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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਨਿੇਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਨਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣ 
ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ।

ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵਕਉਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਵਸਹਤ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗੁਣਿੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਕਈ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਊਵਨਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ 
ਲਈ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਿੈਦਾਨ) ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ 
ਅਨੰਦ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਜਸਨੰੂ ਟੈਕਸ ਿਸੂਲੀ ਦੁਆਰਾ 
ਸਹਾਇਤਾ ਵਦਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੈਕਸੇਸਨ ਦਫਤਰ (ATO) ਿੱਖ 
-ਿੱਖ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ 
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਸਿੇਤ:
■ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ
■ ਵਸੱਵਖਆ
■ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
■ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਿੇ
■ ਭਲਾਈ, ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਾਂ 

ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਿ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ
ਆਸਟਰਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਿਆ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸੀ ਵਨਿਾਸੀ ਹੋ ਤਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 
ਵਿਚ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
Department of Home Affairs ਤੋਂ ਆਵਗਆ 
ਲੈਣੀ ਪਿੇਗੀ । Home Affairs ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਵਜਸ ਵਿੱਚ, ਵਕਹੜਾ ਿੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 
ਵਿੱਚ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, 
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਿਲ ਹੈ ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਵਗਆ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,  
homeaffairs.gov.au ‘ਤੇ ਜਾਓ

TFN
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Tax file number (ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ) 
ਪਾ੍ਪਤ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡਾ tax file number (TFN) ਤੁਹਾਡਾ 
ਵਨੱਜੀ ਹਿਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ । TFN ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 
ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ।

ਕੰਿ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਜਾਂ ਕੰਿ ਸੁਰੂ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ TFN ਲੈ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ । ਅਸੀਂ ਪਵਹਚਾਣ ਅਤੇ ਵਰਕਾਰਡ 
ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨੰੂ TFNs ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ TFN ਲਈ ਵਕਿੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦੰਦੇ 
ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ । 
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ato.gov.au/tfn 
‘ਤੇ ਜਾਓ

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਭਰਦੇ ਸਿੇਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਪਵਹਚਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ।

ਤੁਹਾਡੀ TFN ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ TFN ਨੰਬਰ ਭੇਜਣ ਲਈ 
28 ਵਦਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ TFN ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਇਸ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਿਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ 
ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਦਓ । 
ਆਪਣੇ ਵਨੱਜੀ ਿੇਰਵਿਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਵਕਿੇਂ 
ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ato.gov.au/identitycrime ‘ਤੇ ਜਾਓ

Australian business number (ABN) 
(ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਿਪਾਰ ਨੰਬਰ) ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਲਈ ਹਨ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੰਬਰ (ABN) 
ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਿੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ । ABN 
ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਸੀਂ:
■ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ
■ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ
■ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
■ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੀਿਾ-ਸੁਰੱਵਖਆ ਨਾ ਵਿਲੇ ।
ਏਬੀਐਨ ਲਈ ਵਬਨੈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, abr.gov.au ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਉ
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ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਿ ਕਰਨਾ 
ਸੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ

Tax file number ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰੂ ਭਰੋ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ TFN ਅਤੇ 
ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ Tax file 
number declaration (ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਿ) ਭਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ।

ਉਹ ਇਸ ਘੋਸਣਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕੰਨਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਸ ਘੋਸਣਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲਕ ਨੰੂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਵਦਨ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 
ਕੱਟਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ ।

ਟੈਕਸ ਿੁਕਤ ਥ੍ਰੈਸੋਲਡ ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ 
ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  
ato.gov.au/taxfreethreshold ‘ਤੇ ਜਾਓ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ 
ਿਸਨੀਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘੋਸਣਾ ਫਾਰਿ 
ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ-ਿੁਕਤ ਵਨਊਨਤਿ 
ਰਕਿ (ਥ੍ਰੈਸੋਲਡ) ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । 
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਿਦਨੀ 
ਦੇ ਪਵਹਲੇ 18,200 ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਤੁਸੀਂ ਆਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 
ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਿੁਕਤ ਥ੍ਰੈਸੋਲਡ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਕ ਤੋਂ ਿੱਧ 
ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ-
ਿੁਕਤ ਵਨਊਨਤਿ ਰਕਿ (ਥ੍ਰੈਸੋਲਡ) ਦਾ ਦਾਅਿਾ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿੱਧ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਿਜ਼ਦੂਰੀ 
ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਘੋਸਣਾ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ato.gov.au/TFNdec 
‘ਤੇ ਜਾਓ

ਟੈਕਸ ਦਰੇਣਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 
ਜਾਂ ਿੇਤਨ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਕੱਟ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਭੇਜ ਵਦੰਦੇ ਹਨ । ਤੁਹਾਡੀ 
ਤਨਖ਼ਾਹ-ਪਰਚੀ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗੀ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਵਕੰਨਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 
‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਦਨੀ ਸਟੇਟਿੈਂਟ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ 
ਸੰਖੇਪ-ਸਾਰ ਦਰਸਾਿੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 
ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱ ਲ ਆਿਦਨੀ ਵਕੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕੰਨਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਵਲਆ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ 
ਆਿਦਨੀ ਸਟੇਟਿੈਂਟ myGov ਦੁਆਰਾ ATO 
online services ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।

ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, 
ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:
■ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ‘ਤੇ
■ ਤੁਸੀਂ ਵਕੰਨੀ ਕਿਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ
■ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
■ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ tax file number (TFN) ਹੈ ਜਾਂ 

ਨਹੀਂ - ਇਹ ਵਨੱਜੀ ਹਿਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੰੂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰਨਾ 
ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਾਫਟ
ਵੇਅਰ
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ਕੁਝ ਿਾਲਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਦ ਵਿੱਚ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਵਦੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ 
ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸਰਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਿੀ:
■ ਉਹਨਾਂ ਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 

ਟੈਕਸ ਕੱਟਦੇ ਹਨ
■ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਪਰਚੀ ਵਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ 

ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਕੰਨਾ ਟੈਕਸ ਕੱਵਟਆ 
ਵਗਆ ਹੈ

■ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਪਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ 
ਹੋ ਤਾਂ) ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ TFN ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਕੰਿ ਕਰਨਾ 
ਅਰੰਭ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਨੰੂ ਲੈਣ 
ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਦੇਣ ਲਈ 
28 ਵਦਨ ਹਨ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 
ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ ।

ਟੈਕਸ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  
ato.gov.au/taxrates ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਸੁਪਰਐਨੁਏਸ਼ਨ
ਸੁਪਰਐਨੁਏਸਨ (ਸੁਪਰ) ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਿਕਾਜ਼ੀ ਜੀਿਨ 
ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਟਾਇਰਿੈਂਟ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀ 
ਜਾਂਦੀ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ । ਨਿੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੂ ਕਰਦੇ 
ਸਿੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਝਣਾ ਿਹੱਤਿਪੂਰਣ 
ਹੈ ਵਕ ਸੁਪਰ ਵਕਿੇਂ ਕੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ।

ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸੁਪਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਲਈ 
ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਿੀ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 
ਦੇਣਾ ਪਿੇਗਾ । ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸੁਪਰ ਫੰਡ ਖ਼ਾਤੇ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨਾਂ 
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ 
ਦੀ ਵਨਯਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ 
ਸਹੀ ਸੁਪਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ 
ਹਨ । ਆਪਣੇ ਸੁਪਰ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ  
ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  
ato.gov.au/trackyoursuper ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਸੁਪਰ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  
ato.gov.au/tfnsuper ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ
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ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ
ਵਕਸ ਨੰੂ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਵਤਆਰ ਕਰਨ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਕਸ 
ਵਰਟਰਨ ਜਿ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪਿੇਗੀ ਜੇ:
■ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ 

ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਕੱਵਟਆ ਵਗਆ ਸੀ 
(1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ)

■ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਿਦਨ 
(ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ 
ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਿੇਤ) ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਲਈ 
ਵਿਥੀਆਂ ਕੁਝ ਵਨਊਨਤਿ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੀ

■ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸੀ ਵਨਿਾਸੀ ਹੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਾਲ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 1 ਡਾਲਰ 
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਕਿਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਉਸ 
ਆਿਦਨੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਿਸਨੀਕ 
ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੰੂ ਕੱਵਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈ)

■ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਟੈਕਸ 
ਸਾਲ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਦਨੀ 
ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੋ, 
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ 
ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੈਸੇ ਿਾਪਸ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ (ਟੈਕਸ ਵਰਫੰਡ) ।

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ato.gov.au/DoINeedToLodge 
‘ਤੇ ਜਾਓ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਜਿ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
■ ਤੁਸੀਂ ਕੰਿ ਕਰਨ ਤੋਂ (ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੇਤ), 

ਬੈਂਕ ਖਾਵਤਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਵਨਿੇਸਾਂ 
ਤੋਂ, ਵਕੰਨੀ ਕਿਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ

■ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਦਨੀ ਤੋਂ ਵਕੰਨਾ ਟੈਕਸ ਕੱਵਟਆ 
ਵਗਆ ਹੈ (ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ 
ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚੋਂ ਵਕੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਲਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਭੇਵਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

■ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਫਸੈਟ ਬਾਰੇ 
ਵਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।

ਕਟੌਤੀਆਂ ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਹਨ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ । ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੰਿ-ਸੰਬੰਧੀ 
ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ । ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਆਿਦਨੀ ਕਿਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕਸੇ 
ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵਦਖਾਉਣ 
ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
■ ਖ਼ਰਚੇ ਵਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਾਈ ਗਈ ਆਿਦਨੀ 

ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਹਨ
■ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਵਨੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ
■ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਵਚਆਂ ਨੰੂ ਸਾਬਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਾਰਡ ਰੱਵਖਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਰਸੀਦ) ।

ਭਰੋ
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ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਦਨੀ 
ਸਟੇਟਿੈਂਟ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸੰਖੇਪ-ਸਾਰ ਦੇਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਵਕੰਨੀ ਆਿਦਨ ਦੀ ਕਿਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਵਕੰਨਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ 
ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੇਖੋ:
■ ato.gov.au/incomeyoumustdeclare
■ ato.gov.au/deductions
■ ato.gov.au/incomestatement

ਵਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਜਿ੍ਹਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 
ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਹੀ 
ਰਕਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਰਸੀਦਾਂ । ਆਪਣੀ ਵਰਟਰਨ 
ਜਿ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵਰਕਾਰਡ 
ਵਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਵਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ato.gov.au/taxrecords ‘ਤੇ ਜਾਓ

myDeductions ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਵਚਆਂ ਅਤੇ 
ਆਿਦਨੀ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ 
ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ATO app ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਸਿਾਰਟ ਵਡਿਾਈਸ ‘ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ 
myDeductions ਆਈਕਾਨ ਨੰੂ ਚੁਣੋ ।  
ato.gov.au/app ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਿਾਇਵਡਡਕਸਨਜ਼ ਟੂਲ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, ato.gov.au/myDeductionatoapp 
‘ਤੇ ਜਾਓ

ਰਸੀਦ�
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ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਭਰੋ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕਰਿਾਓ
ਕਦੋਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਿਾਉਣੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ myTax ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਰਵਜਸਟਰਡ 
ਟੈਕਸ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਦਰਜ਼ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਨੰੂ ਭਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਵਿੱਚ 1 
ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਆਿਦਨੀ ਸਾਲ 
ਸਾਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਿੀ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਜਿ੍ਹਾ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸੇ ਟੈਕਸ ਏਜੰਟ 
ਨੰੂ ਸਾਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ myTax ਨਾਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਏਜੰਟ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ 
ਜਿ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ 
ਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿੌਜ਼ਦੂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨਾਲ ਭਰ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ । ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਆਿਦਨੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ । ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, 
ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਤਆਰ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ । 
ਸਾਡੇ ਿਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ 
ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਨੰੂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ 
ਿਧੇਰੇ ਸਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਵਜਿੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰ 
ਦੇਿਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ ਵਕ ਿੇਰਿੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਿੀ ਗੁੰ ਿ ਹੈ ਉਸ 
ਵਿਚ ਭਰ ਵਦਓ ।

ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਵਕਿੇਂ ਦਾਖਲ  
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  
ato.gov.au/lodgingtaxreturn ‘ਤੇ ਜਾਓ

myTax ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਰੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ 
ਵਰਟਰਨ ਔਨਲਾਈਨ ਲੌਜ਼ ਕਰੋ
ਤੁਸੀਂ myTax ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ 
ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਔਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ 
ਹੋ । ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਜ਼, 
ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ।

myTax (ਿਾਈਟੈਕਸ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ myGov ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ATO online 
services ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ । 

myGov ਅਤੇ ATO ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਿਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ato.gov.au/linktomygov 
‘ਤੇ ਜਾਓ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਿੇਂ (1 ਜੁਲਾਈ) 
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਲੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਵਕ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਜਿ੍ਹਾ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ । 

ਇਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ATO online services 
ਨਾਲ ਵਲੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ 
ਵਰਟਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ myTax ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਦਰਜ 
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  
ato.gov.au/firstreturn ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਅਕਤੂਬਰ 
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ਰਵਜਸਟਰਡ ਟੈਕਸ ਏਜੰਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕਰੇ 
ਲੌਜ਼ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਵਤਆਰ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰਡ ਟੈਕਸ 
ਏਜੰਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰੂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੇਖੋ  
ato.gov.au/lodgewithanagent

ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਅਤਰੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਟੈਕਸ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਨੰੂ ਭਰਨ 
ਲਈ ਿੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । 
ਸਾਡੀ Tax Help (ਟੈਕਸ ਸਹਾਇਤਾ) ਸੇਿਾ ਘੱਟ 
ਆਿਦਨੀ ਿਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60,000 
ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਆਿਦਨੀ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਸਵਖਅਤ ਿਲੰਟੀਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਹ myTax 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ 
ਵਰਟਰਨਾਂ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ।

Tax Help ਹਰ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 
ਤੱਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਵਹਰਾਂ 
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । 
Tax Help ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੇਖੋ 
ato.gov.au/taxhelp
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TFNਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਰੋ 

ਤੁਹਾਡੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਰਨਾ 
ਿਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ।

ਤੁਹਾਡਾ TFN ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ,  
ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖੋ । ਤੁਹਾਡਾ 
TFN ਉਹੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਿ 
ਜਾਂ ਪਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲ 
ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਥਾਨ-ਅੰਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, 
ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ।

ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਿੀ ਆਪਣੇ TFN ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ 
ਵਦਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਵਰਸਤੇਦਾਰ 
ਿੀ ਨਹੀਂ । ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ 
ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਿੇਚਣਾ ਇੱਕ ਜੁਰਿ ਹੈ ।

ਆਪਣੇ TFN ਨੰੂ ਵਸਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਦਓ:
■ ਸਾਨੰੂ, ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 

ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ
■ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ, ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ 
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਿੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰੋ

■ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨੰੂ
■ Services Australia ਨੰੂ
■ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਟੈਕਸ ਏਜੰਟ ਨੰੂ
■ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰਐਨੁਏਸ਼ਨ (ਸੁਪਰ) ਫੰਡ ਨੰੂ
■ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ ਵਜਿੇਂ ਵਕ Higher 

Education Loan Program (HELP) 
ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਚ ਵਸੱਵਖਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 
ਜਾਂ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਨੰੂ ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ TFN ਗੰੁਿ 
ਵਗਆ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਦੁਰਿਰਤੋਂ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋ । 
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੇਖੋ  
ato.gov.au/FindmyTFN

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਚਾਣ ਚੋਰੀ 
ਦੇ ਜੁਰਿ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਨੱਜੀ 
ਪਛਾਣ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ । ਪਵਹਚਾਣ 
ਚੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੁਿ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਪਵਹਚਾਣ ਦੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਨੰੂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਯਾਦ ਰੱਖੋ:

■ ਆਪਣੇ myGov ਜਾਂ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ 
ਪਾਸਿਰਡਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਿੀ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ - 
ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਏਜੰਟ ਨੰੂ ਿੀ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ 
ਨੰੂ ਿਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ) ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

■ ਈਿੇਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ TFN, ਪਾਸਿਰਡ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਸੰਿੇਦਨਸੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਿਲ ਨਾ ਕਰੋ ।

■ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਿਾਲੀਆਂ ਈਿੇਲ, ਫੈਕਸ, SMS 
ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਵਦ੍ਰੜਤਾ ਭਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ 
ਹਨ । ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਵਕਸ ਿਲੋਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ato.gov.au/phoneus ‘ਤੇ 
ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ato.gov.au/scams ‘ਤੇ ਜਾਉ

ਆਪਣੇ ਵਨੱਜੀ ਿੇਰਵਿਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਵਕਿੇਂ 
ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੇਖੋ:
■ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਰਨਾ - 

ato.gov.au/identitycrime

■ ਟੈਕਸ ਘੁਟਾਲੇ - ato.gov.au/scams

■ ਪਵਹਚਾਣ ਚੋਰੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ -  
ato.gov.au/identitytheft

■ scamwatch.gov.au
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