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ٹیکس الء کے تحت آپ کے حقوق اور فرائض
شعبہ ٹیکسیشن اور فنانس کا مرکزی کام ٹیکس دہندگان کو ان کے حقوق اور ذمہ داریاں
سمجھنے میں مدد کرنا ہے۔ ان حقوق کے حوالے سے ٹیکس دہندگان کی آگاہی ریاست
اور مقامی ٹیکس سسٹمز کی قابلیت اور انصاف کی برقراری کے لیے اہم ہے۔
ریاست نیو یارک نے ٹیکس الء آرٹیکل  41میں ٹیکس دہنگان کے حقوق کے حوالے
سے ایک بل پاس کیا۔ محکمۂ ٹیکس درج ذیل کی فراہمی سے ٹیکس دہندگان کی معاونت
کرتا ہے:
•غیر تکنیکی بیانات جو کہ ٹیکس دہندگان کے حقوق اور آڈٹس کے حوالے سے
محکمے کے فرائض کی وضاحت کرتے ہیں؛
•محکمے کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے لیے ٹیکس دہندگان کے لیے طریقۂ
ٰ
دعوی کیا جا سکے ،اور شکایات درج کروائی جا سکیں؛ اور
کار ،تاکہ ریفنڈز کا
•وہ طریقۂ کار جو محکمہ ٹیکس ادا کرنے کی ذمہ داریوں کی نفاذ کاری کے لیے
استعمال کر سکتا ہے (جسے کلیکشن پراسیس کہا جاتا ہے)۔
آپ ہماری ویب سائٹ پر یا ہمیں کال کر کے بطور ٹیکس دہندہ اپنے حقوق ،بشمول ذیل
میں حوالے کے طور پر دی گئی تمام اشاعتوں کے حوالے سے مزید معلومات حاصل
کر سکتے ہیں (اس اشاعت کے آخر میں مدد درکار ہے؟ مالحظہ کریں)۔
یہ اشاعت ٹیکس ایڈمنسٹریشن پراسس کے مختلف مراحل میں ٹیکس دہندگان کے حقوق
کا خالصہ فراہم کرتی ہے۔

ریاست نیو یارک کا ٹیکس آڈٹ

ہم اس بات کی تصدیق کے لیے آڈٹس منعقد کرتے ہیں کہ ٹیکس دہندگان ٹیکس کی
درست رقم ادا کریں۔ ریاست نیو یارک کے ٹیکس الء کے مطابق ،آڈٹ کے دوران
آپ کوتمام ضروری ریکارڈز فراہم کرنے چاہیئں تاکہ آپ کے ریٹرن پر رپورٹ شدہ
معلومات کی تصدیق کی جائے۔ آڈٹ ہونے والے ریٹرن کی قسم کے لحاظ سے ،اس
میں آپ کی آمدنی ،رسیدوں ،اخراجات ،کریڈٹس ،اور دیگر کاروباری ریکارڈز کا جائزہ
شامل ہو سکتا ہے۔

آڈٹ کے پیشہ ورانہ معیارات
آڈٹس محکمۂ ٹیکس کے آڈیٹر کی جانب سے آڈٹنگ کے پیشہ ورانہ معیارات کے مطابق
منعقد کیے جاتے ہیں جو عمومی منظور شدہ اکاؤنٹنگ کے اصولوں اور آڈٹنگ کی
تکنیکی مہارتوں کو جانتا ہے۔
کسی بھی تنازعۂ مفاد سے بچنے کے لیے ،آڈیٹر کا ٹیکس دہندہ ،ٹیکس دہندہ کے
خاندان ،یا (کاروباری آڈٹ کی صورت میں) ٹیکس دہندہ کے مالزمین کے ساتھ کوئی
رشتہ یا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس کے عالوہ ،کاروبار کو آڈٹ کیے جانے میں آڈیٹر کی
کوئی ذاتی یا مالی دلچسپی نہیں ہونی چاہیئے۔
مکمل آڈٹ کے دوران ،آپ اپنے ساتھ منصفانہ ،مہذب ،اور پیشہ ورانہ برتاؤ روا رکھے
جانے کے حقدار ہیں۔ اگر آڈٹ کے دوران کسی بھی وقت آپ کو یہ محسوس ہو کہ ان
معیارات یا آپ کے کسی بھی حقوق کی خالف ورزی کی جا رہی ہے ،تو آپ کو فوری
طور پر آڈیٹر کے سپروائزر سے رابطہ کرنا چاہیئے۔
مالزم کے برے سلوک کے الزامات کی رپورٹ کرنے کے لیے ،ہمارے دفتر برائے
اندرونی معامالت سے  518-451-1566پر رابطہ کریں ،یا درج ذیل پر میل کریں:
NYS TAX DEPARTMENT
OFFICE OF INTERNAL AFFAIRS
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227-0811

اگر .U.Sمیل کا استعمال نہیں کرتے ،تو اشاعت  ،55تفویض کردہ نجی ڈیلیوری کی
سروسز مالحظہ کریں۔

آڈٹ کے دوران آپ کے حقوق
اگرچہ آپ پر آڈیٹر کے ساتھ تعاون کرنا الزم ہے ،لیکن آپ کو اپنے حقوق کے حوالے
سے بھی باخبر رہنا چاہیئے۔ یہ حقوق درج ذیل کاموں کی انجام دہی کے لیے بنائے
گئے ہیں:

•آپ کو نامناسب ڈیمانڈز سے محفوظ رکھنے کے لیے،
•آڈٹ کے دوران آپ کے کاروبار یا ذاتی زندگی میں خلل کو کم سے کم کرنے،
اور
•آپ کو بالوجہ کی کارروائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے۔

حدود کا قانون

ریاست نیو یارک کا ٹیکس الء ہمارے حقوق پر عموما ً تین سالہ حدود کا قانون قائم کرتا
ہے (عموماً ،آپ کے ریٹرن فائل کرنےکے تین سال بعد) تاکہ اضافی واجب االدا ٹیکس
ٰ
دعوی کیا جا سکے۔ تاہم ،جب ٹیکس سے بچنے کے لیے کوئی جعلی ٹرانزیکشن کی
کا
جاتی ہے ،یا ،جب ٹیکس دہندہ ریٹرن میں سے اپنی آمدنی کا  25%یا اس سے زائد کو
شامل نہیں کرتا تو حدود کے چھ سالہ قانون کا اطالق ہوتا ہے تاکہ اضافی واجب االدا
ٰ
دعوی کیا جا سکے۔ ٹیکس دہندہ اور محکمہ اس بات سے تحریری طور پر
ٹیکس کا
اتفاق کر سکتے ہیں کہ حدود کے قانون کی معیاد ختم ہونے سے قبل اس میں توسیع کی
جائے۔
تاہم ،اس مدت کے دوران جس میں ٹیکس دہندہ ریٹرن دائر کرنے ،انٹرنل ریونیو سروس
( )IRSکی جانب سے وفاقی ٹیکس ریٹرن میں کی گئی تبدیلیوں (وفاقی تبدیلیوں) کے
حوالے سے رپورٹ کرنے میں ناکام ہوتا ہے ،یا ٹیکس سے بچنے کے لیے غلط یا
ٰ
دعوی کرنے
دھوکے بازی سے ریٹرن دائر کرتا ہے تو اضافی واجب االدا ٹیکس کا
کے لیے حدود کے قانون کا اطالق نہیں ہوتا۔ آمدنی ،اسٹیٹ ،اور کارپوریشن ٹیکس کے
مقاصد کے لیے ،عموما ً ٹیکس دہندہ سے یہ درکار ہوتا ہے کہ وہ تبدیلی ،درستگی،
مصالحانہ گفت و شنید ،یا نامنظوری کے حتمی تعین کے بعد  90دن کے اندر وفاقی
تبدیلی کے حوالے سے ریاست نیو یارک کو رپورٹ کرے۔
ترمیم کردہ ریٹرنز کے لیے جو  12اپریل  2018کو یا اس کے بعد دائر کیے گئے
ٰ
دعوی جاتی اضافی واجب االدا ٹیکس کے لیے قانونی حدود کی مدت ،جو
ہیں ،ہمارے
ایسی کسی ترمیم کردہ ریٹرن میں کی جانے والی تبدیلی یا درستگی کی وجہ بنتی ہے،
وہ اس ترمیم کردہ ریٹرن کے دائر کرنے کی تاریخ سے عموما ً ایک سال ہے (ماسوائے
کہ جب وقت کی طویل مدت الگو ہوتی ہے یا ماسوائے کہ وفاقی تبدیلیوں کی وجہ سے
ریٹرن میں ترمیم ہو)۔

پوشیدگی اور رازداری
آپ کو یہ جاننے کا حق حاصل ہے کہ ہم کچھ معلومات کی درخواست کیوں کر رہے
ہیں ،ہم ان معلومات کو کس طرح استعمال کریں گے ،اور اگر آپ معلومات جمع
کروانے میں ناکام ہوتے ہیں تو کیا نتائج مرتب ہوں گے۔ ٹیکس الء ہمیں ٹیکس ریٹرن
یا آڈٹ کے دوران حاصل کردہ معلومات کو کسی بھی غیر مجاز شخص پر آشکار
کرنے سے روکتا ہے۔ تاہم ،ٹیکس الء ہمیں  IRSاور دیگر حکومتی ایجنسیز کے ساتھ
رازداری کے واضح معیارات اور باہمی تعاون کے مطابق آپ کی معلومات کو شیئر
کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

آڈٹ کے دوران نمائندگی
آڈٹ کے دوران آپ خود اپنی نمائندگی کر سکتے ہیں ،کسی کو اپنے ساتھ لے جا
سکتے ہیں ،یا کوئی دوسرا فرد آپ کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ آپ کی نمائندگی کرنے
والے کسی بھی فرد کے پاس آپ کی جانب سے نمائندگی کے لیے ایک مکمل تحریری
اجازت نامہ (فارم  ،POA-1پاور آف اٹارنی) موجود ہونا چاہیئے۔ پاور آف اٹارنی جمع
کروانے کے طریقے کے حوالے سے معلومات کے لیے ،ہماری ویب سائٹ مالحظہ
کریں یا ہمیں کال کریں (مدد درکار ہے؟ دیکھیں)۔ آڈٹ کے دوران کسی بھی وقت آپ
نمائندگی برقرار رکھ سکتے ہیں ،یا نمائندگی کے حصول کے لیے ایک مناسب مدت
کے لیے میٹنگ یا انٹرویو کو روک سکتے ہیں۔
محکمۂ ٹیکسیشن اور فنانس کے سابقہ مالزمین پر محکمہ چھوڑنے کے دو سال بعد
تک محکمے کے سامنے ٹیکس دہندگان کی نمائندگی کرنے کے حوالے سے پابندی عائد
ہے۔ چند پابندیوں سے مشروط ،سابقہ مالزمین اس دو سالہ مدت کے دوران ٹیکس اپیلز
کے آزاد ڈویژن کے سامنے ٹیکس دہندگان کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ سابقہ مالزمین
کو مستقل طور پر ان معامالت میں ٹیکس دہندگان کی نمائندگی کرنے سے منع کیا گیا
ہے جن میں وہ اپنی مالزمت کے دوران براہ راست طور پر شامل تھے۔
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آڈیو ریکارڈنگ

فیلڈ آڈٹ کے نتائج

آپ ہمیں پیشگی تحریری نوٹس فراہم کر کے کسی بھی بالمشافہ انٹرویو کی آڈیو
ریکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے خرچے پر اور اپنے سازوسامان کے ساتھ
ریکارڈنگ کرنی ہو گی۔ ہمیں بھی آپ کو پیشگی تحریری نوٹس کے ساتھ کسی بھی
بالمشافہ انٹرویو کو ریکارڈ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر آپ اس کی درخواست کرتے
ہیں ،تو ہم آپ کو صرف اسی صورت میں ریکارڈنگ کی ٹرانسکرپٹ یا کاپی فراہم
کریں گے کہ جب آپ ہمارے لیے قیمت کی بازادائیگی کریں گے۔

اگر ہم اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی تبدیلی درکار نہیں ہے ،تو ہم
آپ کو ایک خط بھیجیں گے جس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ آپ کے ریٹرن ،ریفنڈ کی
درخواست یا دستاویزات میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔

فیلڈ آڈٹ

فیلڈ آڈٹس کو عموما ً کم از کم  15دن قبل شیڈول کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو مطلوبہ
ریکارڈز کو اکٹھا کرنے کا وقت دیا جائے۔ جب آپ کو فیلڈ آڈٹ کے لیے منتخب کیا
جاتا ہے ،تو آڈیٹر ابتدائی اپائنٹمنٹ سیٹ کرنے کے لیے آپ سے رابطہ کرے گا۔ آپ
کو اپائنٹمنٹ کی تصدیق کے حوالے سے ایک خط موصول ہو گا اور جو کتابیں اور
ریکارڈز آپ نے فراہم کرنے ہیں اس حوالے سے وضاحت کی جائے گی۔ کاروباری
آڈٹ کے لیے ،زیادہ تر اپائنٹمنٹس آپ کے کاروباری مقام پر منعقد کی جائیں گی تاکہ
آپ کی کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے آپ کے وقت کو کم سے کم کیا جائے۔
اگر آپ کو اہم ریکارڈز جمع کرنے کے لیے  15دن سے زائد وقت درکار ہے ،تو آپ
عموما ً  30دن تک کے لیے توسیع کی درخواست کر سکتے ہیں۔  30دن سے زائد
تاخیر کی صورت میں ،آپ کو ایک تحریری درخواست کرنی چاہیئے جو کہ اضافی
وقت کی ضرورت کے حوالے سے ثبوت پیش کر سکے۔

اوپننگ کانفرنس
آپ کی ابتدائی میٹنگ (اوپننگ کانفرنس) میں ،آڈیٹر درج ذیل کام کرے گا:
•آڈٹ کے نقطۂ نظر اور طریقۂ کار کی وضاحت،
•آڈٹ کے عمل کے حوالے سے وضاحت ،اور
•آپ کے آڈٹ ایڈجسٹمنٹ سے غیر متفق ہونے کی صورت میں آپ کے احتجاجی
حقوق اور اپیل کے طریقۂ کار ظاہر کرنا۔
اپنے حقوق اور ذمہ داریوں سے متعلقہ کوئی بھی سواالت پوچھنے کے لیے اس میٹنگ
سے فائدہ اٹھائیں۔

آڈٹ کے طریقے
ہم آڈٹس منعقد کرنے کے لیے آڈٹ کے متعدد مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ہم
درج ذیل منعقد کر سکتے ہیں:
•ایک تفصیلی آڈٹ،
•ایک آڈٹ جس میں ٹیسٹ کی مدت کا طریقہ شامل ہو ،یا
•ایک آڈٹ جس میں شماریاتی سیمپلنگ کا طریقہ شامل ہو۔
آڈیٹر متعدد متغیرات ،جیسا کہ ٹیکس کی قسم ،درستگی اور ریکارڈز کی دستیابی ،اور
کاروبار کی وسعت اور پیچیدگی کی بنیاد پر طریقہ منتخب کرتا ہے۔
اس کے عالوہ ،آڈٹ کا دائرہ کار وسیع ہو سکتا ہے اور ملٹی ٹیکس آڈٹ کے بطور
مکمل کیا جا سکتا ہے۔
اگر ابتدائی نتائج کسی دیگر ٹیکس کی رپورٹنگ پر مالی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں ،تو
ان نتائج کو کسی دیگر ٹیکس کے مخصوص ادارے کو آڈٹ کے عمل کے دوران کسی
بھی وقت ریفر کیا جا سکتا ہے۔ ہم کیس کے حقائق اور صورتحال کے لحاظ سے ٹیکس
کے ایک مخصوص ادارے کے آڈٹ ایڈجسٹمنٹس کو دیگر ادارے میں دوبارہ حساب
لگانے کی بنیاد کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔
سیلز اور ٹیکسز کے کمپنسیٹنگ استعمال کے لیے ،ہم صرف اسی صورت میں کسی
اضافی واجب االد ٹیکس کا تخمینہ لگا سکتے ہیں کہ جب ریکارڈز کے لیے ہماری
درخواست کے جواب میں ،آپ کے پاس کوئی ریکارڈز موجود نہ ہوں ،یا آپ کی جانب
سے فراہم کیے جانے والے ریکارڈز ہمارے لیے واجب االد ٹیکس کے تعین کے لیے
ناکافی ہوں۔

آڈٹ کی مدت اور دورانیہ

ایک آڈٹ میں عموما ً تین سالہ مدت شامل ہوتی ہے ،اور یہ کم سے کم چند دن یا سال
یا اس سے زائد وقت میں مکمل ہوتا ہے۔ دورانیے کا انحصار آڈٹ کیے جانے والے
ریٹرنز کی پیچیدگی ،اور آپ کے ریکارڈز کی بروقت دستیابی ،تکمیل ،اور درستگی پر
ہوتا ہے۔

اگر تبدیلیاں کی جاتی ہیں ،تو آڈیٹر آڈٹ کی کاغذی کارروائی کی کاپیاں پیش کرے گا
اور آڈٹ کے نتائج کے ساتھ ساتھ آڈٹ کے دوران استعمال کیے جانے والے طریقوں
اور عمل کاریوں کے حوالے سے آسان ،غیر تکنیکی الفاظ میں بیان کرے گا۔ نتائج میں
درج ذیل شامل ہو سکتا ہے:
•ریکارڈ کو برقرار رکھنے کے طریقوں میں مجوزہ تبدیلیاں تاکہ آڈٹ کے دوران
ملنے والی اکاؤنٹنگ کی غلطیوں کو درست کیا جا سکے،
•ان شعبوں میں ٹیکس الء کے حوالے سے مکمل وضاحت جہاں غلطیاں ہوئی ہوں،
•اضافی واجب االدا ٹیکس کا نوٹس،یا
•ایک نوٹس کہ ریفنڈ واجب االدا ہے۔
ہم آپ کو آڈٹ کے نتائج کا جائزہ لینے کے لیے مناسب وقت فراہم کریں گے۔ اس کے
بعد آڈیٹر آپ کی جانب سے جمع کروائی جانے والی کسی اضافی معلومات کا تجزیہ
نظر ثانی کرے گا اور دوبارہ جمع
کرے گا ،اور اگر مناسب ہوا ،تو کاغذی کارروائی پر ِ
کروائے گا۔
اگر آڈٹ ریفنڈ کا باعث بنتا ہے ،تو آڈیٹر آپ کو درکار کوئی بھی معاونت فراہم کرے گا۔

اگر آپ متفق ہوتے ہیں
اگر آپ آڈٹ کے نتائج کے ساتھ متفق ہوتے ہیں ،تو ہم آپ سے آڈٹ کی مجوزہ تبدیلیوں
کے بیان ،یا اسی طرح کی دستاویز پر دستخط کرنے اور مکمل ادائیگی کے ساتھ اسے
آڈیٹر کو واپس کرنے کا کہیں گے۔
اگر آپ کو رقم کی ادائیگی کرنی ہے لیکن فوری طور پر مکمل ادائیگی نہیں کر
سکتے ،تو آپ قسطوں پر ادائیگی کے معاہدے کے اہل ہو سکتے ہیں ،جو کہ وقت
کے ساتھ ساتھ آپ کو ادائیگیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے (قسطوں پر ادائیگی کا معاہدہ
مالحظہ کریں)۔ آپ کو اس حوالے سے علم ہونا چاہیئے ،اگرچہ سود (اور ممکنہ
جرمانے) غیر ادا شدہ بیلنس میں جمع ہونا جاری رہیں گے۔

اگر آپ اتفاق نہیں کرتے
اگر آپ آڈٹ کے نتائج کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے ،تو مجوزہ آڈٹ کی تبدیلیوں کے بیان
میں اپنے عدم اتفاق کے حوالے سے نشاندہی کریں اور اسے آڈیٹر کو واپس بھیج دیں۔
آپ ضرورت پڑنے پر آڈیٹر کے سپروائزر کے ساتھ اضافی کانفرنسز کی درخواست کر
سکتے ہیں۔
اگر آپ پھر بھی آڈٹ کے نتائج سے متفق نہیں ہوتے ،تو ہم آپ کو واجب االدا ٹیکسز
کے لیے ٹیکس کی عدم ادائیگی کا نوٹس یا نوٹس برائے ڈیٹرمینیشن بھیجیں گے۔ اس
موقع پر ،آپ بیورو برائے مفاہمت اور ثالثی سروسز ،یا ٹیکس اپیلز کے ڈویژن کے
ذریعے آڈٹ کے نتائج پر اپیل کر سکتے ہیں۔ عام طور پر ،آپ نوٹس جاری ہونے کی
تاریخ کے  90دن کے اندر اپنی اپیل دائر کر سکتے ہیں (محکمہ برائے ٹیکس کی جانب
سے کارروائی پر اپنا احتجاجی حق مالحظہ کریں)۔ قابل اطالق وقت کی حد کے حوالے
سے اپنے موصول ہونے والے نوٹس سے رجوع کریں۔ آپ کو ایک تحریری اپیل جمع
کروانی چاہیئے چاہے آپ نے گزشتہ طور پر بھی محکمے کو تحریر کیا ہو اور تجویز
میں لی گئی پوزیشن کے حوالے سے اعتراض کیا ہو۔
اگرچہ ٹیکس کی عدم ادائیگی کا نوٹس یا نوٹس آف ڈیٹرمینیشن کی اپیل کے دوران
ادائیگی کرنا ضروری نہیں ،آپ کے المحالہ طور پر جوابدہ ہونے کی صورت میں آپ
مجوزہ واجب االدا رقم کی ادائیگی کر سکتے ہیں تاکہ اضافی سود اور کسی بھی واجب
االدا جرمانے کے عمل کو روکا جائے۔
آپ واجب االدا کسی بھی ٹیکس کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد شامل
ٰ
دعوی دائر کر سکتے ہیں۔ اگر
کردہ ٹیکس پر قابل اطالق مدت کے اندر ریفنڈ کے لیے
ٰ
دعوی مکمل طور پر یا جزوی طور پر مسترد کرتے ہیں ،تو آپ اس کے بعد
ہم آپ کا
بذریعہ بیورو برائے مفاہمت اور ثالثی سروسز یا ٹیکس اپیلز کے ڈویژن کو قابل اطالق
قانونی مدت کے اندر اپیل کرنے کو منتخب کر سکتے ہیں۔

ڈیسک آڈٹ
ڈیسک آڈٹ ٹیکس ریٹرن ،ریفنڈ کی درخواستوں ،یا آپ کی جانب سے جمع کروائی
جانے والی دیگر دستاویزات کا جائزہ ہے۔ بعض اوقات ،ڈیسک آڈٹ میں دیگر ذرائع
جیسا کہ  IRSسے حاصل شدہ معلومات شامل ہوتی ہیں یا ان پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس

صفحہ  8کے  3کی اشاعت )9/22( 131
میں وہ ریٹرن بھی شامل ہو سکتا ہے جس کا ہمیں یقین ہے کہ آپ کو دائر کرنا چاہیئے
تھا۔ اگر ہمیں مزید معلومات کی درخواست دینے کی ضرورت پیش آتی ہے ،یا اگر ہم
اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ آپ نے اضافی ٹیکس کے واجبات ادا کرنے ہیں یا ریفنڈ
واجب االدا ہے تو صرف اسی صورت میں ہم ڈیسک آڈٹ کے منعقد ہونے کے حوالے
سے آپ کو اطالع دیں گے۔

آپ کسی بھی واجب االدا ٹیکس کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں ،اور اس کے بعد ٹیکس
ٰ
دعوی دائر کر سکتے ہیں۔ اگر ہم
میں شامل کردہ قابل اطالق مدت کے اندر ریفنڈ کا
مکمل یا جزوی طور پر اپ کے دعوے کو مسترد کرتے ہیں ،تو پھر آپ قابل اطالق
قانونی مدت کے اندر بیورو برائے مفاہمت اور ثالثی سروسز ،یا ڈویژن برائے ٹیکس
اپیلز میں اپیل کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

اگر ہمیں مزید معلومات درکار ہوئیں ،تو ہم آپ کو ڈیسک آڈٹ کی اطالع دینے کے
لیے ایک خط بھیجیں گے اور مطلوبہ معلومات کی درخواست کریں گے۔ ہم آپ کو
درخواست کا جواب دینے کے لیے مناسب وقت دیں گے۔ اگر آپ جواب دیتے ہیں ،تو ہم
آپ کے ردعمل کا جائزہ لیں گے اور اپنے نتائج کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔

ریفنڈ کے لیے دعوے

ڈیسک آڈٹ کے نتائج
اگر ہم اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی تبدیلیاں درکار نہیں ہیں ،تو ہم
آپ کو ایک خط بھیجیں گے جس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ آپ کے ریٹرن ،ریفنڈ کی
درخواست یا دستاویزات میں کوئی تبدیلیاں نہیں کی جائیں گی۔
اگر کوئی اضافی ٹیکسز واجب االدا ہیں ،تو آپ مجوزہ آڈٹ کی تبدیلیوں کا بیان یا اسی
طرح کی دستاویز وصول کریں گے ،جس میں وجہ کے حوالے سے وضاحت شامل ہو
گی۔ ہم آپ کو جواب دینے کے لیے مناسب وقت دیں گے۔ اس کے بعد تکنیکی ماہر آپ
کے ردعمل کا تجزیہ کرے گا اور ،اگر مناسب ہوا ،تو ادا کرنے والی رقم میں کوئی
بھی تبدیلیاں کرے گا۔ تاہم ،اگر آڈٹ ریفنڈ کا باعث بنتا ہے ،تو آپ کو ایک وضاحتی
خط کے ساتھ اپنے ریفنڈ کے حوالے سے اطالع موصول ہو گی ،تاوقتیکہ آپ نے
شعبہ ٹیکس سے ریفر شدہ دیگر ٹیکسز یا قرضہ کی ادائیگی کرنی ہو گی (آف سیٹس
دیکھیں)۔
اگر ابتدائی نتائج کسی دیگر ٹیکس کی رپورٹنگ پر مالی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں ،تو
ان نتائج کو کسی دیگر ٹیکس کے مخصوص ادارے کو آڈٹ کے عمل کے دوران کسی
بھی وقت ریفر کیا جا سکتا ہے۔ ہم کیس کے حقائق اور صورتحال کے لحاظ سے ٹیکس
کے ایک مخصوص ادارے کے آڈٹ ایڈجسٹمنٹس کو دیگر ادارے میں دوبارہ حساب
لگانے کی بنیاد کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔

اگر آپ متفق ہوتے ہیں
اگر آپ آڈٹ کے نتائج کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں ،تو ہم آپ سے مجوزہ آڈٹ کی تبدیلیوں
کے بیان یا اسی طرح کی دستاویز پر دستخط کرنے ،اور واجب االدا رقم کی ادائیگی
کرنے کا کہیں گے۔
اگر آپ نے رقم کی ادائیگی کرنی ہے لیکن فوری طور پر مکمل ادائیگی نہیں کر
سکتے ،تو آپ اقساط پر ادائیگی کے معاہدے کے اہل ہو سکتے ہیں ،جو کہ آپ کو وقت
کے ساتھ ساتھ اپنی ادائیگیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے (اقساط پر ادائیگی کرنے کا
معاہدہ دیکھیں)۔ تاہم ،سود (اور ممکنہ طور پر جرمانے) غیر ادا شدہ بیلنس میں شامل
ہونا جاری رہیں گے۔

اگر آپ اتفاق نہیں کرتے
اگر آپ آڈٹ کے نتائج سے اتفاق نہیں کرتے ،تو آپ کو اپنے عدم اتفاق کے ثبوت کے
طور پر مزید معلومات جمع کروانی چاہیئں ،اور مجوزہ آڈٹ کی تبدیلیوں کے بیان کی
کاپی ہمیں واپس بھیجنی چاہیئے۔ تکنیکی ماہر آپ کی جانب سے جمع کروائی جانے
والی کسی بھی اضافی معلومات کا جائزہ لے گا اور ،اگر مناسب ہوا ،تو آپ کو تحریری
طور پر اپنے فیصلے کے حوالے سے آگاہ کرے گا۔
اگر آپ تب بھی آڈٹ کے نتائج سے متفق نہیں ہوتے ،تو ہم آپ کو واجب االدا ٹیکسز
کے لیے واجب االدا انکم ٹیکس کا نوٹس یا نوٹس آف ڈیٹرمینیشن بھیجیں گے۔ اس موقع
پر ،آپ بیورو برائے مفاہمت اور ثالثی سروسز ،یا تو ڈویژن برائے ٹیکس اپیلز کے
ذریعے آڈٹ کے نتائج پر اپیل کر سکتے ہیں۔ عام طور پر ،آپ کو نوٹس جاری ہونے
کی تاریخ کے  90دن کے اندر اپنی اپیل دائر کرنی چاہیئے (محکمہ برائے ٹیکس کی
جانب سے کارروائی پر اپنا احتجاجی حق مالحظہ کریں)۔ قابل اطالق وقت کی حد کے
حوالے سے اپنے موصول ہونے والے نوٹس سے رجوع کریں۔ آپ کو ایک تحریری
اپیل جمع کروانی چاہیئے چاہے آپ نے گزشتہ طور پر محکمے کو تحریر کیا ہو اور
مجوزہ آڈٹ کی تبدیلیوں کے بیان یا اسی طرح کی دستاویز میں لی گئی پوزیشن کے
حوالے سے اعتراض کیا ہو۔
اگرچہ واجب االدا انکم ٹیکس کی ادائیگی کے نوٹس یا نوٹس برائے ڈیٹرمینیشن کی اپیل
کے دوران ادائیگی کرنا ضروری نہیں ،لیکن اگر آپ اس حوالے سے ذمہ دار ہیں تو
اضافی سود اور کسی بھی واجب االدا جرمانے کے جمع ہونے کو روکنے کے لیے آپ
واجب االدا مجوزہ رقم کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔

ریفنڈز کا آغاز کسی بھی ٹیکس کی قسم سے ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر ،ٹیکس دہندہ کی
قابل
ودہولڈنگ یا تخمینہ شدہ ٹیکس کی زائد ادائیگی کا نتیجہ انکم ٹیکس ریفنڈز یا ِ
بازادائیگی ٹیکس کریڈٹ کی صورت میں نکلتا ہے ،اور عموما ً ٹیکس دہندہ ساالنہ انکم
ٰ
دعوی کرتا ہے۔ ہم دائر کردہ ریٹرن کی ابتدائی
ٹیکس ریٹرن دائر کرتے ہوئے ریفنڈ کا
پراسیسنگ کے حصے کے بطور یہ ریفنڈز تیار کرتے ہیں۔
اصل ریٹرن دائر کرنے کے بعد ،آپ کو اس بات کا علم ہو سکتا ہے کہ آپ نے کریڈٹ،
ٰ
دعوی
کٹوتی ،یا استثنا پر غور نہیں کیا۔ ٹیکس کی چند قسموں کے لیے ،آپ کو ریفنڈ کا
کرنے کے لیے ترمیم شدہ ریٹرن دائر کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیکس کی دیگر اقسام
ٰ
دعوی جمع کروانا چاہیئے جو کہ
کے لیے ،آپ کو دستاویز کاری کے ساتھ ریفنڈ کا
ٹیکس کی غلط ادائیگی یا زائد ادائیگی کا ثبوت پیش کرتا ہو۔ مزید معلومات کے لیے
ہماری ویب سائٹ سے رجوع کریں۔
آڈٹ ،جائزے ،جمع کاری ،یا نفاذ کاری کی کارروائی کے دوران ،اگر ہمیں آپ کے زائد
ادا شدہ ٹیکس ملتے ہیں ،تو ہم آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں گے۔ تاہم ،اگر دریافت
کے وقت ،حدود کے قانون کی وجہ سے کلوزڈ پیریڈ ہونے کی صورت میں ہمیں زائد
ادائیگی ظاہر کرنے ،ریفنڈ کی ادائیگی کرنے ،یا کریڈٹ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔
عام طور پر ،اگر ہم مخصوص مدت کے اندر آپ کو ریفنڈ جاری نہیں کرتے ،تو ہمیں
آپ کو سود ادا کرنا ہو گا۔ مثال کے طور پر ،اگر ہم آپ کے ریٹرن کی مقررہ تاریخ
یا آپ کی جانب سے دائر کرنے کی تاریخ کے  45دنوں کے اندر ریفنڈ جاری نہیں
کرتے ،تو ہمیں آپ کے ذاتی انکم ٹیکس ریفنڈ کی رقم میں سود شامل کرنا ہو گا۔
ہم درخواست شدہ رقم کے ریفنڈ کے دعوے کو منظور کر سکتے ،یا تبدیل یا مسترد کر
سکتے ہیں۔ منظور ہونے کی صورت میں ،آپ کو ریفنڈ کے ساتھ کوئی بھی قابل اطالق
سود وصول ہو گا۔ تبدیلی کی صورت میں ،آپ کو درخواست شدہ رقم سے کم رقم اور
تبدیلیوں کے حوالے سے وضاحت وصول ہو گی۔ اگر ہم آپ کے دعوے کو مکمل یا
جزوی طور پر مسترد کرتے ہیں ،تو ہم آپ کو آپ کے کسی بھی احتجاجی حقوق کی
وضاحت کے حوالے سے ایک تحریری نوٹس بھیجیں گے۔
نوٹ کریں :اگر آپ نے ہمیں ،کسی دوسری ریاستی ایجنسی ،وفاقی حکومت ،ریاست نیو
یارک ،یا کسی اور ریاست کو دیگر ٹیکسز یا قرضے کی ادائیگی کرنی ہے ،تو ہم آپ کا
مکمل ریفنڈ یا اس کا کچھ حصہ ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اس ریفنڈ آف سیٹ
کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ اگر ہمیں ادا نہ کیے جانے والے واجبات کے حوالے
سے آپ کے کوئی سواالت ہیں ،تو دوسری ایجنسی ،وفاقی حکومت ،نیو یارک شہر ،یا
دوسری ریاست سے براہ راست رابطہ کریں (آف سیٹس دیکھیں)۔
اگر آپ ریفنڈ کی تبدیلی یا نامنظوری سے عدم اتفاق کرتے ہیں ،تو آپ کو اپنی پوزیشن
کا ثبوت پیش کرنے کے لیے مزید معلومات جمع کروانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو
ٰ
دعوی کردہ ریفنڈ کی نامنظوری یا تبدیلی کے حوالے سے نامنظوری کا
اپنی جانب سے
نوٹس موصول ہوا ہے ،تو آپ بیورو برائے مفاہمت اور ثالثی سروسز کے ساتھ مفاہمتی
کانفرنس منعقد کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں ،یا نوٹس پر ظاہر کردہ وقت کے
اندر ٹیکس اپیلز کے ڈویژن کو سماعت کے لیے پٹیشن دائر کر سکتے ہیں (محکمہ
ٹیکس کی جانب سے کی گئی کارروائی کے حوالے سے اپنا احتجاجی حق دیکھیں)۔ آپ
کے وقت میں مفاہمتی کانفرنس کی درخواست یا پٹیشن دائر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ
مزید کسی بھی خط و کتابت یا رابطے سے توسیع نہیں کی جاتی۔
اگرچہ آپ مفاہمتی کانفرنس کی درخواست بھی کر سکتے ہیں یا سماعت کے لیے
پٹیشن فائل کر سکتے ہیں ،اگر آپ کو ریفنڈ کے دعوے کو بروقت دائر کرنے کے
چھ مہینے کا وقت گزر جاتا ہے اور آپ نے اسی ٹیکس سال کے لیے گزشتہ طور پر
انکم یا کارپوریشن ٹیکس کی عدم ادائیگی کے حوالے سے پٹیشن دائر نہیں کی ،تو آپ
اس حوالے سے جاننے کی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام متعلقہ
معلومات کے جائزے کا موقع موجود ہے۔ انکم اور کارپوریشن ٹیکسز کے لیے ،آپ
کو ہماری جانب سے نامنظوری کے نوٹس میل کرنے کی تاریخ کے دو سال کے اندر
درخواست یا پٹیشن دائر کرنی چاہیئے۔ دیگر ٹیکسز میں مفاہمتی کانفرنس یا سماعت
کے لیے پٹیشن کی درخواست کے لیے مختلف ٹائم فریمز موجود ہوتے ہیں۔ مثالً ،اگر
ہم سیلز ٹیکس کے لیے ریفنڈ کے دعوے کو مسترد کرتے ہیں ،تو آپ کو ہماری جانب
ٰ
دعوی مسترد کیے جانے کی تاریخ کے  90دن کے اندر درخواست یا پٹیشن دائر
سے
کرنی چاہیئے۔
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ٰ
دعوی کرنے کے لیے حدود کا قانون موجود ہے۔ زیادہ تر ٹیکسز کے لیے،
ریفنڈز کا
آپ کو اصل ریٹرن کے واجب االدا یا دائر ہونے کی تاریخ کے تین سال کے اندر ،یا آپ
کی جانب سے ٹیکس کی ادائیگی کرنے کی تاریخ کے دو سال کے اندر ریفنڈ کے لیے
ترمیم شدہ ریٹرنز ،یا دیگر دعوے دائر کرنے چاہیئیں ،جو تاریخ بھی بعد میں آتی ہو۔
اگر آپ نے ریٹرن دائر نہیں کیا ،تو آپ پر ٹیکس کی ادائیگی کی تاریخ کے دو سال کے
ٰ
دعوی دائر کرنا الزم ہے۔
اندر ریفنڈ کا
اگر آپ ترمیم شدہ ریٹرن دائر کرتے ہیں یا آپ تین سالہ مدت کے اندر آمدنی،
ٰ
دعوی کرتے ہیں ،تو قابل اجازت ریفنڈ
کارپوریشن ،یا سیلز ٹیکس ریٹرن پر ریفنڈ کا
اس ادا شدہ ٹیکس کے حصے سے تجاوز نہیں کر سکتا جو کہ تین سالہ مدت کے اندر
ٰ
دعوی کرنے کے عالوہ ریٹرن دائر کرنے کے وقت میں
پہلے فوری طور پر ریفنڈ کا
کسی بھی توسیع کی مدت میں کیا گیا۔ اگر آپ دو سالہ مدت کے اندر ترمیم شدہ ریٹرن
ٰ
قابل اجازت ریفنڈ
یا
دعوی دائر کرتے ہیں ،تو فوری طور پر ریفنڈ کے دعوے سے قبل ِ
دو سالہ مدت کے اندر ادا شدہ ٹیکس کے حصہ سے متجاوز نہیں ہو سکتا۔
آپ آمدنی ،اسٹیٹ ،یا کارپوریشن ٹیکس کے لیے ترمیم شدہ ریٹرن دائر کر سکتے ہیں،
یا اگر ریفنڈ کسی رپورٹ شدہ وفاقی تبدیلی یا درستگی سے وابستہ ہو کہ جس کی
رپورٹ آپ پر ریاست نیو یارک اسٹیٹ کو دینا الزم ہے ،اس صورت میں آپ مندرجہ
ٰ
دعوی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس تاریخ کے دو
باال بیان کردہ مدتوں کے بعد ریفنڈ کا
ٰ
دعوی دائر کرنا چاہیئے جس دوران کسی
سال کے اندر ترمیم شدہ ریٹرن یا ریفنڈ کا
تبدیلی یا درستگی کے حوالے سے اطالع متوقع تھی۔
ٰ
دعوی جاتی فارم ،ریٹرن ،یا آپ کی جانب سے استعمال کیے جانے والے
ریفنڈ کا
دوسرے طریقے کا انحصار اس ٹیکس پر ہوتا ہے جس کے لیے آپ ریفنڈ حاصل کرنا
ٰ
دعوی کرنا
چاہتے ہیں۔ قابل اطالق وقت کی وہ حدود جن کے مطابق آپ کو ریفنڈ کا
چاہیئے ،اس حوالے سے مزید معلومات یا مناسب فارمز حاصل کرنے کے لیے ،مدد
درکار ہے؟ دیکھیں۔

جرمانے اور سود
جرمانوں کی تین بنیادی وجوہات درج ذیل ہیں:
•تاخیر سے دائر کرنا،
•زائد المیعاد ٹیکسز ،اور
•تخمینہ شدہ ٹیکس کی کم ادائیگی۔
آسان الفاظ میں ،جرمانوں اور سود سے بچنے کے لیے اپنے ٹیکس ریٹرنز دائر کرنا
اور ٹیکسز کی درست رقم کی بروقت ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ ٹیکس کی
ادائیگی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں شبے کا شکار ہیں ،تو اپنے
دائر کرنے کے تقاضوں کے حوالے سے مزید معلومات جاننے کے لیے اس اشاعت
میں بیان کردہ وسائل کا استعمال کریں۔
تاخیر سے دائر کرنے اور ٹیکس کی ادائیگی میں ناکامی کے لیے جرمانوں کی رقم
عموما ً زائد المیعاد ٹیکس کی رقم کے لحاظ سے ہے۔ تاہم ،اگر آپ نے کوئی ٹیکس ادا
نہیں بھی کرنا تب بھی تاخیر سے دائر کرنے کی وجہ سے مختلف جرمانے ہوتے ہیں۔
ہمیں مکمل رقم کی ادائیگی نہ ہونے تک واجب االدا رقم میں سود اور کوئی بھی
جرمانے مسلسل شامل ہوتے رہتے ہیں۔ تمام سود کو روزانہ کی بنیاد پر یکجا کیا جاتا
ہے۔ قابل اطالق سود کی شرح کے لیے ،ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں (مدد درکار
ہے؟ دیکھیں)۔

محکمۂ ٹیکس کی جانب سے کی جانے والی کارروائی کے
حوالے سے آپ کا احتجاجی حق
اگر اپ ہماری جانب سے کی جانے والی حتمی کارروائی سے عدم اتفاق کرتے ہیں ،تو
آپ فارم  CMS-1-MNکو جمع کروا کے ،بیورو برائے مفاہمت اور ثالثی سروسز کے
ساتھ مفاہمتی کانفرنس کی درخواست کے ذریعے ،یا فارم  TA-100جمع کروانے کے
ذریعے ڈویژن برائے ٹیکس اپیلز کو ٹیکس اپیلز کی سماعت کے لیے پٹیشن دائر کر
کے احتجاج کر سکتے ہیں۔ ان کارروائیوں میں درج ذیل شامل ہو سکتا ہے:
•انکم ٹیکس کی واجب االدا رقم یا ڈیٹرمینیشن کا اجرا؛
•ریفنڈ کے دعوے کی تردید؛ یا
•الئسنس ،رجسٹریشن ،یا استثنا کے سرٹیفیکیٹ کی تردید یا منسوخی۔
آپ کو اس تاریخ سے درخواست یا پٹیشن کو ایک مخصوص مدت کے اندر دائر کرنا
چاہیئے جس میں محکمہ ٹیکس نے آپ کو ہماری کارروائی سے متعلق نوٹس میل کیا۔
قابل اطالق وقت کی حد کے حوالے سے اپنے موصول ہونے والے نوٹس سے رجوع
کریں۔ وقت کی یہ حدود ٹیکس الء کی جانب سے قائم کردہ ہیں اور ان میں توسیع نہیں

کی جا سکتی۔ اگر اپ اپنی درخواست یا پٹیشن میل کر رہے ہیں ،تو ہم آپ کو مصدقہ یا
رجسٹرڈ میل استعمال کرنے کی تجویز دیتے ہیں۔ اس اصول کے مقاصد کے لیے ،دائر
کرنے کی تاریخ وہ تاریخ ہوتی ہے جس پر لفافے پر  .U.Sپوسٹل سروس کی جانب
سے ڈاک کے نشان کی مہر لگائی جاتی ہے جس میں درخواست یا پٹیشن موجود ہوتی
ہے ،یا انٹرنل ریوینیو کوڈ سیکشن  7502میں واضح کردہ وہ تاریخ جو نجی ڈیلیوری
سروس کے ذریعے ریکارڈ یا نشان زد کی جاتی ہے۔ اشاعت  ،55نامزد نجی ڈیلیوری
سروسز ،اس مقصد کے لیے منظور شدہ نجی ڈیلیوری سروسز کو درج فہرست کرتا
ہے۔
آپ اپنی جانب سے پیش ہو سکتے ہیں ،یا آپ کسی مجاز نمائندے کو جائزے کے لیے
اپنا کیس پیش کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ ایک مجاز نمائندے کے پاس آپ کی
جانب سے حاضر ہونے کے لیے پاور آف اٹارنی موجود ہونا چاہیئے۔ پاور آف اٹارنی
دائر کرنے کے طریقے کے حوالے سے معلومات کے لیے ،ہماری ویب سائٹ مالحظہ
کریں (مدد درکار ہے؟ دیکھیں)۔
اگر متنازعہ رقم مخصوص مالی حدود کے مطابق ہے ،تو آپ اپنی ڈویژن برائے ٹیکس
اپیلز کی سماعت اسمال کلیمز یونٹس میں منعقد کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں (اسمال
کلیمز آپشن دیکھیں)۔ نوٹ کریں :اسٹیٹ ٹیکس فائلرز ڈویژن برائے ٹیکس اپیلز کے
سامنے سماعت کے لیے اہل نہیں ،اسٹیٹ ٹیکس اپیل کے حقوق دیکھیں۔
اگر آپ نے درج ذیل وجوہات کی بناء پر ٹیکس ،سود ،یا جرمانوں کی ادائیگی کرنی ہے
تو آپ کو بیورو برائے مفاہمت اور ثالثی سروسز یا ڈویژن برائے ٹیکس اپیلز پر پیشگی
ادائیگی کی سماعت کے حقوق حاصل نہیں:
•آپ کے ریٹرن پر ریاضیاتی یا دفتری غلطیاں،
• IRSکی جانب سے آپ کے وفاقی ریٹرن میں کی گئی تبدیلیاں ،یا
•آپ کے ریٹرن پر ظاہر کردہ واجب االدا تمام رقم یا اس کے کچھ حصے کی
ادائیگی میں آپ کی ناکامی۔

مفاہمتی کانفرنس
مفاہمتی کانفرنس احتجاج کو حل کرنے کی کوشش کے لیے ایک مؤثر اور کم قیمت
طریقہ ہے۔ کانفرنس مفاہمتی عطا کنندہ کی جانب سے غیر رسمی طور پر منعقد کی
جاتی ہے جو کہ منصفانہ نتیجے کے تعین کے لیے پیش کردہ تمام ثبوتوں کا جائزہ لیتا
ہے۔ کانفرنس کے بعد ،عطا کنندہ آپ کو رضامندی کی شکل میں مجوزہ قرارداد بھیجے
گا۔ اگر آپ رضامندی پر دستخط نہیں کرتے ،تو پھر مفاہمتی حکم جاری کیا جائے گا۔
جب تک آپ ڈویژن برائے ٹیکس اپیلز کو پٹیشن ،فارم  TA-100دائر نہیں کرتے ،تب
تک یہ مفاہمتی حکم پابند رہتا ہے۔ ان معلومات سے رجوع کریں جو کہ آپ کو دائر
کرنے کے قابل اطالق وقت کی حد کے لیے حکم کے ساتھ موصول ہوئیں۔
مفاہمتی کانفرنسز تقسیم کاروں ،درآمدگی کے ٹرانسپوٹرز ،ٹرمینل آپریٹرز ،یا پیٹرولیم
کے کاروباروں کے لیے دستیاب نہیں ہیں جہاں پر مسئلہ کسی بانڈ یا دیگر سکیورٹی
کی رقم میں اضافہ ہے۔ صرف ڈویژن برائے ٹیکس اپیلز ان مسائل پر کارروائی کر
سکتا ہے۔
آپ محکمے کو آن الئن سروسز اکاؤنٹ کے ذریعے مفاہمتی کانفرنس کی درخواست
کر سکتے ہیں (اس نوٹس سے رجوع کریں جو کہ آپ کو ہدایات کے لیے موصول ہوا،
اور اگر ہو سکے ،تو ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں اور درج ذیل تالش کریںOLS :
تاکہ اگر آپ کا کوئی اکاؤنٹ نہ ہو تو اکاؤنٹ سیٹ اپ کیا جائے) یا فارم CMS-1-MN
بیورو برائے مفاہمت اور ثالثی سروسز کو  518-435-8554پر بذریعہ فیکس ،یا درج
ذیل پر میل کر کے بھیجنے کے ذریعے:
NYS TAX DEPARTMENT
CONCILIATION & MEDIATION SERVICES
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227-0918

اگر .U.Sمیل کا استعمال نہیں کرتے ،تو اشاعت  ،55تفویض کردہ نجی ڈیلیوری
سروسز مالحظہ کریں۔

ٹیکس اپیلز کی سماعت
ٹیکس اپیلز کی سماعت کی درخواست کرنے کے لیے ،آپ کو ڈویژن برائے ٹیکس اپیلز
کے ساتھ فارم  TA-100دائر کرنا چاہیئے۔ پٹیشن کو تحریری طور پر دائر کرنا چاہیئے
اور اس میں خاص طور پر یہ نشاندہی موجود ہو کہ آپ کن کارروائیوں کے حوالے
سے احتجاج کر رہے ہیں۔
سماعت غیر جانبدار انتظامی جج کے سامنے کی جانے والی ایک دیوالیہ پن کی
کارروائی ہے۔ سماعت کو مختصرنویسی کے طور پر ریکارڈ کیا جائے گا۔ سماعت
کے بعد ،انتطامی قانون کا جج ایک فیصلہ جاری کرے گا جو کہ متنازعہ معامالت کے
حوالے سے فیصلہ ہو گا جب تک آپ یا محکمۂ ٹیکس ،ٹیکس اپیلز ٹریبیونل کی جانب
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سے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست نہیں کرتے۔ اس صورت میں ،ٹریبونل درج ذیل
کام کرے گا:
•سماعت کے ریکارڈ اور کسی بھی اضافی زبانی یا تحریری مباحثوں کا جائزہ
لینا ،اور
•انتظامی قانونی جج کے فیصلے کی تصدیق ،تبدیلی ،یا ترمیم کے حوالے سے
فیصلہ جاری کرنا ،یا
•مزید سماعت کے لیے معاملے کو انتظامی قانون کے جج کو واپس بھیجنا۔
فارم  TA-100اور طریقہ ہائے کار اور کارروائی کے اصول ڈویژن برائے ٹیکس اپیلز
اور ٹیکس اپیلز ٹریبونل کی ویب سائٹ  www.dta.ny.govپر دستیاب ہیں۔ آپ ان کے
حوالے سے  518-266-3000پر کال کر کے یا درج ذیل پتے پر تحریری طور پر
درخواست کر سکتے ہیں:
DIVISION OF TAX APPEALS
AGENCY BUILDING 1
EMPIRE STATE PLAZA
ALBANY NY 12223

پٹیشن فارمز اور اصولوں کی درخواست کو وقت کی حدود کے مقاصد کے لیے سماعت
کی غرض سے پٹیشن دائر کرنا نہیں سمجھا جاتا ،اور یہ پٹیشن دائر کرنے کے لیے
وقت کی حدود میں توسیع نہیں کرتا۔

عدالتی جائزہ
اگر آپ ٹیکس اپیلز ٹریبونل کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے ،تو آپ عدالتی جائزے
کی درخواست کر سکتے ہیں۔ عدالتی جائزے کی اپیل کے لیے وقت کی حدود موجود
ہیں (عام طور پر ،جب ٹیکس اپیلز ٹریبونل بذریعہ مصدقہ میل یا ذاتی سروس آپ کو
فیصلے کا نوٹس جاری کرتا ہے تو اس کے چار مہینے کے اندر)۔ چند ٹیکسز کے لیے،
آپ کو ٹیکس ،سود ،اور جرمانے کی ادائیگی؛ یا ان رقوم کے لیے بانڈ پوسٹ کرنے
کے عالوہ ،عدالتی جائزے کے لیے اپیل دائر کرتے ہوئے عدالت کی الگتیں ادا کرنی
چاہیئں۔

اسمال کلیمز آپشنز
اگر تنازعے میں رقم طریقہ ہائے کار اور کارروائی کی جانب سے سیٹ کردہ ڈالر کی
حدود میں موجود ہے ،تو آپ اپنی سماعت کو ڈویژن برائے ٹیکس اپیلز کے اسمال کلیمز
یونٹ میں منعقد کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ایک غیر جانب دار پریسائڈنگ افسر
اسمال کلیمز کی سماعت کا انعقاد کرتا ہے۔ پریسائڈنگ افسر کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے
اور ڈویژن برائے ٹیکس اپیلز ،ٹیکس اپیلز ٹریبونل کے کسی دوسرے یونٹ ،یا ریاست
میں موجود کسی دیگر عدالت کے ذریعے جائزے سے مشروط نہیں۔

ناواقف شریک حیات کے طور پر ذمہ داری سے رعایت
اگر آپ جوائنٹ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں ،تو آپ اور آپ کا شریک حیات
عمومی طور پر ریٹرن پر واجب االدا ٹیکس ،سود یا جرمانے ادا کرنے کے ذمہ دار
ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر شریک حیات میں سے کوئی ایک واجب االدا ٹیکس کی
ادائیگی نہیں کرتا ،تو دوسرا شریک حیات اس کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ آپ درج ذیل
صورت میں جوائنٹ ریٹرن پر ٹیکس ادا کرنے کی ذمہ داری سے رعایت حاصل کرنے
کے اہل ہو سکتے ہیں:
•ٹیکس کے حوالے سے رقم غلط یا زیادہ ہے کیونکہ آپ کے شریک حیات نے
ٰ
دعوی کیا ہو؛
آمدنی کو چھپایا یا غلط کٹوتیوں یا کریڈٹس کا
•آپ طالق یافتہ ،علیحدہ ہوں ،یا مزید اپنے شریک حیات کے ساتھ نہ رہتے ہوں؛
اور
•تمام حقائق اور حاالت کے پیش نظر ،یہ غیر منصفانہ ہو گا کہ آپ کو ٹیکس کی
ادائیگی کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔
مزید معلومات کے لیے ،درج ذیل دیکھیں:

•اشاعت  ،89ناواقف شریک حیات کی رعایت (اور ذمہ داری سے علیحدگی اور
غیر جانبدار رعایت) ،اور
•فارم  ،IT-285ناواقف شریک حیات کی رعایت (اور ذمہ داری سے علیحدگی اور
غیر جانبدار رعایت) ،اور اس کی ہدایات۔

اسٹیٹ ٹیکس اپیلز کے حقوق
آپ بیورو برائے مفاہمت اور ثالثی سروسز کے ساتھ فارم  CMS-1-MNدائر کرکے یا
قائم مقام عدالت میں خاص کارروائی کے آغاز کے لیے پٹیشن دائر کر کے نوٹس برائے
انکم ٹیکس کی عدم ادائیگی یا اسٹیٹ ٹیکس ریفنڈ کے دعوے کو مسترد کرنے کے نوٹس

کے خالف احتجاج کر سکتے ہیں (محکمۂ ٹیکس کی جانب سے کی گئی کارروائی کے
حوالے سے اپنا احتجاجی حق دیکھیں)۔ اگر آپ عدالتی کارروائی جاری رکھنے کے
خواہشمند ہیں ،لیکن آپ نے فارم  CMS-1-MNدائر نہ کرنے کو منتخب کیا ہے ،یا
اگر آپ مفاہمتی حکم سے عدم اتفاق کرتے ہیں ،تو آپ کو کاؤنٹی کی قائم مقام عدالت
جس کا اسٹیٹ پر دائرہ اختیار ہے ،پٹیشن کا نوٹس اور تصدیق شدہ پٹیشن دائر کرنی
ہو گی۔ پٹیشن تحریری ہونی چاہیئے ،اور اس میں ان کارروائیوں کے بارے میں خاص
طور پر نشاندہی موجود ہو کہ آپ کس حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں۔
آپ کو نوٹس برائے انکم ٹیکس کی عدم ادائیگی ،نوٹس برائے نامنظوری ،یا آپ کو
موصول ہونے والے مفاہمتی حکم پر ظاہر کردہ تاریخ تک ،پٹیشن کو قابل اطالق قانون
کے مطابق مکمل کرنا اور دائر کرنا چاہیئے۔
پٹیشن فارم حاصل کرنے کے لیے ،مقامی قائم مقام عدالت کے کلرک سے رابطہ کریں
جس کا اسٹیٹ پر دائرہ اختیار ہے۔ پٹیشن فارمز اور اصولوں کی درخواست کو پٹیشن
دائر کرنے کے بطور نہیں سمجھا جاتا ،اور پٹیشن دائر کرنے کے لیے وقت کی حدود
میں توسیع نہیں کی جاتی۔
اگر آپ قائم مقام عدالت میں پٹیشن کا نوٹس اور تصدیق شدہ پٹیشن دائر کرتے ہیں ،تو
آپ کو اسی وقت کمیشنر برائے ٹیکسیشن اور فنانس کو کاپی جمع کروانی چاہیئے۔ درج
ذیل پر میل کریں:
NYS TAX DEPARTMENT
OFFICE OF COUNSEL
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227-0911

اگر .U.Sمیل کا استعمال نہیں کرتے ،تو اشاعت  ،55تفویض کردہ نجی ڈیلیوری کی
سروسز مالحظہ کریں۔

کلیکشن کا عمل

جب آپ کے اپیل کے حقوق کی معیاد ختم ہو جاتی ہے یا استعمال کر لیے جاتے ہیں ،تو
ہمارا سول نفاذ کاری کا ڈویژن کلیکشن کی کارروائیوں کا آغاز کرتا ہے۔ اس کے آغاز
سے قبل ،آپ کو اپنے ٹیکس کے قرضہ جات کی ادائیگی کرنے کا موقع ملے گا۔ چند
صورتوں میں ،آپ اقساط پر ادائیگی کے معاہدے کی درخواست کر سکتے ہیں ،جو کہ
آپ کو اپنی ادائیگیاں تقسیم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
اگر آپ سنگین مالی مشکالت کا شکار ہیں ،تو آپ مفاہمت میں پیشکش جمع کرنے کے
حوالے سے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تاہم ،یہ ضروری نہیں کہ ہم پیشکش کو قبول
کریں گے۔ ہم درج ذیل ٹیکس دہندگان کی جانب سے پیشکش پر غور کرتے ہیں:
•جو کہ حالیہ طور پر دیوالیہ پن سے نکلے ہوں،
•جو کہ دیوالیہ ہوں (ان کی مالی ذمہ داریاں ان کے اثاثوں سے زیادہ ہوں) ،اور
•جن کے لیے مکمل طور پر کلیکشن کا عمل ناحق معاشی دشواری کا باعث بنتا
ہو جیسا کہ فرد مناسب انداز میں روزمرہ کے اخراجات کی ادائیگی کرنے کا اہل
نہ ہو۔
عمومی طور پر ،مفاہمت میں پیشکش کردہ رقم کو جمع کی جانے والی رقم کی مناسب
طور پر عکاسی کرنی چاہیئے۔ مفاہمت میں پیشکش کے حوالے سے مزید معلومات کے
لیے ،اشاعت  ،220مفاہمتی پروگرام میں پیشکش دیکھیں۔

اقساط پر ادائیگی کا معاہدہ
اگر آپ مالی طور پر ایک ہی مرتبہ اپنے ذمے واجب االدا رقم کی مکمل ادائیگی نہیں
کر سکتے ،تو آپ اقساط پر ادائیگی کے معاہدے کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ درخواست
دینے کے لیے ،ہماری ویب سائٹ (مدد درکار ہے؟ دیکھیں)۔ معاہدے کے تحت ،آپ
ماہانہ اقساط پر ُکل واجب االدا ٹیکس کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے مالی ادارے
کے ساتھ براہ راست ادائیگی کا انتظام کریں گے ،جس کے تحت ماہانہ اقساط کی
ادائیگیاں خودکار طور پر نکلوائی جاتی اور ہمارے پراسیسنگ بینک میں بھیجی جاتی
ہیں۔
تاہم ،اس کی وجہ سے آپ کی جانب سے واجب االدا ُکل رقم پر کسی بھی قسم کی کوئی
حد نہیں لگائی جاتی۔ جب تک کہ آپ کی ٹیکس ادا کرنے کی ذمہ داری پوری نہیں
ہوتی ،تب تک غیر ادا شدہ بیلنس میں سود اور کوئی بھی جرمانے جمع ہونا جاری رہیں
گے۔

اقساط پر ادائیگی کے معاہدے کا اہل ہونے کے لیے ،آپ کو فارم  ،DTF-5مالی
صورتحال کا بیان مکمل کرنے اور اپنی موجودہ مالی صورتحال اور مکمل ادائیگی
کرنے کے حوالے سے آپ کی عدم اہلیت کے ثبوت کے طور پر دیگر معلومات فراہم
کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ آپ کو اپنے ریٹرنز بھی جمع کروانے چاہیئں اور
جیسے ہی مستقبل کے تمام ٹیکسز واجب االدا ہوں ،ان کی بھی ادائیگی کرنی چاہیئے۔
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اگر آپ اپنے نئے ٹیکس کی ادائیگی نہیں کرتے یا بروقت ریٹرنز جمع نہیں کرواتے ،تو
آپ کو معاہدے کے تحت ڈیفالٹ سمجھا جائے گا۔ آپ کو آپ کا ڈیفالٹ نوٹس دینے کے
بعد ،ہم ادائیگی کے معاہدے کے تحت کلیکشن کے عمل کو دوبارہ شروع کر سکتے
ہیں ،یا ہم معاہدے میں ترمیم یا اسے ختم کر سکتے ہیں۔
ہم کسی بھی ادائیگیوں ،ریفنڈز ،یا آپ کو ادا کی جانے والی دیگر رقم کا اطالق اس
ٹیکس کی ادائیگی کے حوالے سے کریں گے جس کی آپ قسطوں میں ادائیگی کر رہے
ہیں۔ اس طریقے سے الگو ہونے والی رقم آپ کی اقساط پر ادائیگی کے معاہدے کی
بازادائیگی کی میعاد کو کم کر دے گی ،لیکن آپ کو اس صورت میں بھی اس وقت تک
متفقہ ماہانہ رقم کی ادائیگی کرنی ہو گی جب تک کہ آپ کا قرضہ مکمل طور پر ادا
نہیں ہو جاتا (آف سیٹس دیکھیں)۔
اگر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹیکس جمع کرنے کے عمل میں کوئی خطرہ درپیش
ہے تو ہم اقساط پر ادائیگی کے معاہدے کو کسی بھی وقت بغیر کسی اطالع کے ختم کر
سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں ،ہم درج ذیل میں سے کسی بھی صورتحال میں ،وجہ
بیان کرتے ہوئے نوٹس کے کم از کم  30دن قبل اقساط پر ادائیگی کے معاہدے میں
ترمیم کر سکتے یا اسے ختم کر سکتے ہیں۔
•ہمیں یہ پتا چلے کہ معاہدے میں اندراج کرنے سے قبل آپ نے جو معلومات فراہم
کی تھیں وہ غلط یا نا مکمل ہیں۔
•آپ کی مالی حالت میں نمایاں تبدیلی آتی ہے۔
•واجب االدا ہونے کی صورت میں آپ قسط کی ادائیگی یا ٹیکس کی دیگر ادائیگی
کرنے میں ناکام ہو جائیں۔
•آپ مستقبل کے ریٹرنز کو بروقت دائر کرنے میں ناکام ہوتے ہیں۔
•درخواست کرنے پر آپ اپنی مالی حالت کے حوالے سے اپ ڈیٹ شدہ معلومات
فراہم کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔
اگر ہم معاہدے کو ختم کرتے ہیں ،تو ہم واجب االدا رقم پر کلیکشن کے عمل کو دوبارہ
شروع کر سکتے ہیں۔
خواہ آپ ادائیگی کے معاہدے میں اندراج کروائیں یا نہیں ،ہم آپ کے سبسیکوئنٹ
کریڈٹرز پر اپنی ترجیح کی یقین دہانی کے لیے مناسب کاؤنٹی کے کلرک اور ریاست
نیو یارک کے ساتھ ٹیکس وارنٹ دائر کر سکتے ہیں (ٹیکس وارنٹ دیکھیں)۔
اگر آپ ٹیکس کی مکمل ادائیگی کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے یا
اقساط پر ادائیگی کے معاہدے کی شرائط کی تعمیل نہیں کرتے ،یا اگر ہم مفاہمت میں
پیشکش کو منسوخ یا مسترد کرتے ہیں ،تو ہم آپ کی ٹیکس کی ادائیگی کی ذمہ داری
کے حوالے سے کلیکشن کے عمل میں درج ذیل چند یا تمام سرگرمیاں بروئے کار ال
سکتے ہیں۔

ٹیکس وارنٹ
ہم آپ کے خالف ٹیکس وارنٹ دائر کر سکتے ہیں۔ ٹیکس وارنٹ آپ کے خالف سول
فیصلے کے مترادف ہے۔ یہ ریاست نیویارک کے مناسب کاؤنٹی کلرک کے دفتر اور
ریاست نیویارک کے ڈپارٹمنٹ آف سٹیٹ کے ساتھ دائر کرنے کے حوالے سے ایک
عوامی ریکارڈ ہے۔ وارنٹ کے حوالے سے معلومات کو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی ویب
سائٹ پر پوسٹ کیا جاتا ہے۔
ٰ
دعوی تخلیق کرتا
دائر کردہ ٹیکس وارنٹ آپ کی اصل اور ذاتی پراپرٹی میں قانونی
ہے ،جو کہ آپ کی کریڈٹ حاصل کرنے یا پراپرٹی کی خرید و فروخت کی اہلیت کو
متاثر کرتا ہے ،اور ہمیں آپ کی اصل اور ذاتی پراپرٹی پر قبضہ کرنے اور اسے
فروخت کرنے ،یا آپ کی اجرتوں یا دیگر آمدنی کی رقم کو حاصل کرنے کی اجازت
دیتا ہے۔

محصول
محصول آپ کی پراپرٹی پر قانونی قبضہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر کیسز میں ،محصول کے
اطالق سے قبل ،ہم آپ کو فارم  ،DTF-978ججمنٹ ڈیبٹر یا قرض کی ادائیگی کرنے
کے پابند فرد کے نام نوٹس بھیجیں گے ،جو کہ اس پراپرٹی کی فہرست فراہم کرتے
ٰ
مستثنی ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر ،محصول کو بینک
ہیں جو کلیکشن کی کارروائیوں سے
اکاؤنٹس پر لگایا جاتا ہے ،اور بینک سے تقاضہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے
رقم نکال کر ہمیں بھیجے۔ محصول تیسرے فریق ثالث کی جانب سے آپ پر واجب
االدا رقم پر بھی لگایا جا سکتا ہے ،جیسا کہ آپ کی جانب سے ادا کیا جانے واال قرض
یا کرایہ۔ اگر آپ کاروباری ٹیکس دہندہ ہیں ،تو محصول کو ملکیت میں موجود رقم یا
کاروباری اثاثوں کے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے ،جیسا کہ مشینز اور سازوسامان۔

قانونی پابندیاں برائے آمدن
قانونی پابندی برائے آمدن محصول کی ایک قسم ہے جو کہ آپ کی اجرتوں پر جاری
کی جا سکتی ہے۔ آپ کو ہر بار ادائیگی کی جانے کی صورت میں ہم آپ سے
اپنی مجموعی اجرتوں کا  10%رضاکارانہ طورپر ادا کرنے کا کہیں گے۔ اگر آپ
رضاکارانہ ادائیگیاں نہیں کرتے ،تو ہم آپ کے آجر سے آپ کے پے چیک سے خودکار
طور پر آپ کی مجموعی اجرتوں کی  10%کٹوتی کر کے ہمیں بھیجنے کا کہیں گے۔
واجب االدا ٹیکس کی ادائیگی تک آمدنی پر قانونی پابندی مؤثر رہتی ہے۔

قبضہ اور سیلز
ٰ
مستثنی اصل یا ذاتی پراپرٹی پر قبضہ کر کے اسے فروخت
ہم نیالمی پر آپ کی غیر
کر سکتے ہیں۔
کاروباری قبضے کے دوران ،کلیکشن ایجنٹس آپ کے کاروباری مقام پر الکس تبدیل
کر سکتے ہیں ،جس کی وجہ سے آپ کو اپنے کاروباری مقام اور کاروباری اثاثوں تک
رسائی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ متبادل طور پر ،ایجنٹس آپ کے کاروباری مقام سے
تمام مال تجارت کو ہٹا سکتے یا آپ کے کاروباری اثاثوں پر قبضہ کر کے انہیں تب
تک کسی دوسرے مقام پر اسٹور کر سکتے ہیں جب تک کہ نیالمی میں اثاثے فروخت
نہیں ہو جاتے۔
اگر ہم آپ کی پراپرٹی پر قبضہ کرتے ہیں ،تو آپ کو نیالمی کی تاریخ ،وقت ،اور مقام
کے حوالے سے اطالع دیں گے۔ نیالمی کے آغاز سے کسی بھی وقت قبل ،ہم پراپرٹی
ریلیز کریں گے اور آپ کی جانب سے مکمل ادائیگی ،یا ٹیکس ،جرمانے ،اور سود کی
ادائیگی کے ساتھ ساتھ قبضے کے دوران ہونے والے خرچ اور نیالمی کی تیاری کے
لیے اخراجات کی ادائیگی کے لیے اطمینان بخش انتظامات کرنے کی صورت میں آپ
کو واپس کر دیں گے۔
آپ کو اس حوالے سے درخواست کرنے کا حق حاصل ہے کہ کسی بھی ضبط شدہ
پراپرٹی کو درخواست دینے کے  60دنوں کے اندر ،یا کچھ زیادہ مخصوص مدت کے
اندر فروخت کیا جانا چاہیئے۔ ہم آپ کی درخواست کا اس صورت میں احترام کریں گے
کہ یہ طویل مدت کے لیے پراپرٹی برقرار رکھنے کے لیے ریاست کے مفاد میں ہو،
ایسی صورت میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔
ہم نیو یارک سول پریکٹس الء اور رولز کے مطابق آپ کی پراپرٹی فروخت کریں گے۔
آپ کے اثاثوں کی فروخت کے بعد ،ہم آپ کو نیالمی سے حاصل ہونے والی رقم کو
جمع کروانے کے حوالے سے تفصیالت بھیجیں گے۔ اگر حاصل شدہ رقم آپ کے
قرضوں اور ہمارے اخراجات سے تجاوز کرتی ہے ،تو ہم آپ کو سرپلس واپس بھیج
دیں گے۔

محصول کی ریلیز
ہم آپ کی تمام پراپرٹی یا اس کے چند حصے پر محصول ریلیز کریں گے ،اور درج
ذیل صورت میں ریلیز کا نوٹس بھیجیں گے:
•آپ نے دیوالیہ پن کی پٹیشن دائر کی ہو؛
•آپ نے بنیادی ذمہ داری کے لیے ادائیگی کی ہو ،یا یہ وقت کے ساتھ ساتھ ناقابل
نفاذ ہو؛
•محصول ریلیز کرنے سے واجب االدا رقم کو اکٹھا کرنے کی سہولت حاصل ہو
گی؛
•آپ نے اقساط پر ادائیگی کے معاہدے میں اندراج کروایا ہو جو کہ خاص طور پر
محصول کی ریلیز کے لیے فراہم کیا جاتا ہے؛
•قبضہ شدہ پراپرٹی کی منصفانہ مارکیٹ ویلیو آپ کی ٹیکس کی ادائیگی کی ذمہ
داری سے تجاوز کرتی ہو ،اور پراپرٹی کے کسی حصے کی ریلیز آپ کی ٹیکس
کی ادائیگی کی ذمہ داری میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالے بغیر کی جا سکتی
ہے؛ یا
•اگر آپ وہ فرد ہوں جس کے حوالے سے ہم نے یہ تعین کیا ہو کہ محصول کی
وجہ سے آپ کی مالی حالت میں معاشی دشواری پیش آ رہی ہو۔
اگر ہم اپ کی تجارت یا کاروبار کے لیے اہمیت کی حامل پراپرٹی پر قبضہ کرتے ہیں،
تو ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آیا پراپرٹی کو درج باال وجوہات کی بنا پر ریلیز
کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم آپ کی پراپرٹی پر محصول ریلیز کرتے ہیں ،تو آپ کی واجب
االدا ٹیکس کی ادائیگی کے لیے ضرورت پیش آنے پر ہمیں پراپرٹی کے حوالے سے
مستقبل کے محصول سے منع نہیں کیا جاتا۔
پراپرٹی پر غلط طریقے سے محصول لگانے کی صورت میں ،ہم قبضہ شدہ پراپرٹی،
اس کی منصفانہ مارکیٹ ویلیو کے برابر رقم ،یا اگر قابل اطالق ہو تو سود کے ساتھ
قبضہ شدہ رقم کو واپس کر سکتے ہیں۔
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آف سیٹس
ایسی کوئی بھی ادائیگی جو آپ کی جانب سے کسی بھی ریاستی ایجنسی کو اشیاء
یا سروسز فروخت یا فراہم کرنے یا انسٹرومنٹ کے طور پر دینے کے حوالے سے
ریاست پر واجب االداء ہے ،ٹیکس کی کسی بھی ایسی ذمہ داری کی وجہ سے روکی یا
الگو کی جا سکتی ہے جو آپ کی جانب سے ریاست کو واجب االداء ہے۔ اگر آپ کی
کوئی بھی واجب االدا ادائیگی اس طرح کے آف سیٹ سے مشروط ہے ،تو ہم آپ کو
پیشگی ایک تحریری اطالع بھیجیں گے۔
اس کے عالوہ ،چند حاالت کے پیش نظر ،کوئی بھی ریاست نیو یارک کا ٹیکس ریفنڈ یا
آپ پر واجب االدا دیگر ادائیگی کو آپ کی ریاست نیو یارک میں ٹیکس کی ادائیگی کی
نئی ذمہ داریوں کے لیے آف سیٹ کیا جا سکتا ہے ،یا یہ دیگر ریاستی ایجنسی ،وفاقی
حکومت ،نیو یارک سٹی ،یا دیگر ریاست کو بھیجا جا سکتا ہے جن کے حوالے سے
آپ پر رقم یا ٹیکسز واجب االدا ہیں۔ دوسری ریاستی ایجنسی ،وفاقی حکومت ،نیویارک
سٹی ،یا دیگر ریاست آپ کو پیشگی تحریری نوٹس بھیجیں گی اور اس کے بعد آپ کے
ریفنڈ کا اطالق آپ کے واجبات میں کریں گی۔
اگر آپ پر قانونی طور پر قابل نفاذ ریاست نیو یارک ،نیو یارک سٹی ،یا Yonkers
انکم ٹیکس کے زائد المیعاد واجبات کا اطالق ہوتا ہے ،تو اسے وفاقی حکومت یا ملٹی
اسٹیٹ اف سیٹ پروگرام میں شرکت کرنے والی کسی دیگر ریاست کو بھیجا جائے گا۔
آپ کا وفاقی انکم ٹیکس ریفنڈ یا دیگر ریاستی ریفنڈ کا اطالق آپ کی جانب سے واجب
االدا رقم تک آپ کے ریاست نیو یارک کے ٹیکس کے واجبات میں ہو سکتا ہے۔

غیر ذمہ دار شریک حیات کا ریفنڈ
اگر آپ جوائنٹ انکم ٹیکس ریٹرن دائر کرتے ہیں اور ریفنڈ حاصل کرنے کی توقع
کرتے ہیں ،تو ہم آپ کے شریک حیات کی جانب سے واجب االدا ٹیکس یا ریاست نیو
یارک ایجنسی کو واجب االدا دیگر قرضہ جات کی کی ادائیگی کے لیے ریفنڈ استعمال
کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے شریک حیات کے قرضوں کی ادائیگی
کے لیے آپ کا ریفنڈ کا حصہ استعمال کیا جائے ،تو فارم  ،IT-280غیر ذمہ دار شریک
حیات کی تفویض کو مکمل کریں ،اور درج ذیل میں سے ایک کام انجام دیں:
•اپنے انکم ٹیکس ریٹرن کے ساتھ فارم شامل کریں۔
•ہماری جانب سے نوٹس کے دس دن کے اندر فارم دائر کریں کہ دیگر قرضہ
جات کی تالفی کے لیے ریفنڈ کا استعمال کیا جائے گا۔
فارم  IT-280آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ وفاقی حکومت کے لیے اپنے
شریک حیات کے واجب االدا قرضہ جات ،یا دیگر ریاست کو واجب االدا ٹیکس کی
ادائیگی سے انکار کر دیں۔

ٹیکسز کی عدم ادائیگی کی صورت میں ڈرائیونگ الئسنس کی معطلی
اگر آپ نے ماضی کے واجبات ادا نہیں کیے اور آپ پر ریاست نیو یارک کی انکم
ٹیکس کی ادائیگی کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کم از کم  $10,000واجب
االدا ہیں ،تو آپ کا ریاست نیو یارک کا ڈرائیونگ الئسنس شعبہ برائے موٹر گاڑیوں
( )DMVکی جانب سے معطلی کا اہل ہے۔
آپ کے ڈرائیونگ الئسنس کی معطلی سے قبل ،آپ کو ایک نوٹس بھیجیں گے جس میں
بیان کیا گیا ہو گا کہ آپ کے پاس قرضے کی مکمل ادائیگی کرنے ،ادائیگی کرنے کے
اطمینان بخش انتظامات کرنے ،یا صرف درج ذیل بنیادوں پر مجوزہ معطلی کے حوالے
سے احتجاج کے لیے  60دن کا وقت موجود ہے:
•نوٹس میں آپ کا نام بطور ٹیکس دہندہ شامل نہ ہو۔
•آپ کے ماضی کے ٹیکس کے واجبات کی مکمل ادائیگی ہو چکی ہو۔
•آپ کی اجرتوں کو ماضی کے واجبات کی ادائیگی ،یا ماضی کی واجب االدا
چائلڈ سپورٹ یا مشترکہ چائلڈ اور شریک حیات کی سپورٹ کے واجبات کے لیے
استعمال کیا جا رہا ہو۔
•آپ کے پاس کمرشل ڈرائیونگ الئسنس موجود ہو۔
•آپ عوامی معاونت یا اضافی سکیورٹی کی آمدنی حاصل کرتے ہوں۔
•آپ یہ ظاہر کریں کہ آپ کے ڈرائیونگ الئسنس کی معطلی ناحق معاشی دشواری
کا سبب بنتی ہے۔
•ہمیں غیر مناسب طور پر علم ہوا کہ آپ  12مہینے کی مدت کے اندر ادائیگی
کے انتظامات کی شرائط کی تعمیل میں ایک سے زائد مرتبہ ناکام ہوئے۔
آپ یہ ظاہر کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ ناواقف شریک حیات کی
رعایت کے لیے اہل ہیں (اشاعت  ،89ناواقف شریک حیات کی رعایت (اور ذمہ داری
سے علیحدگی اور غیر جانبدار رعایت دیکھیں)) ،یا یہ کہ بنیادی ذمہ داریوں کا نفاذ

دیوالیہ پن کی پٹیشن دائر کرنے کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گیا ہے (محکمے کے
دیوالیہ پن سے متعلقہ یونٹ کو  518-457-3160پر کال کریں)۔
اگر آپ نوٹس کا جواب دینے میں ناکام ہوتے ہیں ،تو ہم آپ کے الئسنس کی معطلی کے
حوالے سے آپ کا کیس  DMVکو بھیجیں گے۔ اصل معطلی سے قبل DMV ،ایک
حتمی خط جاری کرے گا جس میں بیان کیا گیا ہو گا کہ آپ کے پاس محکمۂ ٹیکس کے
ساتھ اپنے واجب االدا ٹیکس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے  15دن کا وقت موجود
ہے۔ محدود استعمال کے لیے ڈرائیونگ الئسنس حاصل کرنے کے حوالے سے مزید
معلومات کے لیے www.dmv.ny.gov ،پر  DMVکی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔

ذمہ دار فرد کے جائزے
سیلز اور یوز ٹیکسز ،ودہولڈنگ ٹیکسز ،اور موٹر فیول ایکسائز ٹیکس کی طرح کے
ٹیکسز کی ادائیگی کے لیے ،کاروبار کے ذمہ دار افراد کو ریاست نیو یارک کے
کاروباری غیر ادا شدہ ٹیکس کی ادائیگی کی ذمہ داریوں کے لیے ذاتی طور پر ذمہ دار
قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ افسر ،ڈائریکٹر ،یا کسی کارپوریشن یا کسی تحلیل شدہ
کارپوریشن کے مالزم ہیں ،یا پارٹنرشپ کے مالزم یا کارپوریشن کے مالک ہیں جو کہ
ٹیکس الء کی متعلقہ شرائط کے ساتھ تعمیل کی غرض سے کاروبار کے لیے کام کی
انجام دہی کے فرض میں مشغول تھے ،تو آپ کو ذمہ دار فرد سمجھا جا سکتا ہے۔ ود
ہولڈنگ ٹیکس کے واجب االداء ہونے پر ،ایک ذمہ دار شخص کے لیے ضروری ہے
کہ وہ ٹیکس کو جمع یا ادا کرنے میں ناکامی پر بھی عمداً کارروائی انجام دے۔
آپ کے ذمہ دار فرد ہونے کے حوالے سے تعین کے لیے ہم جن عوامل پر غور کرتے
ہیں ان میں درج ذیل شامل ہے:
•کہ آیا آپ باقاعدہ بنیادوں پر کاروبار چالنے کے لیے مؤثر انداز سے کام کر رہے
ہیں؛
•آپ اس حوالے سے فیصلہ کرنے میں شامل ہیں کہ کن مالی فرائض کی ادائیگی
کی جائے؛
•آپ کسی عملے کی سرگرمی میں شامل ہیں (جیسا کہ مالزمین کو مالزمت دینا یا
انہیں مالزمت سے نکالنا)؛
•آپ کے پاس چیک پر دستخط کرنے کا اختیار موجود ہے؛
•ٹیکس ریٹرنز تیار کرتے ہیں؛
•کاروبار کے حوالے سے فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہے؛
•آپ ٹیکس مینیجر یا جنرل مینیجر ہیں؛ یا
•ایک کارپوریٹ افسر ہیں۔
کچھ حاالت میں ،اگر اپ کاروبار کے لیے فرض کی انجام دہی نہیں بھی کرتے تو بھی
آپ کو ایک ذمہ دار فرد کا جائزہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ مثالً ،سیلز اور یوز ٹیکسز
کے لیے ،اگر آپ کسی پارٹنرشپ یا محدود ذمہ داری کی کمپنی کے ممبر ہیں ،اگر آپ
پارٹنرشپ یا محدود ذمہ داری کی کمپنی کی جانب سے کارروائی کے فرض کی انجام
دہی نہیں کرتے ،تو اس صورت میں بھی ہم آپ کے لیے ذمہ دار فرد کا جائزہ جاری
کر سکتے ہیں۔
اگر ہم آپ کو ذمہ دار فرد کا جائزہ جاری کرتے ہیں اور آپ اس سے عدم اتفاق
کرتے ہیں ،تو اس صورت میں عموما ً آپ کے پاس اپیل کے لیے مفاہمتی کانفرنس کی
درخواست کر کے ،یا ڈویژن برائے ٹیکس اپیلز کی سماعت کے لیے پٹیشن دائر کر
کے 90 ،دن کا وقت ہوتا ہے۔ سماعت کے دوران اپیل آپ کو آپ کے پاس موجود کوئی
بھی معلومات پیش کرنے کا اہل بناتی ہے تاکہ ایک ذمہ دار فرد کے طور پر جائزے
اور آپ کی ذمہ داری کو کالعدم کیا جا سکے۔ ہم آپ کی اصل جائزہ جاتی دستاویز کے
ساتھ جائزے کے حوالے سے آپ کے احتجاجی حقوق کی مکمل وضاحت شامل کریں
گے۔ صرف سیلز اور یوز ٹیکسز کے لیے ،اگر آپ کا کاروبار مفاہمتی کانفرنس کی
درخواست کرتا ہے ،یا اسی ٹیکس کو ادا کرنے کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ٹیکس
اپیلز کی سماعت کے لیے پٹیشنز دائر کرتا ہے۔ تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے اپیل
دائر کی ہے۔ تاہم ،اگر آپ کو اس حوالے سے یقین نہیں ہے کہ کاروباری ادارے نے
وقت پر اپیل کی ہے یا نہیں ،اور آپ جائزے کے لیے اپیل کرنا چاہتے ہیں ،تو آپ کو
ٹیکس اپیلز کی سماعت کے لیے اپنی مفاہمتی کانفرنس یا پٹیشن کی درخواست کرنی
چاہیئے۔
ذمہ دار فرد کا جائزہ مکمل ہونے پر ،ہم آپ کے اثاثوں کے خالف دستیاب تمام جمع
کرنے کے طریقہ ہائے کاروں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم آپ سے کاروبار کی جانب
سے مکمل واجب االدا رقم کی ادائیگی کی ذمہ داری کے لیے رقم جمع کر سکتے ہیں،
خواہ اس میں دیگر ادارے یا افراد شامل ہوں جن کا تعین اسی طرح سے کیا گیا ہو۔
دیوالیہ پن کی صورت میں ذمہ دار فرد کے ٹیکس کے واجبات کی ادائیگی نہیں کی جا
سکتی۔
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تعمیل کنندہ اور منتقل الیہ کی اسٹیٹ ٹیکس کی ادائیگی کی ذمہ داری
اگر آپ اسٹیٹ کے تعمیل کنندہ یا ایڈمنسٹریٹر ہیں اور آپ اسٹیٹ کے مستفید کاروں کے
لیے اثاثوں کو تقسیم کرتے ہیں ،یا نیو یارک اسٹیٹ ٹیکس کی ادائیگی سے قبل اسٹیٹ
کی جانب سے واجب االدا قرضے کی ادائیگی کرتے ہیں ،تو آپ کو غیر ادا شدہ اسٹیٹ
ٹیکس کے لیے ذاتی طور پر ذمہ دار سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ کو تب تک ذمہ دار قرار
دیا جائے گا جب تک کہ اسٹیٹ ٹیکس کو مکمل طور پر ادا نہ کر دیا جائے یا محکمہ
اسٹیٹ ٹیکس قانونی دعوے کے لیے ریلیز کی اجازت نہ دے۔ اس کے عالوہ ،اگر آپ
کو اسٹیٹ کی جانب سے مستفید کنندہ کے طور پر پراپرٹی موصول ہوتی ہے ،تو پھر
آپ موصول ہونے والی جائیداد کی ویلیو تک اسٹیٹ کا غیر ادا شدہ ٹیکس ادا کرنے کے
لیے ذاتی طور پر ذمہ دار سمجھے جا سکتے ہیں۔ تاہم ،اس میں وہ پراپرٹی شامل نہیں
جو کہ مرحوم اور زندہ شریک حیات کی مشترکہ طور پر ملکیت ہو۔

ٹرسٹ اکاؤنٹس
اگر آپ ایک ایسا کاروبار ہیں جس کا دارومدار سیلز پر ہے اور ٹیکسز یا ود ہولڈنگ
ٹیکسز استعمال کرتے ہیں ،تو آپ کو ان ٹیکسز کو جمع کروانے کے لیے ،ایک
ٹرسٹ قائم کرنے کی یا مالیاتی ادارے کے ساتھ ایک علیحدہ کالئنٹ اکاؤنٹ بنانے کی
ضرورت پڑ سکتی ہے ،جو آپ کسٹمرز سے اکٹھا کرتے ،یا مالزمین کی تنخواہ سے
ود ہولڈ کرتے ہیں۔ ٹرسٹ اکاؤنٹ اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ جب ٹیکس
ریٹرنز واجب االدا ہوتے ہیں تو ٹیکسز کی ادائیگی دستیاب ہوتی ہے۔
جب آپ کی ماضی کی کارکردگی ٹیکس کی ادائیگی کے حوالے سے غفلت ظاہر کرتی
ہے تو ہم آپ سے ایک ٹرسٹ اکاؤنٹ بنانے کا مطالبہ کریں گے۔

اختیار کے سرٹیفیکیٹ کی منسوخی یا معطلی یا اختیار کا سرٹیفیکیٹ جاری
کرنے سے انکار

ہم ٹیکس الء جیسا کہ ریٹرن دائر کرنے یا ٹیکس کی ادائیگی میں عمداً ناکامی کی
صورت میں سیلز اور یوز ٹیکسز کو جمع کرنے کے لیے ٹیکس الء کے چند تقاضوں
کی تعمیل کرنے میں عمداً ناکامی کی وجہ سے آپ کے اتھارٹی کے سرٹیفیکیٹ کو
منسوخ یا معطل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اتھارٹی کے سرٹیفیکیٹ کو منسوخ یا معطل
کیا جاتا ہے ،تو آپ کو ریاست نیو یارک میں کسی بھی ایسے کاروبار میں مشغولیت
سے روک دیا جائے گا جس کے لیے اٹھارٹی کے سرٹیفیکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔
اگر آپ منسوخ شدہ یا معطل سرٹیفیکیٹ کے ساتھ کاروبار برقرار رکھنے کی کوشش
کرتے ہیں ،یا مطلوبہ سرٹیفیکیٹ کے بغیر نیا کاروبار شروع کرتے ہیں ،تو ہم سول اور
فوجداری جرمانے عائد کر سکتے ہیں۔ ہم ٹیکس الء کی گزشتہ عدم تعمیل کی صورت
میں اتھارٹی کا سرٹیفیکیٹ جاری کرنے سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔
اگر ہم اتھارٹی کے سرٹیفیکیٹ کی منسوخی یا معطلی کے عمل کا آغاز کرتے ہیں ،یا
اتھارٹی کا سرٹیفیکیٹ جاری کرنے سے انکار کرتے ہیں ،تو ہم آپ کو کارروائی کے
ہر مرحلے کے دوران آپ کے حقوق بشمول آپ کے احتجاجی حقوق کے حوالے سے
اگاہ کریں گے۔ اگر حاالت ضمانت دیتے ہیں تو ہم کسی بھی وقت عمل کو روک سکتے
ہیں ،جیسا کہ اگر آپ ادائیگی کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔

کلیکشن کی سرگرمی کے دوران نمائندگی
آپ اپنی نمائندگی خود کر سکتے ہیں ،یا اپنی نمائندگی کے لیے کسی فرد کو نامزد کر
سکتے ہیں۔ آپ کی نمائندگی کرنے والے کسی بھی فرد کے پاس آپ کی جانب سے
نمائندگی کرنے کے حوالے سے (پاور آف اٹارنی) موزوں تحریری اختیار نامہ موجود
ہونا چاہیئے۔ پاور آف اٹارنی دائر کرنے کے طریقے کے حوالے سے مزید معلومات
کے لیے ،ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں یا ہمیں کال کریں (مدد درکار ہے؟ دیکھیں)۔

الئسنسز اور ضمانت
اگر آپ اپنے ٹیکسز کی ادائیگی نہیں کرتے ،تو ہم یا دوسری حکومتی ایجنسی آپ کے
الئسنس یا کاروبار میں شامل ہونے کے لیے درکار دیگر سرٹیفیکیٹ کو منسوخ یا معطل
کر سکتی ہے۔ کوئی بھی بانڈ یا دیگر ضمانت جو آپ نے الئسنس کے لیے پوسٹ کی وہ
آپ کے ٹیکس کے واجبات کا تصفیہ کر سکتی اور الگو ہو سکتی ہے۔ اگر بانڈ منسوخ
ہوتا ہے ،تو آپ کو ان کاروباری سرگرمیوں کو شروع کرنے سے پہلے نیا بانڈ حاصل
کرنا چاہیئے جن کے لیے بانڈ درکار ہوتا ہے۔

مسئلے کا حل یا شکایت دائر کرنا

اگر آپ کو محمکۂ ٹیکس سے متعلق کوئی مسئلہ درپیش ہے جو کہ آپ عمومی چینلز
کے ذریعے حل نہیں کر پا رہے ،یا اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو شعبے سے کوئی
شکایت ہے ،تو ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں یا ہمیں کال کریں (مدد درکار ہے؟
دیکھیں)۔
آپ کی شکایت کی نوعیت کے لحاظ سے ،ہمارا نمائندہ معاملے کو حل کرنے کے لیے
آپ کی معاونت کرے گا یا مزید نظر ثانی کے لیے آپ کی شکایت کو آگے بھیجے گا۔

مدد درکار ہے؟
 www.tax.ny.govپر ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں
•معلومات حاصل کریں اور اپنے ٹیکسز آن الئن ادا کریں
•نئی آن الئن سروسز اور خصوصیات کے لیے چیک کریں
ٹئلیفون پر معاونت
ذاتی انکم ٹیکس کی معلومات کا سینٹر:
کارپوریشن ٹیکس کا معلوماتی سینٹر:
سیلز ٹیکس کا معلوماتی سینٹر:
ودہولڈنگ ٹیکس کا معلوماتی سینٹر:
متفرق ٹیکس کا معلوماتی سینٹر:
فارمز اور اشاعتیں آرڈر کرنے کے لیے:
ٹیکسٹ ٹیلیفون ( )TTYیا TDD
سازوسامان کے صارفین

518-457-5181
518-485-6027
518-485-2889
518-485-6654
518-457-5735
518-457-5431
نیو یارک کی ریلے سروس کے
لیے  7-1-1ڈائل کریں

