هل أنت سائق يوفر وسيلة نقل
ride-sourcing driver؟

ما يجب عليك معرفته عن التزاماتك الضريبية
إذا كنت تقدم خدمات توفير وسيلة نقل (يشار إليها أحيانًا بـ
مفيدا
’مشاركة وسيلة النقل  ،)‘ride-sharingتجد هنا
ملخصا ً
ً
عن التزاماتك الضريبية.

بالنسبة لـ  ،GSTأنت بحاجة إلى

لضريبة الدخل

العمال أ
رقم أ
السترالي ()ABN

قم بإدراج ما تكسبه (مثل التعرفة ،والبقشيش والعالوات) كمدخول في عائد
ضريبة دخلك السنوي.

أن تسجل في  GSTابتدا ًء من اليوم الذي تبدأ فيه ،بغض النظر عن مقدار ما
تكسبه
أ
أن تدفع  GSTعن الجرة الكاملة

طالب بالخصومات فقط إلى الحد الذي يتعلق مباشرة بتقديم خدمات توفير
وسيلة نقل.
احفظ سجالت بجميع مداخيلك ونفقاتك (يمكنك استخدام أداة
 myDeductionsفي تطبيق مكتب الضرائب أ
السترالي .)ATO

كيفية حساب ضريبة السلع
والخدمات  GSTعن أ
الجرة
الكاملة

يجب أن تحسب  GSTعن أ
الجرة الكاملة ،وليس عن
المبلغ الصافي الذي تتلقاه بعد خصم أي رسوم أو
عموالت.

فصليا (ال يمكنك إيداعها سنويًا)
أن تقوم بإيداع بيانات النشاط التجاري شهرياً أو
ً
أن تعرف كيف تصدر فاتورة ضريبية.

تشمل النفقات التي قد تتمكن
من المطالبة بها ما يلي
اندثار قيمة أصول تملكها ،مثل سيارتك
الرسوم أو العمولة التي يفرضها الوسيط
اللكتروني
إ
الوقود
مدفوعات إيجار السيارة

مثال

إذا دفع الراكب  55دوالرا مقابل أ
الجرة:
ً
  GSTالمستحقة هي  5دوالرات (1من  11من
قيمة أ
الجرة)
اللكتروني منها رسومه أو عمولته
 يسحب الوسيط إ
ً
دوالرا
44
لك
ويدفع
دوالرا)
ً
(مثلً 11 ،
دوالرا
 إذا كان رسم الوسيط إ
اللكتروني البالغ ً 11
يتضمن  ،GSTقد يحق لك المطالبة برصيد GST
قيمته دوالر واحد ( 1من  11من قيمة الرسم).
وقد يحق لك المطالبة بأرصدة ضريبة السلع
والخدمات  GSTلمشتريات العمل التي تقوم بها.

رسوم صف السيارة

ال يمكنك المطالبة بالنفقات
التالية
تكلفة الحصول على رخصة قيادة والمحافظة
عليها
الغرامات (مثل غرامات السرعة أو التوقف
الممنوع)
أرصدة ضريبة الوقود
النفقات الشخصية أو الخاصة.

رسوم الطرق (إذا لم يتحملها الراكب).
تقسم نفقاتك بين العمل
تذكر يجب عليك أن ّ
واالستخدام الخاص.

حساب نفقات السيارة
هناك طريقتان:
 )1عدد السنتات لمسافة كيلومتر
 )2االحتفاظ بدفتر تسجيل لحساب المبالغ
المنفقة على السيارة التي ستطالب بها.

petrol expense
expenses
car registra
registration
insuranc
insurance
tolls

مالحظة :إذا كنت تستخدم طريقة السنتات لكل
كيلومتر ،ال يمكنك أن تطالب باندثار قيمة السيارة
في طلب منفصل.
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هذا ملخص عام فقط .للمزيد من المعلومات ،تحدث مع وكيل الضرائب المعتمد أو وكيل  BASأو
قم بزيارة ato.gov.au/ridesourcing

