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Panduanmembaca Ringkasan Bergambar Penyata Tahunan anda.
Ringkasan yang dipamerkan di bawah untuk tujuan ilustrasi sahaja. Ringkasan sebenar anda mungkin
berbeza kerana ia berdasarkan kepada transaksi sebenar anda sepanjang tahun.

Simpanan CPF
Jumlah baki CPF anda bagi
semua akaun anda pada 31
Disember 2022.

Panduan Kewangan
Pelajari cara anda boleh membina
simpanan persaraan untuk diri anda
dan/atau orang tersayang dengan
memindahkan simpanan CPF anda
daripada Akaun Biasa kepada Akaun Khas
atau Persaraan anda, atau membuat
tokokan tunai dan menikmati pelepasan
cukai.

Ringkasan Penyata Tahunan
anda
Klik pada tab untuk pergi ke
bahagian-bahagian Penyata
Tahunan anda yang
berkenaan di bawah.

Klik untuk memuat turun atau
menyimpan salinan Penyata
Tahunan anda.

Majikan

Pemerintah

Membina Simpanan CPF Anda
Berikut ialah ringkasan bagi pelbagai
sumbangan yang anda terima dalam
akaun CPF anda sepanjang tahun 2022.

Jumlah sumbangan yang anda terima
dalam akaun CPF anda pada tahun 2022,
daripada diri anda sendiri, majikan anda
dan Pemerintah.

Klik untuk melihat butiran sumbangan
yang anda terima daripada:

Anda

Jumlah keseluruhan yang anda terima daripada
transaksi lain dalam akaun anda pada tahun 2022.
Klik untuk melihat butiran.

Contoh butiran sumbangan yang anda terima 
daripada Pemerintah:

Menyediakan Keperluan Penting
Dalam Kehidupan
Klik pada tab “Outflow” untuk melihat
ringkasan jumlah simpanan yang telah
digunakan bagi keperluan penting
dalam kehidupan anda pada tahun
2022.

Jumlah simpanan CPF yang digunakan
pada tahun 2022.

Jenis-jenis keperluan penting:

Perumahan
Persaraan
Penjagaan Kesihatan
Lain-lain - Klik untuk melihat butiran

Menyokong Persaraan Anda / Menyokong Usia Senja Anda
(bagi anggota berusia 55 tahun ke atas)

Butiran mengenai pembayaran persaraan anda sekilas pandang.

Faedah daripada skim-skim
Pemerintah kendalian CPFB

Jumlah bayaran tunai yang anda terima
di bawah skim-skim Pemerintah pada
tahun 2022.

Klik untuk melihat butiran.

Transaksi CPF anda

Previu tiga transaksi CPF anda yang
pertama pada tahun 2022.

Pesanan untuk anda

Pesanan-pesanan pada 31 Dis 2022,
berkaitan skim-skim CPF yang
berkenaan dengan anda.

Klik untuk melihat semua transaksi
CPF anda pada tahun 2022.


