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Department of the Treasury - Internal Revenue Service

વચ્�ુર્અલ VITA/TCE કરદાતા સંમ�ત

આ ફોમર્ જ�ર� છે જ્યારે પણ કરદાતા�ું ટેક્સ �રટનર્ �ૂણર્ થાય અને/અથવા પરોક્ષ વાતાવરણમાં �ુણવ�ાની સમીક્ષા કરવામાં આવે. કરદાતા�ું વળતર તૈયાર કરવા માટે
ઉપયોગમાં લેવાતી પ્ર�ક્રયા કરદાતાને સાઇટને સમ�વવી આવશ્યક છે . જો લા�ુ હોય તો, સ્વયંસેવકોએ કરદાતાઓને તેમના ડેટાને એક સાઇટ સ્થાનથી બી� સાઇટ પર
સ્થાનાંત�રત કરવાના સંકળાયેલા જોખમની સલાહ આપવી આવશ્યક છે .

ભાગ I - VITA/TCE સાઈટ દ્વારા �ૂણર્ કરાવો જોઈએ:
સાઇટ�ું નામ
સાઇટ સરના�ું (શેર�, શહેર, રાજ્ય, �પન કોડ)

સાઇટ ઓળખ નંબર (SIDN)

સાઇટ સંયોજક�ું નામ

સાઇટ સંપક� નામ

સાઇટ સંપક� ટે�લફોન નંબર

આ ટેક્સ �રટનર્ તૈયાર કરવા માટે આ સાઇટ નીચેની વચ્�ુર્અલ VITA/TCE પદ્ધ�ત(ઓ)નો ઉપયોગ કર� રહ� છે :
ડ્રોપ ઓફ સાઈટ: આ સાઇટ ડ્રોપ ઓફ પ્ર�ક્રયાનો ઉપયોગ કરે છે જેમાં વ્ય�ક્તગત ઓળખી શકાય તેવી મા�હતી (સામા�જક �ુરક્ષા નંબરો, ફોમર્ ડબલ્�ુ -2, વગેરે)
�ળવતી સાઇટનો સમાવેશ થાય છે જે પછ�ના સમયે, તે જ સાઇટ પર ટેક્સ �રટનર્ તૈયાર કરવા માટે વપરાય છે . આ પ્ર�ક્રયામાં, તમે �ુણવ�ા સમીક્ષા અને/અથવા �ૂણર્
કરવેરા વળતર પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે તે જ સાઇટ પર પાછા આવશો. જો વધારાની મા�હતીની જ�ર હોય તો સાઇટ તમારો સંપક� કરવા માટે જે પદ્ધ�તનો ઉપયોગ કરે
છે તે સમ�વ�ું આવશ્યક છે .
ઇન્ટેક સાઈટ: આ પદ્ધ�તમાં કરદાતા પોતાની વ્ય�ક્તગત ઓળખી શકાય તેવી મા�હતી (સામા�જક �ુરક્ષા નંબરો, ફોમર્ ડબલ્�ુ -2 અને અન્ય દસ્તાવેજો) ને અન્ય સ્થળે
ટેક્સ �રટનર્ની તૈયાર� અને/અથવા �ુણવ�ાની સમીક્ષા કરવા માટે સાઇટ પર આપે છે . આ પ્ર�ક્રયામાં, કરદાતાની ટેક્સ �રટનર્ મા�હતી નીચે આપેલા એક અથવા વ�ુ
કારણોસર અન્ય સ્થળે મોકલી શકાય છે ; કરદાતાનો ઇન્ટરવ્�ૂ લેવો, ટેક્સ �રટનર્ તૈયાર કર�ું અથવા �ુણવ�ાની સમીક્ષા કરવી. કરદાતા �ુણવ�ાની સમીક્ષા માટે અથવા
�ૂણર્ કરવેરા �રટનર્ની સમીક્ષા અને સહ� કરવા માટે ઇન્ટેક સાઇટ પર પાછા આવી શકે છે .
�રટનર્ તૈયાર� અને/અથવા �ુણવ�ા સમીક્ષા માત્ર સાઇટ: આ સાઇટ એક અથવા વ�ુ ઇન્ટેક સાઇટ્સમાંથી �રટનર્ પ્રાપ્ત કર� શકે છે અને/અથવા �ુણવ�ા સમીક્ષા �રટનર્
તૈયાર કર� શકે છે . આ સાઇટ સામાન્ય ર�તે અન્ય કરદાતાઓ પાસેથી તેમના સ્થળે વોક-ઇન અથવા એપોઇન્ટમેન્ટ લેતી નથી.
કો�મ્બનેશન સાઈટ: આ સાઇટ અન્ય સ્થાયી અથવા કામચલાઉ ઇન્ટેક સાઇટ્સ માટે �રટનર્ તૈયાર કરે છે અને વોક ઇન અને માત્ર એપોઇન્ટમેન્ટવાળા કરદાતાઓને તેમના
સ્થાનમાં એપોઇન્ટમેન્ટ મેળવવા સહાય કરે છે .
100% વ�ુર્અલ VITA/TCE પ્ર�ક્રયા: આ પદ્ધ�તમાં કરદાતા અને કોઈપણ VITA/ TCE સ્વયંસેવકો સાથે ઇનટેક, ઇન્ટરવ્�ૂ, �રટનર્ તૈયાર�, �ુણવ�ા સમીક્ષા અને ટેક્સ
�રટનર્ પર હસ્તાક્ષર કરતી વખતે પરોક્ષ વાતચીતનો સમાવેશ થાય છે . સાઈટની પ્ર�ક્રયા અને સંમ�ત સમ�વવી આવશ્યક છે . આમાં �ુર�ક્ષત ફાઇલ શે�ર�ગ �સસ્ટમ દ્વારા
જ�ર� દસ્તાવેજો (સામા�જક �ુરક્ષા નંબરો, ફોમર્ W-2 અને અન્ય દસ્તાવેજો) મોકલવાની વચ્�ુર્અલ પ્ર�ક્રયાઓનો સમાવેશ કરાય છે જેથી �ન�ુક્ત સ્વયંસેવક સમીક્ષા કર�
શકે.
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ભાગ II: સાઈટ પ્ર�ક્રયા:
કરદાતાઓને દૂરથી મદદ કરવા માટે દરેક પ્ર�ક્રયા કેવી ર�તે અ�ુસરવામાં આવશે તે સમ�વો. સાઇટ કેવી ર�તે સંચા�લત થશે:
�નમ�ૂકનો સમય ન�� કરવો

કરદાતા સંમ�ત કરાર �ુર�ક્ષત રાખવો

ઇન્ટેક પ્ર�ક્રયા કરવી (તમામ દસ્તાવેજો �ુર�ક્ષત રાખવા)

કરદાતાના પ્રમાણીકરણની માન્યતા (ફોટો ઓળખ અને સામા�જક �ુરક્ષા કાડ� /ITINS ની સમીક્ષા)

કરદાતા(ઓ) સાથે �ુલાકાત કરવી

ટેક્સ �રટનર્ની તૈયાર� કરવી

�ુણવ�ા સમીક્ષા કર� ર�ા છ�એ

ભરેલ �રટનર્ આપવા

�રટનર્ પર સહ� કરવી

ટેક્સ �રટનર્ ઈ-ફાઈલ કરવા
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આ ફોમર્�ું પેજ ત્રણ અન્ય તમામ જ�ર� દસ્તાવેજો સાથે સાઇટ પર �ળવવામાં આવશે.

ભાગ III: કરદાતા સમં�ત:
ચોકસાઈની ખાતર� કરવા માટે તમા�� ટેક્સ �રટનર્ સમીક્ષા કરવાની �વનંતી
સ્વયંસેવક સાઇટ પર તમે �ુણવ�ા�ુક્ત સેવાઓ અને ચો�સપણે તૈયાર કરવેરા વળતર પ્રાપ્ત કર� ર�ા છો તેની ખાતર� કરવા માટે, IRS કમર્ચાર�ઓ સમીક્ષા માટે રેન્ડમલી મફત
કર તૈયાર� સાઇટ્સ પસંદ કરે છે . જો �ૂલો ઓળખવામાં આવે, તો સાઇટ જ�ર� �ુધારા કરશે. IRS તમારા �રવ્�ૂ કરાયેલા ટેક્સ �રટનર્માંથી કોઈ વ્ય�ક્તગત મા�હતી રાખતી નથી
અને આનાથી તેઓ અમારા VITA/TCE �રટનર્ તૈયાર� કાયર્ક્રમોને સચોટ ર�તે તૈયાર ટેક્સ �રટનર્ માટે �ૂલ્યાંકન કર� શકે છે . જો તમે સમીક્ષા પ્ર�ક્રયાના ભાગ�પે તમા�� �રટનર્ સામેલ
કરવા માંગતા નથી, તો તે તમને આ સાઇટ પર આપવામાં આવતી સેવાઓને અસર કરશે નહ�. જો આ �રટનર્ તૈયાર કરતી સાઇટ પસંદ કરવામાં આવી હોય, તો �ું તમે IRS
કમર્ચાર� દ્વારા તમારા ર�ટનર્ની ચોકસાઈ માટે સમીક્ષા કરવા માટે સંમ�ત આપો છો?
હા

ના

વચ્�ુર્અલ સંમ�ત �હેર કરવી:
જો તમે તમારા ટેક્સ �રટનર્ તૈયાર કરવા માટે સંમત થાઓ છો અને તમારા ટેક્સ દસ્તાવેજો ઉપરોક્ત ર�તે પ્ર�ક્રયા કરવામાં આવે છે , તો આ દસ્તાવેજ પર તમાર� સહ� અને/
અથવા સંમ�ત જ�ર� છે . આ દસ્તાવેજ પર સહ� કરવાનો અથર્ એ છે કે તમે તમારા માટે ટેક્સ �રટનર્ તૈયાર કરવા માટે ઉપર જણાવેલ પ્ર�ક્રયાઓ સાથે સંમત છો. (જો આ
પ�રણીત સં�ુક્ત �રટનર્ હોય તો બંને પ�ત -પત્નીએ આ દસ્તાવેજ પર સહ� કરવી અને તાર�ખ કરવી જ�ર� છે .) જો તમે આ ફોમર્ પર સહ� ન કરવા�ું પસંદ ક�ુ� હોય, તો અમે
આ પ્ર�ક્રયાનો ઉપયોગ કર�ને તમા�� ટેક્સ �રટનર્ તૈયાર કર� શક��ું નહ�. અમે તમા�� ટેક્સ �રટનર્ વચ્�ુર્અલ ર�તે તૈયાર કર� ર�ા હોવાથી, અમારે આ પ્ર�ક્રયા માટે તમાર� સંમ�તની
ખાતર� કરવી પડશે. જો તમે તમાર� ટેક્સ �રટનર્ મા�હતી �હેર કરવા અથવા તેનો ઉપયોગ કરવા માટે આ નોન-IRS વચ્�ુર્અલ �સસ્ટમ્સનો ઉપયોગ કરવા માટે સંમ�ત આપો છો,
તો જયારે અમાર� �ણ �વના આ �સસ્ટમ્સ હેક અથવા ભંગ કરવામાં આવે તો ફેડરલ કાયદો તમાર� ટેક્સ �રટનર્ મા�હતીને વ�ુ ઉપયોગ અથવા �વતરણથી �ુર�ક્ષત કર� શકશે
નહ�. જો તમે તમાર� ટેક્સ �રટનર્ મા�હતી �હેર કરવા માટે સંમત થાઓ છો, તો તમાર� સંમ�ત તમે �ન�દ�� કરેલા સમય માટે માન્ય છે . જો તમે તમાર� સંમ�તની અવ�ધનો
ઉલ્લેખ કરતા નથી, તો તમાર� સંમ�ત સહ�ની તાર�ખથી એક વષર્ માટે માન્ય છે . જો તમે માનો છો કે તમાર� ટેક્સ �રટનર્ મા�હતી �હેર કરવામાં આવી છે અથવા કાયદા દ્વારા
અથવા તમાર� પરવાનગી �વના અન�ધકૃ ત ર�તે ઉપયોગમાં લેવામાં આવી છે , તો તમે ટ્રેઝર� ઇન્સ્પેકટર જનરલ ફોર ટેક્સ એડ�મ�નસ્ટ્રેશન (TIGTA) નો ટે�લફોન દ્વારા
1-800-366-4484 પર સંપક� કર� શકો છો, અથવા complaints@tigta.treas.gov પર ઈ-મેલ કર� શકો છો. જ્યારે IRS સ્વયંસેવક આવકવેરા સહાયતા (VITA) અને �ૃદ્ધો
(TCE) કાયર્ક્રમો માટે ટેક્સ સલાહ માટે દેખરેખ જ��રયાતો �ૂર� પાડવા માટે જવાબદાર છે , આ સાઇટ્સ IRS પ્રાયો�જત ભાગીદારો દ્વારા સંચા�લત થાય છે જે IRS સાઇટ
ઓપરેશન્સ આવશ્યકતાઓ અને સ્વયંસેવક નૈ�તક ધોરણો�ું સંચાલન કરે છે . વ�ુમાં, આ સાઇટ્સના સ્થાનો ફેડરલ પ્રોપટ�માં અથવા તેના પર ન હોઈ શકે.
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