
المالبس والغسيل
 من المجزي أن تعرف ما الذي يمكن المطالبة 

به يف موسم الضريبة

يمكنك المطالبة باقتطاع ضريبي عن كلفة شراء وتنظيف: المالبس الخاصة 
بمهنة محّددة، والمالبس الواقية، والأزياء الرسمية الفريدة والمميِّزة.

يمكنك المطالبة باقتطاع ضريبي عن المالبس الخاصة بمهنة محّددة.   

وهذا يعني أن تكون المالبس مختصة بمهنتك، وأن ال تكون 
من المالبس اليومية، وأن تتيح الأفراد الجمهور التعرّف منها 

على مهنتك بسهولة.

مثال على ذلك السراويل ذات المربعات التي يلبسها الطهاة. 

يمكنك المطالبة باقتطاع ضريبي عن المالبس والأحذية الواقية   

التي تلبسها لحماية نفسك من احتمال التعرّض لمرض أو إصابة نتيجة 
االأعمال التي تقوم بها لكسب دخلك. ويجب أن توّفر المالبس درجة 

كافية من الوقاية من ذلك االحتمال.

تشمل االأمثلة ما يلي:
المالبس المقاِومة للحريق والواقية من الشمس �
سترات السالمة العاكسة للضوء �
أحذية الممرّضين المقاِومة لالنزالق �
االأحذية الطويلة المغطاة بالمعدن �
بدالت العمل والجالبيب والمآزر التي تلبسها لحماية مالبسك  �

العادية من االأوساخ أو الضرر.

لزامية  يمكنك المطالبة باقتطاع ضريبي عن البدلت الرسمية الإ  

لزامية التي تكون فريدة وتمّيز المؤسسة التي تعمل لديها. وغير الإ

تكون المالبس:
فريدة إذا كانت قد ُصّممت وُصنعت لرب العمل فقط  �
مميِّزة إذا كان شعار رب العمل ملصًقا عليها بصورة دائمة ولم تكن  �

المالبس متوفرة للبيع لعامة الناس.

يمكنك المطالبة باقتطاع ضريبي عن االأحذية والجوارب العادية   

والجوارب النسائية التي تشّكل جزًءا ضروريًا من البدلة الرسمية 
لزامية، حين تكون ممّيزاتها  زة واالإ  المميِّ

)اللون والتصميم والنوع( محّددة 
في سياسة رب عملك المتعلقة 

بالبدالت الرسمية.

يمكنك المطالبة باقتطاع ضريبي   

زة واحدة،  عن قطعة مالبس مميِّ
مثل الكنزة، إذا كان لزاًما عليك 

لبسها للعمل.

لزامية هي مجموعة قطع مالبس تحّدد أنك  بدلة العمل الرسمية الإ
مستخَدم لدى مؤسسة تطّبق سياسة صارمة تُلزِمك بارتداء البدلة 

الرسمية أثناء وجودك في العمل.

لزامية هي مجموعة قطع مالبس وأشياء ملحقة  البدلة الرسمية غير الإ
بها )غير واقية أو مختصة بمهنة محّددة(:

تحّدد بشكل ممّيز رب عمل أو منتًجا محّدًدا أو خدمة محّددة �
ال يكون المستخَدمون ملزَمين بلبسها إلى العمل. �

ل يمكنك المطالبة عن المصروفات التي تتكّبدها بخصوص   

لزامية إالّ إذا كان رب عملك قد  بدلة العمل الرسمية غير الإ
 .AusIndustry سّجل التصميم لدى

ل يمكن أبًدا أن تشّكل االأحذية والجوارب العادية والنسائية   

لزامية. جزًءا من بدلة العمل الرسمية غير الإ

ل يمكنك المطالبة باقتطاع ضريبي عن قطعة مفردة   

لزامية، مثل الكنزة. من البدلة الرسمية غير الإ

ل يمكنك المطالبة باقتطاع ضريبي عن كلفة شراء أو تنظيف   

مالبس اشتريتها لتلبسها للعمل دون أن تكون محّددة لمهنتك، 
مثل السراويل السوداء والقمصان البيضاء، أو البدالت، أو حتى 

إذا قال رب عملك إن ذلك إلزامي.

هذه المالبس من االأنواع التقليدية، لكنها ليست عادًة من االأنواع 
المحّددة وال تميِّز رب عملك بدرجة كافية أو ليست فريدة له.

ل يمكنك المطالبة باقتطاع ضريبي عن المالبس العادية )مثل   

سراويل الجينز، أو القمصان القطنية، أو السراويل القصيرة، أو 
السراويل العادية، أو الجوارب، أو االأحذية المغلقة( الأنها تفتقر 

إلى ممّيزات الوقاية المصّممة الأخطار عملك. 



ato.gov.au/clothingandlaundry للمزيد من المعلومات، راجع وكيلك الضريبي أو ُزر الموقع

يمكن المطالبة الحالة
باقتطاع عن 

المالبس

يمكن المطالبة 
باقتطاع عن 
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السبب

يخبرك رب عملك أن ترتدي سراويل 
سوداء عادية وقميص ‘بولو’ أسود

مالبس تقليدية ال تختص برب عملك

يخبرك رب عملك أن ترتدي سراويل 
سوداء عادية ويعطيك قميًصا عليه شعار 

ز لرب عملك فريد ومميِّ

القميص القميص

عليك لبس القميص وهو فريد ويمّيز المؤسسة التي تعمل لديها 

السراويل

السراويل السوداء من المالبس اليومية العادية وال تختص بصورة 
كافية برب عملك أو فريدة له – شرط اللون ليس كافًيا

يخبرك رب عملك أن تشتري وتلبس 
قميًصا محّدًدا عليه شعار وسراويل 

سوداء عادية 

 القميص

 السراويل

 القميص

 السراويل

القميص

عليك شراء القميص وهو فريد ويختص بالمؤسسة التي 
تعمل لديها

السراويل

السراويل السوداء من المالبس اليومية العادية وال تختص بصورة 
كافية برب عملك أو فريدة له – شرط اللون ليس كافًيا

يخبرك رب عملك أن تشتري وتلبس 
قميًصا محّدًدا عليه شعار وسراويل 

سوداء من متجر ملبوسات يعطيك اسمه

 القميص

 السراويل

 القميص

 السراويل

القميص

عليك شراء القميص والشعار يجعله فريًدا ومختًصا بالمؤسسة 
التي تعمل لديها

السراويل

السراويل السوداء بدون شعار أو مالمح أخرى ليست فريدة 
للمؤسسة التي تعمل لديها وال تختص بها، حتى إن ألزمك 

رب عملك بشرائها 

يُطلب منك شراء بدلة رسمية بتصميم 
ولون محّددين سّجلهما رب عملك تتأّلف 

من قميص عليه شعار وسراويل سوداء

عليك شراء بدلة رسمية مسّجلة، وهي فريدة ومختصة بدرجة 
كافية برب عملك

يخبرك رب عملك أن تشتري وتلبس آخر 
االأزياء من المتجر الذي تعمل فيه

ال يمكنك المطالبة عن كلفة المالبس العادية التي تلبسها 
في العمل، حتى وإن كانت من المالبس التي تُباع في المتجر 

الذي تعمل فيه وألزمك رب عملك بلبسه
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السجالت

يجب أن يكون لديك دليل مكتوب، مثل القيود في دفتر يومية )ينبغي 
يصاالت  التسجيل فيه طوال فترة ممثِّلة تبلغ شهًرا واحًدا على االأقل( واالإ

المتعلقة بمصروفك الخاص بالغسيل إذا انطبق االأمَرين التالَيين:

المبلغ الذي تطالب به أكبر من 150 دوالًرا. �
مطالبتك االإجمالية عن المصروفات المتعلقة بالعمل تزيد على 300 دوالر.  �

إذا لم يكن عليك تقديم دليل مكتوب عن مصروفات الغسيل التي أنفقتها، 
يجوز لك استخدام أساس معقول لحساب مطالبتك. وإذا كنت تقوم 

بغسيل وتنشيف وكوي مالبسك بنفسك، نعتبر التالي أساًسا معقوالً لحساب 
مطالبتك عن الغسيل )بما معناه الغسيل والتنشيف والكوي(: 

دوالر واحد عن كّل ِحمل غسالة إذا كان الِحمل مكّونًا من مالبس  �
متعلقة بالعمل فقط

50 سنًتا عن كّل ِحمل غسالة إذا وضعت في الِحمل مالبس آخرى. �

العالوات

إذا كنت تتلّقى عالوة من رب عملك لقاء مصروفات الغسيل:  

يمكنك المطالبة باقتطاع ضريبي عن المبلغ الذي أنفقته فعالً فقط،  �
وليس عن مبلغ عالوتك

العالوة جزء من الدخل الخاضع للضريبة، ويجب أن تشمله  �
في إقرارك الضريبي.
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