BURMESE

သင် Centrelink သှိို ို့ ပြေးရန်ရှိ သညို့်ပငွေ ကှိို ပြန်ဆြ်ြို နည်ေးလမ်ေး
အကယ်၍ သင်သည် ထ ောက်ပံ့ံ ထ ကြေးထငွေ ပို ထပြေးခံရပပြေး Centrelink သို ံ့ အထ ကြေးတင်ထေလျှင် ၎င်ြေးထငွေ ကို သငံ့ ်အထ ခအထေနှ ငံ့ ်
အလို က်ဖက်ဆို ံ ြေးေည်ြေးလမ်ြေး ဖငံ့ ် ပေ်ထပြေးဆပ်ရေ် သငံ့ ်အောြေး ကျွန်ိုပ်တို ံ့ ကူ ညထပြေးနို င်သည်။

သင်၏ နည်ေးလမ်ေးမ ေး
သင် အထ ကြေးတင်ထေသညံ့်ထငွေကို ပေ်ဆပ်ရေ် အဓက ေည်ြေးလမ်ြေး နှ စ်မ ြေးရှသည်။ ၎င်ြေးတို ံ့မှော• ထပြေးရမညံ့်ရက်စွေွဲ၌ အထ ပအထက အ ပညံ့်ထပြေးဆပ်ရေ်
• အခ ေ်အတို င်ြေးအတော တစ်ထလျှောက်တွေင် အရစ်က ထပြေးဆပ်သညံ့် အစအမံ ကျွန်ိုပ်တို ံ့နှငံ့ ် လို ပ် ောြေး ခင်ြေး ဖငံ့ ် ထပြေးဆပ်ရေ်
သို ံ့မဟို တ် သငံ့ ် ပံို မှ ေ် ထ ောက်ပံ့ံ ထငွေ ွဲ မှ ဖတ်ထတောက်ထငွေ မ ောြေး သတ်မှတ် ောြေး ခင်ြေး ဖငံ့ ် ထပြေးဆပ်ရေ်။
လူ အမ ောြေးစိုသည် အခ ေ်အတို င်ြေးအတောတစ်ခိုအတွေ င်ြေး ပေ်ဆပ်ပါသည်။
သငံ့ ်အတွေ က် သငံ့ ်ထတော်ထသော ေည်ြေးလမ်ြေးမှော သငံ့ ် အထ ခအထေထပေါ် မူ တည်သည်။ ထငွေ ကို မည်ကွဲံ့သို ံ့ ပေ်ဆပ်မည်ကို
ဆံို ြေး ဖတ်သညံ့်အခါ သင် ထအောက်ပါတို ံ့ကို
ညံ့်သွေင်ြေးစဉ်ြေးစောြေးရေ် လို အပ်ပါမည်• သင်၏ ရသံို ြေးခေံ့်မှေ်ြေးထ ခထငွေစောရင်ြေး
• ထပေါ်ထပါက်လောမညံ့် သံို ြေးစွေွဲစရတ်မ ောြေး
• သငံ့ ်တွေင်ရှနို င်သညံ့် အ ခောြေး ထ ကြေးပမတစ်ခိုခို
• ထငွေ ကို ပေ်ဆပ်ရော၌ သင် လို လောြေးသညံ့် အခ ေ်ကောလ
သင်၏ Centrelink ထ ကြေးပမမ ောြေးသည် သင်၏ ထ ကြေးကစစ စတ်ခ ရသညံ့် အတေ်ြေးအစောြေး အဆငံ့ ်ကို
ခို က်မည် မဟို တ်ပါ။
သို ံ့ထသော်လည်ြေး ထ ကြေးဆပ်ရေ် ထေောက်ဆို ံ ြေးရက် မတို င်မ ထ ကြေး ပေ်ဆပ်ရေ် သင် မထဆောင်ရွေက်ခွဲံ့လျှင် ကျွန်ိုပ်တို ံ့ သငံ့ ်အောြေး
တရောြေးစွေွဲဆို နို င်သည်။

သင်၏ ပ ကေးပြန်ဆြ်ပငွေ မ ေး
သင် ထ ကြေး ပေ်ဆပ်ထငွေ ကို မည်သို ံ့ ပေ်ဆပ်ပို ံ မှ ော သင် ကျွန်ိုပ်တို ံ့ ံ မှ လက်ရှ၌ ထ ောက်ပံ့ံ ထ ကြေးထငွေ ရရှသည် သို ံ့မဟို တ်
မရရှသည် အထပေါ် မူ တည်ပါမည်။

အကယ်၍ သင် ကျွန်ိုပ်တို ံ့ ံ မှ ထ ောက်ပံ့ံ ထ ကြေးထငွေ ရရှလျှင်
သင်၏ ထ ကြေးပမ ထပြေးဆပ်ရေ် ထေောက်ဆို ံ ြေးရက်မှစ၍ ကျွန်ိုပ်တို ံ့သည် သငံ့ ် ပံို မှ ေ် ထ ောက်ပံ့ံ ထ ကြေးထငွေ မှ ပေ်ဆပ်ထငွေကို စတင်၍
ဖတ်ထတောက်ပါလမံ့်မည်။ ဤကွဲံ့ သို ံ့လိုပ်ရေ် သငံ့ ်အထေ ဖငံ့ ် ဘောမျှလိုပ်ရေ် မလို အပ်ပါ။
ကျွန်ိုပ်တို ံ့ မည်မျှ ဖတ်ထတောက်မည်မှော သင် ရရှသညံ့် ထ ောက်ပံ့ံ ထ ကြေးအထပေါ် မူ တည်ပါသည်။ ဉပမော၊ အကယ်၍ သင်
ဝင်ထငွေ အကူ ထ ောက်ပံ့ံ ထ ကြေးရရှလျှင် ကျွန်ိုပ်တို ံ့၏ ပံို မှ ေ် ဖတ်ထတောက်ထငွေမှော 15% ဖစ်သည်။
သင် ထအောက်ပါတို ံ့ကို သရှရေ်အတွေ က် သငံ့ ်အထေ ဖငံ့ ် myGov မှ တစ်ဆငံ့ ် Centrelink online account သို ံ့မဟို တ်
Express Plus Centrelink mobile app တွေ င် သင်၏ Money You Owe ဝေ်ထဆောင်မှုကို အသံို ြေးပပနို င်ပါသည်• ကျွန်ိုပ်တို ံ့ မည်မျှ ဖတ်ထတောက်ထေသည်
• ကျွန်ိုပ်တို ံ့ ဖတ်ထတောက်သညံ့် ပမောဏကို ထ ပောင်ြေးလွဲ ပင်ဆင်ရေ် ဖစ်သည်။
ဤကစစ ကို သငံ့ ်အထေ ဖငံ့ ် သင်၏ ပံို မှ ေ် ထ ောက်ပံ့ံ ထ ကြေးဖိုေ်ြေးလို င်ြေးအောြေး ဖိုေ်ြေးထခေါ် ခင်ြေး ဖငံ့ ်လည်ြေး လို ပ်နို င်ပါသည်။
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မည်သညံ့်အခ ေ်၌မဆို သင် သငံ့ ်ထ ကြေးပမကို အပို ပေ်ဆပ်ထငွေ ဆပ်နို င်သည်။

အကယ်၍ သင် ကျွန်ိုပ်တို ံ့ ံ မှ ထ ောက်ပံ့ံ ထ ကြေးထငွေ မရရှထတောံ့လျှင်
သင်သည် ထငွေ ကို ထပြေးရေ်ထေောက်ဆို ံ ြေးရက် မတို င်မ အ ပညံ့် ပေ်ဆပ်ရေ် လို အပ်မည် သို ံ့မဟို တ် ကျွန်ိုပ်တို ံ့နှငံ့ ် ထငွေထပြေးဆပ်ရေ်
အစအမံ လို ပ်ရေ် လို အပ်မည်။ လူ အမ ောြေးစိုသည် ထငွေ ထပြေးရေ်အစအမံ လို ပ် ကပပြေး အခ ေ်အတို င်ြေးအတောတစ်ခိုအတွေ င်ြေး
ပေ်ဆပ် ကပါသည်။
အကယ်၍ သင် ထငွေထပြေးရေ်အစအမံ မလို ပ်နို င်လျှင် ထက ြေးဇူြေးပပ၍ ကျွန်ိုပ်တို ံ့ကို ဖိုေ်ြေးထခေါ်ပါ။
အကယ်၍သင် ထငွေ ထပြေးရေ်အစအမံ လို ပ်ထေမည်ဆို လျှင် ကျွန်ိုပ်တို ံ့နှငံ့ ် လို ပ်ရေ် လို အပ်သည်။ ဆို လို သည်မှော သင်
ထအောက်ပါေည်ြေးနှစ်ခိုအေက် တစ်ခိုခို ဖငံ့ ် အစအမံ ခ မှ တ်ရေ် လို အပ်သည်• Money You Owe ဝေ်ထဆောင်မှုကို သံို ြေး၍ အွေ ေ်လို င်ြေး ဖငံ့ ်သတ်မှတ်ရေ်
• သင် ပံို မှ ေ် ထ ောက်ပံ့ံ ထ ကြေးဖိုေ်ြေးလို င်ြေးကို ဖိုေ်ြေးထခေါ် ခင်ြေး ဖငံ့ ် သတ်မှတ်ရေ် ဖစ်သည်။
မည်သညံ့်အခ ေ်၌မဆို သင် သငံ့ ်ထ ကြေးပမအတွေ က် အပို ပေ်ဆပ်ထငွေ ကို လည်ြေး ဆပ်နို င်သည်။ ၎င်ြေးမှော ပံို မှ ေ် ပေ်ဆပ်ထငွေ
သို ံ့မဟို တ် တစ်ခါတည်ြေးထပြေးဆပ်သညံ့် ပေ်ဆပ်ထငွေ ဖစ်နို င်သည်။

အကယ်၍ သင် သင်၏ အခွေ ေ်ရှင်ြေးတမ်ြေးကို လို ပ်ထေလျှင်
အကယ်၍ သင် ကျွန်ိုပ်တို ံ့အောြေး ထပြေးရေ်ထငွေ ရှလျှင် ကျွန်ိုပ်တို ံ့အထေ ဖငံ့ ် ၎င်ြေးထငွေ ကို ပေ်ရရေ် Australian Taxation Office အောြေး
ကူ ညခို င်ြေးနို င်သည်။ ကျွန်ိုပ်တို ံ့ သင်၏ အခွေ ေ် ပေ်အမ်ြေးထငွေ သို ံ့မဟို တ် ရရှနို င်သညံ့် ထငွေ အခ ံ့ သို ံ့မဟို တ် အောြေးလို ံ ြေး
မ်ခ ေ် ောြေးရေ် သို ံ့မဟို တ် ကျွန်ိုပ်တို ံ့အောြေး ထပြေးရေ် သူ တို ံ့ ံ မှ ထတောင်ြေးနို င်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ိုပ်တို ံ့ ို သို ံ့လိုပ်လျှင်
သငံ့ ်အောြေး စောတစ်ထစောင် ပို ံ့ပါမည်။

သင်၏ ပ ကေးမမြီ ပြန်ဆြ်သညို့် နည်ေးလမ်ေးမ ေး
င ွေ ပြန်ဆြ်ရန် အလွေ ယ်ကူဆုံးနည်ုံးလမ်ုံးမှာ myGov မတစ်ဆ ် Centrelink online account တွေ ်ပြစ်ငစ သမဟတ်
Express Plus Centrelink mobile app တွေ ်ပြစ်ငစ သ ်၏ Money You Owe ဝန်ငဆှာ ်မှုက အသုံးပြပြ ်ုံးပြ ်
ပြစ်ြါသည်။
အကယ်၍ သင် ထငွေ ပေ်ဆပ် ခင်ြေးအတွေ က် အကူ အညလို လျှင် သို ံ့မဟို တ် ထငွေ ပေ်ဆပ်မညံ့် အစအမံ လို ပ် ခင်ြေးအတွေ က်
အကူ အညလို လျှင် ထက ြေးဇူြေးပပ၍ ကျွန်ိုပ်တို ံ့ကို ဖိုေ်ြေးထခေါ်ပါ။
ထအောက်ပါ ဇယောြေးတွေင် သင် အသံို ြေးပပနို င်သညံ့် ထငွေ ပေ်ဆပ်မညံ့် ေည်ြေးလမ်ြေး အမ ြေးမ ြေးကို ပသ ောြေးသည်။

ထငွေ ပေ်ဆပ်ရေ်
ေည်ြေးလမ်ြေး

ညွှ ေ် ကောြေးခ က်မ ောြေး

Direct debit

Money You Owe ဝေ်ထဆောင်မှုကို သံို ြေးပါ (သို ံ့) သငံ့ ် ဘဏ်စောရင်ြေးမှ အလို အထလ ောက်
ဖတ်ထတောက်ထငွေ စမံ ောြေးရေ် ကျွန်ိုပ်တို ံ့ကို ဖိုေ်ြေးထခေါ်ပါ။
သင် ဖိုေ်ြေး ဖငံ့ ် (သို ံ့) အင်တောေက် ဘဏ်လိုပ် ခင်ြေး ဖငံ့ ် BPAY ကို သံို ြေး၍ ပေ်ဆပ်နို င်သည်။
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ကျွန်ိုပ်တို ံ့၏ Biller Code is 21915 ဖစ်ပပြေး သင်၏ BPAY reference number မှ ော သငံ့ ် ံ
ကျွန်ိုပ်တို ံ့ပို ံ့လို က်သညံ့်စောတွေ င် ရှသည်။
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ထငွေ ပေ်ဆပ်ရေ်
ေည်ြေးလမ်ြေး

ညွှ ေ် ကောြေးခ က်မ ောြေး
သငံ့ ် credit card အထ ကြေးဝယ်ကတ် ပောြေးမှ BPAY ထငွေ ထပြေးဆပ် ခင်ြေးကို သင် လို ပ်နို င်ပါလမံ့်မည်။
သို ံ့ထသော်လည်ြေး သငံ့ ် ဘဏ်သည် အပို ဝေ်ထဆောင်ခ သို ံ့မဟို တ် အတို ြေး ထတောင်ြေးခံထကောင်ြေး
ထတောင်ြေးခံနို င်သည်။ ဤေည်ြေး ဖငံ့ ် ထငွေ ထပြေးဆပ် ခင်ြေး မလို ပ်မ သငံ့ ်ဘဏ်နှငံ့ ် သင် စစ်ထဆြေးသငံ့ ်သည်။
သင်သည် လူ ကို ယ်တို င် Australia Post office တစ်ခိုခို (သို ံ့) စောတို က်တစ်ခိုခိုတွေ င်
ထပြေးနို င်သည်။ သင် EFTPOS ၊ ထငွေ သောြေး၊ ခ က်လက်မှတ် (သို ံ့) ထငွေ လွေွဲလက်မှတ်တို ံ့ ဖငံ့ ်
ထပြေးနို င်သည်။

Australia Post

သင်သည် သငံ့ ်စောမှ (သို ံ့) Money You Owe ဝေ်ထဆောင်မှုမှ ဘောြေးကိုတ် လို အပ်ပါမည်။
အကယ်၍ သငံ့ ်တွေင် ဘောြေးကိုတ် မရှလျှင် ပံို မှ ေ် ထငွေ ထပြေးဆပ်ရေ်အတွေ က် ကတ် ပောြေးတစ်ခိုကို
ကျွန်ိုပ်တို ံ့ ံ မှ ထတောင်ြေးပါ။ ကတ် ပောြေးတစ်ခို ထတောင်ြေးရေ် Centrelink Debt Recovery Line ဖိုေ်ြေး
1800 076 072 ကို ဖိုေ်ြေးထခေါ်ပါ။
သင် Australia Post’s POST Billpay ဝေ်ထဆောင်မှုမှ တစ်ဆငံ့ ် ထငွေ ထပြေးဆပ်နို င်သည်။
ကျွန်ိုပ်တို ံ့၏ Billpay Code is 0802 ဖစ်ပပြေး သင်၏ POST Billpay reference number မှ ော
သငံ့ ် ံ ပို ံ့လို က်ထသောစောတွေ င် ရှပါသည်။
သင် Australia Post POST Billpay ဖိုေ်ြေးလို င်ြေး ဖိုေ်ြေး 131 816 ကို ဖိုေ်ြေးထခေါ် ခင်ြေး ဖငံ့ ်
သင်၏ဖိုေ်ြေးထပေါ်မှ လည်ြေး ထပြေးနို င်ပါသည်။

Credit card

သင်၏ Visa (သို ံ့) Mastercard ကို သံို ြေး ခင်ြေး ဖငံ့ ် သငံ့ ် အထ ကြေးကို ပေ်ထပြေးဆပ်ရေ် Money You
Owe ဝေ်ထဆောင်မှုကို သံို ြေးပါ (သို ံ့) ကျွန်ိုပ်တို ံ့အောြေး ဖိုေ်ြေးထခေါ်ပါ။ သင်၏ credit card ကို မသံို ြေးမ
အပို ဝေ်ထဆောင်အခထ ကြေးမ ောြေးနှငံ့ ် က သငံ့ ်ထငွေမ ောြေး ရှမရှ ထက ြေးဇူြေးပပ၍ သငံ့ ်ဘဏ်နှငံ့ ်စစစ်ပါ။

ြှိို မှိို သှိ ရှိ လှိိုပသ အခ က်အလက်မ ေးအတွေ က်
• Centrelink ထ ောက်ပံ့ံ ထ ကြေးထငွေမ ောြေးနှင်ံ့ဝေ်ထဆောင်မှုတို ံ့နှင်ံ့ပတ်သက်၍ သင်ံ့ဘောသောစကောြေး ဖင်ံ့ ကျွန်ိုပ်တို ံ့အောြေး ထ ပောဆို ရေ်
ဖိုေ်ြေး 131 202 ကို ထခေါ်ပါ။
• Medicare နှ ငံ့ ် Child Support ထပြေးထငွေ မ ောြေးနှင်ံ့ ဝေ်ထဆောင်မှုမ ောြေးအထ ကောင်ြေးကို သင်ံ့ဘောသောစကောြေး ဖင်ံ့ ကျွန်ိုပ်တို ံ့အောြေး
ထ ပောဆို ရေ် Translating and Interpreting Service (TIS National) ကို ဖိုေ်ြေး 131 450 ဖင်ံ့ထခေါ်ပါ။
• servicesaustralia.gov.au/yourlanguage သို ံ့ဝင်ထရောက်ပါ၊ ၄င်ြေးတွေင် သင်သည် အခ က်အလက်မ ောြေးကို သင်ံ့
ဘောသောစော ဖင်ံ့ ဖတ်နို င်သည်၊ ေောြေးထ ောင်နို င်သည် သို ံ့မဟို တ် ဗဒယို ကည်ံ့နို င်ပါသည်။
• အင်္ဂလပ်စော ဖငံ့ ် ပို မို ထသော အခ က်အလက်မ ောြေးကို servicesaustralia.gov.au/debts တွေ င် ကညံ့်ရှု ပါ။
• ဝေ်ထဆောင်မှုဌောေ တစ်ခိုသို ံ့ သွေ ောြေးထရောက်ပါ။
မှ တ်ခ က်- သစထ တြေးလ နို င်ငံ မည်သည်ံ့ထေရောမှ မဆို သင်ံ့အမ်ဖိုေ်ြေးမှ ဖိုေ်ြေး ‘13’ ေံ ပါတ်မ ောြေးသို ံ့ ထခေါ်ထသော ဖို ေ်ြေးထခေါ်ခမ ောြေးကို
ပံို ထသနှု ေ်ြေး ဖင်ံ့ က ခံ ရပါသည်။ အဆို ပါဖိုေ်ြေးထခေါ်နှု ေ်ြေးမှော ထဒသထ ပောက သင်ံ့ထငွေ ကွေွဲလွေွဲမှု ရှထကောင်ြေးရှနို င်ပပြေး တယ်လဖိုေ်ြေးကိုမပ ဏ
အခ င်ြေးခ င်ြေးတွေင်လည်ြေး ကွေွဲ လွေွဲထကောင်ြေး ကွေွဲ လွေွဲနို င်သည်။ သငံ့ ်အမ်ဖိုေ်ြေးမှ ‘1800’ ေံ ပါတ်မ ောြေးသို ံ့ ထခေါ်ထသော ဖို ေ်ြေးထခေါ်ခမ ောြေးမှော
အခမွဲံ့ ဖစ်သည်။ အမ ောြေး ပည်သူဖိုေ်ြေးနှင်ံ့ မို ဘို င်ြေးဖိုေ်ြေးမ ောြေးမှ ထခေါ်ထသောဖို ေ်ြေးထခေါ် ခင်ြေးမ ောြေးကို အခ ေ်တို င်ြေးတော ောြေးနို င်ပပြေး
ပို မို ကကြေး မင်ံ့ထသော နှု ေ်ြေး ဖင်ံ့ က ခံ ရနို င်သည်။
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Centrelink ဖို န်ေးနြါတ်မ ေး
Centrelink ဖိုေ်ြေးလို င်ြေး

ဖိုေ်ြေး ေံ ပါတ်

Disability, Sickness and Carers (မသေ်မစွေ မ်ြေး ဖစ်မှု၊
ေောမက ေ်ြေးမှုနှငံ့ ် ထစောငံ့ ်ထရှောက်သူမ ောြေး)

132 717

Employment Services (အလို ပ်အကို င် ဝေ်ထဆောင်မှုမ ောြေး)

132 850

Families (မသောြေးစိုမ ောြေး)

136 150

Farmer Assistance Hotline (လယ်သမောြေး အကူ အည)

132 316

Older Australians (သက်ကကြေး သစထ တြေးလ ပည်သူမ ောြေး)

132 300

Youth and Students (လူ ငယ်နှငံ့ ် ထက ောင်ြေးသောြေးမ ောြေး)

132 490

Centrelink Debt Recovery (ထ ကြေးပမ ပေ်ဆပ် ခင်ြေးမ ောြေး)

Freecall™ 1800 076 072

Services Australia Feedback and Complaints
(တံို ံ့ ပေ်သထဘော ောြေးနှငံ့ ် မထက ေပ်ခ က်တို င်လွှောမ ောြေး)

Freecall™ 1800 132 468

TTY* စံို စမ်ြေးမှုမ ောြေး

Freecall™ 1800 810 586

TTY* ထဖောက်သည် ဆက်ဆံထရြေး ဖိုေ်ြေးလို င်ြေး

Freecall™ 1800 000 567

*TTY မှ ော ေောြေးမ ကောြေးသူမ ောြေး သို ံ့မဟို တ် ေောြေးအ ကောြေးအောရံို သို ံ့မဟို တ် နှုတ်ထ ပောစကောြေး ချွတ်ယွေင်ြေးထသောသူ မ ောြေး
အတွေ က်သော ဖစ်သည်။ ဤဝေ်ထဆောင်မှုကို အသံို ြေးပပရေ် TTY ဖိုေ်ြေး တစ်လို ံ ြေး လို အပ်သည်။

တ ဝန်မယူ ပငင်ေးဆှိို ခ က်
ဤ ို တ် ပေ်စောထစောင်ပါ အခ က်အလက်မ ောြေးကို ထ ောက်ပံ့ံ ထ ကြေးထပြေးထငွေ မ ောြေးနှင်ံ့ ဝေ်ထဆောင်မှုမ ောြေးအတွေ က် လမ်ြေးညွေေ်တစ်ခို
အ ဖစ်သော ရည်ရွေယ် ောြေးပါသည်။ သငံ့ ်အထေ ဖငံ့ ် ထ ောက်ပံ့ံ ထ ကြေးထငွေ အတွေ က် ထလျှောက် ောြေးလို မလို နှ ငံ့ ် သင်၏ သြေး ခောြေး
အထ ခအထေမ ောြေးနှငံ့ ် ပတ်သက်ပပြေး ထလျှောက်လွှောတစ်ထစောင်ကို ထလျှောက် ောြေးရေ်မှော သင်၏တောဝေ် ဖစ်သည်။
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How to repay money you owe Centrelink
If you have been overpaid and have a Centrelink debt, we are here to help you repay it in a way
that best suits your situation.

Your options
There are 2 main ways to repay money you owe. They are:
• in full by the due date
• over time, by setting up a payment arrangement with us or deductions from your regular
payment.
Most people repay money over time.
The right option for you depends on your situation. When deciding how to repay the money, you
will need to think of things like:
• your budget
• upcoming expenses
• any other debts you may have
• how long you want to be repaying the money.
Your Centrelink debts will not affect your credit rating. However, we may take action if you have not
started repaying the money by the due date.

Your repayments
How you repay money will depend on whether or not you currently get a payment from us.

If you get a payment from us
From the date your debt is due, we will start deducting money from your regular payment. You do
not need to do anything to set this up.
How much we deduct depends on which payment you get. For example, if you get an income
support payment our standard deduction is 15%.
You can use the Money You Owe service in your Centrelink online account through myGov or
Express Plus Centrelink mobile app to:
• see how much we are deducting
• change the amount we deduct.
You can also do this by calling your regular payment line.
At any time, you can make extra payments towards your debt.

If you no longer get a payment from us
You will need to pay the money in full or set up a payment arrangement with us by your due date.
Most people set up a payment arrangement and pay it over time.
If you cannot set up a payment arrangement, please call us.
If you are setting up a payment arrangement, it needs to be done with us. This means you need to
set it up either:

15215.2102
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• online using the Money You Owe service
• by calling your regular payment line.
At any time, you can also make extra payments towards your debt. This could be a regular
payment or a one-off payment.

If you are doing your tax return
If you owe us money, we may ask the Australian Taxation Office to help us get it back. We can ask
them to withhold or give us some or all of your tax refund or available credit. If we do, we will send
you a letter.

Your repayment methods
The easiest way to repay money is by using the Money You Owe service in your Centrelink online
account through myGov or Express Plus Centrelink mobile app.
If you need help repaying money or setting up a payment arrangement, please call us.
The table below shows the different payment methods you can use.

Payment
method

Instructions

Direct debit

Use the Money You Owe service or call us to set up automatic deductions
from your bank account.
You can pay using BPAY by phone or internet banking.

BPAY

Our Biller Code is 21915 and your BPAY reference number is on the letter we
sent you.
You may be able to make a BPAY payment from your credit card. However,
your bank may charge you extra fees or interest. You should check this with
your bank before making a payment this way.
You can pay in person at any Australia Post office or postal outlet. You can
pay by EFTPOS, cash, cheque or money order.

Australia Post

You will need your barcode from your letter or in your Money You Owe
service. If you do not have a barcode, ask us for a payment card to make
regular payments. To request a card call the Centrelink Debt Recovery Line
on 1800 076 072.
You can make a payment through Australia Post’s POST Billpay service. Our
Billpay Code is 0802 and your POST Billpay reference number is in the letter
we sent you.
You can also pay over the phone by calling the Australia Post POST Billpay
line on 131 816.

Credit card

Use the Money You Owe service or call us to repay your debt using your
Visa or Mastercard. Before using your credit card, please check with your
bank if there are any extra fees and charges.

For more information
• Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services.
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• 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/debts 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.

Centrelink phone numbers
Centrelink phone line

Phone number

Disability, Sickness and Carers (disability,
sickness and carers)

132 717

Employment Services (employment services)

132 850

Families (families)

136 150

Farmer Assistance Hotline (farmer assistance)

132 316

Older Australians (older Australians)

132 300

Youth and Students (youth and students)

132 490

Centrelink Debt Recovery (debt repayments)

Freecall™ 1800 076 072

Services Australia Feedback and Complaints
(feedback and complaints)

Freecall™ 1800 132 468

TTY* enquiries

Freecall™ 1800 810 586

TTY* customer relations line

Freecall™ 1800 000 567

*TTY is only for people who are deaf or who have a hearing or speech impairment. A TTY phone is
required to use this service.

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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