தகவ$ ஏ'
‘ஆ*+ரா.’ (AUSTRAC) உட: பதி= ெச@த$ - பண மாDற$ ேசைவ வழIJK
வLMதகIகN
ெவளி நா'களிQNள J'KபMதினL மDSK நTபLகU.JV பணK அXVYவZ ேபா:ற இ:ெனா\ இடMதி$
உNளவLகU.JV பணK அXVப வா].ைகயாளLகU.J உத=K வLMதகK ஒ:ைற நீIகN நடMதிவaதா$,
நீIகN அேநகமாகV பணK மாDற$ ேசைவைய வழIகிவ\கிறீLகN எ:S அLMதK. இைதV ‘பணK அXVப$’
(‘remittance’) ேசைவ எ:SK ெசா$லVப'கிறZ.

யாெர$லாK பதி= ெச@ய ேவT]யி\.JK?
பணK அXVப$ ேசைவைய வழIகிவ\K அைனMZ வLMதகIகUK ‘ஆ*+ரா.’ (AUSTRAC)
எ:Sஅைழ.கVப'K அ=*திேரoய அரசாIக pகைமqட: க+டாயK பதி= ெச@தாக ேவT'K. பணM
Zrபிரேயாக. JDறIகளிo\aZ ஆ*திேரoய நிதிசாL pைறைமையV பாZகா.க ‘ஆ*+ரா.’ உத=கிறZ,
ேமQK பயIகரவாதK உ+ப+ட நமZ ேதசியV பாZகாVY அstSMத$களிo\aZ சuகMதினைரV
பாZகாVபதி$ p.கியமானெதா\ பIகிைன வகி.கறZ.
பண அXVப$ ேசைவைய வழIJபவLகU.J சாMதியமான சிைறவாசMதிைன உNளட.கிய க'K அபராதIகN
விதி.கVப'K.
இaத ேசைவகைள நீIகN எVேபாதாவZ ம+'K உIகUைடய வLMதகMதி: ஒ\ பJதியாக அளிMZவaதாQK,
நீIகN பதி= ெச@ய ேவT'K.
நீIகN பதி= ெச@யேவT'மா எ:பைதV பDறி உIகU.J உSதியாகM ெதாியவி$ைல எ:றா$
austrac.gov.au/start எXK வைலMதளMதிDJs ெச:S நீIகN ேசாதிMZ.ெகாNளலாK.
வIகிகN அ$லZ கிெர]+ |னிய:கN ேபா:ற நிதி நிSவனIகN பதி= ெச@ய ேவT]யதி$ைல.

நீIகN பதி= ெச@ய ேவT]ய அவசியK ஏ:?
தீய வழிகளி$ வaத பணMைத ச+டVப]யானதாகM ேதா:SK வைகயி$ நிதி pைறைமகளி: ஊடாகV பZ.கி
அXVYவதDகாகV பணK அXVY ேசைவ வழIJநLகைள. JDறவாளிகN இல.J ைவ.க.~'K. ஆ+கடMத$
மDSK வQ.க+டாய ேவைல, JழaைதM ZrVபிரேயாகK, ச+டVYறKபான ZVபா.கி விDபைனகN,
ேபாைதவ*Z கடMத$, வாி ஏ@VY, மி:ன•ச$ மDSK ெதாைலேபசி ேமாச]கN மDSK இதர வழிகளி$
ெச@யVப'K ஏமாDS ேவைலகN ேபா:ற பார€ரமான JDறsெசய$களிo\aZ ெப\Kபா:ைமயான கNளV
பணK ெபறVப'கிறZ.
பதி= ெச@யVபடாத பணK அXVY pகவLகளிடK ஆபMZகைள நிLவகிVபதDJK, அவDைற அறிவிVபதDJமான
வQவான pைறைமகN இ$லாத காரணMதினா$ JDறவாளிகளா$ இவLகN தவறாகV பாவி.கVப'வதDகான
ஆபMZ அதிகK. பயIகரவாதிகU.JV பணK அXVபV பய:ப'MதVப'வதDகான ஆபMZK இவLகU.J
அதிகK.
பதி= ெச@வெத:பZ, உIகUைடய ச+டVப]யான கடைமகU.J இணIக நீIகN நடaZெகாNளM
ேதைவVப'K தகவ$கைள ‘ஆ*+ரா.’ -இனா$ உIகUட: பகிLaZெகாNள இயQK எ:பைத. Jறி.JK.
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JDறவாளிகளாQK, பயIகரவாதிகளாQK உIகUைடய வLMதகK தவறாகV பய:ப'தVப'K ஆபMதிைன.
கணிசமான அளவி$ Jைற.க இM தகவ$கN உIகU.J உத=K. தவறான காாியIகைளs ெச@Zவ\K பதிவDற
வLMதகIகN மீZ ‘ஆ*+ரா.’ இ:XK சிறVபாக. கவனK ெசQMத=K பதி= ெச@ZெகாNவZ உத=K.
உIகUைடய வLMதகK மDSK பணK அXVப$ ேசைவV பிாிவினரZ நDெபயைரV பராமாிMZவர=K, பணK
அXVY ேசைவகைள அளி.JK வLMதகIகU.J வIகி உதவிகN நிSMதVப'வைத. Jைற.க=K நீIகN
உத=•LகN.

அ'Mததாக நீIகN ெச@ய ேவT]யZ எ:ன
பதி= ெச@யVபடாம$ பண மாDற$ ேசைவகைள நீIகN வழIகிவaதா$, இVேபாேத அைத நிSMதிவி+', பதி=
ெச@ZெகாNவதDகாக ‘ஆ*+ரா.’- உட: ெதாடLYெகாNUIகN.

p.கியK

பதி= ெச@யVபடாத pைறயி$ நீIகN பணK அXVY ேசைவகைள வழIகிவ\கிறீLகN எ:பைத ‘ஆ*+ரா.’
கT'பி]VபதDJV பதி$ பதி= ெச@ZெகாNவதDகாக நீIகN tயவி\VபVப] ‘ஆ*+ரா.’ உட:
ெதாடLYெகாNவZ மி.க ந$லZ.

பணK அXVப$ ேசைவ வழIJநராக நீIகN ‘ஆ*+ரா.’-உட: பதி= ெச@யVப+டZK, ‘ஆ*+ரா.’-இ:
‘பணK அXVப$ பிாி=V பதிேவ+’(Remittance Sector Register)]$ நீIகN அ+டவைணVப'MதVப'•LகN.
‘பணK அXVப$ பிாி=V பதிேவ+’(Remittance Sector Register)]$ ேதடைல ேமDெகாNவத: uலK யாL பதி=
ெபDறி\.கிறாLகN எ:பைத நீIகN ேசாதிMZ.ெகாNளலாK - austrac.gov.au/remittanceregister

பதி= ெச@வZ எVப]
பதி= ெபDற ஒ\ பண மாDற$ ேசைவ வழIJநராக ஆவதDJ, www.austrac.gov.au/registernow எXK
வைலMதளV ப.கMதி$ கிைட.JK ‘ஆ*+ரா. வLMதக விபரV ப]வK’ (Austrac Business Profile Form) எ:ற
விTணVபV ப]வMைத நீIகN நிரVபேவT'K. அ'MZ நீIகN ‘ஆ*+ரா.’-இ$ ேசL.கVப+' பதி=
ெசயVபட இயQமா எ:பைதM தீLமானி.க இaதV ப]வMதி$ உNள தகவ$கைள நாIகN மதிVˆ' ெச@ேவாK.

இaதV ப]வMைதV ‰LMதி ெச@வZ எVப] எ:பைதV பDறிய ப] நிைலகளிலான அறி=SMத$கைள எமZ
வைலMதளMதிQNள ‘ஆ*+ரா.’ வLMதக விபரV ப]வK (ABPF) விள.க வழிகா+]’(Austrac Business Profile

Form (ABPF) Explanatory Guide)-யி$ காணலாK.

உIகUைடய ேசL.ைகqK பதி=K ‘ஆ*+ரா.’-இனா$ அIகீகாி.கVப+'K, பண ெவUVY மDSK
பயIகரவாத நிதியளிVபிDJ எதிரான பாZகாVY வழிpைறக((AML/CTF))ைள நீIகN அம$ப'MதிqK இ\aதா$
ம+'ேம உIகளா$ பணK அXVY ேசைவகைள வழIக ஆரKபி.க இயQK.

பதி= ெச@யVப+ட பிறJ நீIகN ெச@யேவT]யைவ:
1.

JறிVபி+ட சில பண மாDற$கைளqK, சaேதகMதிDJ இடமளி.JK விடயIகைளqK ‘ஆ*+ ரா.’கிDJM ெதாியVப'Mத ேவT'K.
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2.

பண ெவUVY மDSK பயIகரவாத நிதிqதவி சKபaதVப+ட ஆபMZ.கைள அைடயாளK கT',
அவDைற ம+'Vப'Mதி நிLவகிVபைத உNளட.கிய கடVபா'கைள உIகUைடய வLMதகK ‰LMதி
ெச@qK pைறகைள. ேகா]+'. காTபி.JK தி+டMதிைன உ\வா.க ேவT'K.

3.

விதிpைற இண.க. கடVபா'கைள நீIகN எ–வாS ‰LMதி ெச@கிறீLகN எ:பைதV பDறிய
ஆவணIகைள இ\Vபி$ ைவMZ ‘இண.க அறி.ைக’ (compliance report) ஒ:ைற ‘ஆ*+ரா.’-கிDJs
சமLVபி.கேவT'K.

4.

உIகUைடய பணK அXVப$ ேசைவயி$ ெச@யVப'K JறிVபிடMத.க மாDறIகைள ‘ஆ*+ரா.’கிDJ அறிவி.க ேவT'K.

நீIகN க+டாயமாகs ெச@யேவT]ய காாியIகN எ:ன எ:பைதV பDறிய ேமலதிகM தகவ$கU.J
austrac.gov.au/obligations எXKவைலMதளV ப.கMதிைனV பா\IகN.

p.கியK
பதி= ெச@யVபடாத பணK அXVப$ ேசைவ வழIJனLகைளV பDறி ‘ஆ*+ரா.’-கிDJM ெதாிவிVபத: uலK
சuகMதினைரV பாZகாVபாக ைவMZ.ெகாNவதி$ உIகளா$ உதவ இயQK. அநாமேதயமான YகாL ஒந:ைறs
ெச@ய austrac.gov.au/report எXK வைலMதளV ப.கMதிDJs ெச$QIகN.
பதி= ெச@யVபடாத பணK அXVப$ ேசைவகைளs ெச@Zவ\K தனிநபLகN மDSK வLMதகIகU.J ஏ™
வ\டIகN வைர.Jமான சிைறவாசK அ$லZ $420,000 அபராதK அ$லZ இைவ இரT'K
விதி.கVபட.~'K.

ேமலதிகM தகவ$கN
‘ஆ*+ரா.’ -உட: பதி= ெச@வைதV பDறிய ேமலதிகM தகவ$கU.J நீIகN:
•

இ:XK அதிக விபரIகைள. ெகாTட ஆIகிலMதிQNள தகவ$கU.J
www.austrac.gov.au/registernow எXK வைலMதளV ப.கMதிைனV பாL.கலாK

•

1300 021 037 -ஐ அைழ.கலாK (ஆ*திேரoயாவிDJNளாக உNžL. க+டண அைழVYs ெசல=)

•

contact@austrac.gov.au- இDJ மி:ன•ச$ அXVபலாK

ெமாழிெபயLMZைரVபாளL ஒ\வL உIகU.JM ேதைவVப+டா$ ‘TIS ேநஷன$’ -ஐ 131 450 -இ$ அைழMZ
1300 021 037-இ$ ‘ஆ*+ரா.’ உட: ேபசேவT'மன. ேகUIகN.
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