King County Department of Assessments
500 4th Avenue, Room 736
Seattle, WA 98104-2384
Điện thoại: (206) 296-5126 Fax: (206) 296-0107
Email: personal.property@kingcounty.gov

John Wilson
Thẩm định viên

THIẾT LẬP TÀI KHOẢN BẤT ĐỘNG SẢN CÁ NHÂN CHO DOANH NGHIỆP MỚI
Chọn ô này nếu đây là tài khoản mới dựa trên doanh nghiệp khởi nghiệp
Chọn ô này nếu đây là tài khoản mới dựa trên giao dịch mua một doanh nghiệp hiện có hoặc tài khoản mới dựa
trên một doanh nghiệp chuyển đến một địa điểm khác (hoàn thành phần dưới đây nếu có)
Họ và tên Chủ sở hữu Cũ:
Tên Doanh nghiệp Cũ:
Địa chỉ Địa điểm Cũ:
THÔNG TIN TÀI KHOẢN
Tên Người nộp thuế:
Địa chỉ Gửi thư:

Người nhận:
Thành phố:

Bang:

Mã Zip:

Thành phố:

Bang
WA

Mã Zip:

Tên Doanh nghiệp:
Địa chỉ Thực tế:

Số điện thoại:
Số Fax:
(
)
(
)
Địa chỉ Email (địa chỉ để liên hệ liên quan đến tài khoản hoặc danh sách bất động sản cá nhân):
Chọn để nhận danh sách qua email
Mô tả NAICS hoặc Doanh nghiệp:
Số UBI:
Ngày Mở:
Pháp nhân (Vui lòng Đánh dấu Một)
Công ty Tư nhân
Tổng công ty- Ngoài bang, Bang:
Tổng công ty - Bang Washington Khác (Bao gồm LLC, LLP, v.v.)
Sống với vợ/chồng hoặc người phụ thuộc?
Góa phụ hay góa vợ?
Trên 65 tuổi, cư trú tại Bang Washington trong ít nhất 10 năm?
DANH SÁCH BẤT ĐỘNG SẢN CÁ NHÂN
Tài sản Doanh nghiệp Sở hữu (Vui lòng đính kèm các trang bổ sung nếu cần)
Vật tư (Chi phí Hàng tháng):
Mã Danh mục hoặc Mô tả
Năm Mua lại
Chi phí Ban đầu (Không bao gồm Thuế Kinh
doanh)

Chọn ở đây nếu quý vị sở hữu tòa nhà nơi đặt doanh nghiệp. Nếu quý vị sở hữu tòa nhà, không báo cáo Cải tiến
Hợp đồng thuê/Người thuê.
Số Lô Bất động sản (nếu biết):
Các cải tiến Hợp đồng thuê/Người thuê (Vui lòng đính kèm các trang bổ sung nếu cần)
Mô tả
Năm Mua lại
Chi phí Ban đầu (Bao gồm Thuế Kinh
doanh)

THÔNG TIN NGƯỜI KHAI THUẾ
Tên:*
Email:
Số điện thoại:
(
*Nếu người khai thuế là đại diện của người nộp thuế, vui lòng đính kèm thư ủy quyền.
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)

-

