Nhận trợ giúp miễn phí về
khai thuế
Vietnamese | Tiếng Việt

Nếu quý vị cần giúp đỡ nộp tờ khai thuế thì dịch vụ Tax Help miễn phí của
Australian Taxation Office’s (ATO’s) sẵn sàng để hỗ trợ quý vị.

Tax Help là gì?
Dịch vụ này dành cho những người cần trợ giúp để chuẩn bị và nộp tờ khai thuế. Trợ giúp thuế
vụ do các tình nguyện viên được ATO đào tạo cung cấp ATO.
Dịch vụ này có mặt từ tháng 7 đến tháng 10 tại tất cả các thành phố thủ phủ và nhiều vùng thưa
dân của Úc. Chương trình Tax Help hiện có trong các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh ở một số
địa điểm.
Quý vị có thể gặp gỡ trực tiếp với một tình nguyện viên Tax Help. Nếu việc này là không thể
thực hiện được thì một tình nguyện viên có thể cung cấp Tax Help trực tuyến hoặc qua điện
thoại.

Ai có thể sử dụng Tax Help?
Quý vị có thể sử dụng dịch vụ Tax Help nếu lợi tức của quý vị từ 60.000 AUD trở xuống trong
năm tài khóa và quý vị không:
• làm việc với tư cách một nhà thầu, ví dụ như nhà thầu lau dọn hoặc lái xe taxi
• điều hành một doanh nghiệp, kể cả với tư cách là một người kinh doanh cá thể
• có các vấn đề hợp doanh hoặc uỷ thác
• bán cổ phiếu hoặc một tài sản đầu tư
• sở hữu một tài sản cho thuê
• có thuế tài sản gia tăng (CGT)
• nhận được tiền bản quyền
• nhận được phần phân phối từ một quỹ uỷ thác chứ không phải một quỹ được quản lý
• có lợi tức từ nước ngoài, trừ lương hưu hoặc niên khoản từ nước ngoài.

Làm thế nào tôi có thể sử dụng Tax Help?
Hãy gọi cho ATO theo số 13 28 61 để đặt lịch hẹn tại trung tâm Tax Help gần nhất.
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Nếu quý vị không đủ điều kiện để sử dụng Tax Help, quý vị sẽ cần phải khai thuế theo một cách
khác. Nếu quý vị tự khai thuế thì quý vị có thể nộp trực tuyến bằng myTax.

Cần mang gì đến cuộc hẹn Tax Help
Quý vị sẽ cần:
• ID người dùng và mật khẩu myGov - nếu quý vị không nhớ thông tin chi tiết, hoặc không có
tài khoản, các tình nguyện viên Tax Help có thể giúp
• điện thoại di động để nhận mã truy cập myGov của quý vị
• chi tiết tài khoản ngân hàng (BSB và số tài khoản)
• số hồ sơ thuế (TFN)
• thông báo thẩm định thuế từ bất cứ năm nào trong vòng năm năm qua
• các bản tường trình lợi tức từ tất cả các chủ lao động
• biên lai cho các chi phí liên quan đến công việc, các khoản quyên góp hoặc quà tặng
• thông tin chi tiết của các khoản thanh toán hỗ trợ trẻ em mà quý vị đã thực hiện
• thông tin chi tiết về mức lợi tức chịu thuế của người phối ngẫu (đã kết hôn hoặc trên thực tế)
hoặc một ước lượng tương đối nếu quý vị có người phối ngẫu tại bất kì thời điểm nào trong
năm tài khoá.

Nhận trợ giúp ở đâu
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web ATO tại địa chỉ ato.gov.au/TaxHelp

Tài nguyên (bằng tiếng Anh)
• What is income?
• Deductions you can claim
• Lodging your tax return
• Finding a registered tax agent
• Records you need to keep

Từ chối trách nhiệm: Thông tin này chỉ là một bản tóm tắt khái quát và được cập nhật tại thời điểm ngày 28 tháng 7 năm 2020.
Quý vị được quyền tự do sao chép, điều chỉnh, sửa đổi, truyền tải và phân phối tài liệu tùy ý (nhưng không có nghĩa rằng ATO hoặc
Commonwealth chứng thực cho quý vị hay bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào của quý vị).

