
உங்கள் ச�ொத்து வரி
�ிங்கப்பூருக்குப் 
பங்களிக்்கிறது 

நம் பிள்ளைகள வெற ற்ிய்ைய உதெவும், சறிஙகப்பூ்ைப் 
பாதுகாப்பாக ்ெததறிருககவும், கட்டுப்படியாகும் வசலெில் தைமான 
சுகாதாைப் பைாமரிப்பு ெழஙகவும், அ்னெரும் தனது இல்லவமன 
வபரு்மயுைன் வசால்லறிக வகாளளைககூடிய சாதகமான ொழக்கச் 
சூழ்ல உருொககறித தைவும் ெரி பயன்படுததப்படுகறின்்து. 



BILL

ச�ொத்து வரியைப் புரிந்துச்கொள்்வொம்

ஏன் ச�ொத்து வரி 
ச�லுத்்த்வண்டும்?

குடிைிருக்கும் 
உரியைைொளர்கள் 
குயறவொன வரி 
ச�லுத்துவர

ஆண்டு ை்திப்பு (AV)

வளரவ வீ்த வரி வி்கி்தங்கள்

ெணககம் தறிருமதறி ககாபால்! என் 
வசாதது ெரி கட்ைணச்சசீட்்ைப் 

வபறறுெிட்கைன். என் வசாநத ெடீ்டுககு 
நான் ஏன் வசாதது ெரி 
வசலுததகெண்டும்? 

ஆண்டு மதறிப்பு (AV) x ெரி ெிகறிதம் = வசாதது ெரி. 
சறிஙகப்பூர் உளநாட்டு ெருொய் ஆ்ணயம் ஆண்டு  

மதறிப்்ப எப்படி நறிர்ணயிககறி்து? 

அப்படியா. என் கட்ைணச்சசீட்்ைப் 
பார்ததுச் வசால்கறிக்ன். நான் 

4-அ்் ெெீக ெடீ்டில் 
ொழகறிக்ன். என் ெடீ்டின் ஆண்டு 
மதறிப்பு $10,500. நான் ஆண்டுககு 

$100 ெரி வசலுததுகறிக்ன். 

அறபுதம், ஆண்டுககு $4,480 
வசலுததும் ககாபாலுைன் 
ஒப்பிடு்கயில் நான் $100 
மட்டுகம வசலுததுகறிக்ன்! 

ஆமாம், வசாதது ெரி ெிகறிதஙகள  
படிப்படியாக உயரும் ெளைர்ெதீ ெிகறிதஙக்ளை 

அடிப்ப்ையாகக வகாண்ை்ெ. உயர் 
மதறிப்புளளை ெடீ்டில் ொழும் 

ெடீ்டுரி்மயாளைர்கள கூடுதல் வசாதது  
ெரி வசலுததுொர்கள. 

என் அககம்பககததறிலுளளை ஒரு 
நறி்லப்பட்ை வசாததுகளைின் 
ொை்க ெிெைஙக்ளை  
நகை சசீை்மப்பு ொரிய 

இ்ணயததளைததறில் பார்ததகபாது, 
என் ஆண்டு மதறிப்பு நறியாயமாகக 
கணககறிைப்பட்டுளளைது என்ப்த 

உணர்நகதன். சறில உயர் 
ொை்கக்ளையும் நான் 

பார்தகதன். 

நான் கூட்டுரி்ம 
குடியிருப்பில் 

ொழகறிக்ன். என் ெடீ்டின் 
ஆண்டு மதறிப்பு $30,000. 
அப்படியானால் நான் 
ஆண்டுககு $880 ெரி 
வசலுததுகறிக்ன். 

தாமஸ், எனது 4-அ்் கூட்டுரி்ம 
ெடீ்டின் ஆண்டு மதறிப்பு $36,000. நான் 
இநத ெடீ்டில் குடியிருப்பதால் $1,120 
ெரி வசலுததுகறிக்ன். நீ ொை்கககு 
ெிட்டிருககும் 3-அ்் கூட்டுரி்ம 

ெடீ்டுககு எவெளைவு ெரி 
வசலுததுகறி்ாய்? 

என் ெடீ்டின் ஆண்டு 
மதறிப்பு $30,000. நான் 
ஆண்டுககு $3,000 ெரி 

வசலுததுகறிக்ன். 

அப்படியானால், உன் ெடீ்்ைெிை 
என் ெடீு வபரிதாக இருநதாலும், 
நான் அதறில் குடியிருப்பதால் 

கு்்ொன ெரி வசலுததுகறிக்ன். 

நான் த்ை ெடீ்டில் ொழகறிக்ன். என் ெடீ்டின் 
ஆண்டு மதறிப்பு $90,000. நான் ஆண்டுககு $4,480 உயர் 

வசாதது ெரி வசலுததுகறிக்ன். 

ஆண்டு மதறிப்பு என்பது உஙகள வசாதது ொை்கககு ெிைப்பட்டிருநதால் 
கறி்ைககககூடிய உதகதச ெருைாநதை ொை்கயாகும். உஙகள அககம்பககததறிலுளளை 
ஒரு நறி்லப்பட்ை வசாததுகளைின் ொை்க ஒப்பநதஙகள அ்னத்தயும் கருததறில் 

வகாண்டு, ஆண்டு மதறிப்்ப நறிர்ணயிககறி்து சறிஙகப்பூர் உளநாட்டு ெருொய் 
ஆ்ணயம். இது நறியாயமான மதறிப்பபீைா என்ப்த அ்றிய, ெைீ்மப்பு ெளைர்ச்சறிக 

கழகம், நகை சசீை்மப்பு ொரியம் ஆகறியெற்றின் இ்ணயததளைஙகளைில் 
பட்டியலறிைப்பட்டிருககும் ொை்க ெிெைஙக்ளை நீஙகள ஒப்பிட்டுப் பார்ககலாம். 

வசாதது ெரி என்பது வசாததுரி்மககு 
ெிதறிககப்படும் ெரியாகும். வசாதது 
உரி்மயாளைர்கள அ்னெரும் 

தஙகளுககுச் வசாநதமான வசாததுகளுககு 
வசாதது ெரி வசலுததகெண்டும். ஒரு 

பிள்ளையின் கல்ெிச் வசலவு, 
முதறிகயாருககான மருததுெ ெசதறிகள, 
அ்னெருககும் பயன்படுததககூடிய 

வபாழுதுகபாககு பூஙகாககள 
கபான்்ெறறுககு நறிதறியளைிகக வசாதது ெரி 

பயன்படுகறி்து! 

அப்படியா! நானும் என் 
குடும்பமும் பயன்ைகொம் 
என்பது நறிம்மதறியளைிககறி்து. 



ெரி வசலுததுகொரின் ெரிப் வபாறுப்புக்ளைப் பற்றிய வபாதுொன புரிநதுணர்்ெ கமம்படுததுெது இநதத தகெல் ்ககயட்டின் கநாககம். உதகதச ெரி 
ெிெகாைஙகள அ்னததறிறகும் ெிரிொகப் பதறிலளைிப்பது கநாககமல்ல. இநத ெிெைஙகள நெம்பர் 2016 நறிலெைப்படி சரியான்ெ. இநத ெிெைஙகள நைப்பிலுளளை 
சட்ைம் மறறும் ந்ைமு்்க்ளை ஒததறிருப்ப்த உறுதறிப்படுதத அ்னதது முயறசறியும் கமறவகாளளைப்பட்ைாலும், ஏதாெது மாற்ஙகள வசய்யப்பட்ைால், 
அதறககறப எஙகள நறி்ல்ய மாற்றிகவகாளளும் உரி்ம உளநாட்டு ெருொய் ஆ்ணயததறிறகு உண்டு. 

நீஙகள SingPass பயன்படுததறி myTax 
இ்ணயொசலறில் புகுபதறிவு வசய்ெதறகு 
2-கட்ை சரிபார்ப்பு மு்் அல்லது 2FA 
கத்ெ. உஙகள 2FA சரிபார்ப்பு மு்்்ய 
நீஙகள வசயறபடுததறிெிட்டீர்களைா என்ப்த 
அ்றிய, அன்புகூர்நது www.singpass.gov.sg 
இ்ணயததளைததறில் புகுபதறிவு வசய்யவும். 

கமல்ெிெைஙகளுககு, தயவுவசய்து www.iras.gov.sg  

இ்ணயததளைததறிறகுச் வசல்லவும். 

IRAS-்ய பின்வதாைருஙகள

       www.facebook.com/irassg           www.twitter.com/iras_sg

அடிக்்கடி  
்்கட்கப்படும் ்்கள்வி்கள்

? ...

என் கட்ைணச்சசீட்்ைத வதா்லததுெிட்கைன் / 
ம்தறியாக எஙககா ்ெததுெிட்கைன் / 
கட்ைணச்சசீட்டு கறி ைககெில்்ல. என் 
கட்ைணச்சசீட்டின் / கணககுெிெை அ ற்ிக்கயின் 
பிைதறி ய எப்படி ககட்டுப் வபறுெது? 

உஙகளைது SingPass பயன்படுததறி mytax.iras.gov.sg 
எனும் இ்ணயததளைததறில் புகுபதறிவு 
வசய்யவும்: 

• உஙகள கட்ைணச்சசீட்டின் பிைதறி யப் வப் 
(“Notices” கதர்நவதடுககவும்) 

• கணககுெிெை அ ற்ிக்க்யக ககாை 
(“Account Summary”-ன்கசீழ)

1
நான் என் வசாததறில் குடியிருககறிக்ன். ஆனால் 
எனது ெரி கணககசீடு “குடியிருப்பு ெரி 
ெிகறிதஙகள” என காட்டுகறி து. நான் என்ன 
வசய்யகெண்டும்?

mytax.iras.gov.sg இ்ணயததளைததறில் “Apply for 
Owner-Occupier Tax Rates” எனும் பகுதறிககுள 
புகுபதறிவு வசய்யவும். தனிமனிதர் அல்லது 
தறிருமணமான தம்பதறி குடியிருககும் ஒரு வசாநத 
ெடீ்டுககு மட்டுகம குடியிருககும் 
உரி்மயாளைரின் ெரி  ெிகறிதஙக்ளைப் 
பயன்படுததமுடியும் என்ப்தக கெனததறில் 
வகாளளைவும். 

2
நான் வசலுததறிய ெரி உளநாட்டு ெருொய் 
ஆ்ணயததறிறகுக கறி ைததுெிட்ைதா என்ப்த 
அ ற்ிய அல்லது வசலுததப்பைகெண்டிய எஞசறிய 
ெரி எவெளைவு என்ப்த நான் எப்படி வதரிநது 
வகாளெது? 

நீஙகள வசலுததறிய ெரி கறி ைதது மூன்று 
கெ்ல நாட்களுககுள உஙகள ெரிக கணககறில் 
கசர்ககப்படும். உஙகள அ்ையாளை அட்்ை எண், 
வசாதது முகெரி ஆகறியெற்்ப் பயன்படுததறி  
www.iras.gov.sg/irashome/ePTBalance 
இ்ணயததளைததறில் உஙகள ெரி நறி ல்யத 
வதரிநது வகாளளைலாம். 

3

குடிைிருக்கும் உரியைைொளரின் 
வரி வி்கி்தங்கள்

குடிைிருப்பு வரி வி்கி்தங்கள்   
(உரி்மயாளைர் குடியிருககாத வசாததுகளுககு) 

ஆண்டு மதறிப்பு 
(AV)

ெளைர்ெதீ  
ெரி 

ெிகறிதஙகள 

வசலுததப்பை 
கெண்டிய 

வசாதது ெரி

முதல் $8,000 
அடுதத $47,000 

 0%
 4%

 $ 0
 $ 1,880

முதல் $55,000 
அடுதத $15,000 

-
 6%

 $ 1,880
 $ 900

முதல் $70,000 
அடுதத $15,000 

-
 8%

 $ 2,780
 $ 1,200

முதல் $85,000 
அடுதத $15,000 

-
 10%

 $ 3,980
 $ 1,500

முதல் $100,000 
அடுதத $15,000 

-
 12%

 $ 5,480
 $ 1,800

முதல் $115,000 
அடுதத $15,000 

-
 14%

 $ 7,280
 $ 2,100

முதல் $130,000 
$130,000ககு கமல் 

-
 16%

 $ 9,380

ஆண்டு மதறிப்பு 
(AV)

ெளைர்ெதீ  
ெரி 

ெிகறிதஙகள 

வசலுததப்பை 
கெண்டிய 

வசாதது ெரி

முதல் $30,000 
அடுதத $15,000

10%
12%

 $ 3,000
 $ 1,800

முதல் $45,000  
அடுதத $15,000 

-
14%

 $ 4,800
 $ 2,100

முதல் $60,000  
அடுதத $15,000 

-
16%

 $ 6,900
 $ 2,400

முதல் $75,000  
அடுதத $15,000 

-
18%

 $ 9,300
 $ 2,700

முதல் $90,000  
$90,000ககு கமல்

-
20%

 $ 12,000 

குடிைிருப்புச் ச�ொத்து்களுக்்கொன  

ச�ொத்து வரி வி்கி்தங்கள்%


