TURKISH

Status Resolution Support Services (SRSS)
ödemesi — Gelirinizi beyan etme
Kendiniz ya da partneriniz çalışmaya başladıysa bunu derhal bize bildirmeniz gerekir.
Çünkü sizin ve partnerinizin geliri SRSS ödemelerinizi etkileyecektir.
Doğru tutarda ödeme almak için her 15 günde bir ne kadar gelir elde etmiş olduğunuzu
bilmemiz gerekir. Fazladan bir SRSS ödemesi almanız durumunda bunu geri ödemeniz
gerekecektir.
Neleri beyan etmem gerekiyor?
Çalışma karşılığı elde edilen gelir:
 hastalık, bakıcı veya tatil ödemeleri dahil olmak üzere maaş, yevmiye ve/veya
komisyonlardan elde edilen brüt gelir.
Diğer kaynaklardan elde edilen gelirler:
 düzenli olarak alınan bağış veya harçlıklar
 tereke geliri
 hastalık veya kaza sigortası.
Neleri bilmemiz gerekiyor?
Kendi gelirinizi ve partnerinizin gelirini beyan ederken şunları bilmemiz gerekir:
 brüt gelir tutarı—beyan döneminizde (14 gün) vergiden önce elde ettiğiniz tutar
 işvereninizin bilgileri—ticari ünvanı, iş adresi, telefon numarası ve biliyorsanız
Australian Business Number’ları (ABN). İşvereninizin ABN’si maaş pusulanızda
belirtilmiş olacaktır ya da işvereninize sorarak öğrenebilirsiniz
 işe başladığınız tarih.
Kendi gelirinizi ve partnerinizin gelirini beyan döneminizin 14 günlük süresinin ilk ve son
günü de dahil olmak üzere tümü için, işvereniniz size henüz ödeme yapmamış olsa dahi,
beyan etmeniz gerekmektedir. Herkesin aynı gün beyanda bulunmadığını, dolayısıyla
diğer kullanıcıların sizden farklı beyan dönemleri olabileceğini unutmayın.
Ne zaman beyanda bulunmam gerekir?
Kendiniz veya partneriniz bir işe girdiğiniz, çalışmayı bıraktığınız veya gelirinizin değiştiği
durumlarda bunu bize derhal bildirmelisiniz.
İşe başladıktan sonra gelirinizi SRSS ödeme gününüzden bir gün önce her iki haftada bir
beyan etmelisiniz.
Gelirimi nasıl beyan edebilirim?
Telefonla:
 SRSS ödeme gününüzden bir gün ÖNCE 131 202’yi arayıp diliniz sorulduğunda
“SRSS” diye cevap vererek. Bu numarayı arayarak kendi dilinizde biriyle
konuşabilirsiniz.
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Şahsen:
 SRSS ödeme gününüzden bir gün ÖNCE bir hizmet merkezini ziyaret edip bir
Hizmet Görevlisi ile konuşarak Income Reporting Statement formunu doldurup
teslim edebilirsiniz. Pek çok hizmet merkezinde çevirmenler ya da iki dil bilen
çalışanlar görev yapmakta olup, telefonla yardımcı olacak bir çevirmen de temin
edilebilir.
Peki ya kendi işimde çalışıyorsam?
 Size doldurup getirmeniz gereken bir Business Details formu (MOD F) verilecektir.
 Üç aylık tahmini bir Kar Zarar tablosunu bir muhasebeci vasıtası ile ya da bir Profit
and Loss Statement formu (SU580) doldurarak bize sunmanız gerekecektir.
 Kar ve zararınızın bir değerlendirmesini yaparak iki haftalık ortalama karınızı tespit
edeceğiz.
 Tüm mali yıl faaliyeti için gelir vergisi beyanında bulunana kadar kar ve zararınızın
her üç ayda bir değerlendirmesini yapacağız.
Gelirinizi kim beyan edebilir?
 Siz veya partneriniz.
 Sizin adınıza Hizmet Sağlayıcınız gibi bir başka kişi de bizimle irtibat kurabilir.
Fazla ödeme almaktan kaçınmak için gelirlerinizi her iki haftada bir doğru bir şekilde beyan
etmenin sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın.

Daha fazla bilgi için






İngilizce daha fazla bilgi için humanservices.gov.au/srss adresini ziyaret
edebilirsiniz
Kendi dilinizde bilgileri okuyabileceğiniz, dinleyebileceğiniz veya video olarak
izleyebileceğiniz humanservices.gov.au/yourlanguage adresini ziyaret
edebilirsiniz
131 202’i arayarak Centrelink ödemeleri ve hizmetleri ile ilgili bizimle kendi dilinizde
konuşabilirsiniz
131 450’i arayarak Translating and Interpreting Service (TIS National) aracılığı ile
Medicare ve Child Support ödemeleri ile ilgili bizimle kendi dilinizde konuşabilirsiniz
bir hizmet merkezini ziyaret edebilirsiniz

Not: Ev telefonunuzdan Avustralya’nın herhangi bir yerindeki ‘13’ ile başlayan numaraları
aramanın ücreti yerel bir aramanın ücreti ile aynıdır. Telefon şirketinize bağlı olarak
ücretler farklılık gösterebilir ve cep telefonlarından yapılan aramalar daha yüksek bir ücrete
tabi olabilir.

Yasal Uyarı
Bu bilgiler Haziran 2016 itibarı ile doğrudur. Bu yayını bu tarihten sonra kullanıyorsanız
lütfen bilgilerin güncelliğini bizden kontrol edin.

13151TUR.1607
PAGE 2 OF 4

STATUS RESOLUTION SUPPORT SERVICES PAYMENT
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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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