ขั้นตอนในการทําให้การยืน่ แบบแสดงรายการภา
ของคุณง่ายขึ้น
Thai | ไทย

ขั้นตอนที่ 1 - ตรวจสอบว่าคุณต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรื อไม่
คนส่วนใหญ่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี หากคุณไม่แน่ใจ โปรดใช้เครื่ องมือ Do I need to lodge a tax return (เป็ นภาษาอังกฤษ)
บนเว็บไซต์ของ ATO เพื่อค้นหาคําตอบ

ขั้นตอนที่ 2 – สร้างบัญชี myGov
myGov เชื่อมต่อกับบริ การทางออนไลน์ที่หลากหลายของ Australian Government ผูว้ ่าจ้าง ธนาคารและธุรกิจอื่น ๆ
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคนที่พวกเขาทํางานด้วยแก่ ATO โดยการเชื่อมโยงบัญชี myGov กับ ATO
พวกเขาสามารถเพิ่มรายละเอียดในแบบแสดงรายการภาษีของคุณ การดําเนินการเช่นนี้จะทําให้การยื่นแบบแสดงรายการภาษีของคุณรวดเร็วและง่ายขึ้น
ในการเชื่อมโยงบัญชี myGov กับ ATO คุณจะต้องยืนยัน:
• ชื่อ
• tax file number (TFN)
• วันเกิด
หากต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถชมวิดีโอของ ATO How to create a myGov account and link to the ATO
(เป็ นภาษาอังกฤษ)

ขั้นตอนที่ 3 – กรอกข้อมูลในแบบแสดงรายการภาษีของคุณ
ในการกรอกข้อมูลในแบบแสดงรายการภาษีของคุณ คุณจะต้องมีขอ้ มูลเกี่ยวกับ:
• เงินได้
• การชําระเงินของรัฐบาล (เช่น จาก Centrelink)
• การหักลดหย่อน
• รายละเอียดMedicare

เงินได้
เงินได้ของคุณรวมถึงเงินที่คุณได้รับจากงานทั้งหมด ตัวอย่างเช่น
• งานเต็มเวลา
• งานไม่เต็มเวลา
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• งานเสริ มหรื องานจิปาถะ
• งานที่ทาํ ส่วนตัว
• งานที่ได้รับเงินสด
ไม่ว่าคุณจะได้รับเงินมาอย่างไร อย่าลืมรวมเข้าไปในแบบแสดงรายการภาษีของคุณ

การหักลดหย่อน
คุณสามารถร้องขอการหักลดหย่อนสําหรับค่าใช้จ่ายบางรายการที่เกี่ยวกับงานของคุณ ตัวอย่างเช่น
• ค่าใช้จ่ายสําหรับยานพาหนะและค่าเดินทาง
• ค่าเสื้อผ้า ค่าซักรี ดและค่าซักแห้ง
• ค่าใช้จ่ายสําหรับสํานักงานที่บา้ น
• ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาด้วยตนเอง
• ค่าเครื่ องมือและอุปกรณ์
คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับการหักลดหย่อนที่คุณสามารถร้องขอได้ที่ ato.gov.au/deductions (เป็ นภาษาอังกฤษ)
คุณจําเป็ นต้องเก็บรายการบัญชี ตัวอย่างเช่น ใบเสร็จรับเงิน สําหรับการหักลดหย่อนใด ๆ ที่คุณร้องขอเป็ นเวลาอย่างน้อยห้าปี ATO
อาจขอให้คุณแสดงรายการบัญชีเหล่านี้ได้ตลอดเวลา
คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางออนไลน์ได้ที่ ato.gov.au/lodgeonline (เป็ นภาษาอังกฤษ)
สํานักงานบัญชีตวั แทนที่ได้รับอนุญาตอาจช่วยคุณในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้
สําคัญ: คนบางคนที่เรี ยกเก็บค่าบริ การในการช่วยยื่นแบบแสดงรายการภาษีของคุณ พวเขาอาจพยายามหลอกลวงคุณ
สํานักงานบัญชีตวั แทนที่ได้รับอนุญาตเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เก็บค่าบริ การในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของคุณ
โปรดตรวจสอบว่าสํานักงานบัญชีตวั แทนของคุณขึ้นทะเบียนถูกต้องหรื อไม่ที่ tpb.gov.au (เป็ นภาษาอังกฤษ)

ขั้นตอนที่ 4 – ตรวจสอบข้อมูลของคุณว่าถูกต้อง
คุณควรตรวจสอบว่าข้อมูลในแบบแสดงรายการภาษีของคุณถูกต้องและแก้ไขหากคุณมีขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั กว่า
เมื่อคุณได้ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีของคุณแล้ว คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษี หากคุณดําเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีดว้ ยตัวเอง
กําหนดส่ งแบบให้แก่ ATO ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
หากสํานักงานบัญชีตวั แทนที่ได้รับอนุญาตเป็ นผูย้ ื่นแบบแสดงรายการภาษีของคุณ คุณต้องยืนยันว่าข้อมูลที่พวกเขากรอกถูกต้อง
พวกเขาอาจช่วยคุณแก้ไขข้อมูลหากจําเป็ น

ฉันสามารถขอความช่วยเหลือได้จากที่ใด
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ATO ที่ ato.gov.au/otherlanguages
คุณยังสามารถพูดคุยกับสํานักงานบัญชีตวั แทนที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม (เป็ นภาษาอังกฤษ)
• What is income?
• Deductions you can claim
• Lodging your tax return
คําสงวนสิ ทธิ์: ข้อมู ลนี้เป็ นข้อมูลสรุ ปทัว่ ไปเท่านั้นและเป็ นข้อมู ลปัจจุบนั ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563
คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดลอก แก้ ไข เปลี่ยนแปลง ส่ ง และแจกจ่ายเอกสารนี้ตามที่ คุณต้องการ (แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีใด ๆ ที่ท ําให้เกิดความเข้าใจว่า ATO หรื อ Commonwealth สนับสนุ นคุณหรื อบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ใด ๆ
ของคุณ)

• Finding a registered tax agent
• Records you need to keep

ความหมายของคําศัพท์ด้านภาษี
• แบบแสดงรายการภาษี – แบบฟอร์ มที่คณ
ุ กรอกในแต่ ละปี และส่ งให้ กับ ATO คุณจะแจ้ งกับ ATO
ว่าคุณมีเงินได้เท่ าใดและจ่ ายภาษีไปแล้วเท่ าไรบนแบบฟอร์ ม
• การหักลดหย่อน – ในบางครั้ งคุณจําเป็ นต้ องซื ้อของ (เช่ น เครื่ องมือหรื อเสื ้อผ้าสําหรั บโอกาสพิเศษ) เพื่อช่ วยให้ งานของคุณสําเร็จ
ค่ าใช้ จ่ายของสิ่ งเหล่านี้สามารถใช้ เพื่อลดเงินภาษีที่คุณต้ องจ่ าย ซึ่ งเรี ยกว่าการหักลดหย่อน
• เงินได้ – จํานวนเงินที่คุณได้รับจากงาน การลงทุนหรื อการขายสิ นทรั พย์
• สํานักงานบัญชีตัวแทน – บุคคลหรื อธุรกิจที่คุณจ่ ายเพื่อจัดการภาษีและเรื่ องพิเศษของคุณ

คําสงวนสิ ทธิ์: ข้อมู ลนี้เป็ นข้อมูลสรุ ปทัว่ ไปเท่านั้นและเป็ นข้อมู ลปัจจุบนั ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563
คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดลอก แก้ ไข เปลี่ยนแปลง ส่ ง และแจกจ่ายเอกสารนี้ตามที่ คุณต้องการ (แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีใด ๆ ที่ท ําให้เกิดความเข้าใจว่า ATO หรื อ Commonwealth สนับสนุ นคุณหรื อบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ใด ๆ
ของคุณ)

