
ਤੋਹਫੇ ਅਤੇ ਦਾਨ

ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?

 ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ  ਦਿੱਤ ੇਗਏ ਿਾਨ ਵਾਸਤ ੇਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹ ੋਜੇਕਰ ਿਾਨ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਰੂੀਆਂ ਕਰਿਾ ਹ ੈ:
 � ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੇ ਤਹੋਫਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ (ਡੀ ਜੀ ਆਰ) ਨੂੰ  ਿਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
 �ਇਹ ਸੱਚ ਦਵਚੱ ਿਾਨ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ।ੈ ਿਾਨ ਸਵ-ੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਾਇਿਾਿ ਹੁਿੰਾ ਹ ੈਦਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਿਾ ਪਿਾਰਥਵਾਿੀ ਫਾਇਿਾ ਜਾਂ ਲਾਭ* ਪ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿ ੇਹੋ
 �ਇਸ ਿਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਾਇਿਾਿ ਵਜੋਂ ਹਣੋਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ,ੈ ਦਜਸ ਦਵਚੱ ਦਵਤੱੀ ਸੰਪਤੀ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
 � ਤੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਿਾਨ ਿਾ ਦਰਕਾਰਡ ਹ ੈ(ਉਿਾਹਰਣ ਰਸੀਿ)

* ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਾਰਥਵਾਿੀ ਫਾਇਿਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ੇਹ ੋ– ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਿਾਨੀ ਡੀ ਜੀ ਆਰ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਿਾਨ ਿ ੇਬਿਲੇ ਵਾਪਸੀ ਦਵਚੱ ਕੁਝ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿਾ  
ਹ ੈਦਜਸਿੀ ਮਾਇਕ ਕੀਮਤ ਹ ੈ– ਇਸ ਨੂੰ  ਯੋਗਿਾਨ ਮਦੰਨਆ ਜਾਂਿਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਵਧੇਰ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗ ੂਹੁਿੰੀਆਂ ਹਨ। ਦਜ਼ਆਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  
ato.gov.au/gift-or-contribution ਉਪਰ ਜਾਓ।

ਡੀ ਜੀ ਆਰ ਕੀ ਹੈ ?

ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੇ ਤਹੋਫਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ (ਡੀ ਜੀ ਆਰ) ਇਕ 
ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਫੰਡ ਹ ੈਜੋ ਟਕੈਸ ਿੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੇ ਤਹੋਫ ੇ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹ।ੈ

ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡੀ ਜੀ ਆਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁਿੰੀਆਂ। ਉਿਾਹਰਣ ਿ ੇਤਰੌ ਤ,ੇ ਦਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਲ 
ਕ ੇਧਨ ਇਕਠੱਾ ਕਰਨ ਿੀਆਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦੁਹਮੰਾਂ 
ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਚੱੋਂ ਧਨ ਇਕਠੱਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਬਹਤੁੀਆਂ ਵਬੈਸਾਈਟਾਂ ਡੀ ਜੀ ਆਰ ਿਆੁਰਾ ਨਹੀਂ 
ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਲੇੀਆ ਿ ੇਦਬਜ਼ਨੈਸ ਰਦਜਸਟਰ ਿੀ ਵਬੈਸਾਈਟ 
abn.business.gov.au/DgrListing.aspx ਉਪਰੋਂ 
ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਕਿ ੇਹ ੋਦਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਿਾਨ ਸਮਰਦਥਤ 
ਡੀ ਜੀ ਆਰ ਨੂੰ  ਦਗਆ ਹ।ੈ

ਮੈਨੂੰ  ਕਕਹੜ ੇਕਰਕਾਰਡਾਂ  
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੱੋਂ ਦਿੱਤ ੇਟਕੈਸ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇ
ਤਹੋਦਫਆਂ ਅਤ ੇਯੋਗਿਾਨਾਂ ਿਾ ਦਰਕਾਰਡ ਰਖੋੱ

ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਾਨ ਦਿਿੰ ੇਹ,ੋ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਡੀ ਜੀ ਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਰਸੀਿ ਦਿਿੰਾ ਹ ੈ– ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਿਣੇ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹ,ੈ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਵਚੱ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ 
ਵੀ ਿਸੂਰ ੇਦਰਕਾਰਡ ਵਰਤ ਕ,ੇ ਦਜਵੇਂ ਬੈਂਕ ਸਟਟੇਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ 
ਟਕੈਸ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹ।ੋ

ਜੇਕਰ ਡੀ ਜੀ ਆਰ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੇ ਤਹੋਫ ੇਵਾਸਤ ੇਰਸੀਿ 
ਜਾਰੀ ਕਰਿਾ ਹ,ੈ ਰਸੀਿ ਦਵਚੱ ਇਹ ਜ਼ਰਰੂ ਦਲਦਖਆ ਹਣੋਾ 
ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈ:

 � ਫੰਡ, ਅਦਧਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਿਾ ਨਾਮ ਦਜਸ ਨੂੰ  ਇਹ 
ਿਾਨ ਦਿੱਤਾ ਦਗਆ ਹੈ

 � ਡੀ ਜੀ ਆਰ ਿਾ ਏ ਬੀ ਐਨ (ਜੇ ਹਵੋ ੇ– ਕੁਝ ਡੀ ਜੀ 
ਆਰ ਦਜਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਚੂੀਬੱਧ ਹੁਿੰੀਆਂ ਹਨ 
ਕਲੋ ਹ ੋਸਕਿਾ ਏ ਬੀ ਐਨ ਨਾ ਹਵੋ)ੇ

 � ਦਕ ਰਸੀਿ ਇਕ ਤਹੋਫ ੇਲਈ ਹ।ੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੰ ਵਾਲੀ ਜਗਾ੍ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹ ੇਪ੍ੋਗਰਾਮ 
ਰਾਹੀਂ ਦਿਿੰ ੇਹ,ੋ ਤੁਹਾਡ ੇਰਜ਼ੋਗਾਰਿਾਤ ੇਵਲੱੋਂ ਦਿੱਤਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਸਾਰ ਜਾਂ ਦਲਖਤੀ ਦਰਕਾਰਡ ਸਬੂਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹ।ੈ

ਡੱਕਿਆਂ ਕਿੱਚ ਦਾਨ ਪਾਉਣਾ
 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਵਲੱੋਂ ਕੁਿਰਤੀ 

ਆਫਤ ਿ ੇਦਸ਼ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਦੱਬਆਂ ਦਵਚੱ ਧਨ 
ਇਕਠੱਾ ਕਰਨ ਿੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦੁਹਮੰ ਦਵਚੱ 

2 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਵਧੱ ਿਾ ਿਾਨ ਕਰਿ ੇਹ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 
ਯੋਗਿਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕੁਲ ਦਮਲਾ ਕ ੇ10 ਡਾਲਰ ਤਕੱ ਿੀ 
ਟਕੈਸ ਕਟੌਤੀ ਿਾ ਕਲੇਮ ਦਬਨਾਂ ਰਸੀਿ ਿ ੇਲੈ ਸਕਿ ੇ
ਹ।ੋ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਏ ਟੀ ਓ ਵਬੈਸਾਈਟ ਉਪਰ 
ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ

ਰਸੀਦਾਂ

ਦਾਨ ਦਦਓ

http://www.ato.gov.au/gift-or-contribution
http://www.abn.business.gov.au/DgrListing.aspx
http://www.ato.gov.au


ਇਹ ਸਾਧਾਰਣ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਹ।ੈ  
ਦਜ਼ਆਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਟਕੈਸ ਿਲਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ato.gov.au/gifts-and-donations ਉਪਰ ਜਾਓ।
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ਤੁਸੀਂ ਕਟੌਤੀ ਕਦੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇ 
ਹੋ ਅਤ ੇਕਦੋਂ ਨਹੀਂ

 ਤੁਸੀਂ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਿ ੇਯੋਗ ਹ ੋਸਕਿ ੇਹ ੋਜਿੋਂ :
 � ਤਹੋਫਾ ਜਾਂ ਿਾਨ 2 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੱ ਹ ੈਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਿਾਨ  
ਿਣੇ ਿਾ ਦਰਕਾਰਡ ਹੈ

 � ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਿਾਿ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਿਾਨ ਕਰਿ ੇਹ,ੋ ਦਫਰ ਵੀ ਖਾਸ ਦਨਯਮ ਲਾਗ ੂਹੁਿੰ ੇ
ਹਨ (ato.gov.au/gifts-and-fundraising-rules ਵਖੋੇ)

 � ਦਵਰਾਸਤ ਤ ੇਸਦਭਆਚਾਰਕ ਤਹੋਦਫਆਂ ਿ ੇਪ੍ੋਗਰਾਮ ਿ ੇਅਧੀਨ ਕੁਝ ਖਾਸ 
ਸਦਥੱਤੀਆਂ ਹਨ ਦਜੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਿਾਨ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲਾ ਹ ੋਸਕਿਾ ਹ ੈ(ਹਰੋ ਵਰੇਵ ੇਲਈ 
ato.gov.au/cultural-gifts ਵਖੋੇ)

 ਤੁਸੀਂ ਤਹੋਦਫਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਤ ੇਿਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿ ੇਜਿੋਂ ਇਹ 
ਇਸ ਲਈ ਹਣੋ :

	ਲਾਟਰੀ ਜਾਂ ਕਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਿੀਆਂ ਦਟਕਟਾਂ ਖਰੀਿਣ ਲਈ 
 (ਉਿਾਹਰਣ ਆਰ ਐਸ ਐਲ ਆਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਪਰਾਈਜ਼ ਹਮੋ)

	ਚੰਿਾ ਇਕਠੱਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਚੌਕਲੇਟ

	ਚੰਿਾ ਇਕਠੱਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਿ ੇਖਾਣੇ ਦਵਚੱ ਹਾਜ਼ਰ ਹਣੋ ਿੀ ਲਾਗਤ, 
 ਭਾਂਵੇਂ ਦਕ ਇਹ ਲਾਗਤ ਰਾਤ ਿ ੇਖਾਣੇ ਿੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਦਜ਼ਆਿਾ ਵੀ ਹਵੋੇ

	ਸਕੂਲ ਿ ੇਇਮਾਰਤੀ ਫੰਡ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਭੁਗਤਾਨ, ਉਿਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 
 ਸਕੂਲ ਿੀ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਿਾ ਇਕ ਦਵਕਲਪ

	ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤ ੇਿੋਸਤਾਂ ਨੂੰ  ਤਹੋਫ,ੇ ਕਾਰਣ ਭਾਂਵੇਂ ਕਈੋ ਵੀ ਹਵੋੇ

	ਤਨਖਾਹ ਕਟਵਾਉਣ ਿ ੇਪ੍ਬੰਧਾਂ ਿ ੇਅਧੀਨ ਦਿੱਤ ੇਗਏ ਿਾਨ

	ਵਸੀਹਤ ਿ ੇਅਧੀਨ ਦਿੱਤ ੇਗਏ ਿਾਨ

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤ ੇਆਜ਼ਾਦ 
ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਤ ੇਮੈਂਿਰਾਂ ਨੂੰ  ਤਹੋਫੇ ਅਤ ੇ 
ਕਦੱਤ ੇਗਏ ਦਾਨ

ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਵਚੱ, ਤੁਹਾਡ ੇਿਆੁਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤ ੇਆਜ਼ਾਿ ਉਮੀਿਵਾਰਾਂ 
ਨੂੰ  ਦਿੱਤ ੇਗਏ ਤਹੋਫ ੇਤ ੇਿਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕਟੌਤੀ ਵਜੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹ।ੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਤਹੋਫਾ ਜਾਂ ਿਾਨ ਜ਼ਰਰੂ 2 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧੱ ਹਵੋ ੇਅਤ ੇਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਾਇਿਾਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਿਾਨ ਿਣੇ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਦਹਲਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹਵੋ।ੇ ਇਸ ਦਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਰਦਜਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ  ਮੈਂਬਰ ਹਣੋ ਿਾ ਚੰਿਾ ਦਿਿੰ ੇਹ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਤਹੋਫਾ ਜਾਂ ਿਾਨ 
ਜ਼ਰਰੂ ਦਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਿਣੇਾ ਹ,ੈ ਨਾ ਦਕ ਕਾਰਬੋਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਇੋਆ,ਂ ਅਤ ੇਇਹ ਵਸੀਹਤ 
ਵਾਲਾ ਿਾਨ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਿਾ।

ਇਕ ਆਮਿਨ ਸਾਲ ਿ ੇਦਵਚੱ ਤੁਸੀਂ ਵਧੱ ਤੋਂ ਵਧੱ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹ ੋ:

 � ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ  1500 ਡਾਲਰ ਯੋਗਿਾਨ ਤ ੇਤਹੋਦਫਆਂ ਵਾਸਤ,ੇ ਅਤੇ

 � ਆਜ਼ਾਿ ਉਮੀਿਵਾਰਾਂ ਤ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ  1500 ਡਾਲਰ ਯੋਗਿਾਨ ਤ ੇਤਹੋਦਫਆਂ ਵਾਸਤ।ੇ

ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਦਿੱਤ ੇ 
ਿਾਨ ਿਾ ਦਰਕਾਰਡ ਜ਼ਰਰੂ ਰਖੱਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ।ੈ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਕ ਕਣੌ  
ਰਦਜਸਟਰਡ ਹ,ੈ ਉਪਰ ਜਾਓ :  
ato.gov.au/political-gifts.

ਿ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

https://www.ato.gov.au/gifts-and-donations
http://www.ato.gov.au/gifts-and-fundraising-rules
http://www.ato.gov.au/cultural-gifts
http://www.ato.gov.au/political-gifts



