TAMIL

கடைனத் தவிர்த்தல்
என்�ைடய சந்தர்ப்ப �ழல்கள் மாறினால் நான் என்ன ெசய்வ�?
நீங்கள் ஒ� Centrelink பணமளிப்ைபப் ெபற்றால், நீங்கள் எங்களிடம் உங்கள� வ�மானம்
மற்�ம் உங்கள� சந்தர்ப்ப �ழல்களில் ஏற்பட்�ள்ள ஏேத�ம் மாற்றங்கள் �றித்� எங்களிடம்
ெதாிவிக்க ேவண்�ம். இதன்�லம் உங்க�க்� சாியான ெதாைக அளிக்கப்ப�கிற�,
ேம�ம் உங்க�க்� அதிக ெதாைக ெச�த்தப்படவில்ைல என்பைத எங்களால்
உ�திெசய்ய ���ம்.
�றிப்�: ேவண்�ெமன்ேற தவறான தகவைல வழங்�ேவார், சட்டாீதியான வழக்�த்
ெதா�ப்�க்�ம் �ற்றப்பதி�க்�ம் ஆளா�ம் அபாய�ள்ள�. அரசாங்கத் �ைறயினர்
�தலாளிக�டன் வ�மானத்ைத சாிபார்த்�, Australian Taxation Office, Department of Home
Affairs, பிற அர� �காைமகள் மற்�ம் ேவைல வாய்ப்�ச் ேசைவகைள அளிக்�ம் ெதாழில்
வழங்�நர்களால் வழங்கப்ப�ம் தகவல்கைள இைணத்�ப் பார்த்� உ�திப�த்�கிறார்கள்..

வ�மானம்
பின்வ�பைவ பற்றி எங்களிடம் ��ங்கள்:


நீங்கள் ேவைலயில் ேசர்ந்தால் அல்ல� நின்றால்



நீங்கள் ேவைல ெசய்�ம் மணிேநரங்கள் மற்�ம் இந்த பணிேநரங்களில் ஏற்ப�ம் மாற்றங்கள்



ேவைலயான� ��ேநர, நாட்பணி அல்ல� ப�திேநர ேவைலயானால்



வாி மற்�ம் பிற கழி�க�க்� �ன்னர் உங்கள� ஊதியம்/வ�மானம்



ஆஸ்திேர�யா�க்� ெவளியி��ந்� உங்க�க்� கிைடக்�ம் ஏேத�ம் வ�மானம், அல்ல�



வாி விதிப்பிற்� �ன்னர், உங்கள் வாழ்க்ைகத்�ைணயின் ஊதியம்/வ�மானம் (உங்க�க்�
வாழ்க்ைகத்�ைண இ�க்�ம் பட்சத்தில்).

�ய-ேவைல ெசய்பவர்
பின்வ�பைவ பற்றி எங்களிடம் ��ங்கள்:


நீங்கள் �யமாக ேவைல ெசய்பவராக இ�ந்தால், அல்ல� ஒ� வணிகம் அல்ல�
நி�வனத்தில் ஈ�பட்��ந்தால்



நீங்கள் �ன்� எங்களிடம் �றியதி��ந்� உங்கள் வணிகம் அல்ல� நி�வனத்தின்
வ�மானம் மாறினால் (வழக்கமாக, வ�டாந்திர வ�மான வாிைய நீங்கள் தாக்கல்
ெசய்�ம் ேபா� இைத அறிய���ம்)



நீங்கள் ஒ� அறக்கட்டைளயின் பயனாளராக இ�ந்தால் (��ம்ப அறக்கட்டைள
உள்பட), அல்ல�
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உங்கள� �ந்ைதய ஆண்�ன் வாி விதிப்பிற்கான வ�மானம் அதிகாித்தால் அல்ல�
�ைறந்தால்.

நீங்கள் வ�மான வாிையத் தாக்கல் ெசய்�ம் வைர ஒவ்ெவா� �ன்� மாதங்க�க்�ம் ஒ��ைற
(அல்ல� எங்களால் ேவ�விதமாக அறி��த்தப்ப�ம் ேபாெதல்லாம்) நடப்� Profit and Loss
Statements-ஐ சமர்ப்பிக்கேவண்�ம்.

�றிப்�: உங்கள் �ய-ேமற்ேகா�க்காக�ம் எம� மீளாய்� மற்�ம் சாிபார்ப்� ேநாக்கங்க�க்காக�ம்
உங்கள் அைனத்� சம்பளச்சீட்�க்கைள�ம் பத்திரமாக ைவக்க�ம்.
நீங்கள் உைழக்�ம் வயதில் பணம் ெபற்றி�ந்தால், அதி��ந்� ெப�ம் ஒ� 10% அபராதத் ெதாைக,
Recovery Fee (மீட்�க் கட்டணம்) என அைழக்கப்ப�கிற�, இ� நீங்கள் ��தலான பணம்
ெபற்றி�ந்தால், உங்கள் வ�மானம் பற்றி எங்களிடம் �றவில்ைல அல்ல� ெதாிந்ேத தவறான
அல்ல� தவறான தகவைல வழங்கி�ள்ளீர்கள் என்றால் ெபா�ந்�ம்.

உங்கள் சந்தர்ப்ப �ழ்நிைலகளில் ஏற்ப�ம் மாற்றங்கள்
பின்வ�பைவ பற்றி எங்களிடம் ��ங்கள்:



உங்கள் �கவாியில் ஏற்ப�ம் மாற்றங்கள்



உங்கள் தி�மணம், நீங்கள் தி�மணம் ேபான்ற உற��ைறயில் வாழத் �வங்�கிறீர்கள்,
தனித்� வாழ்கிறீர்கள் அல்ல� உடன்பட்� வாழ்கிறீர்கள்



நீங்கள் ெச�த்�ம் வாடைகத்ெதாைக அல்ல� நீங்கள் தங்�மிடத்திற்கான ெதாைகயில்
ஏற்ப�ம் மாற்றம்



நீங்கள் தற்கா�கமாக, நிரந்தரமாக ஆஸ்திேர�யாவி��ந்� ெவளிேய�கிறீர்கள் அல்ல�
கல்விபயில ெவளிநா� ெசல்கிறீர்கள்



�ழந்ைதகள் உங்கள் பராமாிப்பி�ந்� ெவளிேய�கின்றனர் அல்ல� உங்கள் பராமாிப்பின்
கீழ் வ�கின்றனர்



உங்கள் �ழந்ைதப் பராமாிப்� ஏற்பா�களில் நிக�ம் மாற்றம்



உங்கள் �ழந்ைத அ�மதிக்கப்பட்ட வரம்ைப விட அதிகமாக வ�மானம் ஈட்�கிறார் (வரம்�
என்னெவன்� எங்களிடம் ேகட்க�ம்)



நீங்கள் ஒ� ெப�ந்ெதாைகையப் ெப�கிறீர்கள்



வி�ப்� எ�த்�க்ெகாண்டைமக்காக நீங்கள் அல்ல� உங்கள் வாழ்க்ைகத்�ைண ெபற்ற
ெதாைக அல்ல� ெபறப்பட்ட மிைகத்ெதாைக



ேவ� ஏேத�ம் வழியில் நீங்கள் வ�மானத்ைத ஈட்�கிறீர்கள்



உங்கள் ெசாத்�க்களில் ஏற்ப�ம் மாற்றம்
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 உங்கள� பராமாிப்� ஏற்பா�கள் மா�கின்றன அல்ல� நி�த்தப்ப�கின்றன (ஒ�
கவனப்பாளராக நீங்கள் எங்களிடமி�ந்� பணம் ெப�கிறீர்கள் என்றால்), அல்ல�


உங்கள் �ழந்ைத கல்வி பயில்வைத நி�த்திவிட்டால்.

நீங்கள் அறிந்� ைவத்தி�க்க ேவண்�ய மற்ற விஷயங்கள்
நீங்கள் ஒ� மாணவரா?
நீங்கள் மாணவராக இ�ந்தால், பின்வ�பைவ பற்றி எங்களிடம் �றேவண்�ம்:


கல்வி பயில்வைத நி�த்திவிட்டால்



நீங்கள் ப�க்�ம் ேநரத்தின் அளவில் ஏற்ப�ம் மாற்றம்



பாடப்பிாி�களில் ஏற்ப�ம் மாற்றம்



கல்வி ஸ்தாபனங்களில் ஏற்ப�ம் மாற்றம், அல்ல�



உங்கள் பாடப்பிாிவின் விவரங்கைள நீங்கள் மாற்றினால்.

கல்வி ஸ்தாபனங்களி��ந்� நாங்கள் விவரங்கைளப் ெபற்றா�ம் �ட, அ� உடன�யாக
நிகழக்��யதல்ல. அைரயாண்� (ெசமஸ்டர்) வி��ைறயில் (ஆண்�ன் மத்தியில் அல்ல�
ஆண்�ன் ��வில்) நீங்கள் உங்கள் கல்விையத் ெதாடரேவண்டாம் எனத் தீர்மானித்தால், நீங்கள்
அைத எங்க�க்� உடன�யாகத் ெதாியப்ப�த்த ேவண்�ம், தய�ெசய்� அ�த்த ப�வகால
(ெசமஸ்டாின்) �வக்கம் வைர காத்தி�க்காதீர்கள்.
��ேநரப் ப�ப்ைப நீங்கள் நி�த்தி விட்டா�ம் �ட, நீங்கள் எங்கைள உட�க்�டன் ெதாடர்�
ெகாண்� அ� �றித்� எங்க�க்� ெதாியப்ப�த்தினால், சில வைகயான பணமளிப்�க்� நீங்கள்
இன்ன�ம் த�திெபறக் ��ம்.
நீங்கள் Youth Allowance ஐப் ெப�கிறீர்களா?

நீங்கள் Youth Allowance ஐப் ெப�கிறீர்கள் என்றால், பின்வ�பைவ பற்றி எங்களிடம்
�றேவண்�ம்:


�ட்ைட விட்� ெவளிேயறினால்



�ட்�க்� தி�ம்பினால், அல்ல�



உங்கள் ெபற்ேறார்களில் ஒ�வ�டன் அல்ல� இ�வ�ட�ம் நீங்கள் வசிக்கத் �வங்கினால்.
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அேதா�, உங்கள் ெபற்ேறாாின் வ�மானத்ைதப் ெபா�த்� உங்க�க்� பணமளிக்கப்ப�கிற�
எனில், அதாவ� நீங்கள் தனித்� வாழவில்ைல என்றால், நீங்கள் பின்வ�பைவ பற்றி�ம் எங்களிடம்
�றேவண்�ம்:


உங்கள� ெபற்ேறாாின் வ�மான விவரங்களில் ஏற்ப�ம் மாற்றம்



உங்கள் சேகாதரர் அல்ல� சேகாதாி �ட்ைட விட்� ெவளிேய�கிறார் அல்ல�
�ட்�க்�த் தி�ம்�கிறார்



�ட்���ந்� ெவளிேய வசிப்பதற்காக உங்க�க்� பணம் வழங்கப்ப�கிற�, ஆனால்
நீங்கள் �ட்�க்� தி�ம்�கிறீர்கள் (அ� தற்கா�கமாய் இ�ந்தா�ம் �ட)



உங்கள் ெபற்ேறார்(ெபற்ேறார்கள்) பிாிகிறார்கள், இைணகிறார்கள் அல்ல� மற்ெறா�
�ைண�டன் வாழத்�வங்�கிறார்கள்



உங்கள் உடன் பிறப்�களில் ஒ�வர் ��ேநர ேவைலையத் �வக்�கிறார்



நீங்கள் ஒ� ெபற்ேறாாிடமி�ந்� ெவளிேயறி மற்ெறா� ெபற்ேறா�டன் வாழத்
�வங்�கிறீர்கள், அல்ல�



நீங்கள் கல்வி உதவித்ெதாைகப் ெப�கிறீர்கள் (Student Start-up Scholarship மற்�ம்
Relocation Scholarship ஐத் தவிர) அல்ல� உங்கள் கல்வி சம்பந்தமாக ேவ� ஏேத�ம்
பணமளிப்ைபப் ெப�கிறீர்கள்.

நீங்கள் Family Tax Benefit ஐப் ெப�கிறீர்களா?
நீங்கள் ெப�ம் ��ம்ப உதவித்ெதாைகையக் கணக்கிட, அதாவ� Family Tax Benefit மற்�ம் Child
Care Subsidy ஆகியவற்ைறக் கணக்கிட, உங்கள� ��ம்ப வ�மான மதிப்��
பயன்ப�த்தப்ப�கிற�. உங்களால் ��ந்த அள�க்� மிக�ம் �ல்�யமான ��ம்ப வ�மான
மதிப்�ட்ைட நீங்கள் வழங்கேவண்�ய� மிக�ம் �க்கியமா�ம், அப்ேபா� தான் எங்களால்
உங்க�க்� சாியான ��ம்ப உதவித்ெதாைகைய அளிக்க���ம். உங்கள் மதிப்�டான� ��
நிதியாண்�க்�மான உங்கள் ��ம்பத்தின் ெபா�ளாதாரச் �ழல்கைளப் பிரதிப�க்கக்��யதாய்
இ�க்கேவண்�ம். வ�மான மதிப்�டான� அைனத்� ஆதாரங்களி��ந்�ம் ஈட்டப்ப�ம்
வ�மானத்ைத உள்ளடக்க ேவண்�ம். உங்கள் ��ம்பச் �ழ்நிைலகளில் ஏற்ப�ம் மாற்றத்ைத�ம்
நீங்கள் எங்க�க்� ெதாிவிக்க ேவண்�ம், அதாவ� உங்கள் �கவாியில் ஏற்ப�ம் மாற்றம், உங்கள்
�ழந்ைத உங்கள் பராமாிப்பி��ந்� ெவளிேய�கிற� அல்ல� பராமாிப்� ஏற்பா�களில் ஏற்ப�ம்
மாற்றம், நீங்கள் தி�மணம் ெசய்� ெகாள்கிறீர்கள் அல்ல� பிாிந்� வாழ்ப்ேபாகிறீர்கள் ேபான்ற
தகவல்கைள எங்க�க்� நீங்கள் ெதாியப்ப�த்த ேவண்�ம்.
�றிப்�: நீங்கள் அல்ல� உங்கள் வாழ்க்ைகத்�ைண வ�மானவாிையத் தாக்கல் ெசய்யேவண்�ய
அவசியம் இல்ைலெயனில், அ� �றித்� நீங்கள் எங்களிடம் �றேவண்�ம்.
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நீங்கள் எப்ெபா�� எங்களிடம் இத்தைகய தகவல்கைள
ெதாிவிக்கேவண்�ம்
உங்கள� வ�மானத்ைத�ம், நீங்கள் வழக்கமாக ேவைல ெசய்பவராக இ�ந்தால்,
இ�வாரங்க�க்� ஒ��ைற நீங்கள் எத்தைன மணிேநரம் ேவைல ெசய்தீர்கள் (ேவைலக்கான
ஊதியம் உங்க�க்� இன்ன�ம் கிைடக்கவில்ைல என்றா�ம் �ட) என்பைத�ம் நீங்கள் எங்களிடம்
ெதாிவிக்க ேவண்�ம்:


இ�வாரங்க�க்� ஒ��ைற Application for Payment ப�வத்ைத சமர்ப்பி�ங்கள்.



ப�வமின்றி இ�வாரங்க�க்� ஒ��ைற அறிக்ைகயிடேவண்�ம், அல்ல� ஒவ்ெவா�
இரண்�, நான்�, ஆ�, எட்� அல்ல� 12 வாரங்க�க்� ஒ��ைற ப�வத்ைத சமர்ப்பிக்க
ேவண்�ம்.

உங்கள் �ழல்கள் மா�ம் ேபா� மட்�ம் நீங்கள் அறிக்ைகைய சமர்ப்பிக்�ம் பட்சத்தில், நீங்கள்
அைத 14 நாட்க�க்�ள் சமர்ப்பிக்க ேவண்�ம்.

கடைன தி�ப்பிச் ெச�த்�தல்
நீங்கள் இன்�ம் எங்க�க்� பணம் ெச�த்த ேவண்�யி�ந்தால் நாங்கள் எந்த ேநரத்தி�ம் உங்கள்
Centrelink கடன்கைள தி�ப்பிச் ெச�த்தச் ெசால்� உங்கைளக் ேகட்க ���ம்.
உங்கள் கடைன விைரவாக ெச�த்�வதற்� உதவ, Australian Taxation Office (ஆஸ்திேர�ய
வாிவிதிப்� அ�வலகம்) உங்க�க்� வ�ம் வாிச் ச�ைகைய, உங்க�ைடய கடைன
ெச�த்�வதற்�ம் எங்க�க்� அ�ப்பலாம்.
நீங்கள் கடன்பட்�ள்ள பணத்ைத தி�ப்பிச் ெச�த்தக்��ய ேவ� வழிகள் உள்ளன. பணம்
��வைத�ம் Money You Owe ேசைவைய நீங்கள் பயன்ப�த்திக் ெகாள்�ங்கள் அல்ல� பணம்
ெச�த்�ம் ஏற்பா� ஒன்ைறச் ெசய்ய ேவண்�ம்.
myGov இைணய வழி ஊடாக Centrelink என்பைத ேதர்ந்ெத�த்� Money You Owe ேசைவைய
நீங்கள் ேதர்ந்ெத�க்கலாம்.

CO166TA.1804
PAGE 5 OF 8

AVOID A DEBT
Department of Human Services

நீங்கள் Centrelink �லம் பணத்ைதப் ெபறாவிட்டா�ம் �ட,
எங்க�க்� பணம் ெகா�க்க ேவண்�யி�க்�ம்
உங்கள் �ழ்நிைலகள் மா�ம் ேபா�, எங்க�க்�த் ெதாிவிக்க ேவண்�ய� �க்கியம். நீங்கள் ேவ�
ஓ� �ட்�ற்� இடம்மாறினால், நீங்கள் இன்ன�ம் எம்மிடம் பணத்ைத கடன்பட்��ந்தால், நீங்கள்
இடம் மாறியபின் 14 நாட்க�க்�ள் உங்கள் �திய �கவாிைய எங்க�க்�த் ெதாிவிக்க ேவண்�ம்.
உங்க�க்� இனி பணம் கிைடப்பதில்ைல, ஆனால் Centrelink கடன் இ�க்கிற� எனில் உங்க�க்�
வட்� விதிக்கப்படலாம். நாம் பின்வ�வனவற்ைற ெசய்யலாம்:
 ெவளிநாட்�ற்� பயணம் ெசய்வதி��ந்� உங்கைள த�த்� நி�த்த���ம்.
 கடன் ெதாைககைகளத் தி�ப்பிச் ெச�த்த உங்கள் வாிச் ச�ைகைய Australian Taxation
Office இடம் ேகாாிக்ைக விடலாம்;
 உங்கள் ஊதியம் அல்ல� சம்பளத்தி��ந்� நீங்கள் ெபற்ற கடன் ெதாைகைய தி�ப்பிச்
ெச�த்தச் ெசால்� உங்கள் ெதாழில் வழங்�னாிடம் ேகாாிக்ைக விடலாம்;
 உங்கள் வங்கியில் அல்ல� நிதி நி�வனத்திடம் உங்கள் கணக்கி��ந்� நீங்கள் ெச�த்த
ேவண்�ய ெதாைக தி�ப்பிச் ெச�த்த ேவண்�தல் வி�க்கலாம்;
 எங்கள் சார்பில் நீங்கள் ெபற்ற கடைனப் ெபற்�க்ெகாள்�வதற்காக ேவ� பணம் ேசகாிப்�
�கவர்கைள நாடக்��ம்;
 நீங்கள் கடன்பட்ட பணத்ைத தி�ப்பிச் ெச�த்�வதற்� சட்ட நடவ�க்ைக எ�க்கப்படலாம்.
நீங்கள் பணம் ெச�த்�ம் ஏற்பாட்�ற்�ள் உள்�ைழந்தால், ஒப்�க் ெகாண்டப� பணம்
ெச�த்��ர்கள், நீங்கள் வட்�க்� கட்டணம் ெச�த்த மாட்�ர்கள்.

எங்கைள எவ்வா� ெதாடர்� ெகாள்வ�
நீங்கள் உங்கள் விவரங்கைள நிர்வகிக்கலாம், உங்கள் வ�மானத்ைத அறிக்ைகயில் சமர்ப்பிக்கலாம்,
உங்கள் க�தங்கைளப் பார்ைவயிடலாம் மற்�ம் அச்சிடலாம், நீங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய பணத்ைத
தி�ப்பிச் ெச�த்�ங்கள் மற்�ம் எங்கள் ஆன்ைலன் கணக்�கள் அல்ல� ெமாைபல்
பயன்பா�கைளப் பயன்ப�த்தி உங்கள் கட்டண விவரங்கைள சாிபார்க்கலாம்.
humanservices.gov.au/onlineguides என்ற இைணப்பில் பதி�ெசய்�, உங்கள் ஆன்ைலன்
கணக்ைக உபேயாகித்� உதவிையப் ெபறலாம்.
Centrelink இைணயவழிக் கணக்� அல்ல� எம� ெமாைபல் பயன்பா�கள் வழியாக ெப�ம்பாலான
ஆவணங்கைளச் சமர்ப்பிக்க, humanservices.gov.au/submitdocumentsonline -க்�ச் ெசல்ல�ம்.
எங்கள் ெமாைபல் பயன்பா�கைள உபேயாகிக்க, உங்கள் ஆன்ைலன் கணக்�கைளப் பதி�ெசய்�,
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பின்னர் App Store அல்ல� Google Play™* யி��ந்� Express Plus ெமாைபல் பயன்பாட்ைடப்
பதிவிறக்க�ம்.
myGov வாயிலாக உங்கள் Centrelink, Medicare மற்�ம் Child Support ஆன்ைலன் கணக்�கைள
நீங்கள் அ�கலாம். ஒ� பயனர்ெபயர் மற்�ம் ஒ� கட�ச்ெசால்ைல ெகாண்� ஒ� பா�காப்பான
இடத்தில் அரச ேசைவகைள ஆன்ைலனில் உபேயாகிப்பதற்� myGov ஒ� �ாித மற்�ம் �லபமான
வழியா�ம். my.gov.au இல் ஒ� கணக்ைக உ�வாக்க�ம்.
ேம�ம் தகவ�க்� humanservices.gov.au என்ற பக்கத்திற்� ெசல்ல�ம் அல்ல� கீேழ
தரப்பட்�ள்ள எண்களில் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்தாபனங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்:
Youth and Students
Australian Apprentices
ABSTUDY
Indigenous Call Centre
Employment Services
Older Australians
Disability, Sickness and Carers
Families and Parents
Centrelink Debt
Indigenous Centrelink Debt
TTY* விசாரைணகள்

Freecall™ 1800 810 586

ஆங்கிலத்ைதத் தவிர ேவ� ெமாழிகளில் எங்க�டன்

131 202

உைரயாட
National Business Gateway
க�த்�க்கள் மற்�ம் �கார்கள்
TTY* Customer Relations Line
கா�ேகளாேதார் அல்ல� ேகட்�ம்திறன் அல்ல�

131 158
Freecall™ 1800 132 468
Freecall™ 1800 000 567

132 490
133 633
Freecall™ 1800 132 317
Freecall™ 1800 136 380
132 850
132 300
132 717
136 150
Freecall™ 1800 076 072
Freecall™ 1800 138 193

ேபச்�த்திறனில் �ைறபா�ள்ளவர்க�க்காக மட்�ேம *TTY
உள்ள�. இச்ேசைவையப் பயன்ப�த்த ஒ� TTY
ெதாைலேபசி (ஃேபான்) ேதைவ.
Department of Human Services Fraud Tip-off Line

131 524

ேம�ம் தகவ�க்�


humanservices.gov.au இைணயதளத்திற்� ெசன்�, ஆங்கிலத்தில் ேம�ம் தகவல்கைள
ெபற 'owing money' எனத் ேத�ங்கள்
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humanservices.gov.au/yourlanguage தளத்திற்� ெசன்றால் தகவல்கைள உங்கள்
ெமாழியிேலேய ப�க்க, ேகட்க அல்ல� பார்க்க ���ம்



humanservices.gov.au/forms தளத்திற்� ெசன்� ஆங்கிலத்தில் எங்கள் ப�வங்களின்
பட்�யைலப் பா�ங்கள்



Centrelink கட்டணங்கள் மற்�ம் ேசைவகள் பற்றி உங்கள் ெமாழியில் எங்களிடம் ேபச
131 202 க்� அைழக்க�ம்



Medicare மற்�ம் Child Support கட்டணங்கள் மற்�ம் ேசைவகள் பற்றி உங்கள் ெமாழியில்
ேபச 131 450 எ�ம் எண்ணில் Translating and Interpreting Service (TIS National) க்�
அைழக்க�ம்.

�றிப்�: அ�ஸ்திேர�யாவில் எங்கி�ந்�ம் '13' எண்க�க்� உங்கள் �ட்�த் ெதாைலேபசியில்
இ�ந்� ெசய்யப்ப�ம் அைழப்�க�க்� ஒ� நிைலயான விகிதத்தில் கட்டணம் வ��க்கப்ப�கிற�.
இந்த அைழப்� விகிதம் உள்�ர் அைழப்� விைலயில் மா�ப�ம், ேம�ம் ெதாைலேபசி ேசைவ
வழங்�நர்கள் இைடேய�ம் மா�படலாம். உங்கள் �ட்�த் ெதாைலேபசியில் இ�ந்� '1800' எ�ம்
எண்க�க்� ெசய்யப்ப�ம் அைழப்�கள் இலவசம். ெபா� ெதாைலேபசி மற்�ம் ெமாைபல்
ேபான்களில் இ�ந்� ெசய்யப்ப�ம் அைழப்�க�க்� மிக அதிக விகிதத்தில் கட்டணம்
வ��க்கப்படலாம்.

�ைற�ைர (உாிைம ேகாராைம)
இவ்ெவளி�ட்�ல் உள்ள தகவல்கள் யா�ம், பணமளிப்�கள் மற்�ம் ேசைவக�க்� ஒ�
வழிகாட்�யாக உபேயாகிப்பதற்� மட்�ேம உத்ேதசிக்கப்பட்�ள்ள�. பணமளிப்�க்காக
விண்ணப்பிப்ப� மற்�ம் உங்கள் �றிப்பிட்ட �ழல் ெதாடர்பான பணமளிப்ைபப் ெப�வதற்�
விண்ணப்பம் ெசய்ய நீங்கள் வி�ம்�கிறீர்களா எனத் தீர்மானிப்ப� �ற்றி�ம் உங்கள்
ெபா�ப்பா�ம்.
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ENGLISH

Avoid a debt
What should I do if my circumstances change?
If you receive a Centrelink payment you need to tell us about your income and any changes in your
circumstances. This is so we can make sure you get the correct payment amount and do not get
overpaid.
Note: people who deliberately give false information also risk prosecution and a criminal record.
The department verifies income with employers, and matches information with the Australian
Taxation Office, the Department of Home Affairs and other government agencies and providers of
employment services.

Income
Tell us:
• if you start or stop work
• the number of hours you work and if these hours change
• if the work is full-time, casual or part-time
• your earnings/income before tax and other deductions
• any income you get from outside of Australia, or
• your partner’s earnings/income before tax (if you have a partner).

Self-employed
Tell us if:
• you are self-employed or involved in a business or company
• your business or company income changes from what you have previously advised us
(usually known when you complete the annual income tax return)
• you are a beneficiary of a trust (including family trust), or
• there is an increase or decrease to your previous year’s taxable income.
You need to provide ongoing Profit and Loss Statements every three months (or when otherwise
advised by us) until you are able to provide a tax return.
Note: please keep all your payslips for your own reference and for our review and verification
purposes.
If you are receiving a working age payment an additional 10% penalty, called Recovery Fee, may
apply where you have been overpaid and you have not told us about your income or you have
knowingly provided false or misleading information.

Changes in your circumstances
Tell us if:
•
•

you change your address
you get married, start to live in a marriage-like relationship, separate or reconcile
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

there is a change in the amount of rent, board, or lodgings you pay
you are leaving Australia temporarily, permanently or studying overseas
children leave your care or come into your care
your child care arrangements change
your child earns income above the allowable limit (ask us what the limit is)
you receive a lump sum payment
you or your partner receive a payment for leave entitlements or a redundancy payment
you receive income from any other source
your assets change
your caring arrangements change or cease (if you are paid by us as a carer), or
your child stopped studying.

Other things you might need to know
Are you a student?
If you are a student, you need to tell us if you have:
• stopped studying
• changed the number of hours you are studying
• changed courses
• changed educational institutions, or
• changed your course details.
Although we obtain information from educational institutions, this may not happen immediately. If
you decide in the semester break (either mid-year or end-of-year) not to return to your studies, you
must tell us straight away and not wait until the start of the next semester.
If you stop studying full-time, you may still be eligible for some type of payment if you contact us
straight away.
Do you receive Youth Allowance?
If you are paid Youth Allowance you need to tell us if you:
• leave home
• return home, or
• start living with one or both of your parents.
In addition, if you are paid subject to your parents’ income—that is, you are not independent—you
should also tell us if:
• your parents’ income details change
• you have a brother or sister who leaves or returns home
• you are paid an away from home rate and you return home (even temporarily)
• your parent(s) separate, reconcile or become partnered
• one of your siblings start full time work
• you change the parent you are living with, or
• you receive a scholarship (excluding the Student Start-up Scholarship and the Relocation
Scholarship) or any other payments relating to your studies.
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Do you receive Family Tax Benefit?
Your family income estimate is used to work out how much family assistance you get, like Family
Tax Benefit and Child Care Subsidy. It is important that you give us the most accurate family
income estimate you can, so we can pay you the right amount of family assistance. Your estimate
should reflect your family’s financial circumstances for the whole financial year. The income
estimate should include income from all sources. You also need to tell us if your family
circumstances change, for example, you change address, your child leaves your care or care
arrangements change, you become partnered or separate.
Note: you should tell us if you, or your partner, are not required to lodge a tax return.

When you need to notify us
You must tell us your income and your hours worked, in the fortnight in which you work (even if you
have not been paid yet), if you usually:
• lodge a fortnightly Application for Payment form
• report fortnightly but without a form, or lodge a form every two, four, six, eight or 12 weeks.
If you only report when your circumstances change, you must do so within 14 days.

Paying back the money you owe
If you owe us money we can ask you to pay off your Centrelink debts at any time.
To help you pay off your debt faster, the Australian Taxation Office may send us your tax refund to
pay your debt.
There are different ways you can repay the money you owe. Use the Money You Owe service to
pay the amount owed in full, or to set up a payment arrangement.
Sign in to your Centrelink online account through myGov and select Money You Owe.

If you no longer receive a Centrelink payment but owe us
money
It is still important to tell us when there’s a change to your circumstances. If you move house and
you still owe us money, you need to tell us your address within 14 days after you move.
If you no longer receive a payment and have a Centrelink debt you could be charged interest. We
may also:
• stop you from travelling overseas;
• ask the Australian Taxation Office to give us your tax refund to repay the amount owed;
• ask your employer repay the amount you owe from your wage or salary;
• ask your bank or financial institution to repay the amount you owe from your account;
• ask an external collection agent to collect the amount you owe on our behalf;
• take legal action to enforce repayment of the money you owe.
If you have entered into a payment arrangement and you are making the payments as agreed, you
will not be charged interest.
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How to contact us
You can manage your details, report your income, view and print your letters, manage the
repayments of the money you owe and check your payment details using our online accounts or
mobile apps.
Get help with registering and using your online account at humanservices.gov.au/onlineguides
To submit most documents through a Centrelink online account or our mobile apps, go to
humanservices.gov.au/submitdocumentsonline
To use our mobile apps, register your online accounts and then download an Express Plus mobile
app from the App Store or Google Play™*.
Access your Centrelink, Medicare and Child Support online accounts through myGov. myGov is a
fast simple way to use government services online with one username, one password and in one
secure location. Create an account at my.gov.au
For more information in English go to humanservices.gov.au or call the relevant number below:

Youth and Students
Australian Apprentices
ABSTUDY
Indigenous Call Centre
Employment Services
Older Australians
Disability, Sickness and Carers
Families and Parents
Centrelink Debt
Indigenous Centrelink Debt
TTY* enquiries
To speak to us in languages other than
English
National Business Gateway
Feedback and complaints
TTY* Customer Relations Line
*TTY is only for people who are deaf or
have a hearing or speech impairment. A
TTY phone is required to use this service.
Department of Human Services Fraud Tipoff Line

132 490
133 633
Freecall™ 1800 132 317
Freecall™ 1800 136 380
132 850
132 300
132 717
136 150
Freecall™ 1800 076 072
Freecall™ 1800 138 193
Freecall™ 1800 810 586
131 202
131 158
Freecall™ 1800 132 468
Freecall™ 1800 000 567

131 524

For more information
•

go to humanservices.gov.au and search ‘owing money’ for more information in English
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•

go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language

•

go to humanservices.gov.au/forms for a list of our forms in English

•

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

Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It is your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application,
with regard to your particular circumstances.
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