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ការធ្វ ស
ើ មតុល្យធល្ើការបង់ប្រាក់ជំនួយប្ររួសាររបស់អ្នក
ធប្រកាយចុងឆ្នំហិរញ្ញ វតថុ
ធយើងធប្របៀបធ្ៀបការា៉ាន់សាានប្រាក់ចំណូល្ប្ររួ សាររបស់អ្នកជាមួ យនឹងចំណូល្ជាក់ស្សែ ងរបស់អ្នក។
ការធ្វ ើដូចធនេះរឺធដើមបីធ្វ ើឱ្យប្រាកដថាធយើងានបង់ប្រាក់ឱ្យអ្ន កនូ វចំនួនប្រាក់ជំនួយប្ររួសារានប្រតឹមប្រតូវ។
ដំធណើការធនេះធៅថាការធ្វ ើសមតុល្យ។

អ្វ ីខ្លេះស្ដល្អ្ន កប្រតវូ ធ្វ ើ
មិនស្មនមនុសសប្ររប់រ ូបប្រតូវស្តធ្វ ើការងារដូ ចគ្ននសប្រាប់ធយើងធៅកនុងការធ្វ ើសមតុល្យធល្ើ Family Tax
Benefit និង Child Care Subsidy របស់ពួកធរធ េះធេ។ អ្វ ីស្ដល្អ្ន កប្រតូវធ្វ ើអាប្រស័យធល្ើកាល្ៈធេសៈរបស់អ្នក។
អ្ន កអាចប្រតូវការដាក់ពាកយធ្វ ើប្របតិធវេន៍ពនធ ប្របសិនធបើអ្នកានដដរូ
ពួ កធរអាចប្រតូវការធ្វ ើកិចចការធនេះផងស្ដរ។
ធដើមបីពិនិតយធមើថាធតើអ្នកប្រតូវការដាក់ពាកយធ្វ ើប្របតិធវេន៍ពនធ ឬអ្ត់ សូ មធៅកាន់ធរហេំព័ររបស់ Australian
Taxation Office (ATO)។
ប្របសិនធបើអ្នក ឬដដរូ របស់អ្នកដាក់ពាកយធ្វ ើប្របតិធវេន៍ពនធ ធ េះ ATO នឹងធផញើឱ្យអ្ន កនូ វព័ត៌ានអ្ំពី
ប្រាក់ចំណូល្របស់អ្នក។ ជា្មា តា ធយើងេេួ ល្ានព័ត៌ានធនេះធៅកនុងរយៈធពល្ 28 ដងៃ ចាប់ពីធពល្
អ្ន កេេួ ល្ាន Notice of Assessment ធសចកែ ីជូនដំណឹងអ្ំពីការវាយតដមល របស់អ្នកពីពួកធរ។
ប្របសិនធបើអ្នក ឬដដរូ ឬអ្តីតដដរូ របស់អ្នកស្ដល្អ្ន កានស្បកគ្ននពីកនុងអ្ំឡ
ុ ងធពល្ឆ្នំហិរញ្ញ វតថុ
ធ េះអ្ន កមិនប្រតូវការដាក់ពាកយធ្វ ើប្របតិធវេន៍ពនធ ធេ។ អ្ន កប្រតូវការប្រាប់ឱ្យធយើងដឹង
និងបញ្ជាក់អ្ំពីប្រាក់ចំណូល្ប្ររួ សាររបស់អ្នក។ អ្ន កអាចផែ ល្់ព័ត៌ានធនេះដល្់ធយើងធដាយធប្របើរណនីអ្នឡាញ
Centrelink របស់អ្នក តាមរយៈកមា វ ិ្ីឧបករណ៍ចល្័ត myGov ឬ Express Plus Centrelink។
ឪពុកាែយភារធប្រចើនស្ដល្បង់ប្រាក់ ឬេេួ ល្ child support ប្រតូវស្តដាក់ពាកយធ្វ ើប្របតិធវេន៍ពនធ ។ ធៅធពល្
ATO វាយតដមល ធល្ើប្របតិធវេន៍ពនធ របស់អ្នក ពួ កធរនឹងធផញើឱ្យធយើងនូ វពត៌ានល្មអ ិតអ្ំពីប្រាក់ចំណូល្
របស់អ្នក។ ធយើងនឹងធប្របើប្រាស់ព័ត៌ានធនេះធដើមបីធ្វ ើបចចុបបនន ភាពធល្ើការវាយតដមល child support របស់អ្នក។
ប្របសិនធបើ ATO មិនទាន់ានវាយតដមល ធល្ើប្រាក់ចំណូល្អាចកាត់ពនធ របស់អ្នកធៅធឡើយធេ ឬប្របសិនធបើ
អ្ន កមិនប្រតូវការដាក់ពាកយធ្វ ើប្របតិធវេន៍ពនធ ធេ អ្ន កធៅស្តប្រតូវការប្រាប់ធយើងអ្ំពីប្រាក់ចំណូល្របស់អ្នក។
អ្ន កអាចធ្វ ើកិចចការធនេះធដាយធប្របើរណនីអ្នឡាញ Child Support របស់អ្នកតាមរយៈ myGov។

ធពល្ធវលាស្ដល្ធយើងធ្វ ើសមតុល្យធល្ើការបង់ប្រាក់របស់អ្នក
ធយើងអាចធ្វ ើសមតុល្យធល្ើ Family Tax Benefit របស់អ្នកស្តធប្រកាយពីធយើងានបង់ប្រាក់ Family Tax
Benefit ចុងធប្រកាយរបស់អ្នកសប្រាប់ឆ្នំហិរញ្ញ វតថុ ធហើយអ្ន កានបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល្របស់អ្នករ ួចធហើយ
ប៉ាុធ្
ណ េះ។ ជា្មា តា អ្ន កនឹងេេួ ល្ានការបង់ប្រាក់ចុងធប្រកាយរបស់អ្នកធៅប្រតឹមពាក់ក្
ែ ល្ស្ខ្កកក ដា។
ធៅធពល្ធយើងធ្វ ើសមតុល្យធល្ើ Family Tax Benefit របស់អ្នក ធយើងពិនិតយធមើល្ថាធតើអ្នករួ រប្រតូវានបង់ឱ្យ
ចំនួនបស្នែ ម្មួ យឬអ្ត់។ ធនេះរ ួមានប្រាក់បស្នែ ម Family Tax Benefit Part A supplement,
ប្រាក់បស្នែ ម Family Tax Benefit Part B supplement និង Single Income Family Supplement។
ធយើងចាប់ធផែ ើមធ្វ ើសមតុល្យធល្ើ Child Care Subsidy ធប្រកាយ Family Tax Benefit។ ធៅធពល្ធយើងអាច
ធ្វ ើសមតុល្យធល្ើ Child Care Subsidy របស់អ្នកាន ធយើងបញ្ជាក់អ្ំពីការចូ ល្ធរៀនធៅសាលារបស់កូនអ្ន ក
សប្រាប់ឆ្នំហិរញ្ញ វតថុធ េះ។ ធយើងេេួ ល្ានព័ត៌ានធនេះធដាយផ្ទាល្់ពីធសវាកមា ស្ងទា ំកូ នរបស់អ្នក។
ធយើងរកាេុកភាររយដន Child Care Subsidy របស់អ្នក ធដើមបីកាត់េូទាត់ជាមួ យការបង់ប្រាក់ធល្ើស
្មួ យស្ដល្អាចធកើតាន។ ប្របសិនធបើអ្នកមិនានការបង់ប្រាក់ធល្ើសធេ ធយើងនឹងបង់ធដាយផ្ទាល្់ចំនួន
្មួ យស្ដល្ធយើងានរកាេុកធៅឱ្យអ្ន កធៅធពល្ធយើងធ្វ ើស មតុល្យធល្ើ Child Care Subsidy របស់អ្នក។
ធៅធពល្ធយើងានធ្វ ើសមតុល្យធល្ើការបង់ប្រាក់របស់អ្នករ ួចធហើយ ធយើងនឹងធផញើឱ្យអ្ន កនូ វល្ិខ្ិតមួ យ
ស្ដល្ពនយល្់អ្ំពីល្េធ ផល្។ ប្របសិនធបើអ្នកេេួ ល្ានល្ិខ្ិតជាធអ្ឡិចប្រតូនិករបស់អ្នក ធ េះធយើងនឹងធផញើវា
ធៅប្របអ្ប់សារចូ ល្ myGov របស់អ្នក។ អ្ន កអាចពិនិតយធមើល្ថាធតើ Family Tax Benefit និង Child Care
Subsidy របស់អ្នកប្រតូវានធ្វ ើសមតុល្យធដាយធប្របើកមា វ ិ្ីឧបករណ៍ចល្័ត Express Plus Centrelink
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របស់អ្នកឬអ្ត់។ អ្ន កក៏អាចពិនិតយធមើល្ផងស្ដរថាធតើ Child Care Subsidy របស់អ្នកប្រតូវានធ្វ ើសមតុល្យ
ធដាយធប្របើរណនីអ្នឡាញ Centrelink របស់អ្នកតាមរយៈ myGov ឬអ្ត់។

រធបៀបយល្់អ្ព
ំ ីល្េធ ផល្ធ្វ ស
ើ មតុល្យរបស់អ្នក
ានល្េធ ផល្ធ្វ ើសមតុល្យចំនួន 3 ស្ដល្អាចាន៖
•

អ្ន កមិនប្រតូវានបង់ឱ្យានប្ររប់ប្រគ្នន់

•

អ្ន កប្រតូវានបង់ឱ្យធប្រចើនធពក

•

គ្នានការផ្ទលស់បដ ូរ។

អ្ន កមិនប្រតវូ ានបង់ឱ្យានប្ររប់ប្រគ្នន់
ប្របសិនធបើធយើងមិនានបង់ឱ្យអ្ន កានប្ររប់ប្រគ្នន់ធៅកនុងឆ្នំ ធ េះធេ ធយើងនឹងបង់ចំនួនស្ដល្ធៅជំពាក់
្មួ យធដាយផ្ទាល្់ធៅឱ្យអ្ន ក ធៅធពល្ធយើងធ្វ ើសមតុល្យធល្ើការបង់ប្រាក់របស់អ្នក។
ធយើងធៅចំនួនធនេះថាប្រាក់បំធពញ។
ប្របសិនធបើអ្នកានបំណុល្ Centrelink ធ
និងប្រាក់បស្នែ មរបស់អ្នក។

េះធយើងអាចយកវាមកវ ិញពីប្រាក់បំធពញ Family Tax Benefit

ប្របសិនធបើអ្នកានបំណុល្ស្ងទា ំកូ ន ធយើងអាចយកវាមកវ ិញពី Child Care Subsidy និងប្រាក់បំធពញ
Additional Child Care Subsidy របស់អ្នក។
ការធនេះអាចធកើតធឡើងធទាេះបីជាអ្ន កានចួ ល្រ ួមជាមួ យធយើងធៅកនុងការចាត់ស្ចងការបង់ប្រាក់សងវ ិញក៏
ធដាយ។
ការបង់ប្រាក់ធល្ើប្រាក់បំធពញ Family Tax Benefit និងប្រាក់បស្នែ ម ក៏អាចប្រតូវានធប្របើប្រាស់ធដាយ ATO
ធដើមបីទារយកមកវ ិញនូ វបំណុល្ពនធ ផងស្ដរ។

អ្ន កប្រតវូ ានបង់ឱ្យធប្រចន
ើ ធពក
ប្របសិនធបើអ្នកានេេួ ល្ Child Care Subsidy ឬ Family Tax Benefit ធប្រចើនធពកធៅកនុងអ្ំឡ
ុ ងដនឆ្នំ
អ្ន កអាចជំពាក់ប្រាក់ធយើង ធហើយអ្ន កនឹងប្រតូវបង់សងមកវ ិញ។
ធដើមបីបង់ប្រាក់សងមកវ ិញ អ្ន កប្រតូវការបញ្ចល្
ូ ធៅកនុងរធប្រាងបង់ប្រាក់សងវ ិញជាមួ យធយើង។
អ្ន កប្រតូវស្តធ្វ ើកិចចការធនេះធៅតាមកាល្បរ ិធចច េស្ដល្ជំពាក់ធៅកនុងល្ិខ្ិតរបស់អ្នក។
ធយើងអាចយកមកវ ិញនូ វការបង់ប្រាក់ធល្ើសដន Child Care Subsidy និង Family Tax Benefit
ពីការបង់ប្រាក់ទា ំងអ្ស់ដូចខាងធប្រកាម៖
•

ការបង់ប្រាក់សប្រាប់ Family Tax Benefit

ធពល្អ្

រតរបស់អ្នក

•

ប្រាក់បំធពញ Family Tax Benefit និងប្រាក់បស្នែ មរបស់អ្នក

•

ប្រាក់ពនធ បង់សងវ ិញ។

ធយើងអាចយកមកវ ិញនូ វការបង់ប្រាក់ធល្ើសប្រាប់ការស្ងទា ំកូ នពី Child Care Subsidy ឬប្រាក់បំធពញ
Additional Child Care Subsidy របស់អ្នក
ការធនេះអាចធកើតធឡើងធទាេះបីជាអ្ន កានចួ ល្រ ួមជាមួ យធយើងធៅកនុងការចាត់ស្ចងការបង់ប្រាក់សងវ ិញក៏
ធដាយ។
អ្ន កអាចពិនិតយធមើល្បំណុល្ Centrelink អ្នឡាញរបស់អ្នក។ ធប្រជើសធរ ើស ‘Money You Owe’ ពីរណនី
អ្នឡាញ Centrelink របស់អ្នក តាមរយៈ myGov ឬតាមរយៈការធប្របើប្រាស់កមា វ ិ្ីឧបករណ៍ចល្័ត Express
Plus Centrelink។
ប្របសិនធបើអ្នកមិនយល្់ប្រពមជាមួ យនឹងធសចកែ ីសធប្រមចស្ដល្ធយើងានធ្វ ើ អ្ន កអាចធសន ើសុំឱ្យធយើងវាយតដមល វា
ធឡើង វ ិញាន។
ជាការសំខាន់អ្នកប្រតូវនិយាយជាមួ យធយើង ប្របសិនធបើអ្នកប្រពួយារមភ អ្ំពីការបង់សងបំណុល្វ ិញ។
ធយើងអាចធ្វ ើការជាមួ យអ្ន កធដើមបីធរៀបចំរធប្រាងបង់សងវ ិញស្ដល្អ្ន កអាចដល្ល្កាន។
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គ្នានការផ្ទលស់បដ ូរ
ប្របសិនធបើធយើងានបង់ឱ្យអ្ន កនូ វចំនួនប្រតឹមប្រតូវធៅកនុងអ្ំឡ
ុ ងដនឆ្នំ ធ
ប្រាក់បំធពញ ឬានបំណុល្ធេ។

េះអ្ន កនឹងមិនេេួ ល្ាន

រធបៀបប្ររប់ប្ររងធល្ើការបង់ប្រាក់របស់អ្នក
ជាការសំខាន់ប្រតូវពិនិតយធមើល្ធឡើង វ ិញនូ វការា៉ាន់សាានប្រាក់ចំណូល្ប្ររួសាររបស់អ្នកឱ្យានជាប្របចាំ។
ប្របសិនធបើអ្នកានា៉ាន់សាានប្រាក់ចំណូល្ប្ររួសាររបស់អ្នកតិចកនុងធពល្កនល ងមក ប្រតូវធ្វ ើឱ្យប្រាកដថា
ការា៉ាន់សាានបចចុបបនន របស់អ្នករឺប្រតឹមប្រតូវ។ ធ្វ ើបចចុបបនន ភាពវាធៅធពល្្ក៏ធដាយស្ដល្ានអ្វ ីផ្ទលស់បដ ូរ។
ការធ្វ ើដូចធនេះនឹងជួ យអ្ន កធជៀសវាងនូ វការបង់ប្រាក់ធល្ើស។
អ្ន ករួ រស្តធ្វ ើបចចុបបនន ភាពព័ត៌ានល្មអ ិតសកមា ភាពរបស់អ្នកសប្រាប់ Child Care Subsidy
ធៅរាល្់ធពល្ស្ដល្ានការផ្ទលស់បដ ូរ។ ធយើងធប្របើប្រាស់កប្រមិតសកមា ភាពរបស់អ្នក អាយុកូនរបស់អ្នក
ប្របធេេស្ងទា ំស្ដល្អ្ន កធប្របើប្រាស់ និងការា៉ាន់សាានប្រាក់ចំណូល្ប្ររួសាររបស់អ្នកធដើមបីរណ ចំនួន Child
Care Subsidy ប៉ាុ ា នស្ដល្អ្ន កអាចេេួ ល្ាន។ ការបនត រកាព័ត៌ានល្មអ ិតទា ំងអ្ស់របស់អ្នកឱ្យាន
បចចុបបនន ភាពនឹងជួ យអ្ន កធជៀសវាងនូ វការបង់ប្រាក់ធល្ើស។
វាក៏សំខាន់ផងស្ដរស្ដល្អ្ន កប្រតូវបញ្ជាក់អ្ំពីប្រាក់ចំណូល្របស់អ្នកធៅកនុងរយៈធពល្ 1 ឆ្នំ ដនចុងឆ្នំហិរញ្ញ វតថុ
ស្ដល្ពាក់ព័នធ។ ប្របសិនធបើអ្នកមិនបញ្ជាក់អ្ំពីប្រាក់ចំណូល្របស់អ្នកធេ ធ េះការបង់ប្រាក់របស់អ្នក
អាចឈប់ ធហើយអ្ន កអាចប្រតូវបង់សងវ ិញចំនួនធពញដន Family Tax Benefit ឬ Child Care Subsidy
ស្ដល្អ្ន កានេេួ ល្។

សប្រាប់ព័តា
៌ នបស្នែ ម
• ធៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/balancing សប្រាប់ព័ត៌ានបស្នែ មជាភាសាអ្ង់ធរល ស
• ធៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ជាកស្នល ងស្ដល្អ្ន កអាចអាន សាែប់
ឬធមើល្ព័ត៌ានជាភាសារបស់អ្នកាន
• សូ មធៅេូ រសពា ធៅធល្ខ្ 131 202 ធដើមបីនិយាយជាមួ យធយើងជាភាសារបស់អ្នកអ្ំពីការបង់ប្រាក់
និងធសវាកមា Centrelink
• សូ មធៅេូ រសពា ធៅធល្ខ្ 132 011 សប្រាប់ Medicare និងធល្ខ្ 131 272 សប្រាប់ Child Support ។
សូ មប្រាប់ឱ្យធយើងដឹងប្របសិនធបើអ្នកប្រតូវការអ្ន កបកស្ប្របផ្ទាល្់ាត់ ធហើយធយើងនឹងចាត់ស្ចងឱ្យាន
អ្ន កបកស្ប្របផ្ទាល្់ាត់ធដាយឥតរិតដងល។
• ចូ ល្ធៅេសស

មជឈមណឌល្ធសវាកមា ។

ចំ្៖ំ ការធៅេូ រសពា ពីេូរសពា ផាេះរបស់អ្នកធៅ ‘13’ ធល្ខ្ពីកស្នល ង្មួ យធៅកនុងប្របធេសអ្ូ ស្ត្សាតល្ី
រឺប្រតូវានរិតដងលតាមអ្ប្រតាធងរ។ អ្ប្រតាធ េះអាចស្ប្របប្របួ ល្ពីតដមល ដនការធៅេូ រសពា តាមតំបន់
ធហើយក៏អាចស្ប្របប្របួល្ផងស្ដរកនុងចំធ្មអ្ន កផែ ល្់ធសវាេូ រសពា
។ ធៅេូ រសពា ធៅធល្ខ្ ‘1800’
ពីេូរសពា ផាេះរបស់អ្នករឺឥតរិតដងល។ ការធៅេូ រសពា ពីេូរសពា សាធារណៈ និងពីេូរសពា ចល្័តអាច
ប្រតូវានកំណត់ធា៉ាង ប្រពមទា ំងប្រតូវានរិតដងលតាមអ្ប្រតាកាន់ស្តខ្ព ស់។

ការប្របកាសមិនេេួ ល្ខ្ុសប្រតវូ
ព័ត៌ានស្ដល្ានធៅកនុងការធាេះផាយធនេះានធគ្នល្បំណងស្តជាការស្ណ ំចំធពាេះការបង់ប្រាក់
និងធសវាកមា
ប៉ាុធ្
ណ េះ។ វាជាការេេួ ល្ខ្ុសប្រតូវរបស់អ្នកកនុងការសធប្រមចចិតត ប្របសិនធបើអ្នកប្រាថានចង់
ដាក់ពាកយធដើមបីេេួ ល្ានការបង់ប្រាក់ និងធដើមបីធ្វ ើការដាក់ពាកយសុំទាក់េងនឹងកាល្ៈធេសៈពិធសស
របស់អ្នក។
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Balancing your family assistance payments
After the end of the financial year we compare your family income estimate with your actual
income. This is to make sure we paid you the correct amount of family assistance. This process is
called balancing.

What you need to do
Not everyone has to do the same thing for us to balance their Family Tax Benefit and Child Care
Subsidy. What you need to do depends on your circumstances.
You may need to lodge a tax return. If you have a partner, they may need to do this too. To check
if you need to lodge a tax return go to the Australian Taxation Office (ATO) website.
If you or your partner lodge a tax return, the ATO will send us your income information. We usually
get this information within 28 days from when you get your Notice of Assessment from them.
If you, your partner or ex-partner who you separated from during the financial year do not need to
lodge a tax return, you need to let us know and confirm your family income. You can give us this
information using either your Centrelink online account through myGov or Express Plus Centrelink
mobile app.
Most parents who pay or receive child support must lodge a tax return. When the ATO assesses
your tax return, they will send us your income details. We will use this to update your child support
assessment. If the ATO has not yet assessed your taxable income or if you do not need to lodge a
tax return, you will still need to tell us your income. You can do this using your Child Support online
account through myGov.

When we balance your payments
We can only balance your Family Tax Benefit after we have paid your last Family Tax Benefit
payment for the financial year and you have confirmed your income. You will usually get your last
payment by the middle of July.
When we balance your Family Tax Benefit, we check if you should be paid any supplements. This
includes Family Tax Benefit Part A supplement, Family Tax Benefit Part B supplement and Single
Income Family Supplement.
We start balancing Child Care Subsidy later than Family Tax Benefit. Before we can balance your
Child Care Subsidy, we confirm your child’s attendance for the financial year. We get this directly
from your child care service.
We withhold a percentage of your Child Care Subsidy to help offset any potential overpayments. If
you do not have an overpayment, we will pay any amount we withheld directly to you when we
balance your Child Care Subsidy.
Once we have balanced your payments, we will send you a letter to explain the outcome. If you get
your letters electronically, we will send it to your myGov inbox. You can check if your Family Tax
Benefit and Child Care Subsidy have been balanced using your Express Plus Centrelink mobile
app. You can also check if your Child Care Subsidy has been balanced using your Centrelink
online account through myGov.

How to understand your balancing outcome
There are 3 possible balancing outcomes:
14638.2206
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•

you were not paid enough

•

you were paid too much

•

no change.

You were not paid enough
If we did not pay you enough during the year, we will pay any outstanding amounts directly to you
when we balance your payments. We call this a top up.
If you have a Centrelink debt, we may recover it from your Family Tax Benefit top up and
supplements.
If you have a child care debt, we may recover it from your Child Care Subsidy and Additional Child
Care Subsidy top ups.
This may happen even if you have entered into a repayment arrangement with us.
Family Tax Benefit top up payments and supplements may also be used by the ATO to recover tax
debts.

You were paid too much
If you got too much Child Care Subsidy or Family Tax Benefit during the year, you may owe us
money, which you will have to pay back.
To pay the money back, you need to enter into a repayment plan with us. You must do this by the
due date in your letter.
We may recover overpayments of Child Care Subsidy and Family Tax Benefit from all of the
following:
•

your future Family Tax Benefit payments,

•

your Family Tax Benefit top up and supplements

•

tax refunds.

We may recover child care overpayments from your Child Care Subsidy or Additional Child Care
Subsidy top up
This may happen even if you have entered into a repayment arrangement with us.
You can check your Centrelink debts online. Select ‘Money You Owe’ from your Centrelink online
account through myGov or by using the Express Plus Centrelink mobile app.
If you disagree with a decision we have made, you can ask us to review it.
It is important you talk to us if you are worried about paying back a debt. We can work with you to
set up a repayment plan you can afford.

No change
If we have paid you the right amount during the year, you will not get a top up or debt.

How to manage your payments
It is important to review your family income estimate regularly. If you have underestimated your
family income in the past, make sure your current estimate is accurate. Update it whenever things
change. This will help you avoid an overpayment.
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You should update your activity details for Child Care Subsidy every time there is a change. We
use your activity level, the age of your children, type of care you use and your family income
estimate to work out how much Child Care Subsidy you can get. Keeping all your details up to date
will help you avoid an overpayment.
It is also important you confirm your income within 1 year of the end of the relevant financial year. If
you do not confirm your income, your payments may stop and you may have to repay the full
amount of Family Tax Benefit or Child Care Subsidy you got.

For more information
• Go to servicesaustralia.gov.au/balancing for more information in English
• Go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language
• Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services
• Call 132 011 for Medicare and 131 272 for Child Support. Let us know if you need an
interpreter, and we will arrange one for free
• 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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