਅਸਫਿ ਲਰਹਾ
ਹੈ।
ਟੈਕਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਗੈਰਕਾਨੰ ਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿੀਂ ਕਰਦੀ।

6-4.21
A.

ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੁਆਰਾ ਿੋ ਿੀਂਦੇ ਲਕਸੇ ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਲਹਰ ਦੁਆਰਾ

ਇਸ ਨੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਲਕਸੇ ਵੀ ਲਵਅਕਤੀ ਨੰ ਲਕਸੇ ਵੀ ਭੰ ਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰ ਚਿਾਉਣ ਦਾ ਅਲਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ
ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਲਕ ਲਵਅਕਤੀ ਇਸ ਲਨਯਮਾਵਿੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿਾਗ ਰਾਜ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
B.

ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਪਰਾਵਿਾਨਾਂ ਤਲਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨੰ ਲਕਸੇ ਗੈਰਕਾਨੰ ਨੀ

ਜਾਂ ਕਾਨੰ ਨੀ ਲਵਰੋਿੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰ
ਅਲਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰ ਲਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮੀ ਦਾ ਧਨਰਿਾਰਨ।

6-4.22

ਜੇ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਗਿੱ ਿ ਤੋਂ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਕ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੀਆਂ ਿਾਰਾਵਾਂ ਤਲਹਤ ਿੋ ਿੀਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਲਗਲਣਆ ਲਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਿੀ ਰਕਮ ਦੀ
ਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਨਰਿਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਵਿੱ ਚ ਦਰਜ ਤਿੱ ਥਾਂ ਦਾ ਅਿਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ
ਲਵਚਿੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਵਿੱ ਚ ਆ ਸਕਣ ਵਾਿੀ ਲਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਿ ਰਪ ਲਵਿੱ ਚ ਅਦਾਇਗੀ
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ਯੋਗ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਲਤੰ ਨ (3) ਸਾਿਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਕਮੀ ਦਾ ਲਨਰਿਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਕਸੇ ਲਮਆਦ ਜਾਂ ਲਮਆਦਾਂ
ਿਈ ਦੇਣਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਵਿੇਰੇ ਕਮੀ ਦਾ ਲਨਰਿਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਵਅਕਤੀ ਭੰ ਗ

ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਵਿੱ ਚ ਲਹਿੱ ਸਾ ਿੈ ਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਲਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਲਜਹੇ ਭੰ ਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣ ਨਾਿ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਲਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ

ਿਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਤੰ ਨ (3) ਸਾਿਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਮੀ ਦਾ ਲਨਰਿਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਮੀ
ਦਾ ਲਨਰਿਾਰਨ ਉਂਝ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੇਣਯੋਗ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ

ਦਾ ਲਨਰਿਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਬੰ ਿਤ ਲਵਅਕਤੀ ਨੰ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਨੋਲਟਸ ਲਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਭਾਗ 6-4.24 ਦੇ ਅਿੀਨ
ਮੁਿਾਂਕਣ ਦੇ ਨੋਲਟਸ ਲਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਧਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਧਿੱ ਚ ਅਿਫਲਤਾ— ਗੈਰ-ਅਦਾਇਗੀ, ਿੋਖਾਿੜੀ।

6-4.23
A.

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਲਥਤੀਆਂ ਲਵਚੋਂ ਲਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਤਲਹਤ, ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਅਿੀਨ ਲਕਸੇ ਵੀ

ਸਮੇਂ ਲਕਸੇ ਲਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨੋਲਟਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:
1.

ਜੇ ਲਵਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੀਆਂ ਿਾਰਾਵਾਂ ਤਲਹਤ ਿੋ ਿੀਂਦੀ ਪਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ

2.

ਜੇ ਲਵਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਪਰਾਵਿਾਨ ਦੇ ਅਿੀਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ;

3.

ਜੇ ਲਵਅਕਤੀ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਿੱ ਕ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾਇਰ

ਕੀਤੀ ਹੈ;

ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਨੰ ਪਲਹਿਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਵਿੱ ਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਦਿੱ ਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਪਰਾਵਿਾਨਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਿ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ;
ਜਾਂ
4.

ਜੇ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਇਹ ਲਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਕ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਅਿੀਨ ਲਕਸੇ ਵੀ ਭੰ ਗ ਦੇ

ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿੋਖਾਿਿੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਤਲਹਤ ਅਤੇ ਕਾਨੰ ਨ ਦੁਆਰਾ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਦੇਣਯੋਗ ਲਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਲਨਆਂ ਅਤੇ ਲਵਆਜ ਦੇ ਇਿਾਵਾ ਉਸ ਲਵਿੱ ਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ
ਪਿੱ ਚੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤ (25%) ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
B.

ਮੁਿਾਂਕਣ ਦਾ ਨੋਲਟਸ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣਯੋਗ ਵਜੋਂ ਲਗਆਤ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ

ਅਨੁਮਾਨ ਿਗਾਈ ਗਈ ਲਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੰ , ਮੁਿਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਗਤੀਲਵਿੀਆਂ ਸੰ ਬੰ ਿੀ
ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਲਗਆਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਵਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਾਗ ਪਰਾਵਿਾਨ
ਦੇ ਅਿੀਨ ਦੇਣਯੋਗ ਵਿੱ ਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਨਰਿਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਵਿੱ ਚ ਮੁਿਾਂਕਣ ਦੇ ਨੋਲਟਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤਿੱ ਕ ਹਰੇਕ ਰਕਮ
'ਤੇ ਕੁਿੱ ਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਲਵਆਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਵੇਗੀ।
6-4.24
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ਟੈਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ- ਨੋਧਟਿ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ।

ਮੁਿਾਂਕਣ ਦਾ ਨੋਲਟਸ ਲਵਅਕਤੀ ਨੰ , ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਲਥਤੀ ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਪਤੇ 'ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਤਲਹਤ

ਨੋਲਟਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਿ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਿ ਰਲਜਸਟਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ; ਜਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਲਵਅਕਤੀ ਨੇ
ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਿ ਅਲਜਹੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿਈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਅਲਜਹੇ ਲਵਅਕਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜਾਣੇ ਪਤੇ
'ਤੇ ਲਵਅਕਤੀ ਨੰ ਸੰ ਬੋਲਿਤ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ, ਇਿੱ ਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੋਰੀਅਰ

ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਓਵਰਨਾਈਟ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਨੋਲਟਸ ਨੰ ਡਾਕ ਖਰਚ ਦੀ ਪਲਹਿਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਯਨਾਈਲਟਡ
ਸਟੇਟਸ ਡਾਕ ਲਵਿੱ ਚ ਜਮਹਾ ਕਰਕੇ ਲਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਗ 6-4.24 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਈ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਲਡਿੀਵਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤਾਮੀਿ

ਨੰ ਕਰੀਅਰ ਕੋਿ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਿੱ ਕ (1) ਕੈਿੰਡਰ ਲਦਨ 'ਤੇ ਪਰਾ ਹੋ ਲਗਆ ਮੰ ਲਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ

ਤਾਮੀਿ ਨੰ ਯਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਮੇਿ ਲਵਿੱ ਚ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਤੰ ਨ (3) ਕੈਿੰਡਰ ਲਦਨ 'ਤੇ ਪਰਾ ਹੋ ਲਗਆ ਮੰ ਲਨਆ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ - ਿੁਣਿਾਈ ਲਾਗਕਰਨ ਅਤੇ ਧਨਰਿਾਰਨ।
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ਮੁਿਾਂਕਣ ਦੇ ਨੋਲਟਸ ਦੀ ਤਾਮੀਿ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਹ (30) ਕੈਿੰਡਰ ਲਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਲਵਅਕਤੀ ਮੁਿਾਂਕਣ
ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਿਈ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਨੰ ਲਿਖਤੀ ਰਪ ਲਵਿੱ ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਸਟੀ ਅਿੱ ਗੇ ਲਕਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਇਿੱ ਥੇ ਲਦਿੱ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਅੰ ਲਤਮ ਅਤੇ ਲਨਰਣਾਇਕ

ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਿਈ ਲਕਸੇ ਅਲਜਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੀਹ (30) ਕੈਿੰਡਰ ਲਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ
ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤੀਹ (30) ਕੈਿੰਡਰ ਲਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮਾਮਿੇ ਨੰ ਆਪਣੇ ਅਿੱ ਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਿਈ ਲਨਯਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ
ਤਿੱ ਕ ਲਕ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਲਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਸਲਹਮਤੀ ਨਹੀਂ
ਲਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਅਲਜਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੋਲਟਸ ਅਲਜਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਲਵਅਕਤੀ
ਨੰ , ਅਲਜਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪੰ ਜ (5) ਕੈਿੰਡਰ ਲਦਨ ਪਲਹਿਾਂ ਲਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਲਜਹੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕਲਥਤ ਲਬਨੈਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਮੁਿਾਂਕਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰ ਦੇਣਯੋਗ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਲਨਸ਼ਲਚਤ ਲਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ, ਿਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਉਲਚਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲਨਰਿਾਰਣ ਅਤੇ ਮੁਿ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਿਾਂਕਣ ਦਾ ਨੋਲਟਸ
ਦੇਣ ਿਈ ਭਾਗ 6-4.24 ਲਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ੇ ਨਾਿ ਲਵਅਕਤੀ ਨੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਲਟਸ ਦੇਵੇਗਾ।
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A.

ਟੈਕਿ ਤੋਂ ਰਾਿਤ – ਧਬਪਤਾ ਰਾਿਤ।
ਜੇ ਕੋਈ ਭੰ ਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਕਸੇ ਲਬਪਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਅਿੀਨ ਿਗਾਈ ਗਈ ਲਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ

ਦੀ ਿੋ ਿ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨ ਲਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਨੰ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨ ਲਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਤਾ
ਬਾਰੇ ਸਲਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਿੋ ਿ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿਈ,
“ਲਬਪਤਾ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਿੱ ਗ, ਹਿ, ਤਫਾਨ, ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਿਲਹਰ, ਭੁਚਾਿ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਬਪਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ
ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
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ਭੰ ਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਿੋ ਿੀਂਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਲਜਸ ਲਵਿੱ ਚ, ਲਕਸੇ

B.

ਸੀਮਾ ਦੇ ਲਬਨਾਂ, ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਕਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲਮਆਦ ਲਜਸਦੇ ਿਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਾਸ ਲਮਆਦ ਿਈ ਿੋ ਿੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ
ਉਸਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਲਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਜਗਹਾ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇਣ ਿਈ ਸਲਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਲਜਥੇ ਲਕਸੇ ਲਬਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੰ ਗ
ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ, ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਿਈ ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ

C.

'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਿੋ ਿ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਜਨਹਾਂ ਦੇ ਸੰ ਚਾਿਨ ਨੰ ਲਕਸੇ ਲਬਪਤਾ ਨੇ ਪਰਭਾਲਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅਲਜਹੀ
ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ($10,000) ਡਾਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਇਕਮਾਤਰ ਅਲਿਕਾਰ ਲਵਿੱ ਚ, ਇਹ
ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਇਿੱ ਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਿਈ ਲਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਲਮਆਦ ਇਸ ਗਿੱ ਿ 'ਤੇ ਲਨਰਭਰ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਕ ਭੰ ਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਵਿੱ ਚ ਲਕੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਿਿੱਗੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਹੈ ਲਕ ਭੰ ਗ ਦੇ ਲਬਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਿੋ ਿ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਭੰ ਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ
ਪਾਿਣਾ ਕਰੇ।
ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਧਿੱ ਿ ਕਰਨਾ - ਟੈਕਿ ਮਾਫ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
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ਿੋ ਿੀਂਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਵਿੱ ਚ ਅਸਫਿ ਰਲਹਣ ਿਈ ਲਕਸੇ ਵੀ ਲਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਲਸਿੱ ਿੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਲਜਹੇ

ਲਵਅਕਤੀ ਨੰ ਅਲਜਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਸਿੱ ਿੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਕਰਜ਼ੇ ਿਈ ਲਕਸੇ ਲਦਵਾਨੀ ਮੁਕਿੱਦਮੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ
ਦੇਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਦਵਾਨੀ ਮੁਕਿੱਦਮਾ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ
ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਪਰਾਵਿਾਨਾਂ ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ ਿਈ ਲਕਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਲਿਕ ਮੁਕਿੱਦਮੇ ਨੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
ਉਲੰਘਣਾ ਨੰ ਛੋਟਾ ਅਪਰਾਿ ਮੰ ਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

6-4.28

ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਿਾਰਾ ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਵਅਕਤੀ ਲਕਸੇ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮ ਿਈ ਦੋਸ਼ੀ
ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਿਖੰ ਡਣਸ਼ੀਲਤਾ।

6-4.29

ਜੇ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਾਵਿਾਨ, ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਲਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਹਾਿਾਤ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਿਾਗਕਰਨ, ਲਕਸੇ ਯੋਗ
ਅਲਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਿਤ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਕਾਨੰ ਨੀ, ਿਾਗ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਜਾਂ ਉਂਝ ਪਰਭਾਵਹੀਨ ਲਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਸ ਲਨਰਿਾਰਨ ਦਾ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰਾਵਿਾਨ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਲਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਹਾਿਾਤ 'ਤੇ ਇਸ ਅਲਿਆਇ
ਦੇ ਿਾਗਕਰਨ ਕੋਈ ਪਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਲਕ ਇਸ ਲਵਚਿੇ ਪਰਾਵਿਾਨ ਲਵਖੰ ਡਣਸ਼ੀਿ ਹਨ।
6-4.30
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ਿੰ ਚਤ ਉਪਾਅ।

ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੁਆਰਾ ਲਨਰਿਾਰਤ ਸਾਰੇ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਲਕ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਰਾਵਿਾਨ
ਦੇ ਤਲਹਤ ਉਪਿਬਿ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਨੰ ਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਰਾਵਿਾਨ, ਸੰ ਚਤ ਹਨ। ਲਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਵਿੇਰੇ

ਉਪਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਪਰਾਵਿਾਨਾਂ ਨੰ ਿਾਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਈ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ
ਿਗਾਏਗੀ।
ਿੋਿ ਜਾਂ ਿੰ ਸ਼ੋਿਨ।

6-4.31

ਭਾਗ 6-4.31 ਲਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਦੇ ਇਿਾਵਾ, ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਨੰ ਸੋਲਿਆ ਜਾਂ ਸੰ ਸ਼ੋਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿੋ ਕਾਂ
ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਲਬਨਾਂ ਲਸਟੀ ਕਾਉਂਲਸਿ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱ ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ, ਲਜਵੇਂ California ਦੇ ਸੰ ਲਵਿਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਿ

XIII C ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿੋ ਿੀਂਦਾ ਹੈ, ਲਕਸੇ ਵੀ ਅਲਜਹੀ ਸੋਿ ਿਈ, ਜੋ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਲਕਸੇ ਟੈਕਸ
ਦੀ ਦਰ ਨੰ ਫੈਿਾਉਣ, ਦਾ ਲਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ, ਿਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਿੋ ਿੀਂਦੀ ਹੈ। ਲਸਟੀ

ਔਫ਼ Madera ਦੇ ਿੋ ਕ ਇਸ ਗਿੱ ਿ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਕ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਲਵਿੱ ਚ ਵਾਿਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਗੀਆਂ:
A.

ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੰ ਅਲਜਹੀ ਦਰ 'ਤੇ ਬਹਾਿ ਜਾਂ ਲਵਵਸਥਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਲਦਿੱ ਤੇ ਨਾਿੋਂ ਵਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਿਾਤ ਲਵਿੱ ਚ ਲਜਿੱ ਥੇ, ਦਲਜਆਂ ਦੇ ਨਾਿ-ਨਾਿ, ਲਸਟੀ ਕਾਉਂਲਸਿ ਨੇ ਪਲਹਿਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੰ
ਘਟਾਉਣ ਿਈ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੁਆਰਾ ਅਲਿਕਾਰਤ ਵਾਿੇ ਨੰ ਪਿਾਅਵਾਰ ਿਾਗ ਕਰਨਾ;
B.

ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਲਵਆਲਖਆ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ (i) ਟੈਕਸ ਨੰ ਿਾਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ

ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ (ii) ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਿਾਗ ਕੋਈ ਪਲਰਭਾਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਲਵਆਲਖਆ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ (ਭਾਵੇਂ ਲਕ ਲਕਸੇ ਪਲਹਿਾਂ ਦੀ
ਲਵਆਲਖਆ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਉਿਟ ਹੋਵ)ੇ ਇਸ ਅਲਿਆਇ 6-4 ਦੇ ਪਰਾਵਿਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੰ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਾਂ
C.

ਇਸ ਅਲਿਆਇ ਦੁਆਰਾ ਿਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸਿੀ ਭਾਵੇਂ ਲਸਟੀ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਿਈ, ਟੈਕਸ ਨੰ ਇਕਿੱ ਤਰ

ਕਰਨ ਲਵਿੱ ਚ ਅਸਫਿ ਲਰਹਾ ਹੈ।
ਭਾਗ 2: ਧਿਖੰ ਡਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਜੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗ, ਉਪ-ਭਾਗ, ਵਾਕ, ਿਾਰਾ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨੰ ਲਕਸੇ
ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਵੈਿ ਮੰ ਲਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲਜਹੇ ਫੈਸਿੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲਹਿੱ ਲਸਆਂ ਦੀ ਵੈਿਤਾ ਨੰ ਪਰਭਾਲਵਤ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲਸਟੀ ਔਫ਼ Madera ਦੇ ਿੋ ਕ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਐਿਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਭਾਗ, ਉਪ-ਭਾਗ, ਵਾਕ, ਿਾਰਾ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਦਿੱ ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਿੱ ਥ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਲਬਨਾਂ ਲਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ
ਵਿੇਰੇ ਭਾਗ, ਉਪ-ਭਾਗ, ਵਾਕਾਂ, ਿਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੰ ਅਵੈਿ ਘੋਲਸ਼ਤ ਕਰ ਲਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਗ 3. ਿਾਤਾਿਰਨ ਿੰ ਬੰ ਿੀ ਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ। ਲਸਟੀ ਕਾਉਂਲਸਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਿਗਾਉਂਦੀ ਅਤੇ
ਲਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਕ ਇਸ ਮਤੇ ਨੰ ਕੈਿੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਕਟ, ਪਬਲਿਕ ਲਰਸੋਰਸ ਕੋਡ
ਭਾਗ 21000 ਅਤੇ ਹੋਰ (California Environmental Quality Act, “CEQA”) ਅਤੇ 14 Cal. ਕੋਡ Re. ਭਾਗ 15000
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ਅਤੇ ਹੋਰ (“CEQA ਸੇਿਾਂ”) ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੰ ਬੈਿਟ ਲਵਿੇਅਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਈ ਚੋਣ ਬੁਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ
ਨੋਲਟਸ ਦੇਣਾ CEQA ਸੇਿਾਂ 15378 ਦੇ ਅਰਥ ਅਿੀਨ ਕੋਈ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਅਿੱ ਗੇ ਰਿੱ ਲਖਆ ਲਗਆ ਟੈਕਸ ਇਿੱ ਕ ਆਮ

ਟੈਕਸ ਹੈ ਲਜਸ ਨੰ ਲਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਸਦ ਿਈ ਵਰਲਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਲਕਸੇ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਲਕਲਰਆ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਪਰਤੀ
ਵਚਨਬਿੱ ਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ, CEQA ਸੇਿਾਂ ਦੇ ਭਾਗ 15378 (b)(4) ਦੇ ਅਿੀਨ ਟੈਕਸ CEQA ਦੇ ਅਰਥ ਲਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਲਕਉਂਲਕ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰ ਲਡੰ ਗ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲਜਸ ਲਵਿੱ ਚ ਲਕਸੇ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰੋਜੈਕਟ ਿਈ ਕੋਈ ਵਚਨਬਿੱ ਿਤਾ ਸ਼ਾਮਿ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਨ ਭੌਲਤਕ ਪਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਟੈਕਸ
ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਿੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਕਸੇ ਅਲਜਹੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਜਸਦਾ ਅਲਜਹਾ ਪਰਭਾਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਸਟੀ

ਔਫ਼ Madera ਉਸ ਖਾਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਿਈ CEQA ਦੀ ਿੋ ਿੀਂਦੀ ਸਮੀਲਖਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਿਈ, ਲਸਟੀ ਔਫ਼ Madera ਸੇਿ ਦੇ
ਭਾਗ 15060 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ CEQA ਲਵਸ਼ਿੇ ਸ਼ਣ ਦੀ ਿੋ ਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਗ 4. ਪਰਭਾਿੀ ਤਾਰੀਖ਼। Pursuant ਦੇ ਸੰ ਲਵਿਾਨ, ਅਨੁਛੇਦ XIIIC(2)(b) ਅਤੇ California ਇਿੈ ਕਸ਼ਨ ਕੋਡ
9217 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਚੋਣ ਲਵਿੱ ਚ ਲਵਿੇਅਕ “_” 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਣ ਵਾਿੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਅਲਜਹੇ ਲਵਿੇਅਕ ਨੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ
ਹਿੱ ਕ ਲਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰ ਵੈਿ ਅਤੇ ਬੰ ਿਨਕਾਰੀ ਮੰ ਲਨਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿ ਦੁਆਰਾ
ਵੋਟ ਘੋਲਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰ ਇਸ ਨੰ ਅਪਣਾਇਆ ਲਗਆ ਮੰ ਲਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਦਿੱ ਸ (10) ਲਦਨਾਂ
ਬਾਅਦ ਿਾਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰ 3 ਨਵੰ ਬਰ 2020 ਦੀਆਂ ਰਾਜਲਵਆਪੀ ਚੋਣਾਂ ਲਵਿੱ ਚ ਲਸਟੀ ਔਫ਼ Madera ਦੇ ਿੋ ਕਾਂ ਨੇ ਲਸਟੀ ਨੇ ਪਰਵਾਨਗੀ
ਲਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ______________ ਨੰ ਲਸਟੀ ਔਫ਼ Madera ਦੀ ਲਸਟੀ ਕਾਉਂਲਸਿ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਆਰਾ
ਮਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਸੀ।
____________________________________
ਐਲਂ ਡਰਊ ਜੇ. ਮੇਡੇਲਿਨ (Andrew J. Medellin), ਮੇਅਰ
ਤਸਦੀਕ:
____________________________
ਐਿੀਲਸਆ ਗੋਂਜ਼ਾਿਸ (Alicia Gonzales) ਲਸਟੀ ਕਿਰਕ
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