์
ตแ์ วร
ซอฟ

ตุลาคม

TFN

เกษียณ

ใบเสร็จ

ยืน


ภาษีีในออสเตรเลีีย
สิ่�ง่ ที่่คุ
� ณ
ุ จำำ �เป็็ นต้องทราบ
้
ato.gov.au

ทำำ�ไมเราถึึงต้ ้องจ่่ายภาษีี
ภาษีีคืือเงิินที่่�บุคค
ุ ล และธุุรกิิจจ่่ายให้ ้กัับ
รััฐบาลออสเตรเลีียเพื่่�อให้ ้บริิการด้ ้านต่่าง ๆ
รวมถึึง:
■

สุุขภาพ

■

การศึึกษา

■

การป้้ องกัันประเทศ

■

ถนนและทางรถไฟ

■
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ประกัันสัังคมและการจ่่ายเงิินอื่่�น ๆ จาก
Centrelink - Services Australia

ในฐานะชาวออสเตรเลีีย เราใช้ ้ชีีวิิตอย่่างมีี
ความสุุขด้ ้วยการเข้ ้าถึึงระบบสุุขภาพที่่�ดีี
การศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพ และสิ่่�งอำำ�นวยความ
สะดวกในชุุมชนต่่าง ๆ มากมาย (ตััวอย่่าง
เช่่น สวนสาธารณะและสนามเด็็กเล่่น)
ซึ่่�งได้ ้รัับการสนัับสนุุนผ่่านการเก็็บภาษีี

TFN

คุุณต้ ้องจ่่ายภาษีี เท่่าใด
จำำ�นวนภาษีีที่คุ
�่ ณ
ุ ต้ ้องจ่่ายขึ้้�นอยู่่�กับ
ั :
■

คุุณเป็็ นผู้้�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่ใ� นออสเตรเลีียเพื่่�อ
วััตถุป
ุ ระสงค์์ด้ ้านภาษีีหรืือไม่่

■

คุุณมีีรายได้ ้เท่่าใด

■

คุุณทำำ�งานมากกว่่าหนึ่่ง� อย่่างหรืือไม่่

■

คุุณมีี tax file number (TFN)
(เลขประจำำ�ตััวผู้้�เสีียภาษีี ) หรืือไม่่
นี่่�ก็็คือ
ื เลขประจำำ�ตััวที่่�คุณ
ุ ควรแจ้ ้งให้ ้
นายจ้ ้างของคุุณทราบ หลัังจากที่่�คุณ
ุ ได้ ้
เริ่่�มงานกัับพวกเขา

หากคุุณเริ่่�มทำำ�งานก่่อนที่่�จะมีี TFN คุุณมีี
เวลา 28 วัันเพื่่�อขอรัับเลขประจำำ�ตััวนี้้�และ
แจ้ ้งให้ ้นายจ้ ้างของคุุณทราบ หากคุุณไม่่มีี
เลขประจำำ�ตััวนี้้� นายจ้ ้างจำำ�เป็็ นต้ ้องหััก
ภาษีีจากรายได้ ้ของคุุณตามอััตราสููงสุุด
หากต้ ้องการข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมว่่าคุุณจะต้ ้อง
จ่่ายภาษีี เท่่าใด โปรดเข้ ้าไปที่่�
ato.gov.au/rates

3

สมัคร
ั

ก่่อนที่่�คุณ
ุ เริ่่�มทำำ�งาน
ใบอนุุญาตทำำ�งานในออสเตรเลีีย
หากคุุณเป็็ นผู้้�พำำ�นัักที่่�เป็็ นชาวต่่างชาติิ คุุณ
จำำ�เป็็ นต้ ้องขอใบอนุุญาตจาก Department
of Home Affairs ก่่อนที่่�จะเริ่่�มทำำ�งานใน
ออสเตรเลีีย Home Affairs สามารถให้ ้
ข้ ้อมููลที่่�มีีประโยชน์์ให้ ้แก่่คุณ
ุ ได้ ้ รวมถึึง
ประเภทของวีีซ่่าที่่�อนุุญาตให้ ้คุุณทำำ�งานใน
ออสเตรเลีีย
หากต้ ้องการข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการ
อนุุญาตทำำ�งานในออสเตรเลีีย โปรดเข้ ้าไป
ที่่� homeaffairs.gov.au
ี ภาษีี
รั ับเลขประจำำ�ตั ัวผู้้เ� สีย
เลขประจำำ�ตััวผู้้�เสีียภาษีี (TFN) ของคุุณคืือ
เลขประจำำ�ตััวของคุุณ คุุณสามารถรัับ TFN
ได้ ้ฟรีี
คุุณควรขอรัับ TFN ก่่อนเริ่่�มทำำ�งานหรืือหลััง
จากเริ่่�มทำำ�งานทัันทีี มิิฉะนั้้�นคุุณจะต้ ้องจ่่าย
ภาษีี แพงขึ้้�น
เราออกเลข TFN ให้ ้แก่่บุคค
ุ ลธรรมดา
ธุุรกิิจ และองค์์กรอื่่�น ๆ เพื่่�อใช้ ้ระบุุตัวั ตน
และเก็็บบัันทึึกข้ ้อมููล
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โดยวิิธีีที่่�คุณ
ุ ยื่่�นขอ TFN จะขึ้้�นอยู่่�กับ
ั
สถานการณ์์ของคุุณ หากต้ ้องการข้ ้อมููล
เพิ่่�มเติิม โปรดเข้ ้าไปที่่� ato.gov.au/tfn
หากคุุณย้ ้ายถิ่่�นมาที่่�ออสเตรเลีีย หรืือถืือ
วีีซ่่าผู้้�พำำ�นัักชั่่�วคราวที่่�อนุุญาตให้ ้คุุณทำำ�งาน
ในออสเตรเลีีย คุุณสามารถยื่่�นขอ TFN
ทางออนไลน์์ได้ที่่้ � ato.gov.au/tfnautoreg
เมื่่�อกรอกแบบฟอร์์มคำำ�ขอครบถ้ ้วนแล้ ้ว คุุณ
จำำ�เป็็ นต้ ้องมีีเอกสารที่่�ยืน
ื ยัันตััวตนของคุุณ
การดำำ�เนิินการขอ TFN และส่่ง TFN ไปยััง
ที่่�อยู่่ข
� องคุุณอาจใช้ ้เวลาสููงสุุดถึึง 28 วััน

TFN
การเก็็บรั ักษา TFN ของคุุณให้้
ปลอดภั ัย
TFN จะอยู่่�กับ
ั คุุณไปตลอดชีีวิิต ดัังนั้้�น
โปรดเก็็บรัักษาไว้ ้ให้ ้ปลอดภััย TFN ของ
คุุณจะยัังคงเป็็ นหมายเลขเดิิม แม้ ้ว่่าคุุณจะ
เปลี่่�ยนชื่่�อหรืือที่่�อยู่่� เปลี่่�ยนงาน ย้ ้ายไปรััฐ
อื่่�น หรืือไปต่่างประเทศก็็ตาม
อย่่าให้ ้ผู้้�อื่่�นใช้ ้ TFN ของคุุณโดยเด็็ดขาด
แม้ ้แต่่เพื่่�อนหรืือญาติิก็็ตาม การอนุุญาต
ให้ ้บุุคคลอื่่�นใช้ ้เลขประจำำ�ตััว การมอบเลข
ประจำำ�ตััวให้ ้บุุคคลอื่่�น หรืือขายเลขประจำำ�
ตััวถืือเป็็ นอาชญากรรม
มอบ TFN ของคุุณให้ ้แก่่บุคค
ุ ลต่่าง ๆ
ต่่อไปนี้้�เท่่านั้้�น:
■ ให ้แก่เราขณะพูดคุยเรือ
่ งบันทึกทาง
ภาษีของคุณ
■ ให ้แก่นายจ ้างของคุณหลังจากคุณเรม
ิ่
งาน แต่อย่าให ้ในขณะที่สมัครงาน
■ ธนาคารหรือสถาบันการเงน
ิ อืน
่ ๆ
■ Services Australia
■ ตัวแทนภาษีที่จดทะเบียนของคุณ
■ กองทุนเงินเกษียณ (ซูเปอร์) ของคุณ
■ สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
ของคุณเพือ
่ เข ้าถึงเงินกู ้ยืมเพือ
่ การ
ศึกษา เช่น Higher Education Loan
Program (HELP)

รายงานการสููญหาย การถููกขโมย หรืือการ
ใช้ ้ TFN ในทางที่่�ผิิดต่อ
่ เราทัันทีี
โดยติิดต่่อที่่�หมายเลข 1800 467 033
การเก็็บรัักษา TFN และรายละเอีียดอื่่�น ๆ
ที่่�ใช้ ้ระบุุตัวั ตนให้ ้ปลอดภััยจะช่่วยป้้ องกััน
อาชญากรรมด้ ้านเอกลัักษณ์บุ
์ คค
ุ ลได้ ้
อาชญากรรมด้ ้านเอกลัักษณ์บุ
์ คค
ุ ลเกิิดขึ้้�น
เมื่่�อรายละเอีียดเอกลัักษณ์ข
์ องบุุคคลถููก
ใช้ ้เพื่่�อกระทำำ�ความผิิด
อีีเมล โทรสาร ข้ ้อความ และโทรศััพท์ ์
หลอกลวงอาจฟัั งดููน่่าเชื่่�อถืือมาก อย่่า
ป้้ อน TFN รหััสผ่่าน หรืือข้ ้อมููลที่่�ละเอีียด
อ่่อนใด ๆ ลงในอีีเมลหรืือ SMS โปรดใช้ ้
ความระมััดระวััง และถ้ ้าคุุณไม่่แน่่ใจว่่าการ
สื่่�อสารดัังกล่่าวมาจากเราหรืือไม่่ โปรด
ติิดต่่อสายด่่วนแจ้ ้งการหลอกลวงของเราที่่�
หมายเลข 1800 008 540
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หากต้องการข้
้
อมููลเพิ่่
้
ม
� เติิมเกี่่ย
� วกัับวิิธีีการ
เก็็บรายละเอีียดของคุุณให้ปลอดภัั
้
ย โปรด
เข้าไปที่่
้
:�
■ การคุ ้มครองข ้อมูลของคุณ
– ato.gov.au/identitycrime
■ การหลอกลวงอ ้างภาษี
– ato.gov.au/scams
■ อาชญากรรมด ้านเอกลักษณ์บคค
ุ ล
– ato.gov.au/identitytheft
■ scamwatch.gov.au
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Australian business numbers
ำ
(ABN) มีีไว้้สำ�หรั
ับธุุรกิิจ
ไม่่ใช่่ทุกค
ุ นที่่�มีีสิิทธิ์์� หรืือจำำ�เป็็ นต้ ้องมีี
ABN เพื่่�อที่่�จะทำำ�งานในออสเตรเลีีย การมีี
ABN หมายความว่่าคุุณ:
■ ท�ำธุรกิจส่วนตัว
■ ต ้องจ่ายภาษีของตัวคุณเองให ้กับเรา
■ อาจจ�ำเป็ นต ้องจ่ายเงินเกษียณ
(ซููเปอร์์) ให้ ้กัับตััวคุุณเอง
■ อาจไม่ม ีประกัน หากคุณได ้รับบาดเจ็บ
หากต้องการข้
้
อมููลเพิ่่
้
ม
� เติิมเกี่่ย
� วกัับการขอ
ABN โปรดเข้าไปที่่
้
� abr.gov.au

เมื่่�อคุุณเริ่่ม
� ทำำ�งาน
้ จงเลขประจำำ�ตั ัว
กรอกแบบฟอร์์มชี้�แ
ี ภาษีีให้้เสร็็จ
ผู้้เ� สีย
เมื่่�อคุุณเริ่่�มทำำ�งาน นายจ้ ้างของคุุณจะขอ
ให้ ้คุุณกรอก Tax file number declaration
(แบบฟอร์์มชี้้�แจงเลขประจำำ�ตััวผู้้�เสีียภาษีี )
(NAT 3092) เพื่่�อแจ้ ้ง TFN และข้ ้อมููลส่่วน
ตััวของคุุณให้ ้พวกเขาทราบ
พวกเขาจะใช้ ้แบบฟอร์์มการชี้้�แจงนี้้�เพื่่�อ
คำำ�นวณว่่าคุุณจะต้ ้องเสีียภาษีี เป็็ นจำำ�นวน
เท่่าไร
คุุณมีีเวลา 28 วัันเพื่่�อกรอกแบบฟอร์์ม
ชี้้�แจงนี้้�ให้ ้เสร็็จและมอบให้ ้แก่่นายจ้ ้างของ
คุุณ หากคุุณไม่่ดำำ�เนิินการดัังกล่่าว
นายจ้ ้างจำำ�เป็็ นต้ ้องหัักภาษีีจากรายได้ ้ของ
คุุณตามอััตราสููงสุุด

เกษีียณ

เงิินเกษีียณ (ซููเปอร์์)
ซููเปอร์์คือ
ื ระบบออมทรััพย์เ์ พื่่�อการเกษีี ยณ
ของออสเตรเลีีย นี่่�คือ
ื เงิินที่่�แบ่่งออกมา
ตลอดชีีวิิตการทำำ�งานของคุุณเพื่่�อมอบให้ ้
แก่่คุณ
ุ หลัังจากที่่�คุณ
ุ เกษีี ยณ
เมื่่�อคุุณเริ่่�มงานใหม่่ คุุณก็็จำำ�เป็็ นที่่�จะต้ ้อง
เข้ ้าใจระบบของเงิินเกษีี ยณ (ซููเปอร์์) และ
ทราบถึึงสิิทธิิและสิิทธิิประโยชน์์ต่า่ ง ๆ
ของตนเอง การตััดสิินใจในปัั จจุบั
ุ น
ั และใน
อนาคตจะส่่งผลกระทบต่่อวิิถีีชีีวิิตของคุุณ
เมื่่�อคุุณเกษีี ยณ
เงิินอุุดหนุุนเงิินเกษีี ยณ (ซููเปอร์์) จาก
นายจ้ ้างเป็็ นเงิินส่่วนเพิ่่�มเติิมจากเงิินเดืือน
ของคุุณ คนส่่วนใหญ่่สามารถเลืือกได้ ้ว่่าจะ
จ่่ายเงิินอุุดหนุุนให้ ้กัับกองทุุนซููเปอร์์ของ
ออสเตรเลีียใด
โดยทั่่�วไปแล้ ้ว ถ้ ้าคุุณได้ ้รัับเงิิน $450 ขึ้้�น
ไปในเดืือนปฏิิทิิน นายจ้ ้างต้ ้องจ่่ายเงิิน
สมทบตามสััดส่ว่ นร้ ้อยละของเงิินได้ ้ของ
คุุณเข้ ้าบััญชีีซููเปอร์์ให้ ้แก่่คุณ
ุ
หากต้องการข้
้
อมููลเพิ่่
้
ม
� เติิมเกี่่ย
� วกัับเงิินซููเปอร์์
โปรดเข้าไปที่่
้
� ato.gov.au/super
คุุณยัังสามารถดููวิิธีีตรวจสอบเงิินซููเปอร์์ของ
คุุณได้ที่่้ � ato.gov.au/trackyoursuper
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ยื่่น
�

การยื่่่�นขอคืืืน
� ภาษีีี�
ในฐานะบุุคคลธรรมดา คุุณต้ ้องยื่่�นภาษีี
ในกรณีีที่่�:
■ คุณจ่ายภาษีไปในระหว่างปีภาษี
(1 กรกฎาคมถึึง 30 มิิถุุนายน)
■ เงินได ้ที่ต ้องเสียภาษี (รวมถึงเบี้ยเลี้ยง
หรือการช�ำระเงินจาก Centrelink)
เกิินเกณฑ์์บางประการสำำ�หรัับผู้้�มีีถิ่่�นที่่�
อยู่่ใ� นประเทศ – โปรดเข้ ้าไปที่่�:
ato.gov.au/DoINeedToLodge
■ คุณเป็ นผู ้พ�ำนั กชาวต่างชาติใน
ออสเตรเลีย และมีรายได ้ $1 ขึน
้ ไปใน
ระหว่างปีภาษี (ไม่รวมถึงรายได ้ที่ถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายส�ำหรับผู ้มีถิ่นที่อยูน
่ อก
ประเทศ)
■ คุณออกจากออสเตรเลียถาวร หรือออก
ไปนานกว่าหนึง่ ปีภาษี
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ข้้อมููลที่่�คุณ
ุ จำำ�เป็็นต้้องใช้้ยื่่�นภาษีี
ขณะยื่่�นภาษีี คุุณจำำ�เป็็ นต้ ้องทราบว่่า:
■ คุณมีรายได ้เท่าใดจากการท�ำงาน จาก
ดอกเบี้ยในบัญชีธนาคารหรือการลงทุน
■ คุณถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจากรายได ้
ของคุุณไปเท่่าใด (นายจ้ ้างหัักเงิิน
จากรายได้ ้ของคุุณและส่่งให้ ้กัับเรา
เป็็ นจำำ�นวนเท่่าใด)
■ เกี่ยวกับเงินลดหย่อนและภาษีลดหย่อน
ใด ๆ ที่คุณอ ้างสิทธิ์

ียณre
เกษwa
Soft

เงิินลดหย่่อนเป็็ นค่่าใช้ ้จ่่ายที่่�คุณ
ุ สามารถ
อ้ ้างสิิทธิ์์�เพื่่�อใช้ ้ลดเงิินภาษีี ที่�คุ
่ ณ
ุ ต้ ้องจ่่าย
เงิินลดหย่่อนส่่วนใหญ่่เป็็ นค่่าใช้ ้จ่่ายที่่�
เกี่่�ยวข้ ้องกัับงาน ซึ่่�งก็็คือ
ื จำำ�นวนเงิินที่่�คุณ
ุ
ต้ ้องชำำ�ระไปกัับบางสิ่่�งบางอย่่างเพื่่�อช่่วยคุุณ
หารายได้ ้ คุุณต้ ้องสามารถแสดงได้ ้ว่่า:
■ ค่าใช ้จ่ายเกี่ยวข ้องโดยตรงกับการหา
รายได ้
■ ค่าใช ้จ่ายที่ไม่มล
ี กษ
ั ณะเป็ นค่าใช ้จ่าย
ส่วนตัว
■ คุณมีบน
ั ทึกที่ยืนยันถึงค่าใช ้จ่ายของคุณ
(เช่่น ใบเสร็็จ)
นายจ้ ้างของคุุณจำำ�เป็็ นต้ ้องให้ ้ใบแสดง
รายการเงิินได้ ้หรืือสรุุปการชำำ�ระเงิินกัับคุุณ
ข้ ้อมููลดัังกล่่าวจะแสดงว่่าคุุณมีีรายได้ ้เท่่าใด
และคุุณจ่่ายภาษีี ไปเท่่าใด

หากต้้องการข้้อมููลเพื่่อ
� ช่ว่ ยคุุณยื่่น
� ภาษีี
โปรดเข้้าไปที่่�:
■ ato.gov.au/whentolodge
■ ato.gov.au/incomeyoumustdeclare
■ ato.gov.au/deductions
■ ato.gov.au/incomestatement
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ใบเสร็จ

การเก็็บบั ันทึึก
เมื่่�อคุุณยื่่�นภาษีี เราจะประมวลผลและ
คำำ�นวณว่่าคุุณชำำ�ระภาษีี เป็็ นจำำ�นวนที่่�ถููก
ต้ ้องหรืือไม่่ เราจะแจ้ ้งผลให้ ้คุุณทราบ
โดยส่่งหนัังสืือแจ้ ้งการประเมิินให้ ้กัับคุุณ
คุุณต้ ้องเก็็บรัักษาบัน
ั ทึึก เช่่น ใบเสร็็จ
อ้ ้างสิิทธิ์์�การลดหย่่อนเอาไว้ ้ คุุณต้ ้องเก็็บ
รัักษาบัน
ั ทึึกเหล่่านี้้�ไว้ ้อย่่างน้ ้อยห้ ้าปีีนัับ
จากวัันที่่�คุณ
ุ ยื่่�นภาษีี เราอาจขอให้ ้คุุณ
สำำ�แดงบัันทึึกเหล่่านี้้�แก่่เรา
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หากต้ ้องการข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ การ
เก็็บบัันทึึก โปรดเข้ ้าไปที่่� ato.gov.au/
taxrecords
myDeductions เป็็ นวิิธีีการที่่�สะดวกสบาย
เพื่่�อเก็็บบัันทึึกรายได้ ้ และรายจ่่ายของ
คุุณไว้ ้ในที่่�เดีียว ดาวน์์โหลด ATO app
(แอป) ไปยัังอุุปกรณ์์อัจ
ั ฉริิยะของคุุณ
แล้ ้วเลืือกไอคอน myDeductions
เข้าไปที่่
้
� ato.gov.au/app
หากต้ ้องการข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ
เครื่่�องมืือ myDeductions โปรดเข้ ้าไปที่่�
ato.gov.au/myDeductionatoapp

ตุลาคม

กรอกข้ ้อมููลและยื่่�นภาษีี
ต้้องยื่่�นภาษีีเมื่่�อใด
หากคุุณเตรีียมเอกสารและยื่่�นภาษีี ของ
ตััวเอง คุุณต้ ้องยื่่�นเอกสารภายในวัันที่่�
31 ตุุลาคม หากคุุณใช้ ้บริิการตััวแทน
ภาษีี เป็็ นครั้้�งแรก หรืือใช้ ้บริิการ
ของตััวแทนที่่�แตกต่่างจากปีีที่่�แล้ ้ว คุุณต้ ้อง
ติิดต่่อตััวแทนภายในวัันที่่�
31 ตุุลาคม
คุุณอาจต้ ้องชำำ�ระค่่าปรัับ หากคุุณไม่่ยื่่�น
ภาษีี และจ่่ายเงิินที่่�คุณ
ุ ค้ ้างอยู่่ใ� ห้ ้กัับเรา

การยื่่�นภาษีีทางออนไลน์์โดยใช้้
myTax
คุุณสามารถยื่่�นภาษีีทางออนไลน์์ได้ ้โดยใช้ ้
myTax ซึ่่�งเป็็ นวิิธีียื่่�นภาษีีทางออนไลน์์ที่� ่
ทั้้�งรวดเร็็ว ง่่ายดาย และปลอดภััย
สำำ�หรัับการใช้ ้งาน myTax คุุณจำำ�เป็็ น
ต้ ้องสร้ ้างบััญชีี myGov เป็็ นอัันดัับแรก
แล้ ้วจึึงผููกบััญชีีของคุุณเข้ ้ากัับบริิการ
ออนไลน์์ของ ATO
โปรดเข้าไปที่่
้
� ato.gov.au/firstreturn

การยื่่น
� ภาษีีโดยใช้้ตั ัวแทนภาษีีที่่จ
� ด
ทะเบีียน

คุุณสามารถใช้ ้ตััวแทนภาษีี ที่�จดท
่
ะเบีียน
เพื่่�อเตรีียมเอกสารและยื่่�นภาษีี ของคุุณได้ ้
คุุณจำำ�เป็็ นต้ ้องติิดต่่อพวกเขาก่่อนวัันที่่�
31 ตุุลาคม คุุณสามารถค้ ้นหาตััวแทนภาษีี
ที่่�จดทะเบีียน หรืือตรวจสอบว่่าพวก
เขาเป็็ นตััวแทนภาษีี ที่�จดท
่
ะเบีียนหรืือไม่่
โดยเข้ ้าไปที่่� ato.gov.au/
lodgewithanagent

่ ยเหลืือเพิ่่�มเติิมในการยื่่�น
ความช่ว
ภาษีี
หากคุุณต้ ้องการความช่่วยเหลืือในการยื่่�น
ภาษีี คุุณสามารถใช้ ้โปรแกรม Tax Help
ได้ ้
Tax Help คืือกลุ่่�มของชุุมชนอาสาสมััครที่่�
ผ่่านการฝึึ กอบรมและได้ ้รัับการรัับรองของ
ATO ที่่�ให้ ้บริิการช่่วยเหลืือคนทั่่�วไปในการ
ยื่่�นภาษีีทางออนไลน์์โดยใช้ ้ myTax ซึ่่�ง
เป็็ นบริิการที่่�ไม่่มีีค่า่ ใช้ ้จ่่ายและไม่่เปิิดเผย
ข้ ้อมููลลัับ
โดยเปิิดให้ ้บริิการตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคมถึึง
ตุุลาคมในเมืืองหลวงทุุกแห่่ง และพื้้�นที่่�
ระดัับภููมิิภาคมากมายทั่่�วออสเตรเลีีย
หากต้ ้องการข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ
Tax Help โปรดเข้ ้าไปที่่� ato.gov.au/
taxhelpprogram
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