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Advertisement

Πληρωμές φορολογικής παροχής (tax 
bonus) του πακέτου τόνωσης της οικονομίας

Πού είναι η πληρωμή μου;
Αν δεν έχετε λάβει την πληρωμή της φορολογικής σας παροχής, διαβάστε 
προσεκτικά τις λεπτομέρειες αυτής της ανακοίνωσης. Αν πάλι δεν είστε βέβαιοι 
για το λόγο που δεν έχετε πληρωθεί, επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα της φορολογικής παροχής, λεπτομέρειες παρακάτω. 

Έχετε υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση 2007-08;
Για να δικαιούστε την πληρωμή φορολογικής παροχής πρέπει να υποβάλετε τη δήλωσή σας 
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009, εκτός εάν σας δώσαμε παράταση. Μπορείτε να υποβάλλετε τη δήλωσή 
σας με τους εξής τρόπους:

 στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική μέθοδο e-tax μέχρι τις 31 Μαΐου 2009, μετά 
την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι διαθέσιμη αυτή η μέθοδος

 ταχυδρομικώς με τη χρήση του φορολογικού πακέτου TaxPack μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009
 μέσω φοροτεχνικού μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009.

Δικαιούστε την πληρωμή;
Κοιτάξτε στον ‘γρήγορο έλεγχο επιλεξιμότητας’ στη δεξιά πλευρά ή κάντε χρήση του υπολογιστή 
στην ιστοσελίδα www.australia.gov.au/taxbonuspayment

Υποβάλατε τη δήλωσή σας μετά το τέλος Μαρτίου 
2009;
Αν ναι, μπορείτε να αναμένετε τη φορολογική σας παροχή σε τέσσερις εβδομάδες αφού λάβετε 
την επιστολή από εμάς που περιέχει το εκκαθαριστικό σας απ’ την εφορία.

Ήταν σωστά τα στοιχεία της τράπεζας ή της διεύθυνσής 
σας;
Στέλνουμε τις πληρωμές στον τραπεζικό λογαριασμό ή στη διεύθυνση που δηλώθηκαν στις 
φορολογικές δηλώσεις 2007-2008. Αν τα στοιχεία στη δήλωσή σας δεν ήταν σωστά πρέπει να 
μας τηλεφωνήσετε στο 1300 686 636.

Βρίσκεται η πληρωμή σας στον φοροτεχνικό ή λογιστή 
σας;
Αν η φορολογική σας δήλωση 2007-2008 συμπληρώθηκε από φοροτεχνικό ή λογιστή, μπορεί να 
στείλαμε την πληρωμή σας εκεί.

Γρήγορος έλεγχος επιλεξιμότητας
Για να ελέγξετε την επιλεξιμότητά σας (αν δικαιούστε) χρειάζεστε το εκκαθαριστικό σας απ’ 
την εφορία (notice of assessment), δηλαδή το έγγραφο που σας στείλαμε αφού υποβάλατε 
τη φορολογική σας δήλωση 2007-08. 

. / / .

Βήμα 1: Είναι το 
φορολογητέο σας εισόδημα 
ισοδύναμο ή λιγότερο των 
$100.000;

 Ναι.  
Πηγαίνετε στο βήμα 2.

 Όχι. Δεν δικαιούστε. 

Βήμα 2: Είναι το σύνολο στο Α + Ο μείον το G 
(αν υπάρχει ποσό στο G) μεγαλύτερο από $0;

 Ναι. Δικαιούστε αρκεί να ήσασταν κάτοικος 
Αυστραλίας για φορολογικούς σκοπούς κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους 2007-08.

 Όχι. Δεν δικαιούστε.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες για την πληρωμή σας,  επιλεξιμότητα ή υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης:

 επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.australia.gov.au/taxbonuspayment
 τηλεφωνήστε στο 1300 686 636 μεταξύ 08.00 και 18.00 Δευτέρα με Παρασκευή.

 Προσοχή: δεν στέλνουμε μηνύματα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ζητώντας προσωπικές πληροφορίες 
όπως αριθμός φορολογικού μητρώου, στοιχεία λογαριασμού τράπεζας ή άλλου χρηματοοικονομικού ιδρύματος ή 
πιστωτικής κάρτας.
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ÅðéóôñïöÞ óôá èñáíßá
áðü ôïí ðñùèõðïõñãü
ÔñéÜíôá ôñßá ÷ñüíéá ìåôÜ ðïõ ðñùôïðÞãå ãéá íá öïé-

ôÞóåé óôï Åèíéêü ÐáíåðéóôÞìéï ôÞò Áõóôñáëßáò, ï ðñù-
èõðïõñãüò ÊÝâéí Ñáíô åðÝóôñåøå åêåß ðñï÷èÝò ãéá íá å-
ãêáéíéÜóåé ìéá íÝá ó÷ïëÞ éáôñéêÞò Ýñåõíáò ðïõ èá öÝñåé
ôï üíïìá åíüò Üëëïõ Åñãáôéêïý ðñùèõðïñãïý, Ôæïí
ÊÝñôéí. Ï ê. Ñáíô ìßëçóå ãéá ôçí éóôïñéêÞ óçìáóßá ôïý
ðáíåðéóôçìßïõ ôüóï ãéá ôï Ýèíïò, üóï êáé ãéá ôçí ðñïóù-
ðéêÞ ôïõ æùÞ. «Ôï Åèíéêü ÐáíåðéóôÞìéï ôÞò Áõóôñáëßáò
êáôÝ÷åé ìéá îå÷ùñéóôÞ èÝóç óáí óôñáôçãéêü êëçñïäüôç-
ìá ãéá ôï Ýèíïò ìáò» êáé –óå ðñïóùðéêü åðßðåäï- «ôï Å-
ÐÁ ìïý Ýäùóå ôçí ÔåñÝæ, ðïõ ãíþñéóá åíþ ôñþãáìå Ýíá
ðéÜôï êïñíöëÝéêò óôï Burgman College». 

ÖÙÔÏ ôïý Glen McCurtayne 
óôçí Sydney Morning Herald.  
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ÅðéóôïëÞ ôïõ âïõëåõôÞ
Ëüñé ÖÝñãêéïõóïí 

óôï ÐáíåðéóôÞìéï Í.Í.Ï.
Ï Åñãáôéêüò âïõëåõôÞò,
Ëüñé ÖÝñãêéïõóïí, Ýóôåéëå
åðéóôïëÞ äéáìáñôõñßáò
óôïí áíôéðñýôáíç ôïý Ðá-
íåðéóôçìßïõ ÍÍÏ, êáèçãç-
ôÞ Frederick G. Hilmer AO,
ãéá ôçí áðüöáóç íá êëåß-
óåé ôï ÔìÞìá Åëëçíéêþí.

Ó
ôçí åðéóôïëÞ ôïõ ï ê.
ÖÝñãêéïõóïí ãñÜöåé
üôé ìüëéò åðÝóôñåøå á-

ðü ôáîßäé ôïõ óôçí Áãêõñá, ü-
ðïõ ôïí åíôõðùóßáóå ç ðñïþ-
èçóç ôÞò ÁããëéêÞò ãëþóóáò
êáé óå ìéêñüôåñï âáèìü ôÞò
ÃåñìíáíéêÞ. Óôç óõíÝ÷åéá ï ê.
ÖÝñãêéïõóïí áíáöÝñåôáé óôá
ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðß-

æïõí ïé îÝíåò ãëþóóåò óôçí
Áõóôñáëßá óå âÜñïò ôùí åèíé-
êþí óõìöåñüíôùí.

Óôï èÝìá ôÞò åëëçíéêÞò
ãëþóóáò, ï ê. ÖÝñãêéïõóïí õ-
ðåíèõìßæåé óôïí áíôéðñýôáíç
ôç óõìâïëÞ ôçò óôï äõôéêü ðï-
ëéôéóìü, áëëÜ êáé ôïí êåíôñéêü
ñüëï ôùí ÅëëÞíùí óôçí Áõ-
óôñáëßá ðïõ áíôéóôïé÷ïýí ìå
ôï 1,3% ôïõ ðëçèõóìïý ôÞò ÷þ-
ñáò, åíþ ôá åëëçíéêÜ åßíáé ç
ôñßôç ìåãáëýôåñç ãëþóóá ðïõ
ïìéëåßôáé.

Ï ê. ÖÝñãêéïõóïí ôåëåéþíåé
ôçí åðéóôïëÞ ôïõ áíáöåñüìå-
íïò óôçí ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç
ôïý Ðáíåðéóôçìßïõ ÍÍÏ áðü
ôçí åëëçíéêÞ ðáñïéêßá êáé ôçí
åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç êáé æçôÜ
áðü ôïí ê. ×ßëìåñ íá áíáèåù-

ñÞóåé ôçí áðüöáóç ãéá ôï
êëåßóéìï ôïý ÔìÞìáôïò Åëëçíé-
êþí.  


