कर फिर्ता
ितरतम पेस गर्ने सहतयर्त प्रतप्र् गर्नह
ना ोस ्
Nepali | नेपाली

तपाईंलाई कर फिताा िाराम पेस गने सहयोग चाहहएको छ भने Australian Taxation Office’s
(ATO’s) के न िःशुल्क Tax Help उपलब्ध गराइरहे को छ ।

करसम्बन्धी सहतयर्त के हो ?
यो सेवत कर फिर्ता ितरतम र्यतर गरे र पेस गर्नना पर्ने व्यक्तर्हरूको लतगग हो । यो सहतयर्त ATO ले र्तललम दिएकत
स्वयंसेवीहरूले Tax help प्रितर्न गरररहेकत छर्न ् ।

यो सेवत जनलतईिे खि अतटोबरसम्म सबै अष्ट्रे ललयतली रतजधतर्नी शहरहरू र अष्ट्रे ललयतभरकत धेरै क्षेत्रहरूमत उपलब्ध छ।
केही स्थतर्नमत Tax Help अंग्रेजी बतहेककत भतषतमत पनर्न उपलब्ध छ ।

र्पतईं Tax Help को स्वयं सेवकलतई प्रत्यक्ष रूपमत भेट्र्न पतउर्ननहनन्छ । प्रत्यक्ष भेट सम्भव र्नभएकत िण्डमत स्वयं
सेवकले र्पतईंलतई अर्नलतइर्न वत िोर्नबतट Tax Help प्रितर्न गर्ने छर्न ् ।

कसले Tax Help प्रयोग गर्ना पतउँ छ ?
र्पतईंको वतर्षाक आय $60,000 वत सोभन्ित कम छ भर्ने नर्नम्र्न अवस्थतमत र्पतईं कर सहतयर्त प्रयोग गर्ना सतर्ननहनन्छ:
• र्पतईं ठे केितरको रूपमत कतम गर्ननाहनन्र्न भर्ने (जस्र्ै करतरमत कतम गर्ने क्तलर्नर वत ट्यततसी चतलक)
• र्पतईं व्यवसाय (एकलौटी व्यवसतय सदहर्) चलतउर्ननहनन्र्न भर्ने
• र्पतईंको सतझेितरी व्यवसतय वत रस्ट छै र्न भर्ने
• र्पतईं सेयर वत लगतर्नी बेच्र्नन हनन्र्न भर्ने
• र्पतईं घर आदि भवर्न भतडतमत दिर्ननभएको छै र्न भर्ने
• र्पतईंले पँजीगर् लतभ कर (CGT) नर्र्नना हनन्र्न भर्ने
• र्पतईं रोयतल्टी प्रतप्र् गर्नान हनन्र्न भर्ने
• र्पतईं कनर्नै रस्टबतट व्यवस्थतपर्न कोश बतहेककत रकम प्रतप्र् गर्नुहनन्र् भर्ने
• र्विे शी पेन्सर्न वत एन्यनटी बतहेककत र्विे शी आय प्रतप्र् गर्ननाहनन्र्न भर्ने ।

मैले कसरी Tax Help प्रयोग गर्ना सतर्ननहनन्छ ?
ATO को टे ललिोर्न 13 28 61 मत सम्पका गरेर आफ्र्नो र्नक्जकैको Tax Help केन्रमत अपोइन्टमेन्ट ललर्ननहोस ् ।
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र्पतईं Tax Help सेवत प्रयोग गर्ना अयोग्य हनर्ननहनन्छ भर्ने र्पतईंले अन्य र्वगधबतट कर फिर्ता ितरतम पेस गर्नना पर्ने हनन्छ ।
र्पतईं myTax प्रयोग गरी अर्नलतइर्नबतट यो कतम गर्ना सतर्नह
न न न्छ वत कनर्नै मतन्यर्त प्रतप्र् कर एजेन्टलतई यो कतम गर्ना
लगतउर्न सतर्ननहनन्छ ।

Tax Help अपोइन्टमेन्टमत के ललएर आउर्ने
र्पतईंसँग नर्नम्र्न कनरतहरू हनर्नप
न छा :

• myGov यनजर ID र पतसवडा password– र्पतईंसँग ितर्त छै र्न भर्ने वत र्पतईंले आफ्र्नत र्ववरणहरू बबसार्ननभयो
भर्ने Tax Help स्वयंसव
े कले र्पतईंलतई सहयोग गर्ने छर्न ् ।

• myGov को पहनँच कोड प्रतप्र् गर्ने मोबतइल िोर्न
• बैंक ितर्तको र्ववरण (BSB र ितर्त र्नम्बर)
• कर ितइल संख्यत (TFN)
• र्वगर् पतँच वषाको मल्यतङ्कर्न र्ववरण

• र्पतईंकत सबै रोजगतरितर्तले र्पतईंलतई दिएको इर्नकम स्टे टमेन्ट
• कतमसम्बन्धी िचा, ितर्न वत उपहतरको भरपतई
• र्पतईंले नर्र्ननाभएको बतल सहतयर्त भनतर्तर्नी (छ भर्ने)
• सम्बक्न्धर् आगथाक वषामत र्पतईंसँग जीवर्न सतथी हनर्ननहनन््यो उहााँको (र्ववतदहर् होस ् वत र्नहोस ्) को करयोग्य आयको
र्ववरण वत उगचर् अर्ननमतर्न

सहयोग प्रतप्र् हनर्ने स्थतर्नहरू
थप जतनर्कतरीको लतगग ATO को वेबसतइट ato.gov.au/TaxHelp (अंगर्ेजी) हेनरनाह
् ोस् ।

(अंगरेजीमा) उपल ध रोतहरू
• What is income?
• Deductions you can claim
• Lodging your tax return
• Finding a registered tax agent
• Records you need to keep

अस्वीकृतत: यो सतधतरण जतर्नकतरी मतत्र हो र यो जतर्नकतरी 28 जनलतई 2020 मत अध्यतवगधक गररएको हो ।
र्पतईं यो जतर्नकतरी कपी गर्ना, प्रयोग गर्ना, संशोधर्न गर्ना, प्रशतरण गर्ना र र्वर्रण गर्ना स्वर्न्त्र हनर्ननहनन्छ (र्र यसो गिता ATO वत Commonwealth ले र्पतईं वत
र्पतईंकत सेवत वत उत्पतिर्नलतई मतन्यर्त दिएको छ भन्र्ने कनरत झक्ल्कर्नन हनँिैर्न ।

