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برگشت مالیات خود ،کمک رایگان دریافت کنید
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اگر برای ارایه برگشت مالیات خود نیاز به کمک دارید ،سرویس  Tax Helpرایگان Australian Taxation
) Office’s (ATO’sدر دسترس است.

 Tax Helpچیست؟
این سرویس برای کسانی است که در آماده سازی و ارایه برگشت مالیات خود به کمک نیاز دارند .کمک مالیاتی توسط داوطلبینی ارایه
میشود که توسط  ATOآموزش دیدهاند.
این سرویس از جوالی تا اکتبر در همه شهرهای مرکزی استرالیا و مناطق زیادی در دسترس است .در بعضی مناطق  Tax Helpبه
زبانهای غیر از انگلیسی در دسترس است.
شما میتوانید شخصا با دواطلب  Tax Helpمالقات کنید .اگر این امر ممکن نباشد ،یک داوطلب میتواند به صورت آنالین یا تلفنی
 Tax Helpارایه کند.

چه کسی میتواند از Tax Helpاستفاده کند؟
اگر درآمد شما در سال مالی کمتر از  60000دالر است و مشمول موارد زیر نبودید ،میتوانید از  Tax Helpاستفاده کنید:
• به عنوان پیمانکار ،برای مثال ،نظافتچی یا راننده تاکسی کار نکردید
• صاحب کسب و کار ،برای مثال کسب و کار انفرادی نبودید
• مشارکت یا تراست نداشتید
• سهام یا اموال سرمایهای نفروختید
• صاحب ملک اجاری نبودید
• مالیات بر سود سرمایه ( )CGTنداشتید
• حق امتیاز نگرفتید
• از یک تراست یا صدنوق سود نگرفتید
• درآمد خارجی غیر از مستمری یا مقرری نداشتید.

چطور میتوانم از Tax Helpاستفاده کنم؟
با  ATOبه شماره  13 28 61تماس گرفته و برای نزدیکترین  Tax Helpخود وقت بگیرید.
اگر واجد شرایط استفاده از  Tax Helpنیستید ،باید به روش دیگری برگشت مالیات خود را اظهار کنید .شما میتوانید آن را آنالین با
استفاده از  ، myTaxیا با استفاده از یک نماینده مالیات رسمی اظهار کنید.
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در قرار مالقات  Tax Helpخود چه چیزی بیاورید
شما به این موارد نیاز خواهید داشت:
• نام کاربری و گذر واژه  -myGovاگر جزئیات خود را به یاد ندارید یا حساب ندارید ،داوطلبین  Tax Helpمیتوانند کمک کنند
• تلفن همراه برای دریافت کد دسترسی myGov
• جزئیات حساب بانکی ( BSBو شماره حساب)
• شماره پرونده مالیاتی ()TFN
• اعالمیه ارزیابی یک سال از پنج سال اخیر
• صورتحساب درآمد از طرف تمام کارفرمایان شما
• رسید مربوط به هزینههای مرتبط با کار ،کمکهای مالی یا هدایا
• جزئیات مبالغ نفقه کودک که پرداخت کردید
• جزئیات درآمد مشمول مالیات همسر شما (ازدواج رسمی یا دو فاکتو) یا یک برآورد معقول در مواردی که مدتی در سال مالی
موردنظر همسر داشتید.

از کجا میتوان کمک گرفت
برای کسب اطالعات بیشتر در این خصوص ،به وبسایت  ، ATOبه آدرس ( ato.gov.au/TaxHelpبه زبان انگلیسی) مراجعه
کنید.

منابع (به زبان انگلیسی)
?• What is income
• Deductions you can claim
• Lodging your tax return
• Finding a registered tax agent
• Records you need to keep

سلب مسئولیت :این اطالعات ،فقط اطالعات عمومی خالصه هستند که در تاریخ  28ژوئن  2020بهروز بودهاند.
شما مجاز هستید این مطلب را هر طور که می خواهید کپی کرده ،از آن اقتباس کنید ،آن را تغییر دهید ،به دیگران منتقل نموده و توزیع کنید (اما نمیتوانید این کار را به صورتی انجام
دهید که این طور برداشت شود که  ATOیا  ، Commonwealthشما یا هر نوع خدمات و محصوالت شما را تأیید میکنند).

