្យូទរ័
� ី កុំព
ធ
កមវ�

ែខតុ លា

TFN

ៃថ�ទី

ការចូ លនិ វត�ន៍

បងា�ន់ ៃដ

ដាក់ ពាក្យ

ពន្ធធនៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី៖
អ្ននកត្រូ�វូ ការយល់់ដឹឹងអ្វី�ីខ្លះ�ះ
ato.gov.au

ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននកថ្មីី�នៅ�ប្រ�ទេ�សអូូ ស្ត្រា�ាលីី ឬក៏៏ភាសាអង់់គ្លេ�េសជា
ភាសាទីីពីីររបស់់អ្ននក សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�បនេះ�ះនឹ
េ
ើ សំំណួួរ
ឹងជួួយឆ្លើ��យ
ខ្លះះ�អំំពីីពន្ធធនៅ�ប្រ�ទេ�សអូូ ស្ត្រា�ាលីី។

ហេ�តុុអ្វី�ីបានជាយើ�ើងបង់់ពន្ធធ
ជាជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីយើ�ើងទទួួលបានប្រ�ព័័ន្ធសុ
ធ ខា
ុ
ភិិបាលពល្អអ ការអប់់ រំមា
ំ នគុុណភាព និិងសេ�វាដ្ឋាាន
សហគមន៍៍ជាច្រើ��ើនប្រ�ភេ�ទ (ឧទាហរណ៍៍ដូូចជា
សួួនឧទ្យាាន និិងទីីធ្លាាក្មេ�េងលេ�ង) ដែ�លបានទទួួល
ការគាំំទ្រ�តាមរយៈៈការប្រ�មូូលពន្ធ។
ធ

ក្រ�សួួងពន្ធធដារអូូ ស្ត្រា�ាលីី (ATO) ប្រ�មូូលពន្ធធ
ទាំំងនេះ�ះសម្រា�ប់់ រដ្ឋាាភិិបាលអូូ ស្ត្រា�ាលីីផ្តល់
ត ់សេ�វា
នានា ដោ�យរួ ួមមាន៖
■
■
■
■
■
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ការថែ�ទាំំសុខ
ុ ភាព
អប់់ រំំ

ការពារជាតិិ

ផ្លូូ�វថ្មមល់់ និិងផ្លូូ�វដែ�ក

បង់់ថ្លៃ�ៃសុខុ
ុ ុមាលភាព ជំំនួួយគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ
និិងប្រា�ក់់ចូូលនិិវត្តតន៍៍។

TFN

នៅ�មុុនពេ�លអ្ននកចាប់់ផ្តើ�ើ�មធ្វើ�� កា
ើ រ
ការអនុុញ្ញាាតឱ្យយធ្វើ�� ើការនៅ�ប្រ�ទេ�សអូូ ស្ត្រា�ាលីី

នៅ�មុុនពេ�លចាប់់ ផ្តើ�ើ�មធ្វើ�� កា
ើ រនៅ�ប្រ�ទេ�សអូូ ស្ត្រា�ាលីី
អ្ននកត្រូ�វូ តែ�សុំំ�ការអនុុញ្ញាាតពីី Department of
Home Affairs ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាជនបរទេ�ស។
Home Affairs អាចផ្តល់
ត ់ដល់់អ្ននកនូូវព័័ត៌៌មាន
ដែ�លមានសារៈ�ប្រ�យោ�ជន៍៍ ដោ�យរួ ួមមានប្រ�ភេ�ទ
ទិិដ្ឋាាការដែ�លអនុុញ្ញាាតឱ្យយអ្ននកធ្វើ�� កា
ើ រនៅ�ប្រ�ទេ�ស
អូូ ស្ត្រា�ាលីី។

សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមស្តីី�ពីីការអនុុញ្ញាាតឱ្យយធ្វើ�� កា
ើ រ
នៅ�ប្រ�ទេ�សអូូ ស្ត្រា�ាលីី ចូូលមើ�ើល
homeaffairs.gov.au
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ដាក់ ពាក្យសុំ

ធ្វើ�� ើ tax file number (លេ�ខបញ្ជីី�ពន្ធធ)

Tax file number (TFN) របស់់អ្ននកជា
លេ�ខយោ�ងផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក។ រដ្ឋឋ មិិ នយកថ្លៃ�ៃ
ក្នុុ�ងការធ្វើ�� ើ TFN ទេ�។

អ្ននកគួួរធ្វើ�� ើ TFN នៅ�មុុនពេ�លចាប់់ ផ្តើ�ើ�មការ
ឬក៏៏បន្ទាាប់់ ពីីចាប់់ ផ្តើ�ើ�មការភ្លាា ម បើ�ើពុំំ�ដូូច្នោះ�ះ �ទេ�
អ្ននកនឹឹងបង់់ពន្ធច្រើ��ើ
ធ នជាងអ្ននកមានលេ�ខបញ្ជីី�ពន្ធ។
ធ
យើ�ើងចេ�ញ TFNs ទៅ�ដល់់បុុគ្គល
គ អាជីីវកម្មម
និិងអង្គគការផ្សេ�េងៗសម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងកំំណត់់
អត្តតសញ្ញាាណ និិងរក្សាាកំំណត់់ត្រា�។
វិិធីីដាក់់ពាក្យយសុំំ� TFN នឹឹងអាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើ
ស្ថាា នភាពរបស់់អ្ននក។ សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម
ចូូលមើ�ើល ato.gov.au/tfn

នៅ�ពេ�លបំំ ពេ�ញពាក្យយសុំំ�របស់់អ្ននក អ្ននកនឹឹងត្រូ�វូ ការ
ឯកសារដែ�លបញ្ជាាក់់ពីីអត្តតសញ្ញាាណរបស់់អ្ននក។
ការពិិនិិត្យយពាក្យយសុំំ� TFN និិងផ្ញើ�ើ� TFN ទៅ�ដល់់
អាសយដ្ឋាានរបស់់អ្ននកអាចត្រូ�វូ ការពេ�លវេ�លា
រហូូតដល់់ 28ថ្ងៃ�ៃ។

នៅ�ពេ�លអ្ននកទទួួលបាន TFN របស់់អ្ននក វាជា
ការសំំខាន់់ត្រូ�វូ រក្សាាលេ�ខនេះ�ះឱ្យយមានសុុវត្ថិិ�ភាព
និិងមិិនឱ្យយអ្ននកណាផ្សេ�េងទៀ�ៀតប្រើ��ើវាឡើ�យ
ើ ។
ិ រក្សាាទុុកព័័ត៌៌មាន
សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមស្តីី�ពីីវិធីី
លម្អិិ�តផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកឱ្យយមានសុុវត្ថិិ�ភាព
ចូូលមើ�ើល ato.gov.au/identitycrime

4

Australian business number (ABN)
(លេ�ខអាជីី វកម្មមអូូស្ត្រា�ាលីី ) គឺឺសម្រា�ប់់ អាជីី វកម្មម
មិិនមែ�នគ្រ�ប់់ គ្នាា មានសិិទ្ធិិ�ទទួល
ួ បាន ឬក៏៏ត្រូ�វូ ការ
លេ�ខអាជីីវកម្មមអូូ ស្ត្រា�ាលីី (ABN) ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�� កា
ើ រ
នៅ�ប្រ�ទេ�សអូូ ស្ត្រា�ាលីីនោះ�ះទេ�។ ការមាន ABN
មានន័័យថាអ្ននក៖
■
■
■

■

កំំពុុងធ្វើ�� អា
ើ ជីីវកម្មមរបស់់អ្ននកផ្ទាាល់់

ត្រូ�វូ បង់់ពន្ធរធ បស់់អ្ននកផ្ទាាល់់មកឱ្យយយើ�ើង

អាចត្រូ�វូ ការបង់់ប្រា�ក់់សោ�ធននិិវត្តតន៍៍របស់់អ្ននក
ផ្ទាាល់់
អាចមិិនមានការធានារ៉ាាប់់រង ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកមានរបួួស។

សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមស្តីី�ពីីដាក់់ពាក្យយសុំំ� ABN
ចូូលមើ�ើល abr.gov.au

នៅ�ពេ�លអ្ននកចាប់់ផ្តើ�ើ�ម
ធ្វើ�� កា
ើ រ

្យូទរ័
� ី កុំព
ធ
កមវ�

បំំ ពេ�ញសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាស tax file number

ការបង់់ ពន្ធធ

ពួួកគេ�ប្រើ��ើសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសនេះ�ះដើ�ើម្បីី�គណនាចំំនួួន
ពន្ធធដែ�លអ្ននកត្រូ�វូ ការបង់់។ អ្ននកមានរយៈៈពេ�ល 28ថ្ងៃ�ៃ
ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសនេះ�ះ និិងផ្តល់
ត ់វាឱ្យយទៅ�
និិយោ�ជករបស់់អ្ននក។ ប្រិ�ិនបើ�ើអ្ននកមិិនផ្តល់
ត ់ឱ្យយទេ�
ពួួកគេ�ត្រូ�វូ តែ�ដកពន្ធធពីីប្រា�ក់់ខែ�របស់់អ្ននកក្នុុ�ងអត្រា�
ខ្ពពស់់បំំផុុត។

ចំំនួួនពន្ធធដែ�លអ្ននកបង់់គឺឺអាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើ៖

នៅ�ពេ�លអ្ននកចាប់់ ផ្តើ�ើ�មធ្វើ�� កា
ើ រ និិយោ�ជករបស់់
អ្ននកនឹឹងសុំំ�ឱ្យយអ្ននកបំំ ពេ�ញ Tax file number
declaration (សេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសលេ�ខបញ្ជីី�ពន្ធ)ធ
ដើ�ើម្បីី�ប្រា�ប់់ពួួកគេ�នូូវ TFN និិងព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន
របស់់អ្ននក។

សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមស្តីី�ពីីការទាមទារកម្រិ�ិតចំំនួួន
ប្រា�ក់់រួ ួចពន្ធធ ចូូលមើ�ើល
ato.gov.au/taxfreethreshold
ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននកជាអ្ននកស្រុ� ុកអូូ ស្ត្រា�ាលីីសម្រា�ប់់
គោ�លបំំ ណងបង់់ពន្ធធ អ្ននកអាចទាមទារកម្រិ�ិត
ចំំនួួនប្រា�ក់់ចំំណូូលដែ�លមិិនយកពន្ធធ នៅ�ពេ�ល
អ្ននកបំំ ពេ�ញសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសរបស់់អ្ននក។ នេះ�ះ
មានន័័យថា ទឹឹកប្រា�ក់់ដំំបូូងចំំនួួន18.200ដុុល្លាា រនៃ�
ប្រា�ក់់ចំំណូូលប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�របស់់អ្ននកមិិនបង់់ពន្ធទេធ �។

នៅ�ពេ�លនិិយោ�ជករបស់់អ្ននកបើ�ើកប្រា�ក់់ខែ�
ឬប្រា�ក់់កម្រៃ�� ពួួកគេ�ដកពន្ធធ និិងផ្ញើ�ើ�វាមកឱ្យយយើ�ើង។
បង្កាាន់់ដៃ�បើ�ើកប្រា�ក់់នឹឹងបង្ហាាញពីីចំំនួួនពន្ធធដែ�ល
អ្ននកបានបង់់។ នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� សេ�ចក្តីី�ប្រ�កាស
ប្រា�ក់់ចំំណូូលរបស់់អ្ននក ឬសេ�ចក្តីី�សង្ខេ�បនៃ�
េ ការ
បង់់ប្រា�ក់់នឹឹងបង្ហាាញពីីប្រា�ក់់ចំំណូូលសរុ ុបរបស់់អ្ននក
ដែ�លបានទទួួលពីីនិិយោ�ជក និិងចំំនួួនពន្ធធដែ�ល
ពួួកគេ�បានដក។ សេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសប្រា�ក់់ចំំណូូល
របស់់អ្ននកមាននៅ� ATO online services
តាមរយៈៈគណនីី myGov។
■
■
■
■

ការតាំំងលំំនៅ�ក្នុុ�ងគោ�លបំំ ណងបង់់ពន្ធធ
អ្ននករកបានប្រា�ក់់ចំំណូូលចំំនួួនប៉ុុ�ន្មាា ន
ថាតើ�ើអ្ននកមានការងារច្រើ��ើនជាងមួួយ

ថាតើ�ើអ្ននកមាន tax file number (TFN) –
នេះ�ះគឺឺជាលេ�ខយោ�ងផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នដែ�លអ្ននកគួួរប្រា�ប់់
និិយោ�ជករបស់់អ្ននក បន្ទាាប់់ ពីីអ្ននកចាប់់ ផ្តើ�ើ�មធ្វើ�� កា
ើ រ
ឱ្យយពួួកគេ�។

ជាទូូទៅ� អ្ននកអាចទាមទារកម្រិ�ិតចំំនួួនប្រា�ក់់ចំំណូូល
ដែ�លមិិនយកពន្ធធបានតែ�ពីីនិិយោ�ជកមួួយ
ប៉ុុ �ណ្ណោះ�ះ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននកមាននិិយោ�ជកច្រើ��ើនជាង
មួួយ អ្ននកគួួរទាមទារកម្រិ�ិតចំំនួួនប្រា�ក់់ចំំណូូល
ដែ�លមិិនយកពន្ធធពីីនិិយោ�ជកដែ�លបង់់ប្រា�ក់់ខែ�
ឬប្រា�ក់់កម្រៃ��ច្រើ��ើនជាងគេ�បង្អអស់់។

សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមស្តីី�ពីីសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសលេ�ខ
បញ្ជីី�ពន្ធធ ចូូលមើ�ើល ato.gov.au/TFNdec
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ការចូ លនិ វត�ន៍

និិយោ�ជកខ្លះះ�ចូូលចិិត្តតបង់់ជាសាច់់ប្រា�ក់់ជាងបង់់
ចូូលក្នុុ�ងគណនីីធនាគារ។ ការធ្វើ�� បែើ �បនេះ�ះទទួួល
យកបាន ឱ្យយតែ�ពួួកគេ�នៅ�តែ�៖
■
■

■

ដកពន្ធធពីីប្រា�ក់់ដែ�លពួួកគេ�បង់់ឱ្យយអ្ននក

ផ្តល់
ត ់ដល់់អ្ននកនូូវបង្កាាន់់ដៃ�បើ�ើកប្រា�ក់់ដែ�លបង្ហាាញ
ពីីចំំនួួនពន្ធធដែ�លបានដក
បង់់ប្រា�ក់់បដិិភាគសម្រា�ប់់ ប្រា�ក់់សោ�ធននិិវត្តតន៍៍
ឱ្យយអ្ននក (ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិិទ្ធិិ�ទទួល
ួ បាន
ប្រា�ក់់សោ�ធននិិវត្តតន៍៍)។

ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននកចាប់់ ផ្តើ�ើ�មការ មុុនពេ�លអ្ននកមាន
TFN អ្ននកមានរយៈៈពេ�ល 28ថ្ងៃ�ៃ ដើ�ើម្បីី�សុំំ�លេ�ខ
បញ្ជីី�ពន្ធធ ហើ�យ
ត ់វាឱ្យយនិិយោ�ជករបស់់អ្ននក។
ើ ផ្តល់
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនផ្តល់
ត ់ទេ� និិយោ�ជករបស់់អ្ននកត្រូ�វូ តែ�
ដកពន្ធធពីីប្រា�ក់់ខែ�របស់់អ្ននកក្នុុ�ងអត្រា�ខ្ពពស់់បំំផុុត។
សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមស្តីី�ពីីអត្រា�ពន្ធធ ចូូលមើ�ើល
ato.gov.au/taxrates

ប្រា�ក់់សោ�ធននិិ វត្តតន៍៍

ប្រា�ក់់សោ�ធននិិវត្តតន៍៍ (super) គឺឺជាលុុយដែ�ល
បានដកទុុកនៅ�អំំឡុងជីីវិិ
តការងាររបស់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�
ុ
ផ្តល់
ត ់សម្រា�ប់់ការចូូលនិិវត្តតរបស់់អ្ននក។ នៅ�ពេ�ល
ចាប់់ ផ្តើ�ើ�មការងារថ្មីី� វាមានសារៈ�សំំខាន់់សម្រា�ប់់អ្ននក
ត្រូ�វូ យល់់ដឹឹងពីីរបៀ�ៀបគណនាប្រា�ក់់សោ�ធននិិវត្តតន៍៍
ហើ�យ
ួ បានរបស់់អ្ននក។
ើ ដឹឹងពីីសិិទ្ធិិ� និិងសិិទ្ធិិ�ទទួល
ប្រា�ក់់សោ�ធននិិវត្តតន៍៍ត្រូ�វូ បង់់បន្ថែ�ម
ែ ពីីលើ�ើប្រា�ក់់ខែ�
របស់់អ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិិទ្ធិិ�ទទួល
ួ បាន
ប្រា�ក់់សោ�ធននិិវត្តតន៍៍ និិយោ�ជករបស់់អ្ននកត្រូ�វូ តែ�
បង់់ប្រា�ក់់បដិិភាគសម្រា�ប់់ ប្រា�ក់់សោ�ធននិិវត្តតន៍៍
ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងគណនីីនៃ�មូូលនិិធិិប្រា�ក់់សោ�ធន
និិវត្តតន៍៍។ មនុុស្សសភាគច្រើ��ើនបំំ ផុុតអាចជ្រើ��ើសរើ�ើស
មូូលនិិធិិប្រា�ក់់សោ�ធននិិវត្តតន៍៍សម្រា�ប់់ឱ្យយនិិយោ�ជក
បង់់ប្រា�ក់់បដិិភាគទាំំងនេះ�ះចូូលទៅ�។

វាមានសារៈ�សំំខាន់់ថាអ្ននកត្រូ�វូ ពិិនិិត្យយមើ�ើលប្រា�ក់់
សោ�ធននិិវត្តតន៍៍របស់់អ្ននកឱ្យយបានទៀ�ៀតទាត់់ដើ�ើម្បីី�
ធានាថាការបង់់ប្រា�ក់់សោ�ធននិិវត្តតន៍៍ចូូលទៅ�ក្នុុ�ង
គណនីីប្រា�ក់់សោ�ធននិិវត្តតន៍៍របស់់អ្ននកមានភាព
ត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ។ សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមស្តីី�ពីីការតាមដាន
ប្រា�ក់់សោ�ធននិិវត្តតន៍៍របស់់អ្ននក ចូូលមើ�ើល
ato.gov.au/trackyoursuper
សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមស្តីី�ពីីប្រា�ក់់សោ�ធននិិវត្តតន៍៍
ចូូលមើ�ើល ato.gov.au/tfnsuper
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ដាក់ ពាក្យ

ការទូូទាត់់ពន្ធរធ បស់់អ្ននក

តើ�ើនរណាខ្លះះ�ត្រូ�ូវការរៀ�ៀបចំំ ការទូូទាត់់ពន្ធធ?
ជាបុុគ្គល
គ អ្ននកត្រូ�វូ តែ�ដាក់់ពាក្យយទូូទាត់់ពន្ធធ
ប្រ�សិិនបើ�ើ៖
■

■

■

■

ព័័ត៌៌មានដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវការដើ�ើម្បីី�ដាក់់ពាក្យយ
ដើ�ើម្បីី�ដាក់់ពាក្យយទូូទាត់់ពន្ធធ អ្ននកត្រូ�វូ ការដឹឹង៖
■

អ្ននកមានគេ�ដកពន្ធធចេ�ញពីីប្រា�ក់់ខែ�របស់់អ្ននក
នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ពន្ធធ (ថ្ងៃ�ៃទីី1 ខែ�កក្កកដា ដល់់ថ្ងៃ�ទីី
ៃ
30 ខែ�មិិថុុនា)

ប្រា�ក់់ចំំណូូលដែ�លជាប់់ ពន្ធរធ បស់់អ្ននក (ដោ�យ
រួ ួមបញ្ចូូ�លមានប្រា�ក់់បង់់ដោ�យរដ្ឋាាភិិបាល
អូូ ស្ត្រា�ាលីីមួួយចំំនួួន) គឺឺមានចំំនួួនលើ�ើសពីី
កម្រិ�ិតចំំនួួនប្រា�ក់់ជាក់់លាក់់សម្រា�ប់់អ្ននកស្រុ� ុក
អូូ ស្ត្រា�ាលីី

អ្ននកជាជនបរទេ�ស ហើ�យ
ើ រកបានប្រា�ក់់ 1 ដុុល្លាា រ
ឬច្រើ��ើនជាងនៅ�ប្រ�ទេ�សអូូ ស្ត្រា�ាលីីនៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ពន្ធធ
(ដោ�យមិិនរាប់់ បញ្ចូ�លប្រា�ក់
ូ
់ចំំណូូលដែ�លបាន
កាត់់ពន្ធដែធ �លត្រូ�វូ ដកពីីអ្ននកមិិនមែ�នជាអ្ននកស្រុ� ុក
អូូ ស្ត្រា�ាលីី)
អ្ននកកំំពុុងចាកចេ�ញពីីប្រ�ទេ�សអូូ ស្ត្រា�ាលីី
ជាអចិិន្ត្រៃ��ៃយ៍៍ ឬសម្រា�ប់់ រយៈៈពេ�លច្រើ��ើនជាង
មួួយឆ្នាំំ�ពន្ធ។
ធ

យើ�ើងប្រើ��ើព័័ត៌៌មានពីីការទូូទាត់់ពន្ធធ ដូូចជា
ប្រា�ក់់ចំំណូូលរបស់់អ្ននក និិងចំំនួួនពន្ធធដែ�លអ្ននកបាន
បង់់ ដើ�ើម្បីី�គណនា ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននកត្រូ�វូ ការបង់់ពន្ធធ
បន្ថែ�ែម ឬក៏៏អ្ននកនឹឹងទទួួលបានលុុយមកវិិញ
(ការសងប្រា�ក់់ពីីពន្ធធមកវិិញ) ។

■

■

ចំំនួួនប្រា�ក់់ចំំណូូលដែ�លអ្ននករកបានពីីការងារ
(ដោ�យរាប់់ បញ្ចូ�លទាំ
ង
ូ
ំ ការបង់់ជាសាច់់ប្រា�ក់់
ណាមួួយ) ពីីការប្រា�ក់់ទៅ�លើ�ើគណនីីធនាគារ
ឬវិិនិិយោ�គ

ចំំនួួនពន្ធធដែ�លបានកាត់់ពីីប្រា�ក់់ចំំណូូលរបស់់
អ្ននក (ចំំនួួនលុុយដែ�លបានដកចេ�ញពីីប្រា�ក់់ខែ�
របស់់អ្ននកដែ�លបានបង់់ដោ�យនិិយោ�ជករបស់់
អ្ននក ហើ�យ
ើ ផ្ញើ�ើ�ឱ្យយយើ�ើង)

អំំពីីប្រា�ក់់កាត់់កង និិងប្រា�ក់់កាត់់កងពន្ធធ
ណាមួួយដែ�លអ្ននកកំំពុុងទាមទារ។

ប្រា�ក់់កាត់់កងគឺឺជាតម្លៃ�ៃដែ�លអ្ននកអាចទាមទារ
ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយពន្ធធរបស់់អ្ននក។ ប្រា�ក់់កាត់់កង
ភាគច្រើ��ើនបំំ ផុុតគឺឺទាក់់ទងនឹឹងការចំំណាយលើ�ើ
ការងារ។ នោះ�ះគឺឺជាលុុយដែ�លអ្ននកបានចំំណាយ
ទៅ�លើ�ើអ្វីី�មួយ
ួ ដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននករកប្រា�ក់់ចំំណូូលរបស់់
អ្ននក។ អ្ននកត្រូ�វូ តែ�អាចបង្ហាាញថា៖
■

■
■

ការចំំណាយនានាទាក់់ទងផ្ទាាល់់នឹឹងការរក
ប្រា�ក់់ចំំណូូល

ការចំំណាយនានាមិិនមានលក្ខខណៈៈឯកជន

អ្ននកមានកំំណត់់ត្រា�ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាាក់់ពីីការចំំណាយ
របស់់អ្ននក (ដូូចជាបង្កាាន់់ដៃ�)។

សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម និិងដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្នក
ន ត្រូ�វូ ការដាក់់ពាក្យយទូូទាត់់ពន្ធធ ចូូលមើ�ើល
ato.gov.au/DoINeedToLodge
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បងា�ន់ ៃដ

និិយោ�ជករបស់់អ្ននកត្រូ�វូ ការផ្តល់
ត ់ដល់់អ្ននកនូូវសេ�ចក្តីី�
ប្រ�កាសប្រា�ក់់ចំំណូូល ឬសេ�ចក្តីី�សង្ខេ�ប
េ
ការបង់់ប្រា�ក់់។ នេះ�ះបង្ហាាញពីីចំំនួួនប្រា�ក់់ចំំណូូល
ដែ�លអ្ននករកបាន និិងចំំនួួនពន្ធធដែ�លអ្ននកបានបង់់។

សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននកដាក់់ពាក្យយទូូទាត់់ពន្ធធ
ចូូលមើ�ើល៖

■

ato.gov.au/incomeyoumustdeclare

■

ato.gov.au/deductions

■

ato.gov.au/incomestatement

ការរក្សាាទុុកកំំណត់់ត្រា�

នៅ�ពេ�លអ្ននកដាក់់ពាក្យយទូូទាត់់ពន្ធរធ បស់់អ្ននក
យើ�ើងពិិនិិត្យយមើ�ើលវា ហើ�យ
ើ គណនាថាតើ�ើអ្ននកបាន
បង់់ពន្ធគ្រធ �ប់់ ចំំនួួនត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ហើ�យ
ើ ឬនៅ�។ យើ�ើង
ប្រា�ប់់ អ្ននកឱ្យយដឹឹងពីីលទ្ធធផលដោ�យផ្ញើ�ើ�ដល់់អ្ននកនូូវ
សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹងពីីការវាយតម្លៃ�ៃ។

អ្ននកត្រូ�វូ តែ�រក្សាាទុុកកំំណត់់ត្រា� ដូូចជាបង្កាាន់់ដៃ�
សម្រា�ប់់ ប្រា�ក់់កាត់់កងណាមួួយដែ�លអ្ននកទាមទារ។
អ្ននកត្រូ�វូ ការរក្សាាទុុកកំំណត់់ត្រា�ទាំង
ំ នេះ�ះរយៈៈពេ�ល
ប្រាំ�ំឆ្នាំំ�យ៉ាា ងតិិច ចាប់់ ពីីកាលបរិិច្ឆេ�ទ
េ ដែ�ល
អ្ននកដាក់់ពាក្យយទូូទាត់់ពន្ធរធ បស់់អ្ននក។ យើ�ើងអាចសុំំ�
ឱ្យយអ្ននកបង្ហាាញយើ�ើងនូូវកំំណត់់ត្រា�ទាំង
ំ នេះ�ះ។
សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមស្តីី�ពីីការរក្សាាទុុកកំំណត់់ត្រា�
ចូូលមើ�ើល ato.gov.au/taxrecords

myDeductions គឺឺជាវិិធីីងាយស្រួ�ួលមួយ
ួ ដើ�ើម្បីី�
រក្សាាទុុកកំំណត់់ត្រា�ការចំំណាយ និិងប្រា�ក់់ចំំណូូល
របស់់អ្ននកក្នុុ�ងកន្លែ�ែងតែ�មួួយ។ ទាញយក ATO
app ដាក់់នៅ�ក្នុុ�ងឧបករណ៍៍ឆ្លាាតវៃ�របស់់អ្ននក ហើ�យ
ើ
ជ្រើ��ើសរើ�ើសយករូ ូបតំំណាង myDeductions ។
ចូូលទៅ� ato.gov.au/app
សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមស្តីី�ពីីឧបករណ៍៍
myDeductions ចូូលមើ�ើល
ato.gov.au/myDeductionatoapp

8

ែខតុ លា

ៃថ�ទី
បំំពេ�ញ និិងដាក់់ពាក្យយទូូទាត់់ពន្ធរធ បស់់អ្ននក
ពេ�លណាត្រូ�ូវដាក់់ពាក្យយ

អ្ននកអាចដាក់់ពាក្យយតាមអនឡាញដោ�យប្រើ��ើ
myTax តាមរយៈៈភ្នាាក់់ងារពន្ធធដែ�លមានចុះះ�
ក្នុុ�ងបញ្ជីី�ត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ឬក៏៏បំំពេ�ញការទូូទាត់់ពន្ធជា
ធ
ក្រ�ដាស។ ការទូូទាត់់ពន្ធរធ បស់់អ្ននកគ្រ�បដណ្តតប់់
លើ�ើឆ្នាំំ�ប្រា�ក់់ចំំណូូលចាប់់ ពីីថ្ងៃ�ៃទីី 1ខែ�កក្កកដា ដល់់
ថ្ងៃ�ៃទីី30 ខែ�មិិថុុនា។ ការទូូទាត់់ពន្ធរធ បស់់អ្ននក
ត្រូ�វូ តែ�ដាក់់ ឬក៏៏ប្រើ��ើភ្នាាក់់ងារពន្ធធឱ្យយបានមុុនថ្ងៃ�ៃទីី
31 ខែ�តុុលា។
នៅ�ពេ�លអ្ននកដាក់់ពាក្យយតាមអនឡាញដោ�យប្រើ��ើ
myTax ឬក៏៏ប្រើ��ើភ្នាាក់់ងារពន្ធធ យើ�ើងបំំ ពេ�ញជាមុុន
នូូវពាក្យយទូូទាត់់ពន្ធរធ បស់់អ្ននកដោ�យប្រើ��ើព័័ត៌៌មាន
ដែ�លយើ�ើងមានរួ ួចមកហើ�យ
ើ ។ ឧទាហរណ៍៍
ប្រា�ក់់ចំំណូូលពីីការងារ និិងការប្រា�ក់់ធនាគារ។
សម្រា�ប់់ មនុុស្សសភាគច្រើ��ើនបំំ ផុុត ព័័ត៌៌មាននេះ�ះនឹឹង
មានរួ ួចជាស្រេ��ច នៅ�ចុុងខែ�កក្កកដា។ ការរង់់ចាំយើ�ើ
ំ ង
បំំ ពេ�ញជាមុុននូូវព័័ត៌៌មានអាចធ្វើ�� ឱ្យ
ើ យការធ្វើ�� កា
ើ រ
ទូូទាត់់ពន្ធរធ បស់់អ្ននកមានលក្ខខណៈៈងាយស្រួ�ួលជាង
និិងសុុក្រឹ�ឹតជាង។

យើ�ើងនឹឹងបំំ ពេ�ញជាមុុននូូវព័័ត៌៌មាន នៅ�ពេ�លយើ�ើង
ទទួួលបានវា ដូូច្នេះ�ះ�អ្ននកត្រូ�វូ ការពិិនិិត្យយមើ�ើលថា
ព័័តមានលម្អិិ�តមានលក្ខខណៈៈត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ហើ�យ
ើ បន្ថែ�ែម
ព័័ត៌៌មានអ្វីី�ដែ�លគ្មាា ននៅ�ក្នុុ�ងពាក្យយនេះ�ះ។
សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមស្តីី�ពីីរបៀ�ៀបដាក់់ពាក្យយទូូទាត់់
ពន្ធធរបស់់អ្ននក ចូូលមើ�ើល
ato.gov.au/lodgingtaxreturn

ដាក់់ពាក្យយអនឡាញដោ�យប្រើ��ើ myTax

អ្ននកអាចដាក់់ពាក្យយទូូទាត់់ពន្ធរធ បស់់អ្ននកតាមអន
ឡាញដោ�យប្រើ��ើ myTax។ វាជាវិិធីី ដែ�លលឿ�ឿន
ងាយស្រួ�ួល មានសុុវត្តិិ�ភាព និិងមានសន្តិិ�សុុខ
ដើ�ើម្បីី�ដាក់់ពាក្យយតាមអនឡាញ។

ដើ�ើម្បីី�ប្រើ��ើ myTax ដំំបូូង អ្ននកត្រូ�វូ ការបង្កើ�ើ�តគណនីី
myGov ជាមុុនសិិន ហើ�យ
ើ ភ្ជាាប់់ គណនីីរបស់់អ្ននក
ទៅ�នឹឹង ATO online services។
សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមស្តីី�ពីី myGov និិងការភ្ជាាប់់
ទៅ�នឹឹង ATO ចូូលមើ�ើល
ato.gov.au/linktomygov
យើ�ើងផ្តល់
ត ់យោ�បល់់ថាអ្ននកគួួរភ្ជាាប់់ នៅ�មុុនពេ�លធ្វើ�� ើ
ពន្ធធ (ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�កក្កកដា) ដើ�ើម្បីី�ធានាថាអ្ននកទទួួល
បានការប្រ�ស្រ័�័យទាក់់ទងទាំំងអស់់ និិងគ្មាា នការ
ពន្យាាពេ�ល នៅ�ក្នុុ�ងការដាក់់ពាក្យយទូូទាត់់ពន្ធរធ បស់់
អ្ននក។
នៅ�ពេ�លអ្ននកបានភ្ជាាប់់ ទៅ�នឹឹង ATO online
services រួ ួចហើ�យ
ើ អ្ននកអាចចូូលប្រើ��ើ myTax
ដើ�ើម្បីី�ដាក់់ពាក្យយទូូទាត់់ពន្ធរធ បស់់អ្ននកបាន។

សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមស្តីី�ពីីការដាក់់ពាក្យយទូូទាត់់
ពន្ធធដំំបូូងរបស់់អ្ននក ចូូលមើ�ើល
ato.gov.au/firstreturn
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ដាក់់ពាក្យយដោ�យប្រើ��ើភ្នាាក់់ងារពន្ធធដែ�លមានចុះះ�
ក្នុុ�ងបញ្ជីី�ត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ

អ្ននកអាចប្រើ��ើប្រើ��ើភ្នាាក់់ងារពន្ធធដែ�លមានចុះះ�ក្នុុ�ងបញ្ជីី�
ត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀបចំំ និិងដាក់់ពាក្យយទូូទាត់់ពន្ធរធ បស់់
អ្ននក។ អ្ននកត្រូ�វូ ការទាក់់ទងពួួកគេ�ឱ្យយបានមុុនថ្ងៃ�ៃទីី
31 ខែ�តុុលា។ សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម ចូូលមើ�ើល
ato.gov.au/lodgewithanagent

ជំំ នួួយ និិ ងការគាំំទ្រ�ដើ�ើម្បីី�ដាក់់ពាក្យយ

នៅ�ពេ�លធ្វើ�� ពន្ធ
ើ ធ អ្ននកអាចទទួួលបានជំំនួួយក្នុុ�ង
ការធ្វើ�� ពន្ធ
ើ រធ បស់់អ្ននកដោ�យមិិនគិិតថ្លៃ�ៃ។ សេ�វា
Tax Help (ជំំនួួយធ្វើ�� ពន្ធ
ើ )ធ របស់់យើ�ើងមាន
សម្រា�ប់់ អ្ននកមានប្រា�ក់់ចំំណូូល ក្នុុ�ងរង្វវង់់ 60.000
ដុុល្លាា រ ឬតិិចជាងក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកត្រូ�វូ ការជំំនួួយក្នុុ�ងការបំំ ពេ�ញការទូូទាត់់ពន្ធធ
របស់់អ្ននក អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតដែ�លបានទទួួលការ
បណ្តុះះ� �បណ្តា
ា លត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ របស់់យើ�ើងអាចជួួយអ្ននក
បាន។ ពួួកគេ�ផ្តល់
ត ់សេ�វាដោ�យរក្សាាភាពសម្ងាាត់់
និិងមិិនគិិតថ្លៃ�ៃដើ�ើម្បីី�ជួួយមនុុស្សសទូទៅូ �បំំ ពេ�ញការ
ទូូទាត់់ពន្ធតា
ធ មអនឡាញដោ�យប្រើ��ើ myTax។

Tax Help គឺឺមាននៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ� ុងធំំ ៗទាំំងអស់់
ហើ�យ
ើ ទីីកន្លែ�ែងផ្សេ�េងទៀ�ៀតជាច្រើ��ើននៅ�ប្រ�ទេ�ស
អូូ ស្ត្រា�ាលីី ចាប់់ ពីីខែ�កក្កកដាដល់់ ខែ�តុុលាជារៀ�ៀងរាល់់
ឆ្នាំំ�។ សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមស្តីី�ពីី Tax Help
ចូូលមើ�ើល ato.gov.au/taxhelp
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ការពារព័័ត៌៌មានរបស់់អ្ននក
វាមានសារៈ�សំំខាន់់ត្រូ�វូ ការពារព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន
របស់់អ្ននក។

TFN របស់់អ្ននកគឺឺនៅ�ជាមួួយអ្ននកមួួយជីីវិិត ដូូច្នេះ�ះ�
រក្សាាវាទុុកឱ្យយមានសុុវត្ថិិ�ភាព។ អ្ននករក្សាាទុុក TFN
ដដែ�ល ទោះ�ះជាអ្ននកប្តូូ�រឈ្មោះ�ះ� ឬប្តូូ�រអាសយដ្ឋាាន
ផ្លាាស់់ទៅ�រស់់នៅ�រដ្ឋឋផ្សេ�េង ឬក៏៏ទៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�សក្តីី�។

កុំំ�ឱ្យយអ្ននកផ្សេ�េងប្រើ��ើ TFN របស់់អ្ននកឱ្យយសោះ�ះ ទោះ�ះជា
មិិត្តតភក្តិិ� ឬសាច់់ញាតិិក៏៏ដោ�យ។ ការអនុុញ្ញាាតឱ្យយ
អ្ននកផ្សេ�េងប្រើ��ើវា ការឱ្យយវាទៅ�អ្ននកក្រៅ�� ឬក៏៏ការលក់់វា
គឺឺជាបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ។

TFN

ធ្វើ�� ឱ្យ
ើ យប្រា�កដថាអ្ននករក្សាាទុុកព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត
ផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកឱ្យយមានសុុវត្ថិិ�ភាពដើ�ើម្បីី�
ជួួយទប់់ ស្កាាត់់បទឧក្រិ�ិដ្ឋឋលួច
ួ អត្តតសញ្ញាាណ។
បទឧក្រិ�ិដ្ឋឋលួច
ួ អត្តតសញ្ញាាណកើ�ើតមានឡើ�ង
ើ
នៅ�ពេ�លព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តនៃ�អត្តតសញ្ញាាណ
របស់់បុុគ្គល
គ ត្រូ�វូ បានគេ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
បទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ។ សូូមចងចាំំថា៖
■

ឱ្យយ TFN របស់់អ្ននកទៅ�តែ�៖

■
■

■

■
■

■
■

យើ�ើង នៅ�ពេ�លពិិភាក្សាាកំំណត់់ត្រា�ពន្ធរធ បស់់អ្ននក

និិយោ�ជករបស់់អ្ននកបន្ទាាប់់ ពីីអ្ននកចាប់់ ផ្តើ�ើ�មការងារ
ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនផ្តល់
ត ់នៅ�ក្នុុ�ងពាក្យយសុំំ�ការងារទេ�
ធនាគាររបស់់អ្ននក ឬក៏៏ស្ថាាប័័នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
Services Australia

ភ្នាាក់់ងារពន្ធធដែ�លមានចុះះ�ក្នុុ�ងបញ្ជីី�ត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ របស់់
អ្ននក

មូូលនិិធិិប្រា�ក់់សោ�ធននិិវត្តតន៍៍ (super) របស់់អ្ននក
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នឧត្តតម្ភភសិិក្សាា ឬសាកលវិិទ្យាាល័័យ
ដើ�ើម្បីី�ទទួល
ួ បានប្រា�ក់់កម្ចីី�សម្រា�ប់់សិិស្សស ដូូចជា
Higher Education Loan Program
(HELP) ។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគិិតថា TFN របស់់អ្ននកបានបាត់់
គេ�លួួច ឬក៏៏ត្រូ�វូ បានគេ�ប្រើ��ើខុុស សូូមរាយការណ៍៍
មកយើ�ើងភ្លាា ម។ សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម ចូូលមើ�ើល
ato.gov.au/FindmyTFN

■

កុំំ�ចែ�ករំំលែ�កគណនីី myGov របស់់អ្ននក
ឬក៏៏លេ�ខសម្ងាាត់់អនឡាញផ្សេ�េងទៀ�ៀតជាមួួយ
អ្ននកណាឱ្យយសោះ�ះ– ទោះ�ះជាភ្នាាក់់ងារពន្ធធរបស់់
អ្ននក (ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននកប្រើ��ើគណនីី) ត្រូ�វូ ការគណនីី
និិងលេ�ខសម្ងាាត់់ក្តីី�
កុំំ�ដាក់់បញ្ចូ�ល
ូ TFN លេ�ខសម្ងាាត់់ ឬក៏៏ព័័ត៌៌មាន
រសើ�ើបផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ងអ៊ីី�ម៉ែ�ែលឱ្យយសោះ�ះ។

ការឆបោ�កតាមអ៊ីី�ម៉ែ�ែល ទូូរសារ សារ និិងទូូរស័័ព្ទទ
អាចមើ�ើលទៅ� និិងស្តាាប់់ ទៅ�ដូូចជាគួួរឱ្យយជឿ�ឿជាក់់
ណាស់់។ យល់់ដឹឹង និិងប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនច្បាាស់់ថា
ការប្រ�ស្រ័�័យទាក់់ទងមកពីីនរណាទេ�
សូូមទាក់់ទងយើ�ើង ដោ�យចូូលមើ�ើល
ato.gov.au/phoneus ឬក៏៏ចូូលមើ�ើល
ato.gov.au/scams
សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមស្តីី�ពីីរបៀ�ៀបរក្សាាទុុកព័័ត៌៌មាន
លម្អិិ�តផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកឱ្យយមានសុុវត្ថិិ�ភាព
ចូូលមើ�ើល៖
■

■

■

■

ការការពារព័័ត៌៌មានរបស់់អ្ននក –
ato.gov.au/identitycrime
ការឆបោ�កឱ្យយបង់់ពន្ធធ –
ato.gov.au/scams
បទឧក្រិ�ិដ្ឋឋលួច
ួ អត្តតសញ្ញាាណ –
ato.gov.au/identitytheft
scamwatch.gov.au
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