
ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਵਿਕਾਇਤ 
ਕਰਨੀ ਹੈ?

Punjabi



ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ

ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸ 
ਲੋਕਪਾਲ [The Inspector-General 
& Taxation Ombudsman – IGTO] 
ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ 
ਹੈ ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਟੈਕਸੇਿਨ ਆਵਫਸ 
[Australian Taxation Office – ATO] 
ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਿਨਰਜ ਬੋਰਡ  
[Tax Practitioners Board – TPB) 
ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿਾਸਕੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰ ੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਕਾਇਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਹੈ।
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ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਕਿੇਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਮੁਫ਼ਤ, ਟੈਕਸ 
ਵਿਿੇਿੱਗ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਨਿਾਰਣ ਕਰਨ 
ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

‘ਪ੍ਰਿਾਸਕੀ ਕਾਰਿਾਈ’ ਇੱਕ ਵਿਿਾਲ 
ਿਬਦ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤ ੇATO ਜਾਂ 
TPB ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ 
ਅੰਤਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਅਤੇ 
ਿਾਜਬਪਣ ਨੰੂ ਕਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਜੱਥ ੇIGTO ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨਮਨਵਲਖਤ 
ਿਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ 
ਨਹੀਂ ਹੈ: 

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਾਬਾਂ ਦਾ 
ਸਮੇਂ-ਵਸਰ ਹੋਣਾ;

• ATO ਜਾਂ TPB ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ 
ਵਿਿਹਾਰ;

• ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ 
ਉਪਲਬਧਤਾ;
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• ATO ਜਾਂ TPB ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦੇ ਸਪੱਿਟੀਕਰਨ ਦਾ 
ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਉਵਚਤਤਾ;

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਕ ATO ਜਾਂ TPB 
ਦੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਮੇਲ਼ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਕ ATO ਜਾਂ 
TPB ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਾਜਬ ਅਤੇ 
ਪਾਰਦਰਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਿਹਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲਾਂ 
ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੀ ਸੰਬੰਵਧਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਵਚਤ ਅਦਾਰੇ 
ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਿਾਹ ਲਾਿਾਂਗੇ।



ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਇਤ 
ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, “ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ” (How to contact us) 
ਸੈਕਿਨ ਦੇਖੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਵਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 
ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ IGTO ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਦੋ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਿਟੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇ ਸੰਭਿ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਾਇਤ 
ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ , ATO ਜਾਂ TPB ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ 
ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਾਇਤ ਨੰੂ 
ਵਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਵਿਆ ਜਾ ਸਕੇ 
ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਅਸੀਂ 
ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਵਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਾਜਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱ ਚੀ 
ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜੇ ਵਦੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਵਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਿਾ 
ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਿੀਆ ਸੇਿਾ 
[Translating and Interpreting Service 
– TIS] ਨੰੂ 131 450 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਨ-ਿਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ  
ਬੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਉਵਚਤ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ (TTY) 
ਆਧੁਵਨਕ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ 
13 36 77 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ TTY ਜਾਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਾਜੋ-
ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੀਚ 
ਤੋਂ ਸਪੀਚ ਵਰਲੇਅ ਸਰਵਿਸ (Speech to 
Speech Relay Service) ਨੰੂ  
1300 555 727 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਕਿੇਂ 
ਕਰਨਾ ਹੈ


