தனி ஆள் ேருமான ேரி தாக்கலுக்கான குடியாளர் ேரி ேழிகாட்டி (படிேம் B1)
தொக்கல் பசய் ய தவண்டிய இறுதிநொள் : 15 ஏப் ரல் 2022
வரிப் படிவத் தொக்கலுக்கொன அறிக்மகமய நீ ங் கள் சபை் றிருந்தொல் தொக்கல் செய் வது கட்டொயைொகுை் .

வரி மதிப் பீட்டு (YA) ஆண்டு 2022-ஆன பபொது தகவல் கள்
இத்தகவல் கள் வரி செலுத்துபவர்களின் வரிக் கடமைகமள புரிந்து சகொள் ள வவண்டிய வைை் பட்ட சபொதுத் தகவல் கவள அன் றி
எழக்கூடிய அமனத்து ஐயங் களுக்குை் தீர்வு கொணுை் வநொக்கமுமடயமவ அல் ல.
இந்த தகவல் வாடகக வருமானத்கத அறிவித்தல் காரணத்திற் காக 11 ஏப்ரல் 2022- இல் புதுப் பிக்கப்பட்டது. இந்த தகவல் ,
நமடமுமையில் உள் ள ெட்டங் கள் ைை் றுை் செயல் முமைகமள ஒத்து இருப்பமத உறுதிபடுத்த எல் லொ முயை் சியுை் எடுக்கப்படுை் அவத
வவமளயில் , ஏதொவது ைொை் ைங் கள் ஏை் படுைொயின் அதை் வகை் ப எங் கள் நிமலப்பொட்மட ைொை் றிக்சகொள் ளுை் உரிமை IRAS-கு உள் ளது.

உதவி ததவவயொ?

IRAS – இன் இவணயதளத்வதப் பொர்க்கவும் .
• வரிப் பை் றிய சபொதுவொன வைல் விபரங் கமளத் சதரிந்துசகொள் ள;
• Ask Jamie என் ற மமய் நிகர் உதவிச் சசகவகய (Virtual Assistant) அணுகி, வாி மதாடர்பான சகள் விகளுக்கு
விகரவில் பதில் மபற அல் லது எங் களுடன் இகணயத்தில் உகரயாட;
• வரி நிவொரணங் களுக்கொன உங் களின் தகுதி நிமலமய ெரிபொர்த்துக் சகொள் ள “Personal Reliefs Checker’'–ஐ
பயன் படுத்த;
• உங் கள் வொடமக வருைொனத்மதக் கணக்கிட “Rental Calculator”-ஐ பயன் படுத்த; ைை் றுை்
• உங் கள் வருைொன வரி கடன் பொட்மட கணக்கிட “Income Tax Calculator”-ஐ பயன் படுத்த.
கீழ் க்கொணுை் வழிகளில் எங் கவளத் பதொடர்பு பகொள் ளவும் :
அவைக்க: 1800-3568300
மின்னஞ் சல் : mytax.iras.gov.sg (myTax Mail-ஐ பயன் படுத்தி)

வரி மதிப் பீட்டு
ஆண்டு 2022–ஆன
வருமொன வரி
விகிதங் கள்
இமணப் புகள் 1 & 2

வரி ைதிப்பீட்டு ஆண்டு 2022-இன் வரி விகிதங் கமளத் சதரிந்துசகொள் ள IRAS – இன் இமணயதளத்மத கொண்க.

உங் களுக்குத் வதமவயிருப்பின் ைட்டுை் தயவுசெய் து இமணப்பு 1 ைை் றுை் /அல் லது 2-ஐ பூர்த்தி செய் து படிவை்
B1-உடன் இமணத்துதாக்கல் மசய் யவும் .
•

உங் களிடை் வகட்கப்பட்டிருந்தொசலொழிய, உங் களின் படிவை் B1- உடன் கொப்புறுதி ெந்தொக்கள் , நன்
சகொமடகள் , கல் விக் கட்டணங் கள் வபொன் ைவை் றுக்கொன கட்டணெ்சீட்டுகள் வபொன் ை துமண
ஆவணங் கமள அனுப் ப தவண்டொம் . நீ ங் கள் அனுப் பிய கட்டணெ்சீட்டுகள் எதுவுை் திருப்பித்தரப் பட
ைொட்டொது, வைலுை் அமவ அழிக்கப்பட்டுவிடுை் .

ஆவணங் கமள
ெைர்ப்பித்தல்

•

உங் கள் வரிப் படிவத்தில் அறிவித்த வருைொனை் , கழிவுகள் ைை் றுை் நிவொரணங் களுக்கொன அமனத்து
முமையொன பதிவவடுகள் ைை் றுை் ஆவணங் கமள நீ ங் கள் மவத்திருக்க வவண்டுை் .

•

தயவுசெய் து நீ ங் கள் வகொருை் நிவொரணங் கள் ைை் றுை் கழிவுகள் வபொன் ைமவக்கு முமையொன
பதிவவடுகமளயுை் , கட்டணெ்சீட்டுகமளயுை் ைை் றுை் ஆவணங் கமளயுை் ெரிப்பொர்ப்பதை் கு ஏதுவொக
குமைந்தது 5 வருடங் களுக்கொவது பொதுகொப்பொக மவத்திருக்க வவண்டுை் .

படிவம் B1-இன், பக்கம் 2-இன் பிரிவு A மற் றும் இவணப் பு 1-ஐ பூர்த்தி பசய் தல் : வருமொனம்

1. வவமல

மதிப் பீட்டில் தொதன தசர்த்துக்பகொள் ளப் படும் தவவல வருமொனம்
(தொவன வெர்த்துக்சகொள் ளப்படுை் திட்டத்தில் (AIS) பங் குசபறுை் முதலொளிகளின் பட்டியமல IRAS– இன்
இமணயதளத்மத கொண்க)
•
உங் கள் சவகல வருமானம் பற் றிய தகவகல நாங் கள் சநரடியாக உங் கள் முதலாளியிடமிருந்து
மபற் றுக்மகாள் வதால் , நீ ங் கள் இது பற் றிய விவரங் ககளத் தர வேண்டாம் . நொங் கள் இந்த
தகவமல தொனொகவவ உங் கள் ைதிப்பீட்டில் வெர்த்து விடுவவொை் . மாறாக, “0” என்று குறிப் பிடவும் .
•
உங் கள் சதசிய சசகவயாளர் சம் பள விவரங் ககள குறிப் பிடத் வதவேயில் வல, இந்தத் தகவகல
தற் காப்பு அகமச்சு/சிங் கப் பூர் காவல் துகற / குடிகமத் தற் காப்புப் பகட ஆகியவற் றிடமிருந்து
நாங் கள் சநரடியாகப் மபறுகிசறாம் . மாறாக, “0” என்று குறிப் பிடவும் .
மதிப் பீட்டில் தாவன வேர்த்துக்ககாள் ளப் படாத வேவல ேருமானம்
•
சம் பளத்மதாகக, ஊக்கத்சதொமக, இயக்குநரின் கட்டணம் மற் றும் பிற வகக சவகல வருமானம்
முதலியவற் கற உங் களின் படிவம் IR8Aஇல் இனம் 1(a) இருந்து1(d) வமர இருப்பதுசபாலசவ படிவம்
B1-இன் பக்கம் 2-இல் முகறசய குறிப் பிடவும் . மற் ற வகக சவகல வருமானத்தில் , பகுதி சநர
வருமானம் , படித்சதொமககள் , பணைல் லொத ெலுமககள் , பணிக்மகாகடகள் , ஓய் வூதியம் (சிங் கப் பூர்
அரசு ஓய் வூதியத்கத தவிர) மற் றும் வரிக்குட்பட்ட மராக்கம் அல் லது பணைல் லொத ெலுமககள் ,
அதாவது பங் குத்சதர்வு உரிகமயிலிருந்து மபறப் பட்ட ஆதாயம் சபான் றகவ அடங் கும் .
•
நீ ங் கள் IR8A படிவத்கத 31 மார்ச் 2022-உள் உங் கள் முதலாளியிடமிருந்து மபறவில் கலமயனில் ,
2021-ஆம் ஆண்டிற் கான உங் களின் உத்சதச மதிப்பு வருமானத்கதக் மகாடுக்கலொை் . எனினும் ,
அன் புகூர்ந்து உங் கள் படிவம் IR8A- ஐ மபற் றவுடன் எங் களுக்கு அனுப்பி கவக்கவும் .
•
பின் வரும் நிபந்தகனககள நிகறவு மசய் தால் தயவுசெய் து படிவம் IR8A/S மற் றும் /அல் லது
இகணப்புகள் 8A/8B-ஐ அனுப்பிகவயுங் கள் :
(அ) உங் கள் வருமான வரிகய உங் கள் முதலாளி கட்டுவதாகயிருந்தால் ; அல் லது
(ஆ) நீ ங் கள் பங் குத்சதர்வு உரிகமயிலிருந்து ஆதாயம் மபற் றிருந்தால் ; அல் லது
(இ) நீ ங் கள் வழக்காமான குடியிருப்பாளர் அல் ல (NOR) எனும் சலுகககயக் சகாரினால் .

வேவலே் கேலவுகள்
• உங் கள் முதலாளியால் திருப்பித் தரப்படாத, அலுவலக கடகமகள் மதாடர்பாகச், மசய் த
மசலவுககள நீ ங் கள் சகாரலாம் . எடுத்துக்காட்டாக, வபொக்குவரத்து மசலவுகள் (சமாட்டார்
வண்டிகளுக்குச் மசய் த மசலவுககளத் தவிர்த்து), விருந்து உபசரிப் புச் மசலவுகள் , நிபுணத்துவ
அகமப்புககளக்குக் கட்டிய சந்தாக்கள் , ஸாகாட் ஃபிட்ரா மற் றும் ஸாகாட் ஹர்ட்டா ைை் றுை்
பள் ளிவாசல் கட்டட நிதியுதவி (உங் கள் முதலாளி தாசன சசர்க்கும் சவகல வருமானத் திட்டத்தில்
(AIS) இருந்தால் உங் கள் வருமானத்திலிருந்து கழிக்கப்பட்ட மதாகககயத் தவிர மற் ற மதாகக).
• உங் களின் முதலொளியின் வவண்டுவகொளின் படி நீ ங் கள் வீட்டிலிருந்தபடி வவமல
செய் ததன் மூலை் பல கழிவுகள் ஏை் பட்டிருப் பின் , உதொரணத்திை் கு மின் ெொரை் , சதொமலத்சதொர்பு
கட்டணங் கள் , ைை் றுை் இெ்செலவுகமள உங் கள் முதலொளி ஈடு செய் யவில் மல எனில் நீ ங் கள்
இெ்செலவுகமள வவமலெ் செலவுகள் என வவமல வருைொனதிை் கு எதிரொக கழிவு வகொரலொை் . வைல்
தகவல் களுக்கு, செல் க IRAS’ website [Home > Taxes > Individual Income Tax > Basics of Individual Income Tax >
Tax reliefs, rebates and deductions > Employment expenses]
• அன் புகூர்ந்து மசலவின் தன் கம, செலவு செய் த நாள் , மசலவிட்ட மதாகக சபான் றவற் கற
குறிப்பிட்டு, ஏற் பட்ட உண்வமயான மசலவுகளுக்காக ஒரு பட்டியமல உங் கள் வரிப் படிவத்துடன்
நீ ங் கள் இகணக்க சவண்டும் . சமலும் அகனத்து கட்டணெ்சீட்டுககளயும் , சரிப்பார்க்கும்
சநாக்கத்திற் காக நீ ங் கள் கவத்திருக்க சவண்டும் . உத்சதச மதிப்பீடுகள்
ஏற் றுக்மகாள் ளப்படமாட்டாது.
•

நீ ங் கள் சிங் கப் பூர் அகடயாள அட்கட / மவளி நாட்டவர் அகடயாள அட்கட கவத்திருப்பவராக
இருந்து, சிங் கப் பூர் இஸ்லாமிய சமய மன் றத்திடம் (MUIS) விவரம் மகாடுத்திருந்தால் , ஸொகொட்
ஃபிட்ரொ அல் லது ஸாகாட் ஹர்டட
் ா கட்டணத்திற் கு கழிவு சகார சவண்டாம் . அந்த மதாகக
தானகசவ உங் களுகடய எை் ை வருமான மூலத்திற் கு எதிராக முகறசய கழித்துக்மகாள் ளப்படும் .

மற் ற வருமானம் (2021-ஆம் வருடத்தில் இனங் கள் 1 முதல் (9) வகரயில் பட்டியலிடப்பட்டுள் ள வருமானத்கத நீ ங் கள் ஏசதனும்
மகாண்டிருந்தால் , இகணப்பு 1-ஐ பூர்த்தி மசய் யவும் )
•
சதர்ச்சித் மதாழில் /வாழ் க்ககத் மதாழிலிருந்தான ஆதாயங் கள் என் பது சுய-சவகல மசய் யும்
1. ேர்த்தகம் ,
நபர்களால் சம் பாதிக்கப் பட்ட வருமானத்கதக் குறிக்கும் (எ.கா. மருத்துவர், காப்பீட்டு/மசாத்து முகவர்,
வியாபாரம் ,
நியமிக்கப்பட்ட வணிகரின் பிரதிநிதி , தனியார் ஆசிரியர், உணவங் கொடி வியாபாரி, வாடககக் கார்
வதர்ேசி
் த் கதாழில்
ஓட்டுநர், ஒப்பந்தகாரர்). வர்த்தகம் /வியாபாரத்திற் கு, அன் புகூர்ந்து அகமப்பின் தனிச் சிறப்பு எண்
அல் லது
(UEN)/கூட்டுத்மதாழில் வரி குறிப்பு எண்கண மகாடுக்கப்பட்டுள் ள மபட்டியில் குறிப் பிடவும் .
ோழ் க்வகத்
கதாழில்

2. கோத்திலிருந் து
கிவடக்கும்
ோடவக

மமாத்த வாடககயில் அகறகலன் மற் றும் மபாருத்துமானங் களின் வாடககயும் உள் ளடங் கும் .
வாடகக வருமானம் ஈட்டும் ஒசர சநாக்கத்திற் காக வாடகக காலத்தின் சபாது மசய் யப்பட்ட
மசலவுககள நீ ங் கள் சகாரலாம் .
வாடகக வருமானத்கத அறிவித்தல்
•
வாடககக்கு விடுவதன் மூலம் உங் களுக்கு வாடகக கிகடத்திருந்தால் :
(அ) 2021-இல் ஒரு தனி அல் லது கூட்டு உரிகமயுள் ள மசாத்திலிருந்து நீ ங் கள் வாடகக
மபற் றிருந்தால் அன் புகூர்ந்து மமாத்த வாடகக/ஏற் பட்ட மசலவுகளின் விவரங் ககளத் தரவும்
சமலும் சட்டரீதியான உரிகமயின் அடிப்பகடயில் நிகர வாடககயில் உங் கள் பங் ககக்
குறிப்பிடவும் .
(ஆ) உங் கள் மசாத்தின் ஒரு பகுதிகய வாடககக்கு விடும் சபாது (எ.கா 1 அகற) நீ ங் கள் வாடககக்கு
விடப்படும் அகறகளின் எண்ணிக்ககயின் அடிப்பகடயில் சகாரக் கூடிய மசலவுககள பிரித்து
கணக்கிட சவண்டும் .
•
மசாத்து வரிகயத் தாமதமாகச் மசலுத்தியதற் கு விதிக்கப்பட்ட அபராதம் , முந்திய ஆண்டுச்
மசாத்து வரி, முதல் அகறகலன் களுக்கான மசலவுகள் , அகறகலன் மற் றும்
மபாருத்துமானங் களுக்கான சதய் மானச் மசலவுகள் , முதல் பழுதுபார்ப்பு மற் றும் புதுப்பிப்புெ்
செலவுகள் , திருப் பிக் மகாடுத்த கடன் மதாகக, மசாத்திற் கு மசய் யப்பட்ட சசர்க்கககள் மற் றும்
மாற் றங் களுக்கான மசலவுகள் சபான் ற கழித்துக்மகாள் ள முடியாத மசலவுககலக் சகாராதீர்கள் .
•
2021-இல் எந்த ஒரு கொலகட்டத்திலொவது உங் கள் செொத்து கொலியொக இருந்திருந்தொல் ,
அக்கொலகட்டத்தின் வபொது அெ்செொத்தின் வைல் உங் களுக்கு ஏை் பட்ட பழுதுபொர்ப்பு, கொப்புறுதி,
பரொைரிப் பு ைை் றுை் வபணுதல் வபொன் ை எவ் வமகயொன செலவுகமளயுை் ைை் றுை் செொத்து வரிமயயுை் ,
நீ ங் கள் உங் கள் செொத்திலிருந்து கிமடக்குை் வருைொனத்திை் கு எதிரொகக் வகொரலொை் . இது
குத்தமககளின் இமடவய செொத்து கொலியொக இருக்குை் வபொது, புதிய குடியிருப்பபொளமரப் சபை
நியொயைொன முயை் சி எடுக்கப்பட்டிருக்க வவண்டுை் ௭னுை் நிபந்தமனக்கு உட்பட்டது.
•
வைலுை் வரி ைதிப்பீட்டு (YA) ஆண்டு 2022- இல் இருந்து உங் கள் செொத்தின் முதல் குடிப்பபொளரின்
குத்தமகமய நீ ங் கள் சபறுை் வபொவதொ, சகொடுக்குை் வபொவதொ, புதுப் பிக்குை் வபொவதொ அல் லது முதல்
குத்தமகமய நீ ட்டிக்குை் வபொவதொ ஏை் படுை் தரகு, விளை் பரை் ைை் றுை் ஆவணவரி செலவுகமள
நீ ங் கள் வகொரலொை் .
•
வாடகக பை் ைொக்குமைகள் (அதாவது, மசாத்கத வாடககக்கு விட ஏற் படும் கழிதுக்மகாள் ளக்கூடிய
மசலவுகள் அந்தச் மசாத்திலிருந்து கிகடத்த மமாத்த வாடகககயக் காட்டிலும் அதிகமாக
இருத்தல் ) சவறு எந்த வித வருமானத்திற் கு எதிராகவும் ஈடு மசய் ய முடியாது.
•
உங் கள் வாடகக வருமானத்கத கணக்கிட, எங் கள் ‘Rental Calculator’-ஐ IRAS– இன் இமணயதளத்மத
காணவும் .
•
வொடமக நிவொரண வமரெ்ெட்டத்தின் கீழ் தகுதி சபை் ை குடியிருப் பிை் கு அல் லொத செொத்திலிருந்து
கிமடக்குை் வொடமகமய அறிவிக்க, செல் க IRAS’ website [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]

•

வாடககக்கு விடப் பட்ட குடியிருப் பு மசாத்துக்கு மட்டும் வாடகக மசலவுககளக் சகாருதல்
•
சிங் கப் பூரில் உள் ள ஒரு குடியிருப் பு மசாத்திலிருந்து முகனப்பற் ற வாடகக வருமானத்கத
மபறுவதற் கான மசலவுகளுக்கு கீழ் க்கணும் ஏசதனும் ஒன் கறக் சகாரலாம் :
(அ) அடமானக் கடன் வட்டி மற் றும் மமாத்த வாடககயில் 15%-ஐ கருதத்தக்க வாடககச்
மசலவுகளாக, நிபந்தகனகளுக்கு உட்பட்டு; அல் லது
(ஆ) மசலவிடப்பட்ட உண்கமயான வாடககச் மசலவுகள் .
•
குடியிருப் புச் மசாத்துக்களில் குடியிருப் பு அல் லாத பயன் பாட்டிற் கு (எ.கா குழந்கதப் பராமரிப்பு
நிகலயம் , ஊழியர் தங் கும் விடுதி சபான் றகவ) அனுமதி அளிக்கப்பட்ட எந்தச் மசாத்தும்
உள் ளடங் கா. சமல் விபரங் களுக்கு, IRAS இகணயப்பக்கத்தில் உள் ள “Simplification of Claim of Rental
Expenses for Individual” என் ற IRAS e-Tax வழிகாட்டிகய அன் புகூர்ந்து பார்க்கவும் .
கருதப்படுை் வொடமக செலவுகமள அடிப்பமடயொகக் சகொண்ட வாடகக மசலவுகளுக்கு
•
நாங் கள் மமாத்த வாடககயில் 15% - ஐ வாடககச் மசலவுகளாக தானாகசவ அனுமதிப் சபாம் .
•
உங் களின் வாடககச் மசலவுகள் மதாடர்பான பதிசவடுககள நீ ங் கள் கவத்திருக்கத்
சதகவயில் கல.
•
வாடககக்கு விடப் பட்ட மசாத்கத வாங் குவதற் கு எடுத்த கடனுக்குச் மசலுத்தும் அகடமானக் கடன்
வட்டி, ஏதும் இருந்தால் , நீ ங் கள் சகாரலாம் . எனினும் நீ ங் கள் அகடமானக் கடன் வட்டி மதாடர்பான
ஆதாரப் பத்திரங் மள சரிபார்க்கும் சநாக்கங் களுக்காகக் குகறந்தது 5 ஆண்டுகளுக்கு
கவத்திருக்க சவண்டும் .
•
வாகடககக்கு விடப்பட்ட மற் ற எல் லா குடியிருப் புச் மசாத்துக்களுக்கும் கருதப் படும் மசலவுகள்
அடிப்பகடவய உபவயொகிக்கப்பட வவண்டுை் .
இந்தக் கருதப்படும் மசலவுகள் விருப்பத்சதர்வு பின் வரும் சூழ் நிகலகளில் மபாருந்தாது:
•
மபற் ற வாடகக வருமானம் மதாடர்பாக நீ ங் கள் கழித்துக்மகாள் ளக்கூடிய மசலவு (அடமானக் கடன்
வட்டி தவிர்த்து) எகதயும் மசய் யவில் கல; அல் லது
•
நீ ங் கள் இந்த வாடகக வருமானத்கத சிங் கப் பூரில் ஒரு கூட்டுத் மதாழில் மூலம் மபற் றீர்கள் ;
அல் லது
•
நீ ங் கள் இந்த வாடகக வருமானத்கத ஓர் அறங் காவலின் கீழ் இ௫க்கும் மசாத்திலிருந்து
மபற் றீர்கள் ; அல் லது
•
நீ ங் கள் இந்த வாடகக வருமானத்கத குடியிருப் பு அல் லாத பயன் பாட்டிற் கு (எ.கா குழந்கதப்
பராமரிப் பு நிகலயம் , ஊழியர் தங் கும் விடுதி சபான் றகவ) அனுமதி அளிக்கப்பட்ட மசாத்திலிருந்து
மபற் றிருக்கிறீர்கள் .
நீ ங் கள் உண்கமயான மசலவுகளின் அடிப்பகடயில் சகார விருப்பத்வதர்வு மசய் திருந்தால்
•
அன் புகூர்ந்து ஆதராபூர்வ ஆவணங் ககள (எ.கா. வாடகக ஒப்பந்தங் கள் , வங் கி அடமானக் கடன்
அறிக்கககள் மற் றும் கட்டணெ்சீட்டுகள் ) குகறந்தது 5 ஆண்டுகளுக்கு சரிபார்க்கும்
சநாக்கங் களுக்காக கவத்திருங் கள் .
குடியிருப் பு அல் லாத வாடககக்கு விடப்பட்ட மசாத்துக்களுக்காக மட்டும் வாடககச் மசலவுககளக்
சகாருதல்
• மசலவிடப்பட்ட உண்கமயான வாடககச் மசலவுககள மட்டும் நீ ங் கள் சகாரலாம் .
• நீ ங் கள் ஆதாரப் பத்திரங் ககள சரிபார்க்கும் சநாக்கங் களுக்காகக் குகறந்தது 5 ஆண்டுகளுக்கு
கவத்திருக்க சவண்டும் .
• வைல் தகவல் களுக்கு, செல் க, IRAS’ website [Home > taxes > individual-income-tax > basics of individual income
tax > what is taxable, what is not > income from property rented out]
_

3. உரிகமத்சதொமக

•
•

4. கட்டணம்

•
•

•

5. இைந்தவர் செொத்து /
அறங் காவல்
வருமானம்

•

•

உரிகமத்சதொமக என் பது பதிப்புரிகம, காப்புரிகம, வர்த்தகச் சின் னங் கள் முதலியவற் கறப்
பயன் படுத்தும் உரிகமக்காகப் மபறப்படும் வருமானம் ஆகும் .
இலக்கியம் சார்ந்த, நாடகம் சார்ந்த, இகச மதாடர்பான அல் லது ககலசார்ந்த பகடப்பு
(மசய் தித்தாள் கள் அல் லது பத்திரிக்கககளில் பிரசுரிக்கப்படும் பகடப் புகளுக்கான பண வழங் கீடு
தவிர்த்து) ஆகியகவகளுக்காகப் மபறப்பட்ட உரிகமத்மதாககயில் , வரிவிதிப் பிற் கு உட்பட்ட மதாகக
என் பது உரிகமத்மதாககயில் அனுமதிக்கக்கூடிய கழிவுகளுக்குப் பின் எஞ் சும் மதாகக அல் லது
மமாத்த உரிகமத் மதாககயில் 10%, இவற் றில் எது குகறசவா.
கட்டணத் மதாகக நீ திமன் ற ஆகண அல் லது உடன் பாட்டின் படி கிகடக்கும் வருமானத்கத
உள் ளடக்குை் .
மாது ஒருவர், தன் முன் னால் கணவரின் மசாந்த விருப் பத்தின் சபரில் அல் லது நீ திமன் ற ஆகண
அல் லது பிரிவிகன ஆவணத்தின் கீழ் மபறும் வாழ் க்ககப் பணம் மற் றும் பராமரிப் புத் மதாகக
அகனத்தும் வரி விலக்கு மபற் றகவ.
நிர்வாகத்தின் கீழுள் ள இைந்தவர் செொத்திலிருந்து பங் கிடப் பட்டு (இைந்தவர் செொத்து வருமானம் )
கிகடக்கப் மபற் ற வருமானம் அல் லது தனியார் அறங் காவில் இருந்து அல் லது அறங் காவலில் நிர்வாகம்
மசய் யப்பட்ட இைந்தவர் செொத்திலிருந்து கிமடக்கப்சபை் ை உங் களின் உரிகமயுள் ள பங் கு (அறங் காவல்
வருமானம் ) சபான் றகவ இைந்தவர் செொத்து/ அறங் காவல் வருமானத்தில் உள் ளடங் கும் .
அன் புகூர்ந்து, இைந்தவர் செொத்து வருமானத்கத, நீ ங் கள் , அந்த வருமானம் கிகடக்கப்மபற் ற
ஆண்டிசலசய மதரிவியுங் கள் . அறங் காவல் வருமானத்திற் கு அன் புகூர்ந்து வருமானத்திலான உங் கள்
பங் கக நீ ங் கள் உரிகம மபற் றிருக்கும் அந்த ஆண்டிசல மதரிவியுங் கள் .
மூலதனப் பங் கீடு மற் றும் விலக்கு மபற் ற வருமானத்கத நீ ங் கள் மதரிவிக்க சவண்டியதில் கல.

6. வட்டி

அங் கீகாரம் மபற் ற வங் கிகள் மற் றும் சிங் கப் பூரில் உரிமம் மபற் ற நிதி நிறுவனங் களில் உள் ள கவப்புத்
மதாககயிலிருந்து மபறப்பட்ட வட்டி, வரி விலக்குப் மபற் றது என் பதால் , நீ ங் கள் அகதத் மதரிவிக்க
சவண்டாம் .
எனினும் , அங் கீகாரம் மபற் றிராத வங் கிகள் அல் லது சிங் கப் பூரில் உரிமம் மபற் றிராத, நிதி
நிறுவனங் களில் உள் ள கவப்புத் மதாகக, அடகுக் ககடகள் , மதாழில் நிறுவனங் கள் மற் றும் தனி
நபர்களுக்குக் மகாடுக்கும் கடன் , சபான் ற மற் றகவகளில் இருந்து
மபறும் வட்டிகய நீ ங் கள்
இகணப்பில் மதரிவிக்க சவண்டும் .
அங் கீகாரம் மபற் ற வங் கிகள் மற் றும் சிங் கப் பூரில் உரிமம் மபற் ற நிதி நிறுவனங் களின் பட்டியகல
MAS-இன் இகணயப் பக்கத்தில் காண்க.

•

•

•

7. இனங் கள் 1 முதல்

6 வகரயில்
அடங் காத
வருமானத் தன் கம
வாய் ந்த
ஆதாயங் கள்
அல் லது
இலாபங் கள்

8. மமாத்தம்

(சைொத்தை்
இனங் கள் 1 முதல் 7
வகர)

9. முன் பு

சமசல குறிப்பிடப்பட்ட வருமானப் பிரிவுகள் எதிலும் சசராத வருமானம் (எ.கா. வாகனம் சபான் ற மற் ற
மசாத்திலி௫ந்து மபற் ற வாடகக அமத வர்த்தகைொக அறிவிக்கொதவபொது) ஏதாவது இருந்தால் , அகவ
இதில் உள் ளடங் கும் .
இதற் கு எடுத்துக்காட்டாக, NTUC Healthcare கூட்டுறவு நிறுவனத்திலிருந்து (NTUC Fairprice Co-operative
மற் றும் NTUC Income Insurance Co-operative Ltd சபான் ற கூட்டுறவு நிறுவனத்தில் இருந்து கிகடத்த லாப
ஈவுகள் தானகசவ சசர்த்துக்மகாள் ளப் படும் ) கிகடத்த லாப ஈவுகள் .

•

•

இனங் கள் 1 முதல் 7-இல் மதரிவிக்கப்பட்ட மமாத்த வருமானத்கதக் குறிப்பிடவும் ,
வாடககயிலிருந்தான நிகர இழப்கப தவிர்த்து.
இந்த மமாத்தத் மதாகககய படிவம் B1, பக்கம் 2-இல் இனம் 3-இல் குறிப் பிடவும் .

•
•

1 ஜனவரி 2017 முதல் 31 டிசம் பர் 2020 வகரயிலான ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் முன் னர்
மதரிவிக்கப்படாத வருமானத்கத நீ ங் கள் மபற் றிருந்தால் , அன் புகூர்ந்து வருமான வகக, வருமானம்
மபறப்பட்ட நாள் , அந்த வருமானம் எந்த காலகட்டத்திற் குரியது மற் றும் வருமானத் மதாகக
ஆகியவற் கறக் குறிப் பிடவும் .
இயக்குநரின் கட்டணங் களுக்கு, நிறுவனத்தின் ஆண்டுப் மபாதுக் கூட்டத்தில் அல் லது மிககபட்ட
மபாதுக் கூட்டத்தில் , எந்த நாளில் இக்கட்டணங் களுக்கு ஒப் புதல் அளிக்கப்பட்டது என் று குறிப்பிடவும் .

•

மதரிவிக்கப்படாத
வருமானம்
•

படிேம் B1, பக்கம் 2-இல் பிரிவு B மற் றும் இவணப் பு 2-ஐ பூர்த்திகேய் தல் : கோந் த நிோரணங் கள் மற் றும் கழிவுகள்
நன் மகாகடகள் /
நிவாரணங் கள்
சபான் றவற் றிற் குறிய
மபாதுத் தகவல் கள்

வரி மதிப்பீட்டில் தானாகசவ சசர்க்கப்படும் நன் மகாகடகள் / நிவாரணங் கள்
•
கீழ் க்காணும் நன் மகாகடகள் / நிவாரணங் ககள நீ ங் கள் சகார சவண்டியதில் கல. உங் களின்
தகுதிக்கு ஏற் ப மற் றும் மதாடர்புகடய நிறுவனத்தின் பதிசவடுகளிலிருந்து தானாகசவ இகவகள்
உங் கள் வரி மதிப்பீட்டில் சசர்க்கப்படும் :
(அ) அங் கீகாரம் மபற் ற மபாதுநல அறக்மகாகட அகமப்புகளுக்கு (IPCs) சநரடியாக அளித்த
நன் மகாகடகள் .
(ஆ) AIS-இல் பங் மகடுக்கும் உங் களின் முதலாளி மூலமாக கிகடக்கப் மபறும் சம் பளத்திலிருந்து
கழித்து (IPC)-கு அளிக்கப்பட்ட நன் மகாகடகள் .
(இ) ஈட்டிய வருமான நிவாரணம்
(ஈ) ம.சச.நி பணம் நிரப் புதல்
(உ) துமண ஓய் வூதியத் திட்டம் (SRS)
(ஊ) சதசிய சசகவயாளர் நிவாரணம் (சதசிய சசகவயாளருக்கு, அவரின் மகனவிக்கு அல் லது
மபற் சறாருக்கு)
வரி மதிப்பீட்டில் தானாகசவ சசர்த்துக்மகாள் ளப்படாத நன் மகாகடகள் / நிவாரணங் கள்
•
படிவம் B1, பக்கம் 2-இல் உள் ள மதாடர்புகடய மபட்டிகளில் நீ ங் கள் சகாரும் மதாகககயக்
குறிப்பிடுவதற் கு முன் , அகனத்து தகுதி நிபந்தமணகளுை் உங் களுக்கு இருக்கிறதா என் று
உறுதிப்படுத்திக் மகாள் ளுங் கள் .
•
தவறான நிவாரணங் கள் சகாரிக்கககளுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படலாம் . உங் கள் மதிப்பீட்கட
நாங் கள் மறு ஆய் வு மசய் யும் சபாது உங் கள் சகாரிக்கககய நாங் கள் நீ க்கிவிடுசவாம் .
•
நீ ங் கள் முதன் முகறயாக உடற் குகறயுள் ளவர்கள் மதாடர்பான வரி நிவாரணத்மத (ங் ககள)
சகாரினால் , நீ ங் கள் “Application for Claim of Handicapped – Related Tax Reliefs” எனும் படிவத்கத IRAS– இன்
இமணயதளதிருந்து பதிவிறக்கம் மசய் து நிரப்பவும் .
•
•

5. நன் மகாகடகள்

வரி ைதிப்பீட்டு ஆண்டு 2018 முதல் , ஒரு ைதிப்பீட்டு ஆண்டிை் கு சைொத்த தனி நபர் வருைொன வரி
நிவொரணங் களின் உெ்ெவரை் பு $80,000 ஆக இருக்குை் .
நீ ங் கள் தகுதி நிபந்தமணகமள பூர்த்தி செய் தீர்களொனொல் , தனி நபர் நிவொரணங் கமள வகொருவமத
நீ ங் கள் சதொடர்ந்திட வவண்டுை் . வகொரிய நிவொரணங் களின் சைொத்தத் சதொமக $80,000-ஐ
தொண்டினொல் சைொத்த வரி நிவொரணங் களின் உெ்ெவரை் பு $80,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்படுை் .
• உங் கள் முதலாளி சவகல வருமானத்கதக் தானாகசவ சசர்த்துக் மகாள் ளும் திட்டத்தில் இல் கல

என் றால் , அங் கீகாரம் மபற் ற IPC-கு உங் கள் சம் பளத்திலிருந்து கழித்துக்மகாள் ளப் பட்ட
நன் மகாகடயின் மதிப் பில் 2.5 மடங் குத் மதாகககய குறிப் பிடவும் (அடுத்த முழு மவள் ளித்
மதாகககயக் குறிப் பிடவும் ). நன் மகாகடத் மதாகக படிவம் IR8A-இல் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் .

6a. வாழ் க்ககத்
துகண/
உடற் குகறயுள் ள
வாழ் க்ககத் துகண
நிவாரணம்
நீ ங் கள் இந்த
நிவாரணத்கதக்
சகாரியிருந்தால் ,
உங் கள் வாழ் க்ககத்
துகணயின் சபரில்
சவறு யாரும் ,
சபரப் பிள் களககளப்
பராமரிக்கும் தாத்தா
பாட்டியர் நிவாரணம்
தவிர, சவறு எந்த
நிவாரணத்கதயும்
(எ.கா மபற் சறார்/
உடற் குகறயுள் ள
மபற் சறார் நிவாரணம் ),
சகார அனுமதிக்கப் பட
மாட்டா

வாழ் க்ககத் துகண நிவாரணம்
•
நீ ங் கள் பின் வருமாறு சகாரலாம் :
(அ) நீ ங் கள் 2021-ஆம் ஆண்டில் உங் கள் வாழ் க்ககத் துகணயுடன் வசித்திருந்தால் அல் லது
பராமரித்திருந்தால் , $2,000 சகாரலாம் ; அல் லது
(ஆ) நீ ங் கள் சட்டப்படி பிரிந்திருந்து, நீ திமன் ற ஆகண / பிரிவிகன உடன் படிக்ககயின் படி, உங் கள்
மகனவிக்கு முந்திய ஆண்டில் பராமரிப்புத் மதாகககயக் மகாடுத்திருந்தால் , நீ ங் கள் $2,000 வகர
சகாரலாம் .
•
வாழ் க்ககத் துகண நிவராணத்திற் கான மமாத்த கழிவு $2,000-கு சமல் சபாகக்கூடாது.
•
உங் கள் வாழ் க்ககத் துகண 2021-ஆம் ஆண்டில் , $4,000-கு சமல் ஆண்டு வருமானம் மபற் றிருந்தால் ,
நீ ங் கள் வாழ் க்ககத் துகண நிவாரணத்கதக் சகார முடியாது.
•
இந்த சநாக்கத்திற் காக, வருமானம் என் பது வரி விதிப்புக்கு உட்பட்ட வருமானம் (எ.கா வர்த்தகம் ,
சவகல, மற் றும் வாடகக), வரி விலக்குப் மபற் ற வருமானம் (எ.கா. வங் கி வட்டி, லாப ஈவுகள் மற் றும்
ஓய் வூதியம் ) மற் றும் மவளிநாட்டிலிருந்து மபறப்பட்ட வருமானம் (அது சிங் கப் பூருக்கு
அனுப்ப்பட்டதா இல் கலயா என் பது மபாருட்டல் ல) முதலியவற் கற உள் ளடக்கும் .
உடற் குகறயுள் ள வாழ் க்ககத்துகண நிவாரணம்
•
நீ ங் கள் பின் வருமாறு சகாரலாம் :
(அ) உடல் அல் லது மன அளவில் உடை் குமையுள் ள வாழ் க்ககத் துகணகய நீ ங் கள் 2021-ஆை்
ஆண்டில் பராமரித்திருந்தால் , $5,500 சகாரலாம் ; அல் லது
(ஆ) சட்டப்படி நீ ங் கள் உங் கள் உடற் குகறயுள் ள மகனவியிடமிருந்து பிரிந்திருந்து, நீ திமன் ற
ஆகண/பிரிவிகன உடன் படிக்ககயின் படி, முந்திய ஆண்டில் உங் கள் உடற் குகறயுள் ள
மகனவிக்குப் பராமரிப் புத் மதாகககயக் மகாடுத்திருந்தால் , நீ ங் கள் $5,500 வகர சகாரலாம் .
•
உடற் குகறயுள் ள வாழ் க்ககத் துகண நிவாரணத்துக்கான மமாத்தக் கழிவு $5,500-கு சமல்
சபாகக்கூடாது.
• தனிப்பட்ட ஆண் குடியிருப் பொளர் ஒருவர், நீ திமன் ற ஆகணயின் படி தம் முன் னாள் மகனவிக்கு

மகாடுத்த வாழ் க்ககப் பணம் மதாடர்பில் எந்த நிவாரணமும் சகார முடியாது.

6b. பிள் கள நிவாரணம்
நீ ங் கள் இந்த
நிவாரணத்கதக்
சகாரியிருந்தால் ,
அசத பிள் களக்கு
சவறு யாரும் எந்த
நிவாரணத்கதயும்
(எ.கா
உடற் குகறயுள் ள
உடன் பிறந்தவன் /
உடன் பிறந்தவள்
நிவாரணம் ), சகார
அனுமதிக்கப்பட
மாட்டா

•

•
•

தகுதிமபறும் பிள் கள நிவாரணம் (QCR) / உடற் குகறயுள் ள பிள் கள நிவாரணத்கத (HCR) நீ ங் கள்
சகாரலாம் அப்படி உங் களுக்கும் உங் களின் வாழ் க்ககத் துகணக்கும் / முன் னாள் வாழ் க்ககத்
துகணக்கும் இகடசய பிறந்த பிள் கள, மாற் றான் பிள் கள அல் லது சட்டப் பூர்வமாக
தத்மதடுக்கப்பட்ட பிள் கள இருக்குமாயின் .
நீ ங் கள் QCR அல் லது HCR வகொருை் சதொமகமய, உங் களின் வாழ் க்ககத் துகண / முன் னாள்
வாழ் க்ககத்துகண ஒப்பு மகாண்டதற் கிணங் க பிரித்துக்மகாள் ளலாம் .
நீ ங் கள் 5-வது மற் றும் அதற் கடுத்த பிள் களகளுக்கு நிவாரணம் சகாரினால் , அன் புர்கூர்ந்து
விவரங் ககளத் தனித்தாளில் எழுதி அனுப்பவும் மற் றும் படிவம் B1, பக்கம் 2-இல் , 6(b) இனத்தில் 5வது வரிகசயில் மமாத்த சகாரகலக் குறிப் பிடவும் .

தகுதிமபறும் பிள் கள நிவாரணம் (QCR)
• நீ ங் கள் பராமரித்த, 2021- இல் முழுகமக்கும் மணமாகாத உங் களின் ஒவ் மவாரு பிள் களக்கும் ,
$4,000 வகர நீ ங் கள் சகாரலாம் , அந்தப் பிள் கள;
(அ) 2021-இல் எக்கொலக்கட்டத்திலுை் , 16 வயதிற் கும் கீழ் பட்டவர்; அல் லது
(ஆ) 2021-இல் 17 வயது அல் லது அதற் கு சமற் பட்டவர் என் றால் , அவர் பள் ளியில் , கல் லூரி,
பல் ககலக்கழகம் , அல் லது பிற கல் வி நிகலயங் கள் ஏசதனும் ஒன் றில் முழு சநரக் கல் வி
மபறுபவராக இருக்க சவண்டும் ; மற் றும்
(இ) 2021-ஆம் ஆண்டில் $4,000-கு சமல் ஆண்டு வருமானம் மபற் றிருக்கக் கூடாது.
• இந்த சநாக்கத்திற் காக, வருமானம் என் பது வரி விதிப்புக்கு உட்பட்ட வருமானம் (எ.கா வர்த்தகம் ,
சவகல, சதசிய சசகவயாளர் சம் பளம் / படிக்காசு மற் றும் உள் ளகப் பயிற் சி மற் றும் இகணப்
பயிற் சியின் சபாது மபற் ற வருமானம் ), மவளிநாட்டுடிலிருந்து மபறப்பட்ட வருமானம் (அது
சிங் கப் பூருக்கு அனுப் பப்ட்டதா இல் கலயா என் பது மபாருட்டல் ல) மற் றும் வரி விலக்குப் மபற் ற
வருமானம் (எ.கா வங் கி வட்டி) முதலியவற் கற உள் ளடக்கும் , ஆனால் உபகொரெ் ெை் பளமுை்
மற் றும் கல் வி உதவித் சதொமககளுை் இதில் சசரா.

உடற் குகறயுள் ள பிள் கள நிவாரணம் (HCR)
•
2021-இல் உடல் அல் லது மன அளவில் குகறயுள் ள மற் றும் 2021-இல் முழுகமக்கும் திருமணமாகாத
பிள் களமய நீ ங் கள் பராமரித்திருந்தால் , நீ ங் கள் $7,500 சகாரலாம் .

வேவல கேய் யும் தாய் மாருக்கொன பிள் வள நிோரணம் (WMCR)
•
வேவல கேய் யும் தாய் மார் மணமானவராகசவா, மனவிலக்கு மபற் றவராகசவா அல் லது
ககம் மபண்ணாகசவா இருந்து மணமாகாத 31 டிேம் பர் 2021-ல் சிங் கப் பூர் குடிமகனாக
இருக்கும் மற் றும் QCR அல் லது HCR சகாரிக்ககக்கான நிபந்தகனகள் அகனத்கதயும் பூர்த்தி
மசய் யும் பிள் களக்கு சகாரலாம் .
மமாத்த QCR/HCR + WMCR = ஒவ் மவாரு பிள் களக்கும் $50,000 *
மமாத்த WMCR தாயாரின் ஈட்டிய வருமானத்தில் 100% வரம் பிடப் படும்
*QCR/HCR, தந்கத அல் லது தாயாரால் சகாரப்பட்டிருந்தாலும் , முதலில் அனுமதிக்கப்படும் .
QCR/HCR அனுமதிக்கப்பட்ட பின் மீதமுள் ளகவசய WMCR–ஆக அளிக்கப்படும் .

6c. மபற் சறார் /
உடற் குகறயுள் ள
மபற் சறார் நிவாரணம்

•

நீ ங் கள் ஒே் கோரு பிள் வளயின் பிறப் பு ேரிவேவய படிேம் B1-இன், 2-ஆம் பக்கத்தில் ,
இனம் 6(b)-உள் கண்டிப் பாக குறிப் பிட வேண்டும் . உங் கள் தகுதிநிவலவய வேத்து WMCR
தானாகவே கணக்கிடப் படும் .

•

நீ ங் கள் 2021-இல் உங் கள் அல் லது உங் கள் வாழ் க்ககத் துகணயின் மபற் சறார், பாட்டன் பாட்டி
அல் லது முப்பாட்டன் முப்பாட்டி ஆகிசயாகர ஆதரித்திருந்தால் , இந்த நிவாரணத்கதக் சகாரலாம் .
உங் கள் அல் லது உங் கள் வாழ் க்ககத் துகணயின் மபற் சறார், பாட்டன் பாட்டி அல் லது முப்பாட்டன்
முப்பாட்டி 2021-இல் சிங் கப் பூரில் வசித்திருக்க^ சவண்டும் மற் றும் கீழ் க்காணும் நிபந்தகனககளப்
பூர்த்தி மசய் திருக்க சவண்டும் :

நிபந் தவனகள்

கபற்
வறார்
வகாருப
ேருடன்
தங் கியி
ருத்தல்

2021-இல் , 55 வயது
அல் லது அதற் கு சமல்
2021-இல் ஆண்டு
வருைொனை் *
$4,000 –கு மிகொைல்
இருத்தல்
மபற் சறார் /
உடற் குகறயுள் ள
மபற் சறார் நிவாரணம்
சகார விரும் பும்
அகனத்து
தகுதியுகடய
சகாரிக்ககயாளர்
மத்தியில் இத்மதாகக
பங் கிடப்படலாம் .
•
•

•

$9,000

உடற் குவறயுள் ள
கபற் வறார்
வகாருபேருடன்
தங் கியிருத்தல்

$14,000
(வயது மற் றும்
வருமான
நிபந்தமனகள்
இதை் குப்மபாருந்தாது)

சகாரிக்ககயாளர்களில்
குவறந் தது ஒருேர்
சார்ந்திருப்பவருடன் வசித்தால் ,
பகிர்ந்துமகாள் ளப்படும் மபற் சறார்
அல் லது உடற் குகறயுள் ள
மபற் சறார் நிவாரணம் முகறசய
$9,000 அல் லது $14,000 ஆகும் .

கபற் வறார்
வகாருபேருட
ன்
தங் கியிருக்க
வில் வல #

$5,500

உடற் குவறயுள் ள
கபற் வறார்
வகாருபேருடன்
தங் கியிருக்கவில்
வல #

$10,000
(வயது மற் றும்
வருமான
நிபந்தமனகள்
இதை் குப்மபாருந்தது)

சகாரிக்ககயாளர்களில் யாரும்
சார்ந்திருப்பவருடன் ேசிக்கவில் வல
என் றால் , பகிர்ந்துமகாள் ளப்படும்
மபற் சறார் அல் லது உடற் குகறயுள் ள
மபற் சறார் நிவாரணம் முகறசய $5,500
அல் லது $10,000 ஆகும் .

நீ ங் கள் மபற் சறார் நிவாரணம் அல் லது உடற் குகறயுள் ள மபற் சறார் நிவாரணம் ஆகிய இரண்டில்
ஒன் கற மட்டுசம ஒரு நபருக்காக சகார முடியும் , அதிகபட்ேம் 2 ோர்ந்திருப் பேர் ேவர வகாரலாம் .
ஒசர ஒரு சார்ந்திருப்பவரின் சபரில் வகாரப் படும் நிோரணம் பகிர்ந்துக் ககாள் ளபடுவமயொனால்
வகாரிக்வகயாளர் அவனேரும் பிரித்துக்ககாள் ளும் விகிதம் குறித்து சபை் வைொர் /
உடை் குமையுள் ள சபை் வைொர் நிவொரணை் வகொருவதை் கு முன் பொக உடன்பாடு காண சவண்டும் .
இல் கலமயனில் வருமான வரிஆகணயர் இந்த நிவாரணத்கதக் சகாரிக்ககயாளர்கள்
அகனவரிமடசயயும் சமமாகப் பிரித்தளிப்பார்.
நீ ங் கள் இந்த நிவாரணத்கதக் சகாரியிருந்தால் , அசத சார்ந்திருப்சபாருக்கு, வபரப்பிள் மளமயப்
பராமரிப் பு வழங் கும் தாத்தா பாட்டியர் நிவாரணம் தவிர சவறு எந்த நிவாரணத்கதயும் (எ.கா
வாழ் க்ககத் துகண நிவாரணம் ) சகார அனுமதிக்கப்பட மாட்டா.

^“சிங் கப் பூரில் வசிப்பர் என் றால் ”ெொர்ந்திருப் வபொர் 2021-இல் , தை் கொலிகைொக விடுப்கப (எ.கொ. குறுகிய
கொல சவளிநொட்டு விடுமுமைப் பயணை் ) தவிர்த்து, சிங் கப் பூரில் நிரந்தரைொக தங் கியிருப்பதொகுை் .
ெொர்ந்திருப் வபொர் சவளிநொட்டவர் எனில் , (சவளி நொட்டவர் அமடயொள அட்மட மவத்திருப்பவர் ைட்டுை் );
அவர் 2021-இல் குமைந்தபட்ெை் 8 ைொதங் கள் சிங் கப் பூரில் தங் கியிருந்தொல் , அவருை் சிங் கப்பூரில்
வொழ் பவரொக கருதப்படுவொர்.
*வருமானம் என் பதில் வரி விதிப்புக்கு உட்பட்ட வருமானம் (எ.கா வர்த்தகம் , சவகல மற் றும் வாடகக), வரி
விலக்குப் மபற் ற வருமானம் (எ.கா வங் கி வட்டி, லாப ஈவுகள் மற் றும் ஓய் வூதியம் ) மற் றும்
மவளிநாட்டுடிலிருந்து மபறப்பட்ட வருமானம் (அது சிங் கப்பூருக்கு அனுப்பப்பட்டுள் ளதா இல் கலயா
என் பது மபாருட்டல் ல) முதலியவற் கற உள் ளடங் கும் .

#அவர்கள் உங் களுடன் சிங் கப்பூரில் , ஒசர வீட்டில் வாழ் ந்திராவிட்டால் , அவர்கள் ஒவ் மவாருவகரயும்
பராமரிக்க, 2021-இல் நீ ங் கள் குகறந்தது $2,000 மசலவழித்திருந்தால் மட்டுசம இந்நிவாரணத்கத
சகாரலாம் .

6d. சபரப் பிள் களகயப்
பராமரிக்கும் தாத்தா
பாட்டி நிவாரணம் (GCR)

•

இசத
பராமரிப் பாளருக்கு
சவறு யாசரனும் GCR
சகாரியிருந்தால் ,
நீ ங் கள் இந்த
நிவாரணத்கதக் சகார
முடியாது.
•

6e.
உடற் குவறயுள் ள
உடன் பிறந் தேன் /
உடன் பிறந் தேள்
நிோரணம்
மற் மறாருவர் இசத
உடன் பிறப்பு(கள் )
அல் லது
வாழ் க்ககத்துகணயி
ன் உடன் பிறப் பின்
சபரில் சவறு
நிவாரணம் (GCR
தவிர),
சகாரியிருந்தால்
நீ ங் கள் இந்த
நிவாரணத்கத சகார
முடியாது.

நீ ங் கள் திருமணமான, மணவிலக்கான அல் லது ககம் மபண்ணான ஒரு வேவல கேய் யும் தாயார்
என் றால் , நீ ங் கள் உங் கள் அல் லது உங் களின் வாழ் க்ககத்துகண / முன் னாள் வாழ் க்ககத்
துகணயின் மபற் சறார் அல் லது தாத்தா பாட்டியர் ஒருேருக்கு உங் கள் ஈட்டிய வருமானத்திலிருந்து
$3,000 கழிவு சகாரலாம் . சமலும் உங் கள் அல் லது உங் கள் வாழ் க்ககத்துகண / முன் னாள் வாழ் க்ககத்
துகணயின் மபற் சறார் அல் லது தாத்தா பாட்டியர்:
(அ) 2021-இல் சிங் கப் பூரில் வசித்திருக்க^ சவண்டும் ; மற் றும்
(ஆ) உங் கள் பிள் மளகளில் * ஒருவமர, அவர் கவனித்திருக்க வவண்டுை் . அப் பிள் மள, சிங் கப் பூர்
குடிைகனொன இருந்து (i) 2021-இல் 12 வயதுமடயவரொக அல் லது அதை் குை் கீழ் வயதினரொக
இருத்தல் வவண்டுை் ; அல் லது (ii) 2021- இன் முழுகமக்கும் திருமணமாகாத, உடல் அல் லது ைன
வளர்ெ்சி குன் றியவரொக இருத்தல் வவண்டுை் : ைை் றுை்
(இ) 2021-இல் , வர்த்தகம் , வியாபாரம் , சதர்ச்சித் மதாழில் , வாழ் க்ககத் மதாழில் அல் லது சவகல
மசய் து மகாண்டிருக்கக்கூடாது.
படிவம் B1-இல் 2-ஆம் பக்கத்தில் இனம் 6(d)-இல் GCR-ஆன உங் கள் சகாரகலக் குறிப்பிடவும் .
*பிள் கள எனில் உங் களுக்கும் உங் கள் வாழ் க்ககத்துகணக்கும் / முன் னாள் வாழ் க்ககத்
துகணக்கும் பிறந்தவர், மாற் றன் பிள் கள அல் லது ெட்டப் பூர்வைொக தத்மதடுக்கப்பட்ட பிள் கள
என் பன ஆகும் .

^ “சிங் கப் பூரில் வசிப்பர் என் றால் ‘ெொர்ந்திருப் வபொர் 2021-இல் , தை் கொலிகைொக விடுப் கப (எ.கொ. குறுகிய
கொல சவளிநொட்டு விடுமுமைப் பயணை் ) தவிர்த்து, சிங் கப் பூரில் நிரந்தரைொக தங் கியிருப்பதொகுை் .
ெொர்ந்திருப் வபொர் சவளிநொட்டவர் எனில் , (சவளி நொட்டவர் அமடயொள அட்மட கவத்திருப்பவர் மட்டும் ):
அவர் 2021-இல் குமைந்தபட்ெை் 8 ைொதங் கள் சிங் கப் பூரில் தங் கியிருந்தொல் , அவருை் சிங் கப்பூரில்
வொழ் பவரொக கருதப்படுவொர்.
•
நீ ங் கள் சிங் கப் பூரில் வசிக்கும் ^ உங் களின் அல் லது உங் கள் வாழ் க்ககத் துமணயின் , உடல் அல் லது
மன வளர்ச்சிக் குன் றிய, உடன் பிறப்புககளப் பராமரித்திருந்தால் , நீ ங் கள் சார்ந்திருப் சபார்
ஒவ் மவாருவருக்கும் $5,500 சகாரலாம் . நீ ங் கள் நிவாரணம் சகாரும் உங் களின் அல் லது உங் கள்
வாழ் க்ககத் துகணயின் உடற் குகறயுள் ள உடன் பிறப் புகள் , 2021-இல் உங் களுடன் ஒசர வீட்டில்
வசித்திருக்க சவண்டும் . இல் கலமயனில் ,2021-இல் , அவர்கள் ஒவ் மவாருவரின் பராமரிப் பிற் காக
நீ ங் கள் குகறந்தது $2,000 மசலவிட்டிருக்க சவண்டும் .
•

இந்த நிவாரணத் மதாகககய அசத சார்ந்திருப் சபாருக்கு நிவாரணம் சகார விரும் பும் உங் கள்
உடன்பிறப் புகள் அல் லது ோழ் க்வகத்துவணயின் உடன்பிறப் புகளுடன் பகிர்ந்துககாள் ளலாம் .

•

தயவுகூர்ந்து உங் கள் சகாரகல படிவம் B1, பக்கம் 2-இல் , இனம் 6(e)- இல் குறிப் பிடவும் . 3-வது மற் றும்
அடுத்த உடற் குகறயுள் ள உடன் பிறந்தவன் / உடன் பிறந்தவள் நிவாரணக் சகாரிக்ககக்கு,
அன் புர்கூர்ந்து அடுத்தடுத்த ெொர்ந்திருப்வபொருக்கொன மமாத்த சகாரிக்கககய 6(e)-இன் 3-வது
வரிகசயில் குறிப் பிடவும் .

^ “சிங் கப் பூரில் வசிப்பர் என் றால் ”ெொர்ந்திருப் வபொர் 2021-இல் , தை் கொலிகைொக விடுப் கப (எ.கொ. குறுகிய
கொல சவளிநொட்டு விடுமுமைப் பயணை் ) தவிர்த்து, சிங் கப் பூரில் நிரந்தரைொக தங் கியிருப்பதொகுை் .
ெொர்ந்திருப் வபொர் சவளிநொட்டவர் எனில் , (சவளி நொட்டவர் அமடயொள அட்மட கவத்திருப்பவர் மட்டும் ):
அவர் 2021-இல் குமைந்தபட்ெை் 8 ைொதங் கள் சிங் கப் பூரில் தங் கியிருந்தொல் , அவருை் சிங் கப்பூரில்
வொழ் பவரொக கருதப்படுவொர்.

6f. ைவெநி / சசமநிதி

சிங் கப் பூரர்கள் மற் றும் சிங் கப் பூர் நிரந்தரவாசிகளின்
ம.சச.நி / அங் கீகரிக்கப்பட்ட ஓய் வூதிய அல் லது சசமநிதிக் கட்டாயச் சந்தாக்கள்
இத்தககய சந்தாக்கள் ம.சச.நி சட்டத்தின் கீழ் உள் ள சட்டப்பூர்வச் சந்தாக்ககள விட அதிகமாக
•
இருக்கக்கூடாது.
(௮) ம.சச.நி சந்தாக்களுக்கான சாதாரண ஊதிய வரம் பு, ஒரு மாதத்திற் கு $6,000.
(ஆ) சாதாரணச் ஊதியம் (OW) ஓர் ஆண்டிற் கான வரம் பு $72,000 (அதாவது 12 மாதங் கள் x $6,000)
மற் றும் கட்டாய சசமநிதி சந்தாவுக்கான ஒட்டுமமாத்த வருமானத்தின் வரம் பு $102,000 (அதாவது
17 மாதங் கள் x $6,000).
(இ) $102,000-இருந்து சாதாரன ஊதியத்கத கழித்தால் கிகடக்கும் மதாககயின் சமமான ஒரு
மதாககயின் அளவுக்சக கூடுதல் ஊதியத்திற் கான வரம் பு இடப்படும் .
•
உங் கள் சவகல வருமானம் தானாகசவ சசர்த்துக்மகாள் ளப்பட்டால் , நீ ங் கள் இந்த நிவாரணத்கதக்
சகார சவண்டியதில் கல, ஏமனனில் நாங் கள் இத்தகவகல சநரடியாக AIS –இல் இருக்குை் உங் கள்
முதலாளியிடமிருந்து சபை் றுக்சகொள் வவொை் .
கோந் த கமடிவேே் கணக்கில் கேலுத்தப் படும் தன்னிே்வே ேந் தாக்கள்
•
2021-இல் நீ ங் கள் ஒரு சிங் கப் பூரர் அல் லது சிங் கப் பூர் நிரந்தரவாசி எனில் , நீ ங் கள் வருடாந்திர ம.சச.நி
சந்தொ வரம் பான $37,740 (அதாவது 17 மாதங் கள் x $6,000 x 37%) உட்பட்டும் ைை் றுை் அடிப்பகட
சுகாதாரப் பராமரிப் புத் மதாககக்கு உட்பட்டும் உங் கள் மசாந்த மமடிசசவ் கணக்கில் நீ ங் கள்
குறிப்பிட்டுச் மசலுத்திய உங் கள் தன் னிச்கசயான மராக்கச் சந்தாவுக்கு நீ ங் கள் கழிவு சகாரலாம் .
ஆனால் இத்தககய தன் னிச்கசயான சந்தாவுக்கு நீ ங் கள் சுயமதாழில் புரிபவர் எனும் முகறயில்
கழிவு சகாரியிருக்கக் கூடாது.
_

6g. ஆயுள் காப்புறுதி

•

நீ ங் கள் உங் கள் அல் லது உங் கள் மகனவியின் ஆயுள் காப் புறுதிகளுக்காகச் மசலுத்திய காப்புறுதி
கட்டணத்கத நிவாரணமாகக் கழித்துக் மகாள் ள சகாரலாம் .

•
•

•

•

6h. கல் விக்
கட்டணங் கள்

6i. மவளிநாட்டு
பணிப் மபண்(FDW)
தீர்கவ

உங் கள் பிள் களயின் ஆயுள் காப்புறுதிகளுக்காகச் மசலுத்திய காப் புறுதிக் கட்டணத்கத நீ ங் கள்
கழிக்க முடியாது.
இந்த நிவாரணத்கதக் சகாருவதற் கு, 2021-இல் உங் களின் மமாத்த கட்டாய ஊழியர் ம.சச.நி சந்தா
அல் லது சுயசதொழில் புரிபவரின் மமடிசசவ் / தன் னிச்சியான ம.சச.நி சந்தா மற் றும் மமடிசசவ்
கணக்கில் தன் னிச்கசயாக மசலுத்திய மராக்கம் , $5,000–கு குவறோக இருக்க சவண்டும் மற் றும்
காப்புறுதி சந்தாக்கள் 2021-இல் கட்டாயம் மசலுத்தியிருக்க சவண்டும் .
நீ ங் கள் உங் கள் ஆயுள் காப்புறுதிகய 1973 ஆகஸ்ட் 10-ஆம் சததி அல் லது அதற் கு பின்
வாங் கியிருந்தால் , அந்த காப்புறுதி நிறுவனத்திற் குச் சிங் கப் பூரில் ஓர் அலுவலகம் அல் லது கிகள
இருக்க சவண்டும் .
கீழ் க்காண்பவற் றில் எது குவறோக உள் ளவதா அகதக் சகாரலாம் :
(அ) $5,000 மற் றும் உங் கள் ம.சச.நி சந்தா இகடயிலான சவறுபாடு; அல் லது
(ஆ) உங் களின் மசாந்த / உங் கள் மகனவியின் ஆயுள் காப் புறுதி மசய் யப்பட்ட மதிப் பில் 7% வகர
அல் லது மசலுத்திய காப்புறுதி கட்டணத்மதாகக.

பின் வரும் நிகலகளில் , நீ ங் கள் மசலுத்திய உண்கமயான கல் விக் கட்டணங் களுக்கு நீ ங் கள்
அதிகபட்சமாக $5,500 வகர கழிவு சகாரலாம் :
(அ) 2021-இல் கீழ் க்காணும் ஏசதனும் படிப்பு அல் லது ஆய் வரங் கு/ மாநாட்டில்
கலந்துமகாண்டிருந்தால் : (i) ஒப் புதல் மபற் ற கல் வி, நிபுணத்துவ அல் லது மதாழில் தகுதிக்கு
இட்டுச்மசல் லும் ஏசதனும் படிப்பு மதாடர்பானது; அல் லது (ii) உங் களின் தற் சபாகதய வர்த்தகம் ,
வியாபாரம் , சதர்ச்சித் மதாழில் , வாழ் க்ககத் மதாழில் அல் லது சவகல மதாடர்பானது; அல் லது
(ஆ) நீ ங் கள் 1 ஜனவரி 2019-உம் 31 டிசம் பர் 2020-உம் இமடசய ஏசதனும் படிப்பு, ஆய் வரங் கு /
மாநாட்கட நிகறவு மசய் திருந்துx 2021-ஆம் ஆண்டில் அவற் றுடன் மதாடர்புகடய புதிய
வர்த்தகம் , வியாபாரம் , சதர்ச்சித் மதாழில் , வாழ் க்ககத் மதாழில் அல் லது சவகலகயத்
மதாடங் கியிருந்தால் .
• அனுைதிக்கப்பட்ட கல் விக் கட்டணங் களில் பதிவு அல் லது நுகழவுக் கட்டணம் , சதர்வுக் கட்டணம் ,
துகணப்பாடக் கட்டணம் , தகுதிப்பொட்டு சதர்வுக் கட்டணம் (கணினி பாடங் களுக்கு) ஆகியகவ
அடங் கும் . வாழ் க்கக முகறச் மசலவு, பாடப் புத்தக மசலவு அல் லது பயணச் மசலவுகள் , ைை் றுை்
கல் விக்கொக உங் கள் முதலொளியொல் அல் லது ைை் ை நிறுவனங் களொல் செலுத்தப்பட்ட அல் லது ஈடொகக்
சகொடுக்கப் பட்டத் சதொமக ஆகியவற் கற நீ ங் கள் சகார முடியாது.
•
இந்த நிவாரணம் இதுவகர சவகல அல் லது வர்த்தகம் , வியாபாரம் , சதர்ெதி
் ச் மதாழில் ஏதும்
மசய் திராத பலதுகற மதாழில் நுட்பக்கல் லூரி / பல் ககலக்கழகப் பட்டதாரிகளது பலதுகற
மதாழில் நுட்பக் கல் லூரி / பல் ககலக்கழக் கல் விக் கட்டணங் களுக்குப் மபாருந்தாது. கல் விக் கட்டண
சநாக்கத்திற் கு விடுமுகற கால சவகலகள் அல் லது உள் ளகப் பயிற் சிகள் சவகலகளாக
கருதப்படமாட்டது.
உங் கள் மதிப்பீட்டிற் குரிய வருமானம் $22,000-கு குகறவாக இருக்குமாயின் , நீ ங் கள் கல் விக்
கட்டணங் களுக்கான உங் கள் சகாரகல ஒத்திகவக்கலாம் . சமல் தகவல் அறிய அன் புகூர்ந்து IRAS -ஐ
பார்க்கவும் .
•

பின் வரும் நிகலகளில் நீ ங் கள் 2021-இல் ஒரு பணிப் மபண்ணுக்குச் மசலுத்திய மவளிநாட்டுப்
பணிப் மபண்(FDW) தீர்கவத் மதாகககய உங் கள் ஈட்டிய வருமானத்திலிருந்து இருமடங் காகக் கழித்துக்
மகாள் ளலாம் :
(அ) 2021-இல் கணவருடன் வாழ் ந்த திருமணமான மபண்மணனில் ; அல் லது
(ஆ) 2021-இல் சிங் கப் பூரில் குடியிருக்காதக் கணவகரக் மகாண்ட திருமணமான மபண்மணனில் ; அல் லது
(இ) கணவரிடமிருந்து பிரிந்து, மணவிலக்கான அல் லது ககம் மபண்ணாக இருப்பசதாடு, 2021-இல்
தன் னுடன் வாழ் ந்த பிள் களக்காக, பிள் கள நிவாரணம் சகாரக்கூடிய மபண்மணனில் .
இத்தீர்வே உங் களால் அல் லது உங் கள் கணேரால் கேலுத்தப் பட்டது என்பது ஒரு கபாருட்டல் ல.
நீ ங் கள் பின் வருவனவற் றில் எது குகறசவா அகதக் சகாரலாம் :
(அ) மசலுத்தப்பட்ட மவளிநாட்டு பணிப் மபண் தீர்கவகயப் சபால் இருமடங் கு, $1,440 வகர (நீ ங் கள்
சலுககத் தீர்கவக்குத் தகுதி மபற் றிருந்து, ைொதை் $60, மசலுத்துபவர் எனில் ) அல் லது $7,200/$10,800*;
அல் லது
(ஆ) நீ ங் கள் ஈட்டிய வருமானத் மதாகக.
*முதலாம் சவளிநொட்டு இல் லப்பணியொளருக்கொன தீர்மவ விகிதை் , ெலுமக இல் லொைல் , ைொதத்திை் கு $300.
சைொத்த நிவாரணத் சதொமக = ($300 x 12) X 2 = $7,200
அதற் கடுத்த சவளிநொட்டு இல் லப்பணியொளருக்கொன தீர்மவ விகிதை் , ெலுமக இல் லொைல் , ைொதத்திை் கு $450.
சைொத்தத நிவாரணத் சதொமக = ($450 X12) x 2 = $10,800

மபற் சறார்நிகல
வரித்தள் ளுபடி (PTR)*

நீ ங் கள் மணமான, மணவிலக்குப் மபற் ற அல் லது ககம் மபண்ணாக இருப் பின் , 2021-இல் சிங் கப் பூரில் வரி
மசலுத்தும் குடியிருப்பாளர் எனில் மற் றும் உங் களுக்கு ஓரு பிள் கள இருக்குமாயின் நீ ங் கள் பின் வரும்
நிகலயில் மபற் சறார்நிகல வரிச் தள் ளுபடிகயக் சகாரலாம் :
(அ) 2021-இல் உங் களுக்கும் உங் கள் வாழ் க்ககத் துகணக்கும் / முன் னாள் வாழ் க்ககத் துகணக்கும்
பிறந்த ஒரு குழந்கத; அல் லது
(ஆ) 2021-இல் சட்டப் பூர்வமாக தத்து எடுக்கப் பட்ட ஒரு பிள் கள; ஆனால் அந்த பிள் கள 6 வயகத
அகடயும் முன் ; அல் லது
(இ) உங் களுக்கும் உங் கள் வாழ் க்ககத் துகணக்கும் / முன் னாள் வாழ் க்ககத் துகணக்கும் உங் களின்
திருமணத்திற் கு முன் பிறந்த பிள் கள மற் றும் அப் பிள் கள 6 வயகத அகடயும் முன் நீ ங் கள்
சட்டப் பூர்வமாகத் 2021-இல் திருமணம் மசய் து மகாண்டிருந்தால் .
அந்தப் பிள் மள பின் வருை் கொலக்கட்டத்திை் குள் சிங் கப் பூரரொக இருக்க வவண்டுை் :

(அ) பிறப் பின் சபாது அல் லது அதற் குப் பின் 12 மாதங் களுக்குள் ; அல் லது
(ஆ) சட்டப் படி தத்மதடுத்துக்மகாள் ளும் சநரத்தில் அல் லது அதற் கு பின் 12 மாதங் களுக்குள் ; அல் லது
(இ) இயற் கக மபற் சறாரின் திருமணத்தின் சபாது அல் லது அதற் குப் பின் 12
• மபற் சறார்நிகல வரித் தள் ளுபடிக்குத் தகுதி மபற் றிருக்கும் பிள் கள எனும் மபாருட்டில் லாமல் ஒசர
வீட்டில் வசிக்கும் உங் கள் அகனத்து பிள் களகளுக்கும் , பிறந்த நாகள, சட்டப் பூர்வமாக தத்மதடுத்த
நாகள அல் லது மபற் சறாரின் திருமண நாகள கவத்துதான் உங் கள் பிள் களயின் பிறப்பு வரிகச
நிர்ணயிக்கப் படுகிறது.
• சூழ் நிகலக்சகற் ப, ஒரு பிள் களயின் பிறப் பின் சபாது, தத்மதடுக்கும் சபாது அல் லது மபற் சறாரின்

திருமணத்தின் சபாது, அப்பிள் களயின் உடன் பிறந்தவர்களின் எண்ணிக்கககய நிர்ணயிக்க, அதன்
இறந்த உடன் பிறப்பும் கணக்கில் மகாள் ளப்படும் .
• தள் ளுபடித் மதாகக பின் வருமாறு:

(அ ) 1வது பிள் கள: $5,000;
(ஆ) 2 வது பிள் கள: $10,000;
(இ ) 3 வது மற் றும் அதற் கடுத்த பிள் கள: ஒவ் மவாரு பிள் களக்கும் $20,000

மபற் சறார்நிகல வரித் தள் ளுபடிகய (PTR) நீ ங் களும் உங் களின் வாழ் க்ககத் துகணயும் ஒப்பு
மகாண்டதற் கிணங் க பிரித்துக் பகிர்ந்து மகாள் ளலாம் . உங் கள் PTR வகொரல் ெதவிகித கூட்டுத்சதொமக
100% எட்டவில் மலசயன் ைொல் அல் லது உங் கள் இருவரொலுை் பங் கீட்டிை் கு ஒத்துக்சகொள் ள
முடியவில் மலசயன் ைொல் , நொங் கள் PTR-ஐ உங் கள் இருவருக்குை் ெைைொக பகிர்ந்தளிப்வபொை் . PTR-ஐ உங் கள்
ைை் றுை் /அல் லது உங் கள் வொழ் க்மகத்துமணயின் வருைொன வரிக்கு எதிரொக ஈடுசெய் திடலொை் . மதிப்பீட்டு
ஆண்டில் மசலுத்தப்பட சவண்டிய வரித் மதாகக, தள் ளுபடிகய விடக் குகறவாக இருந்தால் ,
பயன் படுத்தப்படாத தள் ளுபடிகய, வரும் ஆண்டுகளில் வருமான வரிக்கு எதிராக தள் ளுபடி முடியும்
வகர முழுகமயாக பயன் படுத்திக் மகாள் ளலாம் .
நீ ங் கள் மபற் சறார்நிகல வரித் தள் ளுபடிகய (PTR) முதன் முகறயாகக் சகாருகிறீர்கள் என் றால் ,
தயவுகூர்ந்து இகணப்பு 2-இன் இனம் 7 –ஐ நிகறவு மசய் து பின் வரும் ஆவணங் களின் நிழற் பிரதிகய
அனுப்பவும் , மபாருந்துமாயின் :
(அ) தத்து எடுத்த பிள் கள எனில் சட்டப் பூர்வ தத்து பத்திரங் கள் ; மற் றும் /அல் லது
(ஆ) சிங் கப் பூருக்கு மவளிசய பதிவு மசய் யப்பட்ட திருமணத்திற் குத் திருமணச் சான் றிதழ் .
• எந்தப் பிள் மளயுை் இரு குடுை் பங் களின் உறுப்பினரொக கருதப் படொது. பிள் மளயின் பொதுகொப்பு உரிமை,

பரொைரிப் பு ைை் றுை் கட்டுப்பொடு ைை் றுை் பிள் மளயின் வொழ் வியல் ஏை் பொடு ஆகியவை் றின்
அடிப்பமடயில் முந்மதய திருைணத்தின் மூலை் பிைந்த பிள் மள ஒரு சபை் வைொரது குடுை் பத்துடன்
ைட்டுவை வெர்த்துக்சகொள் ளப் படுை் .
• பயன் படுத்தப்படொைல் இருக்குை் சதொமக இமணயை் வழி myTaxPortal-இருந்து உங் கள் கணக்கிலிருந்து

உங் கள் வொழ் க்மகத்துமண கணக்கிை் கு ைொை் றிக் சகொள் ளலொை் .
*உங் களின் தகுதிமபற் ற பிள் களகய சவமறாரு குடும் பத்திற் கு தத்து மகாடுத்திருந்தால் , இந்த நிகழ் வு
நகடமபற் ற ஆண்கடத் மதாடர்ந்து வரும் மதிப்பீட்டு ஆண்டிலிருந்த இந்த பிள் களக்காக வழங் கப்பட்ட
மபற் சறார்நிகல வரித் தள் ளுபடியில் உள் ள மீதத் மதாகககய நீ ங் களும் உங் கள் வாழ் க்ககத்
துகணயும் இழக்க சநரிடும் .
*மணவிலக்கானவர்கள் தங் கள் மணவிலக்குக்குப் பிறகும் மீதமுள் ள மபற் சறார்நிகல வரித்
தள் ளுபடிகயத் (PTR) மதாடர்ந்து பயன் படுத்த அனுமதிக்கப்படுவார்கள் . மணவிலக்கானவர் மறுமணம்
மசய் து மகாண்டால் , முந்திய திருமணத்தில் பிறந்த பிள் களயின் மபற் சறார்நிகல வரித் தள் ளுபடியின்
(PTR) மீதத் மதாகககயப் புதிய வாழ் க்ககத் துகணயுடன் பங் கிட்டுக் மகாள் ள அனுமதியில் கல.

