ਆਪਣੇ ਮੁਨ ਾਫੇ ਦਾ ਫੈਸ ਲਾ ਕਰਨਾ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਡਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ
ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹ� ਦੱ ਸਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਕੱ ਥ� ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਕੱ ਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਕੁੱ ਲ ਹੋਏ ਖਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱ ਲ ਹੋਈ ਆਮਦਨੀ ਿਵਚ� ਘਟਾ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ

ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਉਸ ਸਮ� ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਵਪਾਰ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ
ਬਾਰ�� ਮਹੀਨ� ਦਾ ਸਮ� ਿਹਸਾਬ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਜਨਵਰੀ ੧ ਤ� ਦਸੰ ਬਰ ੩੧ ਤੱ ਕ, ਜ� ਜੁਲਾਈ ੧ ਤ� ਜੂਨ ੩੦ ਤੱ ਕ।
ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੇ`ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਿਕਸਮ

•

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਨ�ਜੀ ਪਸੰ ਦ�

•

ਸੰ ਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ

ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਵਾਚਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਰੀਕਾਰਡ ਰੱ ਖੋ ਿਜਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਸਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ

(ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ) ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋਣ।

ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਣਾ
ਿਜਸ ਸਮ� ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਅਿਧਅਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਨੁਕਿਤਆਂ ਨੂੰ
ਿਵਚਾਰੋ:

1 888 576-4444 l 514 496-4636
infoentrepreneurs.org l acclr.ca l ccmm.ca
Acclr, par le biais de son service d’intelligence d'affaires, reçoit le soutien
financier de Développement économique Canada pour les régions du
Québec et est membre du Réseau Entreprises Canada.
Acclr, through its business intelligence department, receives financial support from Canada
Economic Development for Quebec Regions and is a member of the Canada Business Network.

•

ਵਸਤ� ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਤ� ਹੋਈ ਸਮੁੱ ਚੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਕਮ ਿਕੰ ਨੀ ਹੈ? (ਗਰੌਸ ਸੇਲ)

•

ਮੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ/ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਲੇ ਖੇ ਿਵਚ ਜਮ�� ਕੀਤੀ ਵਸਤ� ਦੀ ਰਕਮ?

•

ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ� ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਿਰਆਇਤ� ਦੀ ਰਕਮ ਿਕੰ ਨੀ ਹੈ? (ਿਡਸਕਾ�ਟ)

•

ਵਸਤ� ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਤ� ਹੋਈ ਕੁੱ ਲ (ਨ��ਟ) ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਕਮ ਿਕੰ ਨੀ ਹੈ? (ਕੁੱ ਲ ਿਵਕਰੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਿਵਕਰੀ ਿਵੱ ਚ�
ਮੋੜੀਆਂ, ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਿਰਆਇਤੀ ਵਸਤ� ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ)

•

ਦੂਜੇ ਸੋਿਮਆਂ ਤ� ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਕੰ ਨੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਕ ਤ� ਜਮ�� ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਿਵਆਜ, ਸਿਕਊਿਰਟੀ ਤ�
ਿਡਵੀਡ�ਡ, ਜ� ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਪੱ ਟੇ `ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਥ� ਤ� ਿਕਰਾਇਆ? (ਨਾਨ-ਓਪਰੇਿਟੰ ਗ ਆਮਦਨ)

•

ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਕਮ ਿਕੰ ਨੀ ਹੈ? (ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਅਸਲ ਿਵਕਰੀ ਤੇ ਨਾਨ-ਓਪਰੇਿਟੰ ਗ ਆਮਦਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।)

ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਣਾ
ਖਰਚੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਵੇਚੀਆਂ ਵਸਤ� ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਸਤ� ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਲਾਗਤ।
ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਹਨ:
•

ਵੇਚੀਆਂ ਵਸਤ� ਦੀ ਲਾਗਤ (ਵੇਚੀਆਂ ਵਸਤ� ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਮ� ਖ�ੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ
ਿਵਚ� ਅੰ ਤ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ।)

•

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ� (ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਉਸ ਅਸਲੀ ਦਰ `ਤੇ ਜੋ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਥ� ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੋਗੇ)

•

ਿਕਰਾਇਆ

•

ਉਪਯੋਗੀ ਚੀਜ਼� (ਿਬਜਲੀ, ਗੈਸ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਪਾਣੀ , ਆਿਦ)

•

ਵੈ�ਬ `ਤੇ ਹ�ਦ ਦਾ ਖਰਚਾ (ਓਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ, ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਹੋਸਿਟੰ ਗ, ਡੁਮੇਨ ਨ�ਮ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ)

•

ਵੰ ਡਣ ਦੇ ਖਰਚੇ

•

ਬੀਮਾ

•

ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ

•

ਦੇਖਭਾਲ (ਮੇਨਟਨ�ਸ)

•

ਘਸਾਈ (ਡੈਪ�ਸੀਏਸ਼ਨ) (ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਿਵਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਰਤ� ਦੇ ਸਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ
ਕੀਮਤ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰਨੀ)

•

ਟੈਕਸ ਤੇ ਲਾਇਸੰ ਸ

•

ਕਰਜ਼ੇ `ਤੇ ਲਈ ਰਕਮ ਦਾ ਿਵਆਜ

•

ਮਾੜੇ ਉਧਾਰ (ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਘਾਟਾ ਿਜਸਨੂੰ ਖਰਚੇ ਵ�ਗ ਹੀ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਉਧਾਰ ਉਗਰਾਇਆ ਨਹ�
ਜਾ ਸਕਦਾ)

•

ਪੇਸ਼ਾਵਾਰ ਮਦਦ (ਅਕਾ�ਟ�ਟ, ਵਕੀਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਆਿਦ)
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ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਨ�� ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਿਵਚ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਲ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਿਗਣ ਲਵੋ ਤ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਕੁਲ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱ ਚ� ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਿਵੱ ਚ� ਹੋਇਆ
ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਪਤਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ।
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