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ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਰਦਾਤਾ ਵਜਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ, ਅਪੀਲ, ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਧਰਫੰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰ ਧਕਧਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਧਨਸ਼ ਧਵੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।

ਕਰਦਾਤਾ ਧਬਲ ਔਫ਼ ਰਾਈਟਸ
1. ਸੂਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਧਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਟੈਕਸ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਫਾਰਮਾਂ, ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ, ਨੋਧਟਸਾਂ ਅਤੇ 
ਪੱਤਰ ਧਵਹਾਰ ਧਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ IRS ਪ੍ਰ ਧਕਧਰਆਵਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਖਾਧਤਆਂ ਬਾਰੇ IRS ਦੇ ਫੈਸਧਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਧਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 
ਨਤੀਧਜਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਧਵਆਧਖਆ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

2. ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ IRS ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਧਵੱਚ ਤੁਰੰਤ, ਸੁਧਹਰਦ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ, IRS ਤਂੋ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

3. ਕਰ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਤਂੋ ਵੱਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, 
ਧਜਸ ਧਵਚ ਧਵਆਜ ਅਤੇ ਜੁ਼ਰਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ IRS ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ 
ਤਰ੍ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

4. IRS ਦੀ ਸਧਿਤੀ ਨੰੂ ਿੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਰਸਮੀ IRS ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਧਵਤ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਧਵੱਚ ਵਾਿੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ 
ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਧਕ IRS ਆਪਣੇ ਸਮਂੇ ਧਸਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 
ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਧਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਧਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਤੀਧਕਧਰਆ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 
ਹੈ ਜੇ IRS ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਧਿਤੀ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

5. ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਰਮ ਧਵੱਿ IRS ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਧਿਕਾਰ
ਕਰਦਾਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਧਨਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ IRS ਫੈਸਧਲਆਂ ਦੀ ਧਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਧਨਆਈਂ 
ਪ੍ਰ ਬੰਿਕੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ Office of Appeals 
(ਅਪੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਿੀ ਧਲਖਤੀ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਧਵੱਚ ਧਲਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

6. ਅੰਤਮਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ IRS ਦੀ ਸਧਿਤੀ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਿ ਤਂੋ ਵੱਿ ਸਮਂੇ ਦੇ 
ਨਾਲ ਨਾਲ IRS ਕੋਲ ਧਕਸੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਲ ਦਾ ਆਧਡਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕਠਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਿ ਤਂੋ ਵੱਿ ਸਮਂੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ 
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਧਕ IRS ਨੇ ਆਧਡਟ ਕਦਂੋ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

7. ਧਨੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਧਕ ਕੋਈ ਵੀ IRS ਪੱੁਛ-ਧਗੱਛ, 
ਜਾਂਚ, ਜਾਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਂੋ ਵੱਿ ਵਿੇਰੇ 
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਸੁਰੱਧਖਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰ ਧਕਧਰਆ 
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਧਜੱਿੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਧਚਤ ਪ੍ਰ ਧਕਧਰਆ ਸੁਣਵਾਈ 
ਕਰੇਗੀ।

8. ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਧਕ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ IRS ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਧਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਂੋ ਤੱਕ 
ਕਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਧਕ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਧਰਟਰਨ ਧਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਵਰੱੁਿ 
ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਧਰਟਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

9. ਪ੍ਰ ਤੀਧਨਿਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ IRS ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ 
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਤੀਧਨਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਦਾਤਾ ਪ੍ਰ ਤੀਧਨਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ 
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ Low Income Taxpayer Clinic (ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਕਰਦਾਤਾ 
ਕਲੀਧਨਕ) ਤਂੋ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

10. ਸਹੀ ਅਤੇ ਧਨਰਪੱਖ ਕਰ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕਰ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਤਂੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਿਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਧਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰੀਵ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਯੋਗਤਾ, ਜਾਂ ਸਮਂੇ ਧਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਧਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਧਕ ਉਹ Taxpayer Advocate Service 
(ਕਰਦਾਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੇਵਾ) ਤਂੋ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਧਵੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ IRS ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦੇ 
ਮੱੁਧਦਆਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮਂੇ ਧਸਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

IRS ਮਿਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਧਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਧਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 
ਸਭ ਲਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਧਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਧਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
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ਜਾਂਚਾਂ, ਅਪੀਲਾਂ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਧਰਫੰਡ
ਜਾਂਿਾਂ (ਆਧਡਟ) 
ਅਸੀਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਧਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਟਰਨ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਧਗੱਛ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ। ਪੱੁਛਧਗੱਛ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ 
ਵਿੇਰੇ ਕਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੇਸ ਨੰੂ ਧਬਨ੍ਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਫੰਡ 
ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਜਾਂਚ ਲਈ ਧਰਟਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਧਕਧਰਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ 
ਤਰੀਧਕਆਂ ਧਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪਧਹਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 
ਧਰਟਰਨਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਧਪਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਜੰਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਰਟਰਨਜ਼, ਧਜਵਂੇ ਧਕ ਫਾਰਮ 1099 ਅਤੇ W-2, 
ਧਪਛਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮੱੁਧਦਆਂ 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ 
ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤਂੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਧਰਟਰਨ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ 
ਧਵੱਚ ਅਖਬਾਰ, ਜਨਤਕ ਧਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਧਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ 
ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਜਾਂਚ ਲਈ ਧਰਟਰਨ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 556, ਧਰਟਰਨਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ 
ਧਰਫੰਡ ਲਈ ਦਾਅਵੇ (Publication 556, Examination 
of Returns, Appeal Rights, and Claims for 
Refund), ਉਹਨਾਂ ਧਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਧਕਧਰਆਵਾਂ ਦੀ ਧਵਆਧਖਆ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚਾਂ ਧਵੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਧਦੱਤਤੇ 
ਭਾਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਅਸੀਂ ਧਕਵਂੇ ਜਾਂਚਾਂ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ 
ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਪੱੁਛਧਗੱਛਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਕਉ ਂਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਟਰਨ 
ਧਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ 
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨਾਲ ਧਨੱਜੀ ਇੰਟਰਧਵਊ ਲਈ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਲ ਕਰਦੇ 
ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਧਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਧਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ 
ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਧਕਸੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ 
ਧਲਖਣ ਧਵੱਚ ਨਾ ਧਝਝਕੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇੰਟਰਧਵਊ ਰਾਹੀ ਂ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਧਚਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਧਨੱਜੀ 
ਇੰਟਰਧਵਊ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਜਹੀ ਇੰਟਰਧਵਊ ਲਈ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪੱੁਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਧਕ ਜਾਂਚ 
ਇੱਕ ਢੁਕਵਂੇ ਸਮਂੇ ਅਤੇ ਜਗ੍ਾ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ IRS 
ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਟਰਨ ਧਵੱਚ ਧਕਸੇ 
ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਧਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 
ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਧਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂਿਾਂ 
ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਪਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਧਵੱਚ ਧਕਸੇ ਇੱਕ ਧਵੱਚ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਟਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਧਵੱਚ 
ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਧਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਜਲਦੀ ਤਂੋ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ 
ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਜਾਂਚ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਅਪੀਲਾਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ 
ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ IRS ਦੇ Appeals Office (ਅਪੀਲ 
ਦਫ਼ਤਰ) ਧਵੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮੱਤਭੇਦ 
ਮਧਹੰਗੇ ਅਤੇ ਸਮਂੇ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮੱੁਕਦਧਮਆਂ 
ਦੇ ਧਬਨ੍ਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ 
ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 5, ਤੁਹਾਡੇ ਸਧਹਮਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪੀਲ 
ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਵਰੋਿ ਦੀ ਧਤਆਰੀ ਧਕੰਝ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 

(Publication 5, Your Appeal Rights and How 
To Prepare a Protest If You Don’t Agree), ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 556, ਧਰਟਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ 
ਧਰਫੰਡ ਲਈ ਦਾਅਵੇ (Publication 556, Examination 
of Returns, Appeal Rights, and Claims for 
Refund) ਧਵਚ ਧਦੱਤਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ Appeals Office (ਅਪੀਲ ਦਫਤਰ) ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਧਦਆਂ ਨਤੀਧਜਆਂ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੰੂ U.S. Tax Court (ਯੂ.ਐਸ. 
ਕਰ ਅਦਾਲਤ), U.S. Court of Federal Claims (ਸੰਘੀ 
ਦਾਅਧਵਆਂ ਦੀ ਯੂ.ਐਸ. ਅਦਾਲਤ), ਜਾਂ U.S. District Court 
(ਯੂ.ਐਸ. ਧਜਲ੍ਾ ਅਦਾਲਤ) ਧਵੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧਜੱਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਧਹੰਦੇ 
ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਧਵੱਚ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
IRS 'ਤੇ ਕੁਝ ਤੱਿਾਂ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਧਰਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, 
IRS ਨੰੂ ਸਧਹਯੋਗ ਧਦੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਧਵਚ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮੱੁਧਦਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡੀ ਸਧਿਤੀ ਬਹੁਤ 
ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨੁਧਚਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰ ਬੰਿਕੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ 
ਦੇ ਕੱੁਝ ਖਰਚੇ ਧਰਕਵਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਰਧਚਆਂ ਨੰੂ ਧਰਕਵਰ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ 
ਪ੍ਰ ਬੰਿਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਜਸ ਧਵੱਚ 
ਅਪੀਲ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਧਵੱਚਂੋ ਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੰੂ 
ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੱਤੀ। 

ਕਲੈਕਸ਼ਨ 
Publication 594, The IRS Collection Process 
(ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 594, IRS ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰ ਧਕਧਰਆ), ਸੰਘੀ ਕਰਾਂ ਦੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧਵਆਧਖਆ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ: 
• ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
ਇਹ ਧਵਵਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਕਰ ਦਾ ਧਬੱਲ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਹਾਡਾ ਧਬੱਲ ਗਲਤ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਵੱਚ ਧਕਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨਾ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਧਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਧਵੱਚ 
ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
• IRS ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਧਵੱਚ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰ 
ਛੱਡਣਾ, ਵਸੂਲੀ, ਵਸੂਲੀ ਛੱਡਣਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਧਵਕਰੀ, ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ 
ਛੱਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
• ਵਿੇਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜੇ਼ ਵਾਲੇ State Department (ਰਾਜ 
ਧਵਭਾਗ) ਲਈ IRS ਸਰਟੀਧਫਕੇਸ਼ਨ, ਧਜਸਦੇ ਧਸੱਤਟੇ ਵਜਂੋ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ 
ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ 
ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Publication 1660, Collection Appeal Rights 
(ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 1660, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ) ਧਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਧਦਆਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਧਵਸਿਾਰ ਧਵੱਚ 
ਦੱਧਸਆ ਧਗਆ ਹੈ। 

ਬੇਕਸੂਰ ਜੀਵਨਸਾਿੀ ਰਾਹਤ 
ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ, ਧਵਆਜ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਧਰਟਰਨ 
'ਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ/ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸਾਿੀ 
ਦੋਹਂੇ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਹੰੁਦਾ/ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਧਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਸੂਰ ਜੀਵਨ ਸਾਿੀ 
ਰਾਹਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀ 
ਤਂੋ ਕੱੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ 
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਾਰਮ 8857, ਬੇਕਸੂਰ ਜੀਵਨ 
ਸਾਿੀ ਰਾਹਤ (Form 8857, Request for Innocent 
Spouse Relief) ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਕਸੂਰ 
ਜੀਵਨ ਸਾਿੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ 971, 
ਬੇਕਸੂਰ ਜੀਵਨ ਸਾਿੀ ਰਾਹਤ (Publication 971, Innocent 
Spouse Relief), ਅਤੇ ਫਾਰਮ 8857 (Form 8857) ਦੇਖੋ।

ਸੰਭਾਵੀ ਤੀਸਰੇ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ
ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ, IRS ਧਸੱਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਤ 
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਨਧਜੱਠੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਧਕ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਅਧਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ 

ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਧਵੱਚ ਅਸਮਰੱਿ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੰੂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਧਜਵਂੇ ਧਕ ਕੋਈ 
ਗੁਆਂਢੀ, ਬਂੈਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਧਜਵਂੇ 
ਧਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਸਾਨੰੂ ਉਹ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਤਂੋ ਵੱਿ 
ਧਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤਂੋ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਧਜਸਦੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦਂੋ ਤੱਕ 
ਬਰਕਰਾਰ ਰਧਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਧਵੱਚ ਕੋਈ ਨਾ 
ਕੋਈ ਗਤੀਧਵਿੀ ਜਾਰੀ ਰਧਹੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਧਲਖਤੀ ਰੂਪ 
ਧਵੱਚ, ਜਾਂ ਧਕਸੇ ਧਨਜੀ ਇੰਟਰਧਵਊ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਰੀਫੰਡਸ 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ ਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਫੰਡ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਧਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਤੀ ਤਂੋ ਬਾਅਦ 3 
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਤੀ ਤਂੋ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲਾਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਧਵੱਚ 
ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਟਰਨ ਜਾਂ ਧਰਫੰਡ 
ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਤੀ ਤਂੋ ਬਾਅਦ 45 ਧਦਨਾਂ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਫੰਡ 'ਤੇ ਧਵਆਜ ਧਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 556, ਧਰਟਰਨਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ 
ਧਰਫੰਡ ਲਈ ਦਾਅਵੇ (Publication 556, Examination 
of Returns, Appeal Rights, and Claims for 
Refund)
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਫੰਡ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ 
ਸੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਧਰਫੰਡ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਧਰਟਰਨ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਧਮਤੀ (ਐਕਸਟਂੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ) ਤਂੋ 
ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਧਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਕਰਦਾਤਾ ਵਕੀਲ ਸੇਵਾ
TAS IRS ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਰਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਧਖਆ ਧਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ 
ਸੰਬੰਿੀ ਸਮੱਧਸਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ IRS ਨਾਲ 
ਆਪਣੀ ਸਮੱਧਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫਲ 
ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਧਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫਤ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।  
www.taxpayeradvocate.irs.gov 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 
1-877-777-4778 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕਰ ਸੰਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
IRS ਫਾਰਮਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਧਦੱਤਤੇ 
ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ 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) 

• ਇੰਟਰਨੈਟੱ: www.irs.gov 

•  Small Business Ombudsman (ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਲੋਕਪਾਲ): ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਿਾ ਧਨਯਧਮਤ ਪ੍ਰ ਧਕਧਰਆ 
ਧਵੱਚ ਹਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1-888-REG-FAIR ਨੰੂ ਕਾਲ 
ਕਰਕੇ IRS ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ 
ਹਟੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

•  Treasury Inspector General for Tax 
Administration (ਕਰ ਪ੍ਰ ਸ਼ਾਸਕ ਲਈ ਟ੍ਰੇ ਜ਼ਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 
ਜਨਰਲ): ਤੁਸੀਂ 1-800-366-4484 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਧਕਸੇ 
IRS ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਧਵਵਹਾਰ, ਬਰਬਾਦੀ, 
ਿੋਖਾਿੜੀ ਜਾਂ ਦੁਰਧਵਵਹਾਰ ਦੀ ਧਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (1-800-
877-8339  TTY/TDD ਲਈ)। ਤੁਸੀਂ ਅਧਗਆਤ ਰਧਹ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।


