SERBIAN

Лакше пријављивање прихода од посла
Побољшали смо начин пријављивања прихода од посла.
Пријављивање прихода преко наших опција за самоуслуживање је лако и згодно.
Подсетнике за пријављивање ћете примати на начин који одаберете - СМС поруком,
електронском поштом или онлајн писмом.
Пријављивање прихода смо поједноставили. Треба да пријавите бруто приход од посла који
вам је исплаћен у периоду за који пријављујете приход. Бруто приход је износ који вам
послодавац исплати пре одбијања пореза и других дажбина. Тај износ ћете наћи на платном
листићу.
Приход можете да пријавите путем било које од доле наведених опција за самоуслуживање.

Пријављивање прихода онлајн
Ако већ имате Centrelink онлајн налог, можете да му приступите и пријавите приход преко
my.gov.au
Ако немате налог, мораћете да се региструјете и отворите налог.
Помоћ за регистровање и отварање налога или за пријављивање прихода онлајн ћете наћи
на servicesaustralia.gov.au/centrelinkonline

Пријављивање прихода преко мобилне апликације Express
Plus Centrelink
Преко мобилне апликације Express Plus Centrelink можете да пријавите приход и док сте у
покрету. Апликацију можете да преузмете на свој паметни уређај из App Store или Google
Play.
Ако вам је потребна помоћ за коришћење мобилне апликације Express Plus Centrelink,
погледајте servicesaustralia.gov.au/centrelinkonline

Пријављивање прихода телефоном
Пријављивање прихода можете да обавите самоуслуживањем преко телефона. Можете да
позовете 133 276 (13 EARN) између 8 и 17 часова на дан на који обично пријављујете
приход да пријавите приход и промене ваших околности. Када позовете тај број, мораћете
да наведете ваш Customer Access Number и Personal Identification Number (PIN). Ако немате
шестоцифрени PIN, можете да позовете 136 240 да га добијете.
Ако вам још увек поштом шаљемо папирни формулар за пријављивање прихода, можете да
изаберете опцију пријављивања прихода путем самоуслуживања. Приход можете да
пријавите онлајн, као и у једном од наших услужних центара на терминалима за
самоуслуживање или да разговарате са службеником који ће унети податке које
пријављујете.

Како ћу добијати обавештења и подсетнике о
пријављивању прихода?
Обавештења и подсетнике о пријављивању прихода ћете примати на један од доле
наведених начина.
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Самоуслуживање
• Aко користите услуге самоуслуживања, на пример Centrelink oнлајн налог, мобилну
апликацију Express Plus Centrelink или самоуслуживање путем телефона, приликом
пријављивања на један од тих начина ћете добити датум следећег пријављивања
прихода.
Oналјн писма
• Ако сте регистровани за примање Centrelink писама онлајн, подсетнике за пријављивање
прихода и друга обавештења ћете примати путем те услуге. Ако желите да добијате
оналјн писма, можете да се региструјете тако што ћете се пријавити у ваш Centrelink
oнлајн налог.
Eлектронске поруке
• Ако сте се пријавили за електронске поруке, обавештења и подсетнике о пријављивању
прихода ћете добијати електронском поштом или СМС порукама, а не писмима.
Писма која се шаљу поштом
• Обавештења и подсетнике о пријављивању прихода ћете добијати поштом ако приход не
пријављујете путем самоуслуживања или ако се нисте пријавили за оналјн писма или
електронске поруке.

За више информација
• Погледајте servicesaustralia.gov.au/incomereporting да сазнате нешто више о
пријављивању прихода од посла
• Позовите број који и иначе зовете и реците нам да вам је потребан тумач. Ми ћемо
позвати тумача и то ће за вас бити бесплатно. Списак наших бројева телефона ћете наћи
на servicesaustralia.gov.au/phoneus
• Позовите 131 202 да разговарате са нама на вашем језику о исплатама и услугама
Centrelink-а.
• Позовите Translating and Interpreting Service (TIS National) на 131 450 да разговарате са
нама на вашем језику о исплатама и услугама Medicare-а и Child Support-а.
• Погледајте servicesaustralia.gov.au/yourlanguage где можете да прочитате, послушате
или погледате видео снимке са информацијама на вашем језику.
• Погледајте servicesaustralia.gov.au/centrelinkonline за више информација на енглеском.
• Посетите услужни центар.
Пажња: позиви са кућних телефона на бројеве који почињу са ‘13’ из било ког места у
Аустралији се наплаћују по фиксној цени. Tа цена може да буде различита од цене локалног
позива, а такође може да се разликује зависно од телефонске компаније. Позиви на бројеве
који почињу са ‘1800’ са кућних телефона су бесплатни. Позиви са јавних и мобилних
телефона могу да се мере импулсима и наплате по вишој тарифи.

Одрицање од одговорности
Информације у овој публикацији служе само као уопштени водич за исплате и услуге. Ви
морате да одлучите да ли желите да поднесете захтев за одређену исплату на основу
ваших специфичних околности.
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Making it easier to report employment income
We have improved the way you report your employment
income.
Our self service options are an easy and convenient way to report. You will get your
reporting reminders by your choice of SMS, email or online letter.
We have made reporting simple. You need to report the gross employment income you have been
paid in your reporting period. Your gross employment income is the amount your employer pays
you before tax and other deductions. You can find this on your payslip.
You can report your income using any of the self service options below.

Reporting online
If you already have a Centrelink online account, you can log on and report through my.gov.au
If you do not have an account, you will need to register for one.
For help with registering an account or reporting online, go to
servicesaustralia.gov.au/centrelinkonline

Reporting using the Express Plus Centrelink mobile app
You can report your income on the go by using our Express Plus Centrelink mobile app. You can
download the app to your smart device from the App Store or Google Play.
For help with using the Express Plus Centrelink mobile app, go to
servicesaustralia.gov.au/centrelinkonline

Reporting using your telephone
You can report using phone self service. You can call 133 276 (13 EARN) between 8 am and 5 pm
on your regular reporting day to report your income and changes to your circumstances. You will
need to provide your Customer Access Number and Personal Identification Number (PIN) when
you call. If you do not have a 6-digit PIN, you can call 136 240 to get one.
If we still send you a paper reporting form in the mail, you can choose to report using self service.
You can report online at one of our service centres using our self service terminals, or speak with a
Service Officer who can record your reporting information.

How will I get my reporting notifications and reminders?
You will get your reporting notifications and reminders through one of the options below.
Self service
• If you use self service, such as Centrelink online account, Express Plus Centrelink mobile app
or phone self service, you will get your next reporting date when you report that way.
Online letters
• If you are registered to get your Centrelink letters online, you will get your reporting reminders
and other notifications through this service. If you would like to get online letters, you can
register by logging on to your Centrelink online account.
Electronic messaging
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• If you are subscribed to electronic messaging, you will get your reporting notifications and
reminders by email or SMS instead of letters.
Letter in the post
• You will get your reporting notifications and reminders by paper if you do not report through self
service or are not subscribed to online letters or electronic messaging.

For more information
• Go to servicesaustralia.gov.au/incomereporting to learn more about reporting your
employment income
• 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/phoneus
• 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 videos
with information in your language.
• Go to servicesaustralia.gov.au/centrelinkonline 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’s 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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