សេចក្ដីណែនាំ ដំបូងសំរាប់ពាណិជក
្ជ ម្មតូចតាច

ពន្ឋល�ើ ទំនិញនិងសេវា
(GST)
ជំនួយដល់ពាណិជក
្ជ ម្មតូចតាច
ដែលមានសាវតាមិននិយាយភាសា
អង់គ្លេសឲ្យយល់ដឹងអំពីកាតព្វកិច្ច
ពន្ឋ GST របស់គេ

ការចាប់ផ្ដើមដំណ�ើរការ
ត�ើអ្វីទៅជាពន្ឋល�ើទំនិញ
និងសេវា GST?

ពនុ្ឋល�ើទំនិញ និងសេវា
(GST) គឺជាពន្ឋចំនួន 10
ភាគរយល�ើទំនិញ និងសេវា
ភាគច្រើនដែលលក់នៅក្នុង
ប្រទេសអូស្រ្ដាលី។

បប្រសិនប�ើលោកអ្ន កធ្វើ
ពាណិជក
្ជ ម្ម លោកអ្ន កប្រ
ហែលជាមានកាតព្វកិច្ច
ពន្ឋ (GST) មួយចំនួន។

ប្រសិនប�ើពាណិជក
្ជ ម្មលោកអ្ន ក បានចុះឈ្
មោះក្នុងបញ្ជី
ពន្ឋ GST, លោកអ្ន កចាំ បាច់ៈ
■ ដា
 ក់បញ្ចូ លពន្ឋ GST ក្នុងតម្លៃនៃការលក់ទំនិញ
និងសេវាដល់អតិថិជនរបស់លោកអ្ន ក ហ�ើយនិង
■ ទា
 មទារយកឥណទានពន្ឋ GST (GST credits) ដែល
នៅក្នុងតម្លៃនៃការទិញសំរាប់ពាណិជក
្ជ ម្មរបស់លោកអ្ន ក។

នេះមានន័យថា ប្រសិនប�ើពាណិជក
្ជ ម្មលោកអ្ន កបានចុះឈ្
មោះ
ក្នុងបញ្ជីពន្ឋGST អតិថិជនលោកអ្ន កបង់តម្លៃដែលលោកអ្ន ក
គិតថ្លៃហ�ើយបូក 10% បន្ថែមល�ើតម្លៃនោះ។ 10% នេះ
គឺជាពន្ឋ GST។ ពេលណាពន្ឋ GST អនុវត្ដ លោកអ្ន កត្រូវ
តែដាក់បញ្ចូ លពន្ធ GST នេះទៅក្នុងតម្លៃនៃការលក់ទំនិញ
និងសេវារបស់លោកអ្ន ក។

បន្ទាប់មកលោកអ្ន កផ្ញើចំនួនពន្ឋ 10% GST ទាំងអស់នេះ
ទៅក្រសួងពន្ឋដារអូស្ត្
រា លី (ATO) តាមធម្មតាបួនដងក្នុង
មួយឆ្
 នា ំ ។ ដ�ើម្បីធ្វើកិចនេ
្ច ះ លោកអ្ន កត្រូវបំពេញ និងផ្ញើ
ក្រដាសបំពេញមួយទៅ ATO ដែលហៅថារបាយការ
ណ៍សកម្មភាពពាណិជក
្ជ ម្ម (BAS) ដែល ATO នឹងផ្ញើជូន
លោកអ្ន ក។លោកអ្ន កក៏អាចទាមទារយកឥណទានពន្ឋ
GST (GST credits) នៅក្នុង BAS របស់លោកអ្ន កផងដែរ។

ឧទាហរណ៍

អ្ន កស្រីAnh ប�ើកហាងដុតនំបុ័ងតូចមួយ លក់នំបុ័ងដាក់
សាច់ sandwiches, នំcakes, ម្ប
ហូ អាហារក្ដៅ និង
ភេសជ្ជៈ។ សំរាប់អតិថិជនរបស់គាត់ អ្ន កស្រីគិតថ្លៃ
ចំនួន 10% បន្ថែមទ�ៀតដ�ើម្បីបង់ពន្ឋ GST។ ឧទាហរណ៍
គាត់លក់នំបុ័ង salad sandwiches ថ្លៃ$5.50 ដោយ
គិតបញ្ចូ លពន្ឋ GST។ គាត់ទុកប្រាក់ $5 ហ�ើយផ្ញើពន្ឋ
GST ចំនួន 50 សេនទៅ ATO នៅពេលដែលគាត់បំ
ពេញ BAS ល�ើកក្រោយរបស់គាត់។
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ការចុះឈ្
មោះក្នុងបញ្ជី ពន្ឋ GST
ត�ើលោកអ្ន កត្រូវចុះឈ្
មោះពាណិជក
្ជ ម្មរបស់លោកអ្ន កក្នុងបញ្ជី
ពន្ឋGST ឬទេ?
លោកអ្ន កត្រូវតែចុះឈ្
មោះសំរាប់ពន្ឋ GST ប្រសិនប�ើៈ

■ លោកអ្ន កធ្វើពាណិជក
្ជ ម្ម ហ�ើយប្រាក់ចំណូលប្រចាំ ឆ្នាំរបស់លោក

អ្ន កក្នុងមួយឆ្នាំមានចំនួន $75,000 ឬច្រើនជាងនេះ ( ឬលោកអ្នក
យល់ថាវានឹងមានចំនួនប៉ណ្
ុ ណ េះ) ឬចំនួន $150,000 ឬច្រើនជាង
នេះសំរាប់អង្គការឥតរកកំរៃ។

■ លោកអ្ន កផ្ដល់ការធ្វើដំណ�ើរតាមរថយន្ដតាក់ស៊ីដែលជាផ្នែកមួយ

នៃពាណិជក
្ជ ម្មរបស់លោកអ្ន ក ដោយឥតគិតអំពីចំនួនប្រាក់ចំណូល
ប្រចាំ ឆ្នាំនៃពន្ឋ GST (GST turnover) របស់លោកអ្ន ក។ ការធ្វើ
ដំណ�ើរតាមរថយន្ដតាក់ស៊ីមានន័យថាការដឹកអ្ន កដំណ�ើរដោយ
រថយន្ដតាក់ស៊ី ឬរថយន្ដលីម៉ូហ្សីនដោយយកថ្លៃឈ្នួល

■ ល ោកអ្ន កចង់ទាមទារឥណទានពន្ឋប្រេងឥន្ឋនៈ (fuel tax credits)។

្ជ ម្មប្រចាំ ឆ្នាំរបស់លោកអ្ន កមានចំនួន
ប្រសិនប�ើប្រាក់ចំណូលពាណិជក
តិចជាង $75,000 (ឬចំនួន $150,000 សំរាប់អង្គការឥតរកកំរៃ) នោះ
លោកអ្ន កមិនបាច់ចុះឈ្
មោះក្នុងបញ្ជីពន្ឋ GST ទេ ក៏ប៉ុន្ដែលោកអ្ន កអាច
្ បញ្ជីបានដែរ។
សំរេចចិតច
្ត ុះឈ្
មោះកនុង
មោះក្នុងបញ្ជីសំរាប់ពន្ឋ GST មានន័យថាលោកអ្ន កអាចទាម
ការចុះឈ្
ទារមកវិញនូវពន្ឋ GST ដែលលោកអ្ន កបង់ថ្លៃល�ើទំនិញ និងសេវា
ដែលលោកអ្ន កទិញសំរាប់ពាណិជក
៉ុ
្ជ ម្មរបស់លោកអ្ន ក - ក៏បន្ដែល
ុះត្រា
តែលោកអ្ន កមានtax invoice (វិកយ
្ក បត្រពន្ឋ) ពីអ្នកផ្គតផ
់ ង
្គ ់របស់
លោកអ្ន កតែប៉ុណ្ណោះ។

ឧទាហរណ៍

ហាងដុតនំបុ័ង អ្ន កស្រីAnh លក់ទឹកដែលដាក់កនុង
្ ដប ឬកញ្ច ប់រ�ៀបស្រេច
មួយចំនួន រួមមានភេសជ្ជៈនិងទឹកដោះគោដែលមានដាក់រ សជាតិផ្សេងៗ
ដូចជាទឹកដោះគោមានដាក់រសជាតិស៊ុកកូឡាជាដ�ើម។
រាល់ពេលបីខែម្ដង អ្ន កស្រី Anh ទិញទឹកដោះគោមានរសជាតិស៊ុក
កូឡាដែលដាក់កនុង
្ កញ្ច ប់ស្រេចចំនួន 2
 00 កញ្ច ប់ពីអ្ន កផ្គត់ផង
្គ ់
របស់គាត់ថ្លៃ $110 ដោយរាប់បញ្ចូ លពន្ឋ GST។គាត់ទទួលបាន
វិកយ
្ក បត្រពីអ្នកផ្គត់ផង
្គ ់របស់គាត់ហ�ើយគាត់
 បង់ថ្លៃ $110 ទៅឲ្យ
អ្ន កផ្គត់ផង
្គ ់នោះ។
ដោយសារតែពាណិជក
្ជ ម្មរបស់អ្នកស្រី Anh បានចុះឈ្
មោះក្នុងបញ្ជី
ពន្ឋ GST នោះគាត់អាចទាមទារប្រាក់ចំនួន $10 ដែលជាឥណទាន
នៃពន្ឋ GST ពី ATO។ អ្ន កស្រី Anh ត្រូវទុក វិកយ
្ក បត្រពន្ឋរបស់គាត់
ដ�ើម្បីធ្វើកិចកា
្ច រនេះ។
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មុខរបស់ដែលមានពន្ឋ និង
‘គ្មា នពន្ឋ GST’
ត�ើលោកអ្ន កត្រូវដាក់បញ្ចូ លពន្ឋ GST ទៅក្នុងតម្លៃអ្វីៗទាំងអស់
ដែលលោកអ្ន កលក់ឬទេ?

ប្រសិនប�ើលោកអ្ន កបានចុះឈ្
មោះក្នុងបញ្ជី (ឬត្រូវបានតំរូវឲ្យចុះឈ្
មោះ
ក្នុងបញ្ជី)នៃពន្ឋ GST, ពន្ឋ GST ត្រូវរាប់បញ្ចូ លទៅក្នុងតម្លៃទំនិញ
និងសេវាភាគច្រើនដែលលោកអ្ន កលក់ឲ្យអ្ន កដទៃទ�ៀត ពេលដែល
ពាណិជក
្ជ ម្មលោកអ្ន កមានដំណ�ើរការ។ របស់ទាំងនេះគេហៅថា “ការលក់
ដែលត្រូវបង់ពន្ឋ” (taxable sales)។
មានទំនិញ និងសេវាខ្លះដែល “គ្មា នពន្ឋGST” (GST-free), មានន័យថា
លោកអ្ន កពុំត្រូវគិតពន្ឋ GST សំរាប់អតិថិជនរបស់លោកអ្នកទេ។
ក៏ប៉ុន្ដែលោកអ្ន កនៅតែអាចទាមទារឥណទានពន្ឋ GST បានដែរ។
មុខរបស់ “គ្មា នពន្ឋGST” ទាំងនេះរួមមានៈ
■ ភាគច្រើននៃម្ប
ហូ អាហារចាំ បាច់

■ មុខ វិជ្ជាសិក្សាខ្លះ, សម្ភារៈសិក្សាហ�ើយនិងដំណ�ើរកំសាន្ដដែល

ពាក់ព័ន្ឋ

■ កិចប
្ច ំរ�ើខ្លះខាងវិជសា
្ជ ស្រ្ដសុខភាពនិងថែទាំ
■ ជំនួយ វិជសា
្ជ ស្រ្ដខ្លះ
■ ឱសថខ្លះ

■ ទំនិញខ្លះដែលផលិតសំរាប់នាំចេញទៅបរទេស
■ ការថែទាំកុមារខ្លះ

■ កិចប
្ច ំរ�ើខ្លះខាងសាសនា និងសកម្មភាពមនុស្សធម៌។
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ឧទាហរណ៍

អ្វីៗទាំងអស់ដែល អ្ន កស្រី Anh លក់នៅក្នុងហាងដុតនំបុ័ងគាត់
មិនសុទ្ធតែមានដាក់បញ្ជូលពន្ឋGST ទេ។ នេះគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះ
នៃម្ប
ហូ អាហារចាំ បាច់ដែលគាត់លក់ “គ្មា នពន្ឋGST” (មិនគិតពន្ឋ
GST):
■ នំបុ័ង និងនំបុ័ងមូលដោយគ្មា នលាបស្ក រពីល�ើ
■ ទឹកសុទ្ឋកនុង
្ ដប

■ ទឹកផ្លែឈ�ើដែលមានយ៉ា ងហោច 90% នៃចំណុះទឹកផ្លែឈ�ើ
■ ទឹកដោះគោ។

ហូ អាហារចាំ បាច់ដែលគាត់លក់មាន
នេះគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះនៃម្ប
ពន្ឋ GST (“ការលក់ដែលត្រូវបង់ពន្ឋ”):

■ នំបុ័ងដាក់សាច់ sandwiches

■ នំ, នំចណ
ំ ិត, នំpastries, នំpies ហ�ើយនិង sausage rolls
■ ភេសជ្ជៈនិងទឹកដោះគោមានដាក់រសជាតិ
■ ម្ប
ហូ អាហារឆ្អិនស្រាប់ដាក់កនុង
្ ចានធំ។

ប្រសិនប�ើ អ្ន កស្រីAnh មិនប្រាកដទេ, គាត់អាចឆែកម�ើលការបោះ
ពុម្ភផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ATO ត្រង់ ការណែនាំ មប
្ហូ អា
ហារមានពន្ឋ GST (NAT 3338)។
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ការរាយរបាយការណ៍អំពីចំនួនពន្ឋ
GST និងការទាមទារឥណទានពន្ឋ GST

ត�ើលោកអ្ន កត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះចំនួនពន្ឋ GST ដែលលោកអ្ន កប្រមូល
បាននោះ?

ឹ ចំនួនប្រាក់ចំ
ពាណិជក
្ជ ម្មទាំងឡាយប្រើ BAS ដ�ើម្បីប្រាប់ឲ្យ ATO ដង
ណូលដែលគេរកបាន ចំនួនពន្ឋ GST ដែលបានប្រមូល ហ�ើយនិងពន្ឋ
GST ដែលគេបានបង់ទៅល�ើទំនិញនិងសេវានានា។

ពេលលោកអ្ន កទទួលបាន BAS របស់លោកអ្ន ក សូមបំពេញវា ហ�ើយ
ផ្ញើទៅ ATO និងបង់ប្រាក់ដែលលោកអ្ន កជំពាក់គេឲ្យទាន់ថ្ក
ងៃ ំណត់។
ថ្ងៃកំណត់ត្រូវបានគេសរសេរនៅល�ើ BAS រួចហ�ើយ។
ល្បិចមានប្រយោជន៍
 ូមទុកពន្ឋ GST ដែលលោកអ្ន កបានប្រមូលហ�ើយ
ស
ដោយឡែកពីប្រាក់ដែលរកបាននោះ សូមដាក់ពន្ឋ GST
នៅក្នុងគណនីធនាគារផ្សេងមួយដ�ើម្បីទុកបំរុងជាស្រេចសំរាប់
បង់ទៅឲ្យ ATO ដល់ពេលដែលត្រូវបង់។

ត�ើលោកអ្ន កទាមទារពន្ឋ GST ដែលលោកអ្ន កប
 ង់ទៅឲ្យអ្ន កផ្គតផ
់ ្គ
ង់(ឥណទានពន្ឋ GST) តាមរប�ៀបណា?

ដោយពន្ឋ GST ត្រូវបង់ដោយអ្ន កប្រើប្រាស់ ពុំមែនដោយពាណិជក
្ជ ម្ម
ទេនោះ លោកអ្ន កអាចទាមទារពន្ឋ GST នៅក្នុងឥវ៉ាន់ដែលលោកអ្ន ក
បានទិញសំរាប់ពាណិជក
្ជ ម្មរបស់លោកអ្ន កបានមកវិញ។

ដ�ើម្បីទាមទារឥណទានពន្ឋ GST សំរាប់ការទិញដែលមានតម្លៃច្រើន
ជាង $82.50 (រាប់បញ្ចូ លពន្ឋ GST) លោកអ្ន កត្រូវតែចុះឈ្
មោះក្នុងបញ្ជី
ពន្ឋ GST ហ�ើយមានវិកយ
្ក បត្រពន្ឋដែលមានសុពលភាពដែលមានកត់
្ជ ម្មរបស់លោកអ្ន ក។
ត្រាអ្វីដែលលោកអ្ន កបានទិញសំរាប់ពាណិជក
្ជ ម្ម ឬអ្ន កផ្គត់ផង
 ំនិញ
ក្នុងករណីភាគច្រើន ពាណិជក
្គ ់ដែលលក់ទ
្ក បត្រពន្ឋឲ្យ។ នៅពេលដែលលោកអ្ន កទទួល វិកយ
្ក
ឬសេវា ចេញវិកយ
បត្រនេះ សូមធ្វើឲ្យប្រាកដថាវាមានព័ត៌មានដូចតទៅៈ
■ ឈ្
មោះជំនូញ ឬពាណិជក
្ជ ម្មរបស់អ្នកផ្គត់ផង
្គ ់
■ លេខ Australian Business Number (ABN) របស់អ្នកផ្គតផ
់ ង
្គ ់
■ ថ្ងៃខែឆ្នាំនៃ វិកយ
្ក បត្រពន្ឋ,
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■ ការពិពណ៌នាសង្ខេបអំពីមខ
ុ របស់ដែលបានលក់ដោយរាប់បញ្ចូ ល

ទាំងចំនួននិងតម្លៃដែលត្រូវបានលក់ឲ្យ

■ ចំនួនពន្ឋ GST (ឬសេចក្តីថ្លៃងថា “តម្លៃសរុបទាំងអស់មានរាប់

បញ្ចូ លពន្ឋ GST”) ហ�ើយនិង

■ ឈ្
មោះពាណិជក
្ជ ម្ម ឬលេខ ABN របស់លោកអ្ន ក (ប្រសិនប�ើការ

លក់ដែលបង់ពន្ឋមានតម្លៃ $1,000 ឬច្រើនជាង)។

■ ឯកសារនេះអាចចាត់ទុកជាវិកយ
្ក បត្រពន្ឋ។

ដ�ើម្បីទាមទារឥណទានពន្ឋ GST សំរាប់ការទិញដែលមានតម្លៃ
$82.50 ឬតិចជាង (ដោយរាប់បញ្ចូ លពន្ឋ GST)លោកអ្ន កត្រូវចុះ
ឈ្
មោះក្នុងបញ្ជីសំរាប់ពន្ឋ GST ហ�ើយលោកអ្ន កត្រូវតែរក្សាទុកឯក
សារទាំងឡាយដូចជា ក្រដាសចេញពីម៉ាស៊ីនគិតលុយ បង្កាន់ដៃ
ឬវិកយ
្ក បត្រជាដ�ើម ដ�ើម្បីគាទ្រ
ំ ការទាមទាររបស់លោកអ្ន ក។
លោកអ្ន កក៏ត្រូវតែរក្សាទុក វិកយ
្ក បត្រ និងបញ្ជីពន្ឋ GST ឯទ�ៀតៗរបស់
លោកអ្ន កឲ្យបានប្រាំ ឆ្នាំផងដែរ។
ល្បិចមានប្រយោជន៍
ទោះជាលោកអ្ន កលក់របស់ដែលគ្មា នពន្ឋ GST ដូចជា
នំបុ័ងធម្មតា និងនំបុ័ងមូល ក៏ដោយ លោកអ្ន កអាចទាមទា
រឥណទានពន្ឋ GST សំរាប់ពន្ឋ GST ដែលនៅក្នុងតម្លៃអ្វីៗដែលលោ
កអ្ន កទិញមកដ�ើម្បីធ្វើនំបុ័ងនោះ ឧទាហរណ៍ ថាសសំរាប់ដ
 ុតនំបុ័ង
ពែងសំរាប់វាល់ និងចានជ្រៅសំរាប់លាយជាដ�ើម។
ត�ើអ្វីទ�ៀតដែលលោកអ្ន កអាចទាមទារបាន?

ប្រសិនប�ើលោកអ្ន កប្រើប្រេងឥន្ឋនៈនៅក្នុងពាណិជក
្ជ ម្មលោកអ្ន ក ហ�ើយ
ធ្វើតាមលក្ខខ័ណ្ឌខ្លះៗនោះ លោកអ្ន កអា
 ចទាមទារឥណទានពន្ឋប្រេងឥន្ឋនៈ
(fuel tax credits)។ ឧទាហរណ៍ លោកអ្ន កប្រហែលជាអាចទាមទារឥណ
ទានពន្ឋប្រេងឥន្ឋនៈ សំរាប់ប្រេងឥន្ឋនៈដែលប្រើកនុង
្ ម៉ាស៊ីន ឬគ្រឿងប្រដាប់
ឬប្រេងសាំ ងសំរាប់រថយន្ដដែលមានទម្ងនស
់ រុបទាំងអស់ (GVM)
ធ្ងន់ជាង 4.5 តោន។អ្វីៗដែលលោកអ្ន កអាចទាមទារគឺអាស្រ័យទៅល�ើ
ប្រភេទនៃប្រេងឥន្ឋនៈនិងរប�ៀបប្រើវា
 ។ ឥណទានទាំងនេះនឹងផ្ដល់ជូន
លោកអ្ន ក វិញនូវប្រាក់ខ្លះដែលលោកអ្ន កបានបង់ទៅល�ើទំនិញប្រេ
ងឥន្ឋនៈលោកអ្ន ក។

ចំពោះព័ត៌មានថែមទ�ៀតអំពីឥណទានពន្ឋប្រេងឥន្ឋនៈ

សូមប�ើកម�ើលវែបសៃ www.ato.gov.au/fuelschemes
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វិកយ
្ក បត្រពន្ឋ

ត�ើលោកអ្ន កត្រូវការឲ្យវិកយ
្ក បត្រពន្ឋទៅអតិថិជនឬទេ?

ិ យ
ប្រសិនប�ើអតិថិជន ឬអ្ន កទិញស្ន ើសុំ វក
្ក បត្រពន្ឋពីលោកអ្ន ក
លោកអ្ន កត្រូវតែផ្ដល់ វិកយ
្ក បត្រនេះនៅក្នុងរយៈពេល28 ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃ
ដែលគេស្ន ើសុំនេះ។ លោកអ្ន កត្រូវចុះឈ្
មោះក្នុងបញ្ជីពន្ឋ GST ដ�ើម្បី
អាចចេញវិកយ
្ក បត្រពន្ឋបាន។

ឧទាហរណ៍

ហាងដុតនំបុ័ងអ្ន កស្រីទទួល ការបញ្ជាទិញម្ប
ហូ អាហារជាច្រើន
នៅពេលថ្មីនេះ។ អ្ន កស្រីដឹងថានំបុ័ង sandwich, នំនិងផ្លែឈ�ើ
ដាក់កនុង
្ ចានធំសុទ្ឋតែត្រូវបង់ពន្ឋ GST ទាំងអស់។ អ្ន កស្រីរ�ៀបចំ
វិកយ
្ក បត្រពន្ឋមួយសំរាប់អតិថិជនរបស់គាត់ ហ�ើយគាត់បញ្ជាក់
យ៉ា ងច្បាស់អំពីពន្ឋ GST ដែលគាត់បានគិតចូលក្នុងថ្លៃ។ គាត់ផ្ញើ
វិកយ
្ក បត្រពន្ឋនេះទៅជាមួយការបញ្ជាទិញរបស់គេ ធ្វើដូច្នេះកុំឲ្យ
គាត់ភ្ច
លេ ធ្វើនៅពេលក្រោយ។
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ការរកជំនួយ

ការណាត់ជួបដ�ើម្បីផ្តល់ជំនួយឥតគិតថ្លៃ

ដ�ើម្បីជួយសម្រួលដល់លោកអ្ន កដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងការអនុវត្ដ
្ច ន្ឋដាររបស់លោកអ្ន កនោះATO អាចជួយរ�ៀបចំការ
តាមកាតព្វកិចព
ណាត់ជួបដ�ើម្បីរកជំនួយជូន។ ការជួបទាំងនេះគឺរក្សាទុកជាសម្ងា ត់
ហ�ើយរ�ៀបចំដោយបុគល
្គ ិកក្រសួងពន្ឋដារ នៅកន្លែងពាណិជក
្ជ ម្ម
របស់លោកអ្ន ក ឬនៅកន្លែងដែលលោកអ្ន កចូលចិតជា
្ដ ង។ បុគល
្គ ិក
ក្រសួងព
 ន្ឋដារអាចដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលលោកអ្ន កប្រហែលជា
មាន ហ�ើយនិងពិគ្រោះព័ត៌មានពន្ឋដារជាក់លាក់ដែលជាចំណាប់
អារម្មណ៍របស់លោកអ្ន ក។
ការជួបអាចប្រើពេលក្នុងចន្លោះពីកន្លះម៉ោ ងទៅមួយថ្ងៃពេញ - គឺអា
ស្រ័យទាំងស្រុងទៅល�ើអ្វីដែលលោកអ្ន កត្រូវការ។
ព័ត៌មានអ្វីដែលលោកអ្ន កផ្ដល់ឲ្យយ�ើងក្នុងអម្លុងពេលជួបគ្នានេះ នឹង
មិនត្រូវប្រាប់ទៅឲ្យនរណាដទៃទ�ៀតដឹងឮឡ�ើយ សូម្បីតែជនដទៃទ�ៀត
នៅក្នុង ATO ក៏ដោយ។
ដ�ើម្បីរ�ៀបចំការណាត់ជួប:

■ សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 13 28 66 ក្នុងអម្លុងពេលម៉ោ ងធ្វើការ។

■ស
 ូមប្រើក្រដាសបំពេញសុំណាត់ជួបរបស់យ�ើងនៅក្នុងអិនធឺណិតគឺៈ

www.ato.gov.au/assistancevisit

ការប្រើភ្នា ក់ងារពន្ឋដារ ឬភ្នា ក់ងារ BAS

លោកអ្ន កប្រហែលជាត្រូវការភ្នា ក់ងារពន្ឋដារ ឬភ្នា ក់ងារ BAS ដែល
មានចុះឈ្
 តព្វកិចព
្ច ន្ឋដារ
មោះក្នុងបញ្ជី ដ�ើម្បីជួយលោកអ្ន កក្នុងកា
របស់លោកអ្ន ក។
វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលលោកអ្ន កត្រូវជ្រើសរ�ើសភ្នា ក់ងារពន្ឋដារ
ឬភ្នា ក់ងារ BAS ដែលមានចុះឈ្
មោះក្នុងបញ្ជី។ ការប្រើភ្នា ក់ងារពន្ឋដារ
ដែលបានចុះឈ្
មោះក្នុងបញ្ជី មានន័យថាគេមានជំនាញគ្រប់លក្ខណៈ
និងបទពិសោធន៍កនុង
្ ពន្ឋដារ ហ�ើយមា
 នតែភ្នា ក់ងារពន្ឋដារដែលបាន
ចុះឈ្
ុ ណ ោះ ដែលអាចយកឈ្នួលពីលោកអ្ន កដោយ
មោះក្នុងបញ្ជីតែប៉ណ្
ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់។

	លោកអ្ន កអាចឆែកម�ើល ថាត�ើភ្នា ក់ងារលោកអ្ន កបានចុះឈ្មោះក្នុង

បញ្ជីទេដោយម�ើលបញ្ជីចុះឈ្
មោះភ្នា ក់ងាររបស់ Tax Practitioners
Board (ក្រុមប្រឹក្សាអនុវត្ដន៍ពន្ឋដារ)ក្នុងវែបសៃ www.tpb.gov.au
ឬដោយទូរស័ព្ទទៅលេខ 1300 362 829។
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ព័ត៌មានថែមទ�ៀត
ចំពោះព័ត៌មានថែមទ�ៀត:
■ សូមប�ើកម�ើលវែបសៃ

– www.ato.gov.au/gst
ww.ato.gov.au/otherlanguages សំរាប់ព័ត៌មានអំពីពន្ឋដារ
–	
និងប្រាក់ចល
ូ និវត្ដន៍ជាភាសាចំនួន25ភាសា។ លោកអ្ន កក៏អាច
ម�ើល ឬចម្លងយក(download)ខ្សែវីដេអូ ពាណិជក
្ជ ម្មលោកអ្ន ក
និងពន្ឋដារ (Your Business and Tax) ដែលពន្យល់អំពីអ្វីៗដែល
្ជ ម្មរបស់ប្រទេស
លោកអ្ន កត្រូវការដឹងយល់អំពីប្រព័ន្ឋពន្ឋដារពាណិជក
អូស្រ្ដាលី។ ឯកសារនេះអាចរកបានក្នុងភាសាចំនួន៦ភាសាដោយ
រាប់បញ្ចូ លភាសាអង់គ្លេសផងដែរ។

■ សូមម�ើលកូនស�ៀវភៅដូចតទៅនេះ (ជាភាសាអង់គ្លេស)

ដែលអាចរកបានតាមអិនធឺណិត
GSTសំរាប់ពាណិជក
្ជ ម្មតូចតាច GST and small business
–	
(NAT 3014)
្ជ ម្មតូចតាច Tax basics for small
– ពន្ឋដារសំខាន់ៗសំរាប់ពាណិជក
business (NAT 1908)
ហូ អាហារ GST food guide (NAT 3338)
– GST ការណែនាំ នៃម្ប
ិ សា
្ច ំរ�ើផ្នែក វជ
្ជ ស្រ្ដ GST and medical services
– GST និងកិចប
(NAT 4649)
្ច ំរ�ើផ្នែកសុខភាពដទៃទ�ៀត GST and other health
– GST និងកិចប
services (NAT 4650)
ិ សា
្ជ ស្រ្ដ និងគ្រឿងប្រើប្រាស់ GST and medical
– GST និងជំនួយ វជ
aids and appliances (NAT 4651)
្ច រ�
ំ ើផ្នែកការចាក់ម្ជុលវិជសា
្ជ ស្រ្ដ
– GST និងកិចប
ការព្យាបាលដោយការផ្លាស់បរ្ដូ ម្ប
ហូ អាហារនិងការហាត់ប្រាណ
(naturopathy)ហ�ើយនិងកិចប
្ច ំរ�ើផ្នែកថ្នា រំ ុកជា
្ខ តិGST and
acupuncture, naturopathy and herbal medicine services
(NAT 8090)

■ សូមទូរស័ព្ទយ�ើងតាមខ្សែទូរស័ព្ទផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីពន្ឋដារពាណិជក
្ជ ម្មរបស់

ATO តាមលេខ 13 28 66 ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ស
ងៃ ុក្រ ម៉ោ ង 8.00ព្រឹក
ដល់ម៉ោ ង 6.00ល្ងា ច ម៉ោ ងស្ដ ង់ដាប៉ែកខាងក�ើត (EST)

■ សូមអញ្ជ ើញទៅកាន់កន្លែងមួយនៃកន្លែងទទួលភ្ៀញ វរបស់យ�ើង
■ សូមនិយាយជាមួយទីប្រឹក្សាពន្ឋដាររបស់លោកអ្ន ក។

ប្រសិនប�ើលោកអ្ន កពុំចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អទេ ហ�ើយត្រូវ
ការជំនួយពី ATO សូមទូរស័ព្ទទៅកិចប
្ច ំរ�ើការបកប្រែភាសានិយាយ
និងសរសេរ (TIS) តាមលេខ 13 14 50។
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ប្រសិនប�ើលោកអ្ន កថ្លង់ ឬមានការអន់ខ្សោយក្នុងការស្ដា ប់ឮ
ឬនិយាយ សូមទូរស័ព្ទយ�ើងតាមរយៈកិចប
្ច ំរ�ជា
ើ តិខាងទូរស័ព្ទ
បន្ដ (NRS):

■ អ្ន កប្រើ TTY សូមទូរស័ព្ទលេខ 13 36 77 ហ�ើយស្ន ើសុំលេខ

ទូរស័ព្ទ ATO ដែលលោកអ្ន កត្រូវការ

■ អ្ន កប្រើការនិយាយនិងការស្ដា ប់ (ការនិយាយទៅការនិយាយបន្ដ),

សូមទូរស័ព្ទលេខ 1300 555 727 ហ�ើយស ្ន ើសុំលេខទូរស័ព្ទ ATO
ដែលលោកអ្ន កត្រូវការ

■ ចំពោះអ្ន កប្រើប្រពន័្ធអ៊ិនទឺណិតដោយការបញ្ជូ នបន្ត សូមតភ្ជា ប់ជាមួយ

នឹងតាមគេហទំព័រ រួចហ�ើយស្ន ើសុំលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រសួងពន្ឋដារ
ដែលលោកអ្ន កត្រូវការ។
សូមតាមម�ើល ATO តាមបណ្ដា ញសង្គម:
www.twitter.com/ato_gov_au
www.facebook.com/ato.gov.au
www.youtube.com/AusTaxOffice

ការប្តេជ្ញា ចិតរ្ត បស់យ�ើងចំពោះលោកអ្ន ក

យ�ើងប្តេជ្ញា ចិត្តផ្តល់ជូនលោកអ្ន កនូវពត៌មានដែលត្រឹមត្រូវសមស្របគ្នា
ហ�ើយច្បាស់លាស់ដ�ើម្បីជួយលោកអ្ន កឲ្យយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ និងសិទ្ធទ
ិ ទួល
និងដ�ើម្បីបំពេញកាតព្វកិចនា
្ច នារបស់លោកអ្ន ក។ ប្រសិនប�ើលោកអ្ន កយល់
ថាការបោះពុមផ្
្ព សាយនេះមិនត្រូវនឹងកាលៈទេសៈរបស់លោកអ្ន កទាំងស្រុង
ទេនោះ ឬលោកអ្ន កមិនប្រាកដថាត�ើគេអនុវត្តយ៉ា ងណាចំពោះលោកអ្ន ក
នោះលោកអ្ន កអាចស្ន ើសុំជំនួយបន្ថែមទ�ៀតពីយ�ើង។

យ�ើងធ្វើការកែតម្រូវការបោះពុមផ្
្ព សាយនានារបស់យ�ើងជាទ�ៀងទាត់ដ�ើម្បី
បង្ហាញឲ្យឃ�ើញនូវការកែប្រែច្បាប់ទាំងឡាយ ដូច្នេះសូមលោកអ្ន កធ្វើឲ្យ
ប្រាកដថាពត៌មានដែលលោកអ្ន កប្រើជាពត៌មានថ្មីចុងក្រោយបំផុត។ ប្រសិន
ប�ើលោកអ្ន កមិនច្បាស់ លោកអ្ន កអាចរកបានពត៌មានថ្មីៗនៅក្នុង វិបសៃ
របស់យ�ើងគឺ www.ato.gov.au ឬទាក់ទងយ�ើងដោយផ្ទាល់។

ការបោះពុមផ្
្ព សាយនេះត្រឹមត្រូវនៅខែមិថុនា ឆ្នាំ 2012។
© Australian Taxation Office
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