KHMER

ិ
ព័តមា
៌ នស្ដ ព
ី ប្រី ាក់ស្ងវញអនុ
លោមតាមប្រាក់ចណ
ំ ូល
Services Australia កំពុងស្ងវ ិញនូ វការបង់ប្រាក់ល ង
ើ វ ិញដែលានល្វ ើលៅលលើបណ
ំ ុ ល income compliance
ដែលបំណុលប្រតូវានបលងក ន
ើ ល ើងលោយលប្របើប្រាស្់ការគិតជាម្យមននព័ត៌មានប្រាក់ចំណូល Australian
Taxation Office (ATO)។
លយើងនឹងចាប់ល្ដ ើមស្ងវ ិញនូ វការបង់ប្រាក់ល ើង វ ិញដែលានល្វ លើ ៅលលើបំណុល income compliance
ដែលមានស្ិទ្ធិទ្ទ្ួ លានចាប់ពីនងៃ ទ្ី 27 ដែកកក ោ ឆ្នំ 2020។

ិ
លតើអនកណាែល ះមានស្ិទ្ធិទ្ទ្ួ លានប្រាក់ស្ងវញ?
អន កប្របដែលជាអាចមានស្ិទ្ធិទ្ទ្ួ លានប្រាក់ស្ងវ ិញ ប្របស្ិនលបើចំណុចទ ំងអស្់ែូចតលៅអនុវតត ៖
• អន កានទ្ទ្ួ លបំណុង income compliance លៅដែ ឬលប្រកាយដែកកក ោ ឆ្នំ 2015
• លយើងានបលងក ើនបំណុលរបស្់អនកលោយលប្របើប្រាស្់ព័តមា
៌ នប្រាក់ចំណូលជាម្យមរបស្់ ATO
• អន កានស្ងបំណុលែល ះ ឬានស្ងបំណុលទ ំងអស្់ល

ះ។

ប្របស្ិលនើអនកមិនានបង់ប្រាក់ណាមួ យចំល ះបំណុលដែលមានស្ិទ្ធិទ្ទ្ួ លានលទ្ ល ះលយើងនឹង
កាត់បនថ យបំណុល ល ះលៅែល់ស្ូនយ។ លយើងនឹងល្ញើឱ្យអន កនូ វលិែិតមួ យដែលប្រាប់ឱ្យអន កែឹង
លៅលពលលរឿងលនះានល្វ លើ ែើយ។
ប្របស្ិនលបើអនកានបង់បំណុល income compliance ដែលមិនានលប្របើប្រាស្់ពត
័ ៌មានប្រាក់ចំណូល
ជាម្យមលទ្ ល ះអន កនឹងមិនទ្ទ្ួ លានប្រាក់ស្ងវ ិញលទ្។
ប្របស្ិនលបើបំណុលជំ ក់ចំល ះការល្វ ើតុលយភាពប្របចាំឆ្នំនន family assistance payments ល ះអន កនឹង
មិនទ្ទ្ួ លាន ប្រាក់ស្ងវ ិញលទ្។ លនះលោយសារដតការល្វ ើតុលយភាពរវាង Family Tax Benefit និង Child
Care Subsidy មិនដមនជាដ្ន កនន Income Compliance Program។
បំណុល Centrelink ភាគលប្រចើនានបង់ស្ងវ ិញលៅលពលកនល ងមកមិនទក់ទ្ងនឹង Income Compliance
Programលទ្ គឺមិនដ្ែ កលលើការគិតជាម្យមលលើប្រាក់ចំណូលលទ្ លែើយែូ លចន ះលែើយនឹងមិនមានស្ិទ្ធិទ្ទ្ួ ល
ានប្រាក់ស្ងវ ិញលទ្។

ិ
លតើលៅលពលណាមនុស្សទ្ទ្ួ លានប្រាក់ស្ងវញ?
លយើងនឹងចាប់ល្ដ ើមស្ងប្រាក់ វ ិញែល់មនុស្សដែលមានស្ិទ្ធិទ្ទ្ួ លានចាប់ពីនងៃ ទ្ី 27 ដែកកក ោ ឆ្នំ 2020
លែើយភាគលប្រចើននឹងប្រតូវានបង់ស្ងវ ិញលៅប្រតឹមដែវ ិចិឆកា ឆ្នំ 2020។

លតើមនុស្សទ ំងល
លគ?

ិ
ះប្រតវូ ការល្វ ើអវែ
ី ល ះលែើមបីទ្ទ្ួ លានប្រាក់ស្ងវញរបស្់
ពួក

ប្របស្ិនលបើអនកទ្ទ្ួ លានការបង់ប្រាក់ជាប្របចាំពលី យើង ល ះអន កមិនប្រតូវការល្វ អ
ើ វ ីលទ្ លែើមបីទ្ទ្ួ លាន
ប្រាក់ស្ងវ ិញរបស្់អនក។ លយើងនឹងល្ញើឱ្យអន កនូ វលិែិតមួ យចាប់ពីនងៃ ទ្ី 13 ដែកកក ោ ឆ្នំ 2020
លោយប្រាប់ឱ្យអន កែឹងថាលៅលពលណាលយើងនឹង លរៀបចំែំលណើរការលលើប្រាក់ស្ងវ ិញរបស្់អនក។
អន កនឹងល ើញប្រាក់ស្ងវ ិញរបស្់អនកលៅកនុងគណនី Centrelink លលើអុីន្ឺណិតរបស្់អនកលៅកនុងរយៈលពល 5
នងៃ នន ែំលណើរការដែលលយើងល្វ ើវា។ ប ា ប់មកលយើងនឹងល្ញើឱ្យអន កនូ វលិែិតមួ យ លោយប្រាប់ឱ្យអន កែឹងថា
ប្រាក់ចំនួនបុ ា នដែលលយើងានស្ងប្រាក់ លៅឱ្យអន ក វ ិញ។ ចំនួនលៅជំ ក់ណាមួ យលលើបំណុលដែលមាន
ស្ិទ្ធិទ្ទ្ួ លានក៏នឹងប្រតូវានកាត់បនថ យលៅែល់ស្ូនយ្ងដែរ។
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KHMER
ប្របស្ិនលបើបចចុបបនន លនះអន កមិនកំពង
ុ ទ្ទ្ួ លានការបង់ប្រាក់ជាប្របចាំពលី យើងលទ្ ល ះអន កនឹងប្រតូវការ
ល្វ ើបចចុបបនន ព័ត៌មានលមែ ត
ិ របស្់អនកជាមួ យលយើងចាប់ពីនងៃ ទ្ី 27 ដែកកក ោ ឆ្នំ 2020។ លែើមបីល្វ ើលរឿងលនះ៖
1. ស្ូ មចូ លលៅ myGov និងលៅកាន់ Centrelink។
2. លប្រជើស្លរ ើស្កិចចការ ‘Refund pending’។
3. ល្វ ើតាមភាលមលែើមបីបលំ ពញបញ្ច ប់ និងោក់បញ្ជន
ូ ។
លៅលពលអន កបំលពញបញ្ច ប់ និងោក់បញ្ជន
ូ កិចចការលែើយ លយើងនឹងលរៀបចំែំលណើរការប្រាក់ស្ងវ ិញរបស្់អនក។
ប្របស្ិនលបើអនកមិនល្វ ើបចចុបបនន ភាពព័ត៌មានលមែ ិតរបស្់អនកតាមរយៈកិចចការលនះលទ្ ល ះលយើងមិនអាច
លរៀបចំែំលណើរការប្រាក់ស្ងវ ិញរបស្់អនកានលទ្។ អន កនឹងល ើញប្រាក់ស្ងវ ិញរបស្់អនកលៅកនុងគណនី
Centrelink លលើអុីន្ឺណិតលៅកនុងរយៈលពល 5 នងៃ ល្វ កា
ើ រនន ែំលណើរការដែលលយើងល្វ ើវា។ ប ា ប់មកលយើង
នឹងល្ញើឱ្យអន កនូ វលិែិតមួ យ លោយប្រាប់ឱ្យអន កែឹងថាប្រាក់ចំនួនបុ ា នដែលលយើងានស្ងប្រាក់
លៅឱ្យអន កវ ិញ។ ចំនួនលៅជំ ក់ណាមួ យលលើបំណុលដែលមានស្ិទ្ធិទ្ទ្ួ លានក៏នឹងប្រតូវានកាត់បនថ យ
លៅែល់ស្ូនយ្ងដែរ។

លតើមនុស្សដែលស្ថ ត
ិ កនុងស្កមា ភាពតាម្ល វូ ចាប់ជាប្រក ុមទក់ទ្ងនឹងការ
ិ
អនុលោមតាមប្រាក់ចណ
ំ ូ លទ្ទ្ួ លានប្រាក់ស្ងវញឬ?
មិនដមនមនុស្សប្រគប់រ ូបដែលទ្ទ្ួ លានលស្ចកដ ីជូនែំណឹងអំពីស្កមា ភាពតាម្ល វូ ចាប់នឹងមានស្ិទ្ធិទ្ទ្ួ ល
ប្រាក់ស្ងវ ិញល ះលទ្។ លនះលោយសារដតស្កមា ភាពតាម្ល វូ ចាប់ជាប្រក ុមទក់ទ្ងនឹងប្រក ុមមនុស្សកាន់ដត្ំ
ដែលានមានបំណុលលៅលប្រកាម Income Compliance Program។ លយើងកំពុងដតស្ងប្រាក់ វ ិញលលើ
ការបង់ប្រាក់ល ើង វ ិញដែលានល្វ ើលលើបំណុល និងកាត់បនថ យបំណុលលៅែល់ស្ូនយ បុលណា
ណ ះ ដែលបំណុល
ប្រតូវានបលងក ើនលោយលប្របប្រើ ាស្់ព័ត៌មានប្រាក់ចំណូលម្យមរបស្់ ATO ។

ិ
ព័តមា
៌ នល្សងលទ្ៀតអំពប្រី ាក់ស្ងវញ
ប្របស្ិនលបើអនកមានបំណុល Centrelink ល្សងលទ្ៀត—លយើងនឹងមិនលប្របើប្រាស្់ប្រាក់ស្ងវ ិញលែើមបី
បង់ប្រាក់ស្ងល ើង វ ិញលៅបំណុល Centrelink ល្សងលទ្ៀតដែលអន កអាចមានលទ្។
អន កលៅដតប្រតូវការបង់ស្ងបំណុលល ើង វ ិញលលើបំណុល Centrelink ដែលអន កមាន ដែលមិនានលប្របើប្រាស្់
ការគិតជាម្យមប្រាក់ចណ
ំ ូ ល។ លទះយងណាក៏លោយ លយើមានការផ្អែកបំណុលលៅែំលណើរការ
រែូ តែល់ដែតុោ ឆ្នំ 2020 ែូ លចន ះអន កមិនប្រតូវការបង់ស្ងវ ិញបំណុល Centrelink របស្់អនកលៅលពល
ឥ ូ វលនះលទ្។ ស្ូ មល្វ ើឱ្យប្រាកែថាអន កពិនិតយលមើលលគែទ្ំព័ររបស្់លយើង servicesaustralia.gov.au/debts
ស្ប្រមាប់ព័តមា
៌ នងា ីៗ ស្ដ ព
ី កា
ី រ្ែ កបំនុល លពលបចចុបបនន ។ ប្របស្ិនលបើអនកមានស្ំណួរស្ដ ីពី ការបង់ស្ងបំណុល
ល ើង វ ិញរបស្់អនក ល ះអន កអាចលៅទ្ូ រស្ពា លៅដែសទ្ូ រស្ពា បំណុល របស្់លយើងតាមលលែ 1800 076 072។
ប្របស្ិនលបើអនកមានបំណុល Child Support —ប្របស្ិនលបើអនកមិនមានការលរៀបចំចាត់ដចងបង់ប្រាក់
លពលបចចុបបនន លលើបំណុល Child Support លទ្ ស្ូ មទ្ូ រស្ពា លៅដែសទ្ូ រស្ពា ប ា ន់លលើការបង់ប្រាក់ Child
Support តាមលលែ 1800 241 272 លែើមបីលរៀបចំការចាត់ដចងការបង់ប្រាក់។ ដែសទ្ូ រស្ពា ប ា ន់លនះលបើក
ពីនងៃ ចនា ែល់ នងៃ ស្ប្រុ ក លមាង 8:30 ប្រពឹក ែល់លមាង 4:45 ោៃច និងនងៃលៅរ៍ពីលមាង 9 ប្រពឹក ែល់លមាង
1 ោៃច។ ប្របស្ិនលបើអនកមិនបង់ស្ងវ ិញលទ្ លយើងអាចយកប្រាក់ពីគណនី្ គារ ឬពីប្របតិលវទ្ន៍ពនធ
របស្់អនក។
ប្របស្ិនលបើអនកប្រតវូ ការប្របកាស្ប្រាក់ចណ
ំ ូ ល—លយើងនឹងមិនវាយតនមល ប្រាក់ស្ងឱ្យវ ិញថាជាប្រាក់ចំណូល
ស្ប្រមាប់ការបង់ប្រាក់ស្ុែមា
ុ លភាពលទ្។ លទះយងណាក៏លោយ ប្របស្ិនលបើប្រទ្ពយស្កមា របស្់អនកផ្អលស្់បដ ូរ
លោយសារដតប្រាក់បង់ស្ងឱ្យវ ិញ ល ះអន កប្រតូវការប្រាប់ឱ្យលយើងែឹងលៅកនុងរយៈលពល 14 នងៃ។
វាអាចបះ ល់ែល់ការបង់ប្រាក់របស្់អនក។
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ប្របស្ិនលបើប្រាក់បង់ស្ងឱ្យវ ិញរបស្់អនកមានចំនួនលប្រចន
ើ —ប្របស្ិនលបើប្រាក់បង់ស្ងឱ្យវ ិញ
របស្់អនកមានចំនួនលប្រចើន ល ះលយើងនឹងបង់វាជាែំណាក់ៗលៅតាមនងៃល្វ ើការជាបនត ប ា ប់។
ការល្វ ើែូចលនះលោយសារប្របព័នធរបស្់លយើងមានការកប្រមិតកំណត់លលើចំនួនការបង់ប្រាក់ប្របចាំនងៃ ។
មានដតអតិងិជនចំនួនតូ ចបុលណា
ណ ះនឹងមានការបង់ប្រាក់លលើប្រាក់បង់ស្ងឱ្យវ ិញ
របស្់ពួកលគតាមរលបៀបលនះ។
ប្របស្ិនលបើអនកមាន BasicsCard ឬ Cashless Debit Card—
ប្រាក់បង់ស្ងឱ្យវ ិញស្ប្រមាប់អតិងិជនទ ំងឡាយណា ដែលលប្របប្រើ ាស្់ BasicsCard ឬ មានគណនី Income
Managed នឹងប្រតូវានបង់ចូលលៅកនុង គណនី្ គារជាប្របចាំរបស្់ពួកលគ។ អន កនឹងមិនប្រតូវការលប្របើប្រាស្់
Cashless Debit Card ឬ BasicsCard របស្់អនកលែើមបីចូលលប្របប្រើ ាស្់ ប្រាក់លនះលទ្។
លយើងនឹងទក់ទ្ងមនុស្សដែលនឹងទ្ទ្ួ លានប្រាក់បង់ស្ងឱ្យវ ិញមានចំនួនកាន់ដតលប្រចើន
លែើមបី្ដល់ជូនជំនួយ និងលស្វា
លែើមបីជួយពួ កលគកនុងការប្រគប់ប្រគងប្រាក់របស្់ពួកលគ
រ ួមមានព័ត៌មានដ្ន កែិរញ្ញ វតថុ និងជំនួយបុគគលិកស្ងគ មកិចច។ ពលរែឋ អាចដស្វ ងរកព័ត៌មានបដនថ មអំពី
លស្វាជំនួយដែលលយើង្ដ លជ
់ ូ នលៅលលើលគែទ្ំព័ររបស្់លយើង servicesaustralia.gov.au។
ិ
ប្របស្ិនលបើអនកមិនទ្ទ្ួ លានលិែត
ិ ប្រាក់បង់ស្ងឱ្យវញលទ្
បដុ នត គិតថាអន កមានស្ិទ្ធទ្
ិ ទ្ួ លាន
ប្រាក់បង់ស្ងឱ្យវ ិញ—ប្របស្ិនលបើអនកមិនទ្ទ្ួ លានលិែិតប្រាក់បង់ស្ងឱ្យវ ិញលៅប្របអប់សារចូ ល myGov
ឬតាមនប្របស្ណីយ៍ប្រតឹម ចុងដែកកក ោលទ្ ស្ូ មពិនិតយលមើលគណនី Centrelink លៅលលើអុីន្ឺណិតរបស្់អនក
តាមរយៈ myGov លែើមបីលមើល ប្របស្ិនលបើអនកមានកិចចការ ‘Refund pending’ ។
ប្របស្ិនលបើអនកមិនមានកិចចការលនះលទ្ បុដនត គិតថាអន កមានស្ិទ្ធិទ្ទ្ួ លានប្រាក់បង់ស្ងឱ្យវ ិញ
ស្ូ មលប្រជើស្លរ ើស្ ‘Payments and Claims’ ពីមុឹនុយ ប ា ប់មកលប្រជស្
ើ លរ ើស្ ‘Income Compliance refund
query’។
ប្របស្ិនលបើអនកមិនជាមួ យនឹងលស្ចកដ ីស្លប្រមចចិតតអព
ំ ប្រី ាក់បង់ស្ងឱ្យវ ិញរបស្់អនក—ប្របស្ិនលបើអនក
មិនយល់ប្រពមជាមួ យលស្ចកដ ីស្លប្រមចចិតតដែលានល្វ ើស្ប្រមាប់ប្រាក់បង់ស្ងឱ្យវ ិញរបស្់អនក ស្ូ មចូ លលប្របើ
ធាតុមុឹនុយ ‘Income Compliance refund query’ លៅលប្រកាមគណនី ‘Manage payments’
លៅលលើអុីន្ឺណិតរបស្់អនក។ លនះអាចជា ប្របស្ិនលបើអនក៖
• មិនយល់ប្រពមជាមួ យនឹងចំនួនននប្រាក់បង់ស្ងវ ិញរបស្់អនក
• គិតថាអន កគួ រដតទ្ទ្ួ លានប្រាក់បង់ស្ងវ ិញ
បុដនត លយើងាននិយយថាអន កមិនមានការបង់ប្រាក់ស្ងបំណុលវ ិញ ដែលមានស្ិទ្ធិទ្ទ្ួ ល។
• មិនយល់ប្រពមជាមួ យនឹងលស្ស្កដ ីស្លប្រមចចិតតណាមួ យល្សងលទ្ៀតដែលលយើងានល្វ ើអំពីបំណុលអនុលោម
តាមប្រាក់ចំណូលរបស្់អនក។
រលបៀបដែលប្រាក់បង់ស្ងឱ្យវ ិញនឹងប្រតវូ ានចាត់ទ្ក
ុ ស្ប្រមាប់លគាលបំណងពនធ —ប្រាក់បង់ស្ងឱ្យវ ិញដែល
អន កទ្ទ្ួ ល នឹងមិនប្រតូវានយកពនធ លទ្ លែើយអន កមិនប្រតូវការលែើមបីបញ្ចល
ូ វាលៅកនុងប្របតិលវទ្ន៍ពនធ របស្់អនក
លទ្។

ស្ប្រមាប់ព័តមា
៌ នបដនថ ម
• ស្ូ មលៅទ្ូ ទ្រស្ពា លៅដែសទ្ូ រស្ពា បង់ប្រាក់ជាប្របចាំរបស្់អនក និងប្រាប់លយើងឱ្យែឹងថាអន កប្រតូវការ
អន កបកដប្របផ្អាល់មាត់។ លយើងនឹងចាត់ដចងឱ្យមានអន កបកដប្របផ្អាល់មាត់លោយឥតគិតនងល ។
ស្ប្រមាប់បញ្ជ ីននលលែទ្ូ រស្ពា របស្់លយើង ស្ូ មលៅកាន់
servicesaustralia.gov.au/individuals/contact-us/phone-us
• លៅទ្ូ រស្ពា លៅលលែ 131 202 លែើមបីនិយយជាមួ យលយើងជាភាសារបស្់អនកអំពីការបង់ប្រាក់
និងលស្វាកមា Centrelink ។
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• លៅទ្ូ រស្ពា លៅ Translating and Interpreting Service (TIS National) តាមលលែ 131 450
លែើមបីនិយយជាមួ យលយើង ជាភាសារបស្់អនកអំពីការបង់ប្រាក់ និងលស្វាកមា ទក់ទ្ងនឹង Medicare និង
Child Support ។
• លៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ដែលអន កអាចអាន សាដប់ ឬលមើលព័ត៌មាន
ជាភាសារបស្់អនក។
• លៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/refunds ស្ប្រមាប់ព័ត៌មានបដនថ មជាភាសាអង់លគល ស្។
• លៅទ្ស្ស

មជឈមណឌលលស្វាកមា ។

ចំណា៖ំ ការលៅទ្ូ រស្ពា ពលី លែទ្ូ រស្ពា ្ាះលៅកាន់លលែ ‘13’ ពីកដនល ងណាមួ យលៅកនុងប្របលទ្ស្អូ ស្ត្សាតលី
ប្រតូវានគិតនងល តាមអប្រតាលងរ។ អប្រតាល ះអាចដប្របប្របួលពីតនមល ននការលៅទ្ូ រស្ពា លៅកនុងតំបន់
លែើយក៏អាចដប្របប្របួលរវាងអន ក្ដ ល់លស្វាទ្ូ រស្ពា
្ងដែរ។ ការលៅទ្ូ រស្ពា លៅលលែ ‘1800’
ពីលលែទ្ូ រស្ពា ្ាះរបស្់អនកគឺឥតគិតនងល ។ ការលៅទ្ូ រស្ពា ពីទ្ូរស្ពា សាធារណៈ និងទ្ូ រស្ពា នែ
អាចប្រតូវានគិតលមាង លែើយអាចគិតនងលតាមអប្រតាកាន់ដតែព ស្់។

ការប្របកាស្មិនទ្ទ្ួ លែុស្ប្រតូវ
ព័ត៌មានដែលមានលៅកនុងការលាះពុមព្ាយលនះមានលគាលបំណងដតជាការដណ មចំល ះការបង់ប្រាក់
និងលស្វាកមា
បលុ ណា
ណ ះ។ ជាការទ្ទ្ួ លែុស្ប្រតូវរបស្់អនកលែើមបីស្លប្រមចចិតត ប្របស្ិនលបើអនកប្រាថានចង់
ោក់ កយស្ុំការបង់ប្រាក់ និងលែើមបី ល្វ ើការោក់ កយស្ុំទក់ទ្ងនឹងកាលៈលទ្ស្ៈពិលស្ស្របស្់អនក។
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Information on income compliance refunds
Services Australia is refunding repayments made on income compliance debts where the debt was
raised using averaging of Australian Taxation Office (ATO) income information.
We will start refunding repayments made on eligible income compliance debts from 27 July 2020.

Who is eligible for a refund?
You may be eligible for a refund if all of the following apply:
• you received an income compliance debt on or after July 2015
• we raised your debt using averaged ATO income information
• you repaid some or all of that debt.
If you have not paid any money towards an eligible debt, we will reduce that debt to zero. We will
send you a letter letting you know once this is done.
If you paid an income compliance debt that did not use averaged income information, you will not
get a refund.
If your debt is due to the annual balancing of family assistance payments, you will not get a refund.
This is because balancing Family Tax Benefit and Child Care Subsidy is not part of the Income
Compliance Program.
Most Centrelink debts repaid in the past were not related to the Income Compliance Program, were
not based on income averaging and therefore will not be eligible for refunds.

When will people get a refund?
We will start refunding eligible people from 27 July 2020 and most will be repaid by November
2020.

What do people need to do to get their refund?
If you get a regular payment from us, you do not need to do anything to get your refund. We will
send you a letter from 13 July 2020 letting you know when we will process your refund. You will
see your refund in your Centrelink online account within 5 days of us processing it. We will then
send you a letter letting you know how much we refunded you. Any outstanding amount on eligible
debts will also be reduced to zero.
If you are not currently getting a regular payment from us, you will need to update your details
with us from 27 July 2020. To do this:
4. Sign in to myGov and go to Centrelink.
5. Select the ‘Refund pending’ task.
6. Follow the prompts to complete and submit.
Once you complete and submit the task, we will process your refund. If you do not update your
details through this task, we cannot process your refund. You will see your refund in your
Centrelink online account within 5 business days of us processing it. We will then send you a letter
letting you know how much we refunded you. Any outstanding amount on eligible debts will also be
reduced to zero.
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Will people in the income compliance class action get refunds?
Not everyone who got a class action notice will be eligible for a refund. This is because the class
action relates to a larger group of people who had debts under the Income Compliance Program.
We are only refunding repayments made on debts and reducing debts to zero where the debt was
raised using averaged ATO income information.

Other information about refunds
If you have other Centrelink debts—We will not use the refund to repay other Centrelink debts
you may have.
You still need to repay Centrelink debts you have that did not use income averaging. However, we
have a debt pause in place until October 2020 so you do not need to repay your Centrelink debt
right now. Please make sure you check our website servicesaustralia.gov.au/debts for updates
on the current debt pause. If you have questions about your debt repayments you can call our debt
line on 1800 076 072.
If you have a Child Support debt—If you do not have a current payment arrangement on a Child
Support debt, call the Child Support payment hotline on 1800 241 272 to set up a payment
arrangement. It is open Monday to Friday 8:30 am to 4:45 pm and Saturday 9 am to 1 pm. If you
do not, we may garnish your bank account or tax return.
If you need to declare income—We will not assess refunds as income for welfare payments.
However, if your assets change because of your refund, you will need to let us know within 14
days. It can affect your payment.
If your refund is a large amount—If your refund is a large amount, we will pay it in instalments
over consecutive business days. This is because our system has a limit on daily payment amounts.
Only a small number of customers will have their refunds paid this way.
If you have a BasicsCard or a Cashless Debit Card—Refunds for customers who use a
BasicsCard or have an Income Managed account will be paid into their regular bank account. You
will not need to use your Cashless Debit Card or BasicsCard to access this money. We will be
contacting people to who will be getting a larger refund to offer support and services to help them
manage their money, including financial information and social worker support. People can find
more information about the support services we offer on our website servicesaustralia.gov.au.
If you do not get a refund letter but think you are eligible for a refund—If you do not get a
refund letter in your myGov Inbox or the post by the end of July, check your Centrelink online
account through myGov to see if you have a ‘Refund pending’ task. If you do not have this task
but think you are eligible for a refund, select ‘Payments and Claims’ from the menu then ‘Income
Compliance refund query’.
If you do not agree with a decision about your refund—If you disagree with the decision made
about your refund, access the ‘Income Compliance refund query’ menu item, under ‘Manage
payments’ in your online account. This may be if you:
• do not agree with the amount of your refund
• think you should get a refund but we have said you do not have an eligible debt repayment
• disagree with any other decision we have made about your income compliance debt.
How refunds will be treated for tax purposes—The refund you receive will not be taxed and you
do not need to include it in your tax return.
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For more information
• Call your regular payment line and let us know you need an interpreter. We will arrange one for
free. For a list of our phone numbers, go to servicesaustralia.gov.au/individuals/contactus/phone-us
• 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
• Go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language.
• Go to servicesaustralia.gov.au/refunds for more information in English.
• Visit a service centre.
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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