برای انجام تسویه حساب مالیات کمک
رایگان بگیرید
هزارهگی | Hazaragi

اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ  ،ﺧﺪﻣﺎت اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ )Australian Taxation Office’s (ATO’s
Tax Helpراﯾﮕﺎن در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

راهنمایی مالیاتی چیست؟
این خدمت برای افرادیی که به تهیه و ارائه اظهارنامه مالیاتی کمک نیاز دارند میباشد .کمک مالیاتی توسط داوطلبان آموزش دیده
توسط  ATOفراهم می شود.
این خدمت از ماه جوالی تا اکتوبر در شهرهای پایتخت استرالیا و بسیاری از مناطق منطقه فراهم می شود .در بعضی از مناطق Tax
 Helpبه زبانهای دیگری غیر از انگلیسی موجود است.
می توانید به صورت حضورکمک  Tax Helpبگیرید .اگر امکان نداشته باشد  ،کمک  Tax Helpرا بصورت آنالین یا از طریق
تلفن فراهم میکند.

کی می تواند از  Tax Helpکمک بگیرد؟
اگر درآمد سالی شما حدود  60هزار یا کمتر است از خدمات راهنمای مالیاتی استفاده کنید وشما:
• به عنوان یک قراردادی کار کنید  ،بطور مثال پاک کننده قرارداد یا راننده تاکسی
• یک تجارت را پیش ببرید  ،از جمله به یک معامله گر تنها
• مسائل مربوط به شرکت یا اگر شراکت داشته باشید
• سهام یا دارایی سرمایه گذاری بفروشید
• یک ملک کرایی داشته باشید
• مالیات بر سود سرمایه ()CGT
• حق امتیاز گرفته اید
• توزیع از یک سرمایه داری  ،به غیر از یک سرمایه مدیریت شده
• درآمد خارجی دریافت میکنید  ،غیر از حقوق بازنشستگی یا ساالنه.

چگونه می توانم از  Tax Helpکمک بگیرم؟
ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﻣﻼﻗﺎت در ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن Tax Helpﺑﺎ ATOدر ﺗﻠﻔن 13 28 61ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺷﺮاﯾﯿﺎت ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﮫ روش دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  myTaxآن را ﺑﺼﻮرت
آنالین تسلیم کنید  ،یا می توانید از یک نماینده مالیاتی ثبت شده استفاده کنید.
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چه چیزی را به وقت مالقات  Tax Helpخود بیاورید
به موارد زیر نیاز خواهید داشت:
•  myGovشناسه آدی و رمز عبور اگر اطالعات خود را به خاطر ندارید یا حساب ندارید  Tax Help ،داوطلبان می توانند
کمک کنند
• تلفن موبایل برای دریابی  myGovو کد دسترسی شما
• جزئیات حساب بانکی ( BSBو شماره حساب)
• شماره مالیاتی )tax file number )TFN
• اطالعیه ارزیابی از هر  5سال گذشته
• خط درآمد از کلیه کارفرمایان خود
• رسید خرج های مربوط به کار  ،کمکهای مالی یا هدایا
• جزئیات مربوط به هرگونه پرداخت پشتیبانی کودک
• جزئیات درآمد شامل مالیات همسرتان (متاهل یا باهم بودن) یا پیش بینی درآمد معقول اگر همسرتان درسال مالی داشته باشد.

از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮم
ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر  ،ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت  ATOدر ) ato.gov.au/TaxHelpﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ( ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

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

سلب مسئولیت :این معلومات فقط به صورت خالصه می باشد و در تاریخ  28جوالی  2020موجود بود.
شما اجاز به کپی  ،انطباق  ،اصالح  ،انتقال و توزیع این مطالب به دلخواه خود هستید (اما به هیچ روشی که نشان دهنده  ATOیا دولت مشترک المنافع به شما یا هر یک از خدمات و
محصوالت را تأیید نمی کند).

