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අපි බදු ගෙ�වන්නේ� ඇයි?
බදු යනු පුද්ගලයන් සහ ව්යා�ාපාාර විසින්
සේ�ේවාා සැැපයීම සදහාා ඕස්්ට්රේ�ලියාානු රජයට
ගෙ�වන මුදල් වේේ. මෙ�ම සේ�ේවාාවන්ට ඇතුළත්
වන්නේ�:
■

සෞ�ෟඛ්යයය

■

අධ්යා�ාපනය

■

ආරක්ෂාාව

■

මහාාමාාර්ග සහ දුම්රිය මාාර්ග

■

සමාාජ ආරක්ෂණ සහ Centrelink මගින්
සැැපයෙ�න වෙෙනත් ගෙ�වීම් - Services
Australia.
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ඕස්්ට්රේ�ලියාානුවන් වශයෙ�න් අපි මනාා සෞ�ෞඛ්යය
පද්ධතියකට, ගුණාාත්මක අධ්යා�ාපනයකට සහ.

TFN

ඔබ කො�ොපමණ බදු ගෙ�විය යුතුද?
ඔබ ගෙ�වන බදු ප්රමාාණය තීරණය වන්නේ�:
■

බදු කාාරණාාව මත ඔබ ඕස්්ට්රේ�ලියාානු
පුරවැැසියෙ�ක්ද

■

ඔබ කො�ොපමණ අදාායමක් උපයන්නේ�ද

■

ඔබට එක් රැකියාාවකට වඩාා ඇතිද

■

ඔබට ආදාායම් බදු අංංකයක් (Tax File
Number - TFN) තිබේ�ද - මෙ�ය ඔබ
රැකියාාවක් ආරම්භ කිරීමෙ�න් අනතුරුව
ඔබේ� සේ�ේවාායෝ�ෝජකයාාට ලබාා දිය යුතු
පුද්ගලික සැැඳහුම් අංංකයයි.

ඔබ ආදාායම් බදු අංංකයක් TFN ලබාා ගැැනීමට
පෙෙර රැකියාාවක් ආරම්භ කළහො�ොත්, ඔබට
එය ලබාාගෙ�න ඔබේ� සේ�ේවාායෝ�ෝජකයාාට භාාර
දීමට දින 28ක කාාලයක් ඇත. ඔබ ආදාායම්
බදු අංංකයක් TFN ලබාා නො�ොදුන්නො�ොත්,
ඔබේ� සේ�ේවාායෝ�ෝජකයාා ඔබේ� පඩියෙ�න්
ඉහළම අනුපාාතයකින් බදු අය කරගත යුතුය.
ඔබ කො�ොපමණ බදු ගෙ�විය යුතුද යන්න
පිළිබඳ වැැඩි විස්්තර සඳහාා, ato.gov.au/
rates වෙෙත පිවිසෙ�න්න
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අයදුම්
කරන්න

රැකියාාවක් ආරම්භ
කිරීමට පෙෙර
ඕස්්ට්රේ�ලියාාවේේ බදු: ඔබ දැැනගත
යුතු කාාරණාා
ඔබ විදේේශීය පදිංංචිකරුවෙෙකු නම්,
ඕස්්ට්රේ�ලියාාවේේ රැකියාාවක් ආරම්භ කිරීමට
පෙෙර Department of Home Affairs (ස්්වදේේශ
කටයුතු පිළිබද දෙෙපාාර්තමේ�න්තුවේේ) අවසරය
ලබාා ගත යුතුය. Home Affairs (ස්්වදේේශ
කටයුතු පිළිබද දෙෙපාාර්තමේ�න්තුව)ට ඔබට
ඕස්්ට්රේ�ලියාාවේේ රැකියාාවක් කිරීමට ඉඩ ලබාා
දෙෙන්නේ� කවර වීසාාවන්ද යන්න ඇතුළත්
විස්්තර ලබාා දිය හැැකියි.
ඕස්්ට්රේේලියාාවේේ වැැඩ කිරීමට ඇති
අවසරය පිළිබඳ වැැඩි විස්්තර සඳහාා
homeaffairs.gov.au වෙෙත පිවිසෙ�න්න
ඔබේ� බදු ලිපිගො�ොනු අංංකයක් ලබාා ගන්න
ඔබේ� බදු ලිපිගො�ොනු අංංකය (TFN) යනු ඔබේ�
පුද්ගලික සැැඳහුම් අංංකය (personal reference
number) යි. බදු ලිපිගො�ොනු අංංකයක් ලබාා
ගැැනීම ගාාස්්තුවලින් තො�ොර වූවකි.
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රැකියාාවක් කිරීම ආරම්භ කිරීමට පෙෙර හෝ�ෝ
රැකියාාවක් ආරම්භ කිරීමෙ�න් අනතුරුව ඔබ
බදු ලිපිගො�ොනු අංංකයක් ලබාා ගත යුතුය,
නො�ොඑසේ�ේ නම් ඔබට වැැඩි බදු ප්රමාාණයක්
ගෙ�වීමට සිදු වේේ.
හඳුනාා ගැැනීම සහ වාාර්තාා තබාා ගැැනීමේ�
අරමුණු සඳහාා අපි පුද්ගලයන්ට, ව්යා�ාපාාරවලට
සහ වෙෙනත් සංංවිධාානවලට TFN නිකුත් කරමු.
ඔබේ� TFN සඳහාා ඔබ ඉල්ලුම් කරන ආකාාරය
ඔබගේ� තත්වයන් මත රඳාා පවතී. වැැඩි විස්්තර
සඳහාා, ato.gov.au/tfn වෙෙත පිවිසෙ�න්න
ඔබ ඕස්්ට්රේ�ලියාාවට සංංක්රමණය වන්නේ�
නම් හෝ�ෝ ඔබට ඕස්්ට්රේ�ලියාාවේේ වැැඩ
කිරීමට ඉඩ සලසන තාාවකාාලික නේ�වාාසික
වීසාා බලපත්රයක් දරන්නේ� නම්, ඔබට
ato.gov.au/tfnautoreg වෙෙබ් අඩවියෙ�න්
TFN ක් මාාර්ගගතව ඉල්ලුම් කළ හැැකිය.
ඔබගේ� අයදුම්පත සම්පුර්ණ කිරීමේ�දී, ඔබගේ�
අනන්යයතාාවය සනාාථ කරන ලේ�ඛන ඔබට
අවශ්යය වනු ඇත.
ඔබගේ� TFN (බදු ලිපිගො�ොනු) අයදුම්පත
සැැකසීමට සහ ඔබේ� TFN (බදු ලිපිගො�ොනු
අංංකය) ඔබගේ� ලිපිනයට යැැවීමට දින 28
ක් ගතවනු ඇත.

TFN
ඔබේ� TFN (බදු ලිපිගො�ොනු අංංකය)
ආරක්ෂිතව තබාා ගැැනීම
ඔබේ� TFN (බදු ලිපිගො�ොනු අංංකය) මුළු
ජීවිත කාාලය පුරාාම ඔබ සමඟ සිටින බැැවින්
එය ආරක්ෂිතව තබාා ගන්න. ඔබ ඔබේ� නම
හෝ�ෝ ලිපිනය වෙෙනස්් කළත්, රැකියාා වෙෙනස්්
කළත්, වෙෙනත් ප්රාාන්තයකට ගියත්, හෝ�ෝ
විදේේශගත වූවත් ඔබේ� TFN වෙෙනස්් නො�ොවේේ
ඔබේ� TFN භාාවිතාා කිරීමට මිතුරන් හෝ�ෝ
නෑෑදෑෑයින් පවාා වෙෙනත් කිසිවෙෙකුට ඉඩ
නො�ොදෙෙන්න. වෙෙනත් කෙ�නෙ�කුට එය භාාවිතාා
කිරීමට ඉඩ දීම, එය ලබාා දීම හෝ�ෝ විකිණීම
අපරාාධයකි.
ඔබේ� TFN (බදු ලිපිගො�ොනු අංංකය) ලබාා දිය
යුත්තේ�:
■

ඔබේ� බදු වාාර්තාා සාාකච්ඡාා කිරීමේ�දී අපට

■

ඔබ රැකියාාව ආරම්භ කිරීමෙ�න් පසු
ඔබේ� සේ�ේවාායෝ�ෝජකයාාට, නමුත් රැකියාා
අයදුම්පත් සමග එය ලබාා නො�ොදෙෙන්න

■

ඔබේ� බැංං�කුවට හෝ�ෝ වෙෙනත් මූල්යය
ආයතනවලට

■

Services Australia

■

ඔබේ� ලියාාපදිංංචි බදු නියෝ�ෝජිතයාාට

■

ඔබේ� superannuation (super) අරමුදලට

■

උසස්් අධ්යා�ාපන ණය වැැඩසටහන
(හෙ�ල්ප්) වැැනි ශිෂ්යය ණයක් ලබාා ගැැනීම
සඳහාා ඔබේ� උසස්් අධ්යා�ාපන සැැපයුම්කරුට
හෝ�ෝ විශ්්ව විද්යා�ාලයට.

1800 467 033 අංංකයට දුරකථන ඇමතුමක්
දී ඔබගේ� TFN හි නැැති වීමක්, සො�ොරකමක්
හෝ�ෝ අනිසි ලෙ�ස භාාවිතාා කිරීමක් වහාාම අපට
වාාර්තාා කරන්න.

ඔබගේ� TFN සහ වෙෙනත් පුද්ගලික
අනන්යයතාා තො�ොරතුරු සුරක්ෂිතව තබාා ගැැනීම
අනන්යයතාා අපරාාධ වැැළැැක්වීමට උපකාාරී වේේ.
අනන්යයතාා අපරාාධ සිදුවන්නේ� මිනිසුන්ගේ�
අනන්යයතාා තො�ොරතුරු අපරාාධ කිරීම සඳහාා
භාාවිතාා කරන විට ය.
වංංචාා ඊමේ�ල්, ෆැැක්ස්්, කෙ�ටි පණිවුඩ සහ
දුරකථන ඇමතුම් ඉතාා තදින් ඒත්තු ගන්වන
ඒවාා හැැකිය. ඔබගේ� ටීඑෆ්්එන්, මුරපද හෝ�ෝ
වෙෙනත් සංංවේේදී තො�ොරතුරු ඊමේ�ල් හෝ�ෝ කෙ�ටි
පණිවුඩවල ඇතුළත් නො�ොකරන්න. දැැනුවත්ව
සිටින්න, සන්නිවේේදනය අපෙෙන් බවට ඔබට
විශ්්වාාස නැැත්නම්, 1800 008 540 තුලින්
අපගේ� වංංචාා දුරකථන අංංකයට කතාා කරන්න
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ඔබගේ� පුද්ගලික තො�ොරතුරු ආරක්ෂිතව තබාා
ගන්නේ� කෙ�සේ�ේද යන්න පිළිබඳ වැැඩි විස්්තර
සඳහාා:
■

■
■

■

ඔබේ� තො�ොරතුරු ආරක්ෂාා කිරීම
– ato.gov.au/identitycrime
බදු වංංචාා – ato.gov.au/scams
අනන්යයතාා අපරාාධ
– ato.gov.au/identitytheft
scamwatch.gov.au

ඕස්්ට්රේ�ලියාානු ව්යා�ාපාාරික අංංක (ABN)
ව්යා�ාපාාර සඳහාා වේේ
සෑෑම කෙ�නෙ�කුටම ව්යා�ාපාාරික අංංකයට
(ABN) හිමිකම් නැැත, සෑෑම කෙ�නෙ�කුටම
ඕස්්ට්රේ�ලියාාවේේ වැැඩ කිරීමට ඕස්්ට්රේ�ලියාානු
ව්යා�ාපාාරික අංංකයක් (ABN) අවශ්යය නැැත.
ABN එකක් තිබීම යනු ඔබ:
■

ඔබේ�ම ව්යා�ාපාාරයක් කරගෙ�න යයි

■

ඔබේ�ම බද්දක් අපට ගෙ�විය යුතුයි

■

ඔබේ�ම super එකක් සඳහාා ගෙ�වීමට
අවශ්යය විය හැැකිය

■

ඔබට තුවාාල සිදුවුවහො�ොත් රක්ෂණයක්
නො�ොලැැබෙ�නු ඇත.

ABN සඳහාා අයදුම් කිරීම පිළිබඳ වැැඩි විස්්තර
සඳහාා, abr.gov.au වෙෙත පිවිසෙ�න්න
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ඔබ රැකියාාවක් කිරීමට
පටන් ගත් විට

විශ්රාාම

බදු ගො�ොනු අංංක ප්රකාාශයක් සම්පූර්ණ
කරන්න

විශ්රාාම පාාරිතෝ�ෝෂික අරමුදල

ඔබ රැකියාාවක් කිරීමට පටන් ගත් විට ඔබේ�
සේ�ේවාායෝ�ෝජකයාා ඔබේ� TFN සහ පුද්ගලික
තො�ොරතුරු ඔවුන්ට පැැවසීමට Tax file number
declaration (බදු ගො�ොනු අංංක ප්රකාාශය)
(NAT 3092) පුරවන්නැැයි ඔබෙ�න් ඉල්ලයි.

ක්රමයයි. එය ඔබගේ� විශ්රාාම දිවිය සඳහාා
වියදම්සැැපයීම සඳහාා ඔබේ� වැැඩ කරන
ජීවිතයෙ�න් වෙෙන් කරන ලද මුදල් වේේ.

ඔබ කො�ොපමණ බදු ගෙ�විය යුතුද යන්න
සකස්් කිරීම සඳහාා ඔවුන් මෙ�ම ප්රකාාශය
භාාවිතාා කරයි.
ඔබට බදු ගො�ොනු අංංක ප්රකාාශය ඔබේ�
සේ�ේවාායෝ�ෝජකයාාට භාාර දීමට දින 28ක
කාාලයක් ඇත. ඔබ එසේ�ේ නම් ලබාා
නො�ොදුන්නො�ොත්, ඔබේ� සේ�ේවාායෝ�ෝජකයාා ඔබේ�
පඩියෙ�න් ඉහළම අනුපාාතයකින් බදු අය
කරගත යුතුය.

Super යනු ඕස්්ට්රේ�ලියාාවේේ විශ්රාාමික ඉතුරුම්

නව රැකියාාවක් ආරම්භ කරන විට,
super ක්රියාා කරන ආකාාරය තේ�රුම් ගැැනීම

සහ ඔබේ� අයිතිවාාසිකම් සහ හිමිකම් දැැන
ගැැනීම ඔබට වැැදගත් වේේ. ඔබ දැැන් සහ
අනාාගතයේ�දී ගන්නාා තීරණ ඔබ විශ්රාාම යන
විට ඔබේ� ජීවන රටාාවට බලපාානු ඇත.
ඔබේ� වැැටුපට අමතරව, අනිවාාර්ය සේ�ේවාා
යෝ�ෝජකයාාගේ� විශ්රාාම පාාරිතෝ�ෝෂික දාායක
මුදල් ගෙ�වනු ලැැබේ�. බො�ොහෝ�ෝ දෙෙනෙ�කුට
Australian super අරමුදල තෝ�ෝරාා ගත හැැකිය.
සාාමාාන්යයයෙ�න්, ඔබට කැැලැැන්ඩර මාාසයක්
තුළ ඩො�ොලර් 450 ක් හෝ�ෝ ඊට වැැඩි මුදලක්
ගෙ�වනු ලැැබුවහො�ොත්, ඔබේ� සේ�ේවාායෝ�ෝජකයාා
ඔබ උපයන දෙෙයින් ප්රතිශතයක් ඔබගේ� විශ්රාාම
පාාරිතෝ�ෝෂික ගිණුමට දාායක කළ යුතුය.
විශ්රාාම පාාරිතෝ�ෝෂිකය පිළිබඳ වැැඩි විස්්තර
සඳහාා, ato.gov.au/super වෙෙත පිවිසෙ�න්න
ato.gov.au/trackyoursuper හි ඔබේ� විශ්රාාම
පාාරිතෝ�ෝෂිකය ලුහුබැැඳිය හැැකි ආකාාරය ද
ඔබට සො�ොයාාගත හැැකිය
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යොමු කිරීම

ඔබේ� බදු ලිපිගො�ොනුවක් ඉදිරිපත් කිරීම
තනි පුද්ගලයෙ�කු ලෙ�ස ඔබ පහත සඳහන්
නම් බදු වාාර්තාාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය:
■

ඔබ බදු වර්ෂය තුළ බදු ගෙ�වාා ඇත (ජූලි 1
සිට ජූනි 30 දක්වාා)

■

ඔබේ� බදු අය කළ හැැකි ආදාායම
(Centrelink දීමනාා හෝ�ෝ ගෙ�වීම් ඇතුළුව)
පදිංංචිකරුවන් සඳහාා වන යම් සීමාාවන්
ඉක්මවාා ගො�ොස්් ඇත – ato.gov.au/
DoINeedToLodge වෙෙත පිවිසෙ�න්න

■

■
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ඔබ විදේේශිකයෙ�කු වන අතර බදු වර්ෂය
තුළ ඕස්්ට්රේ�ලියාාවේේ ඩො�ොලර් 1 ක් හෝ�ෝ
ඊට වැැඩි මුදලක් උපයාා ඇත (අනේ�වාාසික
රඳවාා ගැැනීමේ� බදු අත්හිටුවාා ඇති ආදාායම
හැැර)
ඔබ ස්්ථිරවම හෝ�ෝ බදු වසරකට වඩාා වැැඩි
කාාලයක් ඕස්්ට්රේ�ලියාාවෙෙන් පිටව යයි.

බදු ලිපිගො�ොනුවක් ඉදිරිපත් කිරීමට
අවශ්යය තො�ොරතුරු
තනි පුද්ගලයෙ�කු ලෙ�ස ඔබ පහත සඳහන්
නම් බදු වාාර්තාාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය:
■

ඔබ වැැඩ කිරීමෙ�න්, බැංං�කු ගිණුම් හෝ�ෝ
ආයෝ�ෝජන සඳහාා පො�ොළියෙ�න් කො�ොපමණ
ආදාායමක් උපයාා ඇත්ද?

■

ඔබගේ� ආදාායමෙ�න් කො�ොපමණ බදු
ප්රමාාණයක් රඳවාාගෙ�න තිබේ�ද (ඔබේ�
සේ�ේවාායෝ�ෝජකයාා විසින් ඔබගේ� වැැටුපෙෙන්
කො�ොපමණ මුදලක් ගෙ�න අප වෙෙත එවනු
ලැැබේ�ද?)

■

ඔබ ඉල්ලාා සිටින අඩු කිරීම් සහ බදු කපාා
හැැරීම් ගැැන.

ංගre
මෘෘදුකාංwa
Soft

අඩු කිරීම් යනු ඔබේ� බදු අඩු කිරීම සඳහාා ඔබට
ඉල්ලාා සිටිය හැැකි වියදම් වේේ. බො�ොහෝ�ෝ අඩු
කිරීම් වැැඩ හාා සම්බන්ධ වියදම් වේේ. එය ඔබේ�
ආදාායම උපයාා ගැැනීමට ඔබ යමකට වියදම්
කර ඇති මුදල් ය. ඔබට එය පෙෙන්වීමට හැැකි
විය යුතුය:
■

වියදම් සෘෘජුවම සම්බන්ධ වන්නේ� ආදාායම්
ඉපැැයීමට ය

■

වියදම් පෞ�ෞද්ගලික ස්්වභාාවයක් නො�ොගනී

බදු ගො�ොනුවක් යො�ොමු කිරීමට ඔබට සහාාය
වීමට තො�ොරතුරු සඳහාා:
■ ato.gov.au/whentolodge
■ ato.gov.au/incomeyoumustdeclare
■ ato.gov.au/deductions
■ ato.gov.au/incomestatement

ඔබේ� වියදම් ඔප්පු කිරීමට වාාර්තාාවක් ඔබ
සතුව ඇත (කුවිතාාන්සියක් වැැනි).
ඔබේ� සේ�ේවාායෝ�ෝජකයාා ඔබට ආදාායම්
ප්රකාාශයක් හෝ�ෝ ගෙ�වීම් සාාරාං�ංශයක් ලබාා
දිය යුතුය. මෙ�යින් පෙෙන්නුම් කරන්නේ� ඔබ
කො�ොපමණ ආදාායමක් උපයාා ඇත්ද සහ ඔබ
කො�ොපමණ බදු ගෙ�වාා ඇත්ද යන්නයි.

■
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බිල්පත්

වාාර්තාා තබාා ගැැනීම
ඔබ ඔබේ� බදු වාාර්තාාව ඉදිරිපත් කරන විට,
අපි එය සකසාා ඔබ නියම බදු ගෙ�වාා ඇත්දැැයි
සො�ොයාා බලමු. තක්සේ�ේරු කිරීමේ� දැැන්වීමක්
ඔබට එවීමෙ�න් අපි ඔබට ප්රතිපලය දැැනුම්
දෙෙන්නෙ�මු.
ඔබ ඉල්ලාා සිටින කවර හෝ�ෝ අඩු කිරීම් සඳහාා
රිසිට්පත් වැැනි වාාර්තාා තබාා ගත යුතුය. ඔබ
ඔබේ� බදු වාාර්තාා ඉදිරිපත් කළ දින සිට අවම
වශයෙ�න් අවුරුදු පහක්වත් මෙ�ම වාාර්තාා
තබාා ගත යුතුය. මෙ�ම වාාර්තාා අපට පෙෙන්වන
ලෙ�ස අපි ඔබෙ�න් ඉල්ලාා සිටිමු.
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වාාර්තාා තබාා ගැැනීම මෙ�වලම පිළිබඳ වැැඩි
විස්්තර සඳහාා, ato.gov.au/taxrecords
වෙෙත පිවිසෙ�න්න
myDeductions යනු ඔබේ� වියදම් සහ
ආදාායම් වාාර්තාා එක තැැනක තබාා ගැැනීමට
පහසු ක්රමයකි. ඔබගේ� ස්්මාාර්ට් උපාං�ංගයට
ATO app (යෙ�දුම) බාාගත කර myDeductions
අයිකනය තෝ�ෝරන්න. ato.gov.au/app වෙෙත
යන්න
MyDeductions මෙ�වලම පිළිබඳ වැැඩි විස්්තර
සඳහාා, ato.gov.au/myDeductionatoapp

වෙෙත පිවිසෙ�න්න

ඔක්තෝ�ෝම්බර්

ඔබේ� බදු ලිපිගො�ොනුව සම්පූර්ණ කර ඉදිරිපත් කිරීම
බදු වාාර්තාාව ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ� කවදාාද?
ඔබ ඔබේ�ම බදු වාාර්තාාවක් පිළියෙ�ළ කර
ඉදිරිපත් කරන්නේ� නම්, ඔබ එය ඔක්තෝ�ෝබර්
31 වන විට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඔබ
පළමු වරට බදු නියෝ�ෝජිතයෙ�කු භාාවිතාා
කරන්නේ� නම් හෝ�ෝ පසුගිය වසරට වෙෙනත්
නියෝ�ෝජිතයෙ�කු භාාවිතාා කරන්නේ� නම්, ඔබ
ඔක්තෝ�ෝබර් 31 වන විට ඔවුන් හාා සම්බන්ධ
විය යුතුය.
ඔබ ඔබේ� බදු වාාර්තාාව ඉදිරිපත්
නො�ොකරන්නේ� නම් සහ ඔබ අපට ගෙ�විය යුතු
මුදල් නො�ොගෙ�වන්නේ� නම්, ඔබට දඩ මුදල්
ගෙ�වීමට සිදුවේේ.
myTax භාාවිතයෙ�න් අන්තර්ජාාලය හරහාා

බදු ප්රතිලාාභ සම්පූර්ණ කිරීම
myTax භාාවිතයෙ�න් ඔබට ඔබේ� බදු ප්රතිලාාභ

අන්තර්ජාාලය හරහාා ඉදිරිපත් කළ හැැකිය.
අන්තර්ජාාලය හරහාා බදු ප්රතිලාාභ ඉදිරිපත්
කිරීම ඉක්මන්, පහසු, ආරක්ෂිත සහ
ආරක්ෂිත ක්රමයකි.
myTax භාාවිතාා කිරීම සඳහාා, ඔබ මුලින්ම
myGov ගිණුමක් සෑෑදිය යුතු අතර ඔබේ� ගිණුම
ATO මාාර්ගගත සේ�ේවාාවන් සමඟ සම්බන්ධ

කරන්න.
ato.gov.au/firstreturn වෙෙත පිවිසෙ�න්න

ලියාාපදිංංචි බදු නියෝ�ෝජිතයෙ�කු භාාවිතාා
කරමින් ඉදිරිපත් කිරීම
ඔබේ� බදු වාාර්තාාව සකස්් කිරීම සහ
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහාා ඔබට ලියාාපදිංංචි
බදු නියෝ�ෝජිතයෙ�කු භාාවිතාා කළ හැැකිය.
ඔක්තෝ�ෝබර් 31 ට පෙෙර ඔබ ඔවුන් හාා
සම්බන්ධ විය යුතුය. ඔබට ලියාාපදිංංචි
බදු නියෝ�ෝජිතයෙ�කු සො�ොයාා ගත හැැකිය,
නැැතහො�ොත් ඔවුන් ලියාාපදිංංචි බදු
නියෝ�ෝජිතයෙ�කු දැැයි පරීක්ෂාා කර බැැලීමට
ato.gov.au/lodgewithanagent වෙෙත
පිවිසෙ�න්න.

ඉදිරිපත් කිරීම සඳහාා අමතර උපකාාර
ඔබේ� බදු වාාර්තාාව ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබට උදව්
අවශ්යය නම්, ඔබට Tax Help (බදු උපකාාර)
වැැඩසටහන භාාවිතාා කළ හැැකිය.
Tax Help (බදු උපකාාර) යනු ATO- පුහුණුව

ලත් සහ පිළිගත් ප්රජාා ස්්වේේච්ඡාා සේ�ේවකයන්
පිරිසකි. myTax භාාවිතයෙ�න් අන්තර්ජාාලය
හරහාා බදු ප්රතිලාාභ සම්පූර්ණ කිරීමට
මිනිසුන්ට උදව් කිරීම සඳහාා ඔවුන් නො�ොමිලේ�
සහ රහස්යය සේ�ේවාාවක් සපයයි.
එය ජූලි සිට ඔක්තෝ�ෝබර් දක්වාා, සියලු
අගනගරවල සහ ඕස්්ට්රේ�ලියාාව පුරාා බො�ොහෝ�ෝ
ප්රාාදේේශීය ප්රදේේශවල ලබාා ගත හැැකිය.
බදු උදව් පිළිබඳ වැැඩි විස්්තර සඳහාා,
ato.gov.au/taxhelpprogram වෙෙත
පිවිසෙ�න්න
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