
Xin chào quý vị, tôi là James, nhân viên Sở Quản Lý Thuế Phí 

California.  Công việc của chúng tôi là thu thuế doanh thu bán hàng và 

sử dụng cho tiểu bang California.  Trước tiên tôi muốn giải thích định 

nghĩa thuế doanh thu bán hàng là gì.  Thông thường, tất cả các khoản 

doanh thu bán hàng đều phải đóng thuế, trừ khi được luật pháp miễn 

trừ cụ thể.  

 

Ở California, thuế doanh thu bán hàng được áp dụng cho quý vị, chủ sở 

hữu doanh nghiệp; đó là khoản thuế quý vị phải trả.  Quý vị có thể thu lại 

số tiền này từ khách hàng tại điểm bán hàng.  Tuy nhiên, sở dĩ hôm nay 

chúng ta nói đến điều này, là vì đó là khoản thuế quý vị cần phải trả cho 

dù quý vị có thu từ khách hàng và có thu đúng từ khách hàng của quý vị 

hay không.  Trong trường hợp đó, quý vị sẽ tạo ra khoản chênh lệnh thuế 

mà quý vị sẽ phải tự bỏ tiền túi để trả.  Chúng tôi không muốn như vậy.  

Chúng tôi muốn quý vị thiết lập các hệ thống điểm bán hàng, thu thuế, 

giữ số tiền đó an toàn, và sau đó đóng thuế khi đến thời điểm khai thuế.  

Đó là nguyên tắc vàng.  

 

Thế này.  Mức thuế tiểu bang ở tiểu bang California chúng ta là 7.25%. 

6% dành cho quỹ tổng quát của tiểu bang, còn 1.25% kia dành cho các 

cơ quan chức năng tại địa phương.  Ngoài ra, chúng ta còn có các 

khoản thuế địa hạt.  Và đây là những khoản thuế mà quý vị cử tri bỏ 

phiếu phê chuẩn.  Khi quý vị bỏ phiếu, dự luật mà quý vị bỏ phiếu có 

phần nội dung mô tả khoản thuế đó và mục đích sử dụng.  Việc này có 

thể được thực hiện ở cấp độ khu phố, cấp độ thành phố, cấp độ quận, 

và sẽ cộng dồn lại.  Vì vậy nếu quý vị sinh sống trong khu phố, thành 

phố, quận, quý vị sẽ có cả ba.  

 

Quan trọng là quý vị cần biết các khoản thuế địa hạt này được sử dụng 

vào việc gì.  Khi quý vị đã quen giao hàng đến các địa điểm nhất định, 

việc giao hàng tới khu vực khác có thể tạo ra khoản chênh lệnh thuế mà 

chúng ta muốn tránh.  Ví dụ đơn giản nhất để hiểu tác động của các 

khoản thuế địa hạt đối với quý vị là, nếu quý vị có một cửa tiệm, có 

khách hàng vào tiệm mua hàng, thì quý vị sẽ áp dụng thuế địa hạt cho 

địa điểm tiệm của quý vị, điều đó không có gì phức tạp.  

 

Tuy nhiên nếu có khách hàng tới cửa tiệm của quý vị và mua một món 

đồ lớn và đề nghị quý vị giao hàng cho họ thì lại phức tạp hơn.  Trong 

trường hợp đó, nếu tôi ở Roseville, cửa tiệm của tôi ở đó sẽ phải đóng 

mức thuế là 7.75%. Nếu tôi giao hàng cho một khách hàng nhưng họ ở 

Sacramento, giao bằng xe riêng của tôi hoặc xe riêng của công ty tôi, thì 

mức thuế của Sacramento là 8.75%. Nghĩa là quý vị  phải thu thêm một 

phần trăm từ khách hàng tại điểm bán.  

 

Bây giờ có một tình huống khác như thế này, nếu quý vị gửi hàng qua 

hãng vận chuyển thông thường, chẳng hạn như FedEx, UPS, bưu điện 

hay một hãng dịch vụ xe tải có sẵn trên thị trường.  Nếu quý vị gửi hàng 

bằng dịch vụ đó, thì chúng ta không thể xác định mức thuế địa hạt nào sẽ 

áp dụng và quý vị chỉ có trách nhiệm trả mức thuế tiểu bang là 7.25%. 

Nếu giao hàng bằng xe riêng của quý vị, thì quý vị cần thu thuế ở nơi 

khách hàng của quý vị nhận hàng.  Trường hợp này cũng áp dụng nếu 

quý vị bán hàng tại hiện trường cơ sở.  Nếu quý vị có nhân viên bán 

hàng, nếu quý vị tham dự các chợ hay hội chợ, đây là khi quý vị cần thu 

thuế doanh thu bán hàng dựa trên địa điểm quý vị tham dự.  Quy định 

này cũng áp dụng cho những người chụp hình đám cưới, nhân viên phục 

vụ ăn uống tại chỗ, nhà thầu xây dựng.  Tất cả các cá nhân hay tổ chức 

này sẽ cần phải đặc biệt lưu ý đến mức thuế địa hạt mà họ phải trả, ở nơi 

họ thực hiện công việc kinh doanh.  

 


