إذا كنت ممر ّ ً
ضا أو اختصاصي
توليد أو مقدّم رعاية

فإنه من المجزي أن تعرف ما الذي
يمكنك المطالبة به يف موسم الضريبة
للمطالبة
باقتطاع
ضريبي عن
مصروفات
متعلقة بالعمل

■يجب أن تكون قد أنفقت المال
بنفسك ولم تحصل على تعويض
من جهة أخرى
■يجب أن يكون متع ّلقًا بصورة
مباشرة بكسبك لدخلك
■يجب أن يكون لديك سجل إلثباته*.

يمكنك المطالبة بجزء
المصروفات المتع ّلق
بالعمل فقط .وال يمكنك
المطالبة باقتطاع عن أي
جزء من المصروف المتعلق
باستخدام شخصي.

لتتبع
* يمكنك استخدام أداة المساعدة ‘اقتطاعاتي’ الموجودة في تطبيق ّ ATO
مصروفاتك وإيصاالتك خالل السنة.

مصروفات السيارة
يمكنك المطالبة باقتطاع ضريبي عندما:
■تقود المركبة بين عم َلين مستق ّلين في اليوم ذاته – مثل السفر من
كمقدم رعاية إلى عملك الثاني كعازف موسيقي
عملك ّ
■تقود المركبة إلى ومن مكان عمل بديل لرب العمل نفسه في اليوم
ذاته – مثل القيادة من عيادتك المعتادة إلى عيادة أخرى للعمل لرب
العمل نفسه.
عىل العموم ال يمكنك المطالبة عن كلفة الرحالت بين المنزل والعمل،
حتى إذا كنت تعيش على بعد مسافة طويلة عن مكان عملك المعتاد أو
كان عليك أن تعمل خارج ساعات العمل العادية  -مثال ً في ورديات خالل
العطالت العامة.
هناك حاالت محدودة يمكنك فيها المطالبة عن كلفة الرحالت بين المنزل
والعمل ،مثال ً عندما تحمل أدوات أو معدات كبيرة الحجم للعمل – مثل
الميزان الخاص بوزن أ
الطفال الصغار .ال تكون كلفة هذه الرحالت قابلة
لالقتطاع إال ّ إذا:
■ألزمك رب عملك بنقل المعدات للعمل
■كانت المعدات ضرورية لكسب دخلك
■لم يكن هناك مكان آمن لخزن المعدات في موقع العمل ،و
■كانت المعدات كبيرة الحجم –  20كيلوغرام على أ
القل – أو كان
مزعجا.
نقلها ً
إذا طالبت عن مصروفات السيارة ،فإنك تحتاج إلى االحتفاظ بدفتر سجل
قادرا على أن تثبت
لتحديد النسبة المئوية المتعلقة بالعمل ،أو يجب أن تكون ً
لـ  ATOأن حسابك معقول إذا استخدمت طريقة السنتات بالكيلومتر للمطالبة.

مصروفات المالبس
يمكنك المطالبة باقتطاع ضريبي عن كلفة شراء أو استئجار أو إصالح
وتميزه أو المالبس
معينة تكون فريدة لعملك ّ
أو تنظيف بدالت رسمية ّ
الواقية ،مثل أحذية التمريض المانعة لالنزالق أو الجوارب النسائية
الداعمة ،التي يُ ِلزمك رب عملك بلبسها.
ال يمكنك المطالبة باقتطاع ضريبي عن كلفة شراء أو تنظيف المالبس
العادية التي تلبسها في العمل ،حتى إن أخبرك رب عملك بأن عليك
أن تلبسها وحتى إذا كنت تلبسها للعمل فقط ،مثل السراويل السوداء
والقمصان البيضاء.

مصروفات التعليم الذاتي
يمكنك المطالبة باقتطاع عن مصروفات التعليم الذاتي إذا كانت دورتك
تتعلق بصورة مباشرة بعملك الحالي ،مثال ً دورة في العناية بالجروح.
ال يمكنك المطالبة باقتطاع ضريبي إذا كانت دورتك تتع ّلق بصورة عامة
مصممة لمساعدتك على الحصول على
فقط بعملك الحالي ،أو إذا كانت ّ
عمل جديد؛ مثالً ،ال يمكنك المطالبة عن كلفة الدراسة التي تمكّ نك من
مسجل.
التحول من العمل ّ
كممرض ّ
ّ
كمقدم رعاية إلى العمل ّ

مصروفات شائعة أخرى تتعلّق
بالعمل قابلة لالقتطاع
طالما كان المصروف متعلقًا بعملك ،يمكنك المطالبة باقتطاع عن
الجزء المتعلق بالعمل من كلفة:
■الحاسبات
■رسوم االتحاد العمالي
والجمعية المهنية
صورها!
اح ّفظها!
اخزنها
■عموالت الوكاالت ،ورسوم الوكاالت،
ورسوم شهادة الممارسة السنوية
■المنشورات الفنية أو المهنية.
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100%

Carrier

Add expense

ّ
صورها!
احفظها!
اخزنها

Cost

$45.00

Date

10/04/2018

Description

Travel expenses

No

Is this partly a
?private cost

Yes

?What can you claim on your tax return
$0.00

مصروفات الهاتف واإلنترنت
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والنترنت إذا احتاج رب عملك
يمكنك المطالبة عن استخدام الهاتف إ
إلى أن تستخدم أجهزتك الشخصية للعمل.
يمكنك المطالبة فقط عن جزء استخدام أجهزتك الشخصية للعمل.
توجه إلى الموقع ato.gov.au/occupations
إن هذا ّ
ملخص عام فقط .للمزيد من المعلوماتّ ،

OR

100%

Car

Other car expenses

