آیا دریور موتر
اشتراکی هستید؟

آنچه باید درباره تعهدات مالیاتی خود بدانید
خالصه تعهدات مالیاتی ارائهدهندگان خدمات موتر
اشتراکی (معروف به «همپیمایی») به لسان ساده در
اینجا ارائه شده است.
برای  ST Gباید

برای مالیات بر عاید

یک ABN داشته باشید

آنچه را که کسب میکنید (بشمول کرایه ،بخششی و جایزه) را به حیث عاید در
راپور مالیات بر عاید خود ذکر کنید.

از همان روز شروع کار ،صرفنظر از سطح عاید ،برایGST ثبت نام کنید

کسورات را صرف تا اندازهای که مستقیماً به ارائه خدمات موتر اشتراکی مربوط
میشود ،ذکر کنید.

GST کرایه مکمل را بپردازید
راپورهای فعالیت حرفوی را ماهانه یا فصلی تسلیم کنید (ارائه ساالنه ممکن
نیست)

 mدر
اسناد همه عواید و مخارج را نگه دارید (میتوانید از ابزار yDeductions
پروگرام ATO استفاده کنید).

روش محاسبه GST در
کرایه کامل
GST باید برای کرایه کامل ،و نی مبلغ خالص
دریافتی بعد از کسر حقالزحمه یا کمیسیون،
محاسبه شود.

مثال
اگر مسافر 5 5دالر بخاطر کرایه بپردازد:
 GST قابل پرداخت  5دالر خواهد بود
( 1/11کرایه)
 پلتفرم دیجیتال حقالزحمه یا کمیشن خود را
(بطورمثال 11 دالر) کسر میکند و  4 4دالر به
شما میپردازد
 اگر حقالزحمه  1 1دالری پلتفرم دیجیتال شامل
GST باشد ،ممکن است شما بتوانید  1دالر
بخاطر اعتبار ST Gمطالبه کنید ( 1/11حق
الزحمه).

ممکن است بتوانید مصارف ذیل
را مطالبه کنید

مصارف ذیل را نمیتوانید
مطالبه کنید

استهالک سرمایه شخصی ،مثل موتر

مصرف دریافت و نگهداری الیسنس دریوری

حقالزحمه یا کمیشن کسر شده توسط پلتفرم
دیجیتال

جرایم (مثل جریمه سرعت غیرمجاز یا
پارکینگ)

مصرف تیل

اعتبارهای مالیات تیل

مبالغ تادیه شده بخاطر اجاره موتر

مصارف شخصی یا خصوصی.

مصرف پارکینگ
محصول سرکها (اگر مسافر آن را نپرداخته
باشد).
متوجه باشید که باید مصارف شخصی و شرکتی را
تفکیک کنید.

محاسبه مصارف موتر
دو روش وجود دارد:
1) سنت بر کیلومتر پیموده شده
2) تهیه رویدادنگار برای محاسبه مصارف مطالبه
شده موتر.

petrol expense
expenses
car registra
registration
insuranc
insurance
tolls

نوت :اگر از روش سنت بر کیلومتر استفاده کنید،
نمیتوانید مطالبه مستقلی برای استهالک ارزش
موتر تسلیم کنید.

این صرف یک خالصه عمومی است .برای کسب معلومات بیشتر ،با کارگزار رسمی مالیات یاBAS خود
درتماس شوید یا بهato.gov.au/ridesourcing مراجعه کنید
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ممکن است بتوانید اعتباراتGST مربوط به
خریداریهای انجام گرفته برای شرکت را نیز
مطالبه کنید.

با روش صدور صورتحساب مالیاتی آشنا باشید.

