CAYE

பற்றி ந� ங்கள் ெத�ந்�க்
ெகாள்ள ேவண்�யைவ

CAYE அல்ல� சம்பாதிப்பதற்ேகற்ப சந்தா
ெச�த்�ம் திட்டம், ஆவ� ெசாந்தத்
ெதாழில் �ர�ேவார் க்� (SEPs) அவர் கள�ன்
ெம�ேச�க்� சிறிய மற்�ம் வழக்கமான
பங்கள�ப்�கைளச் ெசய்ய உத�கிற�.
ெம�ேசவ்க்�* SEPs எவ்வள� பங்கள�க்க
ேவண்�ம் என்பைத CAYE மாற்றா�.
* தற்ேபா�, SEPs அவர் க�ைடய ஆண்� நிகர வர்த்தக
வ�மானம் (NTI) $6,000க்� ேமலி�ந்தால் அவர் க�ைடய
ெம�ேசவ் கணக்�க�க்� பங்கள�ப்� தரேவண்�ம்.

CAYE ஏவ்வா� ெசயல்ப�கிற�

ஜனவ� 1, 2020 �தல்

அரசாங்கத்திற்� ேசைவ ெசய்�ம்
SEPs -க�க்� CAYE-ஐ அரசாங்கம்
அறி�கப்ப�த்தித் தைலைம தாங்�ம்.
இதன் ெபா�ள் என்னெவன்றால்
ந�ங்கள் ஓர் அரசாங்க நி�வனத்தில்
ஒ� ேவைலைய ��க்�ம்ேபா�,
உங்கள் கட்டணத்தின் ஒ� ப�தி
உங்கள் ெம�ேசவ் கணக்கில் வர�
ைவக்கப்ப�ம், ம� த�ள்ள ெதாைக
உங்க�க்� ெராக்கமாக ெச�த்தப்ப�ம்.

அர� நி�வனங்கள்
(எ. கா பள்ள�கள்)
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CAYE-இன் பயன்கள்

வழக்கமான ெம�ேசவ்
பங்கள�ப்�கள்

சிக்கலில்லாமல்

உங்கள் பணத்ைதப் ெப�க்க

CAYE ஒவ்ெவா� �ைற�ம்
ந�ங்கள் பணம் ெப�ம்ேபா�
சிறிய மற்�ம் வழக்கமான
ெம�ேசவ் பங்கள�ப்�கைள
ெசய்ய உத�கிற�.

உங்கள் வசதிக்காக, ந�ங்கள்
பணம் ெப�ம்ேபாெதல்லாம்
உங்கள் ெம�ேசவ் கணக்கில்
உங்கள் பங்கள�ப்�கைள வழங்க
அர� நி�வனங்கள் உத�ம்.

உங்கள் ெம�ேசவ் ேசமிப்ப�ல்
ஆண்�க்� 5% வைரய�லான வட்�
ெச�த்தி, CAYE உங்கள் ெம�ேசவ்
ேசமிப்ைபப் ெப�க்க உத�ம்.
*ஒ� மேசநி உ�ப்ப�னர�ன் ஒ�ங்கிைணந்த

நி�ைவகள�ல் �தல் $60,000 கட்டணத்தில்
��தல் 1% கட்டண�ம் அடங்�ம்.

உங்கள் CAYE பங்கள�ப்ைப அைமக்க�ம்
உங்கள் CAYE பங்கள�ப்� வதம்
�
என்ப� ஒ� SEP-ஆக உங்கள் ெம�ேசவ�ற்�
ந�ங்கள் எவ்வள� பங்கள�க்க ேவண்�ம் என்பதற்கான மதிப்ப�டா�ம்.
இ� உங்கள் மதிப்ப�டப்பட்ட NTI மற்�ம் ெம�ேசவ் பங்கள�ப்� வதத்ைத
�
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

எ�த்�க்காட்�:

2020ல் Sam-இ
ன் கணக்கிட
ப்ப

ட்ட வ�வாய்

Sam பள்ள�களால் அமர் த்தப்பட்ட 48 வய� பய�ற்சியாளர் .

2020ன் வ�ம
ானங்கள்

ஜனவர� 2020 இல், SAM தன� மதிப்ப�டப்பட்ட
வ�வாய் மற்�ம் ெசலவ�னங்கைள உள்ள�ட மேசநி
இைணயதளத்தில் உள்�ைழகிறார் . அவர� CAYE
பங்கள�ப்� வதம்
�
தானாக 8% ஆக கணக்கிடப்ப�கிற�.
ஏப்ரல் 2020 இல், SAM-இன் ெசல�கள் எதிர் பாராத
வ�தமாக அதிகர�க்கின்றன. அவர் தன� அதிசம� ப
ெசல�கைளக் �றிப்ப�ட மேசநி இைணயதளத்தில்
உள்�ைழகிறார் ; அவர� �திய CAYE பங்கள�ப்�
வதம்
�
தானாக 6% ஆக தி�த்தப்ப�கிற�. இ�
அ�த்த நாள் �தல் நைட�ைறக்� வ�ம்.
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Sam-ஐப் ேபாலேவ, உங்கள் மதிப்ப�டப்பட்ட
வ�வாய் மற்�ம் ெசல�கைள மேசநி
இைணயதளத்தில் உள்ள��வதன் �லம்
உங்கள் CAYE பங்கள�ப்� வதத்ைத
�
அைமக்கலாம்.

8%

6%

இல்ைலெயன�ல், உங்கள் CAYE பங்கள�ப்�
வதம்
�
இரண்� ஆண்�க�க்� �ன்�
இ�ந்த உங்க�ைடய NTI அ�ப்பைடய�ல்
கணக்கிடப்ப�ம்.

ந�ங்கள் கட்டேவண்�ய ெம�ேசவ் ெதாைகைய CAYE மாற்றா�
CAYE பங்கள�ப்� என்ப� உங்கள் ெம�ேசவ் பங்கள�ப்ப�ன் ஒ� மதிப்ப�ேட ஆ�ம், ந�ங்கள்
உங்க�ைடய NTI வ�ம் ஆண்�ல் சிங்கப்�ர் உள்நாட்� வ�வாய் ஆைணயம்/ மேசநிக்�
அறிவ�ப்பதன் �லம், ந�ங்கள் SEP-ஆக கட்ட ேவண்�ய ெம�ேசைவ கணக்கிடலாம்.
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உங்கள் CAYE பங்கள�ப்�கள் உங்கள் நிஜ
கட்டேவண்�ைய ெம�ேசைவவ�ட
அதிகெமன்றால், ந�ங்கள் பணத்ைதத்
தி�ம்பப் ெப�வர� ் கள்
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உங்கள் CAYE பங்கள�ப்�கள் உங்கள்
நிஜ கட்டேவண்�ைய ெம�ேசைவவ�ட
�ைறெவன்றால், பற்றாக்�ைறையச் சர�ப�த்�ம்
ெதாைகையச் ெச�த்த ேவண்�ம்.

உங்கள�ன் ெம�ேசவ் பங்கள�ப்�கள் மற்�ம் CAYE வழியாக
ெச�த்தப்பட்ட பணம் பற்றிய ஒ� பார் ைவ
உங்கள் CAYE ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் ெகா�ப்பன�கைளப்
பார்ப்பதற்�ம், உங்கள் வ�வாய் மற்�ம் ெசல�கைளப்
��ப்ப�ப்பதற்�ம் உங்கள் Singpass பயன்ப�த்தி உங்கள்
�யெதாழில் டாஷ்ேபார்�ல் உள்�ைழயலாம்.
மற்ற கட்டண ேகள்வ�க�க்�, ந�ங்கள் ேநர�யாக
பண�யாற்றிய நி�வனத்திடம் அல்ல� ஏெஜன்சிய�டம்
ச�பார்க்கலாம்.

நவம்பர் 2021 நிலவரப்ப� தகவல் ச�யான�

