ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਡ ਸੋ ਰਸਿੰ ਗ
ਡ੍ ਰਾਈਵਰ ਹੋ ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈ ਕਸ ਦੇ ਣਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਡ-ਸੋ ਰਸਿੰ ਗ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਕਈ ਵਾਰ 'ਰਾਈਡਸ਼ੇਅਰਿੰ ਗ' ਵਜੋ ਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ), ਇੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈ ਕਸ ਜ਼ੁੰਮੇ ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ
ਸੌ ਖਾ ਸਾਰ ਹੈ ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਈ

ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈ ਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ (ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ, ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਤੇ ਬੋ ਨਸ)
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ।

ਏ.ਬੀ.ਐੱਨ ਦੀ
ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋ ਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਵੇ ਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਨੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਟੌ ਤੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ ਜੋ ਸਿੱ ਧੇ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਰਾਈਡ-ਸੋ ਰਸਿੰ ਗ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹਨ ।

ਪੂਰੇ ਕਿਰਾਏ `ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ (ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ) ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱ ਖੋ (ਤੁਸੀਂ ATO ਐਪ ਵਿੱ ਚ ਮਾਈਡੀਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਲ ਦੀ
ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ )।

ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋ ਂ
ਬਾਅਦ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ।

ਜਿਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਉਸ ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਘਸਾਈ , ਜਿਵੇ ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ

ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈ ਂਸ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਡਿਜਿਟਲ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ

ਜੁਰਮਾਨੇ (ਜਿਵੇ ਂ ਤੇ ਜ਼ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰ ਗ ਜੁਰਮਾਨੇ )

ਈਂਧਨ

ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ ਰਾਈਵੇ ਟ ਖਰਚੇ

ਉਦਾਹਰਨ

ਕਾਰ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਜੇ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਲਈ $55 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ :

ਪਾਰਕਿੰ ਗ ਫੀਸ

 ਭੁਗਤਾਨਯੋ ਗ GST $5 ਹੈ (ਕਿਰਾਏ ਦਾ 11ਵਾਂ ਹਿੱ ਸਾ)

ਟੋ ਲ (ਜੇ ਯਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ।

 ਇਹ ਡਿਜਿਟਲ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, $11) ਲੈ ਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $44 ਅਦਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋ ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋ ਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਵੰ ਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਗੱ ਡੀ ਦੇ ਤੇ ਲ ਲਈ ਟੈ ਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ

ਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ
ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ
ਇਸਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:
1) ਪ੍ਰ ਤੀ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਚੱ ਲੀ ਗੱ ਡੀ ਲਈ ਸੈ ਂਟ

 ਜੇ ਡਿਜਿਟਲ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਦੀ $11 ਫੀਸ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ $1 ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ (ਫੀਸ ਦਾ 11ਵਾਂ ਹਿੱ ਸਾ)।
ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋ ਬਾਰੀ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

2) ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਲੌ ਗਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰੱ ਖਣਾ ।
petrol expense
expenses
car registra
registration
insuranc
insurance
tolls

ਨੋ ਟ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈ ਂਟ ਪ੍ਰ ਤੀ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਾਰ ਘਿਸਾਵਟ ਲਈ ਕੋ ਈ ਵੱ ਖਰਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱ ਕ ਆਮ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ । ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈ ਕਸ ਜਾਂ BAS ਏਜੰ ਟ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ
ਜਾਂ ato.gov.au/ridesourcing 'ਤੇ ਜਾਓ
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ਪੂਰੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ
ਗਣਨਾ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ?

ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਟੈ ਕਸ ਇਨਵੌ ਇਸ ਕਿਵੇ ਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ।

