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நீங்கள் அவுஸ்திவரலியொவிற்குப் 
புதியேதரன்றொவ�ொ, அ�்�து ஆங்கி�ம் உங்களது 
இரண்டொேது தமொழிதயன்றொவ�ொ, இந்ெ 
வமவ�ொடட்ம், அவுஸ்திவரலியொவி�் இருக்கிற ேரி 
குறிெெ் சி� வகள்விகளுக்கு விடடதபற உெவும்.

நொம் ஏன் ேரி தெலுெத்ுகிவறொம்
அவுஸ்திவரலியரக்ளொக, நொம் ந�்�வெொர ்
சுகொெொர அடமப்டபயும், ெரமொன 
க�்விடயயும், ப�்வேறு விெமொன 
ெமுெொய ேெதிகடளயும் (உெொரணமொக, 
பூங்கொக்கள், விடளயொடட்ு டமெொனங்கள்) 
அணுகிப் பயனுற்று மகிழுகிவறொம் 
இேற்டறதய�்�ொம் ேரி ேசூலிப்புகள் 
மூ�மொகவே ெொெத்ியமொக்குகிவறொம்.

அவுஸ்திவரலிய அரெொங்கம் 
பின்ேருபடே உள்ளிடட் வெடேகடளெ ்
ெரெ ்தெய்ேெற்கொக Australian Taxation 
Office (அவுஸ்திவரலிய ேரிேசூலிப்பு 
அலுே�கவம) (ATO) இே்ேரிகடள 
ேசூலிெத்ுெ ்ெருகிறது:
■ சுகொெொரக் கேனிப்பு
■ க�்வி
■ பொதுகொப்பு
■ ெொட�கள் மற்றும் இருப்புப்பொடெகள்
■ ந�திடட்ங்கள், வபரழிவு நிேொரணம் 

மற்றும் ஓய்வூதியங்களுக்குப் பணம் 
தகொடுெெ்�்.
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நீங்கள் பணிபுரிய ஆரம்பிப்பெற்கு 
முன்பொக
அவுஸ்திரேலியாவில் பணிபுேிவதற்கான அனுமதி
நீங்கள் அய�்நொடட்ி�் ேசிப்பேரொக 
இருந்ெொ�், நீங்கள் அவுஸ்திவரலியொவி�் 
பணிபுரிய ஆரம்பிப்பெற்கு முன்பொக, 
நீங்கள் Department of Home Affairs இ�் இருந்து 
அனுமதி தபற்றொக வேண்டும். Home Affairs, 
எந்ெ விெொ அவுஸ்திவரலியொவி�் பணிபுரிய 
உங்கடள அனுமதிக்கும் என்பது உள்ளிடட் 
ப� பயனுள்ள ெகேகடள ேழங்க முடியும்.

அவுஸ்திவரலியொவி�் பணிபுரிேெற்கொன 
அனுமதி குறிெெ் இன்னும் அதிகெ ்
ெகே�்களுக்கு, தென்று பொருங்கள்: 
homeaffairs.gov.au

TFN
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பபறுக: tax file number (வேி தாக்கல் 
எண்)
உங்கள் tax file number (TFN) என்பது, 
உங்களுக்கொன ெனிப்படட்க் குறிப்பு எண் 
ஆகும். ஒரு TFN எண்டணப் தபறுேது 
இலவசமானதாகும்.

நீங்கள் பணிபுரிய ஆரம்பிப்பெற்கு 
முன், அ�்�து பணிபுரிய ஆரம்பிெெ் 
பிறகு கூடிய விடரவி�், ஒரு TFN 
எண்டணப் தபற்றுக்தகொள்ள வேண்டும், 
இ�்ட�தயன்றொ�் நீங்கள் கூடுெ�ொக 
ேரி தெலுெெ் வேண்டியிருக்கும். 
நொங்கள் அடடயொளம் கண்டு 
தகொள்ேெற்கொகவும், பதிவுகடளப் 
பரொமரிக்கும் வநொக்கங்களுக்கொகவும், 
ெனிநபரக்ள், தெொழி�்கள் மற்றும் மற்ற 
ஸ்ெொபனங்களுக்கும் TFNs எண்கடள 
ேழங்குகிவறொம்.

உங்கள் TFN எண்ணுக்கு எே்ேொறு 
விண்ணப்பிப்பது என்பது உங்களது 
சூழ்நிட�கடளப் தபொருெவ்ெ இருக்கும். 
இன்னும் அதிகெ ்ெகே�்களுக்கு, தென்று 
பொருங்கள்: ato.gov.au/tfn

உங்கள் விண்ணப்பெட்ெப் பூரெ்த்ி 
தெய்யும் வபொது, உங்கள் அடடயொளெட்ெ 
நிரூபிப்பெற்கொன ஆேணங்கள் 
உங்களுக்குெ ்வெடேயொகும்.

உங்களது TFN எண் விண்ணப்பெத்ி�் 
நடேடிக்டக எடுெத்ு உங்கள் TFN எண்டண 
உங்கள் முகேரிக்கு அனுப்பி டேப்பெற்கு 
28 நொடக்ள் ேடர ஆக�ொம்.

உங்களுக்கு உங்களது TFN எண் ேந்து 
வெரந்்ெதும், அடெப் பெத்ிரமொக டேெத்ுக் 
தகொள்ேதும், வேறு எேரும் அடெ 
உபவயொகிக்க விடொம�் இருப்பதும் 
முக்கியமொனெொகும். உங்களது ெனிப்படட் 
விேரங்கடள எே்விெமொகப் பொதுகொப்பொக 
டேப்பது என்பது குறிெத்ு  
ato.gov.au/identitycrime

Australian business number (ABN) 
(அவுஸ்திரேலிய வியாபாே எண்) 
வியாபாேத்திற்கானதாகும்

அவுஸ்திவரலியொவி�் பணிபுரிேெற்கொக 
Australian business number (ABN) 
(அவுஸ்திவரலிய வியொபொர எண்) 
தபறுேெற்கு எ�்வ�ொருக்கும் 
உரிடமயி�்ட� அ�்�து 
அேசியமுமி�்ட�. ஒரு ABN எண்டண 
டேெத்ிருக்கிறீரக்ள் என்பென் தபொருள், 
நீங்கள்:
■ உங்கள் தெொந்ெ வியொபொரெட்ெ நடெத்ிக் 

தகொண்டிருக்கிறீரக்ள்
■ உங்கள் தெொந்ெ ேரிடய எங்களுக்குெ ்

தெலுெெ் வேண்டியுள்ளது
■ உங்கள் தெொந்ெ ஓய்வூதியெத்ிற்கொக 

பணம் தெலுெெ் வேண்டியுள்ளது
■ உங்களுக்குக் கொயவமற்படுகிற 

படெ்ெத்ி�், கொப்பீடு இ�்�ொம�் 
இருக்க�ொம்.

ஒரு ABN எண்ணுக்கு விண்ணப்பிப்பது 
குறிெெ் இன்னும் அதிகெ ்ெகே�்களுக்கு, 
தென்று பொருங்கள்: abr.gov.au

�ண்ணப்��ங்கள்
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நீங்கள் பணிபுரிய 
ஆரம்பிக்கும் வபொது

Tax file numberபிேகடனம் ஒன்றறப் 
பூேத்்தி பசய்க
நீங்கள் பணிபுரிய ஆரம்பிெெ்தும், 
உங்கடளப் பணிக்கு அமரெ்த்ியேர ்
உங்களிடம் Tax file number declaration  
(Tax file number பிரகடனம்) ஒன்டறப் பூரெ்த்ி 
தெய்து ெந்து, உங்களது TFN மற்றும் 
ெனிப்படட் ெகே�்கடள அேரக்ளிடம் 
தெொ�்லுமொறு வகடப்ொரக்ள்.

அேரக்ள் இந்ெப் பிரகடனெட்ெ, நீங்கள் 
எே்ேளவு ேரி தெலுெெ் வேண்டும் 
என்படெக் கணக்கிட உபவயொகிப்பொரக்ள். 
இப்பிரகடனெட்ெப் பூரெ்த்ி தெய்து, 
உங்கடளப் பணியமரெ்த்ியேரிடம் 
ெருேெற்கு உங்களுக்கு 28 நொடக்ள் 
அேகொெமுண்டு. நீங்கள் அப்படிெ ்
தெய்யவி�்ட� என்றொ�், அேரக்ள் 
உங்களது ெம்பளெத்ிலிருந்து அதிக 
விகிெெத்ி�் ேரிப் பிடிெெ்ம் தெய்ெொக 
வேண்டும்.

ேரி-இ�்�ொெ உெெ்ேரம்டபக் 
வகொரிப்தபறுேது குறிெெ் இன்னும் அதிகெ ்
ெகே�்களுக்கு, தென்று பொருங்கள்  
ato.gov.au/taxfreethreshold

ேரி வநொக்கங்களுக்கொக நீங்கள் 
அவுஸ்திவரலியொவி�் ேசிக்கும் ஒருேரொக 
இருக்கிற படெ்ெத்ி�், உங்களது 
பிரகடனெட்ெப் பூரெ்த்ி தெய்து ெரும்வபொது, 
அதி�் ேரி-இ�்�ொெ உெெ்ேரம்டப 
உங்களொ�் வகொரிப்தபற முடியும். 
இென் தபொருள், உங்களது ேருடொந்திர 
ேருமொனெத்ி�், முெ�் $18,200 தெொடகக்கு 
ேரிவிதிப்பி�்ட�.

தபொதுேொகவே உங்களொ�் ஒரு 
பணியமரெ்த்ுேரிடமிருந்து மடட்ுவம ேரி-
இ�்�ொெ உெெ்ேரம்டபக் வகொரிப்தபற 
முடியும். உங்களுக்கு ஒன்றுக்கும் 
வமற்படட் பணியமரெ்த்ுபேரக்ளிருந்ெொ�், 
உங்களுக்கு மிக உயரந்்ெளவு ெம்பளம் 
அ�்�து கூலிடயக் தகொடுக்கிற 

பணியமரெ்த்ுபேரிடமிருந்வெ, நீங்கள் 
ேரி-இ�்�ொெ உெெ்ேரம்டபக் 
வகொரிப்தபற்றுக்தகொள்ள வேண்டும்.

Tax file number பிரகடனம் குறிெெ் இன்னும் 
அதிகெ ்ெகே�்களுக்கு, தென்று பொருங்கள்: 
ato.gov.au/TFNdec

வேி பசலுத்துதல்
உங்கடளப் பணியமரெ்த்ுபேர ்உங்களுக்கு 
ெம்பளம் அ�்�து கூலிடயக் தகொடுக்கும் 
வபொது, அேரக்ள் அதி�் ேரிடய எடுெத்ுக் 
தகொண்டு, அடெ எங்களுக்கு அனுப்பி 
டேக்கிறொரக்ள். நீங்கள் எே்ேளவு 
ேரிடயெ ்தெலுெத்ியிருக்கிறீரக்ள் என்பது 
உங்களது ெம்பளப் படட்ியலி�் தெரியும். 
நிதி ஆண்டின் இறுதியி�் உங்களது 
ேருமொனக் கணக்கு அறிக்டக அ�்�து 
ெம்பள சுருக்க விேரவம, உங்கடளப் 
பணியமரெ்த்ியேரிடமிருந்து தபற்ற 
உங்களது தமொெெ் ேருமொனெட்ெயும், 
அேரக்ள் எே்ேளவு ேரிடய எடுெத்ுெ ்
தெலுெத்ியிருக்கிறொரக்தளன்படெயும் 
கொண்பிெத்ுவிடும். உங்களது ேருமொனக் 
கணக்கு அறிக்டக ATO online services இ�் 
myGov ேொயி�ொகக் கிடடக்கிறது.

நீங்கள் தெலுெத்ுகிற ேரியின் அளவு 
பின்ேருேனேற்டறப் தபொருெத்ிருக்கிறது:

■ உங்கள் ேரி ேசிப்புநிட�
■ நீங்கள் எே்ேளவு ேருமொனம் 

ஈடட்ுகிறீரக்ள்
■ உங்களுக்கு ஒன்றுக்கும் வமற்படட் 

வேட�கள் இருக்கின்றனேொ
■ உங்களுக்கு ஒரு tax file number (TFN) 

அேசியமொ- இது ஒரு ெனிப்படட் 
குறிப்பு எண் ஆகும், உங்கடளப் 
பணியமரெ்த்ுபேருக்கொக நீங்கள் 
வேட� தெய்ய ஆரம்பிெெ்தும், இடெ 
அேரக்ளிடம் நீங்கள் தெொ�்லிவிட 
வேண்டும்.

ெமன்
ெபா
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பணியமரெ்த்ும் சி�ர,் ெம்பளெட்ெ 
ேங்கிக் கணக்தகொன்றி�் தெலுெத்ுேடெ 
விட, தரொக்கமொக தகொடுெத்ுவிடவே 
விரும்புகிறொரக்ள். இது ெரி ெொன், 
இருந்ெொலும் அேரக்ள் அப்வபொதும்:

■ அேரக்ள் உங்களுக்குக் தகொடுக்கும் 
பணெத்ி�் இருந்து ேரிடயப் பிடிெெ்ம் 
தெய்ய வேண்டும்

■ எே்ேளவு ேரிடயப் பிடிெெ்ம் 
தெய்திருக்கிறொரக்ள் என்படெக் 
கொண்பிக்கிற ெம்பளப் படட்ிய�்கடள 
உங்களுக்குக் தகொடுெத்ிட வேண்டும்

■ உங்கள் ெொரப்ொக உங்களது பணி 
ஓய்வுப் பங்களிப்டபக் தகொடுெத்ிட 
வேண்டும் (பணி ஓய்விற்கு நீங்கள் 
ெகுதியடடந்ெொ�்).

உங்களிடம் ஒரு TFN எண் ேருேெற்கு 
முன்வப நீங்கள் பணிபுரிய ஆரம்பிெத்ு 
விடட்ீரக்ள் என்றொ�், அே்தேண் 
ஒன்டறப் தபற்று அடெ உங்கடளப் 
பணியமரெ்த்ுபேரிடம் தகொடுப்பெற்கு 
உங்களுக்கு 28 நொடக்ள் அேகொெம் உள்ளது. 
நீங்கள் அப்படிெ ்தெய்யவி�்ட� என்றொ�், 
உங்கடளப் பணியமரெ்த்ியேர ்உங்களது 
ெம்பளெத்ிலிருந்து அதிக விகிெெத்ி�் ேரிப் 
பிடிெெ்ம் தெய்ெொக வேண்டும்.

ேரி விகிெங்கள் குறிெெ் இன்னும் அதிகெ ்
ெகே�்களுக்கு, தென்று பொருங்கள்:  
ato.gov.au/taxrates

பணி ஓய்வு
பணி ஓய்வு (சூப்பர)் என்பது, உங்களுக்கு 
ஓய்வூதியம் தகொடுப்பெற்கொக, உங்களது 
பணியொற்றும் கொ�ெத்ின் வபொது 
ஒதுக்கி டேக்கும் பணமொகும். புதிய 
பணிதயொன்டறெ ்துேக்கும் வபொது, 
ஓய்வூதியம் எே்விெம் வேட� தெய்கிறது 
என்படெப் புரிந்து தகொள்ேதும், 
உங்களுக்குள்ள உரிடமகள் மற்றும் 
ெகுதிகள் குறிெத்ுெ ்தெரிந்து தகொள்ேதும் 
முக்கியமொனெொகும்.

ஓய்வூதியப் பணம் என்பது, 
உங்களது ெம்பளெத்ிற்குக் 
கூடுெ�ொக தகொடுக்கப்படுேெொகும். 
நீங்கள் ஓய்வூதியெத்ிற்குெ ்
ெகுதியடடகிறேரொனொ�், உங்கடளப் 
பணியமரெ்த்ியேர ்ஒரு ஓய்வூதிய நிதிக் 
கணக்கி�் ஓய்வூதியப் பங்களிப்புெ ்
தெொடககடளெ ்தெலுெத்ியொக வேண்டும். 
தபரும்பொ�ொனேரக்ளொ�், இெெ்டகய 
ஓய்வூதியப் பங்களிப்புெ ்தெொடககடள 
எந்ெ ஓய்வூதிய நிதியி�் தெலுெெ் வேண்டும் 
என்படெெ ்தெரிவுதெய்துதகொள்ள முடியும்.

உங்களது ஓய்வூதியக் கணக்கி�் ெரியொன 
ஓய்வூதியப் பணப்படட்ுேொடொக்கடளெ ்
தெய்கிறொரக்ள் என்படெ உறுதி தெய்து 
தகொள்ேெற்கு, உங்களது ஓய்வூதிய நிதிடய 
சீரொன கொ� இடடதேளிகளி�் ெரிபொரெ்த்ுக் 
தகொள்ேது முக்கியமொனெொகும். 
உங்கள் ஓய்வூதிய நிதிடய தெொடரந்்து 
கண்கொணிப்பது குறிெெ் இன்னும் அதிகெ ்
ெகே�்களுக்கு, தென்று பொருங்கள்:  
ato.gov.au/trackyoursuper

ஓய்வூதியம் குறிெெ் இன்னும் அதிகெ ்
ெகே�்களுக்கு, தென்று பொருங்கள்:  
ato.gov.au/tfnsuper

பணிஓய்�
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உங்கள் ேரிக்கணக்கு
யாே் வேிக் கணக்றகத் தயாே் பசய்ய 
ரவண்டும்?
பின்ேரும் நிட�யி�், ஒரு ெனிநபரொக 
நீங்கள் ேரிக்கணக்தகொன்டறெ ்ெொக்க�் 
தெய்ெொக வேண்டும்:
■ அந்ெ ேரி ஆண்டின் (1 ஜூட� 

முெ�் 30 ஜூன் ேடர) வபொது உங்கள் 
ெம்பளெத்ி�் இருந்து ேரி பிடிெெ்ம் 
தெய்திருக்கிறொரக்ள்

■ உங்கள் ேரி பிடிெெ்ம் தெய்யக்கூடிய 
ேருமொனம் (சி� அவுஸ்திவரலிய 
அரெொங்கப் பணப்படட்ுேொடொக்கள் 
உடப்ட), அவுஸ்திவரலியொவி�் 
ேசிப்பேரக்ளுக்கொன ஒருசி� 
உெெ்ேரம்பிற்கு வம�ொக இருக்கிறது

■ நீங்கள் அய�்நொடட்ி�் ேசிப்பேரொக 
இருந்து, அந்ெ ேரி ஆண்டின் வபொது 
அவுஸ்திவரலியொவி�் $1 அ�்�து அெற்கு 
வம�் ெம்பொதிெத்ிருக்கிறீரக்ள்

■ நீங்கள் அவுஸ்திவரலியொடே விடட்ு 
நிரந்ெரமொக அ�்�து ஒரு ேரி 
ஆண்டிற்கும் வம�ொன கொ�ெத்ிற்குக் 
தேளிவயறுகிறீரக்ள்.

உங்களது ேரிக் கணக்கிலிருந்து 
கிடடக்கும், உங்களது ேருமொனம் 
மற்றும் நீங்கள் தெலுெத்ியிருக்கிற 
தெொடக வபொன்ற ெகே�்கடள, நீங்கள் 
கூடுெ�் ேரிடயெ ்தெலுெெ் வேண்டுமொ 
அ�்�து உங்களுக்கு பணம் திரும்பக் 
கிடடக்குமொ (ேரி திருப்பியளிெெ்�்) 
என்படெக் கணக்கிடுேெற்கொக நொங்கள் 
உபவயொகிெத்ுக் தகொள்வேொம்.

இன்னும் அதிகெ ்ெகே�்களுக்கும், நீங்கள் 
ேரிக் கணக்கு ஒன்டறெ ்ெொக்க�் தெய்ய 
வேண்டியுள்ளெொ என்படெக் கணக்கிடவும், 
தென்று பொருங்கள்:  
ato.gov.au/DoINeedToLodge

வேிக் கணக்றக தாக்கல் பசய்ய 
உங்களுக்குத் ரதறவயாகும் 
தகவல்கள்
ேரிக் கணக்கு ஒன்டறெ ்ெொக்க�் தெய்ய 
நீங்கள் தெரிந்துதகொள்ள வேண்டியது:
■ எே்ேளவு ேருமொனெட்ெ நீங்கள் 

பணியொற்றியதி�் இருந்து (தரொக்கெ ்
தெொடககள் உடப்ட), ேங்கிக் 
கணக்குகள் அ�்�து முெலீடுகளி�் 
இருந்து ெம்பொதிெத்ிருக்கிறீரக்ள்

■ உங்கள் ேருமொனெத்ிலிருந்து எே்ேளவு 
ேரிடயப் பிடிெத்ிருக்கிறொரக்ள் 
(உங்கடளப் பணியமரெ்த்ியுள்ளேர ்
எே்ேளவு பணெட்ெ உங்களது 
ெம்பளெத்ிலிருந்து எடுெத்ு எங்களுக்கு 
அனுப்பி டேெத்ிருக்கிறொர)்

■ நீங்கள் வகொருகிற பிடிெெ்ங்கள் மற்றும் 
ேரிக் கழிவுகள் குறிெத்ு.

பிடிெெ்ங்கள் என்படே உங்களது 
ேரிடயக் குடறக்குமொறு உங்களொ�் 
வகொரமுடிகிற தெ�வுகளொகும். 
தபரும்ப�ொன பிடிெெ்ங்கள் பணி-
தெொடரப்ுடடய தெ�வுகளொகும். அெொேது, 
உங்களது ேருமொனெட்ெெ ்ெம்பொதிக்க 
உெவுேெற்கொக நீங்கள் ஏவெொதேொன்றி�் 
தெ�விடட்ிருக்கிற பணம். உங்களொ�் 
பின்ேருேனேற்டறக் கொண்பிக்க 
முடிந்ெொக வேண்டும்:
■ அெத்ெ�வுகள், உங்களது 

ேருமொனெட்ெெ ்ெம்பொதிப்பவெொடு 
வநரடிெ ்தெொடரப்ுடடயடே

■ அெத்ெ�வுகள், அேற்றின் ென்டமயி�் 
ெனிப்படட்டேய�்�

■ உங்களது தெ�வுகடள 
நிரூபிப்பெற்கொனவெொர ்பதிவு 
உங்களிடம் இருக்கிறது. (இரசீது 
வபொன்றதெொன்று).

�காரளி�ங்கள்
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உங்கடளப் பணியமரெ்த்ியுள்ளேர,் 
ஒரு ேருமொனக் கணக்குப்படட்ிய�் 
அ�்�து ெம்பளெ ்சுருக்க விேரெட்ெவயொ 
உங்களுக்குக் தகொடுக்க வேண்டியுள்ளது. 
இது, நீங்கள் எே்ேளவு ேருமொனெட்ெெ ்
ெம்பொதிெத்ிருக்கிறீரக்ள் மற்றும் எே்ேளவு 
ேரிடய நீங்கள் தெலுெத்ியிருக்கிறீரக்ள் 
என்படெக் கொண்பிக்கிறது.

ேரிக் கணக்கு ஒன்டறெ ்ெொக்க�் தெய்ய 
உெவுேெற்கொன ெகே�்களுக்கு, தென்று 
பொருங்கள்:
■ ato.gov.au/incomeyoumustdeclare

■ ato.gov.au/deductions

■ ato.gov.au/incomestatement

பதிவு போமேித்து றவத்தல்
உங்களது ேரிக்கணக்டக நீங்கள் 
ெமரப்்பிக்கும் வபொது, அடெ நொங்கள் 
பரிசீலிெத்ுப் பொரெ்த்ு, நீங்கள் ெரியொன 
அளவு ேரிடயெ ்தெலுெத்ியிருக்கிறீரக்ளொ 
என்படெக் கணக்கிடுவேொம். அம்முடிடே, 
உங்களுக்கு ஒரு மதிப்பீடட்ு அறிவிப்டப 
அனுப்பி டேப்பென் மூ�மொக 
உங்களுக்குெ ்தெரியெ ்தெய்வேொம்.

நீங்கள் வகொருகிற பிடிெெ்ங்கள் 
எேற்றுக்கும், இரசீதுகள் வபொன்ற, 
பதிவுகடள நீங்கள் பரொமரிெத்ு டேெெ்ொக 
வேண்டும். நீங்கள் இப்பதிவுகடள, உங்கள் 
ேரிக்கணக்டகெ ்ெமரப்்பிெெ்திலிருந்து 
குடறந்ெது ஐந்து ஆன்டுகளுக்குப் 
பரொமரிெத்ு டேெத்ிருக்க வேண்டியுள்ளது. 
இப்பதிவுகடளக் கொண்பிக்குமொறு நொங்கள் 
உங்களிடம் வகடக்�ொம்.

பதிடேப் பரொமரிெத்ு டேப்பது குறிெெ் 
இன்னும் அதிகெ ்ெகே�்களுக்கு, தென்று 
பொருங்கள்: ato.gov.au/taxrecords

myDeductions - இது உங்கள் தெ�வு மற்றும் 
ேருமொனப் பதிவுகடள ஒவர இடெத்ி�் 
பரொமரிெத்ு டேப்பெற்கொனவெொர ்
தெௌகரியமொன ேழியொகும். உங்கள் 
ஸ்மொரட் ்கருவியி�் ATO app பதிவிறக்கம் 
தெய்து myDeductions ஐக்கொடனெ ்தெரிவு 
தெய்யுங்கள். தெ�்க: ato.gov.au/app

myDeductions ேெதி குறிெெ் இன்னும் அதிகெ ்
ெகே�்களுக்கு, தென்று பொருங்கள்:  
ato.gov.au/myDeductionatoapp

இர��கள்
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உங்கள் ேரிக் கணக்டகப் பூரெ்த்ி தெய்து 
ெொக்க�் தெய்யுங்கள்
எப்ரபாது வேிக்கணக்றகத் தாக்கல் 
பசய்வது
உங்களொ�் உங்கள் ேரிக்கணக்டக myTax 
உபவயொகிெத்ு இடணய ேொயி�ொகவேொ, 
பதிவு தெய்துள்ள ேரி முகேர ்ேொயி�ொகவேொ 
ெொக்க�் தெய்ய முடியும் அ�்�து கொகிெ 
ேடிவி�் உள்ள ேரிக்கணக்குப் படிேெட்ெப் 
பூரெ்த்ி தெய்து ெர�ொம். உங்கள் 
ேரிக்கணக்கி�், ஜூட� 1 முெ�் ஜூன் 30 
முடியவுள்ள ேருமொன ஆண்டு அடங்குகிறது. 
நீங்கள் 31 அக்ரடாபருக்குள் உங்கள் 
ேரிக்கணக்டகெ ்ெொக்க�் தெய்ெொக 
வேண்டும் அ�்�து ஒரு ேரி முகேடர 
ஈடுபடுெத்ியொக வேண்டும்.

நீங்கள் myTax தகொண்டு இடணய ேொயி�ொக 
ெொக்க�் தெய்யும் வபொது அ�்�து ேரி முகேர ்
ஒருேடர உபவயொகிக்கும் வபொது, எங்களிடம் 
ஏற்தகனவே இருக்கிற ெகே�்கடளக் 
தகொண்டு உங்களது ேரிக்கணக்டக முன்வப 
நிரப்பிெ ்ெந்து விடுகிவறொம். உெொரணமொக, 
வேட�ேொய்ப்பு ேருமொனம் மற்றும் ேங்கி 
ேடட்ி. தபரும்பொ�ொனேரக்டளப் தபொருெெ் 
ேடரயி�், இது ஜூட� இறுதி ேொக்கி�் 
ெயொரொகிவிடும். உங்கள் ெகே�்கடள 
முன்வப நிரப்பிெ ்ெர எங்களுக்கொகக் 
கொெத்ிருப்பது, உங்கள் ேரிக்கணக்டகக் 
கணக்கிடுேடெ எளிெொனெொகவும், அதிகெ ்
து�்லியமொனெொகவும் ஆக்கிெெ்ரக் கூடும்.

நொங்கள் இெெ்கே�்கடள எங்களுக்குக் 
கிடடக்கிறபடிவய, முன்வப நிரப்பிெ ்
ெருகிவறொம், அே்ேடகயி�் நீங்கள் 
அே்விேரங்கள் ெரியொனடே ெொனொ என்று 
வெொதிெத்ுப் பொரெ்த்ு, விடுபடட் எடெயும் 
வெரெ்த்ிடவே வேண்டும்.

உங்கள் ேரிக் கணக்டக எே்விெம் ெொக்க�் 
தெய்ேது என்பது குறிெெ் இன்னும் அதிகெ ்
ெகே�்களுக்கு, தென்று பொருங்கள்:  
ato.gov.au/lodgingtaxreturn

இந்த myTax உபரயாகித்து 
இறணயவாயிலாக தாக்கல் 
பசய்யுங்கள்
நீங்கள் myTax-ஐ உபவயொகிெத்ு இடணய 
ேொயி�ொக ேரிக்கணக்டக ெொக்க�் தெய்ய 
முடியும். இது ெொன் இடணயேொயி�ொக 
ெொக்க�் தெய்ேெற்கொன, விடரேொனதும், 
எளிெொனதும், பொதுகொப்பொனதும், 
பெத்ிரமொனதுமொனவெொர ்ேழியொகும்.

myTax-ஐ உபவயொகிக்க, நீங்கள் முெலி�் 
ஒரு myGov கணக்டக உருேொக்கி, உங்கள் 
கணக்டக, ATO online services-உடன் 
இடணெத்ிட வேண்டும். 

இந்ெ myGov குறிெத்ும், அடெ ATO உடன் 
இடணப்பது குறிெெ்துமொன இன்னும் 
அதிகெ ்ெகே�்களுக்கு, தென்று பொருங்கள்: 
ato.gov.au/linktomygov 

உங்களுக்கு ெகே�்தெொடரப்ுகள் 
அடனெத்ும் ேந்து வெரே்டெயும், உங்கள் 
ேரிக்கணக்டகெ ்ெொக்க�் தெய்ேதி�் 
ெொமெம் எதுவும் ஏற்படவி�்ட� 
என்படெயும் உறுதி தெய்திட, நீங்கள் 
அடெ ேரிக் கொ�ெத்ிற்கு (1 ஜூட�) 
முன்வப இடணெத்ிட வேண்டும் என்வற 
நொங்கள் சிபொரிசு தெய்கிவறொம்.

நீங்கள் ATO online services-உடன் 
இடணெெ்தும், உங்கள் ேரிக்கணக்டகெ ்
ெொக்க�் தெய்ய உங்களொ�் myTax -ஐ 
அணுகிட முடியும்.

உங்களது முெ�் ேரிக்கணக்டகெ ்ெொக்க�் 
தெய்ேது குறிெெ் இன்னும் அதிகெ ்
ெகே�்களுக்கு, தென்று பொருங்கள்:  
ato.gov.au/firstreturn

அக்ேடா
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பதிவு பபற்ற வேி முகவே் ஒருவறேக் 
பகாண்டு தாக்கல் பசய்யுங்கள்

உங்ளது ேரிக்கணக்டகெ ்ெயொர ்தெய்து 
ெொக்க�் தெய்ேெற்கு நீங்கள் பதிவுதபற்ற 
ேரி முகேர ்ஒருேடர உபவயொகிெத்ுக் 
தகொள்ள�ொம். நீங்கள் அேரக்டள 
அக்வடொபர ்31 ஆம் வெதிக்குள்ளொகவே 
தெொடரப்ு தகொள்ள வேண்டும். இன்னும் 
அதிகெ ்ெகே�்களுக்கு, தென்று பொருங்கள்: 
ato.gov.au/lodgewithanagent

வேிக்கணக்றகத் தாக்கல் 
பசய்வதற்கான உதவி மற்றும் ஆதேவு

ேரிக் கொ�ெத்ின் வபொது, உங்கள் 
ேரிக்கணக்கு ெம்பந்ெமொக 
உங்களுக்கு இ�ேெ உெவி கிடடக்கப் 
தபறமுடியும். எங்களது Tax Help வெடே, 
ஆண்டிற்கு கிடட்ெெ்டட், $60,000 
அ�்�து அடெவிடக் குடறேொன 
ேருமொனமுள்ளேரக்ளுக்கொனெொகும். 
உங்கள் ேரிக்கணக்டகெ ்ெொக்க�் 
தெய்ேதி�் உங்களுக்கு உெவி 
வெடேயொனொ�், எங்களது பயிற்சி 
தபற்ற ென்னொரே்�ரக்ளொ�் உங்களுக்கு 
உெே இயலும். இேரக்ள் myTax ேெதிடய 
உபவயொகிெத்ு ஆன்ட�னி�் மக்கள் 
ெங்களது ேரிக்கணக்டகெ ்ெொக்க�் தெ 
ய்ேெற்கு உெவுேெற்கொக, இ�ேெமொனதும், 
இரகசியமொனதுமொனவெொர ்வெடேடய 
ேழங்குகிறொரக்ள்.

Tax Help -என்பது எ�்�ொ 
ெட�நகரங்களிலும், அவுஸ்திவரலியொவி�் 
இருக்கிற மற்ற அவநக இடங்களிலும், 
ஒே்தேொரு ஆண்டும் ஜூட� முெ�் 
அக்வடொபர ்ேடர இருக்கிறது. இந்ெ Tax Help 
குறிெெ் இன்னும் அதிகெ ்ெகே�்களுக்கு, 
தென்று பொருங்கள்: ato.gov.au/taxhelp
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TFN

உங்களது ெகே�்கடளப் 
பெத்ிரப்படுெத்ிடுங்கள் 

உங்களது ெனிப்படட் ெகே�்கடளப் 
பெத்ிரப்படுெத்ி டேப்பது 
முக்கியமொனெொகும்.

உங்கள் TFN -ஆயுளுக்கும் 
உங்களுடடயெொக இருக்கிறது, ஆகவே 
அடெப் பெத்ிரமொக டேெத்ிடுங்கள். இது 
ஆயுளுக்கும் உங்களுடடயவெ - உங்களது 
தபயடர, அ�்�து முகேரிடய, வேட�டய 
மொற்றிக் தகொண்டொலும், மொநி�ம் விடட்ு 
மொநி�ம் குடிமொறிெ ்தென்றொலும் அ�்�து 
தேளிநொடட்ிற்வக தென்று விடட்ொலும் கூட, 
நீங்கள் இவெ TFN எண்டண டேெத்ுக் 
தகொள்கிறீரக்ள்.

வேறு எேரும் உங்களது TFN எண்டண 
உபவயொகிக்க அனுமதிக்கொதீரக்ள், 
நண்பரக்ள் அ�்�து உறவினரக்டளயும் 
அனுமதிக்கொதீரக்ள். வேறு யொவரொ ஒருேடர 
இடெ உபவயொகிக்க அனுமதிப்பது, இடெ 
தேளிவய தகொடுெெ்னுப்புேது அ�்�து 
விற்படன தெய்ேதென்பது ஒரு குற்றமொகும்.

உங்கள் TFN -எண்டண பின்ேருபேரக்ளிடம் 
மடட்ுவம தகொடுங்கள்:
■ எங்களிடம், உங்களது ேரிப் பதிவுகடள 

விேொதிக்கும் வபொது
■ உங்கள் பணிடய ஆரம்பிெெ் பிறகு 

உங்கடளப் பணியமரெ்த்ியுள்ளேரிடம், 
ஆனொ�் இடெ உங்களது வேட� 
விண்ணப்பங்களி�் ெரொதீரக்ள்

■ உங்களது ேங்கி அ�்�து மற்ற நிதி 
நிறுேனங்களிடம்

■ Services Australia

■ உங்களது பதிவு தபற்ற ேரி முகேர்
■ உங்கள் பணிஓய்வு (ஓய்வூதிய) நிதி
■ Higher Education Loan Program (HELP) 

வபொன்ற, மொணேர ்ஒருேரது கடடன 
அணுகிப் தபற, உங்களுக்கு உயரக்�்வி 
அளிக்கும் நிறுேனம் அ�்�து 
ப�்கட�க்கழகெத்ிடம்.

உங்கள்TFN தெொட�ந்து விடட்ெொகவேொ, 
திருடட்ுப் வபொய்விடட்ெொகவேொ, அ�்�து 
கொணொம�் வபொய்விடட்ெொக வேொ நீங்கள் 
நிடனெெ்ொ�், அடெ உடனடியொக 
எங்களிடம் புகொர ்தெரிவிெத்ிடுங்கள்.

இன்னும் அதிகெ ்ெகே�்களுக்கு, தென்று 
பொருங்கள்: ato.gov.au/FindmyTFN

அடடயொளக் குற்றெட்ெெ ்ெவிரக்்க 
உெவுேெற்கு, உங்களது ெனிப்படட் 
அடடயொள விேரங்கடள நீங்கள் 
பெத்ிரமொக டேெத்ுக் தகொள்கிறீரக்ள் 
என்படெப் பொரெ்த்ுக்தகொள்ளுங்கள். 
அடடயொளக் குற்றம் என்பது, 
குற்றங்கடளப் புரிேெற்கொக மக்களின் 
அடடயொள விேரங்கடள உபவயொகிக்கும் 
வபொவெ நடடதபறுகிறது. ஞொபகம் 
டேெத்ுக்தகொள்ளுங்கள்:

■ எேரிடமும் - உங்கள் ேரி முகேரிக்கு 
அது வெடேதயன்றொலும் கூட 
(அப்படிதயொருேடர நீங்கள் 
உபவயொகிெெ்ொ�்), உங்கள் myGov அ�்�து 
மற்ற இடணயேழி கடவுெத்ெொற்கடளப் 
பகிரந்்திடொதீரக்ள்

■ மின்னஞ்ெ�்களி�், உங்களது TFN, 
கடவுெத்ெொற்கள் அ�்�து மற்ற 
நுடப்மொன ெகே�்கடளப் 
பகிரந்்திடொதீரக்ள்.

வமொெடி மின்னஞ்ெ�்கள், 
தெொட�நக�்கள், குறுஞ்தெய்திகள் 
மற்றும் தெொட�வபசி அடழப்புகள் 
ஆகியடே பொரட்ேக்கு ந�்�டேயொகவும், 
மனதிற்குெ ்திருப்தியொனடேயொகவும் 
வெொன்ற�ொம். இேற்டறெ ்தெரிந்து 
டேெத்ுக்தகொள்ளுங்கள், ஒரு ெகே�் 
தெொடரப்ு எேரிடமிருந்து ேருகிறது என்று 
உங்களுக்கு உறுதிபடெ ்தெரியவி�்ட� 
என்றொ�், எங்கடளெ ்தெொடரப்ு 
தகொள்ளுங்கள் இந்ெ ato.gov.au/phoneus 
அ�்�து இந்ெ ato.gov.au/scams தென்று 
பொரப்்பென் ேொயி�ொக

உங்களது ெனிப்படட் விேரங்கடள 
எே்விெமொகப் பொதுகொப்பொக டேப்பது 
என்பது குறிெெ் இன்னும் அதிகெ ்
ெகே�்களுக்கு, தென்று பொருங்கள்:
■ உங்களது ெகே�்கடளப் பெத்ிரப்படுெத்ி 

டேெெ்�்– ato.gov.au/identitycrime 

■ ேரி வமொெடிகள்– ato.gov.au/scams

■ அடடயொளக் குற்றம்–  
ato.gov.au/identitytheft

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