रा�ो रे कडर् रा�ाले
करको समयमा सिजलो �न्छ
Nepali | नेपाली
अ�ेिलयाको कर �णाली स्वयं मूल्यांकनमा आधा�रत छ। यसको मतलव य�पी तपाई �ाक्स एजेन्ट �योग गनुर्�न्छ भने पिन तपाईको आफ्नो कर
�फतार्मा समावेश ग�रएको जानकारीको लािग िजम्मेवार �नु�न्छ, तपाईको आय र कटौती ।
वषर्को अविधमा सिह र सिङ्ठत रेकडर् राख्दा तपा�को कर �फतार् गनर् छ�रतो र सिजलो बनाउनको लािग म�त पुग्दछ। रा�ो रेकडर्ले तपाइँ र तपाइँको
कर एजेन्ट लाई म�त गदर्छ:
•

आफ्नो कर �फतार्को तयारी गनुह
र् ोस्

•

तपाइँको आय र खचर् को �माण �दान गनुर्होस्

•

दावीह� घटाउन

रा�ो कर रेकडर् रा�का लािग सुझावह�
•

आ�थर्क वषर्को सु� देिख रेकडर् रा�ुहोस्, ता�क तपा� कु नै आय वा कटौती िबसर्नु��

•

तपाइँको �ाक्स �रटनर्मा समावेश गनर् चाहानु �ने सबै कटौतीह�को लािग रसीदह� रा�ुहोस्, जस्तै work-related expenses , दान,
वा उपहारह�

•

तपाइँको रेकडर्ह� सुरिक्षत ठाउँ मा भण्डार गनुह
र् ोस्

•

myDeductions उपकरण ATO app �योग गरेर तपा�को िबल वा रिसदको फोटो िलनुहोस्

•

पयार्� नराख्छैनु भ�दा धेरै रेकडर् रा�ु रा�ो �न्छ।

महत्वपूण:र् तपा�ले किम्तमा पाँच बषर्को लािग आफ्नो रेकडर् रा�ु पछर्। ATO ले तपा�लाई कु नै पिन समयमा यो देखाउन भ� सक्छ।

यो सु� गनर्को लािग रा�ो समय हो
तपाइँको अक� करको समयको लािग तपाइँको रेकडर्ह� कसरी रा�ु�न्छ भनेर �विस्थत गनर् अब एक रा�ो समय छ। तपा�ले िनयिमत रेकडर् रा�ाले,
तपा�लाई तपा�को �ाक्समा अ�ाविधक रहन म�त गदर्छ र तपा�को कर �फतार्को लािग समय बचाउँ दछ।
य�द तपा�ले यस वषर् आफ्नो कर �फत� दतार् गनुर्भएको छैन भने, अझै �ढलो भएको छैन। तपाइँले सके सम्म चाँडो पेश ग�रहाल्ने वा ATO लाई सम्पकर्
गनुर् मह�वपूणर् �न्छ। य�द तपा� आफ्नै �ाक्स �रटनर् गद� �नु�न्छ भने, तपा� अझै अनलाइन myTax �योग गरेर पेश गनर् स�ु �नेछ। य�द तपाइँ दतार्
ग�रएको कर एजेन्ट �योग गद� �नु�न्छ भने, म�तको लािग उनीह�लाई सम्पकर् गनुह
र् ोस्।

कहाँ म�त िलने
•

Tax time resources अं�ेजी बाहेक अन्य भाषाह�मा

•

Records you need to keep

•

तपाईको कर �फतार् पेश गन�
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