VIETNAMESE

Single Touch Payroll (STP)
Văn bản thâu âm
Chúng tôi vẫn đang hợp tác với các người chủ và ATO để cải tiến cách liên kết thông tin liên quan
đến việc làm với các khoản trợ cấp của Centrelink.
Điều này gọi là Single Touch Payroll.
Nhờ đó quý vị sẽ có thể được lãnh đúng khoản tiền trợ cấp Centrelink vào đúng thời điểm.
Để làm cho việc khai báo thu nhập đơn giản hơn, quý vị sẽ không cần phải tự tay điền chi tiết tiền
lương của mình.
Muốn được lãnh tiền trợ cấp đúng thời điểm, vào ngày khai báo, quý vị chỉ cần xác nhận thông tin
tiền lương của mình.
Chúng tôi cũng đang bổ sung các cải tiến khác cho tài khoản trực tuyến của quý vị.
Bây giờ, khi đăng nhập tài khoản trực tuyến Centrelink hoặc Centrelink Express Plus app, quý vị
sẽ thấy chi tiết tiền lương mà người chủ của quý vị đã gửi cho ATO.
Quý vị chỉ cần kiểm tra để bảo đảm rằng chi tiết đó chính xác, thêm chi tiết bổ sung nếu cần và
bấm tiếp tục.
Muốn tìm hiểu thêm về Single Touch Payroll, hãy truy cập servicesaustralia.gov.au/STP
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ENGLISH

Single Touch Payroll (STP)
Audio script
We’ve been working with employers and the ATO to improve the way employment information is
linked to Centrelink payments.
This is called Single Touch Payroll.
It’ll help you get the right Centrelink payment, at the right time.
To make reporting your income simpler, you won’t need to manually fill in your pay details.
To get paid on time simply confirm the pay information on your reporting date.
We’re also adding other improvements to your online accounts.
Now when you log on to your Centrelink online account or Centrelink Express Plus app, you’ll see
the pay details your employer sent the ATO.
All you need to do is make sure it’s correct, add additional details if needed, and hit continue.
To learn more about Single Touch Payroll go to servicesaustralia.gov.au/STP
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