TAMIL

Status Resolution Support Services (SRSS)
உதவித்ததொகை — உங்ைளுகைய வருமொனத்கதப்
பற்றித் ததொிவித்தல்
நீங்ைள ொ அல்லது உங்ைள் துகைவள ொ ளவகலக்குச் தெல்லத் ததொைங்ைியிருந்தொல் நீங்ைள்
உைனடியொை எங்ைளுக்குத் ததொிவிக்ை ளவண்டும். ஏதனனில் நீங்ைளும் உங்ைள் துகைவரும்
ஈட்டும் வருமொனம் நீங்ைள் தபற்று வருைின்ற SRSS உதவித்ததொகையில் தொக்ைத்கத
ஏற்படுத்தும்.
ஒவ்தவொரு இ ண்டு வொ ங்ைளுக்கும் ஒரு முகற நீங்ைள் என்ன ெம்பொதித்துள் ீர்ைள்
என்பகத நொங்ைள் ததொிந்துதைொள்

ளவண்டும், அதன் மூலம் ெொியொன உதவித்ததொகை

உங்ைளுக்கு வழங்ைப்படும். உங்ைளுக்கு SRSS உதவித்ததொகை அதிைமொை
வழங்ைப்பட்ைொல், அந்தப் பைத்கத நீங்ைள் திரும்பச் தெலுத்திவிை ளவண்டும்.
நொன் எகதத் ததொிவிக்ை ளவண்டும்?
ளவகலக்குச் தெல்வதன் மூலமொைக் ைிகைக்கும் வருமொனம்:


ெம்ப ம், கூலி மற்றும் / அல்லது த கு ஆைியவற்றிலிருந்து ைிகைக்கும் தமொத்த
வருமொனம் - சுைவீன விடுப்பு ெம்ப ம், ப ொமொிப்பொ ர் விடுப்பு ெம்ப ம் அல்லது
விடுமுகற நொளுக்ைொன ெம்ப ம் ஆைியகவ இதில் உள் ைங்கும்.

மற்ற வழிை ிலிருந்து தபறும் வருமொனம்:
 தபொதுவொன அன்ப ிப்புைள் அல்லது படித்ததொகைைள்
 இறந்துளபொனவொின் தெொத்திலிருந்து தபறப்படும் வருமொனம்


ளநொய் அல்லது விபத்துக் ைொப்பீடு.

நொங்ைள் என்ன ததொிந்துதைொள்

ளவண்டும்?

உங்ைளுகைய மற்றும் உங்ைள் துகைவொின் வருமொனத்கதப் பற்றித் ததொிவிக்கும்ளபொது,
நொங்ைள் ததொிந்துதைொள்


ளவண்டியகவ:

தமொத்த வருமொனத் ததொகை — உங்ைளுகைய அறிவிப்புக் ைொலத்தின்ளபொது
(14 தினங்ைளுக்கு) உங்ைளுகைய வொிக்கு முந்கதய வருமொனத் ததொகை



உங்ைள் முதலொ ியின் விவ ங்ைள் — அவர்ைளுகைய வைிைப் தபயர், முைவொி,
ததொகலளபெி எண் மற்றும் Australian Business Number (ABN), ததொிந்திருந்தொல்.
உங்ைள் முதலொ ியின் ABN எண்கை உங்ைள் ெம்ப ச் ெீட்டில் நீங்ைள் ைொை
முடியும், அல்லது நீங்ைள் உங்ைள் முதலொ ியிைம் ளைட்டுக்தைொள் லொம்.



நீங்ைள் ளவகலகயத் ததொைங்ைிய திைதி.
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உங்ைள் முதலொ ியிைமிருந்து நீங்ைள் இன்னும் ெம்ப ம் தபறொவிட்ைொலும் கூை, உங்ைள்
அறிவிப்புக் ைொலத்தின் முதல் மற்றும் ைகைெி நொட்ைள் உட்பை, 14 தினங்ைளுக்குொிய
உங்ைளுகைய மற்றும் உங்ைள் துகைவொின் முழு வருமொனத்கத நீங்ைள் ததொிவிக்ை
ளவண்டும். நிகனவிற்தைொள்ளுங்ைள், அகனவரும் ஒள நொ ில் அறிவிப்பதில்கல, எனளவ
ெில வொடிக்கையொ ர்ைளுக்கு அறிவிப்புக் ைொலம் ளவறுபட்ைதொை இருக்ைலொம்.
நொன் எப்தபொழுது அறிவிக்ை ளவண்டும்?
உங்ைளுக்கு மற்றும் / அல்லது உங்ைள் துகைவருக்கு ஒரு ளவகல ைிகைத்தொளலொ,
ளவகலக்குச் தெல்வகத நீங்ைள் நிறுத்திவிட்ைொளலொ அல்லது உங்ைள் வருமொனத்தில்
மொற்றம் ஏற்பட்ைொளலொ உைனடியொை நீங்ைள் எங்ை ிைம் ததொிவிக்ை ளவண்டும்.
நீங்ைள் ளவகலக்குச் தெல்லத் ததொைங்ைியவுைன் இ ண்டு வொ ங்ைளுக்கு ஒரு முகற உங்ைள்
SRSS உதவித்ததொகைகயப் தபறும் நொளுக்கு முன்னதொை உங்ைள் வருமொனத்கத நீங்ைள்
ததொிவிக்ை ளவண்டும்.
எனது வருமொனத்கத நொன் எவ்வொறு ததொிவிப்பது?
ததொகலளபெி வொயிலொை:
 உங்ைள் SRSS உதவித்ததொகை தபறும் நொளுக்கு முன்னதொை, 131 202 என்ற
எண்ணுக்கு அகழத்து உங்ைள் தமொழிகயக் ளைட்கும்ளபொது “SRSS” எனச்
தெொல்லவும். நீங்ைள் இந்த எண்கை அகழப்பதன் மூலம் உங்ைள் தமொழியில்
யொருைனொவது ளபெ முடியும்.
ளநொில்:
 உங்ைள் SRSS உதவித்ததொகை தபறும் தினத்துக்கு முன்னதொை, ளெகவ
அதிைொொியிைம் ளபசுவதற்கு ளெகவ கமயத்துக்குச் தென்று ஒரு Income Reporting
Statement படிவத்கதப் பூர்த்தி தெய்து ெமர்ப்பிக்ை ளவண்டும். பல ளெகவ
கமயங்ை ில் தமொழிதபயர்ப்பொ ர்ைள் அல்லது இ ண்டு தமொழிைள் ளபசும்
பைியொ ர்ைள் இருப்பொர்ைள், அல்லது ஒரு ததொகலளபெி வொயிலொன
தமொழிதபயர்ப்பொ க நீங்ைள் ஏற்பொடு தெய்துதைொள் லொம்.
நொன் சுய ளவகல தெய்பவ ொை இருந்தொல் என்ன தெய்ய ளவண்டும்?
 உங்ை ிைம் ஒரு Business Details படிவம் (MOD F) வழங்ைப்படும், நீங்ைள் அகதப்




பூர்த்தி தெய்து த ளவண்டும்.
ஒரு ைைக்ைொ ர் மூலமொைளவொ அல்லது ஒரு Profit and Loss Statement படிவத்கத
(SU580) பூர்த்தி தெய்வதன் மூலளமொ மூன்று மொதத்துக்ைொன இலொப நஷ்ைக் ைைக்கு
மதிப்பீட்கை நீங்ைள் வழங்ை ளவண்டும்.
உங்ைளுகைய இலொப நஷ்ைக் ைைக்கை நொங்ைள் மதிப்பீடு தெய்து, உங்ைளுகைய
இ ண்டு வொ ெ ொெொி இலொபத்கத உறுதி தெய்ளவொம்.
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முழு நிதியொண்டுக்ைொன வருமொனத்கதக் ைொண்பிக்கும் வருமொன வொி விப த்கத
நீங்ைள் ெமர்ப்பிக்கும் வக ஒவ்தவொரு மூன்று மொதங்ைளுக்கு ஒரு முகற நொங்ைள்
உங்ைளுகைய இலொப நஷ்ைக் ைைக்கை மதிப்பீடு தெய்ளவொம்.

உங்ைள் வருமொனத்கதப் பற்றி யொத ல்லொம் அறிவிப்பு தெய்ய முடியும்?



நீங்ைள் அல்லது உங்ைள் துகைவர்.
உங்ைள் ெொர்பொை எங்ைக த் ததொைர்புதைொள்வதற்கு உங்ைளுகைய ளெகவ வழங்குநர்
ளபொன்ற ளவதறொரு நபக யும் நீங்ைள் ஏற்பொடு தெய்துதைொள் லொம்.

நிகனவிற்தைொள்ளுங்ைள் கூடுதலொன உதவித்ததொகை தபறுவகதத் தவிர்ப்பதற்கு இ ண்டு
வொ ங்ைளுக்கு ஒரு முகற உங்ைளுகைய ெொியொன வருமொனத்கதத் ததொிவிக்ை ளவண்டியது
உங்ைளுகைய தபொறுப்பொகும்.

கூடுதல் தைவல்ைளுக்கு








கூடுதல் தைவல்ைக ஆங்ைிலத்தில் தபறுவதற்கு humanservices.gov.au/srss க்குச்
தெல்லவும்
humanservices.gov.au/yourlanguage க்குச் தெல்லவும், இங்கு நீங்ைள் உங்ை து
தமொழியில் தைவல்ைக வொெிக்ைவும், ளைட்ைவும் அல்லது ைொதைொ ிைக ப்
பொர்க்ைவும் முடியும்.
Centrelink உதவித்ததொகைைள் மற்றும் ளெகவைக ப் பற்றி உங்ைள் தமொழியில்
எங்ைளுைன் ளபசுவதற்கு 131 202 என்ற எண்கை அகழக்ைவும்.
Medicare மற்றும் Child Support உதவித்ததொகைைள் மற்றும் ளெகவைக ப் பற்றி
உங்ைள் தமொழியில் எங்ைளுைன் ளபசுவதற்கு131 450 என்ற எண்ைில் Translating
and Interpreting Service (TIS National)-ஐ அகழக்ைவும்.
ஒரு ளெகவ கமயத்திற்குச் தெல்லவும்

குறிப்பு: அவுஸ்திள லியொவில் ஏளதனும் ஒரு இைத்திலிருந்து ‘13’–இல் ததொைங்கும்
எண்ணுக்கு உங்ைளுகைய வீட்டுத் ததொகலளபெியிலிருந்து ளபசுவதற்கு உள்ளூர் அகழப்புக்
ைட்ைைம் விதிக்ைப்படும். ததொகலளபெி ளெகவ வழங்குநக ப் தபொறுத்து ைட்ைைங்ைள்
மொறுபைக்கூடும், ளமலும் தமொகபல் ளபொன்ைளுக்கு அதிை ைட்ைைம் விதிக்ைப்படும்.

தபொறுப்புத்துறப்பு
இந்தத் தைவல் யூன் 2016-இல் துல்லியமொனதொை இருந்தது. இந்த தவ ியீட்கை நீங்ைள்
அந்தத் திைதிக்குப் பின்னர் பயன்படுத்தினொல், விவ ங்ைள் அகனத்தும்
புதுப்பிக்ைப்பட்ைள் தொ என்பகத தயவுகூர்ந்து எங்ை ிைம் ளைட்டு உறுதி
தெய்துதைொள் வும்.
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ENGLISH

Status Resolution Support Services (SRSS)
payment—Reporting your income
If you or your partner have started working you will need to let us know immediately. This
is because what you and your partner earn affects your SRSS payments.
We need to know what you have earned each fortnight, so you are paid the right amount.
If you are overpaid an SRSS payment, you will have to pay the money back.
What do I need to report?
Income from employment:
 gross income from salary, wages and/or commission, including sick pay, carer’s
leave or holiday pay.
Income from other sources:
 gifts or allowances of a regular nature
 income from a deceased estate
 sickness or accident insurance.
What do we need to know?
When reporting yours and your partner’s income, we need to know:
 the gross income amount—the amount earned before tax during your reporting
period (14 days)
 your employer’s details—including their business name, address, phone number
and Australian Business Number (ABN) if known. You will find your employer’s ABN
on your payslip, or you can ask your employer
 the date you started work.
You must report yours and your partner’s income for the entire 14 days of your reporting
period, including the first and last days, even if you haven’t yet been paid by your
employer. Remember, not everyone reports on the same day, so some customers may
have a different reporting period to you.
When do I report?
You must tell us immediately if you and/or your partner get a job, stop working or your
income changes.
Once you start work you need to report your income the day BEFORE your SRSS pay day
every two weeks.
How do I report my income?
By phone:
 on the day BEFORE your SRSS payday, call 131 202 and say “SRSS” when asked
for your language. You can speak to someone in your language by calling this
number.
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In person:
 on the day BEFORE your SRSS payday you can complete and lodge an Income
Reporting Statement form by visiting a service centre to speak with a Service
Officer. Many service centres have interpreters or bilingual staff, or a telephone
interpreter can be arranged.
What if I am self-employed?
 You will be given a Business Details form (MOD F) to complete and return.
 You need to provide a three month estimate of Profit and Loss, either from an
accountant or by completing a Profit and Loss Statement form (SU580).
 We will assess your profit and loss and establish your average fortnightly profit.
 We will assess your profit and loss every three months until you have an income tax
return that represents the full financial year of trading.
Who can report your income?
 You, or your partner.
 You may have another person such as your Service Provider contact us on your
behalf.
Remember it is your responsibility to report your earnings correctly every fortnight in order
to avoid an overpayment.

For more information






go to humanservices.gov.au/srss for more information in English
go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or
watch videos with information in your language
call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and
services
call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with
us in your language about Medicare and Child Support payments and services
visit a service centre

Note: call costs from your home phone to a ‘13’ number from anywhere in Australia are
the cost of a local call. Charges may vary depending on the telephone service provider,
and mobiles may incur a higher charge.

Disclaimer
This information is accurate as at June 2016. If you use this publication after that date,
please check with us that the details are current.
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