ග

කාං

මෘ�

ඔ�ෙත�බ�

TFN

�ශ්රාමය

ල�ප�

ෙය�� කරනවා/
ෙය�� කර�න

ඕස්ට්රේ�ලියාාවේ� බදු:
ඔබ දැැනගත යුතු දේේ
ato.gov.au

ඔබ ඕස්ට්රේ�ලියාාවට අලුත් නම් හෝ�ෝ ඉංංග්රීසි
ඔබේ� දෙෙවන භාාෂාාව නම්, මෙ�ම දළ විශ්ලේ�ෂණය
ඕස්ට්රේ�ලියාාවේ� බදු පිළිබඳ ප්රශ්න කිහිපයකට
පිළිතුරු සැැපයීමට උපකාාරී වේ�.

අපි බදු ගෙ�වන්නේ� ඇයි
ඕස්ට්රේ�ලියාානුවන් වශයෙ�න් අපි,
එකතු කරන බදුවලින් සහාාය ලබන
හො�ොඳ සෞ�ෞඛ්ය පද්ධතියක්, ගුණාාත්මක
අධ්යාාපනයක් සහ විවිධ ප්රජාා
පහසුකම් (උදාාහරණයක් ලෙ�ස උද්යාාන
හාා ක්රීඩාා පිටි) වලට ඇති ප්රවේ�ශය
අත් විඳිමු.

ඕස්ට්රේ�ලියාානු බදුකරණ කාාර්යාාලය
(ATO) සේ�වාා සැැපයීම සඳහාා
ඕස්ට්රේ�ලියාානු රජයට මෙ�ම බදු එකතු
කරයි. එම සේ�වාාවලට ඇතුළත් වන්නේ�:
■

සෞ�ෞඛ්ය සත්කාාර

■

අධ්යාාපන

■

ආරක්ෂක

■

මාාර්ග සහ දුම්රිය මාාර්ග

■
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සුභසාාධන, ආපදාා සහන සහ
විශ්රාාම වැැටුප් සඳහාා ගෙ�වීම්.

TFN

ඔබ වැැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙ�ර
ඕස්ට්රේ�ලියාාවේ� වැැඩ කිරීමට අවසර
ඔබ ඕස්ට්රේ�ලියාාවේ� වැැඩ කිරීමට පෙ�ර
ඔබ විදේේශිකයෙ�කු නම් Department of
Home Affairs අවසර ලබාා ගත යුතුය.
ඕස්ට්රේ�ලියාාවේ� වැැඩ කිරීමට ඔබට
අවසර දෙෙන වීසාා බලපත්ර ඇතුළු
ප්රයෝ�ෝජනවත් තො�ොරතුරු Home Affairs
ට ලබාා දිය හැැකිය.

ඕස්ට්රේ�ලියාාවේ� වැැඩ කිරීමට අවසර
ලබාා ගැැනීම පිළිබඳ වැැඩි විස්තර සඳහාා,
පිවිසෙ�න්න homeaffairs.gov.au

3

අය��
කර�න

Tax file number (බදු ගො�ොනු අංංකය)
ක් ලබාා ගන්න
ඔබගේ� tax file number (TFN) ඔබේ�
පුද්ගලික යො�ොමු අංංකය වේ�. TFN ක් ලබාා
ගැැනීම නො�ොමිලේ� ය.
වැැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙ�ර හෝ�ෝ වැැඩ
ආරම්භ කළ විගස ඔබ TFNක් ලබාා ගත
යුතුය, එසේ� නො�ොමැැතිනම් ඔබ වැැඩිපුර
බදු ගෙ�වනු ඇත. හඳුනාාගැැනීමේ� සහ
වාාර්තාා තබාා ගැැනීමේ� අරමුණු සඳහාා
අපි TFN පුද්ගලයින්, ව්යාාපාාර සහ
වෙ�නත් සංංවිධාාන වෙ�ත නිකුත් කරමු.
ඔබගේ� TFN සඳහාා ඔබ ඉල්ලුම් කරන
ආකාාරය ඔබගේ� තත්වයන් මත රඳාා
පවතී. වැැඩි විස්තර සඳහාා, පිවිසෙ�න්න
ato.gov.au/tfn
ඔබගේ� අයදුම්පත සම්පුර්ණ කිරීමේ�දී,
ඔබේ� අනන්යතාාවය සනාාථ කරන ලේ�ඛන
ඔබට අවශ්ය වනු ඇත.
ඔබගේ� TFN යෙ�දුම සැැකසීමට සහ ඔබේ�
TFN ඔබගේ� ලිපිනයට යැැවීමට දින 28 ක්
ගතවනු ඇත.
ඔබගේ� TFN ඔබට ලැැබුණ විට මෙ�ය
ආරක්ෂිතව තබාා ගැැනීම වැැදගත් වන
අතර වෙ�නත් කිසිවෙ�කුට එය භාාවිතාා
කිරීමට ඉඩ නො�ොදෙෙන්න. ඔබේ� පුද්ගලික
විස්තර ආරක්ෂාා සහිතව තබාා ගැැනීම
පිළිබඳ වැැඩි විස්තර සඳහාා, පිවිසෙ�න්න
ato.gov.au/identitycrime
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Australian business number (ABN)
(ඕස්ට්රේ�ලියාානු ව්යාාපාාරික
අංංකය) ව්යාාපාාර සඳහාා වේ�
සෑෑම කෙ�නෙ�කුටම ඕස්ට්රේ�ලියාාවේ�
වැැඩ කිරීමට ඕස්ට්රේ�ලියාානු ව්යාාපාාරික
අංංකයක් (ABN) ලැැබීමට අවශ්ය නො�ොවේ�.
ABNක් තිබීම යනු ඔබ:
■

■
■

■

ඔබේ�ම ව්යාාපාාරයක් පවත්වාාගෙ�න
යයි
ඔබේ�ම බද්දක් අපට ගෙ�විය යුතුයි
ඔබේ�ම විශ්රාාම පාාරිතෝ�ෝෂිකය සඳහාා
ගෙ�වීමට අවශ්ය විය හැැකිය
ඔබට තුවාාල සිදුවුවහො�ොත් රක්ෂණය
නො�ොකෙ�රේ�.

ABNක් සඳහාා අයදුම් කිරීම පිළිබඳ වැැඩි
විස්තර සඳහාා, පිවිසෙ�න්න, abr.gov.au

ඔබ වැැඩ කිරීමට
පටන් ගත් විට
Tax file number ප්රකාාශයක්
සම්පූර්ණ කරන්න
ඔබ වැැඩ කිරීමට පටන් ගත් විට, ඔබේ�
TFN සහ පුද්ගලික තො�ොරතුරු ඔවුන්ට
පැැවසීමට Tax file number declaration (බදු
ගො�ොනු අංංක ප්රකාාශය) පුරවන්නැැයි ඔබේ�
සේ�වාායෝ�ෝජකයාා ඔබෙ�න් ඉල්ලාා සිටිනු ඇත.
ඔබ කො�ොපමණ බදු ගෙ�විය යුතුද
යන්න සකස් කිරීම සඳහාා ඔවුන් මෙ�ම
ප්රකාාශය භාාවිතාා කරයි. ප්රකාාශය
සම්පූර්ණ කර ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාාට
ලබාා දීමට ඔබට දින 28 ක් ඇත. ඔබ
එසේ� නො�ොකරන්නේ� නම්, ඔවුන් ඔබේ�
වැැටුපෙ�න් ඉහළම අනුපාාතයට බදු අය
කළ යුතුය.
බදුවලින් නිදහස් ආදාායම් සීමාාව පිළිබඳ
වැැඩි විස්තර සඳහාා, පිවිසෙ�න්න
ato.gov.au/taxfreethreshold
ඔබ බදු අරමුණු සඳහාා ඕස්ට්රේ�ලියාානු
පදිංංචිකරුවෙ�ක් නම්, ඔබ ඔබේ�
ප්රකාාශය සම්පූර්ණ කළ විට බදු
රහිත සීමාාව ඉල්ලාා සිටිය හැැකිය.
මෙ�යින් අදහස් කරන්නේ� ඔබේ� වාාර්ෂික
ආදාායමෙ�න් පළමු $ 18,200 සඳහාා බදු
අය නො�ොකෙ�රෙ�න බවයි.
ඔබට සාාමාාන්යයෙ�න් රහිත සීමාාවට
හිමිකම් පෑෑම කළ හැැක්කේ� එක් සේ�වාා
යෝ�ෝජකයෙ�කුගෙ�න් පමණි. ඔබට
එක් සේ�වාා යෝ�ෝජකයෙ�කුට වඩාා වැැඩි
ගණනක් සිටී නම්, වැැඩිම වැැටුපක් හෝ�ෝ
වැැටුපක් ගෙ�වන සේ�වාා යෝ�ෝජකයාාගෙ�න්
බදු රහිත සීමාාව ඉල්ලාා සිටිය යුතුය.

ග

කාං

මෘ�

බදු ගො�ොනු අංංක ප්රකාාශන පිළිබඳ
වැැඩි විස්තර සඳහාා පිවිසෙ�න්න
ato.gov.au/TFNdec

බදු ගෙ�වීම
ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා ඔබේ� වැැටුප
හෝ�ෝ වේ�තනය ගෙ�වන විට ඔවුන් බදු
අය කර අප වෙ�ත එවයි. ඔබගේ� ගෙ�වීම්
පත්රිකාාව මඟින් ඔබ කො�ොපමණ බදු
ගෙ�වාා ඇත්දැැයි පෙ�න්වයි. මූල්ය වර්ෂය
අවසාානයේ�දී ඔබේ� ආදාායම් ප්රකාාශය
හෝ�ෝ ගෙ�වීම් සාාරාං�ංශය මඟින් ඔබේ�
සේ�වාායෝ�ෝජකයාාගෙ�න් ලැැබෙ�න මුළු
ආදාායම සහ ඔවුන් කො�ොපමණ බදු
ප්රමාාණයක් ගෙ�න ඇත්ද යන්න
පෙ�න්වනු ඇත. ඔබගේ� ආදාායම්
ප්රකාාශය ATO online services myGov
හරහාා ලබාා ගත හැැකිය.
ඔබ ගෙ�වන බදු ප්රමාාණය රඳාා
පවතින්නේ�:
■
■

■

■

ඔබේ� බදු පදිංංචිය
ඔබ කො�ොපමණ ආදාායමක්
උපයනවාාද?
ඔබටඑක් රැකියාාවකට වඩාා වැැඩියෙ�න්
තිබේ�ද
ඔබ සතුව tax file number (TFN) තිබේ�ද මෙ�ය පුද්ගලික යො�ොමු අංංකයක්
වන අතර, ඔබ ඔවුන් වෙ�නුවෙ�න්
වැැඩ කිරීමට පටන් ගත් පසු ඔබේ�
සේ�වාායෝ�ෝජකයාාට පැැවසිය යුතුය.
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�ශ්රාමය

සමහර සේ�වාා යෝ�ෝජකයන් බැංං�කු
ගිණුමකට බැැර කරනවාාට වඩාා මුදල්
ගෙ�වීමට කැැමැැත්තක් දක්වයි. ඔවුන්
පහත දෑෑ සපුරන්නේ� නම්, මෙ�හි
ගැැටලුවක් නැැත:
■

■

■

ඔවුන් ඔබට ගෙ�වන මුදලින් බදු අඩු
කරන්නේ� නම්,
කො�ොපමණ බදු අඩු කර ඇත්දැැයි
පෙ�න්වන ගෙ�වීම් පත්රිකාා ඔබට
ලබාා දෙෙන්නේ� නම්,
ඔබ වෙ�නුවෙ�න් විශ්රාාම පාාරිතෝ�ෝෂික
දාායක මුදල් ගෙ�වන්නේ� නම් (ඔබට
සුපිරි හිමිකමක් තිබේ� නම්).

ඔබට TFN, ලැැබීමට පෙ�ර ඔබ වැැඩ
ආරම්භ කරන්නේ� නම්, ඔබට එය
ලබාා ගැැනීමට දින 28 ක් ඇති අතර එය
ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාාට ලබාා දෙෙන්න.
ඔබ එසේ� නො�ොකරන්නේ� නම්, ඔබේ�
සේ�වාායෝ�ෝජකයාා ඔබගේ� වැැටුපෙ�න්
ඉහළම අනුපාාතයට බදු අය කළ යුතුය.
බදු අනුපාාත පිළිබඳ වැැඩි විස්තර සඳහාා
පිවිසෙ�න්න ato.gov.au/taxrates

විශ්රාාම පාාරිතෝ�ෝෂික
(Superannuation)
විශ්රාාම පාාරිතෝ�ෝෂික (Super) යනු ඔබගේ�
විශ්රාාම දිවිය සඳහාා ඔබේ� සේ�වාා කාාලය
තුළ වෙ�න් කරන ලද මුදල් ය. නව
රැකියාාවක් ආරම්භ කිරීමේ�දී, විශ්රාාම
පාාරිතෝ�ෝෂික ක්රියාා කරන ආකාාරය
තේ�රුම් ගැැනීම සහ ඔබේ� අයිතිවාාසිකම්
සහ හිමිකම් දැැන ගැැනීම ඔබට වැැදගත්
වේ�.
ඔබේ� වැැටුපට අමතරව විශ්රාාම
පාාරිතෝ�ෝෂික මුදල් ගෙ�වනු ලැැබේ�. ඔබ
විශ්රාාම පාාරිතෝ�ෝෂිකය සඳහාා සුදුසුකම්
ලබන්නේ� නම්, ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා
විශ්රාාම පාාරිතෝ�ෝෂික අරමුදල් ගිණුමකට
දාායක මුදල් ගෙ�විය යුතුය. මෙ�ම දාායක
මුදල් ගෙ�වනු ලබන විශ්රාාම පාාරිතෝ�ෝෂික
අරමුදල බො�ොහෝ�ෝ දෙෙනෙ�කුට තෝ�ෝරාා ගත
හැැකිය.
ඔබේ� විශ්රාාම පාාරිතෝ�ෝෂික ගිණුමට
නිවැැරදි ගෙ�වීම් සිදු කර ඇති බව
සහතික කිරීම සඳහාා ඔබ නිතරම ඔබේ�
විශ්රාාම පාාරිතෝ�ෝෂික ගිණුම පරීක්ෂාා
කිරීම වැැදගත්ය. ඔබගේ� විශ්රාාම
පාාරිතෝ�ෝෂිකය නිරීක්ෂණය කිරීම
පිළිබඳ වැැඩි විස්තර සඳහාා
ato.gov.au/trackyoursuper
ඔබගේ� විශ්රාාම පාාරිතෝ�ෝෂිකය පිළිබඳ
වැැඩි විස්තර සඳහාා පිවිසෙ�න්න,
ato.gov.au/tfnsuper
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ෙය�� කරනවා/
ෙය�� කර�න

ඔබේ� බදු ප්රතිලාාභ
බදු ප්රතිලාාභයක් පිළියෙ�ළ කළ
යුත්තේ� කාාටද?

ඔබට යො�ොමු කිරීමට අවශ්ය
තො�ොරතුරු

තනි පුද්ගලයෙ�කු ලෙ�ස ඔබ පහත
සඳහන් අයෙ�කු නම් බදු වාාර්තාාවක්
ඉදිරිපත් කළ යුතුය:

බදු වාාර්තාාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට, ඔබ
දැැනගත යුතුය:

■

■

■

■

■

බදු වර්ෂය තුළ (ජුලි 1 සිට ජූනි 30
දක්වාා) ඔබේ� වැැටුපෙ�න් බදු අය කර
ඇත
ඔබේ� බදු අය කළ හැැකි ආදාායම
(සමහර ඕස්ට්රේ�ලියාානු රජයේ�
ගෙ�වීම් ඇතුළුව) පදිංංචිකරුවන් සඳහාා
යම් සීමාාවන් ඉක්මවාා ගො�ොස් ඇත
ඔබ විදේේශිකයෙ�කු වන අතර බදු
වර්ෂය තුළ ඕස්ට්රේ�ලියාාවේ� ඩො�ොලර්
1 ක් හෝ�ෝ ඊට වැැඩි මුදලක් උපයාා
ඇත (අනේ�වාාසික රඳවාා ගැැනීමේ�
බදු අත්හිටුවාා ඇති ආදාායම හැැර)
ඔබ ස්ථිරවම හෝ�ෝ වසරකට වැැඩි
කාාලයකට ඕස්ට්රේ�ලියාාවෙ�න්
පිටව යයි.

ඔබට අමතර බදු ගෙ�වීමට අවශ්ය නම්
හෝ�ෝ ඔබට මුදල් ආපසු ලැැබෙ�න්නේ�
නම් (බදු ආපසු ගෙ�වීමක්), බදු ගණනය
කිරීමට ඔබේ� ආදාායම සහ ඔබ ගෙ�වාා
ඇති බදු ප්රමාාණය වැැනි තො�ොරතුරු
අපි භාාවිතාා කරමු.
වැැඩි විස්තර සඳහාා සහ ඔබට බදු
ප්රතිලාාභයක් යො�ොමු කිරීමට අවශ්ය නම්
ඒ සම්බන්ධ කටයුතු කිරීමට පිවිසෙ�න්න,
ato.gov.au/DoINeedToLodge

■

■

බැංං�කු ගිණුම් හෝ�ෝ ආයෝ�ෝජන සඳහාා
වන පො�ොළියෙ�න්, වැැඩ කිරීමෙ�න් (ඕනෑෑම
මුදල් ගෙ�වීමක් ඇතුළුව) කො�ොපමණ
ආදාායමක් ඔබ උපයාා ඇත්ද?
ඔබගේ� ආදාායමෙ�න් කො�ොපමණ බදු
ප්රමාාණයක් රඳවාාගෙ�න තිබේ�ද
(ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා විසින් ඔබගේ�
වැැටුපෙ�න් කො�ොපමණ මුදලක් ගෙ�න
අප වෙ�ත එවනු ලැැබ තිබේ�ද?)
ඔබ ඉල්ලාා සිටින ඕනෑෑම අඩු කිරීම්
සහ බදු කපාා හැැරීම්.

අඩු කිරීම් යනු ඔබේ� බදු අඩු කිරීම
සඳහාා ඔබට ඉල්ලාා සිටිය හැැකි වියදම්
වේ�. බො�ොහෝ�ෝ අඩු කිරීම් වැැඩ හාා
සම්බන්ධ වියදම් වේ�. එය ඔබේ� ආදාායම
උපයාා ගැැනීමට අවශ්යය වන යමක් සඳහාා
ඔබ වියදම් කර ඇති මුදල් ය. ඔබට එය
පෙ�න්වීමට හැැකි විය යුතුය:
■

■

■

වියදම් සෘෘජුවම සම්බන්ධ වන්නේ�
ආදාායම් ඉපැැයීමට ය
වියදම් පෞ�ෞද්ගලික ස්වභාාවයක්
නො�ොදරයි
ඔබේ� වියදම් සනාාථ කිරීම සඳහාා
වාාර්තාාවක් ඔබ සතුව ඇත
(කුවිතාාන්සියක් වැැනි).
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ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා ඔබට ආදාායම්
ප්රකාාශයක් හෝ�ෝ ගෙ�වීම් සාාරාං�ංශයක්
ලබාා දිය යුතුය. මෙ�යින් පෙ�න්නුම්
කරන්නේ� ඔබ කො�ොපමණ ආදාායමක්
උපයාා ඇත්ද සහ ඔබ කො�ොපමණ බදු
ගෙ�වාා ඇත්ද යන්නයි.
බදු ප්රතිලාාභයක් යො�ොමු කිරීමට ඔබට
සහාාය වීමට තො�ොරතුරු සඳහාා:
■

ato.gov.au/incomeyoumustdeclare

■

ato.gov.au/deductions

■

ato.gov.au/incomestatement

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
ප්රතිඵලය දැැනුම් දෙෙන්නෙ�මු.
ඔබ ඉල්ලාා සිටින සියලුම 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 පෙ�න්වන
ලෙ�ස අපි ඔබෙ�න් ඉල්ලාා සිටිමු.
වාාර්තාා තබාා ගැැනීම පිළිබඳ වැැඩි විස්තර
සඳහාා, පිවිසෙ�න්න ato.gov.au/taxrecords
myDeductions යනු ඔබේ� වියදම් සහ
ආදාායම් වාාර්තාා එක තැැනක තබාා
ගැැනීමට පහසු ක්රමයකි. ඔබගේ�
ස්මාාර්ට් උපාං�ංගයට ATO app බාාගත
කර myDeductions යෙ�දවුම තෝ�ෝරන්න.
පිවිසෙ�න්න ato.gov.au/app
MyDeductions මෙ�වලම පිළිබඳ වැැඩි
විස්තර සඳහාා, පිවිසෙ�න්න
ato.gov.au/myDeductionatoapp
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ඔ�ෙත�බ�

ඔබේ� බදු වාාර්තාාව සම්පූර්ණ කර ඉදිරිපත්
කරන්න
යො�ොමු කළ යුත්තේ� කවදාාද?
ඔබට myTax භාාවිතයෙ�න් මාාර්ගගතව
හෝ�ෝ, ලියාාපදිංංචි බදු නියෝ�ෝජිතයෙ�කු
හරහාා හෝ�ෝ යො�ොමු කළ හැැකිය,
නැැතහො�ොත් කඩදාාසි බදු ප්රතිලාාභයක්
සම්පූර්ණ කළ හැැකිය. ඔබේ� බදු වාාර්තාාව
ජූලි 1 සිට ජූනි 30 දක්වාා ආදාායම් වර්ෂය
ආවරණය කරයි. 31 ඔක්තෝ�ෝබර් වන විට
ඔබේ� බදු වාාර්තාාව ඉදිරිපත් කළ යුතුය,
නැැතහො�ොත් ඔබ බදු නියෝ�ෝජිතයෙ�කු
සමඟ සම්බන්ධ විය යුතුය.
ඔබ myTax භාාවිතයෙ�න් යො�ොමු කරන විට
හෝ�ෝ බදු නියෝ�ෝජිතයෙ�කු භාාවිතාා කරන
විට, අපි දැැනටමත් ඔබ සතුව ඇති
තො�ොරතුරු සමඟ ඔබේ� බදු ප්රතිලාාභය
පෙ�ර-පිරවුම් කරන්නෙ�මු, උදාාහරණ
වන්නේ�, රැකියාා ආදාායම සහ බැංං�කු
පො�ොළිය. බො�ොහෝ�ෝ පුද්ගලයින් සඳහාා,
මෙ�ය ජූලි අග වන විට සූදාානම් වනු ඇත.
ඔබගේ� තො�ොරතුරු පූර්ව පිරවීම තුළින්
ඔබේ� බදු ප්රතිලාාභ පහසු සහ වඩාාත්
නිවැැරදි කළ හැැකිය.
අපට මෙ�ම තො�ොරතුරු ලැැබුණු විට අපි
එය පුරවන්නෙ�මු, එබැැවින් ඔබ විස්තර
නිවැැරදිදැැයි පරීක්ෂාා කර අස්ථාානගත
වූ ඕනෑෑම දෙෙයක් එකතු කළ යුතුය.
ඔබේ� බදු ආපසු හිමිකම් පෑෑමේ� ආකාාරය
පිළිබඳ වැැඩි විස්තර සඳහාා
ato.gov.au/lodgingtaxreturn

මාාර්ගගතව යො�ොමු කරන්න myTax
භාාවිතයෙ�න්
myTax භාාවිතාා කර ඔබට ඔබේ� බදු
ප්රතිලාාභ මාාර්ගගතව ඉදිරිපත් කළ
හැැකිය. එය මාාර්ගගතව යො�ොමු කිරීමට
ඉක්මන්, පහසු, ආපදාා රහිත සහ
ආරක්ෂිතම ක්රමයයි.
myTax භාාවිතාා කිරීම සඳහාා, ඔබ
මුලින්ම myGov ගිණුමක් සෑෑදිය යුතු
අතර, ඔබේ� ගිණුම ATO online services
සමඟ සම්බන්ධ කරන්න.
myGov සහ ATO ට සම්බන්ධ වීම
පිළිබඳ වැැඩි විස්තර සඳහාා
ato.gov.au/linktomygov
සියලුම සන්නිවේ�දනයන් ඔබට
ලැැබෙ�න බව සහතික කිරීම සඳහාා බදු
කාාලයට පෙ�ර (ජූලි 1) සම්බන්ධ වීමට
අපි නිර්දේේශ කරමු. ඔබේ� බදු වාාර්තාා
ඉදිරිපත් කිරීමට ප්රමාාදයක් නො�ොමැැත.
ඔබ ATO online services සමඟ සම්බන්ධ
වූ පසු, ඔබේ� බදු වාාර්තාාව ඉදිරිපත්
කිරීම සඳහාා ඔබට myTax වෙ�ත පිවිසිය
හැැකිය.
ඔබේ� පළමු බදු වාාර්තාාව යො�ොමු කිරීම
පිළිබඳ වැැඩි විස්තර සඳහාා පිවිසෙ�න්න,
ato.gov.au/firstreturn
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ලියාාපදිංංචි බදු නියෝ�ෝජිතයෙ�කු
භාාවිතාා කරමින් යො�ොමු කරන්න
ඔබේ� බදු වාාර්තාාව සකස් කිරීමට
සහ ඉදිරිපත් කිරීමට ලියාාපදිංංචි බදු
නියෝ�ෝජිතයෙ�කු භාාවිතාා කළ හැැකිය.
ඔක්තෝ�ෝබර් 31 ට පෙ�ර ඔබ ඔවුන් හාා
සම්බන්ධ විය යුතුය. වැැඩි විස්තර සඳහාා
පිවිසෙ�න්න ato.gov.au/lodgewithanagent

යො�ොමු කිරීමට උදව් සහ සහාාය
බදු කාාලයේ�දී ඔබට ATO වෙ�තින්
නො�ොමිලේ� උපකාාර ලබාාගත හැැකිය.
අපගේ� Tax Help (බදු උපකාාර)
සේ�වාාව වසරකට ඩො�ොලර් 60,000 ක්
හෝ�ෝ ඊට අඩු ආදාායමක් සහිත අඩු
ආදාායම්ලාාභීන් සඳහාා වේ�. ඔබේ� බදු
ප්රතිලාාභ සම්පූර්ණ කිරීම සඳහාා
ඔබට උදව් අවශ්ය නම්, අපගේ� පුහුණු
ස්වේ�ච්ඡාා සේ�වකයන්ට ඔබට උදව්
කිරීමට හැැකි වනු ඇත. myTax භාාවිතාා
කරමින් අන්තර්ජාාලය හරහාා බදු
ප්රතිලාාභ සම්පූර්ණ කිරීමට මිනිසුන්ට
උදව් කිරීම සඳහාා ඔවුන් නො�ොමිලේ� සහ
රහස්ය සේ�වාාවක් සපයයි.
Tax Help සෑෑම වසරකම ජූලි සිට
ඔක්තෝ�ෝබර් දක්වාා ඕස්ට්රේ�ලියාාවේ�
සියලුම අගනගරවල සහ වෙ�නත්
බො�ොහෝ�ෝ ස්ථාානවල ඇත. Tax Help
පිළිබඳ වැැඩි විස්තර සඳහාා පිවිසෙ�න්න
ato.gov.au/taxhelp
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ඔබේ� තො�ොරතුරු ආරක්ෂාා
කරන්න
ඔබේ� පුද්ගලික තො�ොරතුරු ආරක්ෂාා
කිරීම වැැදගත් ය.
ඔබගේ� TFN ජීවිතය පුරාාවටම ඔබ සමඟ
පවතින බැැවින් එය ආරක්ෂිතව තබාා
ගන්න. ඔබ ඔබේ� නම හෝ�ෝ ලිපිනය වෙ�නස්
කළත්, රැකියාා වෙ�නස් කළත්, අන්තර්
ජනපදයට ගියත්, හෝ�ෝ විදේේශගත
වූවත් ඔබට ඇත්තේ� එකම TFN කි.
ඔබගේ� TFN භාාවිතාා කිරීමට මිතුරන්
හෝ�ෝ නෑෑදෑෑයින්ද ඇතුළත්ව, වෙ�නත්
කිසිවෙ�කුට ඉඩ නො�ොදෙෙන්න. වෙ�නත්
කෙ�නෙ�කුට එය භාාවිතාා කිරීමට ඉඩ දීම,
එය ලබාා දීම හෝ�ෝ විකිණීම අපරාාධයකි.
ඔබගේ� TFNය පහත අයට පමණක් දෙෙන්න:
■

■

■

ඔබේ� බදු වාාර්තාා සාාකච්ඡාා කිරීමේ�දී
අපට
ඔබ රැකියාාව ආරම්භ කිරීමෙ�න් පසු
ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාාට, නමුත් රැකියාා
අයදුම්පත් මත එය ලබාා නො�ොදෙෙන්න
ඔබේ� බැංං�කුව හෝ�ෝ වෙ�නත් මූල්ය
ආයතනවලට

■

Services Australia ට

■

ඔබේ� ලියාාපදිංංචි බදු නියෝ�ෝජිතයාාට

■

■

ඔබේ� විශ්රාාම පාාරිතෝ�ෝෂික (Super)
අරමුදලට
Higher Education Loan Program (HELP)
වැැනි ශිෂ්ය ණයක් ලබාා ගැැනීමට ඔබේ�
උසස් අධ්යාාපන සැැපයුම්කරු හෝ�ෝ
විශ්ව විද්යාාලයට.

ඔබගේ� TFN එක නැැතිවී, සො�ොරකම් කර
හෝ�ෝ අනිසි ලෙ�ස භාාවිතාා කර ඇතැැයි
ඔබ සිතන්නේ� නම්, එය වහාාම අපට
වාාර්තාා කරන්න. වැැඩි විස්තර සඳහාා
පිවිසෙ�න්න ato.gov.au/FindmyTFN

TFN

අනන්යතාා අපරාාධ වැැළැැක්වීම සඳහාා
පුද්ගලික අනන්යතාා තො�ොරතුරු
සුරක්ෂිතව තබාා ගැැනීමට වග බලාා
ගන්න. අනන්යතාා අපරාාධ සිදුවන්නේ�
මිනිසුන්ගේ� අනන්යතාා තො�ොරතුරු
අපරාාධ කිරීමට භාාවිතාා කරන විට ය.
මතක තබාා ගන්න:
■

■

ඔබගේ� myGov හෝ�ෝ වෙ�නත්
මාාර්ගගත මුරපද කිසිවෙ�කු සමඟ
බෙ�දාා නො�ොගන්න - ඔබේ� බදු
නියෝ�ෝජිතයාාට (ඔබ එකක් භාාවිතාා
කරන්නේ� නම්) පවාා මේ�වාා අවශ්ය
නො�ොවේ�
ඔබගේ� TFN, මුරපද හෝ�ෝ වෙ�නත්
සංංවේ�දී තො�ොරතුරු ඊමේ�ල් වල
ඇතුළත් නො�ොකරන්න.

වංංචාා ඊමේ�ල්, ෆැැක්ස්, කෙ�ටි පණිවුඩ
සහ දුරකථන ඇමතුම් සැැබෑෑ ඒවාා මෙ�න්
විශ්වාාෂය ඇති කරන ඒවාා විය හැැකිය.
දැැනුවත් වන්න සහ සන්නිවේ�දනය
කරන්නේ� කවුරුන්දැැයි ඔබට විශ්වාාස
නැැත්නම්, ato.gov.au/phoneus
පිවිසීමෙ�න් අපව අමතන්න නැැත්නම්,
පිවිසෙ�න්න ato.gov.au/scams
ඔබගේ� පුද්ගලික තො�ොරතුරු ආරක්ෂිතව
තබාා ගන්නේ� කෙ�සේ�ද යන්න පිළිබඳ
වැැඩි විස්තර සඳහාා:
■

■
■

■

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