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வாடகைதாரரைள் வாடகைத் தள்ளுபடிகைக் 
கைாருவதறைான வழிைாட்டி
இததைிட்டததைின்ககீழ், தைகுதைிப்பறும் வரததை்கச் ப�ாதது்களின தைகுதைிப்பறும் வா்டண்கதைாரர்கள், ப�ாதது 
உரிணேயாளர்களி்டேிருந்து 2 வாரததைிற்கான போததை வா்டண்கணயத1 தைள்ளு்படியா்கக ம்காரலாம்.  

அகம்டா்பர 2021 முதைல், �ட்ட அணேச்சு வா்டண்கதைாரர்களுககு வா்டண்கத தைள்ளு்படி அறிகண்கணய (“அறிகண்க”) 
வழங்கத பதைா்டஙகும். அறிகண்கணயப ப்பறுவதைறகுமுன, உங்களது தைறம்பாணதைய ஒப்பந்தைப்படியான 
ப்பாறுபபு்கணள நீங்கள் பதைா்டரந்து நிணறமவறறமவண்டும். 

தையவுப�ய்து ்ககீழ்க்காணும் ்படிநிணல்கணளப ்பின்பறறுங்கள்.

Declaration Form

Notice of 
Rental Waiver

வா்டண்கத தைள்ளு்படித தைிட்டம் 2021

FY 2019
Statement

Profit & Loss Profit & Loss

அறிக்கைகைப் பபறுவதறகுமுன்

1 தகுதி நிகைகை உறுதிப்படுத்திக் பைாள்ளுஙைள் 
•  தைகுதைி நி்பந்தைணன்கணளப ்பாருங்கள். இந்தைத தைள்ளு்படிககுத தைகுதைிப்பற, நீங்கள் அணனதது 

நி்பந்தைணன்கணளயும் பூரததைி ப�ய்ய மவண்டும்

        [தகுதி பபறறால்]

2 ஆதாரப் பத்திரஙைகை முன்கூட்டிகை தைாரப்படுத்துஙைள்
•  மதைணவயான ஆதைாரப ்பததைிரங்கணளப ்பாருங்கள். நீங்கள்  

தைகுதைிப்பறுவணதை நிரூ்பிப்பதைறகு இணவ மதைணவ
• ஆதைாரப ்பததைிரங்களின ந்கல்்கணள எடுங்கள்

அறிக்கை உஙைளுக்குக் ைிகடத்த பிறகு

3 வாடகைத் தள்ளுபடி அறிக்கைகைப் பபறுஙைள்
•   �ிங்கபபூர உள்நாடடு வருவாய் ஆணையம் (IRAS) நிரவ்கிககும் வா்டண்க ஆதைரவுத 

தைிட்டததைின்ககீழ் இரண்்டாவது வழஙகுபதைாண்கககு நீங்கள் தைகுதைிப்பறறால், அகம்டா்பர  
2021 ோதைததைிலிருந்து �ட்ட அணேச்�ி்டேிருந்து நீங்கள் இந்தை அறிகண்கணயப ப்பறுவரீ்கள்

•  அறிகண்கயு்டன இணைக்கப்படடுள்ள உறுதைிபோழிப ்படிவதணதை நிரபபுங்கள்
• அறிகண்கணயயும் பூரததைி ப�ய்தை உறுதைிபோழிப ்படிவதணதையும் ந்கல் எடுங்கள்

4 அறிக்கை ைிகடத்த கததிைிைிருந்து 28 நாள்ைாட்டி நாட்ைளுக்குள், பத்திரஙைள் 
அகனத்கதயும் உஙைைது ப�ாத்து உரிகைைாைருக்கு அனுப்பிகவயுஙைள்
•  இந்தைப ்பததைிரங்கணள ேினனஞ�ல் (்பரிந்துணரக்கப்படுவது) அல்லது ்பதைிவுத  

தை்பால் மூலம் அனுப்பிணவயுங்கள்:
 i. அறிகண்கயின ந்கல்; 
 ii. பூரததைி ப�ய்தை உறுதைிபோழிப ்படிவததைின ந்கல்; ேறறும் 
 iii. ஆதைாரப ்பததைிரங்களின ந்கல்்கள்
•  ்பததைிரங்களின அ�ணலயும், ்பததைிரங்கணள உங்களது ப�ாதது உரிணேயாளருககு அனுப்பி 

ணவததைதைற்கான ஆதைாரதணதையும் ணவததுக ப்காள்ளுங்கள். ஏமதைனும் �ரச்ண� எழுந்தைால், இந்தைப 
்பததைிரங்கணள நீங்கள் ்காட்டமவண்டியிருககும் 

         [அகனத்து பத்திரஙைகையும் உஙைைது ப�ாத்து உரிகைைாைருக்கு 
நீஙைள் அனுப்பி கவத்த பிறகு] 

5 வாடகைத் தள்ளுபடி நடப்புக்கு வரும் 
•  உங்களுககு 15-18 ஆ்கஸ்ட 2021 ்கால்கட்டததைிறகு வா்டண்க ்பாக்கி்கள் இருந்தைால், நீங்கள் 

அணதைச் ப�லுததை மவண்டியதைில்ணல (தைள்ளு்படித பதைாண்கக்கான வடடி அல்லது ்கட்டைம் 
உட்ப்ட)

•  நீங்கள் 15-18 ஆ்கஸ்ட 2021 ்கால்கட்டததைிறகு ஏற்கனமவ வா்டண்க ப�லுததைியிருந்தைால், அடுததை 
ோதைததைின வா்டண்கயிலிருந்து 2 வாரததைிற்கான வா்டண்க ்கழிக்கப்படும்

•  உங்களது ப�ாதது உரிணேயாளர 16 மே 2021 முதைல் மேற்காணும் ்படிநிணல 4 பூரததைி 
ப�ய்யப்பட்ட மதைதைி வணர மநரடியா்க வழங்கியிருக்கககூடிய ்பை உதைவி அல்லது வா்டண்கத 
தைள்ளு்படி்கணள 2 வாரத தைள்ளு்படியிலிருந்து ்கழிததுகப்காள்ளலாம்

•  உங்களது ப�ாதது உரிணேயாளர நிதைிச் �ிரேததைில் இருப்பதைா்கக ்கருதைப்படுவதைற்கான 
நி்பந்தைணன்கணள நிணறமவறறினால், அவர தைள்ளு்படி வழஙகுவதைிலிருந்து விலககு ப்பற 
விண்ைப்பிக்கலாம்

1  போததை வா்டண்க என்பது குததைண்க ஒப்பந்தைததைின்ககீழ் அல்லது உரிேததைின்ககீழ் ஒபபுகப்காள்ளப்பட்ட வா்டண்கயாகும். போததை 
வருவாய் வா்டண்க, ்பராேரிபபுக ்கட்டைம், ம�ணவக ்கட்டைம் ஆ்கியன இதைில் உள்ள்டஙகும். 
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தகுதி நிபந்தகனைள்
a)  நீங்கள் ஒரு தைகுதைிப்பறும் வரததை்கச் ப�ாததைில் வா்டண்கககுத தைங்கியிருககும் (துணை 

வா்டண்கதைாரர்கள், உரிேம் ப்பறறவர்கள் உட்ப்ட) �ிறிய, நடுததைர நிறுவனம் அல்லது குறிப்பி்டப்பட்ட 
இலா்ப மநாக்கறற அணேபபு;

b)  நிதைியாண்டு 2019-ல் உங்களது ஆண்டு வருோனம் $100 ேில்லியனுககு மேல் இருக்கககூ்டாது;

c) உங்களது குததைண்க அல்லது உரிேம்: 

 i.  20 ஜூணல 2021 மதைதைிககு முன்பா்க ஏற்கப்படடிருக்க மவண்டும் அல்லது புதுப்பிக்கப்படடிருக்க 
மவண்டும்;

 ii.  5 ஆ்கஸ்ட முதைல் 18 ஆ்கஸ்ட 2021 வணரயிலான ்கால்கட்டம் முழுவதும் 
ந்டப்பிலிருக்கமவண்டும் (இரு மதைதைி்களும் உள்ள்டஙகும்); ேறறும்

 iii.  (குததைண்க்களுககு ேடடும்) 2 ஆ்கஸ்ட 2021 மதைதைியனறு அல்லது அதைறகு முன்பா்க  
முததைிணரயி்டப்படடிருக்கமவண்டும்*;

d)  இரண்்டாம் ்கட்டததைின (அதைி்கரிக்கப்பட்ட விழிபபுநிணல) இரு ்கால்கட்டங்களிலும் (16 மே 2021 
முதைல் 13 ஜூன 2021 வணர ேறறும் 22 ஜூணல 2021 முதைல் 18 ஆ்கஸ்ட 2021 வணர, அணனதது 
மதைதைி்களும் உள்ள்டஙகும்) உங்களது �ரா�ரி ோதை வருோனே்2, மூனறாம் ்கட்டதது்டன  
(28 டி�ம்்பர 2020 முதைல் 7 மே 2021 வணர, இரு மதைதைி்களும் உள்ள்டஙகும்) ஒப்பிடுண்கயில், 
குணறந்தைது 20% �ரிந்தைிருக்கமவண்டும்; அமதைாடு

e)  உங்கள் பதைாழில் �ிங்கபபூர நிறுவனக குழுேம் ஒனறின அங்கோ்க இருந்தைால், நிதைியாண்டு 
2019-ல் குழுேததைின ஆண்டு வருோனம் $100 ேில்லியனுககு மேல் இருக்கககூ்டாது. (நிறுவனக 
குழுேங்களில் அங்கம் வ்கிக்காதை அல்லது இலா்ப மநாக்கறற அணேப்பான �ிறிய, நடுததைர 
நிறுவனங்களுககு இது ப்பாருந்தைாது.)

*குறிபபு: உங்கள் குததைண்கயில் 2 ஆ்கஸ்ட 2021 மதைதைியனறு அல்லது அதைறகு முன்பா்க முததைிணரயி்டப்ப்டாதை 
நிணலயில், வா்டண்கத தைள்ளு்படி தைிட்டததைின்ககீழ் உங்களுககு உதைவி மதைணவப்படடு, ேறற தைகுதைி நி்பந்தைணன்கள் 
அணனதணதையும் நீங்கள் நிணறமவறறினால், வா்டண்கத தைள்ளு்படிககு நீங்கள் ப�ாந்தைோ்க விண்ைப்பம் ப�ய்யலாம். 
இததைண்கய விண்ைப்பங்கணள வா்டண்கத தைள்ளு்படி ேதைிப்பபீட்டாளர ்பரி�கீலிப்பார. ஏற்கப்படும் விண்ைப்பதைாரர்களுககு 
வா்டண்கத தைள்ளு்படி அறிகண்க வழங்கப்படும். ேறற ்பிரிவு்கணளச் ம�ரந்தை வா்டண்கதைாரர்கணளப ம்பாலமவ, 
நீங்களும் அமதை ம�ணவ நி்பந்தைணன்களுககு உட்படுவரீ்கள். இந்தை முணறயிலான விண்ைப்பங்கள் அகம்டா்பர 2021 
ோதைததைிலிருந்து தைிறக்கப்படும். மேல் விவரங்கள் ்பினனர பவளியி்டப்படும். 

கதகவைான ஆதாரப் பத்திரஙைள்
a) ்பினவரும் அகனத்து ்கால்கட்டங்களின இலா்ப, நட்ட அறிகண்க்கள்:

 i.  16 மே முதைல் 13 ஜூன 2021 வணர (முதைலாவது இரண்்டாம் ்கட்டம் (அதைி்கரிக்கப்பட்ட 
விழிபபுநிணல))

 ii.  22 ஜூணல முதைல் 18 ஆ்கஸ்ட 2021 வணர (இரண்்டாவது இரண்்டாம் ்கட்டம் (அதைி்கரிக்கப்பட்ட 
விழிபபுநிணல))

 iii. 28 டி�ம்்பர 2020 முதைல் 7 மே 2021 வணர (மூனறாம் ்கட்டம்) 

b)  [ப்பாருந்தும் சூழ்நிணல்களில்] �ிங்கபபூர நிறுவனக குழுேததைின நிதைியாண்டு 2019-க்கான 
தைைிகண்கயான நிதைி அறிகண்க்கள். நிறுவனக குழுேங்களில் அங்கம் வ்கிக்காதை, அல்லது இலா்ப 
மநாக்கறற அணேப்பான �ிறிய, நடுததைர நிறுவனங்களுககு இது ப்பாருந்தைாது.

c)  [உங்களால் (a)-ல் உள்ள இலா்ப, நட்ட அறிகண்க்கள் எதகனயும் ப்காடுக்க முடியாவிட்டால்] 
வா்டண்கத தைள்ளு்படிககுத தைகுதைி ப்பறுவதைற்கான நி்பந்தைணன்கணள நீங்கள் நிணறமவறறுவதைா்க 
உறுதைிப்படும் �ட்டபூரவ உறுதைிபோழி.

 i.  �ததைியப்பிரோை ஆணையர, �ானறுறுதைி அதைி்காரி அல்லது அணேதைிக ்காப்பாளரின 
முனனிணலயில் �ட்டபூரவ உறுதைிபோழி எடுக்கமவண்டும். (�ததைியப்பிரோை ஆணையர்கள், 
�ானறுறுதைி அதைி்காரி்கள், அணேதைிக ்காப்பாளர்கள் ்பறறி மேல் விவரம் அறிய https://go.gov.sg/conp-list 
ேறறும் https://go.gov.sg/jp-list எனற இணையப்பக்கதணதை நாடுங்கள்.)

வா்டண்கத தைள்ளு்படித தைிட்டம் 2021

2  பதைாழில் 28 டி�ம்்பர 2020 மதைதைிககுப ்பிறகு பதைா்டங்கப்படடிருந்தைால், இரண்டு இரண்்டாம் ்கட்டம் (அதைி்கரிக்கப்பட்ட விழிபபுநிணல) 
்கால்கட்டங்கணளயும் பதைாழில் பதைா்டங்கிய மதைதைியிலிருந்து 15 மே 2021 மதைதைி (இரு மதைதைி்களும் உள்ள்டஙகும்) வணரயிலான 
்கால்கட்டதது்டன ஒப்பிடுவதைனவழி �ரா�ரி ோதை வருோனச் �ரிவு ்கைக்கி்டப்படும்.

https://go.gov.sg/rwf2021 
https://go.gov.sg/conp-list
https://go.gov.sg/jp-list

