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Nesta hora de pagamento do impasto, seja cauteloso com algumas pessoas
falsamente afirmando ser agentes fiscais e prometendo grandes
reembolsos de impastos, fazendo reivindicac;oes incorretas.

0

Certifique-se de que o seu
agente fiscal esta registrado

0

Nao partilhe os seus dados de
login de myGov

Se estiver utilizando um agente
fiscal, certifique-se de que ele
esta registrado no Tax
Practitioners Board.

0 seu agente fiscal nao precisa dos
seus dados de login de myGov
para apresentar a sua declarac;:ao
de impasto.

Visite tpb.gov.au para verificar.

Os seus dados de login de myGov
devem ser sempre mantidos
pessoais e nao devem ser
partilhados com outras pessoas.

Apenas os agentes fiscais
registrados podem cobrar uma
taxa para preparar e apresentar
a sua declarac;:ao de impasto.

Dicas na hora do imposto
Certifique-se de manter registros
de quaisquer despesas.
Para reivindicar uma deduc;:ao
relacionada ao trabalho:
■ deve ter gasto o dinheiro
pessoalmente e nao ter sido
reembolsado
■ deve estar diretamente
relacionado com a sua renda
■ deve ter um registro para
prova-lo.

Lembre-se, voce e responsavel por
garantir que as informac;:oes na sua
declarac;:ao estejam corretas,
mesmo que use um agente fiscal.

G

Se acredita que foi afetado
Se voce acredita que foi afetado,
ligue para o ATO no 13 28 61
para discutir a sua situac;:ao.
Se estiver preocupado com a
conduta de um agente fiscal,
tambem pode reportar para o
Tax Practitioners Board.
Visite tpb.gov.au/make-complaint
para fazer uma reclamac;:ao.

Precisa de ajuda para apresentar a sua declarac;ao?
Se precisar de ajuda para apresentar a sua declarac;:ao de impasto
de renda, podera ser elegfvel para o programa gratuito Tax Help
do ATO. Tax Help esta disponfvel em outros idiomas que nao o
ingles em alguns locais. Visite ato.gov.au/taxhelp para
obter mais informac;:oes.
Se o ingles nao for o seu idioma principal, voce pode telefonar para
o Translating and Interpreting Service (TIS) do ATO no 13 14 50
para obter assistencia.
lnformac;:oes sobre impastos em outros idiomas
alem do ingles tambem estao disponfveis em
ato.gov.au/otherlanguages

Para obter mais informagoes visite ato.gov.au/lodgmentsafety
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