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(YA) ஆண்

நாள் : 15 ஏப் ரல் 2019

க்ைகைய நீ ங் கள் ெபற்

2019-ஆன ெபா

காட்

ந்தால் தாக்கல் ெசய் வ

(ப

வம் B1)
ம் .

கட்டாயமா

தகவல் கள்

இத்தகவல் கள் வரி ெச த் பவர்களின் வரிக் கடைமகைள ரிந்
ெகாள் ள ேவண் ய ேமம் பட்ட ெபா த் தகவல் கேள அன்
எழக்
ய அைனத் ஐயங் க க் ம் ர் கா
ம் ேநாக்க ைடயைவ அல் ல.

இந்த தகவல் 1 ஜனவரி 2019-இன் ப சரியான . இந்த தகவல் , நைட ைற ல் உள் ள சட்டங் கள் மற் ம் ெசயல் ைறகைள ஒத்
இ ப்பைத உ
ப த்த எல் லா
யற்
ம் எ க்கப்ப ம் அேத ேவைள ல் , ஏதாவ மாற் றங் கள் ஏற் ப மா ன் அதற் ேகற் ப
எங் கள் நிைலப்பாட்ைட மாற் க்ெகாள் ம் உரிைம IRAS- உள் ள .

www.iras.gov.sg என்ற IRAS – இன் இைணயதளத்ைதப் பார்க்க ம் .

வரிப் பற் ய ெபா வான ேமல்
பரங் கைளத் ெதரிந் ெகாள் ள;

Ask Jamie என்ற ெமய் நிகர் உத ச் ேசைவைய (Virtual Assistant) அ
, வாி ெதாடர்பான ேகள் க க்
ைர ல் ப ல் ெபற அல் ல எங் க டன் இைணயத் ல் உைரயாட;

வரி நிவாரணங் க க்கான உங் களின் த
நிைலைய சரிபார்த் க் ெகாள் ள “தனி ஆள் நிவாரண
உத
ேதைவயா?
த
நிைலைய அ
ம் க
” –ஐ பயன்ப த்த; மற் ம்

உங் கள் வாடைக வ மானத்ைதக் கணக் ட “வாடைக கணிப் பான்”-ஐ பயன்ப த்த.

உங் கள் வ மான வரி கடன்பாட்ைட கணக் ட “வ மான வரி கணிப் பான்”-ஐ பயன்ப த்த.
ழ் க்கா
ம் வ களில் எங் கைளத் ெதாடர் ெகாள் ள ம் :
அைழக்க: 1800-3568300
ன்னஞ் சல் : mytax.iras.gov.sg (myTax Mail-ஐ பயன்ப
வரி ம ப் ட்
ஆண்
2019–ஆன
வ மான வரி
தங் கள்

இைணப் கள்
1&2

வரி ம

ப் ட்

ஆண்

2019-இன் வரி

உங் க க் த் ேதைவ
ப் ன் மட் ம் தய ெசய்
ப வம் B1-உடன் இைணத் தாக்கல் ெசய் ய ம் .
உங் களிடம் ேகட்கப்பட்



ெகாைடகள் , கல்
மாட்டா , ேம

ைறயான ப
தய



ப

ெசய்
ேவ

ைறந்த

ப வம் B1-இன், பக்கம் 2-இன்

1. ேவைல

ம் அைவ அ

ரி

ேவ

க்கப்பட்

ல் அ
கள் மற்

த்த வ

5வ

A மற்

1 மற்

ப்

ய கட்டணச் ட்

ர்த்

2-ஐ

சந்தாக்கள் , நன்

கள் ேபான்ற
கள் எ

ெசய்

ம்

ைண
ப்

த்தரப் பட

ம் .
மானம் , க

கள் மற்

ம் மற்

ம் க

கைள

டங் க

பா காப்பாக ைவத்

1-ஐ

ம் /அல் ல

க்கான கட்டணச் ட்

ம் , கட்டணச் ட்

ம் இைணப்

ெகாள் ள www.iras.gov.sg-ஐ காண்க.

ம் நிவாரணங் க

ம் ஆவணங் கைள நீ ங் கள் ைவத்

க்காவ

)

ய, உங் களின் ப வம் B1- உடன் காப்

நீ ங் கள் ேகா ம் நிவாரணங் கள் மற்

கைள

இைணப்

ப் ப ேவண்டாம் . நீ ங் கள் அ

உங் கள் வரிப் ப வத்



ந்தாெலா

க் கட்டணங் கள் ேபான்றவற்

ஆவணங் கைள அ

ஆவணங் கைள
சமர்ப் த்தல்

தங் கைளத் ெதரிந்

த்

ர்த்

க்க ேவண்

கள் ேபான்றைவக்

ம் ஆவணங் கைள

ெசய் தல் : வ

க்க ேவண்

க்கான அைனத்
ம் .
ைறயான

ம் சரிப்பார்ப்பதற்

ஏ வாக

ம் .

மானம்

ம ப் ட் ல் தாேன ேசர்த் க்ெகாள் ளப் ப ம் ேவைல வ மானம்
(தாேன ேசர்த் க்ெகாள் ளப்ப ம் ட்டத் ல் (AIS) பங் ெப ம்
தலாளிகளின் பட் யைல
www.iras.gov.sg-இல் காண்க)

உங் கள் ேவைல வ மானம் பற் ய தகவைல நாங் கள் ேநர யாக உங் கள்
தலாளி ட
ந்
ெபற் க்ெகாள் வதால் , நீ ங் கள் இ பற் ய
வரங் கைளத் தர ேவண்டாம் . நாங் கள் இந்த
தகவைல தானாகேவ உங் கள் ம ப் ட் ல் ேசர்த்
ேவாம் . மாறாக, “0” என்
ப் ட ம் .

உங் கள் ேத ய ேசைவயாளர் சம் பள வரங் கைள
ப் டத் ேதைவ ல் ைல, இந் தத் தகவைல
தற் காப் அைமச் / ங் கப் ர் காவல் ைற /
ைமத் தற் காப் ப் பைட ஆ யவற் ட
ந்
நாங் கள் ேநர யாகப் ெப
ேறாம் . மாறாக, “0” என்
ப் ட ம் .
ம


ப் ட் ல் தாேன ேசர்த்

க்ெகாள் ளப் படாத ேவைல வ

மானம்

சம் பளத்ெதாைக, ஊக்கத்ெதாைக, இயக் நரின் கட்டணம் மற் ம் ற வைக ேவைல வ மானம்
த யவற் ைற உங் களின் ப வம் IR8A-இல் இ ப்ப ேபாலேவ ப வம் B1-இன் பக்கம் 2-இல்
ைறேய இனங் கள் 1(a)
தல் 1(d) வைர ல்
ப் ட ம் . மற் ற வைக ேவைல வ மானத் ல் ,
ப
ேநர வ மானம் , ப த்ெதாைககள் , பணமல் லாத ச ைககள் , பணிக்ெகாைடகள் ,
ஓய்
யம் ( ங் கப் ர் அர ஓய்
யத்ைத த ர) மற் ம் வரிக் ட்பட்ட ெராக்கம் அல் ல
பணமல் லாத ச ைககள் , அதாவ பங் ேதர் உரிைம
ந் ெபறப் பட்ட ஆதாயம்
ேபான்றைவ அடங் ம் .
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நீ ங் கள் IR8A ப வத்ைத 31 மார்ச் 2019-உள் உங் கள்
தலாளி ட
ந் ெபற ல் ைலெயனில் ,
2018-ஆம் ஆண் ற் கான உங் களின் உத்ேதச ம ப் வ மானத்ைதக் ெகா க்கலாம் . எனி ம் ,
அன்
ர்ந் உங் கள் ப வம் IR8A- ஐ ெபற் ற டன் எங் க க் அ ப் ைவக்க ம் .
ன்வ ம் நிபந்தைனகைள நிைற ெசய் தால் தய ெசய் ப வம் IR8A/S மற் ம் /அல் ல
இைணப் கள் 8A/8B-ஐ அ ப் ைவ ங் கள் :
(அ) உங் கள் வ மான வரிைய உங் கள்
தலாளி கட் வதாக
ந்தால் ; அல் ல
(ஆ) நீ ங் கள் பங் த் ேதர் உரிைம
ந் ஆதாயம் ெபற்
ந்தால் ; அல் ல
(இ) நீ ங் கள் வழக்காமான
ப் பாளர் அல் ல (NOR) எ ம் ச ைகையக் ேகாரினால் .

ேவைலச் ெசல கள்

உங் கள்
தலாளியால்
ப் த் தரப் படாத, அ வலக கடைமகள் ெதாடர்பாகச், ெசய் த
ெசல கைள நீ ங் கள் ேகாரலாம் . எ த் க்காட்டாக, ேபாக் வரத் ெசல கள் (ேமாட்டார்
வண் க க் ச் ெசய் த ெசல கைளத் த ர்த் ),
ந் உபசரிப் ச் ெசல கள் , நி ணத் வ
அைமப் கைளக் க் கட் ய சந்தாக்கள் , ஸாகாட் ஃ ட்ரா மற் ம் பள் ளிவாசல் கட்டட நி
த
(உங் கள்
தலாளி தாேன ேசர்க் ம் ேவைல வ மானத் ட்டத் ல் (AIS) இ ந்தால் உங் கள்
வ மானத்
ந் க க்கப் பட்ட ெதாைகையத் த ர மற் ற ெதாைக).

அன்
ர்ந் ெசல ன் தன்ைம, ெசல ெசய் த நாள் , ெசல ட்ட ெதாைக ேபான்றவற் ைற
ப் ட் , ஏற் பட்ட உண்ைமயான ெசல க க்காக ஒ பட் யைல உங் கள் வரிப்
ப வத் டன் நீ ங் கள் இைணக்க ேவண் ம் . ேம ம் அைனத் வர
ட் கைள ம் ,
சரிப் பார்க் ம் ேநாக்கத் ற் காக நீ ங் கள் ைவத்
க்க ேவண் ம் . உத்ேதச ம ப்
கள்
ஏற் க்ெகாள் ளப் படமாட்டா .

நீ ங் கள் ங் கப் ர் அைடயாள அட்ைட / ெவளி நாட்டவர் அைடயாள அட்ைட ைவத்
ப் பவராக
இ ந் , ங் கப் ர் இஸ்லா ய சமய மன்றத் டம் (MUIS) வரம் ெகா த்
ந்தால் , ஸாகாட்
ஹர்டட
் ா கட்டணத் ற் க
ேகார ேவண்டாம் . அந்த ெதாைக தானகேவ உங் க ைடய
வ மான
லத் ற் எ ராக ைறேய க த் க்ெகாள் ளப் ப ம் .

மற் ற வ மானம் ( 2018-ஆம் வ டத் ல் இனங் கள் 1
தல் (9) வைர
ஏேத ம் ெகாண்
ந் தால் , இைணப் 1-ஐ ர்த் ெசய் ய ம் )

1. வர்த்தகம் ,

ைடக் ம்
வாடைக

ந்

டப் பட்

ள் ள வ

மானத்ைத நீ ங் கள்



ேதர்ச் த் ெதா ல் / வாழ் க்ைகத் ெதா
ந்தான ஆதாயங் கள் என்ப
ய-ேவைல ெசய் ம்
நபர்களால் சம் பா க்கப் பட்ட வ மானத்ைதக்
க் ம் (எ.கா. ம த் வர், காப் ட் / ெசாத்
கவர்,
நிய க்கப் பட்ட வணிகரின்
ர நி , தனியார் ஆ ரியர்,உணவங் கா
யாபாரி, வாடைகக் கார்
ஓட் நர், ஒப் பந்தகாரர்). வர்த்தகம் / யாபாரத் ற் , அன்
ர்ந் அைமப் ன் தனிச் றப் எண்
(UEN)/
ட் த்ெதா ல் வரி
ப் எண்ைண ெகா க்கப் பட் ள் ள ெபட்
ல்
ப் ட ம் .



ெமாத்த வாடைக ல் அைறகலன் மற் ம் ெபா த் மானங் களின் வாடைக ம் உள் ளடங் ம் .
வாடைக வ மானம் ஈட் ம் ஒேர ேநாக்கத் ற் காக வாடைக காலத் ன் ேபா ெசய் யப் பட்ட
ெசல கைள நீ ங் கள் ேகாரலாம் .

யாபாரம் ,
ேதர்ச ் த்
ெதா ல்
அல் ல
வாழ் க் ைகத்
ெதா ல்

2. ெசாத்

ல் பட் ய

வாடைக வ மானத்ைத அ
த்தல்
 வாடைகக்
வதன்
லம் உங் க க் வாடைக ைடத்
ந்தால் :
(அ) 2018-இல் ஒ தனி அல் ல
ட் உரிைம ள் ள ெசாத்
ந் நீ ங் கள் வாடைக
ெபற்
ந்தால் அன்
ர்ந் ெமாத்த வாடைக/ஏற் பட்ட ெசல களின்
வரங் கைளத் தர ம்
ேம ம் சட்டரீ யான உரிைம ன் அ ப் பைட ல் நிகர வாடைக ல் உங் கள் பங் ைகக்
ப் ட ம் .
(ஆ) உங் கள் ெசாத் ன் ஒ ப
ைய வாடைகக்
ம் ேபா (எ.கா 1 அைற) நீ ங் கள் வாடைகக்
டப் ப ம் அைறகளின் எண்ணிக்ைக ன் அ ப் பைட ல் ேகாரக்
ய ெசல கைள ரித்
கணக் ட ேவண் ம் .

ெசாத் வரிையத் தாமதமாகச் ெச த் யதற்
க்கப் பட்ட அபராதம் , ந் ய ஆண் ச்
ெசாத் வரி,
தல் வாடைகதாரைரப் ெபற ஏற் பட்ட ெசல கள் (எ.கா. தர ப் பணம் , ளம் பர
மற் ம் சட்டச் ெசல கள் ), தல் அைறகலன்க க்கான ெசல கள் , அைறகலன் மற் ம்
ெபா த் மானங் க க்கான ேதய் மானச் ெசல கள் , தல் ப
பார்ப் மற் ம்
ப் ப் ச்
ெசல கள் ,
ப் க் ெகா த்த கடன் ெதாைக, ெசாத் ற் ெசய் யப் பட்ட ேசர்க்ைககள் மற் ம்
மாற் றங் க க்கான ெசல கள் ேபான்ற க த் க்ெகாள் ள
யாத ெசல கைலக் ேகாரா ர்கள் .
வாடைக பற் றாக் ைறகள் (அதாவ , ெசாத்ைத வாடைகக்
ட ஏற் ப ம் க
க்ெகாள் ளக்
ய
ெசல கள் அந் தச் ெசாத்
ந்
ைடத்த ெமாத்த வாடைகையக் காட்
ம் அ கமாக
இ த்தல் ) ேவ எந் த த வ மானத் ற் எ ராக ம் ஈ ெசய் ய
யா .

உங் கள் வாடைக வ மானத்ைத கணக் ட, எங் கள் ‘Rental Calculator’-ஐ www.iras.gov.sg- இல் காண ம் .

Page 2

வாடைகக்
டப் பட்ட
ப் ெசாத் க் மட் ம் வாடைக ெசல கைளக் ேகா தல்

ங் கப் ரில் உள் ள ஒ
ப் ெசாத்
ந்
ைனப் பற் ற வாடைக வ மானத்ைத
ெப வதற் கான ெசல க க்
ழ் க்க
ம் ஏேத ம் ஒன்ைறக் ேகாரலாம் .
(அ) அடமானக் கடன் வட் மற் ம் ெமாத்த வாடைக ல் 15%-ஐ க தத்தக்க வாடைகச்
ெசல களாக, நிபந் தைனக க் உட்பட் ; அல் ல
(ஆ) ெசல டப் பட்ட உண்ைமயான வாடைகச் ெசல கள் .

ப் ச் ெசாத் க்களில்
ப் அல் லாத பயன்பாட் ற் (எ.கா ழந் ைதப் பராமரிப்
நிைலயம் , ஊ யர் தங் ம்
ேபான்றைவ) அ ம அளிக்கப் பட்ட எந்தச் ெசாத் ம்
உள் ளடங் கா. ேமல்
பரங் க க் , IRAS இைணயப் பக்கத் ல் உள் ள “Simplification of Claim of Rental
Expenses for Individual” என்ற IRAS e-Tax வ காட் ைய அன்
ர்ந் பார்க்க ம் .
க






தப் ப ம் வாடைக ெசல கைள அ ப் பைடயாகக் ெகாண்ட வாடைக ெசல க க்
நாங் கள் ெமாத்த வாடைக ல் 15% - ஐ வாடைகச் ெசல களாக தானாகேவ அ ம ப் ேபாம் .
உங் களின் வாடைகச் ெசல கள் ெதாடர்பான ப ேவ கைள நீ ங் கள் ைவத்
க்கத்
ேதைவ ல் ைல.
வாடைகக்
டப் பட்ட ெசாத்ைத வாங் வதற் எ த்த கட க் ச் ெச த் ம் அைடமானக் கடன்
வட் , ஏ ம் இ ந் தால் , நீ ங் கள் ேகாரலாம் . எனி ம் நீ ங் கள் அைடமானக் கடன் வட் ெதாடர்பான
ஆதாரச் ட் கைள சரிபார்க் ம் ேநாக்கங் க க்காகக் ைறந்த 5 ஆண் க க் ைவத்
க்க
ேவண் ம் .
வாைடைகக்
டப்பட்ட மற் ற எல் லா
ப் ச் ெசாத் க்க க் ம் க தப் ப ம் ெசல கள்
அ ப் பைடேய உபேயா க்கப் பட ேவண் ம் .

இந் தக் க தப் ப ம் ெசல கள்
ப் பத்ேதர்
ன்வ ம்
ழ் நிைலகளில் ெபா ந் தா :

ெபற் ற வாடைக வ மானம் ெதாடர்பாக நீ ங் கள் க த் க்ெகாள் ளக்
ய ெசல (அடமானக் கடன்
வட் த ர்த் ) எைத ம் ெசய் ய ல் ைல; அல் ல

நீ ங் கள் இந்த வாடைக வ மானத்ைத ங் கப் ரில் ஒ
ட் த் ெதா ல்
லம் ெபற் ர்கள் ;
அல் ல

நீ ங் கள் இந்த வாடைக வ மானத்ைத ஓர் அறங் காவ ன் ழ் இ௫க் ம் ெசாத்
ந்
ெபற் ர்கள் ; அல் ல

நீ ங் கள் இந்த வாடைக வ மானத்ைத
ப் அல் லாத பயன்பாட் ற் (எ.கா ழந் ைதப்
பராமரிப் நிைலயம் , ஊ யர் தங் ம்
ேபான்றைவ) அ ம அளிக்கப் பட்ட ெசாத்
ந்
ெபற்
க்
ர்கள் .
நீ ங் கள் உண்ைமயான ெசல களின் அ ப் பைட ல் ேகார
ப் ேதர் ெசய்
ந்தால்
 அன்
ர்ந் ஆதரா ர்வ ஆவணங் கைள (எ.கா. வாடைக ஒப் பந்தங் கள் , வங் அடமானக் கடன்
அ க்ைககள் , கட்டணப் பட் யல் கள் மற் ம் ட் கள் ) ைறந்த 5 ஆண் க க் சரிபார்க் ம்
ேநாக்கத் ற் காக ைவத்
ங் கள் .

_

3. உரிைமத்ெதா
ைக

4. கட்டணம்







ப் அல் லாத வாடைகக்
டப் பட்ட ெசாத் க்க க்காக மட் ம் வாடைகச் ெசல கைளக்
ேகா தல்

ெசல டப் பட்ட உண்ைமயான வாடைகச் ெசல கைள மட் ம் நீ ங் கள் ேகாரலாம் . நீ ங் கள் ஆதாரப்
பத் ரங் கைள சரிபார்க் ம் ேநாக்கங் க க்காகக் ைறந்த 5 ஆண் க க் ைவத்
க்க
ேவண் ம் .

உரிைமத்ெதாைக என்ப ப ப் ரிைம, காப் ரிைம, வர்த்தகச் ன்னங் கள்
த யவற் ைறப்
பயன்ப த் ம் உரிைமக்காகப் ெபறப் ப ம் வ மானம் ஆ ம் .
இலக் யம் சார்ந்த, நாடகம் சார்ந்த, இைச ெதாடர்பான அல் ல கைலசார்ந்த பைடப்
(ெசய் த்தாள் கள் அல் ல பத் ரிக்ைககளில் ர ரிக்கப் ப ம் பைடப் க க்கான பண வழங்
த ர்த் ) ஆ யைவக க்காகப் ெபறப் பட்ட உரிைமத்ெதாைக ல் , வரி
ப் ற் உட்பட்ட ெதாைக
என்ப உரிைமத்ெதாைக ல் அ ம க்கக்
யக
க க் ப் ன் எஞ் ம் ெதாைக அல் ல
ெமாத்த உரிைமத் ெதாைக ல் 10%, இவற் ல் எ
ைறேவா.
கட்டணத் ெதாைக நீ மன்ற ஆைண அல் ல உடன்பாட் ன் ப
ைடக் ம் வ மானத்ைதக்
க் ம் .
மா ஒ வர், தன்
ன்னால் கணவரின் ெசாந்த
ப் பத் ன் ேபரில் அல் ல நீ மன்ற ஆைண
அல் ல
ரி ைன ஆவணத் ன் ழ் ெப ம் வாழ் க்ைகப் பணம் மற் ம் பராமரிப் த் ெதாைக
அைனத் ம் வரி லக் ெபற் றைவ.
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5. இறந் தவர்

ெசாத் /
அறங் காவல்
வ மானம்







6. வட்







7. இனங் கள் 1

தல் 6
வைர ல்
அடங் காத
வ மானத்
தன்ைம வாய் ந் த
ஆதாயங் கள்
அல் ல
இலாபங் கள்

8. ெமாத்தம்

(ெமாத்தம்
இனங் கள் 1
தல் 7 வைர)

9.

ன்
ெதரி க்கப் படா
த வ மானம்











ப வம் B1, பக்கம் 2-இல்
நன்ெகாைடகள் /
நிவாரணங் கள்
ேபான்றவற் ற்
ய ெபா த்
தகவல் கள்

நிர்வாகத் ன்
ள் ள இறந்தவர் ெசாத்
ந்
பங் டப் பட்
வ மானம் )
(இறந்தவர் ெசாத்
ைடக்கப் ெபற் ற வ மானம் அல் ல தனியார் அறங் கா ல் இ ந் அல் ல அறங் காவ ல் நிர்வாகம்
ெசய் யப்பட்ட இறந்தவர் ெசாத்
ந்
ைடக்கப் ெபற் ற உங் களின்
உரிைம ள் ள பங்
(அறங் காவல் வ மானம் ) ேபான்றைவ இறந்தவர் ெசாத் / அறங் காவல் வ மானத் ல் உள் ளடங் ம் .
அன்
ர்ந் , இறந்தவர் ெசாத்
வ மானத்ைத, நீ ங் கள் , அந்த வ மானம்
ைடக்கப் ெபற் ற
ஆண் ேலேய ெதரி
ங் கள் . அறங் காவல் வ மானத் ற்
அன்
ர்ந்
வ மானத் லான உங் கள்
பங் ைக நீ ங் கள் உரிைம ெபற்
க் ம் அந்த ஆண் ேல ெதரி
ங் கள் .
லதனப் பங்
மற் ம்
லக் ெபற் ற வ மானத்ைத நீ ங் கள் ெதரி க்க ேவண் ய ல் ைல.

அங் காரம் ெபற் ற வங் கள் மற் ம்
ங் கப் ரில் உரிமம் ெபற் ற நி
நி வனங் களில் உள் ள
ைவப் த் ெதாைக
ந்
ெபறப் பட்ட வட் , வரி
லக் ப் ெபற் ற
என்பதால் , நீ ங் கள் அைதத்
ெதரி க்க ேவண்டாம் .
எனி ம் , அங் காரம் ெபற் ராத வங் கள் அல் ல
ங் கப் ரில் உரிமம் ெபற் ராத, நி
நி வனங் களில் உள் ள ைவப் த் ெதாைக, அட க் கைடகள் , ெதா ல் நி வனங் கள் மற் ம் தனி
நபர்க க் க் ெகா க் ம் கடன், ேபான்ற மற் றைவகளில் இ ந்
ெப ம் வட் ைய நீ ங் கள்
இைணப் ல் ெதரி க்க ேவண் ம் .
அங் காரம் ெபற் ற வங் கள் மற் ம் ங் கப் ரில் உரிமம் ெபற் ற நி நி வனங் களின் பட் யைல
MAS-இன் இைணயப்பக்கத் ல் https://eservices.mas.gov.sg/fid காண் க .

ேமேல
ப் டப் பட்ட வ மானப் ரி கள் எ
ம் ேசராத வ மானம் (வாகனம் ேபான்ற மற் ற
ெசாத்
௫ந் ெபற் ற வாடைக ) ஏதாவ இ ந்தால் , அைவ இ ல் உள் ளடங் ம் .
இதற் எ த் க்காட்டாக, NTUC Healthcare
ட் ற நி வனத்
ந் (NTUC Fairprice Co-operative
மற் ம் NTUC Income Insurance Co-operative Ltd ேபான்ற
ட் ற நி வனத் ல் இ ந்
ைடத்த லாப
ஈ கள் தானகேவ ேசர்த் க்ெகாள் ளப் ப ம் ) ைடத்த லாப ஈ கள் .

தல் 7-இல் ெதரி க்கப்பட்ட ெமாத்த வ மானத்ைதக்
இனங் கள் 1
வாடைக
ந்தான நிகர இழப்ைப த ர்த் .
இந்த ெமாத்தத் ெதாைகைய ப வம் B1, பக்கம் 2-இல் இனம் 3-இல்

ப்
ப்

ட

ம் ,

ட ம் .

ன்னர்
1 ஜனவரி 2014 தல் 31 சம் பர் 2017 வைர லான ஏதாவ ஒ காலகட்டத் ல்
ெதரி க்கப்படாத வ மானத்ைத நீ ங் கள் ெபற்
ந்தால் , அன்
ர்ந் வ மான வைக, வ மானம்
ெபறப்பட்ட நாள் , அந்த வ மானம் எந் த காலகட்டத் ற் ரிய மற் ம் வ மானத் ெதாைக
ஆ யவற் ைறக்
ப் ட ம் .
இயக் நரின் கட்டணங் க க் , நி வனத் ன் ஆண் ப் ெபா க்
ட்டத் ல் அல் ல
ைகபட்ட
ெபா க்
ட்டத் ல் , எந்த நாளில் இக்கட்டணங் க க் ஒப் தல் அளிக்கப்பட்ட என்
ப் ட ம் .

ரி

B மற்

ம் இைணப்

2-ஐ

ர்த்

ெசய் தல் : ெசாந்த நிவாரணங் கள் மற்

ம் க

கள்

வரி ம ப் ட் ல் தானாகேவ ேசர்க்கப் ப ம் நன்ெகாைடகள் / நிவாரணங் கள்

ழ் க்கா
ம் நன்ெகாைடகள் / நிவாரணங் கைள நீ ங் கள் ேகார ேவண் ய ல் ைல. உங் களின்
த
க் ஏற் ப மற் ம் ெதாடர் ைடய நி வனத் ன் ப ேவ களி
ந் தானாகேவ இைவகள்
உங் கள் வரி ம ப் ட் ல் ேசர்க்கப் ப ம் .
(அ) அங் காரம் ெபற் ற ெபா நல அறக்ெகாைட அைமப் க க் (IPCs) ேநர யாக அளித்த
நன்ெகாைடகள் .
(ஆ) AIS-இல் பங் ெக க் ம் உங் களின்
தலாளி
லமாக ைடக்கப் ெப ம் சம் பளத்
ந்
க த் (IPC)- அளிக்கப்பட்ட நன்ெகாைடகள் .
(இ) ஈட் ய வ மான நிவாரணம்
(ஈ) ம.ேச.நி பணம் நிரப் தல்
(உ) ைண ஓய்
யத் ட்டம் (SRS)
(ஊ) ேத ய ேசைவயாளர் நிவாரணம் (ேத ய ேசைவயாள க் , அவரின் மைன க் அல் ல
ெபற் ேறா க் )

வரி ம ப் ட் ல் தானாகேவ ேசர்த் க்ெகாள் ளப் படாத நன்ெகாைடகள் / நிவாரணங் கள்

ப வம் B1, பக்கம் 2-இல் உள் ள ெதாடர் ைடய ெபட் களில் நீ ங் கள் ேகா ம் ெதாைகையக்
ப்
வதற்
ன், அைனத் த
க ம் உங் க க் இ க் றதா என்
உ
ப்ப த் க்
ெகாள் ங் கள் .

தவறான நிவாரணங் கள் ேகாரிக்ைகக க் அபராதம்
க்கப்படலாம் . உங் கள் ம ப் ட்ைட
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5. நன்ெகாைடகள்

6a. வாழ் க்ைகத்
ைண/
உடற் ைற ள் ள
வாழ் க்ைகத்
ைண
நிவாரணம்
நீ ங் கள் இந்த
நிவாரணத்ைதக்
ேகாரி
ந்தால் ,
உங் கள்
வாழ் க்ைகத்
ைண ன் ேபரில்
ேவ யா ம் ,
ேபரப் ள் ைளகைள
ப் பராமரிக் ம்
தாத்தா பாட் யர்
நிவாரணம் த ர,
ேவ எந்த
நிவாரணத்ைத ம்
(எ.கா ெபற் ேறார்/
உடற் ைற ள் ள
ெபற் ேறார்
நிவாரணம் ), ேகார
அ ம க்கப்பட
மாட்டா

ேவாம் .
நாங் கள் ம ஆய் ெசய் ம் ேபா உங் கள் ேகாரிக்ைகைய நாங் கள் நீ க்
நீ ங் கள்
தன் ைறயாக உடற் ைற ள் ளவர்கள் ெதாடர்பான வரி நிவாரணத்ைத (ங் கைள)
ேகாரினால் , நீ ங் கள் “Application for Claim of Handicapped – Related Tax Reliefs” எ ம் ப வத்ைத
www.iras.gov.sg இ ந் ப
றக்கம் ெசய் நிரப்ப ம் .
தல் , ஒ ம ப் ட் ஆண் ற் ெமாத்த தனி நபர் வ மான வரி
வரி ம ப் ட் ஆண்
2018
நிவாரணங் களின் உச்சவரம் $80,000 ஆக இ க் ம் .
நீ ங் கள் த
நிபந்தைணகைள ர்த் ெசய் ர்களானால் , தனி நபர் நிவாரணங் கைள ேகா வைத
நீ ங் கள் ெதாடர்ந் ட ேவண் ம் . ேகாரிய நிவாரணங் களின் ெமாத்தத் ெதாைக $80,000-ஐ
தாண் னால் ெமாத்த வரி நிவாரணங் களின் உச்சவரம் $80,000 ஆக நிர்ண க்கப்ப ம் .

உங் கள்
தலாளி ேவைல வ மானத்ைதக் தானாகேவ ேசர்த் க் ெகாள் ம் ட்டத் ல் இல் ைல
என்றால் , அங் காரம் ெபற் ற IPC- உங் கள் சம் பளத்
ந் க த் க்ெகாள் ளப் பட்ட
நன்ெகாைட ன் ம ப் ல் 2.5 மடங் த் ெதாைகைய உள் ளிட ம் (அ த்த
ெவள் ளித்
ெதாைகையக்
ப் ட ம் ). நன்ெகாைடத் ெதாைக ப வம் IR8A-இல்
ப் டப்பட்
க் ம் .



வாழ் க்ைகத் ைண நிவாரணம்

நீ ங் கள் ன்வ மா ேகாரலாம் :
(அ) நீ ங் கள் 2018-ஆம் ஆண் ல் உங் கள் வாழ் க்ைகத் ைண டன் வ த்
ந்தால் அல் ல
பராமரித்
ந்தால் , $2,000 ேகாரலாம் ; அல் ல
(ஆ) நீ ங் கள் சட்டப்ப
ரிந்
ந் நீ மன்ற ஆைண / ரி ைன உடன்ப க்ைக ன்ப , உங் கள்
மைன க்
ந் ய ஆண் ல் பராமரிப் த் ெதாைகையக் ெகா த்
ந்தால் , நீ ங் கள் $2,000 வைர
ேகாரலாம் .

வாழ் க்ைகத் ைண நிவராணத் ற் கான ெமாத்த க
$2,000- ேமல் ேபாகக் டா .

உங் கள் வாழ் க்ைகத் ைண 2018-ஆம் ஆண் ல் , $4,000- ேமல் வ மானம் ெபற்
ந்தால் , நீ ங் கள்
வாழ் க்ைகத் ைண நிவாரணத்ைதக் ேகார
யா .

இந்த ேநாக்கத் ற் காக, வ மானம் என்ப வரி
ப் க் உட்பட்ட வ மானம் (எ.கா வர்த்தகம் ,
ேவைல, மற் ம் வாடைக), வரி லக் ப் ெபற் ற வ மானம் (எ.கா. வங் வட் , லாப ஈ கள் மற் ம்
ஓய்
யம் ) மற் ம் ெவளிநாட்
ந் ெபறப்பட்ட வ மானம் (அ
ங் கப்
க்
அ ப்ப்பட்டதா இல் ைலயா என்ப ெபா ட்டல் ல) த யவற் ைற உள் ளடக் ம் .

உடற் ைற ள் ள வாழ் க்ைக ைண நிவாரணம்

நீ ங் கள் ன்வ மா ேகாரலாம் :
(அ) உடல் அல் ல மன அள ல் ைற ள் ள வாழ் க்ைகத் ைணைய நீ ங் கள் 2018-ஆம் ஆண் ல்
ஆதரித்
ந்தால் , $5,500 ேகாரலாம் ; அல் ல
(ஆ) சட்டப்ப நீ ங் கள் உங் கள் மைன
ட
ந்
ரிந்
ந் , நீ மன்ற ஆைண/ ரி ைன
உடன்ப க்ைக ன்ப ,
ந் ய ஆண் ல் உங் கள் உடற் ைற ள் ள மைன க் ப் பராமரிப் த்
ெதாைகையக் ெகா த்
ந்தால் , நீ ங் கள் $5,500 வைர ேகாரலாம் .

உடற் ைற ள் ள வாழ் க்ைகத் ைண நிவாரணத் க்கான ெமாத்தக் க
$5,500- ேமல்
ேபாகக் டா .


தனிப்பட்ட ஆண்
ப்பாளராக ஒ வர், நீ மன்ற ஆைண ன்ப
ெகா த்த வாழ் க்ைகப் பணம் ெதாடர் ல் எந்த நிவாரண ம் ேகார
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தம்
ன்னாள் மைன
யா .

க்

6b.



ள் ைள
நிவாரணம்

நீ ங் கள் இந்த
நிவாரணத்ைதக்
ேகாரி
ந்தால் ,
அேத ள் ைளக்
ேவ யா ம் எந்த
நிவாரணத்ைத ம்
(எ.கா
உடற் ைற ள் ள
உடன் றந்தவன் /
உடன்
றந்தவள்
நிவாரணம் ), ேகார
அ ம க்கப்பட
மாட்டா





த




த
ெப ம் ள் ைள நிவாரணம் (QCR) / உடற் ைற ள் ள ள் ைள நிவாரணத்ைத(HCR) நீ ங் கள்
ேகாரலாம் அப்ப உங் க க் ம் உங் களின் வாழ் க்ைகத் ைணக் ம் /
ன்னாள் வாழ் க்ைகத்
ைணக் ம் இைடேய றந்த ள் ைள / மாற் றான்
ள் ைள அல் ல சட்டப் ர்வமாக
தத்ெத க்கப்பட்ட ள் ைள இ க் மா ன்.
நீ ங் கள் இத்த
ெப ம் ள் ைள நிவாரணம் (QCR) அல் ல உடற் ைற ள் ள ள் ைள
நிவாரணத்ைத (HCR) உங் களின் வாழ் க்ைகத் ைண ம் /
ன்னாள் வாழ் க்ைகத் ைண ம் ஒப்
ெகாண்டதற் ணங் க ரித் க்ெகாள் ளலாம் .
நீ ங் கள் 5-வ மற் ம் அதற் க த்த ள் ைளக க் நிவாரணம் ேகாரினால் , அன் ர் ர்ந்
பரங் கைளத் தனித்தாளில் எ
அ ப்ப ம் மற் ம் ப வம் B1, பக்கம் 2-இல் , 6(b) இனத் ல் 5-வ
வரிைச ல் ெமாத்த ேகாரைலக்
ப் ட ம் .
ெப ம்
ள் ைள நிவாரணம் (QCR)
நீ ங் கள் பராமரித்த மணமாகாத உங் களின் ஒவ் ெவா
ள் ைளக் ம் , $4,000 வைர நீ ங் கள் ேகாரலாம் ,
அந்தப் ள் ைள
(அ ) 2018-இல் 16 வய ற் ம் ழ் பட்டவர்; அல் ல
(ஆ) 2018-இல் 16 வய அல் ல அதற் ேமற் பட்டவர் என்றால் , அவர் பள் ளி ல் , கல்
ரி,
பல் கைலக்கழகம் , அல் ல
ற கல்
நிைலயங் கள் ஏேத ம் ஒன் ல்
ேநரக் கல்
ெப பவராக இ க்க ேவண் ம் ; மற் ம்
(இ) 2018-ஆம் ஆண் ல் $4,000- ேமல் ஆண்
வ மானம் ெபற்
க்கக்
டா .
இந்த ேநாக்கத் ற் காக, வ மானம் என்ப வரி
ப் க் உட்பட்ட வ மானம் (எ.கா வர்த்தகம் ,
ேவைல, ேத ய ேசைவயாளர் சம் பளம் / ப க்கா மற் ம் உள் ளகப் ப ற் மற் ம் இைணப்
ப ற்
ன் ேபா ெபற் ற வ மானம் ), ெவளிநாட்
ந் ெபறப் பட்ட வ மானம் (அ
ங் கப்
க் அ ப் பப்ட்டதா இல் ைலயா என்ப ெபா ட்டல் ல) மற் ம் வரி
லக் ப் ெபற் ற
வ மானம் (எ.கா வங் வட் ) த யவற் ைற உள் ளடக் ம் , ஆனால் உபகாரச் சம் பள ம் , கல்
உத த் ெதாைகக ம் இ ல் ேசரா.

உடற் ைற ள் ள ள் ைள நிவாரணம் (HCR)

2018-இல் உடல் அல் ல
மன அள ல்
ைற
பராமரித்
ந்தால் , நீ ங் கள் $7,500 ேகாரலாம் .

ள் ள ஒ

மணமாகாத

ள் ைளைய நீ ங் கள்

ேவைல ெசய் ம் தாய் மா க்கான ள் ைள நிவாரணம் (WMCR)

ேவைல ெசய் ம் தாய் மார் மணமானவராகேவா, மன லக் ெபற் றவராகேவா அல் ல
ைகம் ெபண்ணாகேவா இ ந் மணமாகாத 31 சம் பர் 2018-ல்
ங் கப் ர்
மகனாக இ க்
மற் ம் QCR அல் ல HCR ேகாரிக்ைகக்கான நிபந்தைனகள் அைனத்ைத ம் ர்த் ெசய் ம்
ள் ைளக் ேகாரலாம் .
ெமாத்த QCR/HCR + WMCR = ஒவ் ெவா
ள் ைளக் ம் $50,000 *
ெமாத்த WMCR தாயாரின் ஈட் ய வ மானத் ல் 100% வரம் டப் ப
*QCR/HCR, தந்ைத அல் ல
அ ம க்கப்பட்ட ன்


6c. ெபற் ேறார் /
உடற் ைற ள் ள
ெபற் ேறார்
நிவாரணம்



ம்

தாயாரால் ேகாரப்பட்
ந்தா ம் , த ல் அ
த ள் ளைவேய WMCR–ஆக அளிக்கப் ப ம் .

நீ ங் கள் ஒவ் ெவா
ள் ைள
6(b)-உள் கண் ப் பாக
ப்
கணக் டப் ப ம் .

ம்

ம

க்கப்ப

ம் . QCR/HCR

ன்
றப் வரிைசைய ப வம் B1-இன், 2-ஆம் பக்கத் ல் , இனம்
ட ேவண்
ம் . உங் கள் த
நிைலைய ைவத் WMCR தானாகேவ

நீ ங் கள் 2018-இல் உங் கள் அல் ல உங் கள் வாழ் க்ைகத் ைண ன் ெபற் ேறார், பாட்டன் பாட்
அல் ல
ப்பாட்டன்
ப்பாட் ஆ ேயாைர ஆதரித்
ந்தால் , இந்த நிவாரணத்ைதக் ேகாரலாம் .
உங் கள் அல் ல உங் கள் வாழ் க்ைகத் ைண ன் ெபற் ேறார், பாட்டன் பாட் அல் ல
ப்பாட்டன்
ப்பாட் 2018-இல் ங் கப் ரில் வ த்
க்க^ ேவண் ம் மற் ம் ழ் க்கா
ம் நிபந்தைனகைளப்
ர்த் ெசய்
க்க ேவண் ம் :
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நிபந் தைனகள்

ெபற் ேறார்
ேகா பவ
டன்
தங்
த்
தல்

உடற் ைற ள் ள
ெபற் ேறார்
ேகா பவ டன்
தங்
த்தல்

ெபற் ேறார்
ேகா பவ ட
ன்
தங்
க்க
ல் ைல #

உடற் ைற ள் ள
ெபற் ேறார்
ேகா பவ டன்
தங்
க்க ல்
ைல #

2018-இல் , 55 வய
$10,000
அல் ல அதற்
$14,000
(வய மற் ம்
ேமல்
(வய மற் ம்
வ மான
$9,000
வ மான
$5,500
2018-இல் ஆண்
நிபந்தைனகள்
நிபந்தைனகள்
வ மானம் *
இதற் ப்
இதற் ப் ெபா ந்தா )
$4,000 –
காமல்
ெபா ந்தா )
இ த்தல்
ெபற் ேறார் /
உடற் ைற ள் ள
ெபற் ேறார்
ேகாரிக்ைகயாளர்களில் ைறந் த
ேகாரிக்ைகயாளர்களில் யா ம்
நிவாரணம் ேகார
ஒ வர் சார்ந்
ப் பவ டன்
சார்ந்
ப் பவ டன் வ க்க ல் ைல
ம் ம்
வ த்தால் , ப ர்ந் ெகாள் ளப் ப ம்
என்றால் , ப ர்ந் ெகாள் ளப் ப ம்
அைனத்
ெபற் ேறார் அல் ல உடற் ைற ள் ள
ெபற் ேறார் அல் ல உடற் ைற ள் ள
த
ைடய
ெபற் ேறார் நிவாரணம்
ைறேய $9,000
ெபற் ேறார் நிவாரணம்
ைறேய $5,500
ேகாரிக்ைகயாளர்
அல் ல $14,000 ஆ ம் .
அல் ல $10,000 ஆ ம் .
மத்
ல்
இத்ெதாைக
பங் டப் படலாம் .

நீ ங் கள் ெபற் ேறார் நிவாரணம் அல் ல உடற் ைற ள் ள ெபற் ேறார் நிவாரணம் ஆ ய இரண் ல்
ஒன்ைற மட் ேம ஒ நப க்காக ேகார
ம் , அ கபட்சம் 2 சார்ந்
ப் பவர் வைர ேகாரலாம் .


ஒேர ஒ சார்ந்
ப் பவரின் ேபரில் ேகாரப் ப ம் நிவாரணம் ப ர்ந் க் ெகாள் ளப ேமயானால்
ேகாரிக் ைகயாளர் அைனவ ம்
ரித் க்ெகாள்
ம்
தம்
த் ெபற் ேறார் /
உடற் ைற ள் ள ெபற் ேறார் நிவாரணம் ேகா வதற்
ன்பாக உடன்பா காண ேவண் ம் .
இல் ைலெயனில் வ மான வரிஆைணயர் இந் த நிவாரணத்ைதக் ேகாரிக்ைகயாளர்கள்
அைனவரிைடேய ம் சமமாகப் ரித்தளிப் பார்..



நீ ங் கள் இந்த நிவாரணத்ைதக் ேகாரி
ந்தால் , அேத சார்ந்
ப் ேபா க் , பராமரிப்
தாத்தா பாட் யர் நிவாரணம் த ர ேவ எந் த நிவாரணத்ைத ம் (எ.கா வாழ் க்ைகத்
நிவாரணம் ) ேகார அ ம க்கப் பட மாட்டா.

வழங்
ைண

ம்

^ “ ங் கப் ரில் வ ப் பெதனில் ” சார்ந்
ப் ேபார் 2018-இல் , தற் கா கமாக
ப் ைப (எ.கா.
ய கால
ெவளிநாட்
ைறப் பயணம் ) த ர்த் , ங் கப் ரில் நிரந்தரமாக தங்
ப் பதா ம் .
சார்ந்
ப் ேபார் ெவளிநாட்டவர் எனில் , அவர் 2018-ல் ைறந்தபட்சம் 8 மாதங் கள் ங் கப் ரில்
தங்
ந்தால் , அவ ம் ங் கப் ரில் வாழ் பவராக க தப் ப வார்.
*வ மானம் என்ப ல் வரி
ப் க் உட்பட்ட வ மானம் (எ.கா வர்த்தகம் , ேவைல மற் ம் வாடைக), வரி
லக் ப் ெபற் ற வ மானம் (எ.கா வங் வட் , லாப ஈ கள் மற் ம் ஓய்
யம் ) மற் ம்
ெவளிநாட்
ந் ெபறப் பட்ட வ மானம் (அ
ங் கப்
க் அ ப் பப் பட் ள் ளதா இல் ைலயா
என்ப ெபா ட்டல் ல) த யவற் ைற உள் ளடங் ம் .
#அவர்கள் உங் க டன்
ங் கப் ரில் , ஒேர ட் ல் வாழ் ந் ரா ட்டால் , அவர்கள் ஒவ் ெவா வைர ம்
ேபண, 2018-இல் நீ ங் கள் ைறந்த $2,000 ெசலவ த்
ந் தால் மட் ேம இந்நிவாரணத்ைத ேகாரலாம் .

6d.
ேபரப் ள் ைளைய
ப் பராமரிக் ம்
தாத்தா பாட்
நிவாரணம் (GCR)
இேத
பராமரிப் பாள க்
ேவ யாேர ம் GCR
ேகாரி
ந்தால் ,
நீ ங் கள் இந்த
நிவாரணத்ைதக்
ேகார
யா .



நீ ங் கள்
மணமான, மண லக்கான அல் ல ைகம் ெபண்ணான ஒ ேவைல ெசய் ம் தாயார்
என்றால் , நீ ங் கள் உங் கள் அல் ல உங் களின் வாழ் க்ைகத் ைண /
ன்னாள் வாழ் க்ைகத்
ைண ன் ெபற் ேறார் அல் ல தாத்தா பாட் யர் ஒ வ க் உங் கள் ஈட் ய வ மானத்
ந்
$3,000 க
ேகாரலாம் . ேம ம் உங் கள் அல் ல உங் கள் வாழ் க்ைகத் ைண /
ன்னாள் வாழ் க்ைகத்
ைண ன் ெபற் ேறார் அல் ல தாத்தா பாட் யர் கட்டாயம் :
(அ) 2018-இல் ங் கப் ரில் வ த்
க்க ேவண் ம் ; மற் ம்
(ஆ) 2018-இல் 12 அல் ல அதற்
ைறந்த வயதான, ங் கப் ர்
மகனான உங் கள் ள் ைளகள் *
யாைரயாவ பார்த் க் ெகாள் றார்; மற் ம்
(இ) 2018-இல் , வர்த்தகம் , யாபாரம் , ேதர்ச் த் ெதா ல் , வாழ் க்ைகத் ெதா ல் அல் ல ேவைல
ெசய் ெகாண்
க்கக் டா .



ப வம் B1-இல் 2-ஆம் பக்கத் ல் இனம் 6(d)-இல் GCR-ஆன உங் கள் ேகாரைலக்
ப் ட ம் .
* ள் ைள எனில் உங் க க் ம் உங் கள் வாழ் க்ைகத் ைணக் ம் /
ன்னாள் வாழ் க்ைகத் ைணக்
றந்தவர், மாற் றன் ள் ைள அல் ல சட்டப் ர்வமாக தத்ெத க்கப் பட்ட ள் ைள என்பன ஆ ம் .
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ம்

6e.
உடற் ைற ள் ள
உடன்
றந் தவன்
/ உடன்
றந் தவள்
நிவாரணம்
மற் ெறா வர் இேத
உடன்
றப் (கள் )
அல் ல
வாழ் க்ைகத்
ைண ன்
உடன் றப் ன்
ேபரில் ேவ
நிவாரணம் (GCR
த ர),
ேகாரி
ந்தால்
நீ ங் கள் இந்த
நிவாரணத்ைத
ேகார
யா .



நீ ங் கள் ங் கப் ரில் வ க் ம் உங் களின் அல் ல உங் கள் வாழ் க்ைகத் ைண ன், உடல் அல் ல
மன வளர்ச் க் ன் ய, உடன் றப் கைளப் பராமரித்
ந்தால் , நீ ங் கள் சார்ந்
ப் ேபார்
ஒவ் ெவா வ க் ம் $5,500 ேகாரலாம் . நீ ங் கள் நிவாரணம் ேகா ம் உங் களின் அல் ல உங் கள்
வாழ் க்ைகத் ைண ன் உடற் ைற ள் ள உடன் றப் கள் 2018-இல் உங் க டன் ஒேர ட் ல்
வ த்
க்க ேவண் ம் . இல் ைலெயனில் , 2018-இல் , அவர்கள் ஒவ் ெவா வரின் பராமரிப் ற் காக
நீ ங் கள் ைறந்த $2,000 ெசல ட்
க்க ேவண் ம் .



இந்த நிவாரணத் ெதாைகைய அேத சார்ந்
ப் ேபா க் நிவாரணம் ேகார
உடன் றப் கள் அல் ல வாழ் க் ைகத் ைண ன் உடன் றப் க டன் ப



தய
ர்ந் உங் கள் ேகாரைல ப வம் B1, பக்கம் 2-இல் , இனம் 6(e)- இல்
ப் ட ம் . 3-வ
அ த்த உடற் ைற ள் ள உடன் றந் தவர் / உடன் றந்தவள் நிவாரணக் ேகாரிக்ைகக் ,
அன் ர் ர்ந் அ த்த த்த சார்ந்
ப் ேபா க்கான ெமாத்த ேகாரிக்ைகைய 6e-இன் 3-வ
வரிைச ல்
ப் ட ம் .

6f. மேசநி /
ேசமநி

ம் ம் உங் கள்
ர்ந் ெகாள் ளலாம் .
மற்

ம்

ங் கப் ரர்கள் மற் ம்
ங் கப் ர் நிரந் தரவா களின்
ம.ேச.நி / அங் கரிக்கப் பட்ட ஓய்
ய அல் ல ேசமநி க் கட்டாயச் சந் தாக்கள்
இத்தைகய சந்தாக்கள் ம.ேச.நி சட்டத் ன் ழ் உள் ள சட்டப் ர்வச் சந் தாக்கைள ட அ கமாக

இ க்கக் டா .
(௮) ம.ேச.நி சந்தாக்க க்கான சாதாரணச் ஊ ய வரம் , ஒ மாதத் ற் $6,000.
(ஆ) சாதாரணச் ஊ யம் (OW) ஓர் ஆண் ற் கான வரம் $72,000 (அதாவ 12 மாதங் கள் x $6,000)
மற் ம் கட்டாய ேசமநி
சந்தா க்கான ஒட் ெமாத்த வ மானத் ன் வரம் $102,000 (அதாவ 17
மாதங் கள் x $6,000).
(இ) $102,000-இ ந் சாதாரன ஊ யத்ைத க த்தால் ைடக் ம் ெதாைக ன் சமமான ஒ
ெதாைக ன் அள க்ேக
தல் ஊ யத் ற் கான வரம் இடப் ப ம் .

உங் கள் ேவைல வ மானம் தானாகேவ ேசர்த் க்ெகாள் ளப் பட்டால் , நீ ங் கள் இந்த நிவாரணத்ைதக்
ேகார ேவண் ய ல் ைல, ஏெனனில் நாங் கள் இத்தகவைல ேநர யாக AIS –இல் இ க் ம் உங் கள்
தலாளி ட
ந் ெபற் க்ெகாள் ேவாம் .
ெசாந் த ெம ேசவ் கணக் ல் ெச த்தப் ப ம் தன்னிச்ைச சந் தாக்கள்
 2018-இல் நீ ங் கள் ஒ
ங் கப் ரர் அல் ல
ங் கப் ர் நிரந்தரவா எனில் , நீ ங் கள் வ டாந் ர ம.ேச.நி
சந்தா வரம் பான $37,740 (அதாவ 17 மாதங் கள் x $6,000 x 37%) உட்பட் ம் மற் ம் அ ப் பைட
காதாரப் பராமரிப் த் ெதாைகக் உட்பட் ம் உங் கள் ெசாந்த ெம ேசவ் கணக் ல் நீ ங் கள்
ப் ட் ச் ெச த் ய உங் கள் தன்னிச்ைசயான ெராக்கச் சந்தா க் நீ ங் கள் க
ேகாரலாம் .
ஆனால் இத்தைகய தன்னிச்ைசயான சந்தா க் நீ ங் கள் யெதா ல் ரிபவர் எ ம்
ைற ல்
க
ேகாரி
க்கக்
டா .

_
6g. ஆ
காப்

ள்









6h. கல் க்
கட்டணங் கள்



நீ ங் கள் உங் கள் அல் ல உங் கள் மைன
ன் ஆ ள் காப்
க க்காகச் ெச த் ய காப்
கட்டணத்ைத நிவாரணமாகக் க த் க் ெகாள் ள ேகாரலாம் .
உங் கள் ள் ைள ன் ஆ ள் காப்
க க்காகச் ெச த் ய காப்
க் கட்டணத்ைத நீ ங் கள்
க க்க இயலா .
இந்த நிவாரணத்ைதக் ேகா வதற் , 2018-இல் உங் களின் ெமாத்த கட்டாய ஊ யர் ம.ேச.நி சந் தா
அல் ல
யெதா ல் ரிபவரின் ெம ேசவ் / தன்னிச் யான ம.ேச.நி சந்தா மற் ம் ெம ேசவ்
கணக் ல் தன்னிச்ைசயாக ெச த் ய ெராக்கம் , $5,000–
ைறவாக இ க்க ேவண் ம் மற் ம்
காப்
சந்தாக்கள் 2018-இல் கட்டாயம் ெச த்
க்க ேவண் ம் .
நீ ங் கள் உங் கள் ஆ ள் காப்
ைய 1973 ஆகஸ்ட் 10-ஆம் ேத அல் ல அதற்
ன்
வாங்
ந்தால் , அந்த காப்
நி வனத் ற் ச் ங் கப் ரில் ஓர் அ வலகம் அல் ல
ைள
இ க்க ேவண் ம் .
ழ் க்காண்பவற் ல் எ
ைறவாக உள் ளேதா அைதக் ேகாரலாம் :
(a) $5,000 மற் ம் உங் கள் ம.ேச.நி சந் தா இைட லான ேவ பா ; அல் ல
(b) உங் களின் ெசாந் த / உங் கள் மைன
ன் ஆ ள் காப்
ெசய் யப் பட்ட ம ப் ல் 7% வைர
அல் ல ெச த் ய காப்
சந்தாத் ெதாைக.

ன்வ ம் நிைலகளில் , நீ ங் கள் ெச த் ய உண்ைமயான கல் க் கட்டணங் க க் நீ ங் கள்
அ கபட்சமாக $5,500 வைர க
ேகாரலாம் :
(அ) 2018-இல் ழ் க்கா
ம் ஏேத ம் ப ப் அல் ல ஆய் வரங் / மாநாட் ல்
கலந் ெகாண்
ந் தால் : (i) ஒப் தல் ெபற் ற கல் , நி ணத் வ அல் ல ெதா ல் த
க்
இட் ச்ெசல் ம் ஏேத ம் ப ப் ெதாடர்பான ; அல் ல (ii) உங் களின் தற் ேபாைதய வர்த்தகம் ,
யாபாரம் , ேதர்ச் த் ெதா ல் , வாழ் க்ைகத் ெதா ல் அல் ல ேவைல ெதாடர்பான ; அல் ல
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(ஆ) நீ ங் கள் 1 ஜனவரி 2016-உம் 31 சம் பர் 2017-உம் இைடேய ஏேத ம் ப ப் , ஆய் வரங் /
மாநாட்ைட நிைற ெசய்
ந் 2018-ஆம் ஆண் ல் அவற் டன் ெதாடர் ைடய
ய வர்த்தகம் ,
யாபாரம் , ேதர்ச் த் ெதா ல் , வாழ் க்ைகத் ெதா ல் அல் ல ேவைலையத் ெதாடங்
ந் தால் .
அ ம க்கப் பட்ட கல் க் கட்டணங் களில் ப
அல் ல
ைழ க் கட்டணம் , ேதர் க் கட்டணம் ,
ைணப் பாடக் கட்டணம் , த
ப் பாட் ேதர் க் கட்டணம் (கணினி பாடங் க க் ) ஆ யைவ
அடங் ம் . வாழ் க்ைக
ைறச் ெசல , பாடப் த்தக ெசல அல் ல பயணச் ெசல கள் , மற் ம்
கல் க்காக உங் கள்
தலாளியால் அல் ல மற் ற நி வனங் களால் ெச த்தப் பட்ட அல் ல ஈடாகக்
ெகா க்கப் பட்டத் ெதாைக ஆ யவற் ைற நீ ங் கள் ேகார
யா .
இந்த நிவாரணம் இ வைர ேவைல அல் ல வர்த்தகம் ,
யாபாரம் , ேதர்ச ் ச் ெதா ல் ஏ ம்
ெசய் ராத பல ைற ெதா ல் ட்பக்கல்
ரி / பல் கைலக்கழகப் பட்டதாரிகள பல ைற
ெதா ல் ட்பக் கல்
ரி / பல் கைலக்கழக் கல் க் கட்டணங் க க் ப் ெபா ந்தா . கல் க் கட்டண
ேநாக்கத் ற்
ைற கால ேவைலகள் அல் ல உள் ளகப் ப ற் கள் ேவைலகளாக
க தப் படமாட்ட .

உங் கள் ம ப் ட் ற் ரிய வ மானம் $22,000ைறவாக இ க் மா ன், நீ ங் கள் கல் க்
கட்டணங் க க்கான உங் கள் ேகாரைல ஒத் ைவக்கலாம் . ேமல் தகவல் அ ய அன்
ர்ந்
www.iras.gov.sg-ஐ பார்க்க ம் .

6i. ெவளிநாட்
பணிப் ெபண்
ர்ைவ (FML)

ன்வ ம் நிைலகளில் நீ ங் கள் 2018-இல் ஒ பணிப் ெபண்
க் ச் ெச த் ய ெவளிநாட் ப்
பணிப் ெபண்
ர்ைவத் ெதாைகைய உங் கள் ஈட் ய வ மானத்
ந் இ மடங் காகக் க த் க்
ெகாள் ளலாம் :
(அ)2018-இல் கணவ டன் வாழ் ந்த
மணமான ெபண்ெணனில் ; அல் ல
(ஆ)2018-இல் ங் கப் ரில்
க்காதக் கணவைரக் ெகாண்ட
மணமான ெபண்ெணனில் ; அல் ல
(இ)கணவரிட
ந்
ரிந் , மண லக்கான அல் ல ைகம் ெபண்ணாக இ ப் பேதா , 2018-இல்
தன் டன் வாழ் ந்த ள் ைளக்காக, ள் ைள நிவாரணம் ேகாரக்
ய ெபண்ெணனில் .
இத் ர்ைவ உங் களால் அல் ல உங் கள் கணவரால் ெச த்தப் பட்ட என்ப ஒ ெபா ட்டல் ல.
நீ ங் கள் ன்வ வனவற் ல் எ
ைறேவா அைதக் ேகாரலாம் :
(அ)ெச த்தப் பட்ட ெவளிநாட் பணிப் ெபண்
ர்ைவையப் ேபால் (FML) இ மடங் , $1,440 வைர (நீ ங் கள்
ச ைகத் ர்ைவக் த் த
ெபற்
ந்தால் , மாதம் $60) அல் ல $6,360; அல் ல
(ஆ)உங் கள் ஈட் ய வ மானத் ெதாைக.

ெபற் ேறார்நிைல
வரித்தள்
ப
(PTR)*

நீ ங் கள் மணமான, மண லக்
ங் கப் ரில் வரி ெச த் ம்
இ க் மா ன் நீ ங் கள்
ன்வ

ப் ெபற் ற அல் ல ைகம் ெபண்ணாக இ ப் ன், 2018—இல்
ப் பாளர் எனில் மற் ம் உங் க க் ஓ
ள் ைள
ம் நிைல ல் ெபற் ேறார்நிைல வரிச் தள்
ப ையக் ேகாரலாம் :

(அ) 2018-இல் உங் க க் ம் உங் கள் வாழ் க்ைகத் ைணக் ம் /
ன்னாள் வாழ் க்ைகத் ைணக் ம்
றந்த ஒ
ழந் ைத; அல் ல
(ஆ) 2018-இல் சட்டப் ர்வமாக தத் எ க்கப் பட்ட ஒ
ள் ைள; ஆனால் அந்த ள் ைள 6 வயைத
அைட ம்
ன்; அல் ல
(இ) உங் க க் ம் உங் கள் வாழ் க்ைகத் ைணக் ம் /
ன்னாள் வாழ் க்ைகத் ைணக் ம் உங் களின்
மணத் ற்
ன்
றந் த ள் ைள மற் ம் அப் ள் ைள 6 வயைத அைட ம்
ன் நீ ங் கள்
சட்டப் ர்வமாகத் 2018-இல்
மணம் ெசய் ெகாண்
ந்தால் .
அந் தப்

ள் ைள

ன்வ

ம் காலக்கட்டத்

ற்

ள்

ங் கப்

ரராக இ

க்க ேவண்

ம் :

(அ)
றப் ன்ேபா அல் ல அதற் ப் ன் 12 மாதங் க க் ள் ; அல் ல
(ஆ) சட்டப் ப தத்ெத த் க்ெகாள் ம் ேநரத் ல் அல் ல அதற்
ன் 12 மாதங் க க் ள் ; அல் ல
(இ) இயற் ைக ெபற் ேறாரின்
மணத் ன் ேபா அல் ல அதற் ப் ன் 12 மாதங் க க் ள் ங் கப் ர்
மகனாக இ க்க ேவண் ம் .
 ெபற் ேறார்நிைல வரித் தள்
ப க் த் த
ெபற்
க் ம் ள் ைள எ ம் ெபா ட் ல் லாமல் ஒேர
ட் ல் வ க் ம் உங் கள் அைனத்
ள் ைளக க் ம் , றந்த நாைள, சட்டப் ர்வமாக தத்ெத த்த
நாைள அல் ல ெபற் ேறாரின்
மண நாைள ைவத் தான் உங் கள் ள் ைள ன்
றப் வரிைச
நிர்ண க்கப் ப
ற .


ழ் நிைலக்ேகற் ப, ஒ
ள் ைள ன்
றப் ன் ேபா , தத்ெத க் ம் ேபா அல் ல ெபற் ேறாரின்
மணத் ன் ேபா , அப் ள் ைள ன் உடன் றந்தவர்களின் எண்ணிக்ைகைய நிர்ண க்க, அதன்
இறந் த உடன் றப் ம் கணக் ல் ெகாள் ளப் ப ம் .

 தள்

ப த் ெதாைக ன்வ மா :
(அ )1வ
ள் ைள: $5,000;
(ஆ)2 வ
ள் ைள: $10,000;
(இ )3 வ மற் ம் அதற் க த்த ள் ைள: ஒவ் ெவா

ள் ைளக்

ம் $20,000

ெபற் ேறார்நிைல வரித் தள் ப ைய (PTR) நீ ங் க ம் உங் களின் வாழ் க்ைகத் ைண ம் ஒப்
ெகாண்டதற் ணங் க ரித் க் ப ர்ந் ெகாள் ளலாம் . உங் கள் PTR ேகாரல் சத
த
ட் த்ெதாைக
100% எட்ட ல் ைலெயன்றால் அல் ல உங் கள் இ வரா ம் பங் ட் ற் ஒத் க்ெகாள் ள
ய ல் ைலெயன்றால் , நாங் கள் PTR-ஐ உங் கள் இ வ க் ம் சமமாக ப ர்ந்தளிப் ேபாம் . PTR-ஐ உங் கள்
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மற் ம் /அல் ல உங் கள் வாழ் க்ைகத் ைண ன் வ மான வரிக் எ ராக ஈ ெசய் டலாம் . ம
ஆண் ல் ெச த்தப் பட ேவண் ய வரித் ெதாைக, தள் ப ைய
டக் ைறவாக இ ந்தால் ,
பயன்ப த்தப் படாத தள் ப ைய, வ ம் ஆண் களில் வ மான வரிக் எ ராக தள் ப
வைர
ைமயாக பயன்ப த் க் ெகாள் ளலாம் .

ப் ட்
ம்

நீ ங் கள் ெபற் ேறார்நிைல வரித் தள்
ப ைய (PTR)
தன் ைறயாகக் ேகா
ர்கள் என்றால் ,
தய
ர்ந் இைணப் 2-இன் இனம் 7 –ஐ நிைற ெசய்
ன்வ ம் ஆவணங் களின் நிழற் ர ைய
அ ப் ப ம் , ெபா ந் மா ன்:
(அ) தத் எ த்த ள் ைள எனில் சட்டப் ர்வ தத் பத் ரங் கள் ; மற் ம் /அல் ல
(ஆ) ங் கப்
க் ெவளிேய ப
ெசய் யப் பட்ட
மணத் ற் த்
மணச் சான் தழ் .
 எந்தப்

ள் ைள ம் இ
ம் பங் களின் உ ப் னராக க தப் படா . ள் ைள ன் பா காப் உரிைம,
பராமரிப் மற் ம் கட் ப் பா மற் ம் ள் ைள ன் வாழ் யல் ஏற் பா ஆ யவற் ன்
அ ப் பைட ல்
ந்ைதய
மணத் ன்
லம் றந்த ள் ைள ஒ ெபற் ேறார
ம் பத் டன்
மட் ேம ேசர்த் க்ெகாள் ளப் ப ம் .

 பயன்ப

த்தப் படாமல் இ க் ம் ெதாைக இைணயம் வ myTaxPortal-இ
உங் கள் வாழ் க்ைகத் ைண கணக் ற் மாற் க் ெகாள் ளலாம் .

ந்

உங் கள் கணக்

ந்

*உங் களின் த
ெபற் ற ள் ைளைய ேவெறா
ம் பத் ற் தத் ெகா த்
ந்தால் , இந்த நிகழ்
நைடெபற் ற ஆண்ைடத் ெதாடர்ந் வ ம் ம ப் ட் ஆண்
ந்த இந்த ள் ைளக்காக வழங் கப் பட்ட
ெபற் ேறார்நிைல வரித் தள் ப
ல் உள் ள தத் ெதாைகைய நீ ங் க ம் உங் கள் வாழ் க்ைகத்
ைண ம் இழக்க ேநரி ம் .
*மண லக்கானவர்கள் தங் கள் மண லக் க் ப் ற ம் த ள் ள ெபற் ேறார்நிைல வரித்
தள் ப ையத் (PTR) ெதாடர்ந் பயன்ப த்த அ ம க்கப் ப வார்கள் . மண லக்கானவர் ம மணம்
ெசய் ெகாண்டால் ,
ந் ய
மணத் ல் றந்த ள் ைள ன் ெபற் ேறார்நிைல வரித் தள் ப
ன்
(PTR) தத் ெதாைகையப்
ய வாழ் க்ைகத் ைண டன் பங் ட் க் ெகாள் ள அ ம
ல் ைல.
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