ទទួលជំនួយដោយឥតគិតថ្លៃក្ុងការដ្វ
ន
ើ
របាយការណ៍ពនធោររបស់ដោក្អ្នក្
Khmer | ភាសាខ្មែរ

ប្បសិនដបើដោក្អ្នក្ប្តូវការជំនួយោក្់ពាក្យរបាយការណ៍ពនធោររបស់ដោក្អ្នក្, Tax Help
(ជំ នួយដសវាក្ម្ែពនធោរ) ដោយឥតគិ តថ្លៃរបស់ Australian Taxation Office’s (ATO) គឺមានជូន។

ដតើ Tax Help (ជំ នួយពនធោរ) ជាអ្វី?
ដសវាក្ម្ែដនេះគឺសប្មាប់បណ្ដ
ា ជនខ្ែលប្តូវការជំនួយសប្មាប់ការដប្តៀម្ដរៀបចំ និងោក្់ពាក្យដ្វើរបាយការណ៍
ពនធោររបស់ពួក្ដគ។ ជំនួយពនធោរដនេះគឺប្តូវបានផ្ាល់ជូនដោយបណ្ដ
ា អ្នក្ជួយសែ័ប្គចិតាខ្ែលបានទទួលការហ្វក្
ឹ
ហ្វឺនពីសណ្ដ
ំ
ក្់សាាប័ន ATO។
ដសវាក្ម្ែដនេះគឺមានជូនពីខ្មក្ក្កោែល់ខ្មតុោដៅក្នុងតំបន់ឆ្ងាយៗជាដប្ចើន និងតាម្ប្ក្ុងរែឋបាលទំងអ្ស់ថ្ន
ប្បដទសអ្ូស្ដ្សាាលី។ ដៅតាម្ទីក្ខ្នៃងមៃេះជំនួយពនធោរ Tax Help គឺមានជូនជាភាសាែថ្ទដទៀតដប្ៅពីភាសា
អ្ង់ដគៃស។
ដោក្អ្នក្អាចជួបផ្ទាល់ជាម្ួយនឹងអ្នក្ជួយសែ័ប្គចិតា Tax Help។ ប្បសិនដបើការជួបម្ុមផ្ទាល់ម្ិនអាចដ្វើដៅបានដទ
ដ

េះ អ្នក្សែ័ប្គចិតាអាចផ្ាល់ជំនួយពនធោរ Tax Help តាម្អ្ុីនដ្ើរណិត ឬតាម្ទូរសពា។

ដតើនរណ្ដមៃេះអាចដប្បើ ជំនួយពនធោរ Tax Help?
ដោក្អ្នក្អាចដប្បើដសវាក្ម្ែជំនួយពនធោរ Tax Help ដនេះប្បសិនដបើប្បាក្់ចំណូលរបស់ដោក្អ្នក្ប្បខ្ហ្លជា
$60,000 ឬតិចជាងដនេះសប្មាប់ឆ្ងនសា
ំ
រដពើពនធ ដហ្ើយដោក្អ្នក្ម្ិនបាន៖
• ដ្វើការជាអ្នក្ដ្វើការងារក្ុងប្តា (contractor), ឧទហ្រណ៍ែូចជាអ្នក្ដ្វើការងារក្ុងប្តាជាអ្នក្ជូតសមាាត
(contract cleaner) ឬជាអ្នក្ដបើក្បររលយនាតាក្់សុី (taxi driver)
• ែំដណើរការអាជីវក្ម្ែ ក្នងដ
ុ

េះរួម្បញ្ចូ លទំងពាណិជជក្រដទល

• ដ្វើជាថ្ែគូជំនួញអាជីវក្ម្ែ (partnership) ឬក្នុងក្ិចកា
ច រអាណតាិពាបាលភាព (trust)
• លក្់ភាគហ្ន
ុ ឬក្៏អ្ចលនប្ទពយវិនិដោគទុន
• ជាមាចស់ក្ម្ែសិទិអ្
ធ ចលនប្ទពយជួលឲ្យដគ
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• មានពនធដលើប្បាក្់ចំដណញម្ូល្ន (capital gains tax (CGT))
• ទទួលប្បាក្់ក្ថ្ប្ម្ឈ្នួល (royalties)
• ទទួលប្បាក្់ខ្ចក្ចាយពីអាណតាិពាបាលភាព (trust) ដប្ៅខ្តពីម្ូលនិ្ិដសា្នវិនិដោគខ្ែលមានការប្គប់
ប្គង (managed fund)
• ទទួលប្បាក្់ចំណូលពីបរដទស ដប្ៅខ្តពីប្បាក្់ដសា្នបរដទស (foreign pension) ឬក្៏ប្បាក្់បំណ្ដច់ប្បចាំឆ្ងនំ
(annuity)។

ដតើមំុអា
្ ចដប្បើជំនួយពនធោរ Tax Help ដោយរដបៀបណ្ដ?
សូម្ទូរសពាដៅ ATO តាម្ដលម 13 28 61 ដែើម្បីដ្វើការណ្ដត់ជួបដៅឯម្ជឈម្ណឌល Tax Help ខ្ែលដៅជិតដោក្
អ្នក្ជាងដគ។
ប្បសិនដបើដោក្អ្នក្ាែនសិទិធទទួលបានជំនួយ Tax Help ដទដ

េះ ដោក្អ្នក្នឹងប្តូវោក្់ពាក្យដ្វើរបាយការណ៍

ពនធោរតាម្វិ្ីដផ្េងដទៀត។ ដោក្អ្នក្អាចោក្់ពាក្យរបាយការណ៍ពនធោរតាម្អ្ុីនដ្ើរណិតដោយដប្បើ myTax ឬក្៏
ដោក្អ្នក្អាចដប្បើភានក្់ងារពនធោរខ្ែលបានចុេះបញ្ជ ីដ្ែេះ (registered tax agent)។

អ្វីខ្ែលប្តូវ

ំយក្ដៅជាម្ួយដៅដពលដៅជួបនឹង Tax Help

ដោក្អ្នក្នឹងប្តូវការ៖
• ដ្ែេះគណនី និងដលមសមាាត់សប្មាប់ myGov – ប្បសិនដបើដោក្អ្នក្ម្ិនចាំព័ត៌មានលម្ាិតរបស់មន
ួៃ ឬាែន
គណនីដនេះដទ អ្នក្ជួយសែ័ប្គចិតា Tax Help អាចជួយបាន

• ទូរសពាចល័តសប្មាប់ទទួលដលមក្ូែរបស់ដោក្អ្នក្ពី myGov
• ព័ត៌មានលម្ាិតថ្នគណនី្

ាររបស់ដោក្អ្នក្ (ដលម BSB និងដលមគណនី)

• ដលមពនធោរ (TFN) របស់ដោក្អ្នក្
• លិមិតវាយតថ្ម្ៃពនធោរ (notice of assessment) ថ្នឆ្ងនំណ្ដម្ួយក្នុងអ្ំ

ងដពល៥ឆ្ង
ន ក្
ំ នៃងដៅ
ុ

• របាយការណ៍ប្បាក្់ចំណូលពីប្គប់និដោជក្ទំងអ្ស់របស់ដោក្អ្នក្
• បងាកន់ថ្ែសប្មាប់ចំណ្ដយដផ្េងៗទក្់ទងនឹងការងារ, ការបរិចាចគ ឬអ្ំដណ្ដយដផ្េងៗ
• ព័ត៌មានលម្ាិតអ្ំពីការបង់ប្បាក្់ជំនួយក្ូន (child support payments) ខ្ែលដោក្អ្នក្បានបង់
• ព័ត៌មានលម្ាិតអ្ំពីប្បាក្់ចំណូលរបស់ខ្ែគូ (ខ្ែលបានដរៀបការ ឬក្៏រស់ដៅជាម្ួយាន de-facto) ឬក្៏ការបាន់
ប្បមាណសម្រម្យម្ួយ ប្បសិនដបើដោក្អ្នក្បានមានថ្ែគូដៅដពលណ្ដម្ួយក្នុងអ្ំ
ដនេះ។

ំ
រដពើពនធ
ុងដពលថ្នឆ្ងនសា

ក្ខ្នៃងដៅរក្ជំនួយ
ិ សាយល៍របស់ ATO ដៅឯ ato.gov.au/TaxHelp (ជាភាសាអ្ង់ដគៃស)។
សប្មាប់ព័ត៌មានបខ្នាម្ សូម្ចូលដៅដម្ើលវុប
ដសចក្ាីប្បកាសម្ិនទទួល មុសប្តូវ (Disclaimer)៖ ព័ត៌មានដនេះគឺប្ាន់ ខ្តព័ត៌មានសដងេបទូដៅបុដណ្ដណេះ ដហ្ើយមានបចចុ បបនន ភាពដៅថ្លាទ២
ី ៨ ខ្ម
ក្ក្កោ ឆ្ងនំ២០២០។

ដោក្អ្នក្ មានសិទធិដសរីភាពដៅក្នងការចម្ៃ
ង, យក្ជាគំនិត, ខ្ក្សប្ម្ួល, បញ្ជូ ន និង ខ្ចក្ចាយឯក្សារដនេះតាម្បំណ ងប្បាថ្នន (បុខ្នាម្ិន ប្តូវដ្វើ
ុ
ក្នុងន័ យណ្ដម្ួ យខ្ែលបងាាញឲ្យជាគំនិតថ្ន ATO ឬក្៏រោឋភិបាលសហ្ព័នធ ាំប្ទដោក្អ្នក្ ឬក្៏ ដសវាក្ម្ែ របស់ ដោក្អ្នក្ ឬក្៏ផ្លិត ផ្លរបស់
ដោក្អ្នក្ដ

ើយ)។

្នធាន

(ជាភាសាអ្ង់ដគៃស)

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

ដសចក្ាីប្បកាសម្ិនទទួល មុសប្តូវ (Disclaimer)៖ ព័ត៌មានដនេះគឺប្ាន់ ខ្តព័ត៌មានសដងេបទូដៅបុដណ្ដណេះ ដហ្ើយមានបចចុ បបនន ភាពដៅថ្លាទ២
ី ៨ ខ្ម
ក្ក្កោ ឆ្ងនំ២០២០។

ដោក្អ្នក្ មានសិទធិដសរីភាពដៅក្នងការចម្ៃ
ង, យក្ជាគំនិត, ខ្ក្សប្ម្ួល, បញ្ជូ ន និង ខ្ចក្ចាយឯក្សារដនេះតាម្បំណ ងប្បាថ្នន (បុខ្នាម្ិន ប្តូវដ្វើ
ុ
ក្នុងន័ យណ្ដម្ួ យខ្ែលបងាាញឲ្យជាគំនិតថ្ន ATO ឬក្៏រោឋភិបាលសហ្ព័នធ ាំប្ទដោក្អ្នក្ ឬក្៏ ដសវាក្ម្ែ របស់ ដោក្អ្នក្ ឬក្៏ផ្លិត ផ្លរបស់
ដោក្អ្នក្ដ

ើយ)។

