
ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ?
ਸਵ-ੈਸਸੱਸਿਆ ਦ ੇਿਰਚੇ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਜਹੜਾ 
ਕਰੋਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਦਾ ਕਾਫੀ ਸਬੰਧ ਹ ੈ:

 ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੰਤ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਅਤ ੇਇਹ ਚਲੰਤ ਨੌਕਰੀ 
ਸਵਚੱ ਤੁਹਾਡ ੇਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀਂਦ ੇਿਾਸ ਹਨੁਰ ਜਾਂ ਸਗਆਨ 
ਨੂੰ  ਬਣਾਈ ਰਿੱਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਸਧੁਾਰਦਾ ਹ,ੈ ਜਾਂ

 ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ – ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਤਰੌ ਤ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ – 
ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੰਤ ਨੌਕਰੀ ਸਵਚੱੋਂ ਆਮਦਨੀ ਸਵਚੱ ਵਾਧਾ 
ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਿੁਦ ਦੀ ਪੜਾ੍ਈ ਦ ੇਿਰਚੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ  ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਉਸ ਕਰੋਸ ਵਾਸਤ ੇਸਜਹੜਾ :

 ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੰਤ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਸਰਫ ਸਾਧਾਰਣ 
ਤਰੌ ਤ ੇਸਬੰਸਧਤ ਹ,ੈ ਜਾਂ

 ਤੁਹਾਨੂੰ  ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦ ੇਯੋਗ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹ ੈ– 
ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਨਰਸ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ 
ਵਲੱ ਜਾਣਾ।

ਸਵੈ-ਸਸੱਸਿਆ ਦੇ ਿਰਚੇ
ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਸਸੱਖਣਾ  

ਫਾਇਦਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ

ਕਰੋਸ ਦ ੇਖਰਚੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵ-ੈਸਸੱਸਿਆ ਯੋਗ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਸ ਕਰਨ  
ਦ ੇਨਾਲ ਸਸੱਧੇ ਤਰੌ ਤ ੇਸਬੰਸਧਤ ਆਪਣੇ ਿਰਸਚਆਂ  
ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਸਾਧਾਰਣ ਖਰਚੇ

ਕੁਝ ਸਾਧਾਰਣ ਿਰਚੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ  
ਹ ੋਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਸਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :

 ਸਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਜੇ ਸਸੱਧੀ ਤੁਹਾਡ ੇਵਲੱੋਂ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

 ਕਸੰਪਊਟਰ ਦੀਆਂ ਿਪਤ ਹਣੋ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਪਸਰਟੰਰ ਦ ੇਕਟੈਸਰਜ਼)

 ਪੜਾ੍ਈ ਦੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ

 ਕਾਰੀਗਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਸਸੱਸਿਆ ਦ ੇਰਸਾਲੇ

 ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ

 ਘਰਲੂੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ  ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ

 ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸਬਨਾ)ਂ

 ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ

 ਡਾਕ ਦਾ ਿਰਚਾ

 ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤ ੇਸਸੁਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ

 ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕਾਰ ਦ ੇਿਰਸਚਆਂ ਸਮੇਤ,  
ਘਰ ਤ ੇਪੜਨ੍ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਦ ੇਸਵਚਕਾਰ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇ
ਕਮੰ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਤ ੇਪੜਨ੍ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਦ ੇਸਵਚਕਾਰ

 ਕੁਝ ਉਚ ਸਵਸਦਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ (ਐਚ ਈ ਐਲ 
ਪੀ) ਵਾਸਤ ੇਲੱਗਦੀ ਫੀਸ, ਪਰ ਿੁਦ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਿਰਸਚਆਂ ਸਵਚੱੋਂ ਸਸਰਫ ਿੁਦ ਦੀ ਪੜਾ੍ਈ  
ਦ ੇਨਾਲ ਸਸੱਧੇ ਤਰੌ ਤ ੇਸਬੰਸਧਤ ਸਹਸੱੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਸੰਪਤੀ ਵਿਚੱ ਘਟਾਅ

ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਤੀ ਸਵਚੱ ਹ ੋਰਹ ੇਘਟਾਅ ਵਾਸਤ ੇਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ 
ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹ ੋ– ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਜੰਨ੍ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 
ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਸਜਵੇਂ ਕਸੰਪਊਟਰ ਅਤ ੇਪਸਰਟੰਰ – 
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾ੍ਈ ਸਵਚੱ ਵਰਤਣ ਲਈ ਿਰੀਸਦਆ ਹ।ੈ

ਸੰਪਤੀ ਸਜਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ  
ਹ ੈਦ ੇਘਟਾਅ ਨੂੰ  ਸੰਪਤੀ (ਕੀਮਤ ਸਵਚੱ ਸਗਰਾਵਟ)  
ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦਰੌਾਨ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਸਫਰ ਵੀ, 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 

ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹ ੈ– ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਪਰੂੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ 
ਇਸ ਹਦੱ ਤਕੱ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਸਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਉਸ 
ਆਮਦਨ ਸਾਲ ਸਵਚੱ ਪੜਾ੍ਈ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਿਰੀਸਦਆ ਸੀ। (ਵਿੋੇ ਿਰਸਚਆਂ ਦੀ ਵਡੰ )

ਕਾਰ ਦ ੇਖਰਚੇ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਸ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਜੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੰਤ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ 
ਸਸੱਧਾ ਸਬੰਸਧਤ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ 
ਲਾਗਤ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ :

 ਘਰ ਤੋਂ ਪੜਨ੍ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਤਕੱ ਅਤ ੇਵਾਪਸ

 ਕਮੰ ਤੋਂ ਪੜਨ੍ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਾ  
ਤਕੱ ਅਤ ੇਵਾਪਸ।

ਸਫਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਿੀਰਲੇ ਚਰਣ ਦੀ 
ਲਾਗਤ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋ:

 ਘਰ ਤੋਂ ਪੜਨ੍ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਤਕੱ,  
ਅਤ ੇਸਫਰ ਕਮੰ ਵਲੱ ਨੂੰ

 ਕਮੰ ਤੋਂ ਪੜਨ੍ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਤਕੱ,  
ਅਤ ੇਸਫਰ ਘਰ ਵਲੱ ਨੂੰ ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵ-ੈਸਸੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਸਧਤ ਹਠੇ 
ਸਲਿੇ ਿਰਸਚਆਂ ਨੂੰ  ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇ:

 ਸਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਕਸੇ ਹਰੋ  
ਨੇ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਸਵਚ ਤੁਹਾਡਾ 
ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਸਫਰ ਸਜਸ 
ਵਾਸਤ ੇਤੁਹਾਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਅਦਾਇਗੀ ਹਈੋ ਸੀ

 ਉਚ ਸਵਸਦਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ (ਐਚ ਈ 
ਐਲ ਪੀ) ਕਰਜ਼ੇ, ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਸਵਤੱੀ ਪਰੂਕ 
ਸਕੀਮ (ਐਸ ਐਫ ਐਸ ਐਸ), ਸਵਸਦਆਰਥੀ 
ਸ਼ਰੁਆੂਤੀ ਕਰਜ਼ਾ (ਐਸ ਐਸ ਐਲ) ਜਾਂ 
ਕਾਰੀਗਰ ਸਸਹਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ  
(ਟੀ ਐਸ ਐਲ) ਦ ੇਅਧੀਨ ਲਏ ਕਰਸਜ਼ਆਂ 
ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ

 ਘਰਲੂੇ ਦਫਤਰ ਵਰਤਣ ਦ ੇਿਰਚੇ – ਸਜਵੇਂ 
ਸਕ ਸਕਰਾਇਆ, ਮੌਰਗੇਜ਼ ਦਾ ਸਵਆਜ, ਰਟੇਸ

 ਸਰਹਾਇਸ਼ ਅਤ ੇਿਾਣੇ – ਸਬਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਪੜਾ੍ਈ ਲਈ ਘਰੋਂ ਦਰੂ 
ਯਾਤਰਾ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਸਕੂਲ ਸਵਚੱ ਪੜਨ੍ਾ।



ਇਹ ਸਸਰਫ ਸੰਿੇਪ ਸਾਰ ਹ।ੈ ਸਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਕੈਸ ਦਲਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ato.gov.au/selfeducation ਉਪਰ ਜਾਓ।
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ਖਰਚਚਆਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਕੁਝ ਿਰਸਚਆਂ ਨੂੰ  ਸਨੱਜੀ ਕਮੰਾਂ ਅਤ ੇਿੁਦ ਦੀ ਪੜਾ੍ਈ 
ਸਵਚਕਾਰ ਵਡੰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹ।ੈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤ ੇਸੰਪਤੀ 
ਸਵਚੱ ਘਟਾਅ ਉਹਨਾਂ ਿਰਸਚਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 
ਹਨ ਸਜਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਵਡੰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹ।ੈ

ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸੰਪਊਟਰ ਤ ੇਪਸਰਟੰਰ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ  
ਨੂੰ  ਸਨੱਜੀ ਤ ੇਪੜਾ੍ਈ ਦਵੋਾਂ ਕਮੰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦ ੇਹ,ੋ  
ਤੁਸੀਂ ਪੜਾ੍ਈ ਵਾਸਤ ੇਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦ ੇਪ੍ਤੀਸ਼ਤ  
ਦ ੇਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਿਰਚੇ ਨੂੰ  ਜ਼ਰਰੂ ਵਡੰ।ੋ

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਸੰਪਊਟਰ 50% ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੜਾ੍ਈ 
ਲਈ ਅਤ ੇ50% ਸਨੱਜੀ ਕਮੰਾਂ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ 
ਤੁਸੀਂ ਕਸੰਪਊਟਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਹਸੱਾ ਹੀ ਕਟੌਤੀ 
ਵਜੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ (ਸੰਪਤੀ ਦ ੇਿਰਸਚਆਂ ਬਾਰ ੇ
ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਪਛਲੇ ਸਫ ੇਉਪਰਲਾ ਸੰਪਤੀ ਸਵਚੱ 
ਘਟਾਅ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੋੇ)।

ਆਪਣ ੇਖਰਚਚਆਂ  
ਦਾ ਚਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ
ਆਪਣੀ ਸਵ-ੈਸਸੱਸਿਆ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ 
ਵਾਸਤ ੇਸਾਡਾ ਸਵ-ੈਸਸੱਸਿਆ ਦ ੇਿਰਸਚਆਂ ਦਾ ਕਲਕੂਲੇਟਰ 
(ato.gov.au/selfeducationcalc) ਵਰਤ।ੋ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਸਜਹੜ ੇਸਰਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਰਿੱਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਵਚੱ ਰਸੀਦਾਂ  
ਜਾਂ ਿਰਸਚਆਂ ਨੂੰ  ਸਵਿਾਉਦਂ ੇਹਰੋ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ  
ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ ਸਜਵੇਂ :

 ਕਰੋਸ ਦੀ ਫੀਸ

 ਪੜਾ੍ਈ ਦੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ

 ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ

 ਘਟਾਅ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਵਚੱ ਸਗਰਾਵਟ, 
ਅਤ ੇਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਿਰਚਾ।

ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਿਰਸਚਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦਾ,ਂ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਜਾਂ 
ਡਾਇਰੀ ਦ ੇਇੰਦਰਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰਰੂ ਰਿੋੱ।

ਏ ਟੀ ਓ ਦੀ ਐਪ ਦਾ myDeductions ਟਲੂ  
(ato.gov.au/myDeductions) ਵੀ ਿੁਦ ਦੀ ਪੜਾ੍ਈ 
ਦ ੇਿਰਸਚਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਡ ਰਿੱਣ ਵਾਸਤ ੇਵਰਸਤਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਿ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

ਆਪਣ ੇ
ਖਰਚਚਆਂ 
ਦਾ ਚਹਸਾਬ 
ਲਗਾਉਣਾ

ਕੁਝ ਸਸਥੱਤੀਆਂ ਸਵਚੱ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ  
ਦਾ ਸਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣੀ  
ਸਵ-ੈਸਸੱਸਿਆ ਦ ੇਿਰਸਚਆਂ ਨੂੰ  250 ਡਾਲਰ  
ਤਕੱ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਏ ਟੀ ਓ ਵਬੈਸਾਈਟ ਉਪਰਲਾ ਸਵ-ੈਸਸੱਸਿਆ  
ਦ ੇਿਰਸਚਆਂ ਦਾ ਕਲਕੂਲੇਟਰ  

(ato.gov.au/selfeducationcalc) ਤੁਹਾਡ ੇ
ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

http://www.ato.gov.au/selfeducation
http://www.ato.gov.au/selfeducationcalc
http://www.ato.gov.au/myDeductions
http://www.ato.gov.au/selfeducationcalc

