
 
 
 

Page 1 of 18 

 

 
 
 

   
 

   

 

   வரி மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2023-க்கான பபாது தகவல்கள்  

  

வரி பெலுத்துபவர்களின் வரி கடப்பாட்டினன, சிறந்த பபாதுவான புரிதலுக்கான 

நநாக்கத்திற்காக இத்தகவல் வழங்கப்படுகிறநத அன்றி எழக்கூடிய அனனத்து வரி 

ஐயங்களுக்கும் தீர்வு காணும் நநாக்கமுனடயனவ அல்ல.  

 

 இத்தகவல் 1 ஜனவரி 2023-ன் படி ெரியானது. இந்த தகவல், நனடமுனறயில் உள்ள ெட்டங்கள் 

மற்றும் பெயல்முனறகனள ஒத்து இருப்பனத உறுதிப்படுத்த எல்லா முயற்சியும் எடுக்கப்படும் 

அநத நவனளயில், ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏற்படுமாயின் அதற்நகற்ப எங்கள் நினலப்பாட்னட 

மாற்றிக்பகாள்ளும் உரினம IRAS-கு உள்ளது.  

 
 
 

உதவி நதனவயா? 

 

 www.iras.gov.sg என்ற IRAS – இன் இனணயப்பக்கத்திற்கு வருனக    

தாருங்கள்.  

• ப ொது வரி விவரங்களை மற்றும் மதி ்பீடட்ு ஆண்டு 2023-க்குரிய 

வருமொன வரி வீதங்களை ்  ற்றிய தகவல்களை அறிந்துபகொை்ை; 

• Ask Jamie என்ற பமய்நிகர ்உதவிச ்சசளவளய அணுகி, வரி 
பதொடர ்ொன சகை்விகளுக்கு விளரவில்  தில் ப றலொம் அல்லது 

எங்களுடன் இளணயம் வழி சநரடியொக உளரயொடலொம்; 

• “தனி ந ர ்நிவொரண சசொதளன” –ஐ பசய்யவும்;   
• உங்கை் வொடளக வருமொனதள்தக் கணக்கிட “வொடளக 

கணி ் ொன்”-ஐ  யன் டுத்திக்பகொை்ை; 

• உங்கை் வருமொன வரிளயக் கணக்கிட “வருமொன வரி 
கணி ் ொன்”-ஐ  யன் டுத்திக்பகொை்ை  
 

       கீழ்க்கொணும் வழிகைில் எங்களைத் பதாடர்பு பகாள்ளவும் 

     IRAS இளணயதத்ைம் வழி எங்கநளாடு உனரயாடவும் 

     அனழக்கவும்: 1800-3568300      மின்னஞ்ெல்: myTax.iras.gov.sg வழியொக 

                                                                  (myTax Mail-ஐ     யன் டுதத்ி) 

 
 
 

ஆவணங்கனள  
அனுப்புதல் 

• உங்கைிடம் சகட்க ் டட்ொலன்றி, கொ ்புறுதி கட்டணங்கை், நன்பகொளடகை், 

கல்விக் கட்டணங்கை் ச ொன்றவற்றுக்கொன ்  ற்றுசச்ீட்டுகை் மற்றும் 

வியொ ொர  ரிவரத்த்ளனகைின் ப ொருை் விவர ் டட்ியல் முதலியனவற்ளற 

துளண ஆவணங்கைொக ்  டிவம் B-யுடன் சசரத்்து அனு ்  நவண்டாம். 

நீங்கை் அனு ்பிய ஆவணங்கை் எதுவும் திரு ்பிதத்ர ் ட மொடட்ொ. 

• உங்கை் வரி ்  டிவதத்ில் அறிவித்துை்ை வருமொனம், கழிவுகை் மற்றும் 

நிவொரணங்களுக்கொன முளறயொன  திசவடுகை் மற்றும் ஆவணங்களை 

நீங்கை் ளவத்திருக்க சவண்டும். 

• சகொர ் டும் நிவொரணங்கை் அல்லது கழிவுகளுக்கொன உங்கைது  

அளனத்து  திசவடுகை், வரவுசச்ீட்டுகை்  மற்றும் ஆவணங்களை சரி 

 ொரக்்கும் சநொக்கத்திற்கொக குளறந்தது 5 ஆண்டுகளுக்கொவது நீங்கை் 

ளவத்திருக்க சவண்டும்.  

ஏனனய 

தகவல்கள் 
 

• கொசுகளை விட்டுவிட்டு பதொளகளய மட்டும் குறி ்பிடவும். 

எடுத்துக்கொடட்ொக, $850.80-க்கு  $850 எனக் குறி ்பிடவும்.  

 
 
 

  

தாக்கல் பெய்ய நவண்டிய இறுதிநாள் : 15 ஏப்ரல் 2023 

வரிப் படிவத் தாக்கலுக்கான அறிக்னகனய நீங்கள் பபற்றிருந்தால் தாக்கல்  

பெய்வது கட்டாயமாகும். 
 
 
 
 
 

சுயபதாழில் புரிகின்ற தனி ஆள் வருமான வரி தாக்கலுக்கான 

வழிகாட்டி  (படிவம் B) 

http://www.iras.gov.sg/
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படிவம் B-யின் பக்கம் 2 மற்றும் இனணப்பு 1-ல் உள்ள ஒன்றுக்கும் நமற்பட்ட 

பதாழில் வருமானத்னத நினறவு பெய்தல் 
 

1. வர்த்தகம், 

வியாபாரம், 

நதர்ெச்ித் 

பதாழில் 

அல்லது 

வாழ்க்னகத் 

பதாழில் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அ. தனி உரினமத் பதாழில் / சுய பதாழில் வருமானம் 

(எ.கொ. தரகு முகவரக்ை், வொடளக உந்துவண்டி ஓட்டுநரக்ை், அங்கொடிக்கொரரக்ை்)  

 

• உங்கை் பதொழில் ACRA-ல் (Accounting and Corporate Regulatory Authority)  திவு 

பசய்ய ் ட்டிருந்தொல், பதொழில்  திவு எண்ளண,  டிவம் B-யின்  க்கம் 2-ல் உை்ை 

இனம் 1a(4)-ல் தனித்துவமொன அளடயொை எண்ணுக்கொக பகொடுக்க ் ட்டுை்ை 

இனங்கைில் அன்புகூரந்்து நிர ்புங்கை். பதொழில்  திவு எண்ணுக்கு “-” என்று 

எழுதொதீரக்ை். எடுத்துக்கொட்டொக, உங்கை் பதொழில்  திவு எண் 521234-00X என்றொல், 

52123400X என்று குறி ்பிடுங்கை். 

 

      நீங்கை் சொன்றைிக்க ் ட்ட கணக்கறிக்ளககளை (ஆதொயம், இழ ்புக் கணக்கு மற்றும் 

இரு ்புநிளலக் குறி ்பு) தயொரித்து ளவத்திருக்க சவண்டும் சமலும் உங்கை் வியொ ொர ் 

 ரிவரத்்தளனகை்  ற்றிய முளறயொன  திசவடுகளை நீங்கை் ளவத்திருக்க சவண்டும். 

இளவ சரி ் ொர ்் தற்கு சகட்க ் டலொம்.  

 

• நீங்கை் வரத்்தகம், வியொ ொரம், சதரச்ச்ித் பதொழில் அல்லது வொழ்க்ளகத் பதொழிளல 

சமற்பகொண்டிருந்தொல், நீங்கை் குளறந்தது 5 ஆண்டுகளுக்கொகவது சரியொன கணக்கு 

 திசவடுகளையும், வியொ ொர ்  ரிவரத்்தளனகை்  ற்றிய முளறயொன வரவு 

சீட்டுகளையும் ளவத்திருக்க சவண்டும். இளவ உங்களுளடய வருமொனம் மற்றும் 

அனுமதிக்க ் ட்ட கழிவுகளைச ்சரி  ொர ்் தற்குத் சதளவ ் டலொம். 

 

 

•  நீங்கை் உங்கை் கணக்குகைின் சுருக்கத்ளத ் பின்வருமொறு பதரிவிக்க சவண்டும்:  

 

வருவாய் 

பமாத்த ஆதாயம் / இழப்பு  

அனுமதிக்கப்பட்ட  வியாபாரெ ்பெலவுகள் 

ெரிபெய்யப்பட்ட ஆதாயம் / இழப்பு  

  

• $500,000 அல்லது அதற்கு சமற் ட்ட வருவொய்க்கு, நீங்கை் உங்கைொல் உண்ளமயொனது, 

சரியொனது எனச ் சொன்றைிக்க ் ட்ட ஆதொயம், இழ ்புக் கணக்ளகயும், மற்றும் 

இரு ்புநிளலக் குறி ்ள யும் தொக்கல் பசய்ய சவண்டும். 

  

• $500,000-க்கு குளறவொன வருவொய்க்கு, நீங்கை் சொன்றைிக்க ் ட்ட கணக்கறிக்ளகளய 

தொக்கல் பசய்ய சவண்டியதில்ளல. 

 

• $200,000 அல்லது அதற்கு குளறவொன வருவொய்க்கு, நீங்கை் 2-வரி அறிக்ளகளய அதொவது 

வருவொய் மற்றும் சரிபசய்ய ் ட்ட ஆதொயம் / இழ ்ள  ் பதரிவித்தொல் ச ொதுமொனது. 

• உங்கை் கணக்கீடுகை் சிங்க ்பூர ் நொணயத்ளதத் தவிரத்்த மற்ற நொணயத்தில் 

கணக்கிட ் ட்டிருந்தொல், நீங்கை் அளத கட்டு ் ொட்டொைரிடம் தொக்கல் பசய்ய 

சநரிட்டொல், சொன்றைிக்க ் ட்ட கணக்கறிக்ளககளை அசத நொணயத்தில் தயொரித்து 

ளவத்திருக்க சவண்டும். எனினும், உங்கை் வரி ்  டிவத்தில் 4-வரிக் கணக்கறிக்ளக 

சிங்க ்பூர ்நொணயத்தில் பதரிவிக்க ் ட சவண்டும். 

 

• சம் ை மொனியத் திட்டம் (WCS) சவளல வைரச்ச்ி சலுளக (Job Growth Incentive) மற்றும் 

மூத்சதொர ்சவளல மதி ்பு (Senior Employment Credit) வழங்கீடுகை் IRAS-ஆல் தொனொகசவ   

சசரத்்துக்பகொை்ை ் டுவதொல், நீங்கை் ப ற ் ட்ட வழங்கீடுகளைத் தனிசய பதரிவிக்க 

சவண்டியத்தில்ளல. சமல் அதிக தகவல்களுக்கு அன்புக்கூரந்்து IRAS 

இனணயத்தளத்தில் உள்ள  Government Schemes – ஐ  ொரக்்கவும் . 
[Home>Schemes>Government Schemes]. 

வருவாய்: இது 2022-ல் முடிந்த கணக்கு ஆண்டில், உங்கை் வியொ ொரத்தின் பசலவுகளைக் 

கழி ் தற்கு முந்திய பமொத்த வரவுகை் ஆகும், பின்வருவன இதில் உை்ைடங்கும்: 

• விற் ளன மூலம் கிளடத்த விற் ளன  ணம்; 

• வரத்்தகம் அல்லொத அல்லது முதலீட்டு சநொக்கங்களுக்கொன வியொ ொர சரக்குகைின் 

சரியொன சந்ளத மதி ்பு எடுத்துக்கொட்டொக, உங்கை் பசொந்த  யனீட்டிற்கொக அல்லது 

உங்கை் நண் ரக்ளுக்கொக அல்லது குடும் த்தினரக்ளுக்கொக எடுக்க ் ட்ட ப ொருட்கை்.  

https://www.iras.gov.sg/schemes/disbursement-schemes/small-business-recovery-grant
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• வரத்்தகம் அல்லொத அல்லது மூலதன பசொத்தின் விற் ளன மூலம் கிளடத்த இலொ ம் 

சரக்கு இரு ் ொகி மற்றும் அதன் பின் விற்க ் ட்டு கிளடக்க ்ப ற்ற இலொ ம் வரத்்தகம் 

அல்லொத அல்லது முதலீட்டு பசொத்து வியொ ொரம் சரக்கிரு ் ொக ஆகும் சததியில் அதன் 

சந்ளத மதி ்பின் அடி ் ளடயில் கணக்கிட ் டும். சமல் அதிக தகவல்களுக்கு 

அன்புக்கூரந்்து Tax treatment on Appropriation of Trading Stock for Non-Trade or Capital 

Purposes and Conversion of Non-Trade or Capital Assets to Trading Stock IRAS மின்-

வரிவழிக்கொட்டிளய ்  ொரக்்கவும். [Home>Quick Links>e-Tax Guides>Tax treatment 

on Appropriation of Trading Stock for Non-Trade or Capital Purposes and Conversion of Non-

Trade or Capital Assets to Trading Stock].  
• வழங்க ் ட்ட சசளவகளுக்கொக ப ற்ற அல்லது ப ற சவண்டிய  ணம்/கட்டணம்; 

வொடிக்ளகயொைரக்ளுக்கு அனு ்  ் ட்ட விற் ளன  ட்டியல்கை் ( ணம் 

பசலுத்த ் ட்டது அல்லது பசலுத்த ் டொதது) 

• வியொ ொரம் சொரந்்த  யன் டுத்த ் ட்ட சரக்குகை் / ப ொருட்கைின் விற் ளன விளல.  

பமாத்த ஆதாயம் / இழப்பு:  விற்க ் ட்ட சரக்குகைின் அடக்க விளலளயக் கழித்த ்பின் 

ப றும் பதொளகசய வருவொய் ஆகும். உங்கை் வியொ ொரம் ப ொருை் விற் ளனயில் 

ஈடு டவில்ளல எனில், உங்கை் பமொத்த இலொ ம்தொன் உங்கைின் பமொத்த வருவொயொகும்.  
 

அனுமதிக்கப்படக்கூடிய வியாபாரெ ் பெலவுகள்: இத்தளகயச ் பசலவுகை் முற்றிலும் 

உங்கை் வருமொனத்ளத உருவொக்குவதற்கொகச ் பசய்ய ் டும் பசலவுகைொகும். 

மதி ்பீடுகைின்  அடி ் ளடயிலொன பசலவுகை் ஏற்றுக்பகொை்ை ் டமொட்டொ.  

 

அனுமதிக்க ் டக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்க ் டமுடியொத வியொ ொர பசலவுகை் குறித்த 

சமல் அதிக தகவல்களுக்கு, அன்புகூரந்்து IRAS-ன் இளணயதைத்தில் உை்ை Business 

Expenses and Deductions [Home>Taxes>Individual Income Tax>Self Employed and 
Partnerships>Business Expenses and Deductions] – ஐ  ொரக்்கவும். 
 

மதி ்பீட்டு ஆண்டு 2019 இருந்து நீங்கை் ஒரு தனிந ர ்வொடளக வண்டி ஓட்டுநர/் வொடளக 

உந்து வண்டி ஓட்டுனரொக இருந்தொல் வண்டி ஓட்டிய உங்கை் வருமொனத்தின் 

அடி ் ளடயில் 60% பசலவு பதொளகளய வரிகழிவொக சகொர நீங்கை் சதரவ்ு பசய்யலொம். 

இந்தத் பதொளக உங்கை் வண்டி ஓட்டிய வருமொனத்ளத ஈட்ட நீங்கை் பசலவழித்த 

அளனத்து பசலவு பதொளகயில் (உந்து வண்டி வொடளக மற்றும் டீசல்) பமொத்தத் 

பதொளகயொக கருத ் டும் தனியொர ்வொடளக வண்டி ஓட்டுநர ்கொன வழிமுளற  ற்றிய 

சமலதிக தகவல்களுக்கு அன்புகூரந்்து IRAS-ன் இளணயதைத்தில் உை்ை Pre-filling of 

Income and Fixed Expense Deduction Ratio for Self-Employed Persons (SEPs) 
[Home >Taxes>Individual Income Tax>Self-Employed and Partnerships>Tax 
obligations of Self-Employed Persons>Pre-filling of income and fixed expense 
deduction ratio for Self-Employed Persons (SEPs)] – ஐ  ொரக்்கவும். 

 

 மதி ்பீட்டு ஆண்டு 2020-இருந்து நீங்கை் ஒரு சுயத் பதொழில் புரியும் தரவு முகவரொக (எ.கொ. 
ப ொது தரகு முகவர,் கொ ்பீட்டு முகவர,் வீடு மளன விற் ளன முகவர ் அல்லது தரகர)் 

நீங்களை ஈடுட்டிய பமொத்த ஆண்டு தரகு வருமொனத்தின் $50,000 வளர நீங்கை் பசவவழித்த 

கழிக்கக்கூடிய பசலவுகளுக்கு உங்கை் பமொத்த தரகு வருமொனத்தின் அடி ் ளடயில் 25% 

பசலவுத் பதொளகளய வரிக் கழிவொக சகொர நீங்கை் சதரவ்ு பசய்யலொம். இந்த பதொளக 

ப ற ் ட்ட உங்கை் தரகு வருமொனத் பதொளகக்கொக நீங்கை் பசலவழித்த அளனத்து பசலவுத் 

பதொளகயின் பமொத்த பதொளகயொக கருத ் டும். 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

மூலதனக் கழிவுகனளக் கணக்கிடுதல்  

•     இயந்திரங்கை் மற்றும் கருவிகை் மீதொன மூலதனக் கழிவுகளுக்கொன ப ொது விதிமுளறகை்:  

I. ஆண்டில் ஏற் ட்ட மூலதனச ்பசலவில் 20% ஆரம் க் கழிவொகும்; மற்றும்  

II. வருமொன வரி சட்டத்தின் ஆறொவது அட்டவளணயின் புதிய பிரிவு 19(2) (bb) -ன்  டி 

கீழ் குறி ்பிட்ட விகிதத்தில் ஆண்டு ் டி ஒன்று சதய்மொனத்திற்கொக  வழங்க ் டும். 

• சமல் குறி ்பிட ் டட்ுை்ை ஆரம்  மற்றும் ஆண்டு ் டிக்கு ்  திலொக அளனத்து 

இயந்திரங்கை் மற்றும்  கருவிகளுக்கு, நீங்கை் விளரவு ் டுத்த ் ட்ட மூலதனக் கழிளவக் 

சகொரலொம். மூலதனச ்பசலவுகளை மூன்று ஆண்டுகைில் பசலபவழுதக் சகொரலொம்.  

 

 

 

 

https://www.iras.gov.sg/quick-links/e-tax-guides?keyword=GuideTax+Treatment+on+Appropriation+ofTrading+Stock+for+Non-Trade+or+CapitalPurposes+and+Conversion+of+Non-Trade+orCapital+Assets+to+Trading+Stock&pg=1
https://www.iras.gov.sg/quick-links/e-tax-guides?keyword=GuideTax+Treatment+on+Appropriation+ofTrading+Stock+for+Non-Trade+or+CapitalPurposes+and+Conversion+of+Non-Trade+orCapital+Assets+to+Trading+Stock&pg=1
https://www.iras.gov.sg/taxes/individual-income-tax/self-employed-and-partnerships/business-expenses-and-deductions
https://www.iras.gov.sg/taxes/individual-income-tax/self-employed-and-partnerships/business-expenses-and-deductions
https://www.iras.gov.sg/taxes/individual-income-tax/self-employed-and-partnerships/tax-obligations-of-self-employed-persons/pre-filling-of-income-and-fixed-expense-deduction-ratio-for-self-employed-persons-(seps)
https://www.iras.gov.sg/taxes/individual-income-tax/self-employed-and-partnerships/tax-obligations-of-self-employed-persons/pre-filling-of-income-and-fixed-expense-deduction-ratio-for-self-employed-persons-(seps)
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• S19A-ன் கீழ், ஒரு ஆண்டின் மூலதனக் கழிவுகளை தை்ளு டி பசய்ய சவண்டிய 100% 

பசலபவழுதக் சகொரலொம் 

• S19(A)(2), S19(A)(3), S19(A)(4) மற்றும் S19(A)(10) என்ற பிரிவுகைின் கீழ் குறி ்பிட்ட  

தொனியங்கி கருவிகை், உதொரணமொக கணினிகை், மின் இயற்றிகை், இயந்திர 

மனிதன் மற்றும் வளையதைம்; அல்லது  

 

• S19(A)(10A) பிரிவின் கீழ் $5,000-க்கு சமற்ச ொகொத விளலயுை்ை பசொத்துக்களை ஓர ்

ஆண்டில் பசலபவழுதக் சகொரலொம். இத்தளகய அளனத்து பசொத்துக்கைின், 100%  

பசலபவழுதும்  சகொரிக்ளக, ஒரு மதி ்பீடட்ு ஆண்டில் $30,000 சமற்ச ொகக்கூடொது எனும் 

நி ந்தளனக்கு உட் ட்டது.  

 

•    இயந்திரங்கசைொ, கருவிகசைொ விற்க ் டட்ு, கழிக்க ் டட்ு அல்லது அழிக்க ் டட்ு அதன் 

ப யரத்ப்தழுத ் ட்ட ஏடட்ு மதி ்பு விற் ளனயில் கிளடத்த  ணத்ளத விடக் கூடுதலொக 

இருந்தொல், சமன்பசய்யும் கழிவு ஒன்று வழங்க ் டும். விற் ளன ்  ணம் ஏடட்ு மதி ்ள  

விடக் கூடுதலொக இருந்தொல், வரி விதிக்கத்தக்க சமன் பசய்யும் பதொளக சுமத்த ் டும். சமன் 

பசய்யும் பதொளக, முன்பு வழங்கிய அழிக்க ் ட்ட பசொத்துக்கொன பமொத்த மூலதனக் கழிவுத் 

பதொளகக்கு வரம்பிட ் டும். 

•     வியொ ொர வருமொனம் $500,000 அல்லது அதற்கு சமல் இருந்து, நீங்கை் வரத்்தகம், வியொ ொரம், 

அல்லது சதரச்ச்ித் பதொழில் ஆகியவற்றில் கிளடத்த வருமொனத்திற்கு எதிரொக மூலதனக் 

கழிவுகை் சகொருகிறீரக்ை் என்றொல் தயவுகூரந்்து வொங்கிய / விற்ற பசொத்துகைின் 

விவரங்களைத் தனித் தொைில் பகொடுக்கவும்.  

• உங்கைின் மூலதனக் கழிவுகளைக் கணக்கிடுவது எ ் டி என் தற்கொன சமல் அதிக 

தகவல்களுக்கு, நீங்கை் IRAS-ன் இளணயதைத்தில் உை்ை [Home>Quick 

Links>Calculators>Capital Allowance Calculator] - ஐ அழுத்தி எங்கைின் மூலதனக் 

கழிவுகளைக் கணக்கிடும் கணி ் ொளன ்  ொரக்்கலொம்.  
 
 

ெரிக்கட்டப்பட்ட ஆதாயம் / இழப்பு: உங்கைது பமொத்த ஆதொயம்/இழ ்பிலிருந்து அனுமதிக்க ் ட்ட 

பசலவுகளையும் ஏசதனும் மூலதனக் கழிவுகை் இரு ்பின், அவற்ளறயும் கழித்த ் பின் கிளடக்கும் 

பதொளகசய இது. 

 
 

ஆ. கூட்டுத்பதாழில்  

•  கூட்டுத்பதொழிலின் வருமொனத்தில்; உங்கை்  ங்கு குறித்து அன்புகூரந்்து உங்கை்  

முதன்ளம ்  ங்கொைியுடன் சரி ் ொரத்்துக் பகொை்ைவும். 

• உங்கை்  ங்கொன  குக்கக்கூடிய ஆதொயம் / இழ ்பு, சம் ைம், ம.சச.நி, வட்டி, வொடளக 

மற்ற சிங்க ்பூர ் வருமொனம் மற்றும் கூட்டுத்பதொழிலிலிருந்து ப ற்ற பவைி நொட்டு 

வருமொனம் ஆகியவற்ளறக் குறி ்பிடவும்.  நீங்கை் ஒரு கூட்டுத் பதொழிலின், ஒரு  ங்கொைி 

என்றொல், உங்கை் சம் ைம்/பகொளடயூதியம்/மசசநிதி/கூட்டுத்பதொழிலிலிருந்து 

ப ற ் ட்ட அனுகூலங்களை ்  க்கம் 2 பிரிவு 1b [PARTNERSHIP 1] –ல் குறி ்பிடவும். இந்த 

வருமொனத்ளத ்  க்கம் 2, பிரிவு 2 [EMPLOYMENT] –ல் குறி ்பிட சவண்டொம். 

• கூட்டுத்பதொழிலின் ஆதொய/இழ ்பு கணக்கில் சசரக்்க ் டொத நிபுணத்துவ 

ளம ்புகளுக்குச ் பசலுத்திய சந்தொ மற்றும் இது ச ொன்ற பசலவுகளுக்கு நீங்கை் வரி 

கழிவு சகொரலொம். ஆயினும் இசப்சலவுகளை உங்கைின் மற்ற வருமொனத்திற்கு எதிரொக 

நீங்கை் சகொரியிருக்கக்கூடொது.  

•  உங்கை் கூட்டுத்பதொழில் வருமொனத்திற்கொக ஏற் ட்ட பசலவுகளை கூட்டுத்பதொழிலின் 

வரவு பசலவு கணக்கில் சசரக்்கவும், இசப்சலவுகளை கூட்டுத்பதொழில் வருமொன வரி 

 டிவம்  P- யின் கீழ் சகொரலொம். 

•  நீங்கை் கூட்டுத் பதொழிலின் முதன்ளம ்  ங்கொைியொக இருந்தொல், நீங்கை் சவபறொரு 

கூட்டுத்பதொழில் வருமொன வரி  டிவத்ளத ( டிவம் P) தொக்கல் பசய்ய சவண்டும்.  

•   நீங்கை் ஒன்றுக்கு சமற் ட்ட கூட்டுத்பதொழிலின்  ங்கொைி எனில்,  டிவம் B-ன்  க்கம் 2-ல் 

உை்ை இளண ்பு 1 ( குதி 2)-ஐ நிளறவு பசய்யவும். சமலும் பமொத்த வரத்்தக 

வருமொனத்ளத இனம் 3-லிருந்து  டிவம் B-யின்  க்கம் 2-ல் உை்ை இனம் 1c-க்கு 

மொற்றவும். 

 

மதிப்பீட்டில் தாநன நெரத்்துக்பகாள்ளப்படும் நவனல வருமானம் 
 (தொசன சசரக்்கும் சவளல வருமொனத் திட்டத்தில்  ங்சகற்கும் முதலொைிகைின்  ட்டியலுக்கு 

IRAS-ன் www.iras.gov.sg  – ஐ  ொரக்்கவும்) 
 

http://www.iras.gov.sg/
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2. நவனல 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• உங்கை் முதலொைி தொசன சசரக்்கும் சவளல வருமொனத் திட்டத்தில் 

 ங்கு ்ப ற்றிருந்தொல் சவளல வருமொனம்  ற்றிய தகவளல நொங்கை் சநரடியொக 

உங்கை் முதலொைியிடமிருந்து ப ற்றுக்பகொை்சவொம், நீங்கை் இது  ற்றிய 

விவரங்களைத் தர நவண்டாம்.  நொங்கை் இத்தகவல்களை உங்கை் மதி ்பீட்டில் 

தொசன சசரத்்துக்பகொை்சவொம். நீங்கள் மாறாக ’0’ என்று குறிப்பிடவும்.  

• உங்கை் சதசிய சசளவயொைர ்சம் ை விவரங்களை குறி ்பிடத் நதனவயில்னல, 

இத்தகவல்களை தற்கொ ்பு அளமசச்ு/சிங்க ்பூர ்கொவல் துளற / குடிளமத் 

தற்கொ ்பு ்  ளட ஆகியவற்றிடமிருந்து நொங்கை் சநரடியொக ் ப றுகிசறொம்.  

நீங்கள் மாறாக, “0” என்று குறிப்பிடவும். 

 
மதிப்பீட்டில் தாநன நெரத்்துக்பகாள்ளப்படாத நவனல வருமானம்  

• சம் ைத்பதொளக, பகொளடயூதியம், இயக்குநரின் கட்டணம் மற்றும் பிற வளக 

சவளல வருமொனம் முதலியவற்ளற உங்கைின்  டிவம் IR8A-ல் இரு ் துச ொலசவ 

 டிவம் B-யின்  க்கம் 2-ல் முளறசய இனங்கை் 2(a) முதல் 2(d) வளரயில் 

குறி ்பிடவும். மற்ற சவளல வருமொனத்தில்,  குதி சநர வருமொனம்,  டிகை், 

 லவளக அனுகூலங்கை்,  ணிக்பகொளடகை், ஓய்வூதியம் (சிங்க ்பூர ் அரசு 

ஓய்வூதியத்ளத தவிர) மற்றும் வரிக்குட் ட்ட பரொக்கம் அல்லது  லவளக 

அனுகூலங்கை், அதொவது  ங்கு-சதரவ்ு  உரிளமயிலிருந்து ப ற ் ட்ட ஆதொயம் 

ச ொன்றளவ அடங்கும்.  
• நீங்கை் IR8A  டிவத்ளத 31 மொரச் ் 2023-க்குை் உங்கை் முதலொைியிடமிருந்து 

ப றவில்ளலபயனில்,  2022-ஆம் ஆண்டிற்கொன உங்கைின் உத்சதச மதி ்பு 

வருமொனத்ளதக் பகொடுக்கலொம். எனினும், அன்புகூரந்்து உங்கை்  டிவம் IR8A- ஐ 

ப ற்றவுடன் எங்களுக்கு அனு ்பிளவக்கவும். 

•  டிவம் IR8A/S மற்றும்/அல்லது இளண ்புகை் 8A/8B-ஐ அனு ்பிளவயுங்கை் 

அ ் டி:  

    (அ)   உங்கை் வருமொன வரிளய உங்கை் முதலொைி கட்டுவதொகயிருந்தொல்;    அல்லது 

  (ஆ)  நீங்கை்  ங்குத் சதரவ்ு உரிளமயிலிருந்து ஆதொயம் ப ற்றிருந்தொல்; அல்லது 

      (இ) நீங்கை் வழக்கொமொன குடியிரு ் ொைர ் அல்ல (NOR) எனும் சலுளகளயக்   

சகொரினொல். 

நவனலெ ்பெலவுகள் 

 
• உங்கை் முதலொைியொல் திரு ்பித் தர ் டொத, அதிகொர ்பூரவ்க் கடளமகை் 

பதொடர ்ொகச,் பசய்த பசலவுகளை நீங்கை் சகொரலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, 
ச ொக்குவரத்துச ் பசலவுகை் (உந்தூரத்ிகளுக்குச ் பசய்த பசலவுகளைத் தவிரத்்து), 
விருந்து உ சரி ்புச ்பசலவுகை், நிபுணத்துவ அளம ்புகளைக்குக் கட்டிய சந்தொக்கை், 
ஸொகொட் ஃபிட்ரொ மற்றும்  ை்ைிவொசல் கட்டட நிதியுதவி (உங்கை் முதலொைி தொசன 
சசரக்்கும் சவளல வருமொனத் திட்டத்தில் சசரந்்திருந்தொல் உங்கை் 
வருமொனத்திலிருந்து கழிக்க ் ட்ட பதொளகளயத் தவிர மற்ற பதொளக). 
 

• உங்கை் முதலொைி நீங்கை் வீட்டில் இருந்து சவளல பசய்ய சகொரியிருந்தொல் மற்றும் 

இதனொல் ஏற் ட்ட மின்சொர கட்டணம் மற்றும் பதொளலபதொடரப்ு கட்டணங்கை் ச ொன்ற 

கூடுதல் வீட்டு அலுவலக பசலவுகளுக்கொன பதொளகளய உங்கை் முதலொைி திரு ்பிக் 

பகொடுக்கொவிட்டொல் சவளலக்கொக ஏற் ட்ட பசலவுகளை உங்கை் சவளல 

வருமொனத்திற்கு எதிரொக நீங்கை் இந்த ஆண்டில் கழித்துக் பகொை்ைலொம். சமல் அதிக 

தகவல்களுக்கு, IRAS-ன் இளணய ் க்கத்தில் உை்ை [www.iras.gov.sg> 

Taxes>Individual Income Tax>Basics of Individual Income Tax>Tax reliefs, rebates and 

deductions>Deductions for employees] -ஐ  ொரக்்கவும். 
 

• அன்புகூரந்்து பசலவின் தன்ளம, பசலவு பசய்த நொை், பசலவிட்ட பதொளக 
ச ொன்றவற்ளற குறி ்பிட்டு, ஏற் ட்ட உண்ளமயொன பசலவுகளுக்கொக ஒரு 
 ட்டியளல உங்கை் வரி ்  டிவத்துடன் நீங்கை் இளணக்க சவண்டும். சமலும் 
அளனத்து வரவு சீட்டுகளையும், சரி ் ொரக்்கும் சநொக்கத்திற்கொக நீங்கை் 
ளவத்திருக்க சவண்டும். உத்சதச மதி ்பீடுகை் ஏற்றுக்பகொை்ை ் டமொட்டொது.  

 

• நீங்கை் சிங்க ்பூர ் அளடயொை அட்ளட / பவைியூர ் அளடயொை அட்ளட 
ளவத்திரு ் வரொக இருந்து, சிங்க ்பூர ்இஸ்லொமிய சமய மன்றத்திடம் (MUIS) 
விவரம் பகொடுத்திருந்தொல், ஸொகொட் ஹரட்்டொ கட்டணத்திற்கு கழிவு நகார 
நவண்டாம். அந்த பதொளக தொனகசவ உங்களுளடய வருமொன மூலத்திற்கு 
எதிரொக முளறசய கழித்துக்பகொை்ை ் டும்.  

  
 

https://www.iras.gov.sg/taxes/individual-income-tax/basics-of-individual-income-tax/tax-reliefs-rebates-and-deductions/employment-expenses
https://www.iras.gov.sg/taxes/individual-income-tax/basics-of-individual-income-tax/tax-reliefs-rebates-and-deductions/employment-expenses
https://www.iras.gov.sg/taxes/individual-income-tax/basics-of-individual-income-tax/tax-reliefs-rebates-and-deductions/employment-expenses
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மற்ற வருமானம் (படிவம் B-யின் பக்கம் 4-ஐ நிரப்புதல்)  

1.வட்டி 

 

• அங்கீகொரம் ப ற்ற வங்கிகை் மற்றும் சிங்க ்பூரில் உரிமம் ப ற்ற நிதி 

நிறுவனங்கைில் உை்ை ளவ ்புத் பதொளகயிலிருந்து ப ற ் ட்ட வட்டி, வரி 

விலக்கு ் ப ற்றது என் தொல், நீங்கை் அனதத் பதரிவிக்க நவண்டாம். 

• எனினும், சிங்க ்பூரில் உரிமம் ப ற்றிரொத ஒ ்புதல் ப ற்றிரொத வங்கிகை் 

அல்லது நிதி நிறுவனங்கைில் உை்ை ளவ ்புத் பதொளக, அடகுக் களடகை், 

பதொழில் நிறுவனங்கை் மற்றும் தனி ந ரக்ளுக்குக் பகொடுக்கும் கடன், 

ச ொன்றவற்றிலிருந்து ப ற ் ட்ட வட்டி வருமொனத்ளத நீங்கை் பதரிவிக்க 

சவண்டும். 

• சிங்க ்பூரில் உை்ை அங்கீகரிக்க ் ட்ட வங்கிகை் மற்றும் உரிமம் ப ற்ற நிதி 

நிறுவனங்கை் ஆகியவற்றின்  ட்டியளல அறிய தயவுபசய்து 
https://eservices.mas.gov.sg/fid -ஐ  ொரக்்கவும். 

2. பொத்திலிருந்து 

கினடக்கும் 

வாடனக 
 
 

• பமொத்த வொடளகயில் அளறகலன் மற்றும் ப ொருத்துமொனங்கைின் வொடளகயும் 

உை்ைடங்கும். வொடளக வருமொனம் ஈட்டும் ஒசர சநொக்கத்திற்கொக வொடளக 

கொலத்தின் ச ொது பசய்ய ் ட்ட பசலவுகளை நீங்கை் சகொரலொம். 

 
வாடனக வருமானம் மற்றும் பெலவுகனளப் பற்றிய பபாதுவான தகவனல 

அறிவித்தல் 

• வொடளகக்கு விடுவதன் மூலம் உங்களுக்கு வொடளக கிளடத்திருந்தொல்: 

• 2022-இல் ஒரு தனி அல்லது கூட்டு உரிளமயுை்ை பசொத்திலிருந்து நீங்கை் 

வொடளக ப ற்றிருந்தொல், அன்புகூரந்்து பமொத்த வொடளக/ஏற் ட்ட 

பசலவுகைின் விவரங்களைத் தரவும் சமலும் சட்டரீதியொன உரிளமயின் 

அடி ் ளடயில் நிகர வொடளகயில் உங்கை்  ங்ளகக் குறி ்பிடவும்; 

அல்லது 

 

• உங்கை் பசொத்தின் ஒரு  குதிளய வொடளகக்கு விடும்ச ொது (எ.கொ 1 

அளற) நீங்கை் வொடளகக்கு விட ் டும் அளறகைின் எண்ணிக்ளகயின் 

அடி ் ளடயில் சகொரக் கூடிய  பசலவுகளை பிரித்து கணக்கிட சவண்டும். 

 

• பசொத்து வரிளயத் தொமதமொகச ் பசலுத்தியதற்கு விதிக்க ் ட்ட அ ரொதம், 

முந்திய     ஆண்டுச ் பசொத்து வரி, முதல் வொடளகதொரளர ் ப ற ஏற் ட்ட 

பசலவுகை் (எ.கொ. தரகு ்  ணம், விைம் ர மற்றும் சட்டச ்பசலவுகை்), முதல் 

அளறகலன்களுக்கொன பசலவுகை், அளறகலன் மற்றும் 

ப ொருத்துமொனங்களுக்கொன ஆரம் க் பகொை்முதல் மற்றும் சதய்மொனச ்

பசலவுகை், முதல்  ழுது ொர ்்பு மற்றும் புது ்பி ்புச ் பசலவுகை், திரு ்பிக் 

பகொடுத்த கடன் பதொளக அல்லது பசொத்திற்கு பசய்ய ் ட்ட சசரக்்ளககை் 

மற்றும் மொற்றங்களுக்கொன பசலவுகை் ச ொன்ற கழித்துக்பகொை்ை முடியொத 

பசலவுகளலக் நகாராதீர்கள்.  

• 2022-இல் எந்த ஒரு கொலகடட்த்திலொவது உங்கை் பசொத்து கொலியொக 

இருந்திருந்தொல், அக்கொலகட்டத்தின் ச ொது அசப்சொத்தின் சமல் உங்களுக்கு 

ஏற் டட்  ழுது ொர ்்பு, கொ ்புறுதி,  ரொமரி ்பு மற்றும் ச ணுதல் ச ொன்ற 

எவ்வளகயொன பசலவுகளையும் மற்றும் பசொத்து வரிளயயும், நீங்கை் 

உங்கை் பசொதத்ிலிருந்து கிளடக்கும் வருமொனதத்ிற்கு எதிரொகக் சகொரலொம். 

இது குத்தளககைின் இளடசய பசொத்து கொலியொக இருக்கும்ச ொது, புதிய 

குடியிரு ்  ொைளர ் ப ற நியொயமொன முயற்சி எடுக்க ் ட்டிருக்க 

சவண்டும் ௭னும் நி ந்தளனக்கு உட் டட்து. 

• சமலும் உங்கை் பசொதத்ின் குத்தளகளய நீங்கை் ப றும்ச ொசதொ, 

பகொடுக்கும்ச ொசதொ, புது ்பிக்கும்ச ொசதொ அல்லது குதத்ளகளய 

நீடட்ிக்கும்ச ொசதொ ஏற் டும் தரகு, விைம் ரம் மற்றும் ஆவணவரி 

பசலவுகளை நீங்கை் சகொரலொம். கீழ் கொணும் கழிவுகை் குறித்து சகொர 

அனுமதி இல்ளல: 

 

(அ)  ஏதொவது குதத்ளக, ஏதொவது புது ்பித்தல் அல்லது குத்தளக           

        நீட்டி ்பு, (குத்தளகளய புது ்பிதத்ல் அல்லது  

        நீட்டி ்புக்கொன எந்தபவொரு விரு ் தள்தத் தவிரத்்து) 3   

        ஆண்டுகை் என்ற கொலக்கட்டத்திற்கு சமற் ட்டிருந்தொல்; 

(ஆ) ஏதொவது வியொ ொரத்ளதக் ளகயக ் டுத்துவது, விற் ளனளய    

         மொற்றீடு பசய்வது, மறுசீரளம ் தன் கொரணமொக ஏதொவது  

         குத்தளகளயக் ளகயக ் டுத்துவது, அனுமதி அைி ் து,  

         புது ்பி ் து, மொற்றீடு பசய்வது அல்லது ஒ ் ளட ் ொதொல்;   

         அல்லது 
 

https://eservices.mas.gov.sg/fid
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(இ) பசொத்து விற்க ் ட்டு, அளத விற்றவருக்சக மீண்டும் குத்தளகக்கு  

        விட ் டும் ஒரு குத்தளக ஏற் ொடு. 
 

• வொடளக  ற்றொக்குளறகை் (அதொவது, பசொத்ளத வொடளகக்கு விட ஏற் டும் 

கழிதுக்பகொை்ைக்கூடிய பசலவுகை் அந்தச ்  பசொத்திலிருந்து கிளடத்த பமொத்த 

வொடளகளயக் கொட்டிலும் அதிகமொக இருந்தொல்) சவறு எந்த வித 

வருமொனத்திற்கு எதிரொகவும் ஈடு பசய்ய முடியொது.  

• உங்கை் வொடளக வருமொனத்ளத கணக்கிட,  IRAS-ன் இளணயதைத்தில் உை்ை - 

‘Rental Calculator’ -ஐ  ொரக்்கவும். [Home> Quick Links> Calculators> Rental 

calculator for tax resident and non-resident individuals] 

• வொடளக  நிவொரணக் கட்டளம ்பின் கீழ் தகுதி ப றும் குடியிரு ்பு அல்லொத 

 யன் ொட்டிற்குரிய பசொத்துக்கைிலிருந்து ப ற ் ட்ட வொடளக வருமொனத்ளத 

அறிவிக்க  IRAS-ன் இளணயதைத்தில் உை்ை Rental Relief Framework  -ஐ 
 ொரக்்கவும். [Home > News & Events > Singapore budget > COVID-19 Support 
Measures and Tax Guidance > Tax Guidance > For Individuals > Rental Relief 
Framework  –  Reporting YA 2021 rental income by individuals who are owners of 
non-residential properties].  

 

வாடனகக்கு விடப்பட்ட குடியிருப்புக்குரிய பொத்துக்கு மட்டும் நகாரக்கூடிய 

வாடனக பெலவுகள்  

• கீழ்க்கொணும் ஏதொவது ஒன்றின் அடி ் ளடயில் சிங்க ்பூரிலுை்ை ஒரு 

குடியிரு ்புக்குரியச ்பசொத்திலிருந்து முளன ் ற்ற வொடளக வருமொனத்ளத ் 

ப றுவதற்கு பசலவைித்த வொடளக பசலவுகளை நீங்கை் சகொர முடியும். 

• நி ந்தளனகளுக்கு உட் ட்டு, அடமொனக்கடன் வட்டி மற்றும் பமொத்த 

வொடளகயில் 15%, வொடளக பசலவுகை் எனக் கருத ் டும் ஒரு 

பதொளக; அல்லது  

• உை்ை டிசய ஏற் ட்ட வொடளக பசலவுகைின் பதொளக. 

• குடியிரு ்பு அல்லொத  யன் ொட்டிற்கு (எ.கொ குழந்ளதகை்  ரொமரி ்பு நிளலயம் 

அல்லது ஊழியர ்விடுதி) என்று திட்டமிடுதல் சட்டத்தின் கீழ் அனுமதி 

பகொடுக்க ் ட்டிருக்கும் எந்தச ்பசொத்தும், ஒரு குடியிரு ்புக்குரியச ்பசொத்தில் 

உை்ைடங்கொது. 

• சமல் விவரங்களுக்கு IRAS இளண ் க்கத்தில்  உை்ை IRAS e-Tax guide 

“Simplification of Claim of Rental Expenses for Individuals”என்ற IRAS e-Tax 

வழிகொட்டிளய அன்புகூரந்்து  ொரக்்கவும். 
 வொடளக பசலவுகை் எனக் கருத ் டும் அடி ் ளடயிலொன வொடளக பசலவுகை்  

• நொங்கை் பமொத்த வொடளகயில் 15%-ஐ வொடளகச ் பசலவுகைொகத் தொனொகசவ 

அனுமதித்து விடுசவொம் 

• ஏற் ட்ட வொடளக பசலவுகளுக்கு நீங்கை் ஆவணங்களை ளவத்திருக்கத் 

சதளவயில்ளல. 

• நீங்கை் வொடளகக்குவிட ் ட்ட பசொத்ளத வொங்குவதற்கொக ் ப ற்ற கடன் 

பதொளகக்கொன எந்த அளடமொனக்கடன் வட்டிளயயும் சகொரலொம். எனினும், 

அளடமொனக்கடன் வட்டிக்குத்  பதொடரப்ுளடய துளண ஆவணங்களை 

சரி ொரக்்கும் சநொக்கத்திற்கொக குளறந்தது 5 ஆண்டுகளுக்கொவது நீங்கை் 

ளவத்திருக்க சவண்டும்.  

• பசலவுகை் எனக் கருத ் டக்கூடியவற்றின் அடி ் ளட கட்டொயமொக 

வொடளகக்கு விட ் ட்ட மற்ற அளனத்து குடியிரு ்புக்குரிய பசொத்துக்களுக்கும் 

ஒசரமொதிரியொக இருக்க சவண்டும்.  

 

பெலவுகள் என கருதப்படும் அடிப்பனட பின்வரும் சூழ்நினலகளில் 

பபாருந்தாது: 

• ப ற்ற வொடளக வருமொனம் பதொடர ்ொக நீங்கை் கழித்துக்பகொை்ைக்கூடிய 

பசலவு (அடமொனக் கடன் வட்டி தவிரத்்து) எளதயும் பசய்யவில்ளல; அல்லது 

• நீங்கை் இந்த வொடளக வருமொனத்ளத சிங்க ்பூரில் ஒரு கூட்டுத் பதொழில் மூலம் 

ப ற்றீரக்ை்; அல்லது 

• நீங்கை் அறநிளலகொ ் கத்தின்  கட்டு ் ொட்டின் கீழ் இருந்த ஒரு பசொத்தின் 

மூலம் வொடளக வருமொனத்ளத ப ற்றீரக்ை்; அல்லது 

• குடியிரு ்பு அல்லொத சநொக்கங்களுக்கொக ்  யன் டுத்த ் டுவதற்கொக (எ.கொ 

குழந்ளத ்  ரொமரி ்பு நிளலயம் அல்லது ஊழியர ்தங்கும் விடுதி) அனுமதி 

அைிக்க ் ட்ட குடியிரு ்பு பசொத்திலிருந்து நீங்கை் ப ற்ற வொடளக வருமொனம்  

 

 

https://www.iras.gov.sg/media/docs/default-source/uploadedfiles/xls/rental-calculator.xls?sfvrsn=6b39829d_4
https://www.iras.gov.sg/news-events/singapore-budget/covid-19-support-measures-and-tax-guidance/tax-guidance/for-companies-self-employed-partnerships/rental-relief-framework
https://www.iras.gov.sg/quick-links/e-tax-guides?pg=1&taxtypes=Individual+Income+Tax&year=2016
https://www.iras.gov.sg/quick-links/e-tax-guides?pg=1&taxtypes=Individual+Income+Tax&year=2016
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நீங்கை் ஏற் ட்ட அசல் வொடளக பசலவுகைின் அடி ் ளடயில் நீங்கை் வொடளக 

பசலவுகளைக் சகொர விரு ் த்சதரவ்ு பசய்திருந்தொல் 

• அன்புகூரந்்து ஆதரொபூரவ் ஆவணங்களை (எ.கொ. வொடளக ஒ ் ந்தங்கை், வங்கி 

அடமொனக் கடன் அறிக்ளககை், கட்டண ் ட்டியல்கை் மற்றும் சீட்டுகை்) 

குளறந்தது 5 ஆண்டுகளுக்கு சரி ொரக்்கும் சநொக்கத்திற்கொக ளவத்திருங்கை். 

 

குடியிருப்பு அல்லாத வாடனகக்கு விடப்பட்ட பொத்துக்களுக்காக மட்டும் 

வாடனகெ ்பெலவுகனளக் நகாருதல்  

• ஏற் ட்ட அசல் வொடளகச ்பசலவுகளை மட்டும் நீங்கை் சகொரலொம்.  

• நீங்கை் ஆதொர ்  த்திரங்களை சரி ொரக்்கும் சநொக்கங்களுக்கொகக் 

குளறந்தது 5 ஆண்டுகளுக்கு ளவத்திருக்க சவண்டும். 

• சமல் விவரங்களுக்கு எங்கைின் இளணயதைத்தில் உை்ை Income from property 

rented out - ஐ  ொரக்்கவும். [Home>Individual Income Tax>Basics of Individual 

Income Tax>What is taxable, What is not>Rent from property]. 
 

3. உரினமத்பதானக  • உரிளமத்பதொளக என் து  தி ்புரிளம, கொ ்புரிளம, வரத்்தகச ் சின்னங்கை் 

முதலியவற்ளற ்  யன் டுத்தும் உரிளமக்கொக ் ப ற ் டும் வருமொனம் ஆகும். 

• இலக்கியம்சொரந்்த, நொடகம்சொரந்்த, இளச பதொடர ்ொன அல்லது களலசொரந்்த 

 ளட ்பு (பசய்தித்தொை்கை் அல்லது  த்திரிக்ளககைில் பிரசுரிக்க ் டும் 

 ளட ்புகளுக்கொன  ண வழங்கீடு தவிரத்்து) ஆகியளவகளுக்கொக ் ப ற ் ட்ட 

உரிளமத்பதொளகயிலிருந்து, அனுமதிக்கக்கூடிய கழிவுகளை கழித்த பிறகு 

எஞ்சும் உரிளமத்பதொளக அல்லது பமொத்த உரிளமத் பதொளகயில் 10%, இதில் எது 

குளறசவொ, அதுசவ வரிவிதி ்புக்குரிய பதொளகயொகும். 

 

4. கடட்ணம் • கட்டணத் பதொளக நீதிமன்ற ஆளண அல்லது உடன் ொட்டின்  டி கிளடக்கும் 

வருமொனத்ளத உை்ைடக்கும். 

• மொது ஒருவர,் தன் முன்னொை் ; கணவரின் பசொந்த விரு ் த்தின் ச ரில் அல்லது 

நீதிமன்ற ஆளண அல்லது பிரிவிளன ஆவணத்தின் கீழ் ப றும் வொழ்க்ளக ் 
 ணம் மற்றும்  ரொமரி ்புத் பதொளகக்கு வரி விலக்கைிக்க ் டுகிறது. 

5. இறந்தவர் 

பொத்து / 

அறங்காவல் 

வருமானம் 

 

 

 

 

 

• நிரவ்ொகத்தின் கீழுை்ை இறந்தவர ் பசொத்திலிருந்து  ங்கீடு பசய்ய ் ட்டு 

கிளடக்க ்ப ற்ற எந்த வருமொனத் பதொளகயும் (இறந்தவர ்பசொத்து வருமொனம்) 

அல்லது தனியொர ் அறங்கொவலிலிருந்து அல்லது அறங்கொவலில் நிரவ்ொகம் 

பசய்ய ் ட்ட இறந்தவர ் பசொத்து பதொளகயில் உங்கைின் உரிளமயுை்ை  ங்கு 

(அறங்கொவல் வருமொனம்) பதொளகயும் இறந்தவர ் பசொத்து/ அறங்கொவல் 

வருமொனத்தில் உை்ைடங்கும். 

• தயவுபசய்து இறந்தவர ் பசொத்து வருமொனத்ளத, நீங்கை் அந்த வருமொனம் 

கிளடக்க ்ப ற்ற ஆண்டிசலசய பதரிவியுங்கை். அறங்கொவல் வருமொனத்ளத ் 

ப ொருத்தவளர இந்த வருமொனம் உங்கை்  ங்ளக உங்களுக்கு உரிளம 

வழங்க ்ப ற்ற ஆண்டிசலசய பதரிவியுங்கை்.  

• மூலதன ்  ங்கீடு மற்றும் விலக்கு ் ப ற்ற வருமொனத்ளத நீங்கை் பதரிவிக்க 

சவண்டியதில்ளல.  

 

6. நமநல 

குறிப்பிடப்பட்ட 

இனங்களில் 

அடங்காத  

வருமானத் தன்னம 

வாய்ந்த 

ஆதாயங்கள் 

அல்லது 

இலாபங்கள் 
 

 

• சமற்கண்ட மற்ற எவ்வித வருமொன ் பிரிவுகைில் சசரொத வருமொனம் (எ.கொ. 

வரத்்தக வருமொனத்தில் பதரிவிக்க ் டொத வண்டிகை் ச ொன்ற மற்ற 

பசொத்துக்கைிலிருந்து ப ற ் ட்ட வொடளக) ஏதொவது இருந்தொல், அளவ இதில் 

உை்ைடங்கும். 

 

⚫   எடுத்துக்கொட்டொக, NTUC Healthcare கூட்டுறவு நிறுவனத்திலிருந்து கிளடத்த லொ  

ஈவுகை் (NTUC Fairprice Co-operative மற்றும் NTUC Income கொ ்புறுதி கூட்டுறவு 

நிறுவனத்தில் இருந்து கிளடத்த லொ  ஈவு வருமொனத்ளத பதரிவிக்க சவண்டொம். 

இந்த வருமொனம் தொனொகசவ 

சசரத்்துக்பகொை்ை ் டும்). 

 

8. முன்பு 

பதரிவிக்கப்படாத 

வருமானம் 
 

• நீங்கை் 1 ஜனவரி 2018-இருந்து 31 டிசம் ர ்2021-க்குை் ப ற்ற வருமொனம் இன்னும் 

பதரிவிக்க ் டொமல் இருந்தொல், அன்புகூரந்்து வருமொன வளக, வருமொனம் 

ப ற ் ட்ட நொை், அந்த வருமொனம் எந்த கொலகட்டத்திற்குரியது மற்றும் 

வருமொனத் பதொளக ஆகியவற்ளறக் குறி ்பிடவும்.  

 

• இயக்குநரின் கட்டணங்களுக்கு, நிறுவனத்தின் ஆண்டு ் ப ொதுக் கூட்டத்தில் 

அல்லது மிளக ட்ட  ப ொதுக் கூட்டத்தில், எந்த நொைில் இக்கட்டணங்களுக்கு 

ஒ ்புதல் அைிக்க ் ட்டது என்று குறி ்பிடவும். 

https://www.iras.gov.sg/taxes/individual-income-tax/basics-of-individual-income-tax/what-is-taxable-what-is-not/income-from-property-rented-out
https://www.iras.gov.sg/taxes/individual-income-tax/basics-of-individual-income-tax/what-is-taxable-what-is-not/income-from-property-rented-out
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படிவம் B-யின், பக்கம் 3 மற்றும் இனணப்பு 2-ஐ நிரப்புதல்: தனக்குரிய 

நிவாரணங்கள் மற்றும் கழிவுகள் 

நன்பகானடகள் / 

நிவாரணங்கள் பற்றிய 

பபாதுவான தகவல்கள் 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வரி மதி ்பீட்டில் தொனொகசவ சசரக்்க ் டும் நன்பகொளடகை்/ 

நிவொரணங்கை் 

 

• வரி மதி ்பீட்டு ஆண்டு 2018- இருந்து, தனிந ர ்வருமொன வரி நிவொரணங்கைின் 

பமொத்தத் பதொளக ஒவ்பவொரு வரி மதி ்பீடு ஆண்டிற்கும் $80,000-ஆக 

வரம்பிட ் டும். நீங்கை் தனிந ர ்நிவொரணங்களுக்கொன நி ந்தளனகளுக்குத் 

தகுதி ் ப ற்றிருந்தொல் நீங்கை் பதொடரந்்து இந்நிவொரணங்களை சகொர 

சவண்டும். சகொரிய பமொத்த நிவொரணத் பதொளக $80,000-க்கு சமற்ச ொனொல் 

பமொத்த வரி நிவொரணங்கை் $80,000-க்கு வரம்பிட ் டும். 

 

• கீழ்க்கொணும் நன்பகொளடகை் / நிவொரணங்களை நீங்கை் சகொர 

சவண்டியதில்ளல. உங்கைின் தகுதிக்கு ஏற்  மற்றும் பதொடரப்ுளடய 

நிறுவனத்தின்  திசவடுகைிலிருந்து இளவ தொனொகசவ  உங்கை் வரி 

மதி ்பீட்டில் சசரக்்க ் டும். 

 

(அ)அங்கீகொரம்ப ற்ற ப ொதுநல அறக்பகொளட அளம ்புகளுக்கு (IPCs) 

சநரடியொக அைித்த நன்பகொளடகை். 

(ஆ)உங்களுளடய முதலொைி தொசன சசரக்்கும் சவளல வருமொனத் திட்டத்தில் (AIS)  

சசரந்்திருந்து, அனுமதிக்க ் ட்ட ப ொது உரிளம ப ற்ற கழகத்திற்கு 

உங்களுளடய நன்பகொளட பதொளகளய சம் ைத்திலிருந்து கழித்திருந்தொல். 

 (இ) ஈட்டிய வருமொன நிவொரணம் 

 (ஈ)  ம.சச.நி  ணம் நிர ்புதல்  நிவொரணம் 

 (உ) துளண ஓய்வூதியத் திட்டம் (SRS)  நிவொரணம் 

 (ஊ)சதசிய சசளவயொைர ் நிவொரணம் (சதசிய சசளவயொைருக்கு, அவரின் 

மளனவிக்கு  அல்லது ப ற்சறொருக்கு) 

 

வரி மதி ்பீட்டில் தொனொகசவ சசரத்்துக்பகொை்ை ் டொத 
நன்பகொளடகை் / நிவொரணங்கை் 
 

•  டிவம் B,  க்கம் 3-இல் உை்ை பதொடரப்ுளடய ப ட்டிகைில் நீங்கை் சகொரும் 

பதொளகளயக் குறி ்பிடுவதற்கு முன், அளனத்து தகுதிகளும் உங்களுக்கு 

இருக்கிறதொ என்று உறுதி ் டுத்திக் பகொை்ளுங்கை். 

 

• உங்கை் மதி ்பீட்ளட நொங்கை் மறு ஆய்வு பசய்யும்ச ொது, தவறான நிவாரண 

ககாரிக்கககளுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படலாம்    

 

• நீங்கை் உடற்குளற பதொடர ்ொன நிவொரணங்களை முதன் முளறயொக 

சகொருகிறீரக்ை் என்றொல்  IRAS-ன் இளணயதைத்தில் உை்ை “Application for Claim 

of Handicapped-Related Tax Reliefs என்ற  டிவத்ளத  திவிறக்கம் பசய்து 

நிளறவு பசய்யசவண்டும். [Home>Quick Links>Forms>Self-Employed>Application 

for Claim of Handicapped-Related Tax Reliefs]. 

5. நன்பகானடகள்   உங்கை்  முதலொைி சவளல வருமொனத்ளதக் தொனொகசவ சசரத்்துக் பகொை்ளும் 

திட்டத்தில் இல்ளல என்றொல், அங்கீகொரம்ப ற்ற ப ொது நல அறக்பகொளட 

அளம ்புகளுக்கு உங்கை் சம் ைத்திலிருந்து கழித்துக்பகொை்ை ் ட்ட 

நன்பகொளடயின் மதி ்பில் 2.5 மடங்குத் (அடுத்த முழு பவை்ைி) பதொளகளய 

உை்ைிடவும்.  இந்த நன்பகொளட பதொளகளய  டிவம் IR8A- யில் கொணலொம். 

https://www.iras.gov.sg/quick-links/forms/self-employed
https://www.iras.gov.sg/quick-links/forms/self-employed
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6a.  

வாழ்க்னகத் துனண/ 

உடற்குனறயுள்ள 

வாழ்க்னகத் துனண 

நிவாரணம் 

 

நீங்கை் இந்த 

நிவொரணத்ளதக் 

சகொரியிருந்தொல், உங்கை் 

வொழ்க்ளகத் துளணக்கொக 

ச ர ்பிை்ளைகளை ் 

 ரொமரிக்கும் தொத்தொ 

 ொட்டி நிவொரணத்ளத 

தவிர, சவறு எந்த 

நிவொரணத்ளதயும் (எ.கொ 

ப ற்சறொர/் 

உடற்குளறயுை்ை 

ப ற்சறொர ்நிவொரணம் 

எளதயும்), சகொர 

அனுமதியில்ளல. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6b.  

பிள்னள நிவாரணம் 

 

நீங்கை் இந்த 

நிவொரணத்ளதக் 

சகொரியிருந்தொல், அசத 

பிை்ளைக்கு சவறு யொரும்  

சவறு எந்த 

நிவொரணத்ளதயும்  

(எ.கொ உடற்குளறயுை்ை 

உடன்பிறந்தவன் / 

உடன்பிறந்தவை் 

நிவொரணம்),  

சகொர அனுமதியில்ளல  

  

வொழ்க்ளகத ்துளண நிவொரணம் 

• நீங்கை் : 

(அ) 2022-ம் ஆண்டில் உங்கை் வொழ்க்ளகத் துளணயுடன் வசித்திருந்தொல் அல்லது    

 ரொமரித்திருந்தொல், $2,000 சகொரலொம்; அல்லது 

(ஆ)  நீதிமன்ற ஆளண/பிரிவிளன உடன் டிக்ளகயின் டி, நீங்கை் சட்ட ் டி 

பிரிந்திருந்தொல் மற்றும் உங்கை் மளனவிக்கு முந்திய ஆண்டில் 

பகொடுக்க ் ட்ட வொழ்க்ளக பசலவுத் பதொளகக்கு $2,000 வளர சகொரலொம்.  

• வொழ்க்ளகத் துளண நிவரொணத்திற்கொன பமொத்த கழிவு $2,000-கு சமல் 

ச ொகக்கூடொது. 

• உங்கை் வொழ்க்ளகத் துளண 2022-ஆம் ஆண்டில்,   $4,000-கு சமல் வருமொனம் 

ப ற்றிருந்தொல், நீங்கை் வொழ்க்ளகத் துளண நிவொரணத்ளதக் சகொர முடியொது. 

• இந்த சநொக்கத்திற்கொக, வருமொனம் என் து வரி விதி ்புக்கு உட் ட்ட வருமொனம் 

(எ.கொ வரத்்தகம், சவளல, மற்றும் வொடளக), வரி விலக்கு ் ப ற்ற வருமொனம் 

(எ.கொ. வங்கி வட்டி, லொ  ஈவுகை் மற்றும் ஓய்வூதியம்) மற்றும் பவைிநொட்டு மூல 
வருமொனம் (இந்த வருமொனம் சிங்க ்பூருக்கு அனு ்  ் ட்டதொ இல்ளலயொ 

என் து ப ொருட்டல்ல) முதலியவற்ளற உை்ைடக்கும்.  

 
உடற்குனறயுள்ள வாழ்க்னக துனண நிவாரணம் 
• நீங்கை்: 

(அ)2022-ஆம் ஆண்டில் உடல் அல்லது மன வைரச்ச்ி குன்றிய வொழ்க்ளகத் 
துளணளய ்  ரொமரித்திருந்தொல், $5,500 சகொரலொம்; அல்லது 

(ஆ)நீங்கை் உடற்குளற உை்ை உங்கை் மளனவியிடமிருந்து சட்ட ் டி 
பிரிந்திருந்தொல் மற்றும் நீங்கை் நீதிமன்ற ஆளண/பிரிவிளன 
உடன் டிக்ளகயின் டி அவருக்கு முந்திய ஆண்டில் பகொடுத்த 
வொழ்க்ளக பசலவுத் பதொளகக்கு $5,500 வளர சகொரலொம். 

• உடற்குளறயுை்ை வொழ்க்ளகத் துளண நிவொரணத்தின் பமொத்தக் கழிவு  
$5,500-க்கு சமல் ச ொகக்கூடொது. 

ஆண் தனியொை் குடியிரு ் ொைர ்ஒருவர,் நீதிமன்ற ஆளணயின் டி தம் 
முன்னொை் மளனவிக்கு பகொடுத்த வொழ்க்ளக ்  ணம் பதொடரப்ில் எந்த 
நிவொரணமும் சகொர முடியொது. 
 

 

• உங்கை் பிை்ளை, உங்களுக்கும் உங்கை் வொழ்க்ளகத் துளணக்கும்/ முன்னொை் 

வொழ்க்ளகத் துளணக்கும் பிறந்திருந்தொசலொ, மொற்றன் பிை்ளையொக 

இருந்தொசலொ, சட்ட ் டி தத்பதடுத்த பிை்ளையொக இருந்தொசலொ நீங்கை் கீழ் 

கொணும் நி ந்தளனகளுக்கு உட் ட்டவரொக இருந்தொல் தகுதிepiy பிை்ளை 

நிவொரணம் (தபிநி) /உடற்குளறயுை்ை பிை்ளை நிவொரணத்ளத (உபிநி) 

சகொரலொம். 

• தபிநி அல்லது உபிநி ஆகியவற்றுக்கொன உங்கை் சகொரிக்ளகளய உங்களுக்கும் 

உங்கை் வொழ்க்ளக துளண / முன்னொை் வொழ்க்ளக துளணக்கும் இளடசய 

ஒ ்பிய விகித ் டி  கிரந்்துபகொை்ைலொம்.  

• நீங்கை் 5-வது மற்றும் அதற்கடுத்த பிை்ளைகளுக்கு நிவொரணம் சகொரினொல், 

அன்புரக்ூரந்்து பிை்ளைகைின் விவரங்களைத் தனித்தொைில் 

அைிக்கவும் சமலும் பமொத்த சகொரிக்ளகத் பதொளகளய  டிவம் B-யின்  க்கம் 3-

ல் உை்ை இனம் 6(b)-ன் 5-வது வரிளசயில் குறி ்பிடவும். 

 

தகுதிநினல பிள்னள நிவாரணம் (தபிநி) 

• 2022-ஆம் ஆண்டு முழுவதும் திருமணமொகொத உங்கைின் பிை்ளைகளை நீங்கை் 

 ரொமரித்திருந்தொல், $4,000 வளர நீங்கை் சகொரலொம், அந்த ் பிை்ளை: 

(அ) 2022-ல் 16 வயதிற்குட் ட்டவர;் அல்லது 

 (ஆ)2022-ல் 17 வயது அல்லது அதற்கு சமற் ட்டவர ் என்றொல், அவர ்  ை்ைி  

கல்லூரி,  அல்லது  ல்களலக்கழகத்தில்  முழு சநரக் கல்வி ப று வரொக 

இருக்க சவண்டும்; மற்றும் 

 (இ) உங்கை் பிை்ளையின் ஆண்டு வருமொனம், 2022-ல் $4,000-க்கு  சமல் 

இருந்திருக்கக்கூடொது. 

 

• இந்த சநொக்கத்திற்கொக, வருமொனம் என் து வரி விதி ்புக்கு உட் ட்ட வருமொனம் 

(எ.கொ வரத்்தகம், சவளல, சதசிய சசளவயொைர ் சம் ைம்/ டிக்கொசு மற்றும் 

உை்ைக ்  யிற்சி மற்றும் இளண  யிற்சியின் ச ொது ப ற்ற வருமொனம்), 

பவைிநொட்டு மூல வருமொனம் (அது சிங்க ்பூருக்கு அனு ்  ் ட்டதொ 
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 இல்ளலயொ என் து ப ொருட்டல்ல)  மற்றும் வரி விலக்கு ் ப ற்ற வருமொனம் (எ.கொ 

ளவ ் க வட்டி) முதலியவற்ளற உை்ைடக்கும். ஆனொல் கல்வி உதவி நிதி மற்றும் 

உதவி நிதி இதில் அடங்கொ. 

உடற்குனறயுள்ள பிள்னள நிவாரணம் (உபிநி) 

நீங்கை் 2022-ஆம் ஆண்டு முழுவதும் திருமணமொகொத அசதொடு உடற்குளற அல்லது 

மன வைரச்ச்ி குன்றிய பிை்ளைளய ஆதரித்திருந்தொல், நீங்கை் $7,500 சகொரலொம்.  

 

நவனல பெய்யும் தாய்மாருக்கான பிள்னள நிவாரணம் 

(நவதாபிநி) 

• நீங்கை் ஒரு மணமொன, மணவிலக்கு ப ற்ற அல்லது ளகம்ப ண்ணொக இருந்து, 

நவனல பெய்யும் தாய்மாராக இருந்தொல், திருமணமொகொத உங்கை் 

பிை்ளைக்கு சவதொபிநி சகொரலொம். தகுதி ப றும் பிை்ளை 31 டிசம் ர ்  2022-ல் 

ஒரு சிங்கப்பூர் குடிமகனாக இருந்திருக்க சவண்டும் மற்றும் தபிநி அல்லது 

உபிநி-கொன அளனத்து நி ந்தளனகளுக்கும் தகுதி ப ற்றிருக்க சவண்டும்.  

 

பமொத்த தபிநி/உபிநி + சவதொபிநி = $50,000 ஒவ்பவொரு பிை்ளைக்கும்* 

         பமொத்த சவதொபிநி தொயொரின் உளழ ்பூதியத்தில் 100%-க்கு வரம்பிட ் டும்  

 

*தந்ளத அல்லது தொயொரொல் சகொர ் ட்டிருக்கிறதொ என்ற ப ொருட்டில்லொமல், 

தபிநி/உபிநி முதலில் அனுமதிக்க ் டும். தபிநி/உபிநி சகொரிக்ளக 

அனுமதிக்க ் ட்ட பின் மீதமுை்ை பதொளகக்கு சவதொபிநி வரம்பிட ் டும். 

 

• குடும்  அளம ்பில் உை்ை குழந்ளத வரிளசயின் அடி ் ளடயில் ஒவ்பவொரு 

குழந்ளதக்கும் நிவொரணத் பதொளக மொறு டும். மதி ்பீடு ஆண்டு 2022- இருந்து, 

இறந்து பிறந்த குழந்ளதயும் அவரது குடும் த்திலுை்ை குழந்ளதயின் வரிளசளய 

நிரண்யிக்கும்ச ொது கருத்தில்பகொை்ை ் டும். இந்த கழிளவக் சகொருகிற 

மணமொன ப ண், விவொகரத்தொன ப ண் அல்லது ளகம்ப ண் இறந்து பிறந்த 

குழந்ளதளய ் ப ற்பறடுத்த தொயொக இருந்தொல் மட்டுசம இது ப ொருந்தும். 

 

• படிவம் B-ன், பக்கம் 3-ல் உள்ள இனம் 6(b)-ல், நீங்கள் ஒவ்பவாரு 

பிள்னளயின் பிறப்பு வரினெனயயும் கண்டிப்பாகக் குறிப்பிட நவண்டும். 

உங்கள் தகுதிநினலனய னவத்து நவதாபிநி தானாகநவ கணக்கிடப்படும்.      
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6c.  

பபற்நறார் / 

உடற்குனறயுள்ள 

பபற்நறார் 

நிவாரணம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• நீங்கை் 2022-இல் உங்கை் அல்லது உங்கை் வொழ்க்ளகத் துளணயின் ப ற்சறொர,் 

 ொட்டன்  ொட்டி அல்லது மு ் ொட்டன் மு ் ொட்டி ஆகிசயொளர ஆதரித்திருந்தொல், 

இந்த நிவொரணத்ளதக் சகொரலொம். உங்கை் அல்லது உங்கை் வொழ்க்ளகத் 

துளணயின் ப ற்சறொர,்  ொட்டன்  ொட்டி அல்லது மு ் ொட்டன் மு ் ொட்டி 2022-

இல் சிங்க ்பூரில் குடியிருந்திருக்க சவண்டும்^ மற்றும் கீழ்க்கொணும் 

நி ந்தளனகளை  நிளறவு பசய்திருக்க சவண்டும்:  
 

நிபந்தனனகள் பபற்நறார் 

நகாருபவருடன் 

தங்கியிருத்தல் 

உடற்குனறயுள்ள 

பபற்நறார் 

நகாருபவருடன் 

தங்கியிருத்தல் 

பபற்நறார் 

நகாருபவருடன் 

தங்கியிருக்கவில்னல# 

உடற்குனறயுள்ள 

பபற்நறார் 

நகாருபவருடன் 

தங்கியிருக்கவில்னல# 

2022-இல், 55 

வயது அல்லது 

அதற்கு சமல் 

$9,000 

$14,000 

(வயது மற்றும் 

வருமொன 

நி ந்தளனகை்  

இதற்கு ்  

ப ொருந்தொது) 

$5,500 

$10,000 

(வயது மற்றும் 

வருமொன 

நி ந்தளனகை் 

இதற்கு ்  

ப ொருந்தொது) 

2022-இல் 

ஆண்டு 

வருமொனம்*  
$4,000 –கு 

மிகொமல் 

இருத்தல் 

 

ப ற்சறொர ்/ 

உடற்குளறயுை்ை 

ப ற்சறொர ்

நிவொரணம்  சகொர 

விரும்பும் 

அளனத்து 

தகுதியுளடய 

சகொரிக்ளகயொைர ்

மத்தியில்  

இத்பதொளக 

 ங்கிட ் டலொம். 

சகொரிக்ளகயொைரக்ைில் 

குனறந்தது ஒருவர் 

சொரந்்திரு ் வருடன் 

வசித்தொல், 

 கிரந்்துபகொை்ை ் டும் 

ப ற்சறொர ்அல்லது 

உடற்குளறயுை்ை ப ற்சறொர ்

நிவொரணம் முளறசய $9,000 

அல்லது $14,000 ஆகும். 

சகொரிக்ளகயொைரக்ைில் யாரும் 

சொரந்்திரு ் வருடன் வசிக்கவில்னல 

என்றொல்,  கிரந்்துபகொை்ை ் டும் 

ப ற்சறொர ்அல்லது உடற்குளறயுை்ை 

ப ற்சறொர ்நிவொரணம் முளறசய $5,500 

அல்லது $10,000 ஆகும். 

• நீங்கை் ப ற்சறொர ்நிவொரணம் அல்லது உடற்குளறயுை்ை ப ற்சறொர ்நிவொரணம் 

ஆகிய இரண்டில் ஒன்ளற மட்டுசம ஒரு ந ருக்கொக சகொர முடியும், அதிகபட்ெம் 

2 ொர்ந்திருப்பவர் வனர நகாரலாம். 

• அ ் டி நிவொரணம்  கிரந்்துக்பகொை்ை ் ட்டொல் சகொரிக்ளகயொைரக்ை் 

சொரந்்திருக்கும் ஒருவருக்கு ப ற்சறொர/் உடற்குளறயுை்ை ப ற்சறொர ்நிவொரணம் 

சகொருவதற்கு முன், பிரித்துக்பகாள்ளும் விகிதம் குறித்து உடன்பாடு காண 

நவண்டும். இல்ளலபயனில் வருமொன வரி ஆளணயர ்இந்த நிவொரணத்ளதக் 

சகொரிக்ளகயொைரக்ை் அளனவரிளடசயயும்     சமமொக ் பிரித்தைி ் ொர.் 

• நீங்கை் இந்த நிவொரணத்ளதக் சகொரியிருந்தொல், அசத சொரந்்திரு ்ச ொருக்கு, 

ச ர ்பிை்ளைளய ்  ரொமரிக்கும் தொத்தொ  ொட்டி நிவொரணம் தவிர சவறு யொரும்  
சவறு எந்த நிவொரணத்ளதயும் (எ.கொ வொழ்க்ளகத் துளண நிவொரணம்) சகொர 

அனுமதிக்க ் டமொட்டொரக்ை். 

 

^ “சிங்க ்பூரில் குடியிருந்திருக்க சவண்டும்” என்றொல் தற்கொலிகமொக சிங்க ்பூரில் 

இல்லொதிருத்தளல (எ.கொ. குறுகிய கொல பவைிநொட்டு ்  யணம்) தவிர 2022-இல் 

சொரந்்திரு ்ச ொர ் நிளலயொக சிங்க ்பூரில் குடியிருக்கிறொரக்ை் என்று ப ொருை். 

ப ொதுவொக, சொரந்்திரு ் வர ் பவைிநொட்டவர ் (FIN அட்ளடதொரரக்ை் மட்டும்) எனில் 

அவர ் 2022-இல் குளறந்தது 8 மொத கொலம் சிங்க ்பூரில் தங்கியிருந்தொல், அவர ்

சிங்க ்பூரில் குடியிரு ் வர ்என கருத ் டுவொர.் 

 

*வருமொனம் என் தில் வரி விதி ்புக்கு உட் ட்ட வருமொனம் (எ.கொ. வரத்்தகம், 

சவளல மற்றும் வொடளக), வரி விலக்கு ் ப ற்ற வருமொனம் (எ.கொ ளவ ் க வட்டி, 

லொ  ஈவுகை் மற்றும் ஓய்வூதியம்) மற்றும் பவைிநொட்டு மூல வருமொனம் ; (அது 

சிங்க ்பூருக்கு அனு ்  ் ட்டதொ இல்ளலயொ என் து ப ொருட்டல்ல) முதலியவற்ளற 

உை்ைடக்கும்.  

 

#அவரக்ை் உங்களுடன் சிங்க ்பூரில், ஒசர வீட்டில் வொழ்ந்திரொவிட்டொல், அவரக்ை் 

ஒவ்பவொருவளரயும் ச ண, 2022-இல் நீங்கை் குளறந்தது $2,000 பசலவழித்திருந்தொல் 

மட்டுசம இந்நிவொரணத்ளத சகொரலொம். 
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6d. 

நபரப்பிள்னளனயப் 

பராமரிக்கும் தாத்தா 

பாடட்ி நிவாரணம் 

(நப.ப.தா.நி) 

 

இசத  ரொமரி ் ொைருக்கு 

சவறு யொசரனும்  
ச . .தொ.நி  

சகொரியிருந்தொல், நீங்கை் 

இந்த நிவொரணத்ளதக் 

சகொர முடியொது. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

• நீங்கை் திருமணமொன, மணவிலக்கொன அல்லது ளகம்ப ண்ணொன ஒரு நவனல 

பெய்யும் தாயார் என்றொல், நீங்கை் உங்கை் அல்லது உங்கைின் 

வொழ்க்ளகத்துளண / முன்னொை் வொழ்க்ளகத் துளணயின் ப ற்சறொர ்அல்லது 

தொத்தொ  ொட்டி ஒருவருக்கு உங்கை் ஈட்டிய வருமொனத்திலிருந்து $3,000 கழிவு 

சகொரலொம். சமலும் உங்கை் அல்லது உங்கை் வொழ்க்ளகத்துளண / முன்னொை் 

வொழ்க்ளகத் துளணயின் ப ற்சறொர ்அல்லது தொத்தொ  ொட்டி கட்டொயம்: 

 

(அ) 2022-இல் சிங்க ்பூரில்  குடியிருந்திருக்க சவண்டும்; மற்றும் 

        (ஆ) 2022-இல் (i) 12 அல்லது அதற்கு குளறந்த வயதொன, சிங்க ்பூர ்குடிமகளன 

அல்லது (ii)2022-ஆம் ஆண்டு முழுவதும் திருமணமொகொத அசதொடு 

உடற்குளற அல்லது மன வைரச்ச்ி குன்றிய உங்கை் பிை்ளைகை்* 

யொளரயொவது    ரொமரித்திருக்க சவண்டும்; மற்றும் 

         (இ) 2022-இல், வரத்்தகம், வியொ ொரம், சதரச்ச்ித் பதொழில், வொழ்க்ளகத் பதொழில் 

அல்லது சவளல பசய்து பகொண்டிருக்கக்கூடொது. 

•  டிவம் B-ல் 3-ஆம்  க்கத்தில் இனம் 6(d)-யில் ச . .தொ.நி-க்கொன உங்கை் 

சகொரிக்ளகளயக் குறி ்பிடவும். 
 

*பிை்ளை என் து உங்களுக்கும் உங்கை் வொழ்க்ளகத்துளணக்கும் / முன்னொை் 

வொழ்க்ளகத் துளணக்கும் பிறந்தவர,் மொற்றொன்பிை்ளை அல்லது சட்ட ்பூரவ்மொக 

தத்பதடுக்க ் ட்ட பிை்ளைளய குறி ் தொகும். 

“சிங்க ்பூரில் குடியிருந்திருக்க சவண்டும்” என்றொல் தற்கொலிகமொக சிங்க ்பூரில் 

இல்லொதிருத்தளல (எ.கொ. குறுகிய கொல பவைிநொட்டு ்  யணம்) தவிர 2022-இல் 

சொரந்்திரு ்ச ொர ் நிளலயொக சிங்க ்பூரில் குடியிருக்கிறொரக்ை் என்று ப ொருை். 

ப ொதுவொக, சொரந்்திரு ் வர ் பவைிநொட்டவர ் (FIN அட்ளடதொரரக்ை் மட்டும்) எனில் 

அவர ் 2022-இல் குளறந்தது 8 மொத கொலம் சிங்க ்பூரில் தங்கியிருந்தொல், அவர ்

சிங்க ்பூரில் குடியிரு ் வர ்என கருத ் டுவொர.் 
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6e.  

உடற்குனறயுள்ள 

உடன் பிறந்தவன் 

/ உடன் பிறந்தவள் 

நிவாரணம் 
 

இசத உடன் பிற ்பு(கை்) அல்லது 

வொழ்க்ளகதத்ுளணயின் 

உடன்பிற ்புகைின் ச ரில் சவறு 

யொரும் எந்த நிவொரனத்ளதயும் 

சகொரியிருந்தொல் (ச . .தொ.நி 

தவிர), நீங்கை் இந்த 

நிவொரணத்ளதக் சகொர முடியொது. 

 

 

• நீங்கை் உங்கைின் அல்லது உங்கை் வொழ்க்ளகத் துளணயின், உடல் அல்லது 

மன வைரச்ச்ிக் குன்றிய, சிங்க ்பூரில் வசித்த உடன்பிற ்புகளை 

ஆதரித்திருந்தொல், நீங்கை் சொரந்்திரு ்ச ொர ் ஒவ்பவொருவருக்கும் $5,500 

சகொரலொம். நீங்கை் நிவொரணம் சகொரும் உங்கைின் அல்லது உங்கை் 

வொழ்க்ளகத் துளணயின் உடற்குளறயுை்ை உடன்பிற ்புகை் 2022-ல் 

உங்களுடன் ஒசர வீட்டில்  குடியிருந்திருக்க  சவண்டும். இல்ளலபயனில், 2022-

ல், அவரக்ை் ஒவ்பவொருவளரயும் ஆதரி ் தற்கொக நீங்கை் குளறந்தது $2,000 

பசலவழித்திருக்க சவண்டும். 

 

• இந்த நிவொரணத் பதொளகளய அசத சொரந்்திரு ்ச ொருக்கு நிவொரணம் சகொர 

விரும்பும் உங்கை் உடன்பிறப்புகள் அல்லது வாழ்க்னகத்துனணயின் 

உடன்பிறப்புகளுடன் நீங்கள் பகிர்ந்துபகாள்ளலாம். 

• தயவுகூரந்்து உங்கை் சகொரிக்ளகளய ்  டிவம் B,  க்கம் 3-ல், இனம் 6(e)-ல் 

குறி ்பிடவும். 3-வது மற்றும் அடுத்த உடற்குளறயுை்ை உடன்பிறந்தவர/் 

உடன்பிறந்தவை் நிவொரணத்தின் பமொத்த சகொரிக்ளகளய, அன்புரக்ூரந்்து  

6e-யின் 3-வது வரிளசயில் குறி ்பிடவும். 

 

“சிங்க ்பூரில் குடியிருந்திருக்க சவண்டும்” என்றொல் தற்கொலிகமொக சிங்க ்பூரில் 

இல்லொதிருத்தளல (எ.கொ. குறுகிய கொல பவைிநொட்டு ்  யணம்) தவிர 2022-இல் 

சொரந்்திரு ்ச ொர ் நிளலயொக சிங்க ்பூரில் குடியிருக்கிறொரக்ை் என்று ப ொருை். 

ப ொதுவொக, சொரந்்திரு ் வர ் பவைிநொட்டவர ் (FIN அட்ளடதொரரக்ை் மட்டும்) எனில் 

அவர ் 2022-இல் குளறந்தது 8 மொத கொலம் சிங்க ்பூரில் தங்கியிருந்தொல், அவர ்

சிங்க ்பூரில் குடியிரு ் வர ்என கருத ் டுவொர.் 

 
6f. மநெநி/ நெம நிதி  

நிவாரணம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சிங்கப்பூரர்கள் மற்றும் சிங்கப்பூர் நிரந்தரவாெ ஊழியர்களின் ம.நெ.நி / 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய அல்லது நெம நிதிக் கட்டாயெ ்ெந்தாக்கள் 

 

• இத்தளகய சந்தொக்கை் ம.சச.நி சட்டத்தின் கீழ் உை்ை சட்ட ்பூரவ்ச ்

சந்தொக்களை விட அதிகமொக இருக்கக்கூடொது. 

(அ)  சொதொரணச ்சம் ை வரம்பிற்கொன ம.சச.நி சந்தொ, ஒரு திங்களுக்கு 

$6,000. 

(ஆ)  பமொத்த சொதொரன உளழ ்பூதியத்திற்கொன ஓர ்ஆண்டிற்கொன வரம்பு 

$72,000 (அதொவது 12 மொதங்கை் x $6,000) மற்றும் கட்டொய சசமநிதியின் 

ஒட்டுபமொத்த வருமொன வரம்பு $102,000 (அதொவது 17 மொதங்கை் x 

$6,000). 

 (இ)  $102,000-இருந்து சொதொரன உளழ ்பூதியத்ளதக் கழித்தொல் கிளடக்கும் 

பதொளகயின் சமமொன ஒரு பதொளகயின் அைவுக்சக கூடுதல் 

உளழ ்பூதியத்தின் வரம்பு இட ் டும். 

 
• உங்கை் சவளல வருமொனம் தொனொகசவ சசரத்்துக்பகொை்ை ் ட்டொல், நீங்கை் 

இந்த நிவொரணத்ளதக் நகார நவண்டியதில்னல, ஏபனனில் நொங்கை் 

இத்தகவளல சநரடியொக உங்கை் முதலொைியிடமிருந்து ப றுகிசறொம். 

 

பொந்தத் பதாழில் புரிபவர்கள் மத்திய நெம நிதிக்குெ ் பெலுத்தும் கட்டாயெ ்

ெந்தாக்கள் (பமடிநெவ் ெந்தாக்கள்)  

 

நீங்கை் பசொந்த பதொழில் பசய் வரொக இருந்தொல் (சிங்க ்பூரர ்அல்லது சிங்க ்பூர ்

நிரந்தரவொசி) 2022-ல் $6,000-க்கும் சமல் நிகர வரத்்தக வருமொனத்ளத ் 

ப ற்றிருந்தொல் கண்டி ் ொக பமடிசசவ் சந்தொ பசலுத்த சவண்டும். பமடிசசவ் சந்தொ 

விகிதங்கை்  ற்றிய சமல் விவரங்களுக்கு அன்புகூரந்்து CPF Board website ம.சச.நி 

கழக இளணயத்தைத்ளத ்  ொரக்்கவும்.  

 

உங்கைின் கட்டொய மற்றும் தன்னிசள்ச ம.சச.நி சந்தொக்களுக்கொன பமொத்த வரி 

நிவொரணம் உங்கை் நிகர வரத்்தக வருமொனத்தில் 37% அல்லது $37,740 

வரம்பிட ் டும் இதில் எது குளறசவொ அது நிவொரணமொக வழங்க ் டும். 

இந்த நிவொரணம் ம.சச.நி கழகம் அனு ்பும் தகவலின் அடி ் ளடயில் தொனொகசவ 

சசரத்்துக் பகொை்ை ் டும்.  

https://www.cpf.gov.sg/member
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6g. ஆயுள் 

காப்புறுதி 

நிவாரணம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பொந்த பமடிநெவ் கணக்கில் பெலுத்தப்படும் தன்னிென்ெெ ்ெந்தாக்கள் 

2023 முதல் அமலுக்கு வருகிற டி, தனிந ரக்ை் ஒரு வருடத்தின் வருடொந்திர மசச நிதி 

(CPF)  ங்கைி ்பு வரம்ள  அளடந்துவிட்டொரக்ைொ என் ளதத் தீரம்ொனிக்கொமல் 

தங்கைது பமடிசசவ் கணக்குகைில் எைிதொக நிர ்புத் பதொளக ச ொடவும் இளத 

ஓய்வூதிய நிதி நிர ்புத் பதொளகத் திட்டத்துக்கு இளணயொக ஆக்கவும் ஜனவரி 1, 2022 

அன்சறொ அல்லது அதற்கு ் பிறசகொ அளனத்து தனிந ரக்ைொலும் பசய்ய ் ட்ட மசச 

நிதி நிர ்புத் பதொளகக்கு ் பின்வரும் மொற்றங்கை் நளடப றுகின்றன: 

 

• ஓய்வூதியக் கணக்கு மற்றும் சிற ்புக் கணக்கில் பசய்ய ் டும்  ண நிர ்புத் 

பதொளகக்கொன வரி நிவொரணத்தில், ஒரு தனிந ர ்தனது பசொந்த பமடிசசவ் 

கணக்கில் மற்றும் அவரது குடும் த்தொரின் பமடிசசவ் கணக்குகைில் பசய்யும் 

 ண நிர ்புத் பதொளக உட் டுமொறு விரிவு டுத்த ் ட்டுை்ைது. (ப றுநர ்

சுயபதொழில் பசய் வரொக இருந்து (SEP) பமடிசசவ்-க்கு பசலுத்த சவண்டிய 

பதொளக நிலுளவயில் இருந்தொல் மசச நிதிக் கழகத்தொல் இது 

அனுமதிக்க ் டொது) . 

 

• மசச நிதிக்கு  ணம் நிர ்பும் பதொளகக்கொன அதிக ட்ச நிவொரணம் ஒரு 

மதி ்பீடு ஆண்டிற்கு $16,000 (சுயமொக அதிக ட்சம் $8,000 மற்றும் குடும்  

உறு ்பினரக்ளுக்கு அதிக ட்சம் $8,000 வரி நிவொரணத்ளதக் 

கணக்கிடுவதற்கொன நிர ்புத் பதொளக வரம்புக்கு உட் ட்டது). 

சுயபதொழில் பசய் வரொக, தன்னிசள்ச மசச நிதி  ங்கைி ்புகளை மசச நிதிக் 

கழகத்தின் சுய பதொழில் திட்டத்தின் கீழ், ஜனவரி 1, 2022 அன்று அல்லது 

அதற்கு ் பிறகு (உங்கை் பமடிசசவ் கணக்குக்கு உட் ட) நீங்கை் பதொடரந்்து 

பசய்யலொம். நி ந்தளனகளுக்கு உட் ட்டு, உங்கைது கட்டொய பமடிசசவ் 

 ங்கைி ்புகளுக்கும் தன்னிசள்ச மசச நிதி  ங்கைி ்புகளுக்கும் மசச நிதி வரி 

நிவொரணம் வழங்க ் டும். கூடுதல் தகவலுக்கு, IRAS-ன் இளணயதைத்தில் 

உை்ை  CPF Relief for Self-Employed/Employee who is also Self-Employed – ஐ 
 ொரக்்கவும் [Home>Individual Income Tax>Tax reliefs>CPF Relief for Self-

Employed/Employee who is also Self-Employed]. 
 

சுயபதொழில் பசய் வரொக, நீங்கை் (அ) மசச நிதிக் கழகத்தின் சுயபதொழில் 

திட்டத்தின் கீழ் உங்கை் பமடிசசவ் கணக்கிற்கு தன்னிசள்ச மசச நிதி 

 ங்கைி ்ள ச ்பசய்ய விரும்பினொல் மற்றும்/அல்லது (ஆ) உங்கை் பமடிசசவ் 

கணக்கில்  ணத்ளத நிர ்  விரும்பினொல், (அ) மற்றும்/அல்லது (ஆ)-ஐ 

பசய்வதற்கொன மசச நிதிக் கழகத்தின் சதளவகளையும் வழிமுளறகளையும் 

அறிந்து, அவற்றுக்கு இணங்க சவண்டும். உங்கை் பமடிசசவ் கணக்கிற்கொன 

குறி ்பிட்ட கட்டணத்ளத (அ) அல்லது (ஆ)-ஆக இருக்க சவண்டுபமன் ளத, 

அவ்வொறொக மசச நிதிக் கழகம் வளக ் டுத்துகிறது. 

 

 

 

• நீங்கை் உங்கை் அல்லது உங்கை் மளனவியின் ஆயுை் கொ ்புறுதிகளுக்கொகச ்

பசலுத்திய கொ ்புறுதி கட்டணத்ளத நிவொரணமொகக் கழித்துக் பகொை்ை 

சகொரலொம். 

• உங்கை் பிை்ளையின் ஆயுை் கொ ்புறுதிகளுக்கொகச ் பசலுத்திய கொ ்புறுதிக் 

கட்டணத்ளத நீங்கை் கழிக்க இயலொது. 

• இந்த நிவொரணத்ளதக் சகொருவதற்கு, 2022-இல் உங்கைின் பமொத்த கட்டொய 

ஊழியர ்ம.சச.நி சந்தொ மற்றும் சுயபதொழில் புரி வர ்  பமடிசசவ் / தன்னிசள்ச 

ம.சச.நி சந்தொ மற்றும்  2022-ல் உங்கை்  பமடிசசவில் பசலுத்திய தன்னிசள்ச 

பரொக்கச ் சந்தொ $5,000 –க்கு குனறவாக இருக்க சவண்டும் மற்றும் கொ ்புறுதி 

சந்தொக்களை 2022-ல் கட்டொயம் பசலுத்தியிருக்க சவண்டும். 

• நீங்கை் உங்கை் ஆயுை் கொ ்புறுதிளய 1973 ஆகஸ்ட் 10-ஆம்  நொை் அல்லது 

அதற்கு பின் வொங்கியிருந்தொல், உங்கை் கொ ்புறுதி நிறுவனத்திற்குச ்

சிங்க ்பூரில் ஓர ்அலுவலகம் அல்லது கிளை இருக்க சவண்டும்.  

• கீழ்க்கொண் வற்றில் எது குனறவாக  உள்ளநதா அளதக் சகொரலொம்:  

(அ) $5,000 மற்றும் உங்கை் ம.சச.நி சந்தொ இளடயிலொன சவறு ொடு; அல்லது  

(ஆ) உங்கைின் பசொந்த / உங்கை் மளனவியின் ஆயுை் கொ ்புறுதி பசய்ய ் ட்ட 

மதி ்பில் 7% வளர அல்லது பசலுத்திய கொ ்புறுதி சந்தொத் பதொளக.  

https://www.iras.gov.sg/taxes/individual-income-tax/basics-of-individual-income-tax/tax-reliefs-rebates-and-deductions/tax-reliefs/central-provident-fund-(cpf)-relief-for-self-employed-employee-who-is-also-self-employed
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6h. கல்விக் 

கட்டணங்கள் 

நிவாரணம் 

 

பின்வரும் நினலகளில், நீங்கள் பெலுத்திய உண்னமயான கல்விக் 

கட்டணங்களுக்கு நீங்கள் அதிகபட்ெமாக $5,500 வனர கழிவு நகாரலாம்: 

(அ) 2022-ல்  டி ்பு அல்லது ஆய்வரங்கு/ மொநொட்டில் கலந்துபகொண்டிருந்தொல்:  

        (i)ஒ ்புதல் ப ற்ற கல்வி, நிபுணத்துவ அல்லது பதொழில் தகுதிக்கு 

இட்டுசப்சல்லும் ஏசதனும்  டி ்பு பதொடர ்ொனது; அல்லது (ii) உங்கைின் 

தற்ச ொளதய வரத்்தகம், வியொ ொரம், சதரச்ச்ித் பதொழில், வொழ்க்ளகத் 

பதொழில் அல்லது சவளல பதொடர ்ொனது; அல்லது 

 

(ஆ)  நீங்கை் 1  ஜனவரி  2020-க்கும் 31 டிசம் ர ்2021-க்கும் இளடசய ஏசதனும்  டி ்பு, 

ஆய்வரங்கு / மொநொட்ளட நிளறவு பசய்திருந்து 2022-ஆம் ஆண்டில் 

அவற்றுடன் பதொடரப்ுளடய புதிய வரத்்தகம், வியொ ொரம், சதரச்ச்ித் பதொழில், 

வொழ்க்ளகத் பதொழில் அல்லது சவளலளயத் பதொடங்கியிருந்தொல்  

 

• கல்விக் கட்டணங்கைில்  திவு அல்லது நுளழவுக் கட்டணம், சதரவ்ுக் 
கட்டணம், துளண ் ொடக் கட்டணம், தகுதித் சதரவ்ுக் கட்டணம் (கணினி 
 ொடங்களுக்கு) ஆகியளவ அடங்கும். வொழ்க்ளக முளறச ்பசலவு,  ொட ்புத்தக 
பசலவு அல்லது  யணச ் பசலவுகை்  ஆகியளவ மற்றும் உங்கை் 

முதலொைி/சவறு எந்த நிறுவனங்கைினொல் பசலுத்த ் ட்ட அல்லது 

திரு ்பித்தர ் ட்ட எந்த பதொளகளயயும் நீங்கை் சகொர முடியொது. 
 

• இந்த நிவொரணம் இதுவளர சவளல அல்லது வரத்்தகம், வியொ ொரம், சதரத்்திச ்
பதொழில் ஏதும் பசய்திரொத  லதுளற பதொழில்நுட் க் கல்லூரி / 
 ல்களலக்கழக ்  ட்டதொரிகைது  லதுளற பதொழில்நுட் க் கல்லூரி / 
 ல்களலக்கழக் கல்விக் கட்டணங்களுக்கு ் ப ொருந்தொது. கல்விக் கட்டண 
சநொக்கத்திற்கு விடுமுளற கொல சவளலகை் அல்லது உை்ைக ்  யிற்சிகை் 
சவளலகைொக கருத ் டமொட்டது. 

 

உங்கை் மதி ்பீட்டிற்குரிய வருமொனம் $22,000-க்கு குளறவொக இருக்குமொயின்,  நீங்கை் 

கல்விக் கட்டணங்களுக்கொன உங்கை் சகொரளல  ஒத்திளவக்கலொம். சமலும் தகவல் 

அறிய அன்புகூரந்்து  IRAS-ன்  இளணயத்தைத்தில் உை்ை Course Fees Relief – ஐ 
 ொரக்்கவும். [Home>Taxes>Individual Income Tax>Basics of Individual Income Tax>Tax 
reliefs, rebates and deductions> Tax reliefs> Course Fees Relief]  

 
 

6i. பவளிநாட்டு 

இல்லப்பணியாளர் 

தீரன்வ (பவஇ) 

நிவாரணம் 

பின்வரும் நிளலகைில் நீங்கை் 2022-இல் ஒரு பவஇ-க்கு பசலுத்திய தீரள்வத் 

பதொளகயின்  இருமடங்னக உங்களுளடய ஈட்டிய வருமானத்திற்கு எதிரொக 

கழித்துக் பகொை்ைலொம்: 

(அ) 2022-இல் கணவருடன் வொழ்ந்த திருமணமொன ப ண்பணனில்; அல்லது 

(ஆ)2022-இல் சிங்க ்பூரில் குடியிருக்கொதக் கணவளரக் பகொண்ட திருமணமொன 

ப ண்பணனில்; அல்லது 

(இ)கணவரிடமிருந்து பிரிந்து, மணவிலக்கொன அல்லது ளகம்ப ண்ணொக 

இரு ் சதொடு, 2022-இல் தன்னுடன் வொழ்ந்த பிை்ளைக்கொக, பிை்ளை நிவொரணம் 

சகொரக்கூடிய ப ண்பணனில். 

 

இத்தீரள்வ உங்கைொல் அல்லது உங்கை் கணவரொல் பசலுத்த ் ட்டது என் து ஒரு 

ப ொருட்டல்ல. நீங்கை் பின்வருவனவற்றில் எது குளறசவொ அளதக் சகொரலொம்: 

 

(அ) பசலுத்த ் ட்ட தீரள்வளய ் ச ொல்  இருமடங்கு, $1,440 வளர  (நீங்கை் சலுளகத்   

தீரள்வக்குத் தகுதி ப ற்றிருந்தொல், மொதம் $60) அல்லது $7,200/$10,800*; அல்லது 
 (ஆ) நீங்கை் ஈட்டிய வருமொனத் பதொளக.  

 

*முதல் பவைிநொட்டு இல்ல ் ணியொைருக்கொன  சலுளக இல்லொ தீரள்வ விகிதம், 

ஒரு திங்களுக்கு $300. பமொத்த நிவொரணத் பதொளக = ($300 X 12) X 2 = $7,200 
 

அதற்கடுத்த பவைிநொட்டு இல்ல ் ணியொைரக்ளுக்கொன சலுளக இல்லொ தீரள்வ 
விகிதம், ஒரு திங்களுக்கு  $450. பமொத்த  நிவொரணத் பதொளக = ($450 X 12) X 2 = $10,800 

 

https://www.iras.gov.sg/taxes/individual-income-tax/basics-of-individual-income-tax/tax-reliefs-rebates-and-deductions/tax-reliefs/course-fees-relief
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பபற்நறாரியல்; 
வரித்தள்ளுபடி 

(PTR)* 

 
 
 
 
 
 
 

 

நீங்கை்  ஒரு  பிை்ளைளயயுளடய மணமொன, மணவிலக்கு ் ப ற்ற அல்லது 

துளணளய இழந்த, 2022-ல் சிங்க ்பூரில் வரி பசலுத்தும் குடியிரு ் ொைரொக 

இருந்தொல், பின்வரும் நிளலயில் ப ற்சறொரியல் வரித் தை்ளு டிளய நீங்கை் 

சகொரலொம்: 

(அ) 2022-இல் உங்களுக்கும் உங்கை் வொழ்க்ளகத் துளணக்கும் / முன்னொை்    

வொழ்க்ளகத்  துளணக்கும் பிறந்த ஒரு பிை்ளை; அல்லது 

(ஆ) 2022-இல் 6 வயளத அளடயும் முன் சட்ட ்பூரவ்மொக தத்து எடுக்க ் ட்ட ஒரு 

பிை்ளை; அல்லது 

(இ) உங்களுக்கும் உங்கை் வொழ்க்ளகத் துளணக்கும் / முன்னொை் வொழ்க்ளகத் 

துளணக்கும் உங்கைின் திருமணத்திற்கு முன் பிறந்த பிை்ளை மற்றும்  உங்கை்  

பிை்ளை 6 வயளத அளடயும் முன் நீங்கை் 2022-இல் சட்ட ்பூரவ்மொகத் 

திருமணம் பசய்து பகொண்டிருந்தொல். 

அந்த பிள்னள :  

 

(அ) பிற ்பின்ச ொது அல்லது அதற்கு பின் 12 மொதங்களுக்குை் சிங்க ்பூர ்

குடிமகனொக  இருக்க சவண்டும்; அல்லது  

(ஆ) சட்ட ் டி தத்பதடுத்துக்பகொை்ளும் சநரத்தில் அல்லது அதற்கு பின் 12    

மொதங்களுக்குை் சிங்க ்பூர ்குடிமகனொக இருக்க சவண்டும். அல்லது  

(இ)  இயற்ளக ப ற்சறொரின் திருமணத்தின் ச ொது அல்லது அதற்கு பின் 12   

மொதங்களுக்குை் சிங்க ்பூர ்குடிமகனொக இருக்க சவண்டும்.  

 

• ப ற்சறொரியல் வரித் தை்ளு டிக்குத் தகுதி ப ற்றிருக்கும் பிை்ளை எனும் 

ப ொருட்டில்லொமல் ஒசர வீட்டில் வசிக்கும் உங்கை் அளனத்து 

பிை்ளைகளுக்கும், பிறந்த நொளை, சட்ட ்பூரவ்மொக தத்பதடுத்த நொளை 

அல்லது ப ற்சறொரின் திருமண நொளை ளவத்துதொன் உங்கை் பிை்ளையின் 

பிற ்பு வரிளச நிரண்யிக்க ் டுகிறது.  

 

• சூழ்நிளலக்சகற் , ஒரு பிை்ளையின் பிற ்பின் ச ொதும், தத்பதடுக்கும் 

ச ொதும் அல்லது ப ற்சறொரின் திருமணத்தின் ச ொதும், அ ்பிை்ளையின் 

உடன்பிறந்தவரக்ைின் எண்ணிக்ளகளய நிரண்யிக்க, அதன் இறந்த 

உடன்பிற ்பும் கணக்கில் பகொை்ை ் டும். 

 

• மதி ்பீடு ஆண்டு 2022- இருந்து, இறந்து பிறந்த குழந்ளதயும் அவரது 

குடும் த்திலுை்ை குழந்ளதயின் வரிளசளய நிரண்யிக்கும்ச ொது 

கருத்தில்பகொை்ை ் டும் 

 

 

• ப ற்சறொரியல்; வரித்தை்ளு டி தை்ளு டித் பதொளக தகுதிப ரும் ஒவ்பவொரு 

பிை்ளைக்கும் அதன் குடும்  பிற ்பு வரிளசயின் அடி ் ளடயில் சவறு டும்: 

 (அ) 1வது பிை்ளைக்கு: $5,000;  

 (ஆ) 2 வது பிை்ளைக்கு : $10,000;  

 (இ)  3வது மற்றும் அதற்கடுத்த பிை்ளைக்கு: ஒவ்பவொரு பிை்ளைக்கும் $20,000 

 

நீங்களும் உங்கை் வொழ்க்ளகத் துளணயும் ப ற்சறொரியல் வரித் தை்ளு டிளய 

இருவரும் ஒ ்பு பகொண்ட  கிரவ்ின்  அடி ் ளடயில்  கிரந்்து பகொை்ைலொம். 

சகொர ் டும் ப ற்சறொரியல் வரித் தை்ளு டி விகிதம் 100% இல்லொவிடில் அல்லது 

தை்ளு டி  கிரள்வ உங்களுக்குை்  ஓ ்புக்பகொை்ை முடியவில்ளல எனில் உங்கை் 

இருவருக்கும் இளடசய இந்த தை்ளு டிளய நொங்கசை சரி  ொதியொக ் 

 கிரந்்தைி ்ச ொம். ப ற்சறொரியல் வரித் தை்ளு டி உங்கை் மற்றும்/அல்லது உங்கை் 

வொழ்க்ளகத்துளணயின் வருமொன வரிக்கு எதிரொக  கழித்துக் பகொை்ை ் டலொம். 

அந்த மதி ்பீட்டு ஆண்டில் பசலுத்த ் ட சவண்டிய வரித் பதொளக தை்ளு டிளய 

விடக் குளறவொக இருந்தொல்,  யன் டுத்த ் டொத தை்ளு டிளய, வரும் 

ஆண்டுகைில்  பசலுத்த ் ட சவண்டிய வருமொன வரி பதொளகக்கு எதிரொக, 

தை்ளு டி முடியும் வளர முழுளமயொக  யன் டுத்திக் பகொை்ைலொம். 

 

நீங்கள் பபற்நறாரியல் வரித் தள்ளுபடினய (PTR) முதன்முனறயாகக் 

நகாருகிறீர்கள் என்றால், தயவுகூரந்்து இளண ்பு 2-ன் இனம் 7–ஐ நிளறவு பசய்து 

பின்வரும் ஆவணங்கைின் நிழற்பிரதிளய அனு ் வும், ப ொருந்துமொயின்:  
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(அ) தத்து எடுத்த பிை்ளை எனில் சட்ட ்பூரவ் தத்து  த்திரங்கை்; மற்றும்/அல்லது  

(ஆ) சிங்க ்பூருக்கு பவைிசய  திவு பசய்ய ் ட்ட திருமணத்திற்குத் திருமணச ்

சொன்றிதழ். 
 

• பெற்ற ோரியல் வரித் தள்ளுெடியய இருமுய  ற ோருவயத தவிர்ப்ெதற் ோ , எந்த 
ஒரு ெிள்யையும் இரு குடும்ெங் ைின் உறுப்ெினரோ   ருதப்ெடமோட்டோது. எனறவ  
முந்யதய திருமணத்தின் மூலம் ெி ந்த ெிள்யை ள், அவர் ைது ெோது ோப்பு உரியம, 
ெரோமரிப்பு,  ட்டுப்ெோடு மற்றும் வோழ்க்ய முய  ஏற்ெோடு ஆ ியவற்ய   ருத்தில் 
ப ோண்டு ஒறர ஒரு பெற்ற ோரது குடும்ெத்துடன் மட்டுறம 
றேர்த்துக்ப ோள்ைப்ெடுவோர் ள்.  

 

• ெயன்ெடுத்தப்ெடோமல் இருக்கும் பதோய யய myTaxPortal மூலம் நீங் ள் உங் ள் 
 ணக் ிலிருந்து உங் ள் வோழ்க்ய த்துயண  ணக் ிற்கு மோற் டீு 
பேய்துக்ப ோள்ைலோம். 

 

*உங் ைின் தகுதிபெற்  ெிள்யையய றவப ோரு குடும்ெத்திற்கு தத்து 
ப ோடுத்திருந்தோல், இந்த நி ழ்வு நயடபெற்  ஆண்யடத் பதோடர்ந்து வரும் 
மதிப்ெடீ்டு ஆண்டிலிருந்து இந்த ெிள்யைக் ோ  வழங் ப்ெட்ட  பெற்ற ோரியல் 
வரித் தள்ளுெடியில் உள்ை மீதத் பதோய யய நீங் ளும் உங் ள் வோழ்க்ய த் 
துயணயும் இழக்  றநரிடும். 
 

*மணவிலக் ோனவர் ள் தங் ள் மணவிலக்குக்குப் ெி கும் மீதமுள்ை 
பெற்ற ோரியல் வரித் தள்ளுெடியயத் பதோடர்ந்து ெயன்ெடுத்த 
அனுமதிக் ப்ெடுவோர் ள். மணவிலக் ோனவர் மறுமணம் பேய்து ப ோண்டோல், 
முந்திய திருமணத்தில் ெி ந்த ெிள்யையின்  பெற்ற ோரியல் வரித் 
தள்ளுெடியின் மீதத் பதோய யயப் புதிய வோழ்க்ய த் துயணயுடன் ெங் ிட்டுக் 
ப ோள்ை அனுமதியில்யல. 
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