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Nếu quý vị là một 
thợ sửa chữa thì việc  
tìm hiểu những gì quý vị 
có thể yêu cầu hoàn lại 
là rất cần thiết

ato.gov.au/tradie

Để yêu cầu khoản khấu trừ đối với các chi phí liên quan đến công việc:

• chính quý vị phải là người tiêu tiền và không được hoàn trả 
• chi phí đó phải trực tiếp liên quan đến việc kiếm lợi tức của quý vị 
• quý vị phải có hồ sơ để chứng minh.* 

Quý vị chỉ có thể yêu cầu hoàn lại phần liên quan đến công việc của một khoản chi phí. Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ đối 
với bất kỳ phần chi phí nào không liên quan trực tiếp đến việc kiếm lợi tức của mình.

*Quý vị có thể sử dụng công cụ myDeductions trong ATO app để theo dõi các chi phí và biên nhận của mình trong suốt cả năm.

Chi phí xe hơi 

 Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ các chi phí các 
chuyến đi lại bình thường từ nhà đến nơi làm việc và 
ngược lại, thậm chí nếu quý vị sống xa nơi làm việc 
thông thường của quý vị hoặc phải làm việc ngoài giờ 
làm việc bình thường – ví dụ, làm việc cuối tuần.

 Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ chi phí sử dụng xe hơi 
khi quý vị lái xe của mình:

• trực tiếp giữa các nơi làm việc riêng biệt trong cùng 
một ngày – ví dụ từ nơi làm việc đầu tiên là thợ điện 
tới nơi làm việc thứ hai là giáo viên TAFE

• đến và đi từ một nơi làm việc khác của cùng một chủ 
lao động trong cùng một ngày.

 Trong các trường hợp hạn chế, quý vị có thể yêu cầu 
khấu trừ chi phí đi lại giữa nhà và nơi làm việc, khi:

• quý vị có các địa điểm làm việc thay đổi (tức là, quý vị 
không có một nơi làm việc cố định và quý vị liên tục di 
chuyển từ nơi này đến nơi khác trong cả ngày làm việc 
của mình)

• quý vị mang theo các dụng cụ hoặc thiết bị cồng 
kềnh cho công việc và thoả mãn tất cả các điều sau

 – công cụ hoặc thiết bị này là thiết yếu để thực hiện 
các nhiệm vụ của công việc và quý vị bắt buộc phải 
mang theo

 – công cụ hoặc thiết bị cồng kềnh, có nghĩa là do kích 
thước và trọng lượng nên chúng khó vận chuyển và 
chỉ có thể được vận chuyển thuận tiện bằng cách 
sử dụng phương tiện cơ giới

 – không có kho bảo quản an toàn cho các vật dụng 
tại nơi làm việc.

Nếu quý vị yêu cầu chi phí xe hơi, quý vị có thể sử dụng 
phương pháp sổ lộ trình hoặc phương pháp tính cent trên 
mỗi cây số.

Nếu quý vị sử dụng phương pháp sổ lộ trình, quý vị cần giữ 
một sổ lộ trình hợp lệ để quyết định tỷ lệ sử dụng liên quan 
đến công việc cùng với bằng chứng trên giấy cho chi phí xe 
hơi của quý vị.

Nếu quý vị sử dụng phương pháp tính cent trên mỗi cây số, 
quý vị cần trình bày cách tính toán về số km liên quan đến 
công việc của quý vị và những km đó có liên quan đến 
công việc ra sao.
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Nếu quý vị yêu cầu hoàn lại chi phí xe hơi liên quan đến 
công việc của mình bằng một trong những phương pháp 
trên, quý vị không thể yêu cầu bất kỳ khoản khấu trừ nào 
nữa trong cùng một tờ khai thuế cho cùng một chiếc xe 
hơi. Ví dụ, chi phí xăng xe, bảo dưỡng hoặc bảo hiểm.

Nếu phương tiện của quý vị có tải trọng từ 1 tấn trở lên, 
chẳng hạn như xe dạng ute hoặc panel van, quý vị không 
thể sử dụng phương pháp tính cent trên mỗi cây số hoặc 
phương pháp sổ lộ trình để tính toán khoản yêu cầu hoàn 
lại. Quý vị có thể yêu cầu chi phí thực tế phát sinh cho việc 
sử dụng xe của mình liên quan đến công việc.

Chi phí đi lại 

 Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ đối với các chi phí đi lại 
nếu quý vị phải đi công tác xa nhà qua đêm trong thời 
gian thực hiện nhiệm vụ công việc. Các chi phí đi lại có 
thể bao gồm các bữa ăn, chỗ ở, giá vé và các chi phí 
phát sinh khi quý vị đi công tác.

 Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ nếu chi phí đi lại là 
do chủ lao động của quý vị hoặc người khác thanh toán.

Chi phí trang phục và giặt ủi  
(bao gồm cả giầy dép)  

Ngoài một vài trường hợp ngoại lệ, trang phục không được 
khấu trừ như là một khoản chi phí liên quan đến công việc.

 Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ chi phí để mua, 
thuê, sửa chữa hoặc giặt sạch quần áo bình thường mặc 
khi làm việc, ngay cả trường hợp chủ hãng yêu cầu 
quý vị mặc bộ đồ đó và quý vị chỉ mặc những đồ đó tại 
chỗ làm. 'Quần áo bình thường' là quần áo mặc hàng 
ngày của mọi người – ví dụ: quần đùi bằng vải drill, 
quần jean hoặc áo sơ mi trơn.

 Quý vị có thể yêu cầu chi phí để mua, thuê, sửa chữa 
hoặc giặt sạch trang phục bảo hộ. Quần áo bảo hộ có 
các tính năng hoặc chức năng bảo vệ mà quý vị mặc để 
bảo vệ mình khỏi các rủi ro chấn thương hoặc bệnh tật 
cụ thể tại nơi làm việc. Ví dụ, ủng mũi thép, kính an toàn 
hoặc trang phục chịu nhiệt.

 Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ nếu các chi phí này 
được chủ lao động thanh toán hoặc hoàn lại.

Chi phí dụng cụ và thiết bị 

 Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ chi phí thiết bị và dụng 
cụ mà quý vị sử dụng cho công việc, bao gồm sửa chữa 
và bảo hiểm.

Nếu một dụng cụ hoặc thiết bị làm việc có giá:

• trên $300 – quý vị có thể yêu cầu một khoản khấu trừ 
cho chi phí qua nhiều năm (khấu hao)

• có giá bằng hoặc dưới $300 (mà không thuộc một bộ 
công cụ có giá trên $300) – quý vị có thể yêu cầu 
khoản khấu trừ trực tiếp đối với toàn bộ chi phí.

 Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ các dụng cụ hoặc 
thiết bị do chủ lao động của quý vị hoặc người khác 
cung cấp.

Nếu quý vị cũng sử dụng dụng cụ hoặc thiết bị phục vụ 
mục đích cá nhân thì quý vị chỉ có thể yêu cầu khấu trừ 
cho phần liên quan đến công việc.

Các chi phí khác 

 Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ một phần khoản chi 
phí khác liên quan đến công việc của mình, bao gồm:

• gia hạn bằng, chứng nhận pháp lý, thẻ hành nghề, 
hoặc chứng chỉ để tiếp tục làm công việc của quý vị

• kem chống nắng, mũ che nắng và kính râm khi công 
việc của quý vị yêu cầu quý vị phải làm việc ngoài trời 
trong các khoảng thời gian dài

• chi phí điện thoại và internet, với hồ sơ cho thấy việc 
sử dụng liên quan đến công việc của quý vị

• chi phí bữa ăn ngoài giờ quý vị mua hoặc ăn khi làm 
việc ngoài giờ, nếu chủ lao động của quý vị trả theo 
luật, quy định hoặc thỏa thuận công nghiệp cho làm 
việc ngoài giờ và nó bao gồm trong lợi tức được đánh 
giá của quý vị.

 Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ các chi phí cá nhân 
như bằng lái, thuê bao nghe nhạc, tiền phạt hoặc dịch 
vụ trông trẻ.

Đây chỉ là một bản tóm tắt khái quát.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập ato.gov.au/tradie 
hoặc trò chuyện với một chuyên gia thuế có đăng ký hành nghề.
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Nếu quý vị là một thợ sửa chữa thì việc tìm hiểu những gì quý vị có thể yêu cầu hoàn lại là rất cần thiết (tiếp theo)
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