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ห�กคุณุเพิ่่�งม�อยู่่�ออสิ่เต้รเลียู่่ได้ไ้ม�น�นหรอืภ�ษ�
องักฤษเป็็นภ�ษ�ที่่�สิ่องของคุณุ ก�รอธิบ่�ยู่น่�จำะช่�วยู่
ต้อบคุำ�ถ�มบ�งอยู่��งเก่�ยู่วกบัภ�ษ่ในออสิ่เต้รเลียู่่

ที่ำ�ไมเร�ต้อ้งเสิ่ยู่่ภ�ษ่
ในฐ�นะช่�วออสิ่เต้รเลียู่่ เร�พิ่งึพิ่อใจำที่่�
เร�ได้เ้ข�้ถงึระบบสิ่ขุภ�พิ่ที่่�ด้ ่ก�รศึกึษ�ที่่�
มคุ่ณุภ�พิ่ แลีะสิ่่�งอำ�นวยู่คุว�มสิ่ะด้วกใน
ช่มุช่นที่่�หลี�กหลี�ยู่ (เช่�น สิ่วนสิ่�ธิ�รณะ
แลีะสิ่น�มเด็้กเลี�น) ที่่�ได้รั้บก�รสิ่นับสิ่นุน
ผ่��นก�รจัำด้เกบ็ภ�ษ่

กรมสิ่รรพิ่�กรออสิ่เต้รเลียู่่ (ATO) เกบ็
ภ�ษ่เหลี��น่�ใหก้บัรัฐบ�ลีออสิ่เต้รเลียู่่เพิ่ื�อ
ใหบ้รก่�รต้��ง ๆ ซึ่ึ�งรวมถงึ

 ■ สิ่�ธิ�รณสิ่ขุ
 ■ ก�รศึกึษ�
 ■ ก�รป้็องกนัป็ระเที่ศึ
 ■ ถนนแลีะที่�งรถไฟ
 ■ ก�รจำ��ยู่เงน่สิ่วสัิ่ด้ก่�ร ก�รบรรเที่�
สิ่�ธิ�รณภยัู่ แลีะเงน่บำ�น�ญ
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ก�อนคุณุเร่�มที่ำ�ง�น
การได้ร้บัอนญุาตให้ท้ำำางานใน 
ออสเตรเลียี
ก�อนที่่�คุณุจำะเร่�มที่ำ�ง�นในออสิ่เต้รเลียู่่  
คุณุต้อ้งได้รั้บอนุญ�ต้จำ�ก Department 
of Home Affairs ห�กคุณุเป็็นผ่่พ้ิ่ำ�นักที่่�
เป็็นช่�วต้��งช่�ต้ ่Home Affairs สิ่�ม�รถ
ใหข้อ้มล่ีที่่�เป็็นป็ระโยู่ช่นแ์ก�คุณุได้ ้รวมถงึ
วซ่ึ่��ป็ระเภที่ใด้บ�้งที่่�อนุญ�ต้ใหคุ้ณุที่ำ�ง�น
ในออสิ่เต้รเลียู่่ได้ ้

สิ่ำ�หรับขอ้มล่ีเพิ่่�มเต้ม่เก่�ยู่วกบัก�รอนุญ�ต้
ใหท้ี่ำ�ง�นในออสิ่เต้รเลียู่่ โป็รด้ไป็ที่่� 
homeaffairs.gov.au

TFN
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รบั tax file number (ห้มายเลีข
ประจำำาตวัผู้้เ้สยีภาษี)ี
หม�ยู่เลีข tax file number (TFN) ของ
คุณุคุอืหม�ยู่เลีขอ�้งอง่สิ่�วนบคุุคุลีของคุณุ 
รับ TFN ได้ ้ฟร่

คุณุคุวรม ่TFN ก�อนเร่�มง�นหรอืหลีงัจำ�ก
เร่�มที่ำ�ง�นที่นัที่ ่มฉ่ะนั�นคุณุจำะต้อ้งเสิ่ยู่่
ภ�ษ่เพิ่่�ม เร�ออก TFN ใหก้บับคุุคุลีที่ั�วไป็ 
ธิรุกจ่ำแลีะองคุก์รต้��ง ๆ เพิ่ื�อวตั้ถปุ็ระสิ่งคุ์
ในก�รระบตุ้วัต้นแลีะก�รเกบ็บนัที่กึ

จำะสิ่มคัุร TFN อยู่��งไรขึ�นอยู่่�กบั
สิ่ถ�นก�รณข์องคุณุ สิ่ำ�หรับขอ้มล่ีเพิ่่�มเต้ม่ 
ไป็ที่่� ato.gov.au/tfn

เวลี�กรอกใบสิ่มคัุร คุณุจำะต้อ้งใช่เ้อกสิ่�ร
ที่่�พิ่ส่ิ่จ่ำนต์้วัต้นของคุณุ

อ�จำใช่เ้วลี�ป็ระม�ณ 28 วนัในก�รป็ระมวลี
ผ่ลีใบสิ่มคัุร TFN แลีะสิ่�ง TFN ไป็ยู่งัที่่�อยู่่�
ของคุณุ

เมื�อคุณุได้รั้บ TFN สิ่่�งสิ่ำ�คุญัคุอืต้อ้งเกบ็
ไวอ้ยู่��งป็ลีอด้ภยัู่แลีะอยู่��ใหใ้คุรนำ�ไป็
ใช่ ้สิ่ำ�หรับขอ้มล่ีเพิ่่�มเต้ม่เก่�ยู่วกบัวธ่ิรั่กษ�
ขอ้มล่ีสิ่�วนต้วัของคุณุใหป้็ลีอด้ภยัู่ โป็รด้
ไป็ที่่� ato.gov.au/identitycrime

Australian business number 
(ABN) (ห้มายเลีขธุรุกจิำของ
ออสเตรเลียี) มใีห้ส้ำาห้รบัธุรุกจิำ
ไม�ใช่�ที่กุคุนที่่�มส่ิ่ท่ี่ธิ่�หรอืต้อ้งมห่ม�ยู่เลีข
ธิรุกจ่ำของออสิ่เต้รเลียู่่ (ABN) เพิ่ื�อที่ำ�ง�น
ในออสิ่เต้รเลียู่่ ก�รม ่ABN หม�ยู่ถงึคุณุ

 ■ กำ�ลีงัด้ำ�เนน่ธิรุกจ่ำของคุณุเอง
 ■ ต้อ้งจำ��ยู่ภ�ษ่เองใหก้บัเร�
 ■ อ�จำต้อ้งจำ��ยู่คุ��ซึ่เ่ป็อรข์องคุณุเอง
 ■ อ�จำไม�มป่็ระกนัห�กคุณุได้รั้บบ�ด้เจ็ำบ

สิ่ำ�หรับขอ้มล่ีเพิ่่�มเต้ม่เก่�ยู่วกบัก�รสิ่มคัุร 
ABN ไป็ที่่� abr.gov.au

สมัคร
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เมื�อคุณุเร่�มที่ำ�ง�น

กรอกใบแจำง้ tax file number

เมื�อคุณุเร่�มที่ำ�ง�น น�ยู่จำ�้งของคุณุจำะขอ
ใหคุ้ณุกรอกTax file number declaration  
(ใบแจำง้หม�ยู่เลีขป็ระจำำ�ต้วัผ่่เ้สิ่ยู่่ภ�ษ่ )  
เพิ่ื�อแจำง้ TFN แลีะขอ้มล่ีสิ่�วนต้วัของคุณุให ้
พิ่วกเข�ที่ร�บ

น�ยู่จำ�้งใช่ใ้บแจำง้น่�ในก�รคุำ�นวณว��คุณุ
ต้อ้งจำ��ยู่ภ�ษ่เที่��ไร คุณุมเ่วลี� 28 วนั ใน
ก�รกรอกใบแจำง้แลีะมอบใหน้�ยู่จำ�้งของ
คุณุ ห�กคุณุไม�ที่ำ�เช่�นนั�น น�ยู่จำ�้งจำะต้อ้ง
เกบ็ภ�ษ่จำ�กเงน่ที่่�จำ��ยู่ใหคุ้ณุในอตั้ร�สิ่ง่สิ่ดุ้

สิ่ำ�หรับขอ้มล่ีเพิ่่�มเต้ม่เก่�ยู่วกบัก�รอ�้งสิ่ท่ี่ธิ่�
เคุลีมเกณฑ์ป์็ลีอด้ภ�ษ่ โป็รด้ไป็ที่่�  
ato.gov.au/taxfreethreshold

ห�กคุณุเป็็นผ่่ม้ถ่ ่�นที่่�อยู่่�ในออสิ่เต้รเลียู่่ต้�ม
คุว�มหม�ยู่ที่�งด้�้นภ�ษ่ คุณุสิ่�ม�รถเคุลีม
เกณฑ์ท์ี่่�ไม�ต้อ้งเสิ่ยู่่ภ�ษ่ได้ต้้อนคุณุกรอกใบ
แจำง้ ซึ่ึ�งหม�ยู่คุว�มว��ร�ยู่ได้ร้�ยู่ป่็ 18,200 
ด้อลีลี�รแ์รกของคุณุไม�ต้อ้งเสิ่ยู่่ภ�ษ่

โด้ยู่ที่ั�วไป็ คุณุสิ่�ม�รถเคุลีมเกณฑ์ท์ี่่�
ไม�ต้อ้งเสิ่ยู่่ภ�ษ่ได้จ้ำ�กน�ยู่จำ�้งหนึ�งร�ยู่
เที่��นั�น ห�กคุณุมน่�ยู่จำ�้งม�กกว��หนึ�งร�ยู่ 
คุณุคุวรเคุลีมเกณฑ์ท์ี่่�ไม�ต้อ้งเสิ่ยู่่ภ�ษ่  
จำ�กน�ยู่จำ�้งที่่�จำ��ยู่เงน่เด้อืนหรอืคุ��จำ�้ง
สิ่ง่สิ่ดุ้

สิ่ำ�หรับขอ้มล่ีเพิ่่�มเต้ม่เก่�ยู่วกบัก�รแจำง้ 
tax file number โป็รด้ไป็ที่่�  
ato.gov.au/TFNdec

จำา่ยภาษีี
เวลี�น�ยู่จำ�้งของคุณุจำ��ยู่เงน่เด้อืนหรอืคุ��
จำ�้งของคุณุ พิ่วกเข�จำะหกัภ�ษ่แลีะสิ่�งให ้
เร� สิ่ลีป่็เงน่เด้อืนของคุณุจำะแสิ่ด้งจำำ�นวน
ภ�ษ่ที่่�คุณุจำ��ยู่ไป็ เมื�อสิ่่�นสิ่ดุ้ป่็ก�รเงน่ ใบ
แจำง้ร�ยู่ได้ห้รอืใบสิ่รปุ็ก�รจำ��ยู่เงน่เด้อืนจำะ
แสิ่ด้งร�ยู่ได้ร้วมของคุณุจำ�กน�ยู่จำ�้งแลีะ
ภ�ษ่ที่่�พิ่วกเข�หกัไป็ ใบแจำง้ร�ยู่ได้ข้องคุณุ
มอ่ยู่่�ในบรก่�รออนไลีนข์อง ATO online 
services ผ่��น myGov

จำำ�นวนภ�ษ่ที่่�คุณุจำ��ยู่ขึ�นอยู่่�กบั
 ■ สิ่ถ�นะก�รอยู่่�อ�ศึยัู่ในออสิ่เต้รเลียู่่ของ
คุณุต้�มคุว�มหม�ยู่ที่�งด้�้นภ�ษ่

 ■ คุณุมร่�ยู่ได้เ้ที่��ไหร�
 ■ คุณุมง่�น ม�กกว��หนึ�งง�นหรอืไม�
 ■ คุณุม ่tax file number (TFN) หรอืไม� – 
น่�คุอืหม�ยู่เลีขอ�้งอง่สิ่�วนบคุุคุลี ซึ่ึ�งคุณุ
คุวรบอกน�ยู่จำ�้งของคุณุหลีงัจำ�กที่่�คุณุ
เร่�มที่ำ�ง�นใหก้บัพิ่วกเข�

ซอฟต
แ์วร์
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น�ยู่จำ�้งบ�งคุนช่อบที่่�จำะจำ��ยู่เป็็นเงน่สิ่ด้
แที่นที่่�จำะจำ��ยู่เข�้บญัช่ธ่ิน�คุ�ร สิ่�ม�รถ
ที่ำ�ได้ห้�กพิ่วกเข�ยู่งั

 ■ หกัภ�ษ่จำ�กเงน่ที่่�พิ่วกเข�จำ��ยู่ใหคุ้ณุ
 ■ ใหส้ิ่ลีป่็เงน่เด้อืนที่่�แสิ่ด้งใหเ้ห็นว��หกั
ภ�ษ่ไป็เที่��ไหร�

 ■ จำ��ยู่เงน่สิ่มที่บซึ่เ่ป็อรใ์นน�มของคุณุ 
(ห�กคุณุมส่ิ่ท่ี่ธิ่�ได้รั้บเงน่ซึ่เ่ป็อร)์

ห�กคุณุเร่�มที่ำ�ง�นก�อนที่่�คุณุจำะม ่TFN คุณุ
มเ่วลี� 28 วนัในก�รขอแลีะมอบใหน้�ยู่จำ�้ง
ของคุณุ ห�กคุณุไม�ที่ำ�เช่�นนั�น น�ยู่จำ�้ง
ของคุณุต้อ้งหกัภ�ษ่จำ�กคุ��จำ�้งของคุณุใน
อตั้ร�สิ่ง่สิ่ดุ้

สิ่ำ�หรับขอ้มล่ีเพิ่่�มเต้ม่เก่�ยู่วกบัอตั้ร�ภ�ษ่ 
โป็รด้ไป็ที่่� ato.gov.au/taxrates

ซู้เปอร์
เงน่สิ่ะสิ่มหลีงัเกษ่ยู่ณ (ซึ่เ่ป็อร)์ คุอืเงน่ที่่�
เกบ็สิ่ะสิ่มไวร้ะหว��งช่ว่ต่้ก�รที่ำ�ง�นของ
คุณุเพิ่ื�อไวใ้ช่เ้วลี�คุณุเกษ่ยู่ณ เมื�อคุณุเร่�ม
ง�นใหม� คุณุจำำ�เป็็นที่่�จำะต้อ้งเข�้ใจำระบบ
ของเงน่เกษ่ยู่ณ (ซึ่เ่ป็อร)์ แลีะที่ร�บถงึ
สิ่ท่ี่ธิแ่ลีะสิ่ท่ี่ธิป่็ระโยู่ช่นต์้��ง ๆ ของต้นเอง

เงน่ซึ่เ่ป็อรค์ุอืเงน่ที่่�จำ��ยู่เพิ่่�มเต้ม่จำ�กเงน่
เด้อืนของคุณุ ห�กคุณุมส่ิ่ท่ี่ธิ่�ได้รั้บเงน่ 
ซึ่เ่ป็อร ์น�ยู่จำ�้งของคุณุต้อ้งจำ��ยู่เงน่สิ่มที่บ 
ซึ่เ่ป็อรเ์ข�้ไป็ในบญัช่ก่องที่นุซึ่เ่ป็อร ์คุนสิ่�วน
ใหญ�สิ่�ม�รถเลีอืกกองที่นุซึ่เ่ป็อรท์ี่่�จำ��ยู่เงน่
สิ่มที่บเหลี��น่�เองได้ ้

สิ่่�งสิ่ำ�คุญัคุอืคุณุจำะต้อ้งต้รวจำสิ่อบซึ่เ่ป็อร์
ของคุณุเป็็นป็ระจำำ�เพิ่ื�อใหแ้น�ใจำว��มก่�รจำ��ยู่
เงน่ซึ่เ่ป็อรท์ี่่�ถก่ต้อ้งในบญัช่ซ่ึ่เ่ป็อรข์องคุณุ 
สิ่ำ�หรับขอ้มล่ีเพิ่่�มเต้ม่เก่�ยู่วกบัก�รต้ด่้ต้�ม 
ซึ่เ่ป็อร ์โป็รด้ไป็ที่่�  
ato.gov.au/trackyoursuper

สิ่ำ�หรับขอ้มล่ีเพิ่่�มเต้ม่เก่�ยู่วกบัซึ่เ่ป็อร ์ 
โป็รด้ไป็ที่่� ato.gov.au/tfnsuper

เกษยีณ
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ก�รยู่ื�นภ�ษ่ของคุณุ
ใครบา้งทำี�ตอ้งเตรยีมการย่�นภาษีี
ในฐ�นะบคุุคุลีธิรรมด้� คุณุต้อ้งยู่ื�นแบบ
แสิ่ด้งร�ยู่ก�รภ�ษ่เงน่ได้ห้�ก

 ■ คุณุถก่หกัภ�ษ่จำ�กร�ยู่ได้ใ้นระหว��งป่็
ภ�ษ่ (1 กรกฏ�คุม ถงึ 30 มถ่นุ�ยู่น)

 ■ ร�ยู่ได้ท้ี่่�ต้อ้งเสิ่ยู่่ภ�ษ่ของคุณุ  
(รวมถงึเงน่สิ่วสัิ่ด้ก่�รบ�งอยู่��งที่่�ได้รั้บ
จำ�กรัฐบ�ลีออสิ่เต้รเลียู่่) เกน่เกณฑ์ท์ี่่�
กำ�หนด้สิ่ำ�หรับผ่่ท้ี่่�มถ่ ่�นที่่�พัิ่กอ�ศึยัู่ใน
ออสิ่เต้รเลียู่่ต้�มคุว�มหม�ยู่ด้�้นภ�ษ่

 ■ คุณุเป็็นผ่่พ้ิ่ำ�นักที่่�เป็็นข�วต้��งช่�ต้แ่ลีะ
ได้รั้บเงน่ 1 ด้อลีลี�รห์รอืม�กกว��ใน
ออสิ่เต้รเลียู่่ระหว��งป่็ภ�ษ่ (ไม�รวมร�ยู่
ได้ท้ี่่�มก่�รหกัภ�ษ่ ณ ที่่�จำ��ยู่ สิ่ำ�หรับ
บคุุคุลีที่่�ไม�มถ่ ่�นที่่�พัิ่กอ�ศึยัู่ในออสิ่เต้รเลียู่่
ต้�มคุว�มหม�ยู่ด้�้นภ�ษ่)

 ■ คุณุจำะออกจำ�กออสิ่เต้รเลียู่่อยู่��งถ�วร
หรอืน�นกว��หนึ�งป่็ภ�ษ่

เร�ใช่ข้อ้มล่ีจำ�กก�รยู่ื�นภ�ษ่ของคุณุ เช่�น 
ร�ยู่ได้แ้ลีะจำำ�นวนภ�ษ่ที่่�คุณุจำ��ยู่ไป็ เพิ่ื�อ
คุำ�นวณว��คุณุจำำ�เป็็นต้อ้งจำ��ยู่ภ�ษ่เพิ่่�มเต้ม่
หรอืต้อ้งได้เ้งน่คุนื (ก�รคุนืภ�ษ่)

สิ่ำ�หรับขอ้มล่ีเพิ่่�มเต้ม่แลีะก�รด้ว่��ต้อ้งยู่ื�น
แบบแสิ่ด้งร�ยู่ก�รภ�ษ่เงน่ได้ห้รอืไม� โป็รด้
ไป็ที่่� ato.gov.au/DoINeedToLodge

ขอ้มล้ีทำี�คณุตอ้งย่�น
ในก�รยู่ื�นแบบแสิ่ด้งร�ยู่ก�รภ�ษ่เงน่ได้ ้
คุณุต้อ้งร่ ้

 ■ ว��คุณุได้รั้บร�ยู่ได้เ้ที่��ไหร�จำ�กก�ร
ที่ำ�ง�น (รวมถงึเงน่สิ่ด้ที่่�ได้รั้บ) จำ�ก
ด้อกเบ่�ยู่บญัช่ธ่ิน�คุ�รหรอืก�รลีงที่นุ

 ■ ว��คุณุถก่หกัภ�ษ่จำ�กร�ยู่ได้ข้องคุณุไป็
เที่��ไหร� (จำำ�นวนเงน่ที่่�น�ยู่จำ�้งหกัออก
จำ�กคุ��จำ�้งของคุณุแลีะสิ่�งใหเ้ร�)

 ■ เก่�ยู่วกบัก�รหกัลีด้หยู่�อนแลีะสิ่�วนลีด้
ภ�ษ่ที่่�คุณุเคุลีมได้ ้

ก�รหกัลีด้หยู่�อนเป็็นคุ��ใช่จ้ำ��ยู่ที่่�คุณุ
สิ่�ม�รถเคุลีมเพิ่ื�อลีด้หยู่�อนภ�ษ่ได้ ้ 
ก�รหกัลีด้หยู่�อนสิ่�วนใหญ�เป็็นคุ��ใช่จ้ำ��ยู่ที่่�
เก่�ยู่วขอ้งกบัก�รที่ำ�ง�น นั�นคุอืเงน่ที่่�คุณุ
จำ��ยู่ไป็เพิ่ื�อช่�วยู่ใหคุ้ณุมร่�ยู่ได้ ้คุณุต้อ้ง
สิ่�ม�รถแสิ่ด้งใหเ้ห็นว��

 ■ คุ��ใช่จ้ำ��ยู่เก่�ยู่วขอ้งโด้ยู่ต้รงกบัก�รสิ่ร�้ง
ร�ยู่ได้ ้

 ■ คุ��ใช่จ้ำ��ยู่ไม�ใช่�สิ่ำ�หรับเรื�องสิ่�วนต้วั
 ■ คุณุมบ่นัที่กึเพิ่ื�อพิ่ส่ิ่จ่ำนค์ุ��ใช่จ้ำ��ยู่ของคุณุ 
(เช่�น ใบเสิ่ร็จำ)

ยื�น
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น�ยู่จำ�้งของคุณุต้อ้งใหใ้บแจำง้ยู่อด้ร�ยู่ได้ ้
หรอืใบสิ่รปุ็ก�รจำ��ยู่เงน่ใหก้บัคุณุ ใบน่�จำะ
แสิ่ด้งร�ยู่ได้ท้ี่่�คุณุได้รั้บแลีะภ�ษ่ที่่�คุณุจำ��ยู่

สิ่ำ�หรับขอ้มล่ีเพิ่ื�อช่�วยู่คุณุยู่ื�นภ�ษ่ โป็รด้
ไป็ที่่�

 ■ ato.gov.au/incomeyoumustdeclare
 ■ ato.gov.au/deductions
 ■ ato.gov.au/incomestatement

การเก็บบนัทำกึ
เมื�อคุณุยู่ื�นแบบแสิ่ด้งร�ยู่ก�รภ�ษ่เงน่ได้ ้
เร�จำะด้ำ�เนน่ก�รแลีะพิ่จ่ำ�รณ�ว��คุณุได้ ้
ช่ำ�ระภ�ษ่ต้�มจำำ�นวนที่่�ถก่ต้อ้งหรอืไม�  
เร�แจำง้ผ่ลีใหคุ้ณุที่ร�บโด้ยู่ก�รสิ่�งใบแจำง้
ก�รป็ระเมน่ถงึคุณุ

คุณุต้อ้งเกบ็บนัที่กึ เช่�น ใบเสิ่ร็จำ สิ่ำ�หรับ
ก�รเคุลีมคุ��ลีด้หยู่�อนต้��ง ๆ คุณุต้อ้งเกบ็
บนัที่กึเหลี��น่�ไวอ้ยู่��งนอ้ยู่ห�้ป่็นับจำ�กวนั
ที่่�คุณุยู่ื�นแบบแสิ่ด้งร�ยู่ก�รภ�ษ่เงน่ได้ข้อง
คุณุ เร�อ�จำขอใหคุ้ณุแสิ่ด้งบนัที่กึเหลี��น่�
ใหเ้ร�ด้่

สิ่ำ�หรับขอ้มล่ีเพิ่่�มเต้ม่เก่�ยู่วกบัก�รเกบ็
บนัที่กึ ไป็ที่่� ato.gov.au/taxrecords

myDeductions เป็็นวธ่ิท่ี่่�สิ่ะด้วกในก�รเกบ็
บนัที่กึคุ��ใช่จ้ำ��ยู่แลีะร�ยู่ได้ข้องคุณุไวใ้นที่่�
เด้ยู่่ว ด้�วนโ์หลีด้ ATO app ลีงสิ่ม�รท์ี่  
ด้ไ่วซึ่ข์องคุณุแลีะเลีอืกไอคุอน 
myDeductions ไป็ที่่� ato.gov.au/app

สิ่ำ�หรับขอ้มล่ีเพิ่่�มเต้ม่เก่�ยู่วกบัเคุรื�องมอื  
myDeductions ไป็ที่่�  
ato.gov.au/myDeductionatoapp

ใบเสร็จ
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กรอกแลีะยู่ื�นแบบแสิ่ด้งร�ยู่ก�รภ�ษ่เงน่ได้ข้อง
คุณุ
ตอ้งย่�นเม่�อไห้ร่
คุณุสิ่�ม�รถยู่ื�นออนไลีนโ์ด้ยู่ใช่ ้myTax 
หรอืยู่ื�นผ่��นต้วัแที่นภ�ษ่ หรอืกรอกแบบ
แสิ่ด้งร�ยู่ก�รภ�ษ่เงน่ได้แ้บบกระด้�ษ  
ก�รยู่ื�นภ�ษ่ของคุณุคุรอบคุลีมุป่็ร�ยู่ได้ ้
ต้ั �งแต้� 1 กรกฏ�คุม ถงึ 30 มถ่นุ�ยู่น คุณุ
ต้อ้งยู่ื�นแบบแสิ่ด้งร�ยู่ก�รภ�ษ่เงน่ได้ห้รอื
คุณุต้อ้งต้ด่้ต้�อต้วัแที่นภ�ษ่ภ�ยู่ในวนัที่่� 
31 ตลุีาคม

เวลี�คุณุยู่ื�นแบบออนไลีนโ์ด้ยู่ใช่ ้myTax 
หรอืต้วัแที่นภ�ษ่ เร�จำะกรอกขอ้มล่ีของคุณุ
ลี�วงหน�้ด้ว้ยู่ขอ้มล่ีที่่�เร�มอ่ยู่่�แลีว้ ต้วัอยู่��ง
เช่�น ร�ยู่ได้จ้ำ�กก�รจำ�้งง�นแลีะด้อกเบ่�ยู่
ธิน�คุ�ร สิ่ำ�หรับคุนสิ่�วนใหญ� ขอ้มล่ีจำะ
พิ่รอ้มภ�ยู่ในสิ่่�นเด้อืนกรกฎ�คุม ก�รรอ
ใหเ้ร�กรอกขอ้มล่ีของคุณุลี�วงหน�้ก�อนจำะ
ที่ำ�ใหก้�รยู่ื�นภ�ษ่ของคุณุง��ยู่ขึ�นแลีะถก่
ต้อ้งยู่่�งขึ�น

เร�จำะกรอกลี�วงหน�้เมื�อได้รั้บขอ้มล่ีม�  
ด้งันั�นคุณุต้อ้งต้รวจำสิ่อบร�ยู่ลีะเอยู่่ด้ใหถ้ก่
ต้อ้งแลีะเพิ่่�มในสิ่�วนที่่�ข�ด้ห�ยู่ไป็

สิ่ำ�หรับขอ้มล่ีเพิ่่�มเต้ม่เก่�ยู่วกบัวธ่ิก่�รยู่ื�น
ภ�ษ่ของคุณุ โป็รด้ไป็ที่่�  
ato.gov.au/lodgingtaxreturn

ย่�นแบบออนไลีนโ์ด้ยใช้ ้myTax

คุณุสิ่�ม�รถยู่ื�นแบบแสิ่ด้งร�ยู่ก�รภ�ษ่เงน่
ได้ท้ี่�งออนไลีนโ์ด้ยู่ใช่ ้myTax เป็็นวธ่ิท่ี่่�
รวด้เร็ว ง��ยู่ แลีะป็ลีอด้ภยัู่ในก�รยู่ื�นที่�ง
ออนไลีน์

ในก�รใช่ ้myTax คุณุต้อ้งสิ่ร�้งบญัช่ ่
myGov ก�อนแลีะเช่ื�อมโยู่งบญัช่ข่องคุณุ
กบั ATO online services  

สิ่ำ�หรับขอ้มล่ีเพิ่่�มเต้ม่เก่�ยู่วกบั myGov  
แลีะก�รเช่ื�อมโยู่งไป็ยู่งั ATO โป็รด้ไป็ที่่�  
ato.gov.au/linktomygov 

เร�ขอแนะนำ�ใหคุ้ณุเช่ื�อมโยู่งก�อนเวลี�
ภ�ษ่ (1 กรกฎ�คุม) เพิ่ื�อใหแ้น�ใจำว��คุณุได้ ้
รับ ขอ้มล่ีก�รสิ่ื�อสิ่�รที่ั �งหมด้แลีะไม�มก่�ร
ลี��ช่�้ในก�รยู่ื�นแบบแสิ่ด้งร�ยู่ก�รภ�ษ่เงน่
ได้ข้องคุณุ

เมื�อคุณุเช่ื�อมโยู่งกบั ATO online services 
แลีว้ คุณุสิ่�ม�รถเข�้ถงึ myTax เพิ่ื�อยู่ื�น
แบบแสิ่ด้งร�ยู่ก�รภ�ษ่เงน่ได้ข้องคุณุ

สิ่ำ�หรับขอ้มล่ีเพิ่่�มเต้ม่เก่�ยู่วกบัก�รยู่ื�นภ�ษ่
คุรั �งแรกของคุณุ โป็รด้ไป็ที่่�  
ato.gov.au/firstreturn

ตลุาคม

9

http://ato.gov.au/lodgingtaxreturn
http://ato.gov.au/linktomygov
http://ato.gov.au/firstreturn


ย่�นโด้ยใช้ต้วัแทำนภาษีทีำี�จำด้ทำะเบยีน
คุณุสิ่�ม�รถใช่ต้้วัแที่นภ�ษ่ที่่�จำด้ที่ะเบยู่่น
เพิ่ื�อจัำด้เต้รยู่่มแลีะยู่ื�นแบบแสิ่ด้งร�ยู่ก�ร
ภ�ษ่เงน่ได้ข้องคุณุ คุณุต้อ้งต้ด่้ต้�อพิ่วกเข�
ก�อนวนัที่่� 31 ต้ลุี�คุม สิ่ำ�หรับขอ้มล่ีเพิ่่�ม
เต้ม่ โป็รด้ไป็ที่่�  
ato.gov.au/lodgewithanagent

ความช้ว่ยเห้ลีอ่ในการย่�น
เมื�อถงึช่�วงเวลี�ภ�ษ่ คุณุสิ่�ม�รถรับคุว�ม
ช่�วยู่เหลีอืเก่�ยู่วกบัภ�ษ่ได้ฟ้ร ่บรก่�ร Tax 
Help (ช่�วยู่เหลีอืด้�้นภ�ษ่) ของเร�  
มใ่หส้ิ่ำ�หรับผ่่ท้ี่่�มร่�ยู่ได้ป้็ระม�ณ 60,000 
ด้อลีลี�รห์รอืนอ้ยู่กว��ต้�อป่็ ห�กคุณุ
ต้อ้งก�รคุว�มช่�วยู่เหลีอืในก�รกรอกแบบ
แสิ่ด้งร�ยู่ก�รภ�ษ่เงน่ได้ ้อ�สิ่�สิ่มคัุรที่่�
ได้รั้บก�รฝึึกอบรมของเร�อ�จำช่�วยู่คุณุ
ได้ ้พิ่วกเข�ใหบ้รก่�รฟรแ่ลีะเกบ็ที่กุอยู่��ง
เป็็นคุว�มลีบัเพิ่ื�อช่�วยู่ป็ระช่�ช่นกรอกแบบ
แสิ่ด้งร�ยู่ก�รภ�ษ่เงน่ได้ท้ี่�งออนไลีนโ์ด้ยู่
ใช่ ้myTax

Tax Help อยู่่�ในเมอืงหลีวงที่ั �งหมด้แลีะ
สิ่ถ�นที่่�ต้��ง ๆ ในออสิ่เต้รเลียู่่ต้ั �งแต้�เด้อืน
กรกฎ�คุมถงึต้ลุี�คุมของที่กุป่็ สิ่ำ�หรับ
ขอ้มล่ีเพิ่่�มเต้ม่เก่�ยู่วกบั Tax Help  
โป็รด้ไป็ที่่� ato.gov.au/taxhelp
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TFN
ป็กป้็องขอ้มล่ีของคุณุ 

ก�รป็กป้็องขอ้มล่ีสิ่�วนบคุุคุลีของคุณุเป็็น
สิ่่�งสิ่ำ�คุญั

TFN ของคุณุจำะอยู่่�กบัคุณุไป็ต้ลีอด้ช่ว่ต่้  
ด้งันั�นจำงเกบ็รักษ�อยู่��งป็ลีอด้ภยัู่ คุณุยู่งั
คุงใช่ ้TFN ต้วัเด้ม่ แมว้��คุณุจำะเป็ลี่�ยู่นช่ื�อ
หรอืที่่�อยู่่� เป็ลี่�ยู่นง�น ยู่�้ยู่ระหว��งรัฐ หรอื
ไป็ต้��งป็ระเที่ศึ

อยู่��ใหใ้คุรใช่ ้TFN ของคุณุ แมแ้ต้�เพิ่ื�อน
หรอืญ�ต้ ่ก�รอนุญ�ต้ใหผ้่่อ้ ื�นใช่ ้แจำกหรอื
ข�ยู่ถอืเป็็นคุว�มผ่ด่้ที่�งอ�ญ�

ให ้TFN ของคุณุแก�
 ■ เร�เมื�อพิ่ด่้คุยุู่เรื�องบนัที่กึภ�ษ่ของคุณุ
 ■ น�ยู่จำ�้งของคุณุหลีงัจำ�กที่่�คุณุเร่�มที่ำ�ง�น
แลีว้ แต้�อยู่��ระบไุวใ้นใบสิ่มคัุรง�น

 ■ ธิน�คุ�รหรอืสิ่ถ�บนัก�รเงน่อื�น ๆ ของคุณุ
 ■ Services Australia
 ■ ต้วัแที่นภ�ษ่ที่่�จำด้ที่ะเบยู่่นของคุณุ
 ■ กองที่นุเงน่สิ่ะสิ่มหลีงัเกษ่ยู่ณ (ซึ่เ่ป็อร)์ 
ของคุณุ

 ■ ผ่่ใ้หบ้รก่�รก�รศึกึษ�ระด้บัอดุ้มศึกึษ�
หรอืมห�วท่ี่ยู่�ลียัู่ของคุณุเพิ่ื�อเข�้ถงึ
เงน่ก่นั้กเรยู่่น เช่�น Higher Education 
Loan Program (HELP)

ห�กคุณุคุด่้ว�� TFN ของคุณุสิ่ญ่ห�ยู่ ถก่
ขโมยู่ หรอืใช่ใ้นที่�งที่่�ผ่ด่้ โป็รด้ร�ยู่ง�นให ้
เร�ที่ร�บที่นัที่ ่สิ่ำ�หรับขอ้มล่ีเพิ่่�มเต้ม่ โป็รด้
ไป็ที่่� ato.gov.au/FindmyTFN

ต้รวจำสิ่อบใหแ้น�ใจำว��คุณุเกบ็ร�ยู่ลีะเอยู่่ด้
ป็ระจำำ�ต้วัสิ่�วนบคุุคุลีไวอ้ยู่��งป็ลีอด้ภยัู่เพิ่ื�อ
ช่�วยู่ป้็องกนัก�รโจำรกรรมขอ้มล่ีสิ่�วนบคุุคุลี 
ก�รโจำรกรรมขอ้มล่ีสิ่�วนบคุุคุลีเกด่้ขึ�นเมื�อ
มก่�รใช่ร้�ยู่ลีะเอยู่่ด้ขอ้มล่ีป็ระจำำ�ต้วัของ
ผ่่คุ้นในก�รก�ออ�ช่ญ�กรรม จำำ�ไวว้��

 ■ อยู่��เป่็ด้เผ่ยู่ myGov หรอืรหสัิ่ผ่��น
ออนไลีนอ์ื�น ๆ ของคุณุกบัใคุร แมแ้ต้�
ต้วัแที่นภ�ษ่ของคุณุ (ห�กคุณุใช่)้  
กไ็ม�จำำ�เป็็นต้อ้งใช่ส้ิ่ ่�งเหลี��น่�

 ■ อยู่��ใสิ่� TFN รหสัิ่ผ่��น หรอืขอ้มล่ีที่่�
ลีะเอยู่่ด้อ�อนอื�น ๆ ของคุณุในอเ่มลี

อเ่มลีหลีอกลีวง แฟกซึ่ ์ขอ้คุว�ม แลีะ
โที่รศึพัิ่ที่ส์ิ่�ม�รถฟังด้น่��เช่ื�อม�ก โป็รด้
ระวงัแลีะห�กคุณุไม�แน�ใจำว��ก�รสิ่ื�อสิ่�รนั�น
ม�จำ�กใคุร ต้ด่้ต้�อเร� โด้ยู่ไป็ที่่�  
ato.gov.au/phoneus หรอืไป็ที่่�  
ato.gov.au/scams

สิ่ำ�หรับขอ้มล่ีเพิ่่�มเต้ม่เก่�ยู่วกบัวธ่ิก่�ร
เกบ็รักษ�ร�ยู่ลีะเอยู่่ด้สิ่�วนต้วัของคุณุให ้
ป็ลีอด้ภยัู่ โป็รด้ไป็ที่่�

 ■ ก�รป็กป้็องขอ้มล่ีของคุณุ –  
ato.gov.au/identitycrime 

 ■ กลีโกงภ�ษ่ – ato.gov.au/scams
 ■ ก�รโจำรกรรมขอ้มล่ีสิ่�วนบคุุคุลี –  

ato.gov.au/identitytheft
 ■ scamwatch.gov.au
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http://ato.gov.au/FindmyTFN
http://ato.gov.au/phoneus
http://ato.gov.au/scams
http://ato.gov.au/identitycrime
http://ato.gov.au/scams
http://ato.gov.au/identitytheft
http://scamwatch.gov.au
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