
ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ

ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਖਰਚਿਆਂ ਚਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

 ਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇਖਰਚੇ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਨਨਭਾਉਣ ਲਈ 
ਯਾਤਰਾ ਕਰਦ ੇਹ।ੋ ਇਸ ਨਿਚੱ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਹਿਾਈ ਸਫਰ, 
ਰਲੇਗੱਡੀ, ਟਕੈਸੀ ਜਾ ਬੱਸ ਫੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 ਰਰਹਾਇਸ਼, ਖਾਣੇ ਅਤ ੇਇਤਫਾਕੀਆ ਖਰਚੇ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ  
ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਨਨਭਾਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦ ੇਹ ੋਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਘਰੋਂ ਦਰੂ  
ਰਨਹਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿੀਜਾਂ

 ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਖਰਨਚਆਂ ਦੀਆਂ 
ਰਸੀਦਾਂ– ਜਾਂ ਹਰੋ ਨਲਖਤੀ ਸਬੂਤ ਰਖੱਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ 
ਨਰਹਾਇਸ਼, ਖਾਣੇ ਦ ੇਖਰਨਚਆਂ ਅਤ ੇਇਤਫਾਕੀਆ 
ਖਰਨਚਆਂ ਨਿਚੱ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਹਨ।

 ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਖਰਨਚਆਂ ਨੂੰ  ਿਡੰਣਾ ਪਿਗੇਾ ਜੇਕਰ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹਸੱਾ ਨਨੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਿਾਸਤ ੇਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਕਮੰ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਨਣਆਂ 
ਖਰਨਚਆਂ ਨੂੰ  ਿਡੰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ ੈਨਜੱਥੇ ਇਕ 
ਛੋਟਾ ਨਜਹਾ ਨਹਸੱਾ ਨਨੱਜੀ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਕਮੰ ਦ ੇਨਾਲ 
ਨਸਰਫ ਇਤਫਾਕੀਆ ਹ।ੈ

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛ ੇਜਾਂ ਨਜਆਦਾ ਰਾਤਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ 
ਦਰੂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਨਰਕਾਰਡ 
ਰਖੱਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ ੈ– ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ 
ਡਾਇਰੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਰਨਚਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ 
ਰਖੱਣ ਤੋਂ ਿਧੀਕ ਹ।ੈ

 ਆਪਣੇ ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤ ੇਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਭਤੱਾ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਟੌਤੀ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹੀਂ 
ਬਣਾਉਦਂਾ।  

 ਜੇ ਨਕਸੇ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਿਾਪਸ ਅਦਾਇਗੀ ਹ ੋ
ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਿਾਸਤ ੇਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦ।ੇ

 ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਘਰ ਤ ੇਕਮੰ ਨਿਚਾਲੇ ਸਭੁਾਨਿਕ 
ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ  ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇ– 
ਇਹ ਨਨੱਜੀ ਯਾਤਰਾ ਹ।ੈ

 ਤੁਸੀਂ ਨਰਹਾਇਸ਼, ਖਾਣੇ ਅਤ ੇਇਤਫਾਕੀਆ ਖਰਨਚਆਂ 
ਨੂੰ  ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਨਜੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 
ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਦਰੂ ਰਨਹਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤ ੇਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਿੰਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੰ ਿਾਸਤ ੇਯਾਤਰਾ ਕਰਦ ੇਹ ੋਤ ੇਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਨਚਆਂ ਨੂੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦ ੇਹ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 
ਉਪਰ ਯਾਤਰਾ ਖਰਨਚਆਂ ਨਿਚੱ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਨਕਸੇ ਿੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ  ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ।ੇ ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਨਚਆਂ ਨੂੰ  ਠਨਹਰਾਉਣ ਲਈ ਦ ੋਸੌਣ ਿਾਲੇ ਕਮਨਰਆਂ ਦ ੇਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਨਸਰਫ ਉਨ੍ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਕਲੇੱ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਇਕ 
ਸੌਣ ਿਾਲੇ ਕਮਰ ੇਦ ੇਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਦਣੇੀ ਪੈਣੀ ਸੀ।

 ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਨਦਨਾਂ ਿਾਸਤ ੇਕਮੰ ਦੀ ਕਾਨਫਰਸੰ ਿਾਸਤ ੇਪਰਥ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਦ ੇਹ ੋਅਤ ੇਇਸ ਨਿਚੱ ਬਰਮੂ 
ਥਾਣਂੀ ਹ ੋਕ ੇ4 ਨਦਨ ਹਰੋ ਿਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਚੱ ਜੋੜ ਲੈਂਦ ੇਹ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਨਸਰਫ ਪਰਥ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤ ੇਜਾਣ ਦੀਆਂ 
ਉਡਾਣਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਨਰਹਾਇਸ਼, ਖਾਣੇ ਅਤ ੇਇਤਫਾਕੀਆ ਖਰਨਚਆਂ ਨੂੰ  ਨਸਰਫ ਕਮੰ ਨਾਲ 
ਸਬੰਨਧਤ ਸੱਤ ਨਦਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਾਸਤ ੇਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

 ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਿਖੇਣ ਲਈ ਨਸਡਨੀ ਨਿਚੱ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੱੁਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਜਦੋਂ 
ਤੁਹਾਡ ੇਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤ ੇਨੇ ਪੁੱਨਛਆ ਨਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੰ ਨਾਲ ਸਬੰਨਧਤ ਨਤਨੰ ਨਦਨਾਂ ਕਾਨਫਰਸੰ ਨਿਚੱ ਨਹਸੱਾ 
ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਗੋੇ ਜੋ ਨਕ ਸਬੱਬੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹਣੋ ਦ ੇਇਕ ਦਮ 
ਬਾਅਦ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰੁ ੂਹਿੋਗੇੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਪ੍ਬੰਧਾਂ ਨੂੰ  ਨਸਡਨੀ ਨਿਚੱ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਨਹਣ 
ਲਈ ਬਦਲ ਲੈਂਦ ੇਹ।ੋ ਕੁਲ ਨਮਲਾ ਕ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸਡਨੀ ਨਿਚੱ ਨਤਨੰ ਨਦਨ ਨਨੱਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਨਤਨੰ ਨਦਨ ਕਾਨਫਰਸੰ ਿਾਸਤ ੇਨਬਤਾਉਦਂ ੇਹ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ  ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਨਨੱਜੀ ਨਹਸੱ ੇ

(50%) ਦ ੇਨਹਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰਰੂ ਿਡੰ ੋਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਨਰਹਾਇਸ਼, ਖਾਣੇ ਅਤ ੇਇਤਫਾਕੀਆ ਖਰਨਚਆਂ ਨੂੰ  ਨਸਰਫ 
ਕਮੰ ਨਾਲ ਸਬੰਨਧਤ ਨਤਨੰ ਨਦਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਾਸਤ ੇਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰ।ੋ

 ਤੁਸੀਂ ਕਮੰ ਨਾਲ ਸਬੰਨਧਤ 10 ਨਦਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰਸੰ ਿਾਸਤ ੇਲੰਡਨ ਲਈ ਉਡਾਣ 
ਭਰਦ ੇਹ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘੁੰਮਣ ਨਫਰਨ ਲਈ ਦ ੋਨਦਨ ਹਰੋ ਿਧੇਰ ੇਰਨਹ ਪੈਂਦ ੇਹ।ੋ ਭਾਂਿੇਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਦ ੋਨਦਨਾਂ ਦੀ 
ਨਨੱਜੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਅਤ ੇਖਾਣੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ  ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਨੱਜੀ ਨਹਸੱਾ ਨਸਰਫ 
ਇਤਫਾਕੀਆ ਹ,ੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦ ੇਨਕਰਾਏ ਦੀ ਪਰੂੀ ਲਾਗਤ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

 ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਜ਼ ਨਿਚੱ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹ ੇਹ ੋਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕਮੰ ਨਾਲ ਸਬੰਨਧਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਜੋ ਨਕ 
ਅੱਧਾ ਨਦਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਿਚੱ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ  
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਿਾਈ  
ਨਟਕਟਾ,ਂ ਜਾਂ ਕਨੇਜ਼ ਠਨਹਰਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ  
ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਨਕਉਨਂਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਿ ਨਨੱਜੀ ਹ।ੈ



ਇਹ ਨਸਰਫ ਇਕ ਆਮ ਸਾਰ ਹ।ੈ  
ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਟਕੈਸ ਦਲਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ato.gov.au/travelexpenses ਉਪਰ ਜਾਓ।
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ਚਰਹਾਇਸ਼, ਖਾਣ ੇਅਤ ੇਇਤਫਾਕੀਆ ਖਰਚਿਆਂ 
ਦ ੇਚਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਚਿੱਿ ਛੋਟ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਨਚਆਂ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰਰੂ ਰਖੋੱ, ਨਫਰ ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਰਖੱਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ ੈਜੇਕਰ:

 ਤੁਹਾਨੂੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤ ੇਪਾਸੋਂ ਖਰਨਚਆਂ ਲਈ ਭਤੱਾ ਨਮਨਲਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ

 ਤੁਹਾਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਨਚੱਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ  
ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡ ੇਕਨੂੰ ਨੀ ਅੰਕਨੜਆਂ (ato.gov.au/law) ਨੂੰ  ਿਖੋੇ ਜਾਂ  
ato.gov.au ਉਪਰ ‘ਐਲਕਸ ਨੂੰ  ਪੁੱਛੋ’।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਨਚੱਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸਾਰ ੇਖਰਨਚਆਂ 
ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਰਖੱਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆ,ਂ ਨਾ ਨਕ ਨਸਰਫ ਨਜੱਥੇ ਰਾਸ਼ੀ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਨਚੱਤ 
ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਹ।ੈ

ਭਾਂਿੇਂ ਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਰਸੀਦਾਂ ਰਖੱਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਨੂੰ  ਅਤ ੇਰਾਸ਼ੀ ਨਕਥੱੇ 
ਖਰਚੀ ਸੀ ਬਾਰ ੇਸਮਝਾਉਣ ਦ ੇਜ਼ਰਰੂ ਸਮਰਥੱ ਹਣੇੋ ਚਾਹੀਦ ੇਹ,ੋ ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਆਪਣੀ ਕਮੰ ਦੀ 
ਡਾਇਰੀ ਨਿਖਾਉਣਾ, ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰਾ ਭਤੱ ੇਸਹੀ ਢਗੰ ਨਾਲ ਘੋਨਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਹਨ, 
ਅਤ ੇਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਟਟੇਮੈਂਟਾਂ।

ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਚੱ ਏਧਰ ਓਧਰ ਜਾਣ ਅਤ ੇਗਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ 
ਨਰਕਾਰਡ ਹ ੈਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ  
ਦ ੇਕਮੰ ਨਾਲ ਸਬੰਨਧਤ ਅਤ ੇਨਨੱਜੀ ਤਤੱਾਂ ਦਾ ਨਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਨਿਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਗੇਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ  ਹਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿਗੇੀ ਨਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛ ੇਜਾਂ 
ਨਜਆਦਾ ਰਾਤਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਦਰੂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦ ੇਹ।ੋ ਇਸ ਨਿਚੱ ਦ ੋਛੋਟਾਂ ਹਨ।

ਇਹ ਹਨ:
 � ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਲੇੀਆ ਦ ੇਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦ ੇਹ ੋਅਤ ੇਨਰਕਾਰਡ ਰਖੱਣ ਨਿਚੱ ਛੋਟ 

ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪਰੂੀਆਂ ਕਰਦ ੇਹ ੋ(ਖੱਬੇ ਨਿਖਾਇਆ), ਜਾਂ

 � ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣ ਦ ੇਅਮਲੇ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਹ ੋਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇ
ਭਨੱਤਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦ ੇਹ।ੋ.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਧਰ ਓਧਰ ਜਾਣ ਅਤ ੇਗਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ  ਨਰਕਾਰਡ ਰਖੋੱ, ਨਜਹੜੀ ਿੀ 
ਕਈੋ ਡਾਇਰੀ / ਜਰਨਲ ਤੁਸੀਂ ਿਰਤ ਰਹ ੇਹ।ੋ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਨੋਨਕ ਨਿਚੱ  
ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਨਿਚੱ ਹਣੋਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਧਰ ਓਧਰ ਜਾਣ ਅਤ ੇਗਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਖਤਮ 
ਹਣੋ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ,ਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜੰਨ੍ਹਾਂ ਛਤੇੀ ਤੋਂ ਛਤੇੀ ਹ ੋਸਕ ੇਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ 
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ:ੈ

 ਤੁਸੀਂ ਨਕਥੱੇ ਸੀ

 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹ ੇਸੀ

 ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਗਤੀਨਿਧੀਆਂ ਸ਼ਰੁ ੂਅਤ ੇਖਤਮ ਹਈੋਆਂ।

ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹ,ੈ ਜੋ ਚਕ ਲੌਗਬੁੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕਾਰ  
ਦ ੇਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ:

October 2017

9 Monday
 � 6am travel to Wangaratta. 
Arrive 9am.

 � 9:30am to 5:30pm sales 
conference Wangaratta.

 � Overnight conference 
centre.

10 Tuesday
 � 9:30am to 5:30pm sales 
conference Wangaratta.

 � Overnight conference 
centre.

11 Wednesday
 � 9:30am to 5:30pm sales 
conference Wangaratta.

 � Overnight conference 
centre.

12 Thursday
 � 8am travel to Shepparton. 
Arrive 9:15am.

 � 10am meet Mr Smith for 
display meeting.

 � 1pm to 5pm Shepparton 
store review.

 � Overnight Shepparton 
hotel.

13 Friday
 � 6am travel to Echuca. 
Arrive 7am.

 � 8am to 12noon Echuca 
store review.

 � 12:30pm to 12:45pm 
drive to Moama store.

 � 1pm to 5pm Moama store 
review.

 � Overnight Moama hotel.

14 Saturday
 � 7am travel to Bendigo. 
Arrive 8:30am.

 � 9am to 6pm State Rep 
meeting.

 � 6pm Dinner with State 
Reps.

 � Overnight Bendigo Motor 
Inn.

15 Sunday
 � 8am State Rep breakfast 
conference. Finish 10am.

 � 10am travel home 
to Melbourne. Arrive 
12:30pm.

ਿਖੱਚੋ !
ਬਚਾਓ !
ਜਮ�ਾਂ ਕਰੋ

Is this partly a 
private cost?

Cost

What can you claim on your tax return?

OR100% $0.00

Date

Description

Car

Other car expenses

Yes No

Add expense

Carrier 12:34 PM 100%

ਿਖੱਚੋ !
ਬਚਾਓ !
ਜਮ�ਾਂ ਕਰੋ

$45.00

10/04/2018

Travel expenses

TAXI

http://www.ato.gov.au/travelexpenses
http://ato.gov.au/law
http://ato.gov.au

