Nyooth de wël thook tënɔŋ taajiir kor

Nyiɛc muɔ̈ɔ̈k
ë awereek
cïï gɔ̈t në
taajiir kor yiic

GƆ̈L DË
Nyiɛc muɔ̈ɔ̈k ë awereek
ke taajir e kë thiek yic arët
tënɔŋ taajiir thii kor. Nyiɛc
muɔ̈ɔ̈k de awereek ë kä
cii ɣaac ku madhɔɔl abï
yïn kony në kuëët ë nyin
de wëu ë taajir ku lëu bï
yïn ya cɔk anyic yï nhom
tak apuɔth. Abï ya looi
ëya tënɔŋ yïn bï juɛ̈r ajuër
yic pial, ku kony yïn kaam
dïït lëu bï yïn këriɛ̈ɛ̈c
määt yic ku wëu ë ke
duɔ̈r ë tääu piny.

NYIƐC MUƆ̈Ɔ̈K DE AWEREEK

Anɔŋ kä juɛ̈c yenë yïn göör ba awereek ë taajirdu nyiɛc
ya muk. Nyiɛc muɔ̈ɔ̈k ë awereek:
n ee ye cɔk apuɔl yic tënɔŋ yïn ba lööŋ ë ajuër ëbɛ̈n
tïïŋ thook
n ee ye cɔk apuɔl yic tënɔŋ yïn ba të luui taajirdu deet
yic apuɔth
n ee yïn kony në nyiɛc tɛ̈k ë kä bër taajirdu
Muɔ̈ɔ̈k de awereek apuɔth aye göör në löŋ. Në löŋ ke
yïn adhil kä cïï gɔ̈t ëbɛ̈n në taajirdu yic muk në run kee
dhiëc, kë ke ye awereek ka në kuëër yic në kɔmpiöta
yic. Kek kä cïï gɔ̈t adhil bïk tɔ̈ në thoŋ de Yiŋlic ka në
dhöldɔ̈ puɔl yic lëu bïï dac waar yic në Yïŋlic.
Na cï yï ye awereek ke ajuër lɔjik ë muk, ke yïn alëu bïï
kuum në wëu. Kuɔ̈c muɔ̈ɔ̈k ë awereek ee dɔ̈ ye taajiir
thii dac yuïïk.

Nyooth
Ye lööm ë kaam në wik thok ëbɛ̈n bïï yïn
kërɛ̈ɛ̈c ëbɛ̈n ya gät piny në awereek yiic ka në
kɔmpiöta yic. Kän ë yïn kony të leer yen bɛ̈n
ë thaa gör bïï yïn ajuërdu thiëëc ku bïï dhuɔ̈k
ciɛ̈ɛ̈n në kë yee wël ëbɛ̈n gör keek guɔ tɔ̈ ë
ke cïï gät piny ku tek gɔ̈t de thiɔ̈ɔ̈ŋ ë pom
yic. Kän e yïn yiɛ̈n kaam lëu bïï yïn yï nyin
tääu në taajir yic yetök, ku cie gɔ̈t de awereek
ajuër nhiäk.
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AWEREEK Ë TAAJIR GÖR BA
KEK MUK
Madhɔɔl ajuër

Yïn adhil madhɔɔl ëbɛ̈n de ɣɛɛc (wëu cï bɛ̈n) ku
awereek ë wëu ca ɣaac ku bïï yïn ë ke të cïï taajir luui
thïn them nhiäk ku them yïn ariɔ̈p cï bɛ̈n në kä yiic
kedhiɛ deet, ku kony yïn në riëu ë lööŋ ke ajuër. Yïn
agör ëya ba awereek ke bɛŋ ya muk.
Kä gör bïï ke ya gät piny ëbɛ̈n në taajiir yic aacï gɔ̈t
piiny ëtɛ̈n.

Gɛ̈t ë piny de wëu cï bɛ̈n ku kä cïï ɣaac

Gät ë kä cïï ɣaac ëbɛ̈n piny – cïmɛn, madhɔɔl ë ɣɛɛc
agut yïk madhɔɔl ajuër, athör ë madhɔɔl, kaatheet ë
makana de ɣɛ̈ɛ̈c ku kä cïï ɣaac ëbɛ̈n në wëu nyïn

Gɛ̈t ë piny de wëu cïï ɣaac ku kä cïï ɣɔɔc

Gɛ̈t ë piny de wëu cïï ɣaac ëbɛ̈n, agut kä cïï ɣɔɔc në
wëu nyïn. Kä cïï gɔ̈t aalëu bïk yiic dhiɛl ë naŋ madhɔɔl
ajuër, madhɔɔl de athör ë ciɛk, madhɔɔl ë thïm (kad)
ku awereek thii kɔ̈k cïnë wëu lik ɣaac në kɔ̈k. Kë cïï gɔ̈t
ë ye nyuɔɔth nadɛ̈k kë yïn acï kë ca ɣɔɔc ëbɛ̈n luɔ̈i në
rinku yïtök.
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Kä yee gɔ̈t ëbɛ̈n të leer ruɔ̈ɔ̈n thök

Käk aalëu bïk yiic naŋ rin ke kɔc kɔ̈ny kek në wëu ku
awereŋ ye lɔ piny de cin ë kä tɔ̈ keke yïn nyuɔ̈ɔ̈th, kä
mɛn ye cɔɔl ‘cin de kä ye riääk’, awereŋ de bëi ë käŋ
nyuɔɔth ku jɔl ya awereek ke ajuër.

Kä ke bɛŋ cïï gɔ̈t

Muk awereek ëbɛ̈n cïï tuɔ̈c yïn në bɛŋ yic cïmɛn de
awereŋ ye wëuku nyuɔɔth, awereŋ cïï yïn dëën ku
awereŋ ye yïn wëu lɔ tääu në bɛŋ.

AWEREEK KƆ̈K LËU BA KEEK MUK

Cïmɛn de awereek ë këriɛ̈ɛ̈c ëbɛ̈n, yïn alëu ba awereek
kɔ̈k ë muk apuɔth ëya ë guɔ̈t ë të göör taajirdu ye thïn
gɔl në lööŋ agut käny.
Awereek kɔ̈k ë lëu ba keek muk ë aaye yïk:

Juɛ̈r ë kɔ̈u de kä yee ɣaac ku looi ë cin (GST)

Awereek kë GST gör ba keek muk cök apuɔth aaye
madhɔɔl ë kɔc ye kä ɣɛɛc ë bɛ̈i. Nyic në yïnhom, lɔn
göör ë yïn ba dhil tɔ̈ kekë madhɔɔl ë kɔc ye kä ɣɛɛc ë
bɛ̈i të thiëëc yïn ajuërdu de GST bïï dhuɔ̈k ciɛ̈ɛ̈n. Yïn
adhil awereek kɔ̈k ëbɛ̈n nɔŋ yiic kä cïï gät piny tëde
taajir, käriɛ̈ɛ̈c ëbɛ̈n cïï looi ka të cïnë GST mat yic thïn.
Ku ba wël juɛ̈c kɔ̈k lɔ yök tëde GST, lɔɔr në wɛbthait

www.ato.gov.au/gst
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Gɛ̈t ë piny de meluui ku mëluui ë kaya

Tënɔŋ yïn mëluui ka mëluui ë kaya, ke yïn agör ba käk
muk cök apuɔth:
n poom de namba de ajuër (TFN) ka poom de tɛ̈m ë wëu
n gɛ̈t ë piny de wëu yïn mëluui dɔ̈m, ariöpdɔ̈ yekë yök
ku wëu kɔ̈k ye yiɛ̈n kek
n gɛ̈t ë piny de wëu ë dhiööp ye gaam, agut wëu ye
dɔ̈m kek ku awereek ë ye nyuɔɔth lɔn gör yïn ba ë
kän ya looi në löŋs
n gɛ̈t ë piny de wëu kɔ̈k ye juak në ariöp yi
n bɛ̈k ë awereek cïï thany yiic ëbɛ̈n në kaam de taajir
kekë mëluui ë kaya
Ku ba wël juɛ̈c kɔ̈k lɔ yök tëde kë ye londu ke yï ye
agɛɛm-luɔi, lɔɔr në www.ato.gov.au/employers

Gɛ̈t ë piny de ajuër de jaath

Na gör yïn ba ajuër tɔ̈ në jaath kɔ̈u kɔ̈ɔ̈ny në lɔŋ de
taajirdu yic, ke yïn adhil awereek ë ye nyuɔɔth lɔn:
n cïï yïn jaath ɣɔɔc
n cïï yïn jaath luɔɔi në taajirdu yic
n cïï yïn cin lɔjik gät piny të thiëëc yïn wëu ajuër gör bïï
dhuɔ̈k ciɛ̈ɛn̈ .
Yïn adhil ba awereek ëbɛ̈n ë ye nyuɔɔth luui taajirdu
apuɔth ku nɔŋ yic lëu bïï yen thiëc në dhuk ë ciɛ̈ɛ̈n de
wëu ajuër ë jaath.
Na gör ba thiëc në wëu ajuër ë jaath kee $300 ka wëu
lik në ruɔ̈ɔ̈n tök yic, ke yïn acï gör ë ba awereek kedhiɛ
muk.
Ku ba wël juɛ̈c kɔ̈k ë dhuk ë wëu ajuër de jaath lɔ
yök, lɔɔr në www.ato.gov.au/fuelschemes
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Kë de cär ë gɛ̈t ë piny de käke taajir

Alëu bï naŋ awereek kɔ̈k tɔ̈ mɛ̈t röt awereek cï lueel
nhial ëtënë mɛn gör ba kek muk cök të looi yïn taajir.
Ku bï yïn kony në nyiɛc muɔ̈ɔ̈k de awereek ë taajirdu,
lɔɔr tïŋ kë de cä ë gɛ̈t ëpiny de käke taajir tɔ̈ në
wɛbthait de ATO.
Në löŋ yïn adhil ba awereek ëbɛ̈n de taajir muk apuɔth
në run kee dhiëc, ka të tɔ̈ɔ̈ ke në kɔmpiöta yic. Kek
adhil bïk tɔ̈ në thoŋ de Yiŋlic ka në dhöldɔ̈ lëu bïï dac
waar yic në Yiŋlic yic.

Ku ba kë de cär ë gɛ̈t ë piny de käke taajir miɛ̈ɛẗ bei
në kuëër yic, lɔɔr në www.ato.gov.au/recordkeeping

Nyooth
Apuɔth ba awereekku ya muk në kuëër yic
(kɔmpiöta yic), këke tɔ̈ në thɔpwɛɛr cïï gam në
ATO. Ee thää dït jɔt ku ba këriɛ̈ɛ̈c ëbɛn kan cɔ̈k piny
tueeŋ ku naa cï thök, kë tiɛ̈ŋ ë thok yen gɔt nyiɛc
tiiŋ thook gɔl në wëu cï bɛ̈n ku wëu ye dɔ̈m kɔc
apuɔth arët.
Nyic në yïnhom – yïn alëu ba wëu ë ke ɣɔɔc yïn
thopwɛɛr thiëëc bïï kek dhuɔ̈k ciɛ̈ɛ̈n të leer yïn ajuër
ë taajirdu thiëëc wadɔ̈.
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YÖK DE KUƆƆNY
Nɛ̈m de ran kuny të cïn wëu

Ku bïï looi bï yic pial arët tënɔŋ yïn ku ba lööŋ ke ajuër
ëbɛ̈n tiiŋ thook, mɛ̈ktɛ̈m de ATO ee raan juiir bï yïn bɛ̈n
kony në kë nuan yïn tëde GST. Nɛ̈m ëbɛ̈n ee ya kë
thiek yic ku acie luɛɛl bic, ku yïn yök kekë ran kuny të
duun gör yïn kä të tɔ̈ɔ̈ taajirdu thïn. Tueny de ajuër alëu
bï kä nuan yïn ëbɛ̈n tëde ajuër ku GST caar yiic ëbɛ̈n ku
lëk yïn wël loithook bïï yïn ë ke rɔt cɔ̈k piny.
Nɛ̈m tök alëu bï bak ë thaa jɔt ka lööm kööl tök
ëbɛ̈n në thaadɔ̈ - ee tɔ̈ kekë kë gör bïï kuɔ̈ny yïn në
ye kaam ë.
Këriɛ̈ɛ̈c ëbɛ̈n ye lɛ̈k tueny de ajuër cï bɛ̈n nem acï
ye lɛ̈k randɔ̈ peei, acɔk ya kɔc kɔ̈k lui në mɛ̈ktɛ̈m
de ATO yic.
Ku ba nɛ̈m juiir:
n

n
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yuɔ̈p ë ok në 13 28 66 në kaam ë thaa 8:00
bakpiny ku thaa 6:00 thëën, gɔl në Kööl de
rou agut Kööl de dhetem
Lɔɔr në kuëërda yic ku ba poom thiɔ̈ɔŋ̈ yic në
www.ato.gov.au/assistancevisit
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Ye tueny de ajuër ka tueny de BAS puɔth bï
ɣa kony?

Tɛkdɔ̈ yïn abï göör ë ran de ajuër cïï gät piny, ye dhuk
ë ciɛɛm de ajuër juiir ku bï yïn kony në juɛ̈r ajuër.
Apuɔth ku bï ya ran de ajuër cïï gät piny yen ka tueny
de BAS yen löm bï kony në dhuk ë ciɛ̈ɛ̈n de ajuërdu.
Lööm de ran ajuër cïï gät piny ayee nyyuɔɔth lɔn nɔŋ
kek nyïc de lon ajuër ku kee yen e ran lëu bï thiëc ë
wëu në löŋ yic yetök
Tueny ajuër duun ca lɔc alëu bï tïŋ na cïï gät piny
tëde ajuër në awerek yic në www.tpb.gov.au ka të

yup yïn 1300 362 829.

Nyooth
Na ye tueny de ajuër yen ye yïn kony në juɛ̈r
ë dhuk ciɛ̈ɛ̈n de bak ajuër ke yïn aŋoot kë yïn
muk awereek kuun de taajirdu cök apuɔth. Ë
kälɛ̈, kë kek aalëu bïk yïn kony në juɛ̈r ë dhuk
ciɛ̈ɛ̈n de bak ë ajuër ye yic du.
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WËL JUƐ̈C KƆ̈K

Ku ba wël juɛ̈c kɔ̈k yök:
n lɔɔr në wɛbthait da yic në:
– www.ato.gov.au/business
– www.ato.gov.au/recordkeeping
– www.ato.gov.au/otherlanguages ba lɔ tëde ajuër
ku wëu ë dhiööp tɔ̈ në thok kee 25 yic. Na lëu ba
bïdio ɣoi ka te mïït bïdio de Taajirdu ku jɔl ya ajuër
(Your Business and Tax) mɛn ye të yenë taajir luɔɔi
thïn Australia laar yic. Kän atɔ̈ në thok kee 6 yiic
ëbɛ̈n agut Yiŋlic.
n Lɔɔr tïŋ athör thii kë (tɔ̈ në Yiŋlic), aatɔ̈ ëbɛ̈n në
kuëër yic.
– Record keeping for small business (NAT 74242) available
in other languages
– Tax basics for small businesses (NAT 1908) in English
– GST (NAT 72420) available in other languages
– How to set our tax invoices and invoices (NAT 11675) in
English
n Yuɔ̈p ë ok në mɛ̈ktɛ̈m de ATO yic telepun de bak ë
taajir në 13 28 66 në kaam ë thaa 8:00 bakpiny ku
thaa 6:00 thëën, gɔl në Kööl de rou agut Kööl de
dhetem,
n Lɔɔr tïŋ ɣööt kuɛ̈n ke ɣɛɛc thook
n Jaam ë kekë duwën ajuër
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Na cï yï ye jam në thoŋ de Yiŋlic apuɔth ku gör yïn
kuɔɔny tënɔŋ mɛ̈ktɛ̈m de ATO, yuɔ̈p ë Ajuɛɛr de Wɛ̈r ë
yic de kë cïï Gɔ̈t ku Jam ë Thok (TIS) në 13 14 50.
Na ca miŋ, ka të cï ye yïn ë piŋ apuɔth ka ci yï ye jam
apuɔth, yuɔ̈p ë ɣok në bak de ajuɛɛr ë beer ë wël yiic
(National Relay Service -NRS) në nambaa bɔ̈ piiny kë:
n Kɔc ke TTY, telepun den ee 13 36 77 ku thiɛ̈c ë ke
tueny ATO gör në yï puɔ̈ɔu
̈
n Kɔc ke ‘jaam ë ku piɛ̈ŋ ë’ (beer ë wël yiic tënɔŋ yic),
telepun den ee 1300 555 727 ku thiɛ̈c ë ke tueny ATO
gör në yï puɔ̈ɔu
̈
n Kɔc ke yintɛrnɛt, dɔ̈t ë rɔt tënɔŋ NRS në
www.relayservice.com.au ku thiɛ̈c ë ke tueny ATO
gör në yï puɔ̈ɔu
̈
Buɔth ATO cök në ɣän kë yiic:

www.twitter.com/ato_gov_au
www.facebook.com/ato.gov.au
www.youtube.com/AusTaxOffice
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Gɛɛm ë rötda buk luui kekë yïn

Ok aacï röt gaam buk yïn ya yiɛ̈n wël ye yith, ciëŋ alawën ku lek cök
bïk yïn kony në dɛ̈t ë yic de yithku ku kä gör tënɔŋ yïn aguɔrë londu
muk nhom apuɔth. Na ye yïn ye yök nadɛ̈k kë wël käk acie tëduun
tɔ̈ yïn thïn tiiŋ thook ëbɛ̈n, ka të kuc yïn të yee ë wël kä yïn kuɔny
thïn, ke yïn alëu ba thiëc në kuɔɔnydɔ̈ tënɔŋ ok.
Ok aaye wël kuɛn cuk gɔ̈t gɛ̈k ë ke ciɛɛthku ke yiic ku buk kä cï ke
yiic waar në löŋ yic mat thïn, kë yen apuɔth ba ya tɔ̈ kekë wël jöt në
thaa thok ëbɛ̈n. Na kɛ̈në deet apuɔth, ke yïn alëu ba wël jöt lɔ caar
në wɛbthaitda yic në www.ato.gov.au ka jaam ë kekë ok.
Wël käk abëi ë ke bei në pɛɛi ë 6, 2012.
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