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ត្រូ�សិិនបើ�� អ្ននកថ្មីី�បើ�ត្រូ�បើ�សិអូ្នត្រូ�ា ល់� ឬក៏ភា�អ្នង់បើ�ះសិជា
ភា���ពី�ររ�ស់ិអ្ននក បើសិចកា�សិបើងេ�បើន�នឹងជួួយបើ�ះ�យសំិណួួរ 
ខ្លះះ�អំ្នពី�ពីនធបើ�ត្រូ�បើ�សិអូ្នត្រូ�ា ល់�។

បើ��ុអី្ន�បានជាបើយ�ង�ង់ពីនធ
ជាជួនជា�ិអូ្នត្រូ�ា ល់�បើយ�ង��លួ់បានត្រូ�ព័ីនធសិខុា
ភិិបាល់ពីល់អ ការអ្ន�់រមំាន�ុណួភាពី និងបើសិវាដ្ឋាា ន 
សិ��មន៍ជាបើត្រូច�នត្រូ�បើភិ� (ឧទា�រណ៍ួដូឹចជា
សិនួឧ�ាន និង��ធ្លាះ បើកងីបើល់ង) ដែដឹល់បាន��លួ់ 
ការគាំតំ្រូ�តាមរយៈការត្រូ�មូល់ពីនធ។

ត្រូកសិងួពីនធដ្ឋារអូ្នត្រូ�ា ល់� (ATO) ត្រូ�មលូ់ពីនធ
ទាងំបើន�សិត្រូមា�់រដ្ឋាា ភិិបាល់អូ្នត្រូ�ា ល់�ផ្តាល់់បើសិវា
នានា បើដ្ឋាយរមួមាន៖
■ ការដែថ្មីទាសំិខុ្លះភាពី
■ អ្ន�់រំ
■ ការពារជា�ិ
■ ផ្តះូវថ្មីល់ី់ និងផ្តះូវដែដឹក
■ �ង់ថ្លៃថ្មីះសិខុុ្លះមាល់ភាពី ជំួនួយបើត្រូគាំ�ម�នារាយ 

និងត្រូបាក់ចូល់និវ�ាន៍។
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បើ�មនុបើពីល់អ្ននកចា�់បើផ្តា�មបើ�ី�ការ
ការអូនុ្ធញ្ញាា តឱ្យយនៅ�ើីការនៅ�ប្រ�នៅ�សអូូប្រ�ា លីី
បើ�មនុបើពីល់ចា�់បើផ្តា�មបើ�ី�ការបើ�ត្រូ�បើ�សិអូ្នត្រូ�ា ល់� 
អ្ននកត្រូ�វូដែ�សិុំការអ្ននុញ្ញាា �ពី� Department of 
Home Affairs ត្រូ�សិិនបើ��អ្ននកជាជួន�របើ�សិ។ 
Home Affairs អាចផ្តាល់់ដឹល់់អ្ននកនូវព័ី�៌មាន
ដែដឹល់មាន�រៈត្រូ�បើ�ជួន៍ បើដ្ឋាយរមួមានត្រូ�បើភិ�
�ដិ្ឋាា ការដែដឹល់អ្ននុញ្ញាា �ឱ្យយអ្ននកបើ�ី�ការបើ�ត្រូ�បើ�សិ
អូ្នត្រូ�ា ល់�។

សិត្រូមា�់ព័ី�៌មាន�ដែនែមសិា�ពី�ការអ្ននុញ្ញាា �ឱ្យយបើ�ី�ការ
បើ�ត្រូ�បើ�សិអូ្នត្រូ�ា ល់� ចូល់បើម�ល់  
homeaffairs.gov.au

TFN
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នៅ�ើី tax file number (នៅលីខ�ញីី្ជីពន្ធធ)
Tax file number (TFN) រ�ស់ិអ្ននកជា
បើល់ខ្លះបើ�ងផ្ទាា ល់់ខ្លះះួនរ�ស់ិអ្ននក។ រដឹា មិិន្ធយកថ្លៃ�ៃ  
កនងុការបើ�ី� TFN បើ�។

អ្ននក�ួរបើ�ី� TFN បើ�មុនបើពីល់ចា�់បើផ្តា�មការ  
ឬក៏�នាា �់ពី�ចា�់បើផ្តា�មការភាះ ម បើ��ពំុីដូឹបើចាន �បើ�  
អ្ននកនឹង�ង់ពីនធបើត្រូច�នជាងអ្ននកមានបើល់ខ្លះ�ញ្ជីី�ពីនធ។ 
បើយ�ងបើចញ TFNs បើ�ដឹល់់�ុ�គល់ អាជួ�វកម ី 
និងអ្នងគការបើផ្តេងៗសិត្រូមា�់បើគាំល់�ំណួងកំណួ�់
អ្ន�ាសិញ្ញាា ណួ និងរកាកំណួ�់ត្រូតា។

វ�ិ�ដ្ឋាក់ពាកយសិុំ TFN នឹងអាត្រូស័ិយបើ�បើល់�
�ែ នភាពីរ�ស់ិអ្ននក។ សិត្រូមា�់ព័ី�៌មាន�ដែនែម  
ចូល់បើម�ល់ ato.gov.au/tfn

បើ�បើពីល់�ំបើពីញពាកយសិុំរ�ស់ិអ្ននក អ្ននកនឹងត្រូ�វូការ
ឯក�រដែដឹល់�ញី្ញាក់ពី�អ្ន�ាសិញ្ញាា ណួរ�ស់ិអ្ននក។

ការពិីនិ�យពាកយសិុំ TFN និងបើផ្តើ� TFN បើ�ដឹល់់
អាសិយដ្ឋាា នរ�ស់ិអ្ននកអាចត្រូ�វូការបើពីល់បើវលា
រ��ូដឹល់់ 28ថ្លៃថ្មីៃ។

បើ�បើពីល់អ្ននក��លួ់បាន TFN រ�ស់ិអ្ននក វាជា
ការសំិខាន់ត្រូ�វូរកាបើល់ខ្លះបើន�ឱ្យយមានសិវុ�ែិភាពី  
និងមិនឱ្យយអ្ននកណាបើផ្តេងបើ�ៀ�បើត្រូ��វាបើ��យ។ 
សិត្រូមា�់ព័ី�៌មាន�ដែនែមសិា�ពី�វ�ិ�រកា�កុព័ី�៌មាន
ល់មអិ�ផ្ទាា ល់់ខ្លះះួនរ�ស់ិអ្ននកឱ្យយមានសិវុ�ែិភាពី  ចូល់បើម�ល់ ato.gov.au/identitycrime

Australian business number (ABN) 
(នៅលីខអាជីីវកមិមអូូប្រ�ា លីី) គឺឺសប្រ��់អាជីីវកមិម
មិនដែមនត្រូ��់គាំន មានសិិ�ធ�ិ�លួ់បាន ឬក៏ត្រូ�វូការ 
បើល់ខ្លះអាជួ�វកមអូី្នត្រូ�ា ល់� (ABN) បើដឹ�មី�បើ�ី�ការ
បើ�ត្រូ�បើ�សិអូ្នត្រូ�ា ល់�បើនា�បើ�។ ការមាន ABN 
មានន័យថាអ្ននក៖
■ កំពុីងបើ�ី�អាជួ�វកមរី�ស់ិអ្ននកផ្ទាា ល់់
■ ត្រូ�វូ�ង់ពីនធរ�ស់ិអ្ននកផ្ទាា ល់់មកឱ្យយបើយ�ង
■ អាចត្រូ�វូការ�ង់ត្រូបាក់បើ��ននិវ�ាន៍រ�ស់ិអ្ននក

ផ្ទាា ល់់
■ អាចមិនមានការធ្លានារាា�់រង ត្រូ�សិិនបើ�� 

អ្ននកមានរ�ួសិ។
សិត្រូមា�់ព័ី�៌មាន�ដែនែមសិា�ពី�ដ្ឋាក់ពាកយសិុំ ABN  
ចូល់បើម�ល់ abr.gov.au

ដាក់ពាក្យសំុ
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បើ�បើពីល់អ្ននកចា�់បើផ្តា�ម
បើ�ី�ការ

�ំនៅពញនៅសចកាីប្រ�កាស tax file number

បើ�បើពីល់អ្ននកចា�់បើផ្តា�មបើ�ី�ការ និបើ�ជួករ�ស់ិ
អ្ននកនឹងសិុំឱ្យយអ្ននក�ំបើពីញ Tax file number 
declaration (បើសិចកា�ត្រូ�កាសិបើល់ខ្លះ�ញ្ជីី�ពីនធ) 
បើដឹ�មី�ត្រូបា�់ពួីកបើ�នូវ TFN និងព័ី�៌មានផ្ទាា ល់់ខ្លះះួន
រ�ស់ិអ្ននក។

ពួីកបើ�បើត្រូ��បើសិចកា�ត្រូ�កាសិបើន�បើដឹ�មី��ណួនាចំនួន
ពីនធដែដឹល់អ្ននកត្រូ�វូការ�ង់។ អ្ននកមានរយៈបើពីល់ 28ថ្លៃថ្មីៃ 
បើដឹ�មី��ំបើពីញបើសិចកា�ត្រូ�កាសិបើន� និងផ្តាល់់វាឱ្យយបើ�
និបើ�ជួករ�ស់ិអ្ននក។ ត្រូ�ិនបើ��អ្ននកមិនផ្តាល់់ឱ្យយបើ� 
ពួីកបើ�ត្រូ�វូដែ�ដឹកពីនធពី�ត្រូបាក់ដែខ្លះរ�ស់ិអ្ននកកនងុអ្នត្រូតា
ខ្លះពស់ិ�ំផុ្ត�។

សិត្រូមា�់ព័ី�៌មាន�ដែនែមសិា�ពី�ការទាមទារកត្រូមិ�ចំនួន
ត្រូបាក់រចួពីនធ ចូល់បើម�ល់  
ato.gov.au/taxfreethreshold

ត្រូ�សិិនបើ�� អ្ននកជាអ្ននកត្រូសិកុអូ្នត្រូ�ា ល់�សិត្រូមា�់
បើគាំល់�ំណួង�ង់ពីនធ អ្ននកអាចទាមទារកត្រូមិ�
ចំនួនត្រូបាក់ចំណូួល់ដែដឹល់មិនយកពីនធ បើ�បើពីល់
អ្ននក�ំបើពីញបើសិចកា�ត្រូ�កាសិរ�ស់ិអ្ននក។ បើន�
មានន័យថា �កឹត្រូបាក់ដំឹ�ូងចំនួន18.200ដុឹលាះ រថ្លៃន
ត្រូបាក់ចំណូួល់ត្រូ�ចាឆំ្នាំន រំ�ស់ិអ្ននកមិន�ង់ពីនធបើ�។

ជា�បូើ� អ្ននកអាចទាមទារកត្រូមិ�ចំនួនត្រូបាក់ចំណូួល់
ដែដឹល់មិនយកពីនធបានដែ�ពី�និបើ�ជួកមយួ 
�ុុបើណាះ �។ ត្រូ�សិិនបើ�� អ្ននកមាននិបើ�ជួកបើត្រូច�នជាង
មយួ អ្ននក�ួរទាមទារកត្រូមិ�ចំនួនត្រូបាក់ចំណូួល់ 
ដែដឹល់មិនយកពីនធពី�និបើ�ជួកដែដឹល់�ង់ត្រូបាក់ដែខ្លះ  
ឬត្រូបាក់កថ្លៃត្រូមបើត្រូច�នជាងបើ��ងអស់ិ។

សិត្រូមា�់ព័ី�៌មាន�ដែនែមសិា�ពី�បើសិចកា�ត្រូ�កាសិបើល់ខ្លះ
�ញ្ជីី�ពីនធ ចូល់បើម�ល់ ato.gov.au/TFNdec

ការ�ង់់ពន្ធធ
បើ�បើពីល់និបើ�ជួករ�ស់ិអ្ននកបើ��កត្រូបាក់ដែខ្លះ  
ឬត្រូបាក់កថ្លៃត្រូម ពួីកបើ�ដឹកពីនធ និងបើផ្តើ�វាមកឱ្យយបើយ�ង។ 
�ង្កាា ន់ថ្លៃដឹបើ��កត្រូបាក់នឹង�ង្កាា ញពី�ចំនួនពីនធដែដឹល់
អ្ននកបាន�ង់។ បើ�កនងុឆ្នាំន �ំរិញ្ជីាវ�ែុ បើសិចកា�ត្រូ�កាសិ 
ត្រូបាក់ចំណូួល់រ�ស់ិអ្ននក ឬបើសិចកា�សិបើងេ�ថ្លៃនការ
�ង់ត្រូបាក់នឹង�ង្កាា ញពី�ត្រូបាក់ចំណូួល់សិរ�ុរ�ស់ិអ្ននក 
ដែដឹល់បាន��លួ់ពី�និបើ�ជួក និងចំនួនពីនធដែដឹល់
ពួីកបើ�បានដឹក។ បើសិចកា�ត្រូ�កាសិត្រូបាក់ចំណូួល់ 
រ�ស់ិអ្ននកមានបើ� ATO online services 
តាមរយៈ�ណួន� myGov។

ចំនួនពីនធដែដឹល់អ្ននក�ង់�ឺអាត្រូស័ិយបើ�បើល់�៖
■ ការតាងំលំ់បើ�កនងុបើគាំល់�ំណួង�ង់ពីនធ 
■ អ្ននករកបានត្រូបាក់ចំណូួល់ចំនួន�ុុនីាន
■ ថាបើ��អ្ននកមានការង្ការបើត្រូច�នជាងមយួ
■ ថាបើ��អ្ននកមាន tax file number (TFN) –  

បើន��ឺជាបើល់ខ្លះបើ�ងផ្ទាា ល់់ខ្លះះួនដែដឹល់អ្ននក�ួរត្រូបា�់ 
និបើ�ជួករ�ស់ិអ្ននក �នាា �់ពី�អ្ននកចា�់បើផ្តា�មបើ�ី�ការ
ឱ្យយពួីកបើ�។

កម�វ �ធី
កំុព្យទូ

រ័
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និបើ�ជួកខ្លះះ�ចូល់ចិ�ា�ង់ជា�ច់ត្រូបាក់ជាង�ង់
ចូល់កនងុ�ណួន��នាគាំរ។ ការបើ�ី�ដែ��បើន���លួ់ 
យកបាន ឱ្យយដែ�ពួីកបើ�បើ�ដែ�៖
■ ដឹកពីនធពី�ត្រូបាក់ដែដឹល់ពួីកបើ��ង់ឱ្យយអ្ននក
■ ផ្តាល់់ដឹល់់អ្ននកនូវ�ង្កាា ន់ថ្លៃដឹបើ��កត្រូបាក់ដែដឹល់�ង្កាា ញ

ពី�ចំនួនពីនធដែដឹល់បានដឹក
■ �ង់ត្រូបាក់�ដិឹភា�សិត្រូមា�់ត្រូបាក់បើ��ននិវ�ាន៍

ឱ្យយអ្ននក (ត្រូ�សិិនបើ��អ្ននកមានសិិ�ធ�ិ�លួ់បាន  
ត្រូបាក់បើ��ននិវ�ាន៍)។

ត្រូ�សិិនបើ�� អ្ននកចា�់បើផ្តា�មការ មនុបើពីល់អ្ននកមាន 
TFN អ្ននកមានរយៈបើពីល់ 28ថ្លៃថ្មីៃ បើដឹ�មី�សិុំបើល់ខ្លះ
�ញ្ជីី�ពីនធ បើ��យផ្តាល់់វាឱ្យយនិបើ�ជួករ�ស់ិអ្ននក។ 
ត្រូ�សិិនបើ��អ្ននកមិនផ្តាល់់បើ� និបើ�ជួករ�ស់ិអ្ននកត្រូ�វូដែ�
ដឹកពីនធពី�ត្រូបាក់ដែខ្លះរ�ស់ិអ្ននកកនងុអ្នត្រូតាខ្លះពស់ិ�ំផុ្ត�។

សិត្រូមា�់ព័ី�៌មាន�ដែនែមសិា�ពី�អ្នត្រូតាពីនធ ចូល់បើម�ល់  
ato.gov.au/taxrates

ប្រ�ក់នៅ��ន្ធនិ្ធវតាន៍្ធ
ត្រូបាក់បើ��ននិវ�ាន៍ (super) �ឺជាល់យុដែដឹល់
បានដឹក�កុបើ�អំ្ន�ងុជួ�វ�ិការង្ការរ�ស់ិអ្ននកបើដឹ�មី�
ផ្តាល់់សិត្រូមា�់ការចូល់និវ�ារ�ស់ិអ្ននក។ បើ�បើពីល់
ចា�់បើផ្តា�មការង្ការថ្មីី� វាមាន�រៈសំិខាន់សិត្រូមា�់អ្ននក
ត្រូ�វូយល់់ដឹឹងពី�របើ�ៀ��ណួនាត្រូបាក់បើ��ននិវ�ាន៍ 
បើ��យដឹឹងពី�សិិ�ធ ិនិងសិិ�ធ�ិ�លួ់បានរ�ស់ិអ្ននក។

ត្រូបាក់បើ��ននិវ�ាន៍ត្រូ�វូ�ង់�ដែនែមពី�បើល់�ត្រូបាក់ដែខ្លះ
រ�ស់ិអ្ននក។ ត្រូ�សិិនបើ��អ្ននកមានសិិ�ធ�ិ�លួ់បាន 
ត្រូបាក់បើ��ននិវ�ាន៍ និបើ�ជួករ�ស់ិអ្ននកត្រូ�វូដែ�
�ង់ត្រូបាក់�ដិឹភា�សិត្រូមា�់ត្រូបាក់បើ��ននិវ�ាន៍  
ចូល់បើ�កនងុ�ណួន�ថ្លៃនមលូ់និ�ិត្រូបាក់បើ��ន
និវ�ាន៍។ មនុសិេភា�បើត្រូច�ន�ំផុ្ត�អាចបើត្រូជួ�សិបើរ ើសិ
មលូ់និ�ិត្រូបាក់បើ��ននិវ�ាន៍សិត្រូមា�់ឱ្យយនិបើ�ជួក
�ង់ត្រូបាក់�ដិឹភា�ទាងំបើន�ចូល់បើ�។

វាមាន�រៈសំិខាន់ថាអ្ននកត្រូ�វូពិីនិ�យបើម�ល់ត្រូបាក់
បើ��ននិវ�ាន៍រ�ស់ិអ្ននកឱ្យយបានបើ�ៀ�ទា�់បើដឹ�មី�
ធ្លានាថាការ�ង់ត្រូបាក់បើ��ននិវ�ាន៍ចូល់បើ�កនងុ
�ណួន�ត្រូបាក់បើ��ននិវ�ាន៍រ�ស់ិអ្ននកមានភាពី
ត្រូ�ឹមត្រូ�វូ។ សិត្រូមា�់ព័ី�៌មាន�ដែនែមសិា�ពី�ការតាមដ្ឋាន
ត្រូបាក់បើ��ននិវ�ាន៍រ�ស់ិអ្ននក ចូល់បើម�ល់  
ato.gov.au/trackyoursuper

សិត្រូមា�់ព័ី�៌មាន�ដែនែមសិា�ពី�ត្រូបាក់បើ��ននិវ�ាន៍  
ចូល់បើម�ល់ ato.gov.au/tfnsuper

ការចូលនិវត�ន៍

6 

http://ato.gov.au/taxrates
http://ato.gov.au/trackyoursuper
http://ato.gov.au/tfnsuper


ការ�ទូា�់ពីនធរ�ស់ិអ្ននក
នៅតីន្ធរណាខៃ�ប្រតវូការនៅរៀ�ចំការ�ូទាត់ពន្ធធ?
ជា�ុ�គល់ អ្ននកត្រូ�វូដែ�ដ្ឋាក់ពាកយ�ទូា�់ពីនធ 
ត្រូ�សិិនបើ��៖
■ អ្ននកមានបើ�ដឹកពីនធបើចញពី�ត្រូបាក់ដែខ្លះរ�ស់ិអ្ននក 

បើ�កនងុឆ្នាំន ពំីនធ (ថ្លៃថ្មីៃ��1 ដែខ្លះកកាដ្ឋា ដឹល់់ថ្លៃថ្មីៃ�� 
30 ដែខ្លះមិថុ្មីនា)

■ ត្រូបាក់ចំណូួល់ដែដឹល់ជា�់ពីនធរ�ស់ិអ្ននក (បើដ្ឋាយ
រមួ�ញ្ជីូលូ់មានត្រូបាក់�ង់បើដ្ឋាយរដ្ឋាា ភិិបាល់
អូ្នត្រូ�ា ល់�មយួចំនួន) �ឺមានចំនួនបើល់�សិពី� 
កត្រូមិ�ចំនួនត្រូបាក់ជាក់លាក់សិត្រូមា�់អ្ននកត្រូសិកុ 
អូ្នត្រូ�ា ល់�

■ អ្ននកជាជួន�របើ�សិ បើ��យរកបានត្រូបាក់ 1 ដុឹលាះ រ 
ឬបើត្រូច�នជាងបើ�ត្រូ�បើ�សិអូ្នត្រូ�ា ល់�បើ�កនងុឆ្នាំន ពំីនធ 
(បើដ្ឋាយមិនរា�់�ញ្ជីូលូ់ត្រូបាក់ចំណូួល់ដែដឹល់បាន
កា�់ពីនធដែដឹល់ត្រូ�វូដឹកពី�អ្ននកមិនដែមនជាអ្ននកត្រូសិកុ 
អូ្នត្រូ�ា ល់�)

■ អ្ននកកំពុីងចាកបើចញពី�ត្រូ�បើ�សិអូ្នត្រូ�ា ល់�
ជាអ្នចិថ្លៃ�នាយ៍ ឬសិត្រូមា�់រយៈបើពីល់បើត្រូច�នជាង
មយួឆ្នាំន ពំីនធ។

បើយ�ងបើត្រូ��ព័ី�៌មានពី�ការ�ទូា�់ពីនធ ដូឹចជា
ត្រូបាក់ចំណូួល់រ�ស់ិអ្ននក និងចំនួនពីនធដែដឹល់អ្ននកបាន
�ង់ បើដឹ�មី��ណួនា ត្រូ�សិិនបើ�� អ្ននកត្រូ�វូការ�ង់ពីនធ
�ដែនែម ឬក៏អ្ននកនឹង��លួ់បានល់យុមកវញិ  
(ការសិងត្រូបាក់ពី�ពីនធមកវញិ) ។

សិត្រូមា�់ព័ី�៌មាន�ដែនែម និងបើដឹ�មី�ដែសិងីយល់់
ត្រូ�សិិនបើ��អ្ននកត្រូ�វូការដ្ឋាក់ពាកយ�ទូា�់ពីនធ ចូល់បើម�ល់ 
ato.gov.au/DoINeedToLodge

ព័ត៌�ន្ធដែ�លីអូនកប្រតវូការនៅ�ីមិីីដាក់ពាកយ
បើដឹ�មី�ដ្ឋាក់ពាកយ�ទូា�់ពីនធ អ្ននកត្រូ�វូការដឹឹង៖
■ ចំនួនត្រូបាក់ចំណូួល់ដែដឹល់អ្ននករកបានពី�ការង្ការ 

(បើដ្ឋាយរា�់�ញ្ជីូលូ់ទាងំការ�ង់ជា�ច់ត្រូបាក់ 
ណាមយួ) ពី�ការត្រូបាក់បើ�បើល់��ណួន��នាគាំរ  
ឬវនិិបើ��

■ ចំនួនពីនធដែដឹល់បានកា�់ពី�ត្រូបាក់ចំណូួល់រ�ស់ិ
អ្ននក (ចំនួនល់យុដែដឹល់បានដឹកបើចញពី�ត្រូបាក់ដែខ្លះ 
រ�ស់ិអ្ននកដែដឹល់បាន�ង់បើដ្ឋាយនិបើ�ជួករ�ស់ិ
អ្ននក បើ��យបើផ្តើ�ឱ្យយបើយ�ង)

■ អំ្នពី�ត្រូបាក់កា�់កង និងត្រូបាក់កា�់កងពីនធ
ណាមយួដែដឹល់អ្ននកកំពុីងទាមទារ។

ត្រូបាក់កា�់កង�ឺជា�ថ្លៃមះដែដឹល់អ្ននកអាចទាមទារ
បើដឹ�មី�កា�់�នែយពីនធរ�ស់ិអ្ននក។ ត្រូបាក់កា�់កង 
ភា�បើត្រូច�ន�ំផុ្ត��ឺទាក់�ងនឹងការចំណាយបើល់�
ការង្ការ។ បើនា��ឺជាល់យុដែដឹល់អ្ននកបានចំណាយ 
បើ�បើល់�អី្ន�មយួបើដឹ�មី�ជួួយអ្ននករកត្រូបាក់ចំណូួល់រ�ស់ិ
អ្ននក។ អ្ននកត្រូ�វូដែ�អាច�ង្កាា ញថា៖
■ ការចំណាយនានាទាក់�ងផ្ទាា ល់់នឹងការរក

ត្រូបាក់ចំណូួល់
■ ការចំណាយនានាមិនមានល់កេណួៈឯកជួន
■ អ្ននកមានកំណួ�់ត្រូតាបើដឹ�មី��ញី្ញាក់ពី�ការចំណាយ

រ�ស់ិអ្ននក (ដូឹចជា�ង្កាា ន់ថ្លៃដឹ)។

ដាក់ពាក្យ
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និបើ�ជួករ�ស់ិអ្ននកត្រូ�វូការផ្តាល់់ដឹល់់អ្ននកនូវបើសិចកា�
ត្រូ�កាសិត្រូបាក់ចំណូួល់ ឬបើសិចកា�សិបើងេ�  
ការ�ង់ត្រូបាក់។ បើន��ង្កាា ញពី�ចំនួនត្រូបាក់ចំណូួល់
ដែដឹល់អ្ននករកបាន និងចំនួនពីនធដែដឹល់អ្ននកបាន�ង់។

សិត្រូមា�់ព័ី�៌មានបើដឹ�មី�ជួួយអ្ននកដ្ឋាក់ពាកយ�ទូា�់ពីនធ 
ចូល់បើម�ល់៖ 
■ ato.gov.au/incomeyoumustdeclare
■ ato.gov.au/deductions
■ ato.gov.au/incomestatement

ការរកា�ុកកំណត់ប្រ�
បើ�បើពីល់អ្ននកដ្ឋាក់ពាកយ�ទូា�់ពីនធរ�ស់ិអ្ននក  
បើយ�ងពិីនិ�យបើម�ល់វា បើ��យ�ណួនាថាបើ��អ្ននកបាន 
�ង់ពីនធត្រូ��់ចំនួនត្រូ�ឹមត្រូ�វូបើ��យឬបើ�។ បើយ�ង
ត្រូបា�់អ្ននកឱ្យយដឹឹងពី�ល់�ធផ្តល់បើដ្ឋាយបើផ្តើ�ដឹល់់អ្ននកនូវ 
បើសិចកា�ជូួនដំឹណឹួងពី�ការវាយ�ថ្លៃមះ។

អ្ននកត្រូ�វូដែ�រកា�កុកំណួ�់ត្រូតា ដូឹចជា�ង្កាា ន់ថ្លៃដឹ 
សិត្រូមា�់ត្រូបាក់កា�់កងណាមយួដែដឹល់អ្ននកទាមទារ។ 
អ្ននកត្រូ�វូការរកា�កុកំណួ�់ត្រូតាទាងំបើន�រយៈបើពីល់
ត្រូបាឆំ្នាំន �ុំង�ិច ចា�់ពី�កាល់�របិើចេ�ដែដឹល់ 
អ្ននកដ្ឋាក់ពាកយ�ទូា�់ពីនធរ�ស់ិអ្ននក។ បើយ�ងអាចសិុំ
ឱ្យយអ្ននក�ង្កាា ញបើយ�ងនូវកំណួ�់ត្រូតាទាងំបើន�។

សិត្រូមា�់ព័ី�៌មាន�ដែនែមសិា�ពី�ការរកា�កុកំណួ�់ត្រូតា 
ចូល់បើម�ល់ ato.gov.au/taxrecords

myDeductions �ឺជាវ�ិ�ង្កាយត្រូសិលួ់មយួបើដឹ�មី�
រកា�កុកំណួ�់ត្រូតាការចំណាយ និងត្រូបាក់ចំណូួល់ 
រ�ស់ិអ្ននកកនងុកដែនះងដែ�មយួ។ ទាញយក ATO 
app ដ្ឋាក់បើ�កនងុឧ�ករណ៍ួឆ្នាំះ �ថ្លៃវរ�ស់ិអ្ននក បើ��យ
បើត្រូជួ�សិបើរ ើសិយករ�ូ�ំណាង myDeductions ។ 
ចូល់បើ� ato.gov.au/app

សិត្រូមា�់ព័ី�៌មាន�ដែនែមសិា�ពី�ឧ�ករណ៍ួ 
myDeductions ចូល់បើម�ល់  
ato.gov.au/myDeductionatoapp

បងា� ន់ៃដ
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�ំបើពីញ និងដ្ឋាក់ពាកយ�ទូា�់ពីនធរ�ស់ិអ្ននក
នៅពលីណាប្រតវូដាក់ពាកយ
អ្ននកអាចដ្ឋាក់ពាកយតាមអ្ននឡាញបើដ្ឋាយបើត្រូ�� 
myTax តាមរយៈភាន ក់ង្ការពីនធដែដឹល់មានចុ�
កនងុ�ញ្ជីី�ត្រូ�ឹមត្រូ�វូ ឬក៏�ំបើពីញការ�ទូា�់ពីនធជា
ត្រូកដ្ឋាសិ។ ការ�ទូា�់ពីនធរ�ស់ិអ្ននកត្រូ��ដឹណួា �់
បើល់�ឆ្នាំន តំ្រូបាក់ចំណូួល់ចា�់ពី�ថ្លៃថ្មីៃ�� 1ដែខ្លះកកាដ្ឋា ដឹល់់
ថ្លៃថ្មីៃ��30 ដែខ្លះមិថុ្មីនា។ ការ�ទូា�់ពីនធរ�ស់ិអ្ននក
ត្រូ�វូដែ�ដ្ឋាក់ ឬក៏បើត្រូ��ភាន ក់ង្ការពីនធឱ្យយបានមុនថ្លៃថ្មីៃ�� 
31 ដែខតុលា។

បើ�បើពីល់អ្ននកដ្ឋាក់ពាកយតាមអ្ននឡាញបើដ្ឋាយបើត្រូ�� 
myTax ឬក៏បើត្រូ��ភាន ក់ង្ការពីនធ បើយ�ង�ំបើពីញជាមនុ  
នូវពាកយ�ទូា�់ពីនធរ�ស់ិអ្ននកបើដ្ឋាយបើត្រូ��ព័ី�៌មាន
ដែដឹល់បើយ�ងមានរចួមកបើ��យ។ ឧទា�រណ៍ួ 
ត្រូបាក់ចំណូួល់ពី�ការង្ការ និងការត្រូបាក់�នាគាំរ។ 
សិត្រូមា�់មនុសិេភា�បើត្រូច�ន�ំផុ្ត� ព័ី�៌មានបើន�នឹង
មានរចួជាបើត្រូសិច បើ�ចុងដែខ្លះកកាដ្ឋា។ ការរង់ចាបំើយ�ង
�ំបើពីញជាមនុនូវព័ី�៌មានអាចបើ�ី�ឱ្យយការបើ�ី�ការ
�ទូា�់ពីនធរ�ស់ិអ្ននកមានល់កេណួៈង្កាយត្រូសិលួ់ជាង 
និងសិតុ្រូកឹ�ជាង។

បើយ�ងនឹង�ំបើពីញជាមនុនូវព័ី�៌មាន បើ�បើពីល់បើយ�ង
��លួ់បានវា ដូឹបើចន�អ្ននកត្រូ�វូការពិីនិ�យបើម�ល់ថា  
ព័ី�មានល់មអិ�មានល់កេណួៈត្រូ�ឹមត្រូ�វូ បើ��យ�ដែនែម
ព័ី�៌មានអី្ន�ដែដឹល់គីាំនបើ�កនងុពាកយបើន�។

សិត្រូមា�់ព័ី�៌មាន�ដែនែមសិា�ពី�របើ�ៀ�ដ្ឋាក់ពាកយ�ទូា�់
ពីនធរ�ស់ិអ្ននក ចូល់បើម�ល់  
ato.gov.au/lodgingtaxreturn

ដាក់ពាកយអូន្ធឡាញនៅដាយនៅប្រ�ី myTax

អ្ននកអាចដ្ឋាក់ពាកយ�ទូា�់ពីនធរ�ស់ិអ្ននកតាមអ្នន
ឡាញបើដ្ឋាយបើត្រូ�� myTax។ វាជាវ�ិ�ដែដឹល់បើល់ឿន 
ង្កាយត្រូសិលួ់ មានសិវុ�ាិភាពី និងមានសិនាិសិខុ្លះ
បើដឹ�មី�ដ្ឋាក់ពាកយតាមអ្ននឡាញ។

បើដឹ�មី�បើត្រូ�� myTax ដំឹ�ូង អ្ននកត្រូ�វូការ�បើងា���ណួន� 
myGov ជាមុនសិិន បើ��យភីា�់�ណួន�រ�ស់ិអ្ននក 
បើ�នឹង ATO online services។ 

សិត្រូមា�់ព័ី�៌មាន�ដែនែមសិា�ពី� myGov និងការភីា�់
បើ�នឹង ATO ចូល់បើម�ល់  
ato.gov.au/linktomygov 

បើយ�ងផ្តាល់់បើ��ល់់ថាអ្ននក�ួរភីា�់ បើ�មនុបើពីល់បើ�ី�
ពីនធ (ថ្លៃថ្មីៃ�� 1 ដែខ្លះកកាដ្ឋា) បើដឹ�មី�ធ្លានាថាអ្ននក��លួ់
បានការត្រូ�ត្រូស័ិយទាក់�ងទាងំអ្នស់ិ និងគីាំនការ
ពីនាបើពីល់ បើ�កនងុការដ្ឋាក់ពាកយ�ទូា�់ពីនធរ�ស់ិ
អ្ននក។

បើ�បើពីល់អ្ននកបានភីា�់បើ�នឹង ATO online 
services រចួបើ��យ អ្ននកអាចចូល់បើត្រូ�� myTax 
បើដឹ�មី�ដ្ឋាក់ពាកយ�ទូា�់ពីនធរ�ស់ិអ្ននកបាន។ 

សិត្រូមា�់ព័ី�៌មាន�ដែនែមសិា�ពី�ការដ្ឋាក់ពាកយ�ទូា�់
ពីនធដំឹ�ូងរ�ស់ិអ្ននក ចូល់បើម�ល់  
ato.gov.au/firstreturn

ែខតុលា

ៃថ�ទី
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ដាក់ពាកយនៅដាយនៅប្រ�ីភ្នាន ក់ងារពន្ធធដែ�លី�ន្ធចុ�
កនុង់�ញីី្ជីប្រតឹមិប្រតវូ
អ្ននកអាចបើត្រូ��បើត្រូ��ភាន ក់ង្ការពីនធដែដឹល់មានចុ�កនងុ�ញ្ជីី�
ត្រូ�ឹមត្រូ�វូបើដឹ�មី�បើរៀ�ចំ និងដ្ឋាក់ពាកយ�ទូា�់ពីនធរ�ស់ិ
អ្ននក។ អ្ននកត្រូ�វូការទាក់�ងពួីកបើ�ឱ្យយបានមនុថ្លៃថ្មីៃ�� 
31 ដែខ្លះ�ុលា។ សិត្រូមា�់ព័ី�៌មាន�ដែនែម ចូល់បើម�ល់  
ato.gov.au/lodgewithanagent

ជំីនួ្ធយ និ្ធង់ការគាំបំ្រ�នៅ�ីមិីីដាក់ពាកយ
បើ�បើពីល់បើ�ី�ពីនធ អ្ននកអាច��លួ់បានជំួនួយកនងុ
ការបើ�ី�ពីនធរ�ស់ិអ្ននកបើដ្ឋាយមិន�ិ�ថ្លៃថ្មីះ។ បើសិវា 
Tax Help (ជំួនួយបើ�ី�ពីនធ) រ�ស់ិបើយ�ងមាន
សិត្រូមា�់អ្ននកមានត្រូបាក់ចំណូួល់ កនងុរងង់ី 60.000 
ដុឹលាះ រ ឬ�ិចជាងកនងុមយួឆ្នាំន ។ំ ត្រូ�សិិនបើ��  
អ្ននកត្រូ�វូការជំួនួយកនងុការ�ំបើពីញការ�ទូា�់ពីនធ
រ�ស់ិអ្ននក អ្ននកសិី័ត្រូ�ចិ�ាដែដឹល់បាន��លួ់ការ
�ណួាុ ��ណាា ល់ត្រូ�ឹមត្រូ�វូរ�ស់ិបើយ�ងអាចជួួយអ្ននក
បាន។ ពួីកបើ�ផ្តាល់់បើសិវាបើដ្ឋាយរកាភាពីសិមាៃ �់  
និងមិន�ិ�ថ្លៃថ្មីះបើដឹ�មី�ជួួយមនុសិេ�បូើ��ំបើពីញការ
�ទូា�់ពីនធតាមអ្ននឡាញបើដ្ឋាយបើត្រូ�� myTax។

Tax Help �ឺមានបើ�កនងុ��ត្រូកងុ�ំៗទាងំអ្នស់ិ 
បើ��យ��កដែនះងបើផ្តេងបើ�ៀ�ជាបើត្រូច�នបើ�ត្រូ�បើ�សិ
អូ្នត្រូ�ា ល់� ចា�់ពី�ដែខ្លះកកាដ្ឋាដឹល់់ ដែខ្លះ�ុលាជាបើរៀងរាល់់
ឆ្នាំន ។ំ សិត្រូមា�់ព័ី�៌មាន�ដែនែមសិា�ពី� Tax Help  
ចូល់បើម�ល់ ato.gov.au/taxhelp
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TFNការពារព័ី�៌មានរ�ស់ិអ្ននក 

វាមាន�រៈសំិខាន់ត្រូ�វូការពារព័ី�៌មានផ្ទាា ល់់ខ្លះះួន
រ�ស់ិអ្ននក។

TFN រ�ស់ិអ្ននក�ឺបើ�ជាមយួអ្ននកមួយជួ�វ�ិ ដូឹបើចន�
រកាវា�កុឱ្យយមានសិវុ�ែិភាពី។ អ្ននករកា�កុ TFN 
ដឹដែដឹល់ បើទា�ជាអ្ននក�ាូរបើ�ី� ឬ�ាូរអាសិយដ្ឋាា ន 
ផ្ទាះ ស់ិបើ�រស់ិបើ�រដឹាបើផ្តេង ឬក៏បើ�បើត្រូ�ត្រូ�បើ�សិកា�។

កំុឱ្យយអ្ននកបើផ្តេងបើត្រូ�� TFN រ�ស់ិអ្ននកឱ្យយបើ�� បើទា�ជា
មិ�ាភិកាិ ឬ�ច់ញា�ិក៏បើដ្ឋាយ។ ការអ្ននុញ្ញាា �ឱ្យយ 
អ្ននកបើផ្តេងបើត្រូ��វា ការឱ្យយវាបើ�អ្ននកបើត្រូ� ឬក៏ការល់ក់វា
�ឺជា��ឧត្រូកិដឹា។

ឱ្យយ TFN រ�ស់ិអ្ននកបើ�ដែ�៖
■ បើយ�ង បើ�បើពីល់ពិីភាកាកំណួ�់ត្រូតាពីនធរ�ស់ិអ្ននក
■ និបើ�ជួករ�ស់ិអ្ននក�នាា �់ពី�អ្ននកចា�់បើផ្តា�មការង្ការ 

ក៏�ុុដែនាមិនផ្តាល់់បើ�កនងុពាកយសិុំការង្ការបើ�
■ �នាគាំររ�ស់ិអ្ននក ឬក៏�ែ �័ន�រិញ្ជីាវ�ែុ

បើផ្តេងបើ�ៀ�
■ Services Australia
■ ភាន ក់ង្ការពីនធដែដឹល់មានចុ�កនងុ�ញ្ជីី�ត្រូ�ឹមត្រូ�វូរ�ស់ិ

អ្ននក
■ មលូ់និ�ិត្រូបាក់បើ��ននិវ�ាន៍ (super) រ�ស់ិអ្ននក
■ ត្រូ�ឹ��ែ នឧ�ាមភសិិកា ឬ�កល់វ�ិាល័់យ

បើដឹ�មី���លួ់បានត្រូបាក់កមូ�សិត្រូមា�់សិិសិេ ដូឹចជា 
Higher Education Loan Program 
(HELP) ។

ត្រូ�សិិនបើ��អ្ននក�ិ�ថា TFN រ�ស់ិអ្ននកបានបា�់  
បើ�ល់ចួ ឬក៏ត្រូ�វូបានបើ�បើត្រូ��ខុ្លះសិ សិមូរាយការណ៍ួ
មកបើយ�ងភាះ ម។ សិត្រូមា�់ព័ី�៌មាន�ដែនែម ចូល់បើម�ល់  
ato.gov.au/FindmyTFN

បើ�ី�ឱ្យយត្រូបាកដឹថាអ្ននករកា�កុព័ី�៌មានល់មអិ�
ផ្ទាា ល់់ខ្លះះួនរ�ស់ិអ្ននកឱ្យយមានសិវុ�ែិភាពីបើដឹ�មី� 
ជួួយ��់�ា �់��ឧត្រូកិដឹាល់ចួអ្ន�ាសិញ្ញាា ណួ។ 
��ឧត្រូកិដឹាល់ចួអ្ន�ាសិញ្ញាា ណួបើក��មានបើ��ង
បើ�បើពីល់ព័ី�៌មានល់មអិ�ថ្លៃនអ្ន�ាសិញ្ញាា ណួ
រ�ស់ិ�ុ�គល់ត្រូ�វូបានបើ�បើត្រូ��ត្រូបាស់ិបើដឹ�មី�ត្រូ�ត្រូពឹី�ា
��ឧត្រូកិដឹា។ សិមូចងចាថំា៖
■ កំុដែចករដំែល់ក�ណួន� myGov រ�ស់ិអ្ននក  

ឬក៏បើល់ខ្លះសិមាៃ �់អ្ននឡាញបើផ្តេងបើ�ៀ�ជាមយួ
អ្ននកណាឱ្យយបើ��– បើទា�ជាភាន ក់ង្ការពីនធរ�ស់ិ 
អ្ននក (ត្រូ�សិិនបើ�� អ្ននកបើត្រូ���ណួន�) ត្រូ�វូការ�ណួន� 
និងបើល់ខ្លះសិមាៃ �់កា�

■ កំុដ្ឋាក់�ញ្ជីូលូ់ TFN បើល់ខ្លះសិមាៃ �់ ឬក៏ព័ី�៌មាន
របើសិ��បើផ្តេងបើ�ៀ�បើ�កនងុអុ្ន�ដែមុល់ឱ្យយបើ��។

ការ�បើបាកតាមអុ្ន�ដែមុល់ �រូ�រ �រ និង�រូស័ិពីា
អាចបើម�ល់បើ� និង�ា �់បើ�ដូឹចជា�ួរឱ្យយបើជួឿជាក់ 
ណាស់ិ។ យល់់ដឹឹង និងត្រូ�សិិនបើ��អ្ននកមិនចាស់ិថា
ការត្រូ�ត្រូស័ិយទាក់�ងមកពី�នរណាបើ�  
សិមូទាក់�ងបើយ�ង បើដ្ឋាយចូល់បើម�ល់  
ato.gov.au/phoneus ឬក៏ចូល់បើម�ល់  
ato.gov.au/scams

សិត្រូមា�់ព័ី�៌មាន�ដែនែមសិា�ពី�របើ�ៀ�រកា�កុព័ី�៌មាន
ល់មអិ�ផ្ទាា ល់់ខ្លះះួនរ�ស់ិអ្ននកឱ្យយមានសិវុ�ែិភាពី  ចូល់បើម�ល់៖
■ ការការពារព័ី�៌មានរ�ស់ិអ្ននក –  

ato.gov.au/identitycrime 
■ ការ�បើបាកឱ្យយ�ង់ពីនធ –  

ato.gov.au/scams
■ ��ឧត្រូកិដឹាល់ចួអ្ន�ាសិញ្ញាា ណួ –  

ato.gov.au/identitytheft
■ scamwatch.gov.au
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