व्यवसायहरु र कन्ट्र याक्टरहरु का लागि
करयोग्य भुक्तानीहरुको वार्षिक प्रतिवेदन –
महत्वपूर्ण जानकारी
तपाईले करयोग्य भुक्तानीहरुको वार्षिक प्रतिवेदन (TPAR) दाखिला गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ, यदि तपाई एक
व्यवसाय वा कन्ट्र याक्टर हुनुहुन्छ र निम्न सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ भने:
■ भवन तथा निर्माण
■ सरसफाइ
■ कुरियर।
उक्त TPAR ले तपाईले कन्ट्र याक्टर (वा उप-कन्ट्र याक्टर) हरुको सेवाका लागि गर्ने भुक्तानीहरुको रिपोर्ट गर्छ ।
तपाईको TPAR बुझाउने म्याद हो हरे क वर्षको 28 अगष्ट। आफ्नो TPAR समयमा दाखिला गर्नुभएन भने तपाईलाई जरिवाना लाग्न सक्छ।
तपाईको TPAR महत्वपूर्ण हुन्छ। यसले हामीलाई सही काम नगर्ने र उनीहरुको आम्दानीलाई गलतरुपमा रिपोर्ट गर्ने मानिसहरुको पहिचान गर्न मद्दत गर्छ । अन्य
व्यवसायहरुले तपाईलाई गरे को भुक्तानीको पनि हामीलाई रिपोर्ट गरिएको हुन सक्छ। समयमा सहीरुपमा रिपोर्ट दाखिला गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्।

तपाईको TPAR पुरा गर्न तीन चरणहरु संलग्न हुन्छ: तयार गर्नुहोस्, रे कर्ड गर्नुहोस् र रिपोर्ट गर्नुहोस्।

1. तयार गर्नुहोस्

2. रे कर्ड गर्नुहोस्

तपाईलाई रिपोर्ट दाखिला गर्नुछ भने
निर्धारण गर्नुहोस्

तपाईले सही रे कर्ड हरु राखिरहे को जाँ च गर्नुहोस् तपाईको TPAR लाई 28 अगष्टभित्र दाखिला
गर्नुहोस्
तपाईले काम गर्दा राम्रो रे कर्ड राख्नुले तपाईको

तपाईलाई TPAR दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ
TPAR पूरा गर्दा सजिलो बनाउँ छ।
यदि तपाई:
हरे क कन्ट्र याक्टरका लागि तपाईले सही सूचना रे कर्ड
■ माथि सूचीकृत कुनै सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय
गरिरहेको जाँच गर्नुहोस्, निम्न लगायत:
हो भने, र
■ अष्ट्रेलियन व्यवसाय नम्बर (ABN), थाहा भएसम्म
■ ती सोही सेवाहरुका लागि कन्ट्र याक्टरहरुलाई
■ नाम
कुनै भुक्तानी गर्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि,
■ ठे गाना
तपाईको व्यवसायले कुरियर सेवा उपलब्ध
गराउँ छ र तपाईको व्यवसायका लागि कुरियर ■ आर्थिक वर्षभरि तपाईले उनीहरुलाई तिरे को कुल
सेवा गरिदिनका लागि कन्ट्र याक्टरलाई रकम
रकम (कुनै पनि GST सहित)।
तिर्नुहुन्छ।
ती विवरणहरु सामान्यतया कन्ट्र याक्टरले तपाईलाई
तपाईलाई TPAR दाखिला गर्ने जरुरत हुन
दिने बिजकमा पाइन्छ। यो तपाईलाई चाहिने त्यही
सक्छ यदि ती तपाईको व्यवसायको कुनै हिस्सा
सूचना हो जुन कन्ट्र याक्टरको खर्चको कटौतीको
मात्र हुन् भने पनि।
दावी गर्दा तपाईलाई चाहिन्छ।
यरद तपाईलाई ररपोरषि गनुषि्छ भने तपाईलाई
रद्दत गनिि उदाहरणका लारग
हेनुििहोस् ato.gov.au/TPARNepali

3. रिपोर्ट गर्नुहोस्
यदि तपाईसँग अनुकुल व्यवसाय सफ्टवेयर छ भने
तपाईले यसलाई आफूलाई रिपोर्ट गर्न तथा TPAR
लाई अनलाइन दाखिला गर्नका लागि चाहिने सूचना
लिन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

यदि तपाईले अनलाइन दाखिला गर्न असमर्थ
हुनुभयो भने तपाईले TPAR फाराम (NAT 74109)
प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यस फारामलाई
अनलाइन माग गर्न सक्नुहुन्छ वा हाम्रो प्रकाशन
माग सेवालाई 1300 720 092 मा फोन गरे र
माग्न सक्नुहुन्छ।
कसरी दािखला गनने भन्ेबारेरा थप जानकारीका
लारग हेनुििहोस् ato.gov.au/TPARlodge

कन्ट्र याक्टरको भुक्ानी सूचनालाई व्यवखसथत गनषि
यस पृष्ठको प्छारर भएको साधारण कायषितारलकाको
प्रयोग गनुषिहोस्। तपाईले त्यो कायषितारलकालाई
यहाँबार परन राउनलोर गनिि सक्ुहुन्छ
ato.gov.au/TPARworksheet

ATO ले किन कन्ट्र याक्टरलाई गरिएको भुक्तानीको सूचना संग्रह गर्छ
हामी TPAR मा उपलब्ध गराइएका सूचनाहरुलाई प्रयोग गर्छौं कन्ट्र याक्टरहरुको पहिचान गर्नका लागि जस्ले:
■ उनीहरुको कर फिर्तामा उनीहरुको सबै आम्दानी समावेश छै न
■ कर फिर्ता वा कृयाकलाप विवरणहरु दाखिला छै न
■ उनीहरुलाई GST दर्ता गर्नुपर्ने जरुरत पर्ने अवस्थामा त्यसो नगरे को
■ उनीहरुको ईनभ्वाइसमा गलत ABN उल्लेख गरे को।
थप जानकारीका लारग हेनि
ु िहोस् ato.gov.au/TPARNepali वा तपाईको दताििवाल कर एजेन्सँग कु रा गनुििहोस्।

NAT 75109-09.2018

करयोग्य भुक्तानीको रिपोर्टिङ्ग – कार्यतालिका
सेवाका लागि कन्ट्र याक्टरलाई गरिएको भुक्तानीको विवरण
यस कार्यतालिकाले तपाईले सेवाहरुका लागि कन्ट्र याक्टरलाई गर्ने भुक्तानीको विवरण रे कर्ड गर्न तपाईलाई मद्दत गर्न सक्छ। करयोग्य भुक्तानीहरुको वार्षिक
प्रतिवेदन (TPAR) पूरा गर्नका लागि यस कार्यतालिकामा तपाईले रे कर्ड गर्ने विवरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

यो कार्यतालिका तपाईको रे कर्ड का लागि मात्र हो–यसलाई ATO मा नपठाउनुहोस्।
आर्थिक वर्ष
कन्ट्र याक्टरको नाम

कन्ट्र याक्टरको ठे गाना

कन्ट्र याक्टरको ABN

कन्ट्र याक्टरको सम्पर्क नम्बर

भुक्तानी
गरे को मिति
(जस्तै 02/07/18)

ABN उल्ख
ले नभएको
ठाउँमा रोक्का
गरिएको कुल कर
(tax withheld)

विवरणहरु
(जस्तै ईनभ्वाइस नम्बर, श्रम तथा सामग्री आदि)

कुल

तिरिएको
GST रकम
(जस्तै $100.00)

तिरिएको कुल रकम
(GST लगायत)
(जस्तै $1,100.00)

