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நாங்கள் ைார்

இனஸ்சப்கடர்-செ்னைல் ்ற்றும் 
வாதிவதி்திப்பு ஒம்புடஸ்்ன (ஐெதிடிஓ)  
(The Inspector-General & Taxation 
Ombudsman (IGTO)) எனபது 
அவுஸ்்திநைலிை வாதிவதி்திப்பு அலுவல்கம் 
(ஏாதிஓ) (Australian Taxation Office (ATO)) 
்ற்றும் வாதித ச்ாழதில் புாதிபவர்்கள் 
ெரப (டிபதிபதி) (Tax Practitioners 
Board (TPB)) எனப்னவற்்தின 
நதிருவா்க நடவடி்கர்க்கள் பற்்திை 
உங்கள் பு்கார்்களு்ககு உங்களு்ககு 
உ்வதிசெயவற்குப் சபாறுப்பா்ன ஒரு 
சுைா்ீ்ன்ா்ன ்த்திை அைெ மு்கவர் 
நதிரலைம் ஆகும்.

1300 44 88 29  
(உள்ளூர் அரழப்பு செலவு)



எங்கைால் உங்களு்ககு 
எவவாறு உ்வ முடியும்

உங்கள் பு்கார்்கரைத ்ீர்ப்ப்ற்கு 
உங்களு்ககு உ்வ்ககூடிை ஒரு 
சுைா்ீ்ன்ா்ன, இலவெ, வாதி நதிபுைர் 
நெரவரை நாங்கள் வழஙகு்கதிந்ாம்.
‘நதிருவா்க நடவடி்கர்க’ எனபது 
சபாதுவா்க ATO அல்லது TPB இன 
உங்களுட்னா்ன பாதிவர்த்ர்ன்கள் 
அல்லது ச்ாடர்பு்கைதின 
நநர்ர் ்ற்றும் நதிைாைத்னர் 
எனப்னவற்ர் உள்ைட்ககும் ஒரு 
பைந்் சொல் ஆகும்.
IGTO உங்களு்ககு உ்வ்ககூடிை 
எடுதது்க்காடடு்கள், 
பதினவருவ்னவற்ர் உள்ைட்க்கதிை்ா்க 
ஆ்னால் ்டடுப்படுத்ப்படா் 
வர்கைதில் அர்யும்:

• உங்கள் ந்காாதி்கர்க்களு்ககு ப்தில் 
அைதிப்ப்ற்்கா்ன ்கால்கச்கடு;

• ATO அல்லது TPB அ்தி்காாதி்கைதின 
நடதர்;

• நநைரல நெரவ்கைதின 
்கதிரட்ககும் ்னர்;

• ATO அல்லது TPB இன 
செைல்்கைதின வதிை்க்கத்தின 
உத்ைவா்ம் அல்லது 
நபாது்ா்ன ்னர்;
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• ATO அல்லது TPB இன 
நடவடி்கர்க்கரை அவற்்தின 
ச்காள்ர்க்கள் ்ற்றும் 
நரடமுர்்களு்ககு இைங்க 
உறு்தி செய்ல்; ்ற்றும்

• ்கை்க்காயவு ்ற்றும் 
வதிொைரை்கள் உடபட 
நீங்கள் வழஙகும் 
அர்னதது ்்கவல்்கரையும் 
்கருத்திற்ச்காள்வதுடன ATO 
அல்லது TPB உங்களுடன 
நதிைாை்ா்ன ்ற்றும் 
சவைதிப்பரடைா்ன முர்ைதில் 
ர்கைாள்வர் உறு்திசெய்ல்.

எங்கைால் உங்களு்ககு உ்வ முடியு்ா 
எனபது உங்களு்ககு நதிச்ெை்தில்ரல 
எ்னதின, ்ைவுசெயது எங்கரை 
ச்ாடர்பு ச்காள்ைவும்.
எங்கைால் உங்களு்ககு நநைடிைா்க 
உ்வ முடிைாவதிடடால், உங்களு்ககு 
உ்வு்ற்கு ்தி்கவும் சபாருத்்ா்ன 
நதிறுவ்னம் அல்லது அர்ப்பு பற்்தி 
ஆநலாெர்ன்கரை வழஙகுவ்ற்கு 
எங்கைால் முடிந்் அர்னதர்யும் 
செயநவாம்.



எங்கள் அலுவல்கத்தில் உங்கள் பு்காரை 
செயவ்ற்கு, “எங்கரை எவவாறு 
ச்ாடர்பு ச்காள்வது” (How to contact us) 
எனும் பகு்திரைப் பார்்க்கவும்.
நீங்கள் பு்கார் செய் பதின்னர், 
IGTO வதிொைரை அ்தி்காாதி 
உங்கரை 2 வர்த்்க நாட்களு்ககுள் 
ச்ாடர்புச்காண்டு உங்களுடன உங்கள் 
பு்கார் பற்்தி்க கு்திப்பதிடடு உங்களுடன 
அது பற்்தி ்கலந்துரைைாடுவார்.
முடிந்்ால் உங்கள் பு்காரை நதிவர்த்தி 
செயை நாங்கள் உங்களு்ககு நநைடிைா்க 
உ்வுநவாம்.
ATO அல்லது TPB உங்கள் பு்காரை 
நனகு புாதிந்துச்காள்வ்ற்கும், 
நாங்கள் உங்களு்ககு எவவாறு ெதி்ந்் 
முர்ைதில் உ்வ முடியும் எனபர்த 
்ீர்்ா்னதிப்ப்ற்கும் உங்கைதிட்திருந்து 
ந்ல்தி்க ்்கவல்்கள் எங்களு்ககுத 
ந்ரவப்படலாம்.
எங்கள் முனந்னற்்ம் பற்்தி நாங்கள் 
உங்கரை இற்ர்ப்படுத்தி்கச்காண்டு 
இருப்நபாம், ந்லும் செைல்முர் 
முழுவதும் எங்கள் வதிொைரைைதின 
்கால்கச்கடுரவ உங்களு்ககு 
வழஙகுநவாம்.

பு்கார்்கள் செைல்முர்
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1300 44 88 29  
(உள்ளூர் அரழப்பு செலவு)

GPO Box 551  
Sydney NSW 2001

ஆங்கதிலம் ்வதிை நவறு ச்ாழதிைதில் பு்கார் 
செயை வதிரும்பதி்னால், 131 450 எனும் 
இல்க்கத்தின ஊடா்க ச்ாழதிசபைர்ப்பு 
்ற்றும் உரைசபைர்ப்பு நெரவ 
(டிஐஎஸ்) (Translating and Interpreting 
Service (TIS)) ஐ அரழ்க்கவும்.
உங்கைதிடம் செவதிப்புலன அல்லது 
நபச்சு குர்பாடு இருந்்ால், 
சபாருத்்ா்ன சடலிரடப்ரைடடர் 
(டி.டி.ரவ) (TTY) அல்லது ச்ாடம் 
்கருவதி்களு்ககு அணு்கல் இருந்்ால், 
அல்லது ச்ாரலநபெதி 13 36 77 
இல்க்கத்தின ஊடா்க ச்ாடர்புச்காள்ை 
முடியும்.
உங்களு்ககு TTY அல்லது ச்ாடம் 
்கருவதி்களு்க்கா்ன அணு்கல் 
இல்ரலசைன்ால், 1300 555 727 என் 
இல்க்கத்தின ஊடா்க ஸ்பீச் டு ஸ்பீச் 
ாதிநல நெரவ்ககு (Speech to Speech Relay 
Service) ச்ாரலநபெதிைதில் ச்ாடர்பு 
ச்காள்ளுங்கள்.

எங்கரை எவவாறு ச்ாடர்பு 
ச்காள்வது


