شورای اتحادیه های کارگری استرالیا
سه شنبه  24مارس 2020

اطالعیه
 CV02صندوق ذخیره بازنشستگی:
2.1

اجازه موقت دسترسی زودهنگام به صندوق ذخیره بازنشستگی )(Superannuation

دولت تصویب کرده است که برخی افراد بتوانند زودتر از موعد به صندوق ذخیره بازنشستگی خود دسترسی داشته
باشند .دسترسی به صندوق ذخیره بازنشستگی در شرایط سخت مالی باید به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود.
این کار تنها زمانی می بایست توسط کارگران صورت گیرد که تمام راه های دیگر دریافت کمک های درآمدی تمام شده
است .اگر از اقداماتی که باید انجام دهید مطمئن نیستید ،می توانید با اتحادیه خود صحبت کنید یا به وب سایت خدمات
استرالیا ) (Services Australiaمراجعه کنید تا مطلع شوید واجد شرایط کدام پرداخت ها هستید .همچنین ممکن است
بیمه نامه صندوق ،شما را در مقابل از دست دادن درآمد بیمه کرده باشد .برای اینکه مطلع شوید آیا بیمه حفاظت از
درآمد دارید یا خیر ،با صندوق خود تماس بگیرید.
به دلیل سقوط قابل توجه بازارهای مالی  ،به احتمال زیاد در حال حاضر موجودی شما در صندوق ذخیره بازنشستگی
کمتر از گذشته است .دارایی صندوق شما هنوز همان دارایی های قبل و همانند زمانی که موجودی شما باالتر بوده است
می باشد .تنها تفاوت این است که اکنون ارزش این دارایی ها به طور موقت کاهش یافته است .در اکثر موارد اگر اکنون
پول نقد خود را از صندوق بیرون بکشید ،ضرر شما دیگر جبران نخواهد شد.
همچنین در صورتیکه مقدار زیادی از پول خود را از صندوق خارج کنید ،ممکن است بیمه خود را از دست بدهید .اکثر
مردم از طریق صندوق ذخیره بازنشستگی خود دارای بیمه عمر ،بیمه ناتوانی کامل و دائمی و گاهی اوقات بیمه درآمد
می باشند .و اگر مقدار زیادی از پول خود را از صندوق خارج کنید ،ممکن است موجودی شما به زیر سطح قابل قبول
برای بیمه برسد .هر صندوق دارای قوانین خاص خود می باشد ،و حداقل سطح موجودی مورد قبول در آن ها متفاوت
می باشد .حتما قبل از هر گونه اقدامی در این زمینه با صندوق بازنشستگی خود مشورت کنید.
خارج کردن پول از صندوق پیش از بازنشستگی و در طول زندگی کاری تأثیر بسیار سنگینی بر بازنشستگی شما خواهد
داشت .در مثال زیر ،دو نفر در شرایط مشابه با یکدیگر مقایسه شده اند که یکی از آن ها به جای اینکه پول خود در
صندوق سرمایه گذاری کند ،آن را از صندوق خارج می کند .خانم جون که پول خود را زودتر از صندوق بیرون کشیده
است به هنگام بازنشستگی  37000دالر درآمد کمتر خواهد داشت.
جدول مقایسه
خانم جون  25ساله 20000 ،دالر موجودی صندوق و خانم جنیس  25ساله 20000 ،دالر موجودی صندوق و
درآمد ساالنه  60000دالر:
درآمد ساالنه  60000دالر:
1

اگر خانم جون امسال تمام پول خود را از صندوق خارج اگر خانم جنیس پول خود را از صندوق خارج نکند با
 415348دالر بازنشست خواهد شد.
کند با  378231بازنشست خواهد شد.

 :1این محاسبات با استفاده از ماشین حساب پیش بینی مقدار بازنشستگی انجام شده است:
https://www.industrysuper.com/retirement-info/retirement-calculators/retirement-balance-projection/

اگر در مورد هر یک از این موارد مطمئن نیستید  ،توصیه می کنیم حتما با یک مشاور مالی مشورت کنید .ممکن است
از طریق صندوق بازنشستگی خود بتوانید از یک مشاوره مالی رایگان و یا با تخفیف بهره مند شوید .برداشت زودهنگام
از صندوق بازنشستگی یک تصمیم بزرگ است که می تواند عواقب مادام العمری داشته باشد و باید به عنوان آخرین
راه حل مورد در نظر گرفته شود.

جزئیات کلیدی:
کارمندان می توانند از اواسط آوریل و در دو پرداخت جداگانه از طریق وبسایت اداره مالیات در www.my.gov.au
بدین شکل به صندوق بازنشستگی خود دسترسی داشته باشند :قبل از  1جوالی به  10000دالر و پس از  1جوالی به
 10000دالر دیگر.
به مبلغ برداشت شده مالیات تعلق نمی گیرد و بر سایر پرداخت های دولتی  ،مانند پرداخت  Jobseekerتأثیری نخواهد
داشت.

شما واجد شرایط هستید اگر:
•
•
•

بیکار هستید
مزایای دیگر دولتی مانند ،پرداختی  ،JobSeekerکمک هزینه جوانان برای کارجویان ،پرداخت والدین (شامل
زوج ها و یا خانواده های تک سرپرست)  ،مزایای ویژه و یا کمک هزینه مزرعه را دریافت می کنید ،و یا
از اول ژانویه سال :2020
 oبه علت تعدیل نیرو از کار اخراج شده اید
 oساعت کاری شما  20درصد یا بیشتر کاهش یافته است  ،و یا
 oدارای شغل آزاد ( sole traderدارنده  )ABNهستید و درآمد شما  20کاهش داشته است.

برای دسترسی زودهنگام به صندوق بازنشستگی ،از طریق  www.my.gov.auیک اظهارنامه ارسال کنید و تعهد
دهید که یکی از موارد فوق شامل حال شما می شود.
همچنین برای اثبات هویت باید با صندوق خود تماس بگیرید  ،و یا صندوق شما با شما تماس خواهد گرفت.
صندوق شما نحوه انجام این کار را به شما توضیح خواهد داد .همچنین می بایست جزئیات حساب بانکی خود را به
صندوق بدهید تا بتوانند وجوه را در آن واریز کند.

سلب مسئولیت
این یک مشاوره مالی و یا مشاوره مالی شخصی نیست .مشاوره مالی مختص شما و شرایط شما ارائه خواهد شد ،که ممکن است با آنچه در باال
توضیح داده شده است متفاوت باشد .اگر درباره هر یک از مطالبی که خوانده اید مطمئن نیستید  ،لطفاً با صندوق خود تماس بگیرید تا شما را به
یک مشاور مالی با تجربه ارجاع دهد .اطالعات موجود در این اطالعیه در تاریخ  2020/03/23صحیح می باشند.

