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ඔබ ඕස්ට් දේ�ලියාාවට අලුත් නම් දේ�ෝ ඉංංග් රීසි 
ඔදේ� දේදැවන භාාෂාාව නම්, දේ�� දැළ විශ්දේ�ෂාණයා 
ඕස්ට් දේ�ලියාාදේ� බදු පිළිබඳ ප් රශ්න කිහිපයාකට 
පිළිතුරු සැැපයී�ට උපකාරී දේ�.

අපි බදු දේගවන්දේන් ඇයි
ඕස්ට් දේ�ලියාානුවන් වශදේයාන් අපි, 
එකතු කරන බදුවලින් සැ�ායා ලබන 
දේ�ොඳ දේසැෞඛ් යා පේධතියාක්, ගුණාත්�ක 
අධ් යාාපනයාක් සැ� විවිධ ප් රජාා 
ප�සුකම් (උදැා�රණයාක් දේලසැ උේ යාාන 
�ා ක් රීඩාා පිටි) වලට ඇති ප් රදේ�ශයා 
අත් විඳිමු.

ඕස්ට් දේ�ලියාානු බදුකරණ කා�යාාලයා 
(ATO) දේස්වා සැැපයී� සැඳ�ා 
ඕස්ට් දේ�ලියාානු රජායාට දේ�� බදු එකතු 
කරයි. එ� දේස්වාවලට ඇතුළත් වන්දේන්:
■ දේසැෞඛ්යා සැත්කාර
■ අධ්යාාපන
■ ආරක්ෂාක
■ �ා�ග සැ� දුම්රියා �ා�ග
■ සුභාසැාධන, ආපදැා සැ�න සැ� 

විශ් රා� වැටුප් සැඳ�ා දේගවීම්.
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ඔබ වැඩා ආරම්භා කිරී�ට දේපර
ඕස්ට් රේ�ලියාාරේ� වැැඩ කිරීමට අවැසර
ඔබ ඕස්ට් දේ�ලියාාදේ� වැඩා කිරී�ට දේපර 
ඔබ විදේේශිකදේයාකු නම් Department of 
Home Affairs අවසැර ලබා ගත යුතුයා. 
ඕස්ට් දේ�ලියාාදේ� වැඩා කිරී�ට ඔබට 
අවසැර දේදැන වීසැා බලපත් ර ඇතුළු 
ප් රදේයාෝජානවත් දේතොරතුරු Home Affairs 
ට ලබා දියා �ැකියා.

ඕස්ට් දේ�ලියාාදේ� වැඩා කිරී�ට අවසැර 
ලබා ගැනී� පිළිබඳ වැඩි විස්තර සැඳ�ා, 
පිවිදේසැන්න homeaffairs.gov.au
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Tax file number (බදු රේ�ොනු අංකයා) 
ක් ලබා �න්න
ඔබදේග් tax file number (TFN) ඔදේ� 
පුේගලික දේයාොමු අංකයා දේ�. TFN ක් ලබා 
ගැනී� රේනොමිරේ� යා.

වැඩා ආරම්භා කිරී�ට දේපර දේ�ෝ වැඩා 
ආරම්භා කළ විගසැ ඔබ TFNක් ලබා ගත 
යුතුයා, එදේස් දේනො�ැතිනම් ඔබ වැඩිපුර 
බදු දේගවනු ඇත. �ඳුනාගැනීදේම් සැ� 
වා�තා තබා ගැනීදේම් අරමුණු සැඳ�ා 
අපි TFN පුේගලයින්, � යාාපාර සැ� 
දේවනත් සැංවිධාන දේවත නිකුත් කරමු.

ඔබදේග් TFN සැඳ�ා ඔබ ඉං�ලුම් කරන 
ආකාරයා ඔබදේග් තත්වයාන් �ත රඳා 
පවතී. වැඩි විස්තර සැඳ�ා, පිවිදේසැන්න 
ato.gov.au/tfn

ඔබදේග් අයාදුම්පත සැම්පු�ණ කිරීදේම්දී, 
ඔදේ� අනන් යාතාවයා සැනාථ කරන දේ�ඛන 
ඔබට අවශ් යා වනු ඇත.

ඔබදේග් TFN දේයාදු� සැැකසී�ට සැ� ඔදේ� 
TFN ඔබදේග් ලිපිනයාට යාැවී�ට දින 28 ක් 
ගතවනු ඇත.

ඔබදේග් TFN ඔබට ලැබුණ විට දේ�යා 
ආරක්ෂිතව තබා ගැනී� වැදැගත් වන 
අතර දේවනත් කිසිදේවකුට එයා භාාවිතා 
කිරී�ට ඉංඩා දේනොදේදැන්න. ඔදේ� පුේගලික 
විස්තර ආරක් ෂාා සැහිතව තබා ගැනී� 
පිළිබඳ වැඩි විස්තර සැඳ�ා, පිවිදේසැන්න  
ato.gov.au/identitycrime

Australian business number (ABN) 
(ඕස්ට් රේ�ලියාානු � යාාපාාරික 
අංකයා) � යාාපාාර සඳහාා රේ�
සැෑ� දේකදේනකුට� ඕස්ට් දේ�ලියාාදේ� 
වැඩා කිරී�ට ඕස්ට් දේ�ලියාානු � යාාපාරික 
අංකයාක් (ABN) ලැබී�ට අවශ් යා දේනොදේ�. 
ABNක් තිබී� යානු ඔබ:
■ ඔදේ�� � යාාපාරයාක් පවත්වාදේගන 

යායි
■ ඔදේ�� බේදැක් අපට දේගවියා යුතුයි
■ ඔදේ�� විශ්රාා� පාරිදේතෝෂිකයා සැඳ�ා 

දේගවී�ට අවශ් යා වියා �ැකියා
■ ඔබට තුවාල සිදුවුවදේ�ොත් රක්ෂාණයා 

දේනොදේකදේ�.
ABNක් සැඳ�ා අයාදුම් කිරී� පිළිබඳ වැඩි 
විස්තර සැඳ�ා, පිවිදේසැන්න, abr.gov.au

අය�� 
කර�න
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ඔබ වැඩා කිරී�ට 
පටන් ගත් විට

Tax file number ප් රකාශයාක් 
සම්පූ�ණ කරන්න
ඔබ වැඩා කිරී�ට පටන් ගත් විට, ඔදේ� 
TFN සැ� පුේගලික දේතොරතුරු ඔවුන්ට 
පැවසී�ට Tax file number declaration (බදු 
දේගොනු අංක ප් රකාශයා) පුරවන්නැයි ඔදේ� 
දේස්වාදේයාෝජාකයාා ඔදේබන් ඉං�ලා සිටිනු ඇත.

ඔබ දේකොප�ණ බදු දේගවියා යුතුදැ 
යාන්න සැකස් කිරී� සැඳ�ා ඔවුන් දේ�� 
ප් රකාශයා භාාවිතා කරයි. ප් රකාශයා 
සැම්පූ�ණ කර ඔදේ� දේස්වාදේයාෝජාකයාාට 
ලබා දී�ට ඔබට දින 28 ක් ඇත. ඔබ 
එදේස් දේනොකරන්දේන් නම්, ඔවුන් ඔදේ� 
වැටුදේපන් ඉං�ළ� අනුපාතයාට බදු අයා 
කළ යුතුයා.

බදුවලින් නිදැ�ස් ආදැායාම් සී�ාව පිළිබඳ 
වැඩි විස්තර සැඳ�ා, පිවිදේසැන්න  
ato.gov.au/taxfreethreshold

ඔබ බදු අරමුණු සැඳ�ා ඕස්ට් දේ�ලියාානු 
පදිංචිකරුදේවක් නම්, ඔබ ඔදේ� 
ප් රකාශයා සැම්පූ�ණ කළ විට බදු 
රහිත සී�ාව ඉං�ලා සිටියා �ැකියා. 
දේ�යින් අදැ�ස් කරන්දේන් ඔදේ� වා�ෂික 
ආදැායාදේ�න් පළමු $ 18,200 සැඳ�ා බදු 
අයා දේනොදේකදේරන බවයි.

ඔබට සැා�ාන් යාදේයාන් රහිත සී�ාවට 
හිමිකම් පෑ� කළ �ැක්දේක් එක් දේස්වා 
දේයාෝජාකදේයාකුදේගන් ප�ණි. ඔබට 
එක් දේස්වා දේයාෝජාකදේයාකුට වඩාා වැඩි 
ගණනක් සිටී නම්, වැඩි� වැටුපක් දේ�ෝ 
වැටුපක් දේගවන දේස්වා දේයාෝජාකයාාදේගන් 
බදු රහිත සී�ාව ඉං�ලා සිටියා යුතුයා.

බදු දේගොනු අංක ප් රකාශන පිළිබඳ  
වැඩි විස්තර සැඳ�ා පිවිදේසැන්න  
ato.gov.au/TFNdec

බදු රේ�වීම
ඔදේ� දේස්වාදේයාෝජාකයාා ඔදේ� වැටුප 
දේ�ෝ දේ�තනයා දේගවන විට ඔවුන් බදු 
අයා කර අප දේවත එවයි. ඔබදේග් දේගවීම් 
පත් රිකාව �ඟින් ඔබ දේකොප�ණ බදු 
දේගවා ඇත්දැැයි දේපන්වයි. මූ� යා ව�ෂායා 
අවසැානදේ�දී ඔදේ� ආදැායාම් ප් රකාශයා 
දේ�ෝ දේගවීම් සැාරාංශයා �ඟින් ඔදේ� 
දේස්වාදේයාෝජාකයාාදේගන් ලැදේබන මුළු 
ආදැායා� සැ� ඔවුන් දේකොප�ණ බදු 
ප් ර�ාණයාක් දේගන ඇත්දැ යාන්න 
දේපන්වනු ඇත. ඔබදේග් ආදැායාම් 
ප් රකාශයා ATO online services myGov 
�ර�ා ලබා ගත �ැකියා.

ඔබ දේගවන බදු ප් ර�ාණයා රඳා 
පවතින්දේන්:
■ ඔදේ� බදු පදිංචියා
■ ඔබ දේකොප�ණ ආදැායා�ක් 

උපයානවාදැ?
■ ඔබටඑක් රැකියාාවකට වඩාා වැඩිදේයාන් 

තිදේ�දැ
■ ඔබ සැතුව tax file number (TFN) තිදේ�දැ - 

දේ�යා පුේගලික දේයාොමු අංකයාක් 
වන අතර, ඔබ ඔවුන් දේවනුදේවන් 
වැඩා කිරී�ට පටන් ගත් පසු ඔදේ� 
දේස්වාදේයාෝජාකයාාට පැවසියා යුතුයා.

මෘ�ක
ාංග
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සැ��ර දේස්වා දේයාෝජාකයාන් බැංකු 
ගිණු�කට බැර කරනවාට වඩාා මුදැ� 
දේගවී�ට කැ�ැත්තක් දැක්වයි. ඔවුන් 
ප�ත දැෑ සැපුරන්දේන් නම්, දේ�හි 
ගැටලුවක් නැත:
■ ඔවුන් ඔබට දේගවන මුදැලින් බදු අඩු 

කරන්දේන් නම්,
■ දේකොප�ණ බදු අඩු කර ඇත්දැැයි 

දේපන්වන දේගවීම් පත් රිකා ඔබට 
ලබා දේදැන්දේන් නම්,

■ ඔබ දේවනුදේවන් විශ්රාා� පාරිදේතෝෂික 
දැායාක මුදැ� දේගවන්දේන් නම් (ඔබට 
සුපිරි හිමික�ක් තිදේ� නම්).

ඔබට TFN, ලැබී�ට දේපර ඔබ වැඩා 
ආරම්භා කරන්දේන් නම්, ඔබට එයා 
ලබා ගැනී�ට දින 28 ක් ඇති අතර එයා 
ඔදේ� දේස්වාදේයාෝජාකයාාට ලබා දේදැන්න. 
ඔබ එදේස් දේනොකරන්දේන් නම්, ඔදේ� 
දේස්වාදේයාෝජාකයාා ඔබදේග් වැටුදේපන් 
ඉං�ළ� අනුපාතයාට බදු අයා කළ යුතුයා.

බදු අනුපාත පිළිබඳ වැඩි විස්තර සැඳ�ා 
පිවිදේසැන්න ato.gov.au/taxrates

විශ්රාාම පාාරිරේ�ෝෂික 
(Superannuation)

විශ්රාා� පාරිදේතෝෂික (Super) යානු ඔබදේග් 
විශ් රා� දිවියා සැඳ�ා ඔදේ� දේස්වා කාලයා 
තුළ දේවන් කරන ලදැ මුදැ� යා. නව 
රැකියාාවක් ආරම්භා කිරීදේම්දී, විශ්රාා� 
පාරිදේතෝෂික ක් රියාා කරන ආකාරයා 
දේත්රුම් ගැනී� සැ� ඔදේ� අයිතිවාසිකම් 
සැ� හිමිකම් දැැන ගැනී� ඔබට වැදැගත් 
දේ�.

ඔදේ� වැටුපට අ�තරව විශ්රාා� 
පාරිදේතෝෂික මුදැ� දේගවනු ලැදේ�. ඔබ 
විශ්රාා� පාරිදේතෝෂිකයා සැඳ�ා සුදුසුකම් 
ලබන්දේන් නම්, ඔදේ� දේස්වාදේයාෝජාකයාා 
විශ්රාා� පාරිදේතෝෂික අරමුදැ� ගිණු�කට 
දැායාක මුදැ� දේගවියා යුතුයා. දේ�� දැායාක 
මුදැ� දේගවනු ලබන විශ්රාා� පාරිදේතෝෂික 
අරමුදැල දේබොදේ�ෝ දේදැදේනකුට දේතෝරා ගත 
�ැකියා.

ඔදේ� විශ්රාා� පාරිදේතෝෂික ගිණු�ට 
නිවැරදි දේගවීම් සිදු කර ඇති බව 
සැ�තික කිරී� සැඳ�ා ඔබ නිතර� ඔදේ� 
විශ්රාා� පාරිදේතෝෂික ගිණු� පරීක්ෂාා 
කිරී� වැදැගත්යා. ඔබදේග් විශ් රා� 
පාරිදේතෝෂිකයා නිරීක්ෂාණයා කිරී� 
පිළිබඳ වැඩි විස්තර සැඳ�ා 
ato.gov.au/trackyoursuper

ඔබදේග් විශ් රා� පාරිදේතෝෂිකයා පිළිබඳ 
වැඩි විස්තර සැඳ�ා පිවිදේසැන්න,  
ato.gov.au/tfnsuper

�ශ්රාමය
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ඔදේ� බදු ප් රතිලාභා
බදු ප් රතිලාභයාක් පිළිරේයාළ කළ 
යුත්රේත් කාටද?
තනි පුේගලදේයාකු දේලසැ ඔබ ප�ත 
සැඳ�න් අදේයාකු නම් බදු වා�තාවක් 
ඉංදිරිපත් කළ යුතුයා:
■ බදු ව�ෂායා තුළ (ජුලි 1 සිට ජූනි 30 

දැක්වා) ඔදේ� වැටුදේපන් බදු අයා කර 
ඇත

■ ඔදේ� බදු අයා කළ �ැකි ආදැායා� 
(සැ��ර ඕස්ට් දේ�ලියාානු රජාදේ� 
දේගවීම් ඇතුළුව) පදිංචිකරුවන් සැඳ�ා 
යාම් සී�ාවන් ඉංක්�වා දේගොස් ඇත

■ ඔබ විදේේශිකදේයාකු වන අතර බදු 
ව�ෂායා තුළ ඕස්ට් දේ�ලියාාදේ� දේඩාොල� 
1 ක් දේ�ෝ ඊට වැඩි මුදැලක් උපයාා 
ඇත (අදේන්වාසික රඳවා ගැනීදේම් 
බදු අත්හිටුවා ඇති ආදැායා� �ැර)

■ ඔබ ස්ථිරව� දේ�ෝ වසැරකට වැඩි 
කාලයාකට ඕස්ට් දේ�ලියාාදේවන් 
පිටව යායි.

ඔබට අ�තර බදු දේගවී�ට අවශ් යා නම් 
දේ�ෝ ඔබට මුදැ� ආපසු ලැදේබන්දේන් 
නම් (බදු ආපසු දේගවී�ක්), බදු ගණනයා 
කිරී�ට ඔදේ� ආදැායා� සැ� ඔබ දේගවා 
ඇති බදු ප් ර�ාණයා වැනි දේතොරතුරු 
අපි භාාවිතා කරමු.

වැඩි විස්තර සැඳ�ා සැ� ඔබට බදු 
ප් රතිලාභායාක් දේයාොමු කිරී�ට අවශ් යා නම් 
ඒ සැම්බන්ධ කටයුතු කිරී�ට පිවිදේසැන්න, 
ato.gov.au/DoINeedToLodge

ඔබට රේයාොමු කිරීමට අවැශ් යා 
රේ�ොරතුරු
බදු වා�තාවක් ඉංදිරිපත් කිරී�ට, ඔබ 
දැැනගත යුතුයා:
■ බැංකු ගිණුම් දේ�ෝ ආදේයාෝජාන සැඳ�ා 

වන දේපොළිදේයාන්, වැඩා කිරීදේ�න් (ඕනෑ� 
මුදැ� දේගවී�ක් ඇතුළුව) දේකොප�ණ 
ආදැායා�ක් ඔබ උපයාා ඇත්දැ?

■ ඔබදේග් ආදැායාදේ�න් දේකොප�ණ බදු 
ප් ර�ාණයාක් රඳවාදේගන තිදේ�දැ 
(ඔදේ� දේස්වාදේයාෝජාකයාා විසින් ඔබදේග් 
වැටුදේපන් දේකොප�ණ මුදැලක් දේගන 
අප දේවත එවනු ලැබ තිදේ�දැ?)

■ ඔබ ඉං�ලා සිටින ඕනෑ� අඩු කිරීම් 
සැ� බදු කපා �ැරීම්.

අඩු කිරීම් යානු ඔදේ� බදු අඩු කිරී� 
සැඳ�ා ඔබට ඉං�ලා සිටියා �ැකි වියාදැම් 
දේ�. දේබොදේ�ෝ අඩු කිරීම් වැඩා �ා 
සැම්බන්ධ වියාදැම් දේ�. එයා ඔදේ� ආදැායා� 
උපයාා ගැනී�ට අවශය වන යා�ක් සැඳ�ා 
ඔබ වියාදැම් කර ඇති මුදැ� යා. ඔබට එයා 
දේපන්වී�ට �ැකි වියා යුතුයා:
■ වියාදැම් සැෘජුව� සැම්බන්ධ වන්දේන් 

ආදැායාම් ඉංපැයී�ට යා
■ වියාදැම් දේපෞේගලික ස්වභාාවයාක් 

දේනොදැරයි
■ ඔදේ� වියාදැම් සැනාථ කිරී� සැඳ�ා 

වා�තාවක් ඔබ සැතුව ඇත 
(කුවිතාන්සියාක් වැනි).

ෙය�� කරනවා/
ෙය�� කර�න
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ඔදේ� දේස්වාදේයාෝජාකයාා ඔබට ආදැායාම් 
ප් රකාශයාක් දේ�ෝ දේගවීම් සැාරාංශයාක් 
ලබා දියා යුතුයා. දේ�යින් දේපන්නුම් 
කරන්දේන් ඔබ දේකොප�ණ ආදැායා�ක් 
උපයාා ඇත්දැ සැ� ඔබ දේකොප�ණ බදු 
දේගවා ඇත්දැ යාන්නයි.

බදු ප්රතිලාභායාක් දේයාොමු කිරී�ට ඔබට 
සැ�ායා වී�ට දේතොරතුරු සැඳ�ා:
■ ato.gov.au/incomeyoumustdeclare

■ ato.gov.au/deductions

■ ato.gov.au/incomestatement

වැා��ා �බා �ැනීම
ඔබ ඔදේ� බදු වා�තාව ඉංදිරිපත් කරන 
විට, අපි එයා සැකසැා ඔබ නියා� බදු දේගවා 
ඇත්දැැයි දේසැොයාා බලමු. තක්දේස්රු කිරීදේම් 
දැැන්වී�ක් ඔබට එවීදේ�න් අපි ඔබට 
ප් රතිඵලයා දැැනුම් දේදැන්දේනමු.

ඔබ ඉං�ලා සිටින සියාලු� අඩු කිරීම් 
සැඳ�ා රිසිට්පත් වැනි වා�තා තබා ගත 
යුතුයා. ඔබ ඔදේ� බදු වා�තා ඉංදිරිපත් 
කළ දින සිට අව� වශදේයාන් අවුරුදු 
ප�ක්වත් දේ�� වා�තා තබා ගත 
යුතුයා. දේ�� වා�තා අපට දේපන්වන 
දේලසැ අපි ඔදේබන් ඉං�ලා සිටිමු.

වා�තා තබා ගැනී� පිළිබඳ වැඩි විස්තර 
සැඳ�ා, පිවිදේසැන්න ato.gov.au/taxrecords

myDeductions යානු ඔදේ� වියාදැම් සැ� 
ආදැායාම් වා�තා එක තැනක තබා 
ගැනී�ට ප�සු ක් ර�යාකි. ඔබදේග් 
ස්�ා�ට් උපාංගයාට ATO app බාගත 
කර myDeductions දේයාදැවු� දේතෝරන්න. 
පිවිදේසැන්න ato.gov.au/app

MyDeductions දේ�වල� පිළිබඳ වැඩි 
විස්තර සැඳ�ා, පිවිදේසැන්න  
ato.gov.au/myDeductionatoapp

ල�ප�
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ඔදේ� බදු වා�තාව සැම්පූ�ණ කර ඉංදිරිපත් 
කරන්න
රේයාොමු කළ යුත්රේත් කවැදාද?
ඔබට myTax භාාවිතදේයාන් �ා�ගගතව 
දේ�ෝ, ලියාාපදිංචි බදු නිදේයාෝජිතදේයාකු 
�ර�ා දේ�ෝ දේයාොමු කළ �ැකියා, 
නැතදේ�ොත් කඩාදැාසි බදු ප් රතිලාභායාක් 
සැම්පූ�ණ කළ �ැකියා. ඔදේ� බදු වා�තාව 
ජූලි 1 සිට ජූනි 30 දැක්වා ආදැායාම් ව�ෂායා 
ආවරණයා කරයි. 31 ඔක්රේ�ෝබ� වන විට 
ඔදේ� බදු වා�තාව ඉංදිරිපත් කළ යුතුයා, 
නැතදේ�ොත් ඔබ බදු නිදේයාෝජිතදේයාකු 
සැ�ඟ සැම්බන්ධ වියා යුතුයා.

ඔබ myTax භාාවිතදේයාන් දේයාොමු කරන විට 
දේ�ෝ බදු නිදේයාෝජිතදේයාකු භාාවිතා කරන 
විට, අපි දැැනට�ත් ඔබ සැතුව ඇති 
දේතොරතුරු සැ�ඟ ඔදේ� බදු ප් රතිලාභායා 
දේපර-පිරවුම් කරන්දේනමු, උදැා�රණ 
වන්දේන්, රැකියාා ආදැායා� සැ� බැංකු 
දේපොළියා. දේබොදේ�ෝ පුේගලයින් සැඳ�ා, 
දේ�යා ජූලි අග වන විට සූදැානම් වනු ඇත. 
ඔබදේග් දේතොරතුරු පූ�ව පිරවී� තුළින් 
ඔදේ� බදු ප් රතිලාභා ප�සු සැ� වඩාාත් 
නිවැරදි කළ �ැකියා.

අපට දේ�� දේතොරතුරු ලැබුණු විට අපි 
එයා පුරවන්දේනමු, එබැවින් ඔබ විස්තර 
නිවැරදිදැැයි පරීක්ෂාා කර අස්ථානගත 
වූ ඕනෑ� දේදැයාක් එකතු කළ යුතුයා.

ඔදේ� බදු ආපසු හිමිකම් පෑදේම් ආකාරයා 
පිළිබඳ වැඩි විස්තර සැඳ�ා  
ato.gov.au/lodgingtaxreturn

මා����වැ රේයාොමු කරන්න myTax 
භාවි�රේයාන්
myTax භාාවිතා කර ඔබට ඔදේ� බදු 
ප් රතිලාභා �ා�ගගතව ඉංදිරිපත් කළ 
�ැකියා. එයා �ා�ගගතව දේයාොමු කිරී�ට 
ඉංක්�න්, ප�සු, ආපදැා රහිත සැ� 
ආරක්ෂිත� ක් ර�යායි.

myTax භාාවිතා කිරී� සැඳ�ා, ඔබ 
මුලින්� myGov ගිණු�ක් සැෑදියා යුතු 
අතර, ඔදේ� ගිණු� ATO online services 
සැ�ඟ සැම්බන්ධ කරන්න.  

myGov සැ� ATO ට සැම්බන්ධ වී� 
පිළිබඳ වැඩි විස්තර සැඳ�ා  
ato.gov.au/linktomygov 

සියාලු� සැන්නිදේ�දැනයාන් ඔබට 
ලැදේබන බව සැ�තික කිරී� සැඳ�ා බදු 
කාලයාට දේපර (ජූලි 1) සැම්බන්ධ වී�ට 
අපි නි�දේේශ කරමු. ඔදේ� බදු වා�තා 
ඉංදිරිපත් කිරී�ට ප් ර�ාදැයාක් දේනො�ැත.

ඔබ ATO online services සැ�ඟ සැම්බන්ධ 
වූ පසු, ඔදේ� බදු වා�තාව ඉංදිරිපත් 
කිරී� සැඳ�ා ඔබට myTax දේවත පිවිසියා 
�ැකියා.

ඔදේ� පළමු බදු වා�තාව දේයාොමු කිරී� 
පිළිබඳ වැඩි විස්තර සැඳ�ා පිවිදේසැන්න, 
ato.gov.au/firstreturn

ඔ�ෙත�බ�
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ලියාාපාදිංංචි බදු නිරේයාෝජි�රේයාකු 
භාවි�ා කරමින් රේයාොමු කරන්න

ඔදේ� බදු වා�තාව සැකස් කිරී�ට 
සැ� ඉංදිරිපත් කිරී�ට ලියාාපදිංචි බදු 
නිදේයාෝජිතදේයාකු භාාවිතා කළ �ැකියා. 
ඔක්දේතෝබ� 31 ට දේපර ඔබ ඔවුන් �ා 
සැම්බන්ධ වියා යුතුයා. වැඩි විස්තර සැඳ�ා 
පිවිදේසැන්න ato.gov.au/lodgewithanagent

රේයාොමු කිරීමට උද� සහා සහාායා

බදු කාලදේ�දී ඔබට ATO දේවතින් 
දේනොමිදේ� උපකාර ලබාගත �ැකියා. 
අපදේග් Tax Help (බදු උපකාර) 
දේස්වාව වසැරකට දේඩාොල� 60,000 ක් 
දේ�ෝ ඊට අඩු ආදැායා�ක් සැහිත අඩු 
ආදැායාම්ලාභීන් සැඳ�ා දේ�. ඔදේ� බදු 
ප් රතිලාභා සැම්පූ�ණ කිරී� සැඳ�ා 
ඔබට උදැ� අවශ් යා නම්, අපදේග් පුහුණු 
ස්දේ�ච්ඡාා දේස්වකයාන්ට ඔබට උදැ� 
කිරී�ට �ැකි වනු ඇත. myTax භාාවිතා 
කරමින් අන්ත�ජාාලයා �ර�ා බදු 
ප් රතිලාභා සැම්පූ�ණ කිරී�ට මිනිසුන්ට 
උදැ� කිරී� සැඳ�ා ඔවුන් දේනොමිදේ� සැ� 
ර�ස් යා දේස්වාවක් සැපයායි.

Tax Help සැෑ� වසැරක� ජූලි සිට 
ඔක්දේතෝබ� දැක්වා ඕස්ට් දේ�ලියාාදේ� 
සියාලු� අගනගරවල සැ� දේවනත් 
දේබොදේ�ෝ ස්ථානවල ඇත. Tax Help 
පිළිබඳ වැඩි විස්තර සැඳ�ා පිවිදේසැන්න 
ato.gov.au/taxhelp
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TFN
ඔදේ� දේතොරතුරු ආරක්ෂාා  
කරන්න 
ඔදේ� පුේගලික දේතොරතුරු ආරක්ෂාා 
කිරී� වැදැගත් යා.

ඔබදේග් TFN ජීවිතයා පුරාවට� ඔබ සැ�ඟ 
පවතින බැවින් එයා ආරක්ෂිතව තබා 
ගන්න. ඔබ ඔදේ� න� දේ�ෝ ලිපිනයා දේවනස් 
කළත්, රැකියාා දේවනස් කළත්, අන්ත� 
ජානපදැයාට ගියාත්, දේ�ෝ විදේේශගත 
වූවත් ඔබට ඇත්දේත් එක� TFN කි.

ඔබදේග් TFN භාාවිතා කිරී�ට මිතුරන් 
දේ�ෝ නෑදැෑයින්දැ ඇතුළත්ව, දේවනත් 
කිසිදේවකුට ඉංඩා දේනොදේදැන්න. දේවනත් 
දේකදේනකුට එයා භාාවිතා කිරී�ට ඉංඩා දී�, 
එයා ලබා දී� දේ�ෝ විකිණී� අපරාධයාකි.

ඔබදේග් TFNයා ප�ත අයාට ප�ණක් දේදැන්න:
■ ඔදේ� බදු වා�තා සැාකච්ඡාා කිරීදේම්දී 

අපට
■ ඔබ රැකියාාව ආරම්භා කිරීදේ�න් පසු 

ඔදේ� දේස්වාදේයාෝජාකයාාට, නමුත් රැකියාා 
අයාදුම්පත් �ත එයා ලබා දේනොදේදැන්න

■ ඔදේ� බැංකුව දේ�ෝ දේවනත් මූ� යා 
ආයාතනවලට

■ Services Australia ට
■ ඔදේ� ලියාාපදිංචි බදු නිදේයාෝජිතයාාට
■ ඔදේ� විශ්රාා� පාරිදේතෝෂික (Super) 

අරමුදැලට
■ Higher Education Loan Program (HELP) 

වැනි ශිෂ් යා ණයාක් ලබා ගැනී�ට ඔදේ� 
උසැස් අධ් යාාපන සැැපයුම්කරු දේ�ෝ 
විශ්ව විේ යාාලයාට.

ඔබදේග් TFN එක නැතිවී, දේසැොරකම් කර 
දේ�ෝ අනිසි දේලසැ භාාවිතා කර ඇතැයි 
ඔබ සිතන්දේන් නම්, එයා ව�ා� අපට 
වා�තා කරන්න. වැඩි විස්තර සැඳ�ා 
පිවිදේසැන්න ato.gov.au/FindmyTFN

අනන් යාතා අපරාධ වැළැක්වී� සැඳ�ා 
පුේගලික අනන් යාතා දේතොරතුරු 
සුරක්ෂිතව තබා ගැනී�ට වග බලා 
ගන්න. අනන් යාතා අපරාධ සිදුවන්දේන් 
මිනිසුන්දේග් අනන් යාතා දේතොරතුරු 
අපරාධ කිරී�ට භාාවිතා කරන විට යා. 
�තක තබා ගන්න:

■ ඔබදේග් myGov දේ�ෝ දේවනත් 
�ා�ගගත මුරපදැ කිසිදේවකු සැ�ඟ 
දේබදැා දේනොගන්න - ඔදේ� බදු 
නිදේයාෝජිතයාාට (ඔබ එකක් භාාවිතා 
කරන්දේන් නම්) පවා දේම්වා අවශ් යා 
දේනොදේ�

■ ඔබදේග් TFN, මුරපදැ දේ�ෝ දේවනත් 
සැංදේ�දී දේතොරතුරු ඊදේම්� වල 
ඇතුළත් දේනොකරන්න.

වංචාා ඊදේම්�, ෆැැක්ස්, දේකටි පණිවුඩා 
සැ� දුරකථන ඇ�තුම් සැැබෑ ඒවා දේ�න් 
විශ්වාෂායා ඇති කරන ඒවා වියා �ැකියා. 
දැැනුවත් වන්න සැ� සැන්නිදේ�දැනයා 
කරන්දේන් කවුරුන්දැැයි ඔබට විශ්වාසැ 
නැත්නම්, ato.gov.au/phoneus 
පිවිසීදේ�න් අපව අ�තන්න නැත්නම්, 
පිවිදේසැන්න ato.gov.au/scams

ඔබදේග් පුේගලික දේතොරතුරු ආරක්ෂිතව 
තබා ගන්දේන් දේකදේස්දැ යාන්න පිළිබඳ 
වැඩි විස්තර සැඳ�ා:
■ ඔදේ� දේතොරතුරු ආරක්ෂාා කිරී� –  

ato.gov.au/identitycrime

■ බදු වංචාා – ato.gov.au/scams

■ අනන් යාතා වංචාා –  
ato.gov.au/identitytheft

■ scamwatch.gov.au
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http://ato.gov.au/FindmyTFN
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http://ato.gov.au/scams
http://ato.gov.au/identitycrime
http://ato.gov.au/scams
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