VIETNAMESE

Ước tính thu nhập cho các khoản trợ cấp gia đình
Để biết cần trả bao nhiêu Family Tax Benefit and Child Care Subsidy, chúng tôi cần biết thu nhập
của gia đình quý vị sẽ là bao nhiêu trong năm tài chính.
Điều này có nghĩa là quý vị cần cho chúng tôi biết ước tính về tất cả số tiền mà gia đình quý vị sẽ
nhận được trong năm tài chính, cả quý vị lẫn người bạn đời của quý vị. Chúng tôi gọi đây là
adjusted taxable income của quý vị.
Thu nhập của quý vị chủ yếu có thể là những gì quý vị và người bạn đời của quý vị kiếm được do
đi làm việc. Nếu nghĩ rằng quý vị có thể được tăng lương, đi làm nhiều giờ hơn hoặc nhận được
tiền thưởng trong năm tài chính, quý vị cũng nên bao gồm những khoản tiền đó.
Quý vị cũng cần bao gồm các khoản thu nhập khác như Centrelink hoặc các khoản tiền trả khi bị
cho nghỉ việc vì dư người và các khoản đầu tư.
Quý vị có thể cập nhật thu nhập của mình trong ước tính của mình nếu quý vị quên bao gồm một
số các thông tin. Trên thực tế, quý vị nên cập nhật ước tính thu nhập của mình mỗi khi có thay đổi.
Vào cuối mỗi năm tài chính, chúng tôi so sánh số tiền chúng tôi đã trả cho quý vị dựa trên thu
nhập ước tính với thu nhập chịu thuế thực sự của quý vị.
Nếu ước tính của quý vị quá thấp và chúng tôi đã trả dư cho quý vị quá nhiều, quý vị có thể bị mắc
nợ. Quý vị sẽ phải trả lại khoản tiền đó.
Nếu ước tính của quý vị cao và chúng tôi đã trả cho quý vị ít hơn số tiền quý vị được quyền
hưởng, chúng tôi có thể trả bù cho quý vị một khoản tiền.
Cách dễ nhất để cập nhật ước tính thu nhập của quý vị là trực tuyến. Sử dụng tài khoản trực tuyến
Centrelink của quý vị tại myGov, hoặc ứng dụng di động Express Plus Centrelink.
Muốn biết thêm thông tin, truy cập servicesaustralia.gov.au/familyincomeestimate
Gọi số 131 202 để nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị về các khoản trợ cấp và
dịch vụ của Centrelink.
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ENGLISH

Income estimate for family support payments
To work out how much Family Tax Benefit and Child Care Subsidy we pay, we need to know what
your family's income will be for the financial year.
This means you need to give us an estimate of all the money your family will get in a financial year,
both yours and your partner's. We call this your adjusted taxable income.
Your income might mostly be what you and your partner earn from your jobs. If you think you may
get a pay rise, work more hours, or get a bonus in the financial year, you should include that too.
You also need to include other income like Centrelink or redundancy payments and investments.
You can update your income in your estimate if you have forgotten to include some information. In
fact you should update your income estimate every time there is a change.
At the end of each financial year, we compare what we paid you based on your estimated income
with your actual taxable income.
If your estimate was too low and we paid you too much, you may get a debt. You will have to pay
this back.
If your estimate was high and we paid you less than you were entitled to, we may pay you a topup.
The easiest way to update your income estimate is online. Use your Centrelink online account
through myGov, or the Express Plus Centrelink mobile app.
For more information go to servicesaustralia.gov.au/familyincomeestimate
Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services.
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