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 اطالعیه

CV02  :صندوق ذخیره بازنشستگی 

 (Superannuation)اجازه موقت دسترسی زودهنگام به صندوق ذخیره بازنشستگی  2.1

برخی افراد بتوانند زودتر از موعد به صندوق ذخیره بازنشستگی خود دسترسی داشته دولت تصویب کرده است که 

باشند. دسترسی به صندوق ذخیره بازنشستگی در شرایط سخت مالی باید به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود. 

کمک های درآمدی تمام شده راه های دیگر دریافت صورت گیرد که تمام توسط کارگران این کار تنها زمانی می بایست 

، می توانید با اتحادیه خود صحبت کنید یا به وب سایت خدمات از اقداماتی که باید انجام دهید مطمئن نیستیداگر است. 

همچنین ممکن است مطلع شوید واجد شرایط کدام پرداخت ها هستید.  مراجعه کنید تا    (Services Australia)استرالیا  

برای اینکه مطلع شوید آیا بیمه حفاظت از  .بیمه کرده باشدر مقابل از دست دادن درآمد شما را د ،صندوقنامه بیمه 

 با صندوق خود تماس بگیرید. ،درآمد دارید یا خیر

به دلیل سقوط قابل توجه بازارهای مالی ، به احتمال زیاد در حال حاضر موجودی شما در صندوق ذخیره بازنشستگی 

 ه است باالتر بودشما  جودی  مو  که  زمانیهمانند  قبل و    دارایی صندوق شما هنوز همان دارایی های  کمتر از گذشته است.

اکنون ارزش این دارایی ها به طور موقت کاهش یافته است. در اکثر موارد اگر اکنون   می باشد. تنها تفاوت این است که

 هد شد.ضرر شما دیگر جبران نخوا ،خود را از صندوق بیرون بکشید پول نقد

ممکن است بیمه خود را از دست بدهید. اکثر همچنین در صورتیکه مقدار زیادی از پول خود را از صندوق خارج کنید،  

بیمه عمر، بیمه ناتوانی کامل و دائمی و گاهی اوقات بیمه درآمد دارای  مردم از طریق صندوق ذخیره بازنشستگی خود

قبول موجودی شما به زیر سطح قابل مقدار زیادی از پول خود را از صندوق خارج کنید، ممکن است اگر و . می باشند

متفاوت بیمه برسد. هر صندوق دارای قوانین خاص خود می باشد، و حداقل سطح موجودی مورد قبول در آن ها برای 

 ل از هر گونه اقدامی در این زمینه با صندوق بازنشستگی خود مشورت کنید.بمی باشد. حتما ق 

خارج کردن پول از صندوق پیش از بازنشستگی و در طول زندگی کاری تأثیر بسیار سنگینی بر بازنشستگی شما خواهد 

به جای اینکه پول خود در  ی از آن هایکشده اند که دو نفر در شرایط مشابه با یکدیگر مقایسه  ،داشت. در مثال زیر

پول خود را زودتر از صندوق بیرون کشیده که  خانم جونصندوق سرمایه گذاری کند، آن را از صندوق خارج می کند. 

 . داشتدرآمد کمتر خواهد دالر  37000بازنشستگی  است به هنگام

 1جدول مقایسه 

دی صندوق و دالر موجو 20000ساله،  25خانم جون 

 دالر: 60000درآمد ساالنه 

 

اگر خانم جون امسال تمام پول خود را از صندوق خارج  

 بازنشست خواهد شد.  378231کند با 

دالر موجودی صندوق و  20000ساله،  25خانم جنیس 

 دالر: 60000درآمد ساالنه 

 

اگر خانم جنیس پول خود را از صندوق خارج نکند با 

 دالر بازنشست خواهد شد.  415348

 ماشین حساب پیش بینی مقدار بازنشستگی انجام شده است:: این محاسبات با استفاده از  1

 https://www.industrysuper.com/retirement-info/retirement-calculators/retirement-balance-projection/   

 



 

 . ممکن استمشورت کنید یمشاور مال کیتوصیه می کنیم حتما با ،  دیستین نئموارد مطم نیاز ا کیگر در مورد هر ا

برداشت زودهنگام .  بهره مند شوید  فیتخفبا  ا  از طریق صندوق بازنشستگی خود بتوانید از یک مشاوره مالی رایگان و ی

 نیبه عنوان آخر دیداشته باشد و با مادام العمری قبتواند عوا یبزرگ است که م میتصم کی از صندوق بازنشستگی

 .در نظر گرفته شودراه حل مورد 

 

 :یدیکل اتیجزئ

 www.my.gov.auوبسایت اداره مالیات در  قیاز طرو در دو پرداخت جداگانه  لیآور اواسطاز کارمندان می توانند 

جوالی به  1پس از و دالر  10000جوالی به  1قبل از بازنشستگی خود دسترسی داشته باشند: ندوق بدین شکل به ص

 دالر دیگر. 10000

نخواهد   یریتأث  Jobseeker، مانند پرداخت    دولتی  یپرداخت ها  ریسا  برو  مالیات تعلق نمی گیرد  مبلغ برداشت شده    به

 داشت.

 

 :اگر دیهست طیشما واجد شرا

 دیهست کاریب •

)شامل   نی، پرداخت والدانیکارجو  یجوانان برا  نهی، کمک هزJobSeekerی  ، پرداختی ماننددولتمزایای دیگر   •

 ای و ،را دریافت می کنیدمزرعه  نهیکمک هز ای و ژهیو یای( ، مزاسرپرستخانواده های تک یا زوج ها و 

 :2020سال  هیاز اول ژانو •

o ه علت تعدیل نیرو از کار اخراج شده ایدب 

o ای و است ، افتهیکاهش  شتریب ایدرصد  20شما  یساعت کار 

o  دارای شغل آزاد(sole trader دارنده ABNهست )داشته استکاهش  20درآمد شما و  دی . 

و تعهد  دیارسال کنیک اظهارنامه  www.my.gov.au از طریق، به صندوق بازنشستگیزودهنگام  یدسترس یبرا

 .شامل حال شما می شودفوق  دهید که یکی از موارد

 صندوق شما با شما تماس خواهد گرفت. ایو ،  دیریبا صندوق خود تماس بگ دیبا تیاثبات هو یبرا نیهمچن

خود را به  یحساب بانک اتیجزئ می بایست نیخواهد داد. همچن حیتوضبه شما کار را  نیشما نحوه انجام ا صندوق

 کند. زیند وجوه را در آن وارنتا بتوا بدهیدصندوق 

 

 تیسلب مسئول

، که ممکن است با آنچه در باال ا ارائه خواهد شدشم طیمختص شما و شرا ی. مشاوره مالستین یشخص یمشاوره مالیا و  یمشاوره مال کی نیا

تا شما را به  دیری، لطفاً با صندوق خود تماس بگ دیستیمطمئن ن دیکه خوانده ایک از مطالبی متفاوت باشد. اگر درباره هر  ه استداده شد حیتوض
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