BURMESE

Robodebt လူ ထုလူ တန်းစ ်းအလု က တရ ်းစွဲဆု မှုနှင
ကကျေကအ်းက ြေငငမ်းသညကြေ်းကငမျေ ်း
လူ ထုလူ တန်းစ ်းအလု က တရ ်းစွဲဆု မှု၏ အမှုသညမျေ ်းအတက
သတင်းအချေကအလကမျေ ်း
၂၀၁၉ ခု နှ စ် နု ဝင်ဘာလတွ င် ဝင်ငငွ စည််းကမ််းလု က်နာင ်း အစီ အစဉ် (Income Compliance Program) အ
င က်းမမီ အတင်ခံ င ာလူ မ ာ်းကု ယ်စာ်း Gordon Legal ရံု ်းမှ လူ ထုလူ တန််းစာ်းအလု က် တ ာ်းစွွဲ ဆု မှု တစ်မှုကု
တ ာ်းစွွဲ ခွဲဲ့ ည်။ ၎င််းကု robodebt (ရု ဘု ဒွဲဲ့ လ်) အဖြစ် င် ငကာင််း နု င်မည်ဖြစ် ည်။ လူ ထုလူ တန််းစာ်းအလု က်
တ ာ်းစွွဲ ဆု မှု ဆု ည်မှာ တ ာ်းမအမှု တစ်ခုဖြစ်မပီ ်း အဖခာ်းလူ ပုဂ္ ိုလ် ု ဲ့မဟု တ် အြွွဲ ဲ့အစည််းအငပေါ် လူ အုပ်စုတစ် ပ်လု ံ ်းက
တ ာ်းစွွဲ ဆု ပါ ည်။ ဗဟု အစု ်း နှ ငဲ့ ် Gordon Legal ည် ငက ငအ်းငဖပမငမ််းခ က်တစ် ပ်ကု
ငဘာတူ ညီ ခွဲဲ့ ည်။
ဖပည်ငထာင်စု တ ာ်းရံု ်းခ ိုပ်က အဆု ပါ ငက ငအ်းငဖပမငမ််းခ က်ကု ၂၀၂၁ ခု နှ စ် ဇွ န်လတွ င် အတည်ပပငပ်းခွဲဲ့ ည်။
ငက ငအ်းငဖပမငမ််းခ က်အဖြစ်ငပ်း န်ငငွ င က်းပမာဏမှာ $112 million (ငဒေါ်လာ န််းငပါင််း တစ် ာတစ်ဆယဲ့်နှစ် န််း)
ဖြစ်ပါ ည်။ Gordon Legal ၏ စ တ်မ ာ်းကု ဤငငွ င က်းမှ နု တ်ယူမည်ဖြစ်မပီ ်း လက်က န်ငငွ ကု လူ ထုလူ တန််းစာ်းအလု က်
စွွဲ ဆု မှု ၏ အမှု ည်မ ာ်းအ ကာ်း ခွွဲ ငဝယူ ကမည်ဖြစ်ပါ ည်။

ကကျေကအ်းက ြေငငမ်းသညကြေ်းကငကု မညသူ ရနု ငသနည်း။
ငက ငအ်းငဖပမငမ််း ညဲ့်ငပ်းငငွ ကု လူ ထုလူ တန််းစာ်းအလု က် စွွဲ ဆု မှု ၏ အမှု
မဟု တ်ပါ။

ည် တစ်ဦ်းခ င််းအငနငတာဲ့

ထု က်လမဲ့်မည်

အကယ်၍ င်၏ င က်းမမီ ကု Australian Taxation Office (ATO) ပ မ််းမျှဝင်ငငွ အခ က်အလက်ကု ု ံ ်း၍ တွ က်ခ က်ခွဲဲ့မပီ ်း
အဆု ပါ င က်းမမီ ကု
င် ငပ်းဆပ်ခွဲဲ့မပီ ်းဖြစ်ပါက ငက ငအ်းငဖပမငမ််း ညဲ့်ငပ်းငငွ ကု
င် ထု က်နု င်ပါ ည်။
ငအာက်ပါအခ က်အာ်းလံု ်းနှ ငဲ့ ်
•

င် ကု က်ညီလျှင်လည််း

င် ထု က်နု င်ပါ ည်-

ငဲ့ ်င က်းမမီ ကု ATO ပ မ််းမျှဝင်ငငွ အခ က်အလက်အငပေါ် အဖပညဲ့်

•

ငဲ့ ်င က်းမမီ ကု
င် ကျွန်ုပ်တု ဲ့အာ်း ငပ်းခွဲဲ့
ဖပန်လည်တွက်ခ က်ခွဲဲ့လျှင်

•

ဖပန်လည်တွက်ခ က်ခွဲဲ့ ညဲ့်ငငွ ပမာဏထက်ပု ၍

ု ဲ့မဟု တ် တစ်စတ်တစ်ပု င််း အငဖခခံ ခွဲဲ့ လျှင်

ညဲ့်လစာငငွ ဖြတ်ပု င််းကွဲဲ့ ု ဲ့ အခ က်အလက်မ ာ်းအငပေါ် အငဖခခံ ၍
င် ဖပန်ဆပ်ခွဲဲ့လျှင်ဖြစ် ည်။

ကကျေကအ်းက ြေငငမ်းသညကြေ်းကငကု မညသူ မရမညနည်း။
အကယ်၍ င် ငဲ့ ်င က်းမမီ ကု မငပ်းဆပ်ခွဲဲ့လျှင် ATO ပ မ််းမျှဝင်ငငွ အခ က်အလက်ကု ု ံ ်း၍ ထု င က်းမမီ ကု
တွ က်ခ က်ခွဲဲ့ ညဲ့်တု င် ငက ်းငအ်းငဖပမငမ််း ည်ငပ်းငငွ ကု
င် မည်မဟု တ်ပါ။
အကယ်၍ ငဲ့ ်င က်းမမီ ကု ATO ပ မ််းမျှဝင်ငငွ အခ က်အလက်ကု ု ံ ်း၍ တွ က်ခ က်ခွဲဲ့မပီ ်း ငအာက်ပါအခ က်နှစ်ခ က်လု ံ ်းနှ ငဲ့ ်
ညီ ညွတ်ငနလျှင် င် ထု က်မည် မဟု တ်ပါ-
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•

ငဲ့ ်င က်းမမီ ကု
င် ကျွန်ုပ်တု ဲ့အာ်း ငပ်းခွဲဲ့ ညဲ့်လစာငငွ ဖြတ်ပု င််း ု ဲ့မဟု တ် ဘဏ်ငငွ စာ င််းရှင််းတမ််းမ ာ်းကွဲဲ့ ု ဲ့
အဖခာ်းအခ က်အလက်မ ာ်းအငပေါ် အငဖခခံ ၍ ဖပန်လည်တွက်ခ က်ခွဲဲ့လျှင်

•

င် ဖပန်ငပ်းဆပ်ခွဲဲ့ ညဲ့် ငငွ ပမာဏမှာ ဖပန်တွက်ခ က်ခွဲဲ့ ညဲ့်င က်းမမီ ပမာဏထက် နည််းခွဲဲ့ လျှင်
တူ ညီ ခွဲဲ့လျှင်။

အကယ်၍ ငဲ့ ်င က်းမမီ ကု ATO ပ မ််းမျှဝင်ငငွ အခ က်အလက်ကု အငဖခခံ ထာ်းခွဲဲ့
ငက ငအ်းငဖပမငမ််း ညဲ့်ငပ်းငငွ ကု မည်မဟု တ်ပါ။

ည် မဟု တ်လျှင်

ု ဲ့မဟု တ်

င်

လူ ထုလူ တန််းစာ်းအလု က် စွွဲ ဆု မှု မှ နု တ်ထွက်လု က် ညဲ့် ူ မ ာ်း ည် အကယ်၍ ATO ပ မ််းမျှဝင်ငငွ အခ က်အလက်ကု ု ံ ်း၍
တွ က်ခ က် ညဲ့်င က်းမမီ ကု ဖပန်လည်ငပ်းဆပ်ခွဲဲ့ ညဲ့်တု င် ငက ငအ်းငဖပမငမ််း ညဲ့်ငပ်းငငွ ကု ၎င််းတု ဲ့ မည်မဟု တ်ပါ။

ကကျေကအ်းက ြေငငမ်းသညကြေ်းကငကု မညသု တကချေကကြေ်းြေါသလွဲ။
ကျွန်ုပ်တု ဲ့ အတု ်းငငွ တွက်ခ က် ညဲ့်နည််းလမ််းနှ ငဲ့ ်အလာ်းတူ ငက ငအ်းငဖပမငမ််း ညဲ့်ငပ်းငငွ ကု တွ က်ခ က်ပါမည်။ င်
ကျွန်ုပ်တု ဲ့ကု မ ာ်းမ ာ်းငပ်းခွဲဲ့ ညဲ့်အဖပင် ငဲ့ ်ငငွ င က်းမရှဘွဲ အခ န်ပု ကာဖမငဲ့ ်ငလ၊ ငက ငအ်းငဖပမငမ််း ညဲ့်ငပ်းငငွ ငဝစု ကု
ပု ၍မ ာ်းမ ာ်း င် ငလဖြစ်ပါ ည်။

ကကျေကအ်းက ြေငငမ်းသညကြေ်းကငကု ကျွနု ြေ မညမျှရမညနည်း။
လူ အမ ာ်းစု မှာ ငက ငအ်းငဖပမငမ််း ညဲ့်ငပ်းငငွ မှ ငငွ င က်းမ ာ်းမ ာ်း မည်မဟု တ်ပါ။ တစ်ဦ်းခ င််း မညဲ့်ငငွပမာဏမှာ
ကွွဲ ဖပာ်းဖခာ်းနာ်းပါလမဲ့်မည်။ လူ ထုလူ တန််းစာ်းအလု က် စွွဲ ဆု မှု ၏ အမှု ည်မ ာ်း လက်ခံ ရှမည်ဖြစ် ညဲ့် ငငွ င က်းပမာဏမှာ
ငအာက်ပါတု ဲ့အငပေါ်မူ တည်ပါမည်•

ငပ်း န်ရှ ညဲ့်င က်းမမီ ကု ၎င််းတု ဲ့ ဖပန်လည်ငပ်းဆပ်ခွဲဲ့ ညဲ့် အခ န်အခါ

•

၎င််းတု ဲ့ ဖပန်လည်ငပ်းဆပ်ခွဲဲ့ ညဲ့် င က်းမမီ ငငွ ပမာဏ

•

၎င််းတု ဲ့ကု ဖပန်အမ််းခွဲဲ့

ညဲ့် အခ န်အခါ။

လူ အမ ာ်းအဖပာ်း ည် ငငွ ပမာဏ အနည််းငယ်ကု ာ ဖပန်လည်ငပ်းဆပ်ခွဲဲ့ ည် ု ဲ့မဟု တ် ၎င််းတု ဲ့ ဖပန်လည်ငပ်းဆပ်မပီ ်း
မ ာ်းမ ကာမီ ဖပန်အမ််းငငွ ရှခွဲဲ့ ည်။ ဆု လု ည်မှာ အခ ို ဲ့လူမ ာ်း ည် ငက ငအ်းငဖပမငမ််း ညဲ့်ငပ်းငငွ အဖြစ် $10 ငအာက်
ပါလမဲ့်မည်။

ကကျေကအ်းက ြေငငမ်းသညကြေ်းကငကု ရရန ကျွနု ြေ ဘ လု ြေရမညနည်း။
အကယ်၍ င် ည် ဝင်ငငွ စည််းကမ််းလု က်နာင ်း င က်းမမီ ဖပန်ဆပ်ငငွ (income compliance debt repayments)
အတွ က် ဖပန်အမ််းငငွ မ ရှခွဲဲ့ လျှင် ငက ငအ်းငဖပမငမ််း ညဲ့်ငပ်းငငွ ကု မည် ညဲ့်ငငွ စာ င််း ု ဲ့ငပ်း မည်ကု ၂၀၂၂ ခု နှ စ်
ငြငြေါ်ဝါ ီ လ ၁၁ က်ငနဲ့မတု င်မီ င် ကျွန်ုပ်တု ဲ့အာ်း ငဖပာ မည်။ င် မငဖပာလျှင် င် ငက ငအ်းငဖပမငမ််း ညဲ့်
ငပ်းငငွ ကု
န်က န် စ် ွ ာ်းပါလမဲ့်မည်။
င် ု ဲ့မဟု တ် င် အဆု ပပထာ်း ူ ည် င်၏ ဆက် ွ ယ် မညဲ့်အင ်းစတ်အခ က်မ ာ်းနှ ငဲ့ ် ဘဏ်စာ င််းကု myGov
မှတစ်ဆငဲ့ ် င်၏ Centrelink အွ န်လု င််းစာ င််းကု ု ံ ်း၍ စာ င််း ွ င််းမှတ်ပု ံ တင်ထာ်းနု င် ည်။ အဆု ပပခံ
ူ မှာ ကျွန်ုပ်တု ဲ့နှငဲ့ ်
ငဖပာဆု ဆက်ဆံ ညဲ့်အခါ ငဲ့ ်ကု ယ်စာ်း ငဆာင်ရွက်ငပ်း န် ခွ ငဲ့်ပပထာ်း ညဲ့် လူ ပုဂ္ ိုလ်တစ်ဦ်းဖြစ် ည်။
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အဆု ပပခံ
ူ တစ်ဦ်းကု ခနဲ့်အပ် န်အတွ က်
ဆက် ွ ယ်ပါ။

င် အကူ အညီ လု အပ်လျှင် ငအာက်ပါတယ်လီြုန််းနံ ပါတ်ကု ု ံ ်း၍ ကျွန်ုပ်တု ဲ့ကု

င်၏ ဆက် ွ ယ် မညဲ့်အင ်းစတ်အခ က်မ ာ်းနှ ငဲ့ ် ဘဏ်စာ င််းကု စာ င််း ွ င််းမှတ်ပု ံ တင် န်•

င်၏ myGov စာ င််းထွဲ ဝင်ပါ

•

Centrelink

•

‘Class action settlement pending’ ကု ဖြညဲ့်စွက်ပါ။

ု ဲ့ ွ ာ်းပါ

အကယ်၍ ဖပန်အမ််းငငွ န်အတွ က် င်၏ ဘဏ်စာ င််းကု ကျွန်ုပ်တု ဲ့အာ်း ငပ်းခွဲဲ့ မပီ ်းဖြစ်လျှင် အဆု ပါ ဘဏ်စာ င််းထွဲ ု ဲ့
ငက ငအ်းငဖပမငမ််း ညဲ့်ငပ်းငငွ ကု ကျွန်ုပ် ထညဲ့်ငပ်းပါမည်။ ငဲ့ ်အငနဖြငဲ့ ် ငဲ့ ်ဘဏ်စာ င််းကု
င် ငပ်းလု ည်မှလွွဲ၍
ထပ်ငပ်း န် မလု အပ်ပါ။ အကယ်၍ င် ဘဏ်စာ င််းငဖပာင််းလု လျှင် င် ၂၀၂၂ ခု နှ စ် ငြငြေါ်ဝါ ီ လ ၁၁ က်ငနဲ့မတု င်မီ
ငဖပာင််း န်လု အပ်ပါ ည်။ အဆု ပါငနဲ့ က်ငနာက်ပု င််းတွ င် ကျွန်ုပ်တု ဲ့ မငဖပာင််းငပ်းနု င်ပါ။
ငဲ့ ်ဘဏ်စာ င််း အင ်းစတ်အခ က်မ ာ်းကု ကျွန်ုပ်တု ဲ့အာ်းငဖပာ န် အကူ အညီ လု လျှင် ု ဲ့မဟု တ် ငဲ့ ်အာ်း
မည် ု ဲ့ငငွ ငပ်း မည်ကု လု လျှင် 1800 171 846 ကု ြုန််းဆက်ပါ။ င် စကာ်းဖပန်တစ်ဦ်းကု ငတာင််းဆု နု င် ည်။ ကျွန်ုပ်တု ဲ့
စကာ်းဖပန်တစ်ဦ်းကု အခမွဲဲ့ စီ စဉ်ငပ်းပါမည်။

အကယ၍ ကျွနု ြေ၏ က က်းငမြီ မှ မှ ်းယင်းကသ အမျေ ်းအစ ်းတင ြစကနသညဟု
ကျွနု ြေထင မငလျှင ဘ ြစမညနည်း။
ငဲ့ ်စာတွ င် ငဲ့ ်င က်းမမီ နှငဲ့ ် ၎င််းတု ဲ့၏အမ ို်းအစာ်းကု ငြာ်ဖပထာ်း ည်။ င က်းမမီ အမ ို်းအစာ်း အခ ို ဲ့အတွ က် ာ
ငက ငအ်းငဖပမငမ််း ညဲ့်ငပ်းငငွ ကု ထု က်ပါ ည်။ အကယ်၍ ငဲ့ ်င က်းမမီ မှာ မှာ်းယွ င််းင ာ အမ ို်းအစာ်းဖြစ်ငန ည်ဟု
င် ထင်ဖမင်လျှင် င် ဖပန်လည် ု ံ ်း ပ်ငပ်း န် ငလျှာက်ထာ်းနု င် ည်။ ထု က် ငဲ့ ် ည်ဟု
င် ထင်ဖမင် ညဲ့်
င က်းမမီ ကု အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တု ဲ့ မထညဲ့် ွ င််းခွဲဲ့ လျှင် င် ဖပန်လည် ု ံ ်း ပ်ငပ်း န်အတွ က်လည််း ငတာင််းဆု နု င် ည်။ င်
ဤကစစ ကု ၂၀၂၁ ခု နှ စ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ က်ငနဲ့ မတု င်မီ လု ပ် န်လု ည်။ ဤ က်ငက ာ်လွန်မပီ ်းငနာက်ပု င််း
င က်းမမီ အမ ို်းအစာ်း ဖပန်လည် ု ံ ်း ပ်မငပ်းဖခင််းကု ကျွန်ုပ်တု ဲ့ လု ပ်မငပ်းနု င်ပါ။
င် ု ဲ့မဟု တ် င်၏ အဆု ပပခံ
ူ ည် ဖပန်လည် ု ံ ်း ပ်ငပ်းဖခင််းကု myGov မှတစ်ဆငဲ့ ်
အွ န်လု င််းစာ င််းကု ု ံ ်း၍ ငတာင််းဆု နု င် ည်•

င်၏ Centrelink

င်၏ myGov စာ င််းထွဲ ဝင်ပါ

•

Centrelink

•

‘Income Compliance’ မီ နူ်းမှ ‘Class action settlement query’ ကု ငရွ်းပါ။

ု ဲ့ ွ ာ်းပါ

ု ံ ်း ပ်ငပ်းဖခင််းလု ပ်ငပ်း န် အကူ အညီ အတွ က် င် ကျွန်ုပ်တု ဲ့ကု 1800 171 846 ဖြငဲ့ ် ြုန််းလည််းဆက်နု င်ပါ ည်။
စကာ်းဖပန်တစ်ဦ်းကု ငတာင််းဆု နု င် ည်။ ကျွန်ုပ်တု ဲ့ စကာ်းဖပန်တစ်ဦ်းကု အခမွဲဲ့ စီ စဉ်ငပ်းပါမည်။

င်

ြေု မု သရှလု ကသ အချေကအလကမျေ ်းအတက
• ြုန််း 1800 171 846 ကု ဆက်မပီ ်း င် စကာ်းဖပန်လု အပ်င ကာင််း ကျွန်ုပ်တု ဲ့ကု အ ငပ်းပါ။ ကျွန်ုပ်တု ဲ့
စကာ်းဖပန်တစ်ဦ်းကု အခမွဲဲ့ စီ စဉ်ငပ်းပါမည်။
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• Centrelink ငထာက်ပဲ့ံ င က်းငပ်းငငွ မ ာ်းနှ င်ဲ့ဝန်ငဆာင်မှုမ ာ်းတု ဲ့နှင်ဲ့ပတ် က်၍
ငဖပာဆု န် ြုန််း 131 202 ကု ငခေါ်ပါ

င်ဲ့ဘာ ာစကာ်းဖြင်ဲ့ ကျွန်ုပ်တု ဲ့အာ်း

• အဂဂ လပ်ဘာ ာစကာ်းဖြငဲ့ ် အခ က်အလက်အပု အတွ က် servicesaustralia.gov.au/classaction တွ င် ကညဲ့်ပါ
• servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ု ဲ့ဝင်င ာက်ပါ၊ ၄င််းတွ င် င် ည် အခ က်အလက်မ ာ်းကု
ဘာ ာစကာ်းဖြင်ဲ့ ြတ်နု င် ည်၊ နာ်းငထာင်နု င် ည် ု ဲ့မဟု တ် ဗီ ဒီယု ကည်ဲ့ နု င်ပါ ည်။
• ဝန်ငဆာင်မှုဌာန တစ်ခု ု ဲ့

င်ဲ့

ွ ာ်းင ာက်ပါ။

• င က်းမမီ အမ ို်းအစာ်းမ ာ်းနှ ငဲ့ ် ငက ငအ်းငဖပမငမ််း ညဲ့်ငပ်းငငွ ခွွဲ ငဝငပ်းဖခင််းနှ ငဲ့ ်ပတ် က် ညဲ့် အ ကံ ငပ်းခ က်အတွ က်
Gordon Legal ၏ဝက်ဘ်ဆု က် robodebtclassaction.com.au တွ င် ကညဲ့်ပါ ု ဲ့မဟု တ် ြုန််း 1300 001 356
ကု ဆက်ပါ။
မှတ်ခ က်- Australia မည် ည်ဲ့ ငန ာမှမဆု
င်ဲ့အမ်ြုန််းမှ ြုန််း ‘13’ နံ ပါတ်မ ာ်း ု ဲ့ ငခေါ်င ာ ြုန််းငခေါ်ခမ ာ်းကု
ပံု င နှုန််းဖြင်ဲ့ က ခံ ပါ ည်။ အဆု ပါြုန််းငခေါ်နှုန််းမှာ ငဒ ငဖပာက င်ဲ့ငငွ ကွွဲ လွွဲမှု ရှငကာင််းရှနု င်မပီ ်း တယ်လီြုန််းကု မပ ဏီ
အခ င််းခ င််းတွ င်လည််း ကွွဲ လွွဲငကာင််း ကွွဲ လွွဲနု င် ည်။ ငဲ့ ်အမ်ကက်းြုန််းမှ ‘1800’ ြုန််းနံ ပါတ်မ ာ်း ု ဲ့ ငခေါ်င ာ
ြုန််းငခေါ်ခမ ာ်းမှာ အခမွဲဲ့ ဖြစ် ည်။ အမ ာ်းဖပည် ူ ြုန််းနှ င်ဲ့ မု ဘု င််းြုန််းမ ာ်းမှ ငခေါ်င ာြုန််းငခေါ်ဖခင််းမ ာ်းကု
အခ န်တု င််းတာထာ်းနု င်မပီ ်း ပု မု ကကီ ်းဖမင်ဲ့င ာနှုန််းဖြင်ဲ့ က ခံ နု င် ည်။
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Robodebt class action and settlement payments
Information for class action members
In November 2019, Gordon Legal filed a class action on behalf of people who received debts under
the Income Compliance Program. You may know this as robodebt. A class action is a legal case
where a group of people sue another person or organisation. The Commonwealth and Gordon
Legal agreed on a settlement. The Federal Court approved the settlement in June 2021. The
settlement amount is $112 million. Gordon Legal’s costs will be deducted from this, and the
remainder shared between eligible class action members.

Who can get a settlement payment?
Not every class action member will be eligible for a settlement payment.
If your debt was calculated using averaged Australian Taxation Office (ATO) income information
and you made repayments on the debt, you may be eligible for a settlement payment.
You may also be eligible if all the points below apply to you:
•

your debt was based in full or in part on averaged ATO income information

•

your debt was recalculated based on information you gave us, like payslips

•

you paid back more than the recalculated amount.

Who will not get a settlement payment?
You will not get a settlement payment if you did not repay any of your debt, even if that debt was
raised using averaged ATO income information.
You will not be eligible if your debt was calculated using averaged ATO income information and
both points below apply:
•

it was recalculated based on other information you gave us, like payslips or bank
statements

•

the amount you paid back was less than or equal to the recalculated debt.

If your debt was not based on averaged ATO income information, you will not get a settlement
payment.
People who opted out of the class action will not get settlement payments even if they made
repayments on debts that were raised using averaged ATO income information.

How are settlement payments worked out?
We will work out settlement payments in a similar way to interest. The more you paid us back and
the longer you went without your money, the larger your share of the settlement.

15554.2110
PAGE 5 OF 7

ENGLISH

How much will I get in the settlement?
Most people will not get large amounts of money from the settlement. The amount each person
gets will be different. The amount class action members will receive depends on:
•

when they paid back money on an eligible debt

•

how much they paid back

•

when they were refunded.

Many people only paid back a small amount, or got a refund soon after they paid it back. This
means some people will get less than $10 as a settlement payment.

What do I need to do to get my settlement payment?
If you have not had a refund for your income compliance debt repayments, you must tell us where
to pay your settlement payment by 11 February 2022. If you do not, you will miss out on your
settlement payment.
You or your nominee can register your contact details and bank account using your Centrelink
online account through myGov. A nominee is a person who is authorised to act on your behalf
when dealing with us. Contact us using the telephone numbers below if you need help to appoint a
nominee.
To register your contact details and bank account:
•

Sign into your myGov account

•

Go to Centrelink

•

Complete the ‘Class action settlement pending’ task.

If you have already given us your bank details for a refund, we will pay your settlement payment to
the same bank account. You do not need to update it unless you want to. If you want to change the
bank account, you need to do it by 11 February 2022. We cannot change it after this date.
For help to tell us your bank details or how to pay you, phone 1800 171 846. You can ask for an
interpreter. We will arrange one for free.

What if I think my debt is in the wrong category?
Your letter lists your debts and the category they are in. Only some debt categories are eligible for
a settlement payment. If you think your debt is in the wrong category, you can ask for a review.
You can also ask for a review if we have not included a debt you think should be eligible. You need
to do this before 10 December 2021. We cannot review debt categories after this date.
You or your nominee can request a review using your Centrelink online account through myGov:
•

Sign into your myGov account

•

Go to Centrelink

•

Select ‘Class action settlement query’ from the ‘Income Compliance’ menu.

You can also call us on 1800 171 846 for help to get a review. You can ask for an interpreter. We
will arrange one for free.
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For more information
• Call 1800 171 846 and let us know you need an interpreter. We will arrange one for free.
• Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services
• Go to servicesaustralia.gov.au/classaction for more information in English
• Go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with information in your language
• Visit a service centre.
• For advice on debt categories and the settlement distribution, go to Gordon Legal at
robodebtclassaction.com.au or call 1300 001 356.
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.
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