Quý vị có phải tài xế
taxi công nghệ?
Những điều cần biết về nghĩa vụ thuế của quý vị
Nếu quý vị cung cấp dịch vụ taxi công nghệ (còn
được gọi là ‘ride-sharing’), đây là một bản tóm tắt
hữu ích về nghĩa vụ thuế của quý vị.

Thuế thu nhập

Với GST, quý vị cần:

Hãy gộp toàn bộ số tiền mà quý vị kiếm được (ví dụ như giá vận
chuyển, tiền boa và tiền thưởng) vào như là thu nhập trong tờ khai
thuế thu nhập hàng năm của quý vị.

số ABN
đăng ký GST từ ngày quý vị khởi đầu công việc bất kể quý vị kiếm
được bao nhiêu tiền

Chỉ yêu cầu hoàn lại khoản khấu trừ đến một mức mà chúng trực
tiếp liên quan đến việc cung cấp dịch vụ taxi công nghệ.

trả GST dựa trên cước phí chính thức (full fare)
nộp tờ tường trình hoạt động kinh doanh theo tháng hoặc theo quý
(quý vị không thể nộp theo năm)

Lưu giữ giấy tờ tất cả các khoản chi tiêu và thu nhập của mình (quý
vị có thể sử dụng công cụ myDeductions trong ứng dụng ATO của
chúng tôi).

GST phải được tính trên cơ sở giá vận
chuyển chính thức, chứ không phải số tiền
mà quý vị nhận được sau khi trừ đi bất kỳ
các khoản phí hay hoa hồng nào khác.

Quý vị có thể yêu cầu
hoàn lại những khoản
nào

Các khoản chi tiêu không
thể hoàn lại bao gồm:
chi phí lấy bằng và duy trì bằng lái xe

khấu hao tài sản quý vị sở hữu, chẳng
hạn như xe hơi của quý vị

tiền phạt (ví dụ như vượt quá tốc độ
hoặc đậu xe sai chỗ)

các khoản phí hay hoa hồng do nền
tảng số tính cho quý vị

bồi hoàn thuế nhiên liệu
các khoản chi tiêu cá nhân hoặc
riêng tư.

xăng dầu

Ví dụ
Nếu một hành khách trả tiền cước phí 55
đô la Úc:
 GST phải trả là 5 đô la Úc (1/11 so với
mức cước)
 nền tảng số thu phí hoặc hoa hồng cho
họ (ví dụ: 11 đô la Úc) và trả cho quý vị
44 đô la Úc.

tiền thuê xe
phí đậu xe
phí cầu đường (nếu hành khách
không trả).
Cần nhớ rằng quý vị cần phải rành mạch
chi phí kinh doanh và chi phí sử dụng cá
nhân.

 nếu phí 11 đô la Úc bao gồm GST thì
quý vị có thể yêu cầu hoàn lại 1 đô la
Úc thuế GST đã đóng (1/11 so với mức
cước).
Quý vị cũng có thể yêu cầu hoàn lại các
khoản GST đã đóng cho những khoản mua
bán liên quan đến doanh vụ của mình.

petrol expense
expenses
car registra
registration
insuranc
insurance
tolls

Tính toán các khoản
chi tiêu cho xe hơi
Có hai cách:
1)

tính theo số cent trên mỗi
kilomet chạy xe

2)

lưu giữ một sổ theo dõi (logbook) để
tính toán các khoản chi tiêu cho xe hơi
được yêu cầu hoàn lại.

Lưu ý: Nếu quý vị sử dụng cách tính theo
số cent trên mỗi kilomet thì quý vị không
thể yêu cầu khấu hao riêng đối với giá trị
của xe.

Đây chỉ là một bản tóm tắt khái quát. Để biết thêm thông tin, hãy nói chuyện với đại
diện thuế hoặc BAS của quý vị hoặc truy cập trang ato.gov.au/ridesourcing
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Cách tính GST trên giá
vận chuyển chính thức

biết cách xuất hoá đơn thuế.

