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 إذا كنت سائق شاحنة
  فمن المفيد أن تعرف 
ما بوسعك المطالبة به

ato.gov.au/truck

وللمطالبة بحسم عن نفقات مرتبطة بالعمل:
فيتوجب عليك أن تكون قد أنفقت المال بنفسك دون أن يتم تعويضك	 
ويتوجب أن تكون النفقات مرتبطة مباشرة بَجْنيك لدخلك	 
ويجب أن يكون لديك سجّل إلثباته.*	 

ويمكنك فقط المطالبة بالجزء المرتبط بالعمل من نفقات ما. وال يمكنك المطالبة بأي جزء من النفقات ال يرتبط مباشرة بَجْنيك لدخلك.

* بوسعك استخدام أداة myDeductions في تطبيق ATO app لمتابعة نفقاتك وإيصاالتك خالل العام.

نفقات السيارة	

ال يمكنك المطالبة بتكلفة التنقالت العادية بين البيت والعمل، حتى ولو 
كنت تعيش بعيداً جداً عن مكان عملك المعتاد، أو توجب عليك العمل 

خارج ساعات الدوام االعتيادية، مثل الورديات في عطل نهاية األسبوع 
أو الصباح الباكر.   

يمكنك المطالبة بتكلفة استخدام سيارة تمتلكها أنت عندما تقوم بالقيادة:

مباشرة بين أعمال منفصلة في اليوم ذاته - مثالً لالنتقال من مكان 	 
عملك األول إلى مكان عملك الثاني لصالح رّب عمل آخر

من وإلى مكان عمٍل بديٍل لرّب العمل ذاته وفي اليوم نفسه - مثالً 	 
االنتقال بين المحطات.

وفي حاالت محدودة، فيمكنك المطالبة بتكلفة التنقالت بين البيت والعمل، 
إذا كنت تحمل أدوات أو معدات ضخمة للعمل. تستطيع المطالبة بحسم 

عن هذه التنقالت إذا ما انطبق جميع ما يلي:

 كانت األدوات أو المعدات ضرورية لقيامك بواجباتك الوظيفية، 	 
وكنت ال تحملها معك كأمر اختياري فقط

كانت المعدات واألدوات ضخمة - بمعنى أنه بسبب حجمها ووزنها 	 
فيصعب نقلها، وال يمكن نقلها بشكل مالئم إال باستخدام مركبة

لم يكن هناك مكان آمن لتخزين المواد في مكان العمل.	 

وإذا قمت بالمطالبة بنفقات السيارة، فبوسعك استخدام طريقة دفتر السجالت 
نتات لكل كيلومتر الحتساب الحسم الخاص بك. أو طريقة الّسِ

وإذا استخدمَت طريقة دفتر السجالت، فيتوجب عليك االحتفاظ بدفتر سجالت 
صالح لتحديد نسبة االستخدام المرتبط بالعمل، إلى جانب اإلثبات المكتوب 

لنفقات السيارة.

وإذا استخدمَت طريقة السنتات لكل كيلومتر، فيتوجب عليك أن تكون 
قادراً على أن تبيّن كيفية احتسابك للكيلومترات المرتبطة بالعمل، وأّن تلك 

الكيلومترات كانت مرتبطة بالعمل.

وإذا قمت بالمطالبة بنفقات السيارة المرتبطة بالعمل باستخدام واحدة من هاتين 
الطريقتين، فلن يكون بوسعك المطالبة بأية حسومات إضافية في عائد ضريبة 

الدخل ذاته عن السيارة ذاتها. مثل تكاليف البنزين والصيانة والتأمين.
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نفقات السفر 

يمكنك المطالبة بنفقات السفر إذا كنت تسافر بعيداً عن بيتك طول الليل، 
وذلك في خّضم القيام بمهامك الوظيفية. مثالً، القيادة بين الواليات، 

والحصول على فترة استراحتك اإلجبارية ثم العودة إلى محطتك األصلية. 
تشمل اإلقامة "طول الليل" فترة االستراحة اإلجبارية بعد العمل وقبل 

معاودة العمل، والتي هي ذات مدة كافية لك كي تنام )حوالي سبع ساعات 
أو أكثر(، والتي قد تتضمن الحصول على مكان للمبيت لذلك الغرض.

ال يمكنك المطالبة بحسم إذا ما تم تسديد نفقات السفر، أو إذا ما قام رّب 
عملك أو شخص آخر برّد المبلغ لك.

ال يمكنك المطالبة بنفقات المبيت إذا كنت تنام في شاحنتك، أو إذا ما كان 
رّب عملك يوفر لك المبيت.

إن استالم عالوة سفر من رّب عملك، ال يخولك للحصول على حسم بشكل 
تلقائي. إذ ال يزال يتوجب عليك أن تبرهن على أنك كنت مسافراً طوال الليل، 
وبأنك قد أنفقت المال، وبأن السفر مرتبط مباشرة بَجْنيك لدخلك الوظيفي.

نفقات المالبس والغسيل	)ومن ضمنها األحذية(	

بوجود استثناءات قليلة، فال يمكن حسم المالبس على أنها نفقات مرتبطة بالعمل.

ال يمكنك المطالبة بكلفة شراء المالبس االعتيادية التي ترتديها للعمل، 
أو كلفة استئجارها أو رتقها أو تنظيفها، حتى ولو طلب منك رّب عملك 

بأن ترتديها، وكنت ترتدي تلك المالبس في العمل فقط. إن "المالبس 
االعتيادية" هي الثياب التي يرتديها الناس كل يوم - مثل الجينز العادي، 

والقمصان العادية والبناطيل العادية.

يمكنك المطالبة بكلفة شراء المالبس أو استئجارها أو رتقها أو تنظيفها 
إذا كانت:

زيّاً إجبارياً - وهي المالبس التي يُطلب منك ارتداؤها بوضوح في 	 
 اتفاقية أو سياسة العمل؛ والتي يتم إنفاذها بشكل صارم ومستمر، 

والتي هي مميِّزة بشكل كاٍف لمؤسستك

مالبس واقية - وهي المالبس ذات مواصفاِت ووظائِف الحماية التي 	 
ترتديها لحمايتك من مخاطر معينة كاإلصابة أو المرض في العمل. 

ال يمكنك المطالبة بحسم ما إذا ما قام رّب عملك بتسديد تلك النفقات 
أو إعادتها لك.

رخصة القيادة	

ال يمكنك المطالبة بتكلفة الحصول على رخصة قيادة أو تجديدها،
 حتى لو كان ذلك شرطاً لتوظيفك، فهذه نفقات خاصة.

ال يمكنك المطالبة بالتكلفة األولية للحصول على رخصة خاصة أو على 
شرط خاص على رخصتك، وذلك للحصول على عمل كسائق شاحنة.

يمكنك المطالبة بالتكاليف اإلضافية لتجديد رخصتك الخاصة، أو الشرط 
الخاص على رخصتك للقيام بمهامك الوظيفية، مثل تصريح قيادة المركبات 

الثقيلة.

النفقات األخرى	

يمكنك المطالبة بالجزء المرتبط بالعمل من النفقات األخرى التي ترتبط 
بوظيفتك، ومن ضمنها:

النظارات الشمسية والكريم الواقي من الشمس، وذلك إذا كان من 	 
المحتمل التعرض للشمس لفترات ممتدة أثناء قيامك بمهامك الوظيفية

كيس النوم أو الوسائد، وذلك عندما تستخدمها للحصول على فترة 	 
استراحتك اإلجبارية الطويلة، وللنوم بعيداً عن البيت.

ال يمكنك المطالبة بالنفقات الخاصة، مثل رسوم اشتراك الموسيقى، 
أو رعاية األطفال أو الغرامات، أو تكاليف الطعام أو الشراب أو الوجبات 

الخفيفة التي تستهلكها أثناء ساعات عملك االعتيادية.

ها لك. ال يمكنك المطالبة بحسٍم إذا ما قام رّب عملك بالوفاء بالتكلفة أو رّدِ

إن هذه النشرة مجّرد ملّخص عام فقط.
 ،ato.gov.au/truck وللحصول على مزيد من المعلومات، فيرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

أو التحّدث مع أحد ممتهني الضرائب المسجلين.
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