دریافت کمک رایگان برای تکمیل کردن
اظهارنامه مالیاتی تان
دری | Dari
اگر در قسمت ارائه نمودن اظهارنامه مالیاتی تان به کمک ضرورت دارید ،خدمات رایگان  Tax Helpاز جانب
) Australian Taxation Office (ATOبرایتان موجود است.

 Tax Helpچی است؟
این خدمت برای کسانی است که در قسمت تکمیل کردن و ارائه نمودن اظهارنامه مالیاتی شان ضرورت به کمک دارند .کمک مالیه
توسط داوطلبان آموزش دیده  ATOارائه می شود
این خدمت از جوالی الی اکتوبر در پایتخت ها و بسیاری از نواحی محلی استرالیا موجود است .در بعضی مراکز  Tax Helpبه
لسان های غیر از انگلیسی موجود است.
شما می توانید با یک داوطلب  Tax Helpبشکل حضوری مالقات کنید .اگر اینکار امکان ندارد ،یک داوطلب می تواند Tax Help
را بشکل آنالین یا از طریق تیلفون انجام دهد.

چه کسانی می توانند  Tax Helpرا استفاده کنند؟
اگر عاید سال تان در حدود  $60,000یا کمتر است و کار های ذیل را انجام نداده باشید ،ممکن است بتوانید از خدمات Tax Help
مستفید شوید:
• منحیث یک قراردادی کار کرده باشید ،بطور مثال صفاکار ،قراردادی یا راننده تکسی
• تجارت خودتانرا داشته اید ،بشمول شرکت انفرادی
• کار و بار شریکی یا اتحادیه داشته اید
• سهام فروخته اید یا جایداد سرمایه گذاری داشته اید
• جایداد کرایی داشته اید
• مالیات مفاد از سرمایه گذاری داشته اید ()CGT
• حق امتیاز دریافت کرده اید
• از یک اتحادیه ،بغیر از صندوق های مالی مدیریت شده ،مفاد دریافت کرده اید
• عاید خارج از کشور داشته اید ،بغیر از معاش تقاعدی یا مستمری.

چطور می توانم از  Tax Helpاستفاده کنم؟
ﺟﮭت ﺗرﺗﯾب ﮐردن ﯾﮏ اﭘﺎﯾﻧﺗﻣﻧت در ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾن ﻣرﮐز  ،Tax Helpﺑرای  ATOﺑﮫ ﺗﯾﻠﻔون  132861 -زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد.
اﮔﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯿﮫ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺎﻧﺮا ﺑﮫ ﯾﮏ طﺮﯾﻘﮫ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا ﺑﺸﮑﻞ
آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  myTaxﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.
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چیزهائیرا که باید باخود به مالقات  Tax Helpبیاورید
شما چیز های ذیل تانرا ضرورت خواهید داشت:
• نام استفاده کننده حساب و رمز عبور حساب  myGovتان – اگر جزئیات تانرا فراموش کرده اید یا یک حساب ندارید،
داوطلبان  Tax Helpکمک می کنند
• یک تیلفون موبایل برای دسترسی به ُکد  myGovتان
• جزئیات بانکی تان (نمبر  BSBو شماره حساب بانک)
• نمبر دوسیه مالیاتی ()TFN
• تمام اطالعیه های نتیجه ارزیابی مالیاتی ( )notice of assessmentتان برای پنج سالهای گذشته
• صورتحساب یا راپور عاید از طرف تمام کارفرمایان تان
• رسید های مربوط به مصارف کاری ،کمک های مالی یا تحایف
• جزئیات هرگونه مساعدت مالی حمایت طفل که پرداخته اید
• اگر هر زمان در طی سال مالی یک همسر داشتید (ازدواج کرده یا بدون ازدواج) ،شما باید جزئیات عاید قابل مالیه یا عاید تقریبی
ایشانرا باید باخود بیاورید.

از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﺑرای ﮐﺳب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﺑﮫ وﯾب ﺳﺎﯾت  ،ATOﺑﮫ آدرس ) ato.gov.au/TaxHelpﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ( ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﯾد.

منابع (به لسان انگلیسی)
•

?What is income

• Deductions you can claim
• Lodging your tax return
• Finding a registered tax agent
• Records you need to keep

ئولیت :این معلومات ،صرفا ً معلومات عمومی مختصری هستند که در تاریخ  28جون  2020بهروز بودهاند.
سلب مس
شما اجازه دارید این مطلب را هر قسم که می خواهید کاپی نموده ،از آن اقتباس کنید ،آن را تغییر دهید ،به دیگران منتقل نموده و توزیع کنید (اما نمیتوانید این کار را بصورتی انجام دهید
که قسمی برداشت شود که  ATOیا  ،Commonwealthشما یا هر نوع خدمات و محصوالت شما را تأیید میکنند).

