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Trabalhando na austrália
Folha de dados
Quando você trabalha na Austrália e está empregado, você é pago
e você tem que pagar impostos sobre o dinheiro que ganha.

Recebendo pelo trabalho
Quando você recebe o pagamento, recebe um comprovante de pagamento. Seu recibo de pagamento mostra a você
quanto você recebeu, quanto de imposto você pagou e quanto
O dinheiro do Superannuation foi colocado em seu fundo do Superannuation.

Imposto
Quando você trabalha na Austrália, você paga impostos ao australiano
Governo para que o governo tenha dinheiro para fornecer serviços
as necessidades da comunidade, como hospitais, escolas, estradas e públicas
transporte (ônibus e trens).

Número ﬁscal

Michael começa seu novo emprego
Michael está desempregado há
últimos 3 meses e tem recebido um
Pagamento do Centrelink para ajudá-lo a comprar o
coisas que ele precisa.
Ele viu um anúncio de um
vendedor em uma loja de roupas local. Ele
se candidatou, fui a uma entrevista e consegui
o emprego.

Todos na Austrália têm seu próprio número de contribuinte. Você precisa de um
Michael então recebeu uma carta de seu novo
número de contribuinte para trabalhar na Austrália. Quando você começa um trabalho, você empregador com detalhes sobre seu novo emprego.
tem de fornecer o seu número de contribuinte ao seu empregador.

Superannuation

Michael leu a carta. Disse que o dele
o nome do empregador é Jack Smith e o
a empresa se chama Clothes for Us. o
carta também disse que o trabalho é chamado

Isso é dinheiro sendo guardado para quando você envelhecer e não trabalhar
não mais. É colocado em um fundo de aposentadoria por seu empregador.

'vendedor de roupas', que Michael irá
receba $ 16 por hora e trabalhe

Lembrar

Depois de trabalhar por 2 semanas, Michael
recebeu seu primeiro pagamento. Ele também foi dado

▶ Quando você trabalha na Austrália e está empregado, você obtém

seu comprovante de pagamento. Ele podia ver o quanto
ele tinha recebido, quanto imposto ele

a tempo parcial durante 25 horas por semana.

pago.

▶ Quando você trabalha na Austrália, você paga impostos (dinheiro) para o
Governo australiano.

▶ Superannuation é dinheiro sendo economizado para quando você envelhecer
e não funcionam mais.

▶ Seu empregador geralmente tem que pagar mais 9,5% do dinheiro
você ganha em um fundo de pensão para você. Isso é dinheiro em
além do seu pagamento.

Onde obter ajuda e mais informações
Para obter mais informações sobre superannuation, visite o MoneySmart da ASIC
site, moneysmart.gov.au, ou ligue 1300 300 630.

pago e o valor do superannuation
seu empregador pagou pelo Michael's
fundo de aposentadoria.
Em seu comprovante de pagamento, Michael viu que ele
ganhou $ 800 por trabalhar por 2 semanas e
que ele pagou $ 85 em impostos. Ele também viu o seu
empregador pagou $ 72 em um fundo especial para
sua aposentadoria.
Na semana seguinte, Michael recebeu seu
pagamento do Centrelink.
Michael sabia que era importante contar
Centrelink sobre seu novo trabalho para que eles possam
mude o valor que lhe pagam. Não
contar ao Centrelink signiﬁca que Michael poderia
ser pago muito dinheiro pelo Centrelink

Se você está tendo problemas com seu empregador ou deseja saber mais

e então teria uma dívida. Ele iria
tem que pagá-los de volta ou entrar

sobre seus direitos como trabalhador, entre em contato com o site da Fair Work Australia,

problema.

/

fwa.gov.au ou ligue para 1300 799 675.

Michael ligou para o Centrelink para dizer a eles
sobre seu novo trabalho e ele lhes enviou um
cópia da carta de seu empregador.
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