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તમારાં અધિકારો

પ્રકાશન 1

આ પ્રકાશન ટેક્સદાતા તરીકેના તમારાં અધિકારો અને પરીક્ા, અપીલ, વ્સૂલાત, અને રીફંડ માટેની પ્રક્રિયાઓ ધવશે ્સમજાવે છે.

અધિકારોનું ટેક્સદાતા ધિલ
1. જણાવવાનો અધિકાર
ટેક્સદાતાઓને ટેક્સ કાયદાઓનું પાલન કરવા માટે તેમને શું કરવાની જરૂર છે તે 
જાણવાનો અધિકાર છે. તેઓ કાયદાઓ અને IRS કાય્યવાહીના તમામ ટેક્સ સવરૂપો, 
્સૂચનાઓ, પ્રકાશનો, નોટી્સો, અને પત્રવયવહારની સપષ્ટ ્સમજણ મેળવવાના હકદાર 
છે. તેમને તેમના ટેક્સ એકાઉનટ ધવશે IRSના ધનણ્યયની જાણ કરવા અને પક્રણામની 
સપષ્ટ સપષ્ટતા મેળવવાનો અધિકાર છે.

2. ગુણવત્ા ્સેવાનો અધિકાર
ટેક્સદાતાઓને IRS ્સાથેના વયવહારમાં ઝડપી, નમ્ર અને વયવ્સાધયક ્સહાયતા 
મેળવવાનો, તેઓ ્સરળતાથી ્સમજી શકે તે રીતે િોલવાનો, IRSથી સપષ્ટ અને 
્સરળતાથી ્સમજવા યોગય ્સંદેશાવયવહાર મેળવવાનો, અને અપૂરતી ્સેવા ધવશે કોઈ 
્સુપરવાઈઝર ્સાથે વાત કરવાનો અધિકાર છે.

3. ટેક્સની ્સાચી રકમ કરતા વિુ નહીં ચૂકવવાનો અધિકાર
ટેક્સદાતાઓને માત્ર વયાજ અને દંડ ્સધહતના કાયદે્સરના િાકી ટેક્સની રકમ ચૂકવવાનો 
અને IRS દવારા તમામ ટેક્સ ચૂકવણીઓ યોગય રીતે લાગુ કરવાનો  
અધિકાર છે.

4. IRSની ધસથધતને પડકારવાનો અને ્સાંભળવાનો અધિકાર
ટેક્સદાતાઓને વાંિો ઉઠાવવાનો અને ઔપચાક્રક IRS કાય્યવાહીઓ અથવા પ્રસતાધવત 
કાય્યવાહીઓના જવાિમાં વિારાના દસતાવેજો પૂરા પાડવાનો, એવી અપેક્ા રાખવાનો 
કે IRS તેમના ્સમય્સર વાંિા અને દસતાવેજોને તાતકાધલક અને નયાયી રીતે ધયાનમાં 
લેશે, અને જો IRSને તેમની ધસથધત ્સાથે ્સંમત ના હોય તો પ્રધત્સાદ મેળવવાનો 
અધિકાર છે.

5. કોઈ સવતંત્ર મંચમાં IRSના ધનણ્યય પર અપીલ  
કરવાનો અધિકાર
મોટાભાગના IRS ધનણ્યયો પર ટેક્સદાતાઓને નયાયી અને ધનષપક્ વહીવટી અપીલ 
કરવાનો અધિકાર છે, જેમાં ઘણા દંડ ્સામેલ છે, અને Office of Appeals (ઑક્ફ્સ 
ઓફ અપીલ્સ)ના ધનણ્યય અંગે લેધખત પ્રધતભાવ મેળવવા અધિકાર છે. ટેક્સદાતાઓને 
્સામાનય રીતે તેમના કે્સ કોટ્યમાં લઈ જવાનો અધિકાર હોય છે.

6. અંધતમતાનો અધિકાર
ટેક્સદાતાઓને IRSની ધસથધતને પડકારવાનો મહત્મ ્સમય તેમજ IRS દવારા કોઈ 
ખા્સ ટેક્સ વર્યનું ઑક્ડટ કરવું અથવા ટેક્સ દેવું (debt) એકધત્રત કરવું તેનો મહત્મ 
્સમય જાણવાનો અધિકાર છે. IRS ઑક્ડટ કયારે ્સમાપત કરે છે એ જાણવાનો અધિકાર 
ટેક્સદાતાઓને છે. 

7. ગુપતતાનો અધિકાર
ટેક્સદાતાઓને એવી અપેક્ા કરવાનો અધિકાર છે કે કોઈપણ IRS પૂછપરછ, પરીક્ા, 
અથવા અમલિજવણી કાય્યવાહીમાં કાયદાનું પાલન કરશે અને જરૂર કરતાં વિુ કક્યશ 
નહીં િને, અને ્સચ્ય અને ્સીઝર ્ુસરક્ા ્સધહતની તમામ યોગય પ્રક્રિયાઓના અધિકારનો 
આદર કરશે, અને જયા ંલાગુ હોય તયાં વ્સૂલાત ધનયત પ્રક્રિયા ્સુનાવણી પૂરી પાડશે.

8. ગોપનીયતાનો અધિકાર
ટેક્સદાતાઓને અપેક્ા કરવાનો અધિકાર છે કે તેઓ IRSને આપેલી કોઈપણ માધહતી 
ટેક્સદાતા દવારા અથવા કાયદા દવારા અધિકૃત ના થાય તયા ં્સુિી જાહેર કરવામાં 
આવશે નહીં. ટેક્સદાતાઓને અપેક્ા કરવાનો અધિકાર છે કે કમ્યચારીઓ, રીટન્ય તૈયાર 
કરનારાઓ અને અનય જે ટેક્સદાતાઓના રીટન્યની માધહતીનો ખોટી રીતે ઉપયોગ કરે 
અથવા જાહેર કરે તેમની ્સામે યોગય પગલાં લેવામાં આવશે.

9. પ્રધતધનધિતવ રોકી રાખવાનો અધિકાર
ટેક્સદાતાઓને  IRS ્સાથેના વયવહારમાં તેમની રજૂઆત કરવા માટે તેમની પ્સંદગીના 
અધિકૃત પ્રધતધનધિને રોકી રાખવાનો અધિકાર છે. ટેક્સદાતાઓ જો તેઓ પ્રધતધનધિતવ 
ગુંજાશ ના કરી શકે તો Low Income Taxpayer Clinic (લો ઇનકમ ટેક્સપેયર 
ધકલધનક)ની ્સહાય લેવાનો અધિકાર છે.

10. વાજિી અને એક નયાયી ટેક્સ ધ્સસટમ નો અધિકાર
ટેક્સદાતાઓને ટેક્સ ધ્સસટમ તથયો અને ્સંજોગોને ધયાનમાં લેવાની અપેક્ા 
કરવાનો અધિકાર છે જે તેમના અંતગ્યત જવાિદારીઓ, ચૂકવણી કરવાની ક્મતા, 
અથવા ્સમય્સર માધહતી પૂરી પાડવાની ક્મતાને અ્સર કરી શકે છે. ટેક્સદાતાઓને 
આરથ્યક મુશકેલીનો ્સામનો કરવો પડી રહ્ો હોય અથવા જો IRS દવારા તેના કરના 
પ્રશનો યોગય રીતે અને ્સમય્સર તેની ્સામાનય ચેનલો દવારા ઉકેલાયા ના હોય તો 
Taxpayer Advocate Service (ટેક્સપેયર એડવોકેટ ્સરવ્ય્સ)ની ્સહાય  
લેવાનો અધિકાર છે.

િી IRS ધમશન અમેક્રકાના ટેક્સદાતાઓને તેમના ટેક્સની જવાિદારીઓને ્સમજવામાં અને તેઓને પણૂ્ય કરવામાં અને તમામને પ્રમાધણકતા 
અને નયાયીપણા ્સાથે કાયદો લાગુ કરવામાં ્સહાય કરીને ઉચચ ગુણવત્ાની ્ેસવા પ્રદાન કરવી.
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તપા્સો, અપીલો, વ્સૂલાતો, અને રીફંડો
તપા્સો (ઓક્ડટ) 
અમે મોટાભાગના ટેક્સદાતાઓના રીટન્ય ફાઇલ કયા્ય પ્રમાણે 
સવીકારીએ છીએ. જો અમે તમારાં રીટન્ય ધવશે પૂછપરછ 
કરીશું અથવા તેને તપા્સ માટે પ્સંદ કરીએ છીએ, તો તે આ 
્સૂચન નથી કરતું કે તમે અપ્રમાધણક છો. પૂછપરછ અથવા 
તપા્સ વિુ ટેક્સમાં પક્રણમી અથવા ના પક્રણમી શકે અમે 
તમારાં કે્સને ફેરફાર કયા્ય વગર િંિ કરી શકીએ છીએ; અથવા, 
તમે રીફંડ મેળવી શકો છો. 
તપા્સ માટે રીટન્ય પ્સંદ કરવાની પ્રક્રિયા ્સામાનય રીતે િેમાંથી 
કોઈ એક રીતે શરૂ થાય છે. પ્રથમ, અમે ખોટી રકમ હોઈ શકે 
તે રીટન્ય ઓળખવા માટે કમપયુટર પ્રોગ્ામો વાપરીએ. આ 
પ્રોગ્ામો રીટન્યની માધહતી પર આિાક્રત હોઈ શકે, જેમ કે 
ફોમ્સ્ય 1099 અને W-2, પાછલી તપા્સોના અભયા્સ પર 
અથવા અનુપાલન પ્રોજેક્ટ્સ દવારા ઓળખાયેલા અમુક 
મુદ્ાઓ. િીજંુ, અમે િહારના સ્ોતોની માધહતીનો ઉપયોગ 
કરીએ છીએ જે ્સૂચવે છે કે રીટન્યમાં ખોટી રકમ હોઈ શકે છે. 
આ સ્ોતોમાં છાપાઓ, જાહેર રેકોર્સ્ય, અને વયધકતઓ ્સામેલ 
હોઈ શકે છે. જો અમે ધનિા્યક્રત કરીએ કે માધહતી ્સચોટ અને 
ધવશવ્સનીય છે, તો અમે તેનો ઉપયોગ તપા્સ માટે રીટન્ય 
પ્સંદ કરવા માટે કરી શકીએ છીએ. 
પ્રકાશન 556, રીટનનોની તપા્સ, અપીલ અધિકારો અને રીફંડ 
માટેના દાવાઓ (Publication 556, Examination 
of Returns, Appeal Rights, and Claims for 
Refund), ધનયમો અને પ્રક્રિયાઓ ્સમજાવે છે જેનું અમે 
તપા્સોમાં અનુ્સરણ કરીએ છીએ. નીચેના ધવભાગો આપણે 
તપા્સો કેવી રીતે ચલાવીએ છીએ તેની એક ઝાંખી આપે છે.

મેઇલથી 
અમે મેઇલથી ઘણી તપા્સો અને પૂછપરછો ્સંભાળીએ 
છીએ. અમે તમને વિુ માધહતી માટેની ધવનંતી ્સાથે અથવા 
તમારાં રીટન્યમાં ફેરફારની જરૂર પડી શકે તેવું અમે માનતા 
હોઈ કારણ ્સાથે તમને એક પત્ર મોકલીશું. તમે મેલથી 
જવાિ આપી શકો છો અથવા તમે પરીક્ક ્સાથેની વયધકતગત 
મુલાકાતની ધવનંતી કરી શકો છો. જો તમે અમને ધવનંતી 
કરેલી માધહતીને મેઇલ કરો અથવા કોઈ ્સમજૂતી પૂરી પાડો, 
તો અમે તમારી ્સાથે ્સંમત થઈ અથવા ના થઈ શકીએ, 
અને અમે કોઈપણ ફેરફારોનાં કારણો ્સમજાવીશુ. તમે જે કંઇ 
્સમજી શકતા ના હોવ તેના ધવશે અમને લખવામાં કૃપા કરીને 
અચકાશો નહીં. 

ઇનટરવયુથી 
જો અમે તમને જણાવીએ કે અમે તમારી તપા્સ વયધકતગત 
ઇનટરવયુથી કરીશું, અથવા તમે આવા ઇનટરવયુની ધવનંતી 
કરો, તો તમને પૂછવાનો અધિકાર છે કે પરીક્ા તમને અને 
IRS િંને માટે અનુકૂળ હોય તેવા વયાજિી ્સમય અને સથળ 
પર લેવામાં આવે. જો અમારો પરીક્ક તમારાં રીટન્યમાં કોઈ 
ફેરફાર ્સૂચવે છે, તો તે અથવા તેણી તમને ફેરફારોનાં કારણો 
્સમજાવશે. જો તમે આ ફેરફારો ્સાથે ્સહમત ના હોવ, તો 
તમે પરીક્કના ્સુપરવાઈઝરને મળી શકો છો. 

તપા્સોનું પુનરાવત્યન 
જો આપણે પાછલા 2 વરનોમાંના કોઈપણમાં એક જ વસતુઓ 
માટે તમારાં રીટન્યની તપા્સ કરી હોય અને તમારી ટેક્સની 
જવાિદારીમાં કોઈ ફેરફાર કરવાની દરખાસત ના કરી હોય, 
તો કૃપા કરીને શકય તેટલી વહેલી તકે અમારો ્સંપક્ય કરો જેથી 
આપણે તપા્સ િંિ કરવી જોઈએ કે નહીં તે જોઈ શકીએ. 

અપીલો
જો તમે પરીક્કના ્સૂધચત ફેરફારો ્સાથે ્સહમત ના હોવ, 
તો તમે તેમની Appeals Office of the IRS (અપીલ્સ 
ઑક્ફ્સ ઓફ િ આઈઆરએ્સ)માં અપીલ કરી શકો છો. 
મોટાભાગના તફાવતોનું ્સમાિાન ખચા્યળ અને ્સમય 
માંગનારા અદાલતના ટ્ાયલ્સ ધવના થઈ શકે છે. તમારાં 
અપીલ અધિકારોનું ધવગતવાર વણ્યન િંને પ્રકાશન 5, 
તમારાં અપીલ અધિકારો અને જો તમે ્સંમત ના હોવ તો 
ધવરોિ કેવી રીતે તૈયાર કરવો જોઈએ (Publication 5, 
Your Appeal Rights and How To Prepare a 
Protest If You Don’t Agree), અને પ્રકાશન 556, 
રીટન્યની તપા્સ, અપીલ અધિકારો અને રીફંડ માટેના દાવાઓ 

(Publication 556, Examination of Returns, 
Appeal Rights, and Claims for Refund)માં 
ધવગતવાર કરવામાં આવયું છે.
જો તમે  Appeals Office (અપીલ્સ ઑક્ફ્સ)નો ઉપયોગ 
કરવા માંગતા ના હોવ અથવા તેના તારણોથી અ્સંમત હોવ, 
તો તમે તમારાં કે્સને U.S. Tax Court, U.S. Court of 
Federal Claims (યુ.એ્સ. ટેક્સ કોટ્ય, યુ.એ્સ.કોટ્ય ઓફ 
ફેડરલ કલેઈમ્સ), અથવા U.S. District Court (યુ.એ્સ. 
ક્ડધસટ્કટ કોટ્ય) કે જયાં તમે રહો તયાં લઈ જઈ શકો છો.જો 
તમે તમારાં કે્સને કોટ્યમાં લઈ જશો, તો જો તમે તમારી ટેક્સ 
જવાિદારી િતાવવા માટે, IRS ્સાથે ્સહકાર આપતા હોવ, 
અને કેટલીક અનય શરતોને પહોંચી વળશો તો ચોકક્સ તથયો 
્સાધિત કરવાનો ભાર IRS પર પડશે. જો કોટ્ય તમારાં કે્સમાં 
મોટાભાગના મુદ્ાઓ પર તમારી ્સાથે ્સંમત થાય અને જો 
આપણી ધસથધત મોટા પ્રમાણમાં ગેરવયાજિી હતી તેવું લાગે, 
તો તમે તમારાં કેટલાક વહીવટી અને મુકદ્મા ખચ્યની વ્સૂલાત 
કરી શકશો. તમે અપીલ ધ્સસટમમાંથી પ્સાર થવા અને તમે 
અમને કે્સને ઉકેલવા માટે આપેલી જરૂરી માધહતી ્સધહત 
તમારાં કે્સનો ઉકેલ લાવવા તમારાં કે્સનો વહીવટી સવરૂપેનો 
પ્રયા્સ ના કરો તયાં ્સુિી તમે આ ખચનો વ્સૂલવા માટે પાત્ર 
િનશો નહીં. 

વ્સૂલાત 
પ્રકાશન 594, IRS કલેકશન પ્રક્રિયા (Publication 594, 
The IRS Collection Process), ફેડરલ ટેક્સની 
ચૂકવણી ્સંિંધિત તમારાં અધિકારો અને જવાિદારીઓ 
્સમજાવે છે. તે વણ્યવે છે: 
• જયારે તમારો ટેક્સ િાકી હોય તયારે શું કરવું. તે વણ્યવે છે કે 
જો તમને ટેક્સ ધિલ મળે છે તો શું કરવું અને જો તમને લાગે 
કે તમારં ધિલ ખોટું હોય તો શું કરવું. આમાં હપતાની ચૂકવણી 
કરવા, વ્સૂલાત કાય્યવાહીમાં ધવલંિ કરવા અને ્સમાિાનની 
ઓફર ્સિધમટ કરવાનું પણ આવરી લેવામાં આવે છે. 
• IRS વ્સૂલાત કાય્યવાહીઓ તે લીઅન(િારણાધિકાર)ને 
આવરી લે છે, લીઅન મુકત કરે છે, વ્સૂલ કરે છે, વ્સૂલાત, 
અને વેચાણ કરે છે, અને ્સંપધત્ છૂટી કરે છે. 
• ગંભીર ફરજ ચૂકવણી ટેક્સ દેવાના State Department 
(સટેટ ક્ડપાટ્યમેનટ)ને IRSનું પ્રમાણપત્ર, જે ્સામાનય રીતે 
પા્સપોટ્ય અરજીને નકારવામાં પક્રણમશે અને પા્સપોટ્યને ફોક 
કરવા તરફ દોરી શકે છે.
પ્રકાશન 1660, કલેકશન અપીલ રાઈ્ટ્સમાં (Publication 
1660, Collection Appeal Rights) તમારાં વ્સૂલાત 
અપીલ અધિકારોને ધવગતવાર ્સમજાવાયેલ છે. 

ધનદનોર જીવન્સાથી રાહત 
્સામાનય રીતે, તમારાં ્સંયુકત રીટન્ય પર ટેક્સ, વયાજ અને દંડ 
િાકી ્સંપૂણ્ય રકમ ચૂકવવા માટે તમે અને તમારાં જીવન્સાથી 
િંને જવાિદાર છો. છતાં, જો તમે ધનદનોર જીવન્સાથી 
રાહત માટે લાયક હોવ, તો તમને અંશ અથવા ્સંયુકત 
જવાિદારીઓમાંથી છૂટકારો મળી શકે છે. રાહતની ધવનંતી 
કરવા, તમારે ફોમ્ય 8857, ધનદનોર જીવન્સાથી રાહત માટેની 
(Form 8857, Request for Innocent Spouse 
Relief) ધવનંતી ફાઇલ કરવું જ જોઇએ. જીવન્સાથી 
ધનદનોર રાહત ધવશે વિુ માધહતી માટે, પ્રકાશન 971, ધનદનોર 
જીવન્સાથી રાહત (Publication 971, Innocent 
Spouse Relief) અને ફોમ્ય 8857 (Form 8857) 
જુઓ.

્સભંધવત ત્રીજા પક્ ્ંસપકનો
્સામાનય રીતે, IRS ્સીિો તમારી અથવા તમારાં ધવધિવત 
અધિકૃત પ્રધતધનધિ ્સાથે ડીલ કરશે. છતાં, કેટલીકવાર અમે 
અનય વયધકતઓ ્સાથે વાત કરીએ છીએ જો અમને એવી 
માધહતીની જરૂર હોય જે તમે પૂરી પાડવા માટે અ્સમથ્ય હોવ, 
અથવા અમને મળેલી માધહતી ચકા્સવી હોય. જો અમે અનય 
વયધકતઓ, જેમ કે કોઈ પાડોશી, િેંક, એમપલોયર અથવા 
કમ્યચારીઓનો ્સંપક્ય કરીએ, તો અમને ્સામાનય રીતે તેમને 
મયા્યક્દત માધહતી આપવાની જ જરૂર પડશે, જેમ કે તમારં 
નામ. માધહતી મેળવવા અથવા ચકા્સવા માટે જરૂર કરતાં 
વિારે માધહતી જાહેર કરવા પર કાયદો અમને પ્રધતિંધિત કરે 
છે. તમારાં કે્સમાં કોઈ પ્રવૃધત્ હોય તયાં ્સુિી અમારે અનય 

લોકોનો ્સંપક્ય કરવાની જરૂર ચાલુ રહી શકે છે. જો અમે 
અનય વયધકતઓનો ્સંપક્ય કરીએ, તો તમને ્સંપક્ય કરાયેલ 
લોકોની યાદી માટે ધવનંતી કરવાનો અધિકાર છે. તમારી 
ધવનંતી ટેધલફોન દવારા, લેધખતમાં અથવા વયધકતગત ઇનટરવયુ 
દરધમયાન કરી શકાય છે. 

રીફંડો
જો તમને લાગે કે તમે વિારે ટેક્સ ચૂકવયો છે તો તમે રીફંડ 
માટે કલેઈમ દાખલ કરી શકો છો. તમારે તમારો અ્સલ 
રીટન્ય ફાઇલ કયા્યની તારીખથી 3 વર્યની અંદર અથવા તમે 
ટેક્સ ચૂકવવાની તારીખથી 2 વર્યની અંદર, જે પણ મોડુ 
હોય, કલેઈમ દાખલ કરવું જરૂરી છે. કાયદો ્સામાનય રીતે 
તમારાં  રીફંડ પર વયાજની જોગવાઈ પૂરી પાડે છે જો તમે 
રીટન્ય ફાઇલ કયા્ય અથવા રીફંડ માટે કલેઈમની તારીખથી 
45 ક્દવ્સની અંદર તે ચૂકવવામાં નહીં આવે. પ્રકાશન 556, 
રીટન્યની તપા્સ, અપીલના અધિકારો અને રીફંડ માટે કલેઈમ 
(Publication 556, Examination of Returns, 
Appeal Rights, and Claims for Refund) વિુ 
માધહતી િરાવે છે.
જો તમને રીફંડ મળવાનું હતું પરંતુ તમે રીટન્ય ફાઇલ કયુું 
ના હોય તો, તે રીફંડ મેળવવા માટે તમારે રીટન્ય મળવાની 
તારીખથી (એકસટેંશન ્સધહત) ્સામાનય રીતે 3 વર્યની અંદર 
તમારે રીટન્ય ભરવું જરૂરી છે. 

Taxpayer Advocate Service 
(ટેક્સદાતા એડવોકેટ ્સરવ્ય્સ)
IRSની અંદર TAS એક સવતંત્ર ્સંસથા છે જે તમારાં 
ટેક્સદાતાના અધિકારને રધક્ત કરવામાં મદદ કરી શકે છે. જો 
તમારી ટેક્સની ્સમસયામાં મુશકેલી ઉભી થાય અથવા તમે 
પ્રયતન કયનો છે પરંતુ IRS ્સાથે તમારી ્સમસયા હલ કરવામાં 
્સમથ્ય ના હોવ તો અમે તમને મદદ ઑફર કરી શકીએ છીએ. 
જો તમે અમારી ્સહાયતા માટે લાયક હોવ, જે હંમેશાં મફત 
હોય, તો અમે તમને મદદ કરવા શકય િિુ કરીશુ.  
www.taxpayeradvocate.irs.gov ની મુલાકાત લો 
અથવા 1-877-777-4778 પર કૉલ કરો.

ટેક્સ માધહતી 
IRS પત્રકો, પ્રકાશનો અને વિારાની માધહતી માટે નીચેના 
સ્ોત પૂરા પાડે છે. 
•  ટેક્સના પ્રશનો: 1-800-829-1040 (TTY/TDD માટે 

1-800-829-4059)
•  પત્રકો અને પ્રકાશનોઃ

1-800-829-3676 (TTY/TDD માટે 
1-800-829-4059) 

• ઇનટરનેટ: www.irs.gov 
•  Small Business Ombudsman (સમાલ ધિઝને્સ 

ઑમિર્સમૅન): એક લઘુ વયાપાર ્સંસથા ધનયમનકારી 
પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈ શકે છે અને 1-888-REG-FAIR 
પર કૉલ કરીને IRSની અમલિજવણી કાય્યવાહી પર 
ક્ટપપણી કરી શકે છે. 

•  Treasury Inspector General for Tax 
Administration (ટ્ેઝરી ઇન્સપેકટર જનરલ ફોર ટેક્સ 
એડધમધનસટ્ેશન): તમે 1-800-366-4484 (TTY/
TDD માટે 1-800-877-8339) પર કૉલ કરીને IRS 
કમ્યચારી દવારા  કરેલ ગેરરીધત, ધિનજરૂરી, છેતરપપંડી 
અથવા ગેરવત્યનની ગુપત રીતે જાણ કરી શકો છો. તમે 
િેનામી રહી શકો છો.


