Lungsod Long Beach
Pinansyal na Pamamahala
MGA LISENSYA NG NEGOSYO
Ang Dibisyon ng Lisensya ng Negosyo ay responsable sa pagbibigay ng lisensya at
pagbibigay ng permiso sa lahat ng negosyo sa Lungsod ng Long Beach, pangongolekta
ng buwis sa negosyo, Transient Occupancy Tax (TOT) para sa mga hotel, mga permiso
sa alarma, mga permiso sa garage/yard sale, at iba pang sari-saring permiso at bayad.
Ang Lisensya ng Negosyo ay nangangasiwa rin sa proseso ng pagtanggap ng permiso
para sa mga pagdinig, pagpapawalang-bisa, suspensyon at pagdinig sa apela ng
Konseho ng Lungsod. Ang dibisyong ito ay nagsisilbi sa mga customer at residente sa
pamamagitan ng over the counter, telepono, email at sa pamamagitan ng mga
imbestigasyon sa field.
Para kumuha ng iyong lisensya ng negosyo online o kumuha ng mga sagot sa iyong
mga tanong sa kung paano magsimula ng isang negosyo sa Long Beach, pakitingnan
ang mga rekurso sa aming bagong Portal ng Negosyo.

PANGKALAHATANG IMPORMASYON SA LISENSYA NG NEGOSYO
Ang LBMC seksyon 3.80.210 ay hinihiling sa lahat ng mga negosyong may operasyon
sa Lungsod ng Long Beach na magbayad ng isang buwis sa lisensya ng negosyo. Sa
ilang pagkakataon, ang Lungsod ay maaaring humiling ng isang regulatory na permiso
at/o katunayan ng isang lisensya ng Estado o Pederal. Bago ang pag-isyu ng isang
lisensya ng negosyo, ang ilang uri ng negosyo ay hihiling ng aplikasyon sa lisensya ng
negosyo at/o lokasyon ng negosyong susuriin ng mga Serbisyo sa Pag-unlad, mga
Kagawaran ng Sunog, Kalusugan at/o Pulisya. Ang mga negosyong nasa Business
Improvement Districts (BIDS) ay humihiling ng karagdagang bayad.
Maaari ka ring kumuha ng isang lisensya ng negosyo nang personal o sa pamamagitan
ng koreo (umiiral ang ilang restriksyon). Lahat ng lisensya ng negosyo ay kailangang
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may mga original na pirma. Ang mga kopya, email o na-fax na aplikasyon ay hindi
tatanggapin.
Aplikasyon sa Lisensya ng Negosyo
Mga Hakbang sa Aplikasyon sa Lisensya ng Negosyo
Ang mga renewal ng lisensya ng negosyo ay pinapadala taun-taon. Kung hindi ka
nakatatanggap ng isang bayarin, responsibilidad ng may-ari ng negosyo ang isumite
ang mga taunang bayad sa renewal. Kung ang mga bayad sa renewal ay hindi
natanggap sa tamang oras, o kung hindi nabayaran, ang negosyo ay hindi
makatatanggap ng isang lisensya at/o maaaring humarap sa mga multa.
Kung hindi mo na pinapatakbo ang iyong negosyo o nais mong isara ang iyong
negosyo sa Lungsod ng Long Beach, pakikumpleto ang sumusunod na form.
Pakitandaang ang Lungsod ay hindi awtomatikong isasara ang iyong account.
Ang Dibisyon ng Lisensya ng Negosyo ay nangangasiwa sa mga sumusunod ng
operasyon:










MGA FORM SA LISENSYA NG NEGOSYO
Aplikasyon sa Lisensya ng Negosyo
Aplikasyon sa Tagatinda sa Espesyal na Kaganapan
Aplikasyon sa mga Pana-panahong Sale
Aplikasyon sa Permiso sa Alarma
Form sa Pagkuwenta ng Buwis sa Panandaliang Paninirahan
Form sa Pagsusuri sa Pagpapabuti ng Negosyo ng Turismo ng Long Beach
Aplikasyon sa Garage Sale
Mga Batayang Patakaran ng Operasyon ng Paninirahan sa Tahanan







IBA PANG FORM SA LISENSYA NG NEGOSYO
Mga Presyo ng Lisensya ng Negosyo
Form sa Kawalan ng Lisensya ng Negosyo ng Isang Negosyo
Business Improvement District (BIDS)
Iba Pang Nakatutulong na Impormasyon
(BAGO!) Programa ng Insentibo sa Lisensya para sa Maliit ng Negosyo
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Tandaan: Kung ikaw ay nakararanas ng problema sa pag-access sa mga third-party na
aplikasyon sa pagbabayad, maaaring hindi suportado ang iyong browser.
Nirerekomenda namin ang: Bersyon 10 o mas mataas ng Internet Explorer, Safari,
Chrome o Firefox. Salamat.

Ang Dibisyon ng Lisensya ng Negosyo ay matatagpuan sa Munisipyo.
Lungsod ng Long Beach
333 W. Ocean Boulevard, Ika-4 na Palapag
Long Beach, CA 90802
MGA ORAS NG COUNTER:
Lunes, Martes:
7:30 a.m. hanggang 4:00 p.m.
Miyerkules:
8:30 a.m. hanggang 4:00 p.m.
Huwebes at Biyernes:
7:30 a.m. hanggang 4:00 p.m.
MGA ORAS NG TELEPONO:
Lunes hanggang Biyernes 7:30 a.m. hanggang 4:30 p.m.
Numero ng telepono: (562) 570-6211
Numero ng fax: (562) 499-1097
Email: LBBIZ@longbeach.gov
Brett Yakus
Opisyal ng Lisensya ng Negosyo
Gene Rodriguez
Pinunong Inspektor
Jason MacDonald, CPPO
Manager ng Pagbili at mga Serbisyo ng Negosyo
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Alejandra Garcia
Sekretarya ng Kawanihan
BAYARING ADA NA IPINAG-UTOS NG ESTADO (SB 1186)
Noong Setyembre 19, 2012, si Gobernador Brown ay pinirmahan ang batas SB-1186.
Ang batas ay ipinag-uutos ang isang bayad sa estado na $1 sa sinumang aplikante
para sa isang lokal na lisensya ng negosyo o katulad na instrumento o permiso, o
renewal nito. Ang layunin ay pataasin ang access ng may kapansanan at pagsunod sa
mga kinakailangan ng accesibility na may kaugnayan sa konstruksyon at upang bumuo
ng mga rekursong pang-edukasyon para sa mga negosyo upang mangasiwa alinsunod
sa mga batas para sa may kapansanan ng pederal at estado.
Sa ilalim ng batas ng pederal at estado, ang pagsunod sa mga batas sa access ng may
kapansanan ay isang seryoso at mahalagang responsibilidad na umiiral sa lahat ng
may-ari at umuupa ng gusali sa California kung saan ang mga gusali ay bukas sa
publiko. Maaari mong makuha ang impormasyon tungkol sa iyong mga legal na
obligasyon at kung paano susunod sa mga batas sa access ng may kapansanan sa
mga sumusunod na ahensya:
Ang Dibisyon ng Arkitekto ng Estado
Ang Kagawaran ng Rehabilitasyon
Ang Komisyon ng California sa Access ng may Kapansanan

