
សិិទ្ធិិិរបសិ់អ្ននក 
ជាអ្ននកបង់់ពន្ធធ

ការបោះ�ះពុម្ពពផ្្សាយបោះ�ខ១

ការបោះ�ះពុុម្ពពផ្្សាយបោះ�ះ ពុ�្យល់់អំ្នពុីសិិទ្ធិិិរបសិ់អ្ននកជាអ្ននកបង់ព់ុ� ិ�ិង់ដំំបោះ�ើរការសិម្រា�ប់ការពុិ�ិត្្យ ការបឹ�ង់ឧទ្ធិរិ�៍ ការម្រាបមូ្ពល់ពុ�ិ �ិង់ម្រា�ក់បង់ិិល់សិង់វិិញ។

សិិទ្ធិិិរបសិ់អ្ននកបង់់ពុ�ិ
១. សិិទ្ធិធិទ្ធិទ្ធិួ��ន្ធការជូូន្ធព័ត៌៌មាន្ធ
អ្ននកបង់់ពុ�ិ��សិិទ្ធិិិបោះដំើម្ព្បីីដំ�ង់ពីុអ្និីដែដំល់ពុួកបោះ�ម្រាត្ូវិបំបោះពុញបោះដំើម្ព្បីអី្ន�ុវិត្ឹតាម្ពច្្បាប់ពុ�ិដារ

។ ពុួកបោះ���សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួល់��ការពុ�្យល់់ច្្បាសិ់លាសិ់អ្នំពុីច្្បាប់ �ិង់�ីត្ិវិិធីី IRS កន�ង់

សិំ�ំំដែបបបទ្ធិពុ�ិទាំំង់អ្នសិ់ ការដែ�នាំំ ការបោះ�ះពុុម្ពពផ្្សាយ ការជូូ�ដំំ��ង់ �ិង់សំិបុម្រាត្

ទាំក់ទ្ធិង់គ្នាា្។ ពុួកបោះ���សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួល់��ការជូ�ូដំំ��ង់ពុីការសិបោះម្រាម្ពច្ចិ្ត្រឹបស់ិ IRS 

អ្នំពុី���ីពុ�ិរបសិ់ពុួកបោះ� �ិង់បោះដំើម្ព្បីីទ្ធិទ្ធិួល់��ការពុ�្យល់់ច្្បាសិ់លាសិ់ពុីល់ទ្ធិិផ្ល់។

២. សិិទ្ធិធិទ្ធិទ្ធិួ��ន្ធបោះសិវាកម្ពមដែ��មាន្ធគុុណភាព
អ្ននកបង់់ពុ�ិ��សិិទិិ្ធិទ្ធិទួ្ធិល់��ជំូ�ួយរហ័័សិទាំ�់ចិ្តឹ្ សុិភាពុរាបសា ម្រាបកបបោះដាយ

វិិជាាជី្ូវិ�កន�ង់ការទំ្ធិនាំក់ទំ្ធិ�ង់ជាមួ្ពយ IRS បោះដំើម្្ពបីីឱ្្យបោះ��ិយាយម្ពកកា�់ខួ្លួ��តាម្ពរបោះបៀបដែដំល់

ពួុកបោះ�អាច្ងាយយល់់ ទ្ធិទួ្ធិល់��ការម្រា�ម្រាស័ិយទាំក់ទ្ធិង់ច្្បាស់ិលាស់ិ �ិង់ងាយយល់់ពីុ 

IRS បោះហ័ើយ�ិយាយជាមួ្ពយអ្ននកម្រាតួ្ត្ពិុ�ិត្្យអំ្នពីុបោះសិវាកម្ពមដែដំល់មិ្ព�ល់អម្រា�ប់ម្រាគ្នា�់។

៣. សិិទ្ធិធិបង់់ម្ពិន្ធបោះ�ើសិពីចំនំ្ធួន្ធទ្ធិឹកប្រា�ក់ពន្ធធប្រាត៌ឹម្ពប្រាត៌ូវ
អ្ននកបង់់ពុ�ិ��សិិទ្ធិិិបង់់ដែត្ច្ំ�ួ�ពុ�ិម្រាត្�ម្ពម្រាតូ្វិតាម្ពច្្បាប់បុុបោះ�ះ្ះ រួម្ព��ការម្រា�ក់ �ិង់

ការពុិ�័យ បោះហ័ើយបោះដំើម្ព្បីីឱ្្យ IRS អ្ន�ុវិត្ឹរាល់់ការបង់់ពុ�ិឱ្្យ��ម្រាត្�ម្ពម្រាត្ូវិ។

៤. សិិទ្ធិធិជូំទាសិ់ន្ធឹង់ជូំហររបសិ ់IRS បោះហើយបោះ�ើម្ព្បីីឱ្្យបោះគុ
ស្តាា្ប់ឮ
អ្ននកបង់់ពុ�ិ��សិិទ្ធិិិកន�ង់ការបោះល់ើកបោះ�ើង់�ូវិការជូំទាំសិ់ �ិង់ផ្ឹល់់ឯកសារបដែ�ែម្ពបោះដំើម្្ពបីី

បោះ�ួើយត្បបោះ���ង់ការសិបោះម្រាម្ពច្ជាផ្ួ�វិការរបសិ់ IRS ឬការសិបោះម្រាម្ពច្ដែដំល់��ដាក់បោះសិនើ

 បោះដំើម្ព្បីីរំពុ�ង់ថា IRS ��ង់ពុិចារ�បោះល់ើការជូំទាំសិ់ �ិង់ការដាក់ឯកសាររបសិ់ពុួកបោះ�

ឱ្្យ��ទាំ�់បោះពុល់បោះវិលា រហ័័សិទាំ�់ច្ិត្ឹ បោះហ័ើយយុត្ឹិធីម្ព៌ �ិង់ទ្ធិទ្ធិួល់��ការបោះ�ួើយត្ប 

ម្រាបសិិ�បោះបើ IRS ម្ពិ�យល់់ម្រាសិប��ង់ជូំហ័ររបសិ់ពុួកបោះ�។

៥. សិិទ្ធិធិបឹឹង់ឧទ្ធិធរណ៍ជូំទាស់ិន្ធឹង់បោះសិចំកឹីសិបោះប្រាម្ពចំរបសិ់ 
IRS បោះ�កន�ង់បោះវទ្ធិិកាឯករាជូ្យមួ្ពយ
អ្ននកបង់់ពុ�ិ��សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួល់��ប�ឹ�ង់ឧទ្ធិិរ�៍រដំឋ�ល់ដែដំល់យុត្ឹិធីម្ព៌ �ិង់ម្ពិ�ល់ំបោះអ្នៀង់

នៃ�បោះសិច្កឹីសិបោះម្រាម្ពច្របសិ់ IRS រួម្ពទាំំង់ការពុិ�័យជាបោះម្រាច្ើ� បោះហ័ើយ��សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួល់

��ការបោះ�ួើយត្បជាលាយល់កខ�៍អ្នក្សរ ទាំក់ទ្ធិង់��ង់បោះសិច្កឹីសិបោះម្រាម្ពច្របសិ់ Office 

of Appeals (ការិយាល់័យឧទ្ធិិរ�៍)។ ជាទូ្ធិបោះ� អ្ននកបង់់ពុ�ិ��សិិទ្ធិិិបោះល់ើកយកបោះរឿង់

កឹីរបសិ់ខ្លួួ��បោះ�ត្ុលាការ។

៦. សិិទ្ធិធិទ្ធិទ្ធិួ��ន្ធ�ំណឹង់អ្នំពីការសិបោះប្រាម្ពចំចុំង់បោះប្រាកាយ
អ្ននកបង់់ពុ�ិ��សិិទ្ធិិិបោះដំើម្ព្បីីដំ�ង់អ្នំពុីចំ្�ួ�បោះពុល់អ្នត្ិបរ�ដែដំល់ពុួកបោះ���បោះដំើម្ព្បីីជូំទាំស់ិ

��ង់ជូំហ័ររបសិ់ IRS ក៏ដំូច្ជាច្ំ�ួ�បោះពុល់អ្នតិ្បរ�ដែដំល់ IRS �� បោះដំើម្ព្បីីបោះធីិើសិវិ�កម្ពម

បោះ�ឆ្នាំា្ំជាប់ពុ�ិជាក់លាក់ ឬម្រាបម្ពូល់បំ�ំល់ពុ�។ិ អ្ននកបង់់ពុ�ិ��សិិទ្ធិិិបោះដំើម្ព្បីីដំ�ង់ពុី

បោះពុល់ដែដំល់ IRS ��បញ្ចចប់សិវិ�កម្ពម។ 

៧. សិិទ្ធិធិរក្សាភាពឯកជូន្ធ
អ្ននកបង់់ពុ�ិ��សិិទ្ធិិិរំពុ�ង់ថារាល់់ការសាកសិួរ ការពុិ�ិត្្យ ឬការអ្ន�ុវិត្ឹបោះសិច្កឹីសិបោះម្រាម្ពច្

�ម្ពួយរបស់ិ IRS ��ង់អ្ន�ុបោះលាម្ពតាម្ពច្្បាប់ �ិង់ម្ពិ���ការរំបោះលាភបំពា�បោះម្រាច្ើ�ជាង់

អ្និីដែដំល់ចាំ�ច្់ បោះហ័ើយ��ង់បោះគ្នារពុសិិទ្ធិិិ�ីត្ិវិិធីីទាំងំ់អ្នស់ិ រួម្ព��កិច្ចការពារការដែ�កបោះ�រ

 �ិង់ការរឹបអ្នូសិ បោះហ័ើយកដែ�ួង់�ដែដំល់អាច្អ្ន�ុវិត្ឹ�� ��ង់ផ្ឹល់់�ីត្ិវិិធីីជូំ�ំជូម្រាម្ពះកឹីសិឹី

ពុីការម្រាបម្ពូល់ពុ�ិ។

៨. សិិទ្ធិធិរក្សាការសិមាា្ត៌់
អ្ននកបង់់ពុ�ិ��សិិទ្ធិិិរំពុ�ង់ថារាល់់ព័ុត្៌��ដែដំល់ពួុកបោះ�ផ្លឹ់់បោះ� IRS ��ង់ម្ពិ�ម្រាត្ូវិ��

បបោះញ្ចចញឱ្្យបោះ�ដំ�ង់ បោះល់ើកដែល់ង់ដែត្��ការអ្ន�ុញ្ញាា្ត្ពុីអ្ននកបង់់ពុ�ិ ឬបោះដាយច្្បាប់។ អ្ននក

បង់់ពុ�ិ��សិិទ្ធិិិរំពុ�ង់ថាប�ឹ�ង់សិម្ពម្រាសិប��ង់ម្រាត្ូវិ��បោះធីិើបោះ�ើង់ម្រាបឆ្នាំំង់��ង់�ិបោះយាជូិត្

 អ្ននកបោះរៀបចំ្ឯកសារម្រាបកាសិពុ�ិ �ិង់អ្ននកបោះផ្្សង់បោះទ្ធិៀត្ដែដំល់បោះម្រាបើម្រា�ស់ិ ឬបបោះញ្ចចញពុ័ត្៌��

អ្នំពុីការម្រាបកាសិពុ�ិរបសិ់អ្ននកបង់់ពុ�ិបោះដាយម្ពិ�ម្រាត្�ម្ពម្រាត្ូវិ។

៩. សិិទ្ធិធិទ្ធិទ្ធិួ��ន្ធអ្ននកត៌ំណាង់
អ្ននកបង់់ពុ�ិ��សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួល់��អ្ននកត្ំ�ង់ដែដំល់��ការអ្ន�ុញ្ញាា្ត្តាម្ពជូបោះម្រាម្ពើសិរបសិ់

ពុួកបោះ� បោះដំើម្្ពបីីត្ំ�ង់ឱ្្យពុួកបោះ�កន�ង់ការបោះដាះម្រាសាយជាមួ្ពយ  IRS។ អ្ននកបង់់ពុ�ិ��សិិទ្ធិិិ

ដែសិិង់រកជូំ�ួយពុី Low Income Taxpayer Clinic (�ួី�ិកអ្ននកបង់់ពុ�ិដែដំល់��

ម្រា�ក់ច្ំ�ូល់ទាំប) ម្រាបសិិ�បោះបើពុួកបោះ�មិ្ព���ល់ទ្ធិិភាពុជូួល់អ្ននកតំ្�ង់។

១០. សិិទ្ធិធិទ្ធិទ្ធិួ��ន្ធប្រាបព័ន្ធធពន្ធធប្រាតឹ៌ម្ពប្រាតូ៌វ ន្ធិង់យុត៌ឹិធម្ព៌
អ្ននកបង់់ពុ�ិ��សិិទិិ្ធិរំពុ�ង់ថាម្រាបព័ុ�ិពុ�ិ��ង់ពិុចារ�បោះល់ើអ្នង់គបោះហ័តុ្ �ិង់កាល់�បោះទ្ធិសិ�

ដែដំល់អាច្បុះពាល់់ដំល់់បំ�ំល់ជាមូ្ពល់ដាា�្ សិម្ពត្ែភាពុកន�ង់ការបង់់ម្រា�ក់ ឬសិម្ពត្ែភាពុ

កន�ង់ការផឹ្ល់់ព័ុត៌្��ឱ្្យ��ទាំ�់បោះពុល់បោះវិលា។ អ្ននកបង់់ពុ�ិ��សិិទិិ្ធិទ្ធិទួ្ធិល់��ជំូ�ួយពីុ

 Taxpayer Advocate Service (បោះសិវាកម្ពមគំ្នាម្រាទ្ធិអ្ននកបង់់ពុ�ិ) ម្រាបសិិ�បោះបើពួុកបោះ�

ជួូបម្រាបទ្ធិះ��ង់ការលំ់�កដែផ្នកហិ័រញ្ចញវិត្ែ� ឬម្រាបសិិ�បោះបើ IRS មិ្ព���បោះដាះម្រាសាយបញ្ញាាព្ុ�ិ

របស់ិពួុកបោះ�ឱ្្យ��ម្រាត្�ម្ពម្រាតូ្វិ �ិង់ទាំ�់បោះពុល់បោះវិលាតាម្ពរយ�ប�ាញ្ធីម្ពមតា។

បោះបសិកកម្ពមរបស់ិ IRS
បោះដំើម្ព្បីផី្ឹល់់ជូូ�បោះសិវាកម្ពមដែដំល់���ុ�ភាពុខ្លួពសិ់ដំល់់អ្ននកបង់់ពុ�ិរបសិ់សិហ័រដំឋអាបោះម្ពរិក បោះដាយជូួយពុួកបោះ�ឱ្្យ��យល់ដ់ំ�ង់ �ិង់បំបោះពុញ�ូវិ
ទ្ធិំ�ួល់ខ្លួុសិម្រាតូ្វិខាង់ពុ�ិរបសិ់ពុួកបោះ� បោះហ័ើយអ្ន�ុវិត្ចឹ្្បាប់ម្រាបកបបោះដាយភាពុសិុច្រិត្ �ិង់យុត្ឹិធីម្ព៌ដំល់ម់្ព�ុសិ្សទាំងំ់អ្នសិ់។
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ការពុិ�ិត្្យ ការបឹ�ង់ឧទ្ធិិរ�៍ ការម្រាបម្ពូល់ពុ�ិ �ិង់ម្រា�ក់បង់ិិល់សិង់វិិញ

ការពិន្ធិត៌្យ (សិវន្ធកម្ពម) 
បោះយើង់ទ្ធិទួ្ធិល់យកការម្រាបកាសិពុ�ិរបស់ិអ្ននកបង់់ពុ�ិ ដូំច្ដែដំល់��ដាក់។ 

ម្រាបសិិ�បោះបើបោះយើង់សាកសួិរអំ្នពីុការម្រាបកាសិពុ�ិរបស់ិអ្ននក ឬបោះម្រាជូើសិបោះរ�សិវាបោះដំើម្្ពបីី

ពិុ�ិត្្យ បោះ�ះមិ្ព����័យថាអ្ននកជាម្ព�ុស្ិសមិ្ព�បោះសាះះ្ម្រាត្ង់់បោះនាំះបោះទ្ធិ។  

ការសាកសួិរ ឬការពិុ�ិត្្យអាច្ ឬមិ្ព�អាច្នំាំឱ្្យ��បង់់ពុ�ិបដែ�ែម្ព។ បោះយើង់

អាច្បិទ្ធិករ�ីរបស់ិអ្ននកបោះដាយគ្នាះ�្ការផ្លាាស់្ិបឹ�រ ឬអ្ននកអាច្ទ្ធិទួ្ធិល់��

ម្រា�ក់បងិិ់ល់សិង់វិិញ។ 

ដំំបោះ�ើរការនៃ�ការបោះម្រាជូើសិបោះរ�សិការម្រាបកាសិពុ�ិបោះដំើម្្ពបីីពិុ�ិត្្យ ធីម្ពមតាចាប់បោះផឹ្ើម្ព

តាម្ពវិិធីីមួ្ពយ កន�ង់ចំ្បោះ�ម្ពវិិធីីពីុរ។ ដំំបូង់ បោះយើង់បោះម្រាបើកម្ពមវិិធីីកំុព្ុយ�ទ័្ធិរបោះដំើម្្ពបីី

កំ�ត់្អ្នតឹ្សិញ្ញាា�្ការម្រាបកាសិពុ�ិដែដំល់អាច្��ចំ្�ួ�មិ្ព�ម្រាត្�ម្ពម្រាតូ្វិ។ 

កម្ពមវិិធីីទំាំង់បោះ�ះអាច្ដែផ្អកបោះល់ើព័ុត៌្��ការម្រាបកាសិពុ�ិ ដូំច្ជាសំិ�ំំដែបបបទ្ធិ

បោះល់ខ្លួ១០៩៩ (Forms 1099) �ិង់ W-2 បោះល់ើការសិិក្សានៃ�ការពិុ�ិត្្យ

ក�ួង់ម្ពក ឬបោះល់ើបញ្ញាាមួ្្ពយចំ្�ួ�ដែដំល់��កំ�ត់្បោះដាយ�បោះម្រា�ង់ការ

អ្ន�ុបោះលាម្ពតាម្ពច្្បាប់។ ទី្ធិពីុរ បោះយើង់បោះម្រាបើព័ុត៌្��ពីុម្រាបភពុខាង់បោះម្រា�ដែដំល់

បងាាញ្ថាការម្រាបកាសិពុ�ិអាច្��ចំ្�ួ�មិ្ព�ម្រាត្�ម្ពម្រាតូ្វិ។ ម្រាបភពុទំាំង់បោះ�ះ

អាច្រាប់បញ្ចច�ល់ទំាំង់សារព័ុត៌្�� កំ�ត់្ម្រាតាសាធារ�� �ិង់បុ�គល់

ផ្លាាល់្់។ ម្រាបសិិ�បោះបើបោះយើង់កំ�ត់្ថាព័ុត៌្����ភាពុម្រាត្�ម្ពម្រាតូ្វិ �ិង់អាច្

ទុ្ធិកចិ្តឹ្�� បោះយើង់អាច្បោះម្រាបើវាបោះដំើម្្ពបីីបោះម្រាជូើសិបោះរ�សិការម្រាបកាសិពុ�ិ�មួ្ពយ

សិម្រា�ប់ការពិុ�ិត្្យ។ 

ការបោះ�ះពុុម្ពពផ្្សាយបោះល់ខ្លួ៥៥៦ (Publication 556), ការពិុ�ិត្្យបោះល់ើ

ការម្រាបកាសិពុ�ិ (Examination of Returns), សិិទិិ្ធិប�ឹ�ង់ឧទិ្ធិរ�៍  

(Appeal Rights) �ិង់ប�ឹ�ង់ទាំម្ពទាំរម្រា�ក់បងិិ់ល់សិង់វិិញ (Claims 

for Refund) ពុ�្យល់់អំ្នពីុវិិធា� �ិង់�ីតិ្វិិធីីដែដំល់បោះយើង់អ្ន�ុវិតឹ្កន�ង់ការពិុ�ិត្្យ

។ ដែផ្នកខាង់បោះម្រាកាម្ពបោះ�ះ ផឹ្ល់់�ូវិទិ្ធិដំឋភាពុទូ្ធិបោះ�ពីុរបោះបៀបដែដំល់បោះយើង់បោះធិីើការ

ពិុ�ិត្្យ។

តាម្ពសិំបុប្រាត៌ 
បោះយើង់ម្រា�ប់ម្រា�ង់ការពិុ�ិត្្យ �ិង់ការសាកសួិរជាបោះម្រាច្ើ�តាម្ពតាម្ពសំិបុម្រាត្។

 បោះយើង់��ង់បោះផ្ើើលិ់ខិ្លួត្មួ្ពយច្្បាប់បោះ�អ្ននក បោះដាយបោះសិនើសំុិព័ុត៌្��បដែ�ែម្ព ឬ

បោះហ័តុ្ផ្ល់ដែដំល់បោះយើង់បោះជូឿជាក់ថាវាអាច្ចំា�ច់្បោះដំើម្្ពបីីផ្លាាស់្ិបឹ�រការម្រាបកាសិ

ពុ�ិរបស់ិអ្ននក។ អ្ននកអាច្បោះ�ួើយត្បតាម្ពលិ់ខិ្លួត្ ឬអ្ននកអាច្បោះសិនើសំុិកិច្ច

សិ�ាស្ិ�៍ផ្លាាល់្់ខួ្លួ��ជាមួ្ពយអ្ននកពិុ�ិត្្យ�ាក់្។ ម្រាបសិិ�បោះបើអ្ននកបោះផ្ើើម្ពកបោះយើង់

�ូវិព័ុត៌្��ដែដំល់��បោះសិនើសំុិ ឬផឹ្ល់់�ូវិការពុ�្យល់់ បោះយើង់អាច្ ឬមិ្ព�អាច្

យល់់ម្រាពុម្ពជាមួ្ពយអ្ននក បោះហ័ើយបោះយើង់��ង់ពុ�្យល់់ពីុមូ្ពល់បោះហ័តុ្នៃ�ការផ្លាាស់្ិបឹ�រ

�មួ្ពយ។ សូិម្ពកំុសាាក់្បោះសិើើរកន�ង់ការសិរបោះសិរម្ពកបោះយើង់ អំ្នពីុអីិ្នមួ្ពយដែដំល់

អ្ននកមិ្ព�យល់់។ 

តាម្ពកិចំចសិមាា្សិន្ធ៍ 
ម្រាបសិិ�បោះបើបោះយើង់ជូូ�ដំំ��ង់អ្ននក ថាបោះយើង់��ង់បោះធិីើការពិុ�ិត្្យរបស់ិអ្ននក

តាម្ពរយ�កិច្ចសិ�ាស្ិ�៍ផ្លាាល់្់ខួ្លួ�� ឬអ្ននកបោះសិនើសំុិកិច្ចសិ�ាស្ិ�៍បោះនាំះ អ្ននក��

សិិទិិ្ធិបោះសិនើសំុិឱ្្យ��ការពិុ�ិត្្យតាម្ពបោះពុល់បោះវិលា �ិង់ទី្ធិកដែ�ួង់ដែដំល់សិម្ព

បោះហ័តុ្ផ្ល់សិម្រា�ប់អ្ននក �ិង់ IRS។ ម្រាបសិិ�បោះបើអ្ននកពិុ�ិត្្យរបស់ិបោះយើង់បោះសិនើសំុិ

ការផ្លាាស់្ិបឹ�រ�មួ្ពយ ចំ្បោះពាះការម្រាបកាសិពុ�ិរបស់ិអ្ននក ពួុកបោះ���ង់ពុ�្យល់់ពីុ

មូ្ពល់បោះហ័តុ្នៃ�ការផ្លាាស់្ិបឹ�របោះនាំះ។ ម្រាបសិិ�បោះបើអ្ននកមិ្ព�យល់់ម្រាសិប��ង់ការផ្លាាស់្ិ

បឹ�រទំាំង់បោះ�ះបោះទ្ធិ អ្ននកអាច្សំុិជួូបជាមួ្ពយអ្ននកម្រាតួ្ត្ម្រាតារបស់ិអ្ននកពិុ�ិត្្យបោះនាំះ។ 

ការពិន្ធិត៌្យម្ពឹង់បោះទ្ធិៀត៌ 
ម្រាបសិិ�បោះបើបោះយើង់��ពិុ�ិត្្យការម្រាបកាសិពុ�ិរបស់ិអ្ននកចំ្បោះពាះបោះរឿង់ដំដែដំល់ៗ

កន�ង់រយ�បោះពុល់២ឆ្នាំា្កំ�ួង់ម្ពក បោះហ័ើយមិ្ព���បោះសិនើសំុិផ្លាាស់្ិបឹ�របំ�ំល់ពុ�ិ

របស់ិអ្ននកបោះទ្ធិ សូិម្ពទាំក់ទ្ធិង់ម្ពកបោះយើង់ឱ្្យ��ឆ្នាំប់ តាម្ពដែដំល់អាច្បោះធិីើបោះ��� 

បោះដំើម្្ពបីីឱ្្យបោះយើង់អាច្ដំ�ង់ថាបោះត្ើបោះយើង់�ួរដែត្បញ្្ចឈប់ការពិុ�ិត្្យបោះនាំះឬអ្នត់្។ 

បណឹឹង់ឧទ្ធិធរណ៍
ម្រាបសិិ�បោះបើអ្ននកមិ្ព�យល់់ម្រាសិប��ង់ការផ្លាាស់្ិបឹ�រដែដំល់��ដាក់បោះសិនើរបស់ិ

អ្ននកពិុ�ិត្្យបោះទ្ធិ អ្ននកអាច្បឹ�ង់ឧទិ្ធិរ�៍ពួុកបោះ�បោះ� Appeals Office of the 

IRS (ការិយាល័់យប�ឹ�ង់ឧទិ្ធិរ�៍របស់ិ IRS)។ ភាពុខុ្លួសិគ្នាាភ្ា�បោះម្រាច្ើ�

អាច្ម្រាតូ្វិ��បោះដាះម្រាសាយបោះដាយគ្នាះ�្ការកាត់្កីឹរបស់ិតុ្លាការដែដំល់

��ត្នៃមួ្ពនៃ�ួ �ិង់ចំ្�យបោះពុល់បោះម្រាច្ើ�។ សិិទិិ្ធិបឹ�ង់ឧទិ្ធិរ�៍របស់ិអ្ននកម្រាតូ្វិ��

ពុ�្យល់់ជាល់ម្ពអតិ្ទំាំង់បោះ�កន�ង់ការបោះ�ះពុុម្ពពផ្្សាយបោះល់ខ្លួ៥ (Publication 

5), សិិទិិ្ធិបឹ�ង់ឧទិ្ធិរ�៍របស់ិអ្ននក �ិង់របោះបៀបបោះរៀបចំ្ការត្វាា ្ម្រាបសិិ�បោះបើអ្ននក

មិ្ព�យល់់ម្រាសិប (Your Appeal Rights and How To Prepare a 

Protest If You Don’t Agree) �ិង់បោះ�កន�ង់ការបោះ�ះពុុម្ពពផ្្សាយបោះល់ខ្លួ៥៥៦  

(Publication 556), ការពិុ�ិត្្យម្រា�ក់បងិិ់ល់សិង់វិិញ (Examination 

of Returns), សិិទិិ្ធិបឹ�ង់ឧទិ្ធិរ�៍ (Appeal Rights) �ិង់ប�ឹ�ង់ទាំម្ពទាំរ

ម្រា�ក់បងិិ់ល់សិង់វិិញ (Claims for Refund)។

ម្រាបសិិ�បោះបើអ្ននកមិ្ព�ច្ង់់បោះម្រាបើ Appeals Office (ការិយាល័់យប�ឹ�ង់

ឧទិ្ធិរ�៍) ឬមិ្ព�យល់់ម្រាសិប��ង់ការរកបោះ�ើញរបស់ិការិយាល័់យបោះទ្ធិ អ្ននក

អាច្បោះល់ើកយកបោះរឿង់កីឹរបស់ិអ្ននកបោះ� U.S. Tax Court (តុ្លាការពុ�ិដារ

សិហ័រដំឋអាបោះម្ពរិក), U.S. Court of Federal Claims (តុ្លាការប�ឹ�ង់

ទាំម្ពទាំរសំិ�ង់សិហ័ព័ុ�ិ) ឬ U.S. District Court (តុ្លាការមូ្ពល់ដាា�្

សិហ័រដំឋអាបោះម្ពរិក) បោះ�កដែ�ួង់ដែដំល់អ្ននករស់ិបោះ�។ ម្រាបសិិ�បោះបើអ្ននកបោះល់ើកយក

បោះរឿង់កីឹរបស់ិអ្ននកបោះ�តុ្លាការ IRS ��ង់��ប�ើ�កកន�ង់ការបងាាញ្អ្នង់គបោះហ័តុ្

ជាក់លាក់ ម្រាបសិិ�បោះបើអ្ននករក្សាទុ្ធិកកំ�ត់្ម្រាតាម្រា�ប់ម្រាគ្នា�់បោះដំើម្្ពបីីបងាាញ្ពីុ

បំ�ំល់ពុ�ិរបស់ិអ្ននក ��សិហ័ការជាមួ្ពយ IRS �ិង់បំបោះពុញល់កខខ្លួ�ឌ

ជាក់លាក់បោះផ្្សង់បោះទ្ធិៀត្។ ម្រាបសិិ�បោះបើតុ្លាការយល់់ម្រាសិបជាមួ្ពយអ្ននកបោះល់ើ

បញ្ញាាភ្ា�បោះម្រាច្ើ�កន�ង់ករ�ីរបស់ិអ្ននក បោះហ័ើយបោះ�ើញថាជំូហ័ររបស់ិបោះយើង់

មិ្ព�សិម្ពបោះហ័តុ្ផ្ល់បោះម្រាច្ើ� អ្ននកម្រាបដែហ័ល់ជាអាច្ទ្ធិទួ្ធិល់��ម្ពកវិិញ�ូវិការ

ចំ្�យរដំឋ�ល់ �ិង់ការចំ្�យបោះល់ើប�ឹ�ង់វិិវាទ្ធិមួ្ពយចំ្�ួ�។ អ្ននក��ង់

មិ្ព���សិិទិិ្ធិទ្ធិទួ្ធិល់��ម្ពកវិិញ�ូវិការចំ្�យទំាំង់បោះ�ះបោះទ្ធិ បោះល់ើកដែល់ង់ដែត្

អ្ននក��ព្ុយាយាម្ពបោះដាះម្រាសាយបោះរឿង់កីឹរដំឋ�ល់របស់ិអ្ននក រួម្ពទំាំង់ការ�ួង់កាត់្

ម្រាបព័ុ�ិប�ឹ�ង់ឧទិ្ធិរ�៍ បោះហ័ើយអ្ននក��ផឹ្ល់់ឱ្្យបោះយើង់�ូវិព័ុត៌្��ដែដំល់

ចំា�ច់្បោះដំើម្្ពបីីបោះដាះម្រាសាយបោះរឿង់កីឹ។ 

ការប្រាបម្ពូ�ពន្ធធ 
ការបោះ�ះពុុម្ពពផ្្សាយបោះល់ខ្លួ៥៩៤ (Publication 594), ដំំបោះ�ើរការនៃ�ការ

ម្រាបមូ្ពល់ពុ�ិ IRS (IRS Collection Process) ពុ�្យល់់អំ្នពីុសិិទិិ្ធិ �ិង់

ទំ្ធិ�ួល់ខុ្លួសិម្រាតូ្វិរបស់ិអ្ននកទាំក់ទ្ធិង់��ង់ការបង់់ពុ�ិសិហ័ព័ុ�ិ។  វាពិុពុ�៌នាំ

អំ្នពីុ៖ 

• អីិ្នដែដំល់ម្រាតូ្វិបោះធិីើបោះ�បោះពុល់អ្ននកជំូពាក់ពុ�ិ។ វាពិុពុ�៌នាំអំ្នពីុអីិ្នដែដំល់ម្រាតូ្វិបោះធិីើ  

ម្រាបសិិ�បោះបើអ្ននកទ្ធិទួ្ធិល់��វិិកកយបម្រាត្ពុ�ិ �ិង់អីិ្នដែដំល់ម្រាតូ្វិបោះធិីើ ម្រាបសិិ�បោះបើអ្ននក

�ិត្ថាវិិកកយបម្រាត្ពុ�ិរបស់ិអ្ននកខុ្លួសិ។ វារួម្ពបញ្ចច�ល់ទំាំង់ការបង់់រំល់ស់ិ ការ

ពុ�្យារបោះពុល់វិិធា�ការម្រាបមូ្ពល់ពុ�ិ �ិង់ការដាក់បោះសិនើការសិម្រាម្ពបសិម្រាមួ្ពល់។ 

• វិិធា�ការម្រាបមូ្ពល់ពុ�ិរបស់ិ IRS។ វាម្រា�បដំ�ឹប់បោះល់ើសិិទិិ្ធិឃាត់្ទុ្ធិក ការ

បោះដាះដែល់ង់សិិទិិ្ធិឃាត់្ទុ្ធិក ការយកពុ�ិ ការបោះដាះដែល់ង់ពុ�ិ ការរឹបអូ្នសិ �ិង់

ការល់ក់ បោះហ័ើយ�ិង់ការបោះដាះដែល់ង់ម្រាទ្ធិព្ុយសិម្្ពបីតិឹ្។ 

• ការបញ្ញាាក់្របស់ិ IRS បោះ� State Department (នាំយកដាា�្រដំឋ) អំ្នពីុ

បំ�ំល់ពុ�ិដែដំល់មិ្ព���បំបោះពុញកាត្ពិុកិច្ចយាាង្់ធីង�់ធីងរ ដែដំល់ជាទូ្ធិបោះ���ង់

ប�ាល្់ឱ្្យ��ការបដិំបោះសិធីការដាក់ពាក្យសំុិលិ់ខិ្លួត្�ួង់ដែដំ� បោះហ័ើយអាច្

នំាំម្ពក�ូវិការឱ្្យដំកហូ័ត្លិ់ខិ្លួត្�ួង់ដែដំ�បោះទ្ធិៀត្ផ្ង់។

សិិទិិ្ធិបឹ�ង់ឧទិ្ធិរ�៍អំ្នពីុការម្រាបមូ្ពល់ពុ�ិរបស់ិអ្ននក ម្រាតូ្វិ��ពុ�្យល់់ជាល់ម្ពអតិ្

បោះ�កន�ង់ការបោះ�ះពុុម្ពពផ្្សាយបោះល់ខ្លួ១៦៦០ (Publication 1660) សិិទិិ្ធិបឹ�ង់

ឧទិ្ធិរ�៍អំ្នពីុការម្រាបមូ្ពល់ពុ�ិ (Collection Appeal Rights)។ 

ជូំន្ធួយសិបោះ��ះ្ះបឹី/ប្រាបពន្ធធដែ��គ្មាា្ន្ធ
កំហុសិ 
ជាទូ្ធិបោះ� ទំាំង់អ្ននក �ិង់បីឹ/ម្រាបពុ�ិរបស់ិអ្ននក �ាក់្ៗម្រាតូ្វិទ្ធិទួ្ធិល់ខុ្លួសិម្រាតូ្វិបោះល់ើការ

បង់់ចំ្�ួ�ទ្ធិ�កម្រា�ក់ពុ�ិបោះពុញ ការម្រា�ក់ �ិង់ការពិុ�័យដំល់់កំ�ត់្បោះ�កន�ង់  

ការម្រាបកាសិពុ�ិរួម្ពគ្នាារ្បស់ិអ្ននក។ បោះទាំះយាាង្់�កីឹ ម្រាបសិិ�បោះបើអ្ននក��

ល់កខ��ម្រា�ប់ម្រាគ្នា�់បោះដំើម្្ពបីីទ្ធិទួ្ធិល់ជំូ�ួយសិបោះ�ងាះះ្សិម្រា�ប់បីឹ/ម្រាបពុ�ិដែដំល់

គ្នាះ�្កំហុ័សិ អ្ននកអាច្ម្រាតូ្វិ��ប�ិ�រប�ែយពីុដែផ្នកខួ្លួះ ឬទំាំង់អ្នស់ិនៃ�បំ�ំល់

រួម្ពរបស់ិអ្ននក។ បោះដំើម្្ពបីីបោះសិនើសំុិការប�ិ�រប�ែយ អ្ននកម្រាតូ្វិដាក់សំិ�ំំដែបបបទ្ធិ

បោះល់ខ្លួ៨៨៥៧ (Form 8857), សំិបោះ�ើរសំុិជំូ�ួយសិបោះ�ងាះះ្សិម្រា�ប់បីឹ/

ម្រាបពុ�ិដែដំល់គ្នាះ�្កំហុ័សិ (Request for Innocent Spouse Relief)។ 

សិម្រា�ប់ព័ុត៌្��បដែ�ែម្ពអំ្នពីុជំូ�ួយសិបោះ�ងាះះ្សិម្រា�ប់បីឹ/ម្រាបពុ�ិដែដំល់គ្នាះ�្

កំហុ័សិ សូិម្ពបោះម្ពើល់ការបោះ�ះពុុម្ពពផ្្សាយបោះល់ខ្លួ៩៧១ (Publication 971), 

ជំូ�ួយសិបោះ�ងាះះ្សិម្រា�ប់បីឹ/ម្រាបពុ�ិដែដំល់គ្នាះ�្កំហុ័សិ (Innocent Spouse 

Relief) �ិង់សំិ�ំំដែបបបទ្ធិបោះល់ខ្លួ៨៨៥៧ (Form 8857)។

ទំ្ធិនាក់ទំ្ធិន្ធង់របស់ិភាគីុទី្ធិបីដែ��មាន្ធ
សិកាានុ្្ធព�
ជាទូ្ធិបោះ� IRS ��ង់ទាំក់ទ្ធិង់បោះដាយផ្លាាល់្់ជាមួ្ពយអ្ននក ឬអ្ននកតំ្�ង់ដែដំល់

��ការអ្ន�ុញ្ញាាត្្ម្រាត្�ម្ពម្រាតូ្វិរបស់ិអ្ននក។ បោះទាំះយាាង្់�កីឹ បោះពុល់ខួ្លួះបោះយើង់

�ិយាយជាមួ្ពយម្ព�ុស្ិសបោះផ្្សង់បោះទ្ធិៀត្ ម្រាបសិិ�បោះបើបោះយើង់ម្រាតូ្វិការព័ុត៌្��ដែដំល់

អ្ននកមិ្ព�អាច្ផឹ្ល់់ ឬបោះដំើម្្ពបីីបោះផ្ើ�ង់ផ្លាាត់្្ព័ុត៌្��ដែដំល់បោះយើង់��ទ្ធិទួ្ធិល់។

 ម្រាបសិិ�បោះបើបោះយើង់ទាំក់ទ្ធិង់ម្ព�ុស្ិសបោះផ្្សង់បោះទ្ធិៀត្ ដូំច្ជាអ្ននកជិូត្ខាង់ ធីនាំគ្នារ

 �ិបោះយាជូក ឬ�ិបោះយាជិូត្ ជាទូ្ធិបោះ� បោះយើង់��ង់ម្រាតូ្វិម្រា�ប់ពួុកបោះ��ូវិព័ុត៌្��ដ៏ំ

កំ�ត់្ ដូំច្ជាបោះ�ះះ្របស់ិអ្ននក។ ច្្បាប់ហាម្ពឃាត់្បោះយើង់មិ្ព�ឱ្្យបបោះញ្ចចញ

ព័ុត៌្��បោះល់ើសិពីុអីិ្នដែដំល់ចំា�ច់្ បោះដំើម្្ពបីីទ្ធិទួ្ធិល់�� ឬបោះផ្ើ�ង់ផ្លាាត់្្ព័ុត៌្��

ដែដំល់បោះយើង់កំពុុង់ដែសិិង់រក។ ការចំា�ច់្របស់ិបោះយើង់បោះដំើម្្ពបីីទាំក់ទ្ធិង់ម្ព�ុស្ិស

បោះផ្្សង់បោះទ្ធិៀត្អាច្ប�ឹ ដំរាប���សិកម្ពមភាពុបោះ�កន�ង់ករ�ីរបស់ិអ្ននក

។ ម្រាបសិិ�បោះបើបោះយើង់ទាំក់ទ្ធិង់ម្ព�ុស្ិសបោះផ្្សង់បោះទ្ធិៀត្ អ្ននក��សិិទិិ្ធិបោះសិនើសំុិបញីី្ច

បោះ�ះះ្អ្ននកដែដំល់បោះយើង់��ទាំក់ទ្ធិង់។ ការបោះសិនើសំុិរបស់ិអ្ននកអាច្បោះធិីើបោះ�ើង់

តាម្ពទូ្ធិរស័ិពុើ ជាលាយល់កខ�៍អ្នក្សរ ឬកន�ង់អំ្ន��ង់បោះពុល់កិច្ចសិ�ាស្ិ�៍

ផ្លាាល់្់ខួ្លួ��។ 

ប្រា�ក់បង់ិិ�សិង់វិញ 
អ្ននកអាច្ដាក់ពាក្យប�ឹ�ង់ទាំម្ពទាំរម្រា�ក់បងិិ់ល់សិង់វិិញ ម្រាបសិិ�បោះបើអ្ននក

�ិត្ថាអ្ននក��បង់់ពុ�ិបោះម្រាច្ើ�បោះពុក។ ជាទូ្ធិបោះ� អ្ននកម្រាតូ្វិដែត្ដាក់ពាក្យប�ឹ�ង់

ទាំម្ពទាំរកន�ង់រយ�បោះពុល់៣ឆ្នាំា្ ំ�ិត្ចាប់ពីុនៃ�ងដែដំល់អ្ននក��ដាក់ការម្រាបកាសិ

ពុ�ិបោះដំើម្ពរបស់ិអ្ននក ឬ២ឆ្នាំា្�ិំត្ចាប់ពីុនៃ�ងដែដំល់អ្ននក��បង់់ពុ�ិ �ឺមួ្ពយ�

ដែដំល់ចុ្ង់បោះម្រាកាយបោះ�។ ជាទូ្ធិបោះ� ច្្បាប់ផឹ្ល់់សិម្រា�ប់ការម្រា�ក់បោះល់ើម្រា�ក់បងិិ់ល់

សិង់វិិញរបស់ិអ្ននក ម្រាបសិិ�បោះបើវាមិ្ព���បង់់កន�ង់រយ�បោះពុល់៤៥នៃ�ង �ិត្ចាប់ពីុ

នៃ�ងដែដំល់អ្ននក��ដាក់ការម្រាបកាសិពុ�ិ ឬទាំម្ពទាំរម្រា�ក់បងិិ់ល់សិង់វិិញរបស់ិ

អ្ននក។ ការបោះ�ះពុុម្ពពផ្្សាយបោះល់ខ្លួ៥៥៦ (Publication 556), ការពិុ�ិត្្យបោះល់ើ

ការម្រាបកាសិពុ�ិ (Examination of Returns), សិិទិិ្ធិប�ឹ�ង់ឧទិ្ធិរ�៍  

(Appeal Rights) �ិង់ប�ឹ�ង់ទាំម្ពទាំរម្រា�ក់បងិិ់ល់សិង់វិិញ (Claims 

for Refund) ��ព័ុត៌្��បដែ�ែម្ពអំ្នពីុម្រា�ក់បងិិ់ល់សិង់វិិញ។

ម្រាបសិិ�បោះបើអ្ននកដំល់់កាល់កំ�ត់្��ង់ទ្ធិទួ្ធិល់��ម្រា�ក់បងិិ់ល់សិង់វិិញ ក៏បុុដែ�ឹ

អ្ននកមិ្ព���ដាក់ឯកសារម្រាបកាសិពុ�ិ ជាទូ្ធិបោះ� អ្ននកម្រាតូ្វិដាក់ឯកសារ

ម្រាបកាសិពុ�ិរបស់ិអ្ននកកន�ង់រយ�បោះពុល់៣ឆ្នាំា្ ំ�ិត្ចាប់ពីុនៃ�ងកំ�ត់្ដែដំល់អ្ននក

��ង់ទ្ធិទួ្ធិល់��ម្រា�ក់បងិិ់ល់សិង់វិិញ (រួម្ពទំាំង់ការពុ�្យារបោះពុល់) បោះដំើម្្ពបីី

ទ្ធិទួ្ធិល់��ម្រា�ក់បងិិ់ល់សិង់វិិញបោះ�ះ។ 

Taxpayer Advocate Service  
(បោះសិវាកម្ពមគ្មាំប្រាទ្ធិអ្ននកបង់់ពន្ធធ)
TAS �ឺជាអ្នង់គការ ឯករាជ្ូយ មួ្ពយ��បោះ�កន�ង់ IRS ដែដំល់អាច្ជួូយការ

ពារសិិទិិ្ធិអ្ននកបង់់ពុ�ិរបស់ិអ្ននក។ បោះយើង់អាច្ផឹ្ល់់ជំូ�ួយជូូ�អ្ននក ម្រាបសិិ�បោះបើ

បញ្ញាាព្ុ�ិរបស់ិអ្ននកបង់កការលំ់�ក ឬអ្ននក��ព្ុយាយាម្ព ក៏បុុដែ�ឹអ្ននកមិ្ព�អាច្

បោះដាះម្រាសាយបញ្ញាារ្បស់ិអ្ននកជាមួ្ពយ IRS។ ម្រាបសិិ�បោះបើអ្ននក��ល់កខ��

ម្រា�ប់ម្រាគ្នា�់សិម្រា�ប់ជំូ�ួយរបស់ិបោះយើង់ដែដំល់ឥត្�ិត្នៃ�ួជា�ិច្ច បោះយើង់��ង់

បោះធិីើអីិ្នម្រា�ប់យាាង្់ដែដំល់អាច្បោះធិីើ�� បោះដំើម្្ពបីីជួូយអ្ននក។ សូិម្ពចូ្ល់បោះម្ពើល់ www.

taxpayeradvocate.irs.gov ឬបោះ�ទូ្ធិរស័ិពុើបោះល់ខ្លួ 1-877-777-4778។

ព័ត៌៌មាន្ធអ្នំពីពន្ធធដារ 
IRS ផឹ្ល់់ជូូ�ម្រាបភពុដូំច្ខាង់បោះម្រាកាម្ពសិម្រា�ប់សំិ�ំំដែបបបទ្ធិ ការបោះ�ះពុុម្ពព

ផ្្សាយ �ិង់ព័ុត៌្��បដែ�ែម្ព។ 

•  សិំណួរអ្នំពីពន្ធធ៖ 1-800-829-1040 (1-800-829-4059 សិម្រា�ប់  

TTY/TDD)

•  សិំណំំដែបបបទ្ធិ ការបោះ�ះពុម្ពពផ្្សាយ៖ 1-800-829-3676 

(1-800-829-4059 សិម្រា�ប់ TTY/TDD) 

• អ្នី�ន្ធបោះធើណិត៌៖ www.irs.gov 

•   Small Business Ombudsman (ភាា្ក់�របោះសិុើបអ្នបោះង់េត៌បណឹឹង់
ត៌វាា្អាជូីវកម្ពមខ្នាា្ត៌ត៌ូចំ)៖ អ្នង់គភាពុអាជូីវិកម្ពមខាា្ត្ត្ូច្អាច្ច្ូល់រួម្ពកន�ង់

ដំំបោះ�ើរការ�ិយត្កម្ពម �ិង់ផ្ឹល់់បោះយាបល់់បោះល់ើសិកម្ពមភាពុអ្ន�ុវិត្ឹរបសិ់ 

IRS បោះដាយបោះ�ទ្ធិូរសិ័ពុើបោះល់ខ្លួ 1-888-REG-FAIR។ 

•  Treasury Inspector General for Tax Administration (

អ្នធិការរត៌នាគ្មារសិប្រាមាប់រ�ឋ��ពន្ធធដារ)៖ អ្ននកអាច្រាយការ�៍

បោះដាយសិ�ា្ត្់អ្នំពុីការម្រាបម្រាពុ�ត្ឹពុុំម្រាត្�ម្ពម្រាត្ូវិ ការខ្លួីះខាា្យ ការល់ួច្ប�ួំ  

ឬការរំបោះលាភបំពា�បោះដាយ�ិបោះយាជូិត្ IRS បោះដាយបោះ�ទ្ធិូរសិ័ពុើបោះល់ខ្លួ  

1-800-366-4484 (1-800-877-8339សិម្រា�ប់ TTY/TDD)។ អ្ននក

អាច្បោះ�ដែត្រក្សាភាពុអ្ននាំម្ពិក។


