Thuế Kinh Doanh tại Thành Phố
Seattle của Quý Vị

Tất cả các doanh nghiệp phải khai thuế và báo cáo với Thành Phố, ngay cả khi
quý vị không hoạt động hoặc không phải nộp bất kỳ khoản thuế nào. Doanh
nghiệp của quý vị không phải nộp thuế business and occupation (B&O, kinh doanh
và nghề nghiệp) chung nếu thu nhập ròng hàng năm của quý vị dưới $100,000,
nhưng quý vị phải khai thuế.
•
•
•
•

Nộp đơn xin giấy phép kinh doanh
Gia hạn giấy phép kinh doanh
Khai thuế kinh doanh
Nộp thuế kinh doanh

Để tìm hiểu hãy vào trang web:
www.filelocal-wa.gov
Lập tài khoản với:
1. Your Seattle Business License Tax
Certificate Number (Số chứng chỉ đóng thuế
cho giấy phép kinh doanh tại Seattle), hoặc
2. Your Washington State Business License
Number (UBI, Uniform Business Identifier)
(Số giấy phép kinh doanh tại TB WA).

Tìm những con số đó bằng cách tìm kiếm trong Your Seattle
Business (doanh nghiệp tại Seattle của quý vị):
www.seattle.gov/license-and-tax-administration/find-alicensed-business
Thuế kinh doanh tại Seattle không giống với thuế kinh doanh tại Tiểu Bang
Washington. Quý vị phải khai thuế Seattle riêng với thuế tiểu bang. Để tìm hiểm
thêm về thuế tiểu bang, hãy xem Department of Revenue (Sở lo về Thu Nhập) của
Tiểu Bang Washington tại https://dor.wa.gov/taxes-rates/business-occupation-tax

Quý vị có câu hỏi? Hãy gọi cho chúng tôi theo số (206) 684-8484 hoặc gửi email đến tax@seattle.gov

Your City of Seattle Business Taxes

Every business must file and report to the City, even if you had no activity or do
not owe any tax. Your business does not owe general business and occupation
(B&O) tax if your net annual income is less than $100,000, but you must file.
•
•
•
•

Apply for a business license
Renew a business license
File your business taxes
Pay your business taxes

Go to www.filelocal-wa.gov

Create an account with:
1. Your Seattle Business License Tax
Certificate Number, or
2. Your Washington State business license
number (UBI, Uniform Business Identifier).
Find those numbers by searching for your
Seattle business:
www.seattle.gov/license-and-tax-administration/find-a-licensed-business
The Seattle business tax is not the same as the Washington State business tax.
You must file your Seattle taxes separately from your state taxes. To learn more
about the state tax, visit the Washington State Department of Revenue at
https://dor.wa.gov/taxes-rates/business-occupation-tax

Questions? Call us at (206) 684-8484 or email tax@seattle.gov

