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ਇਹ ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਨ ਇੱ ਕ ਕਰਦਾਤਾ ਵਜੋ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ, ਅਪੀਲ, ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਰਿਫੰ ਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ । ਸਪੈ ਨਿਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।

ਕਰਦਾਤਾ ਬਿਲ ਔਫ਼ ਰਾਈਟਸ
1. ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈ ਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਫਾਰਮਾਂ, ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਨਾਂ, ਨੋ ਟਿਸਾਂ ਅਤੇ
ਪੱ ਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ IRS ਪ੍ਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ IRS ਦੇ ਫੈ ਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।
2. ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਭਰੀ ਸੇ ਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ IRS ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਸ਼ ਆਉਣ ਵਿੱ ਚ ਤੁਰੰ ਤ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ , ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ, IRS ਤੋ ਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਸਮਝਣ ਯੋ ਗ ਸੰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਸੇ ਵਾ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।
3. ਕਰ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ,
ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜ਼ੁ ਰਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ IRS ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ
ਤਰ੍ ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।
4. IRS ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌ ਤੀ ਦੇ ਣ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਰਸਮੀ IRS ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰ ਸਤਾਵਿਤ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ , ਇਹ
ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ IRS ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਂ ਸਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ
ਤੁਰੰ ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱ ਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਹੈ ਜੇ IRS ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
5. ਇੱ ਕ ਸੁਤੰ ਤਰ ਫੋ ਰਮ ਵਿੱ ਚ IRS ਦੇ

ਅਧਿਕਾਰ

ਫੈ ਸਲੇ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ

ਕਰਦਾਤਾ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਸਮੇ ਤ ਬਹੁ ਤੇ IRS ਫੈ ਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱ ਖ ਅਤੇ ਨਿਆਈਂ
ਪ੍ਰ ਬੰਧਕੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲ Office of Appeals
(ਅਪੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ) ਦੇ ਫੈ ਸਲੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁ ੰ ਦਾ
ਹੈ । ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋ ਲ ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇ ਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱ ਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
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6. ਅੰ ਤਮਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ IRS ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌ ਤੀ ਦੇ ਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਸਮੇ ਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ IRS ਕੋ ਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਲ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱ ਕਠਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਸਮੇ ਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ IRS ਨੇ ਆਡਿਟ ਕਦੋ ਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
7. ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋ ਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋ ਈ ਵੀ IRS ਪੁੱਛ-ਗਿੱ ਛ,
ਜਾਂਚ, ਜਾਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਵਧੇ ਰੇ
ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਗੀ, ਅਤੇ ਖੋ ਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਸੁਰੱ ਖਿਆਵਾਂ ਸਮੇ ਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰ ਕਿਰਿਆ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਗੀ, ਅਤੇ ਜਿੱ ਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਇਆ, ਉਚਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਰਿਆ ਸੁਣਵਾਈ
ਕਰੇ ਗੀ।
8. ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ IRS ਨੂੰ ਮੁਹੱ ਈਆ
ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ
ਕਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ। ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ , ਰਿਟਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਨਾਂ ਵਿਰੁ ੱ ਧ
ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ ਜੋ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
9. ਪ੍ਰ ਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋ ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ IRS ਨਾਲ ਪੇ ਸ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ
ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਤੀਨਿਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਜੇ ਕਰਦਾਤਾ ਪ੍ਰ ਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲ Low Income Taxpayer Clinic (ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਕਰਦਾਤਾ
ਕਲੀਨਿਕ) ਤੋ ਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।
10. ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱ ਖ ਕਰ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋ ਲ ਕਰ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਤੋ ਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰ ਤਰੀਵ ਦੇ ਣਦਾਰੀਆਂ , ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਯੋ ਗਤਾ, ਜਾਂ ਸਮੇ ਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋ ਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Taxpayer Advocate Service
(ਕਰਦਾਤਾ ਐਡਵੋ ਕੇਟ ਸੇ ਵਾ) ਤੋ ਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਵਿੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ IRS ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਚੈ ਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦੇ
ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇ ਂ ਸਿਰ ਹੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ
ਸਭ ਲਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱ ਖਤਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ।
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ਜਾਂਚਾਂ, ਅਪੀਲਾਂ, ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਰਿਫੰ ਡ
ਜਾਂ ਚਾਂ (ਆਡਿਟ)

ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱ ਛ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇ ਈਮਾਨ ਹੋ। ਪੁੱਛਗਿੱ ਛ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ
ਵਧੇ ਰੇ ਕਰ ਲੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੇ ਸ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੰ ਡ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਦੋ
ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਰਿਟਰਨਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ
ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਟਰਨਜ਼, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਫਾਰਮ 1099 ਅਤੇ W-2,
ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ
ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋ ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਰਿਟਰਨ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਅਖਬਾਰ, ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ
ਭਰੋਸੇ ਮੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਚੋ ਣ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਨ 556, ਰਿਟਰਨਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ
ਰਿਫੰ ਡ ਲਈ ਦਾਅਵੇ (Publication 556, Examination
of Returns, Appeal Rights, and Claims for
Refund), ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਦਿੱ ਤ�ੇ
ਭਾਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇ ਂ ਜਾਂਚਾਂ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਡਾਕ ਦੁ ਆਰਾ

ਅਸੀਂ ਮੇ ਲ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱ ਛਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇ ਨਤੀ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਇੱ ਕ ਪੱ ਤਰ ਭੇ ਜਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰ ਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇ ਲ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਇੰ ਟਰਵਿਊ ਲਈ
ਬੇ ਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰ ਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇ ਲ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਜਾਂ ਕੋ ਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ
ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ
ਲਿਖਣ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਝਿਝਕੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰ ਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਇੱ ਕ ਨਿੱਜੀ
ਇੰ ਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਇੰ ਟਰਵਿਊ ਲਈ
ਬੇ ਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ
ਇੱ ਕ ਢੁ ਕਵੇ ਂ ਸਮੇ ਂ ਅਤੇ ਜਗ੍ ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ IRS
ਦੋ ਵਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ
ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰ ਸਤਾਵ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ
ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੇ ਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੁ ਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਚਾਂ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਇੱ ਕ ਵਿੱ ਚ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਦੇ ਣਦਾਰੀ ਵਿੱ ਚ
ਕੋ ਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰ ਸਤਾਵ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਜਲਦੀ ਤੋ ਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇ ਖ ਸਕੀਏ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅਪੀਲਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰ ਸਤਾਵਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ
ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IRS ਦੇ Appeals Office (ਅਪੀਲ
ਦਫ਼ਤਰ) ਵਿੱ ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱ ਤਭੇ ਦ
ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇ ਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ
ਦੇ ਬਿਨ੍ ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਨ 5, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪੀਲ
ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋ ਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰ ਝ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

(Publication 5, Your Appeal Rights and How
To Prepare a Protest If You Don’t Agree), ਅਤੇ
ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਨ 556, ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ
ਰਿਫੰ ਡ ਲਈ ਦਾਅਵੇ (Publication 556, Examination
of Returns, Appeal Rights, and Claims for
Refund) ਵਿਚ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ Appeals Office (ਅਪੀਲ ਦਫਤਰ) ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਦਿਆਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱ ਦਮੇ ਨੂੰ U.S. Tax Court (ਯੂ.ਐਸ.
ਕਰ ਅਦਾਲਤ), U.S. Court of Federal Claims (ਸੰ ਘੀ
ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਯੂ.ਐਸ. ਅਦਾਲਤ), ਜਾਂ U.S. District Court
(ਯੂ.ਐਸ. ਜਿਲ੍ ਹਾ ਅਦਾਲਤ) ਵਿੱ ਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ
ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱ ਦਮੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
IRS 'ਤੇ ਕੁਝ ਤੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਕਰ ਦੇ ਣਦਾਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ,
IRS ਨੂੰ ਸਹਿਯੋ ਗ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱ ਦਮੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁ ਤ
ਹੱਦ ਤੱ ਕ ਅਨੁਚਿਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱ ਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ
ਦੇ ਕੁੱਝ ਖਰਚੇ ਰਿਕਵਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋ ਗੇ ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱ ਦਮੇ ਦਾ
ਪ੍ਰ ਬੰਧਕੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ
ਅਪੀਲ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਵਿੱ ਚੋਂ ਲੰ ਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੱ ਦਮੇ ਨੂੰ
ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱ ਤੀ।

ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ
Publication 594, The IRS Collection Process
(ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਨ 594, IRS ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰ ਕਿਰਿਆ), ਸੰ ਘੀ ਕਰਾਂ ਦੇ

ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ:
• ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂ ਦੀ ਦੇ ਣਦਾਰੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਵਿਵਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਦਾ ਬਿੱ ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਲ ਗਲਤ
ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨਾ, ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਦੇ ਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ ਵਿੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਅੱ ਗੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• IRS ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ । ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰ
ਛੱ ਡਣਾ, ਵਸੂਲੀ, ਵਸੂਲੀ ਛੱ ਡਣਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ, ਅਤੇ ਸੰ ਪੱਤੀ
ਛੱ ਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਵਧੇ ਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ State Department (ਰਾਜ
ਵਿਭਾਗ) ਲਈ IRS ਸਰਟੀਫਿਕੇ ਸ਼ਨ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱ ਟ�ੇ ਵਜੋ ਂ ਆਮਤੌ ਰ 'ਤੇ
ਪਾਸਪੋ ਰਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋ ਰਟ ਰੱਦ
ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Publication 1660, Collection Appeal Rights
(ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਨ 1660, ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ) ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ

ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱ ਚ
ਦੱ ਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੇ ਕਸੂਰ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਰਾਹਤ

ਆਮਤੌ ਰ 'ਤੇ , ਕਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਿਟਰਨ
'ਤੇ ਦੇਣਯੋ ਗ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ/ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ
ਦੋ ਹੇਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੁ ੰ ਦਾ/ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇ ਕਸੂਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ
ਰਾਹਤ ਦੀ ਯੋ ਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਯੁਕਤ ਦੇ ਣਦਾਰੀ
ਤੋ ਂ ਕੁੱਝ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰਾਹਤ
ਲਈ ਬੇ ਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ 8857, ਬੇ ਕਸੂਰ ਜੀਵਨ
ਸਾਥੀ ਰਾਹਤ (Form 8857, Request for Innocent
Spouse Relief) ਲਈ ਬੇ ਨਤੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ। ਬੇ ਕਸੂਰ
ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਬਲੀਕੇ ਸ਼ਨ 971,
ਬੇ ਕਸੂਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਰਾਹਤ (Publication 971, Innocent
Spouse Relief), ਅਤੇ ਫਾਰਮ 8857 (Form 8857) ਦੇ ਖੋ।

ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੀਸਰੇ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ

ਆਮਤੌ ਰ 'ਤੇ , IRS ਸਿੱ ਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਤ
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰਾਂ ਲੋ ਕਾਂ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜੋ

ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਲੋ ਕਾਂ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਕੋ ਈ
ਗੁਆਂ ਢੀ, ਬੈ ਂਕ, ਰੁ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਤੌ ਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇ ਂ
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਗਟ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਖੋ ਜ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਹੋਰਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਉਦੋ ਂ ਤੱ ਕ
ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱ ਦਮੇ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਨਾ
ਕੋ ਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ
ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੇ ਨਤੀ ਟੈ ਲੀਫੋ ਨ, ਲਿਖਤੀ ਰੂ ਪ
ਵਿੱ ਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਇੰ ਟਰਵਿਊ ਦੌ ਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰੀਫੰ ਡਸ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰ ਝ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੰ ਡ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਮਤੌ ਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ 3
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਜਾਂ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲਾਂ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ
ਹੋਵੇ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਤੌ ਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਰਿਫੰ ਡ
ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਫੰ ਡ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਨ 556, ਰਿਟਰਨਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ
ਰਿਫੰ ਡ ਲਈ ਦਾਅਵੇ (Publication 556, Examination
of Returns, Appeal Rights, and Claims for
Refund)

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰ ਡ ਭੁਗਤਾਨਯੋ ਗ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਤੌ ਰ 'ਤੇ ਉਹ ਰਿਫੰ ਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਰਿਟਰਨ ਭੁਗਤਾਨਯੋ ਗ ਹੋ ਣ ਦੀ ਮਿਤੀ (ਐਕਸਟੈ ਂਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇ ਤ) ਤੋ ਂ
ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਗੀ।

ਕਰਦਾਤਾ ਵਕੀਲ ਸੇ ਵਾ
TAS IRS ਦੇ

ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਸੁਤੰ ਤਰ ਸੰ ਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਕਰਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ
ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ IRS ਨਾਲ
ਆਪਣੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫਲ
ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਮੁਫਤ
ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
www.taxpayeradvocate.irs.gov 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ
1-877-777-4778 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
IRS ਫਾਰਮਾਂ, ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ

ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤ�ੇ
ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ: 1-800-829-1040
(TTY/TDD ਲਈ 1-800-829-4059)
• ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ : 1-800-829-3676
(TTY/TDD ਲਈ 1-800-829-4059)
• ਇੰ ਟਰਨੈ ਟੱ : www.irs.gov
•S
 mall Business Ombudsman (ਛੋ ਟੇ ਕਾਰੋ ਬਾਰੀ
ਲੋ ਕਪਾਲ): ਇੱ ਕ ਛੋ ਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਰਿਆ
ਵਿੱ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1-888-REG-FAIR ਨੂੰ ਕਾਲ
ਕਰਕੇ IRS ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ
ਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•T
 reasury Inspector General for Tax
Administration (ਕਰ ਪ੍ਰ ਸ਼ਾਸਕ ਲਈ ਟ੍ਰੇ ਜ਼ਰੀ ਇੰ ਸਪੈ ਕਟਰ
ਜਨਰਲ): ਤੁਸੀਂ 1-800-366-4484 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ
IRS ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਬਰਬਾਦੀ,
ਧੋ ਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋ ਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (1-800877-8339 TTY/TDD ਲਈ)। ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਤ ਰਹਿ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

