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Дали слушна за измените на проверката на имот за добивање на пензија што ќе стапат на
сила на 1 јануари 2017?
Не, не сум слушнал. Што се менува?
Се зголемува износот на имот кој не се вклучува во проверката, што значи можеш да имаш
повеќе имот пред тоа да влијае на твојата исплата. Тоа значи дека некои пензионери ќе
добиваат поголеми исплати.
Добра вест за тие пензионери. Што се случува во врска со семејниот дом?
Не се секирај, семејниот дом и понатаму нема да биде вклучен во проверката на имот.
Какво олеснување! Дали има некои други измени?
Да, од 1 јануари 2017 исто така ќе се измени износот на 'taper rate'.
Што е 'taper rate'?
Тоа значи колку ќе се намали пензијата што ја добиваш ако имаш имот кој вреди повеќе од
имотот што не подлежи на проверка.
Што значи тоа?
Па, 'taper rate' ќе се зголеми од 1.50 to 3 долари. Што значи, за секои 1.000 долари од
вредноста на имотот што го поседуваш над износот на имот кој не подлежи на проверка,
твојата пензија ќе се намали за 3 долари на две недели. Тоа значи дека пензијата може да
им се намали на пензионери кои имаат повеќе имот.
Што ќе се случи со пензионерите кои сега добиваат највисока стапка на пензија? Дали
нивните исплати ќе се намалат?
Не, исплатата на сите лица кои сега го примаат највисокиот износ на пензија нема да се
измени.
Што ќе се случи ако ми ја укинат пензијата заради овие измени?
Ако престанеш да добиваш пензија, тогаш ќе ти ја укинат Pensior Concession Card, меѓутоа
автоматски ќе добиеш Low Income Health Care Card по пошта, како и Commonwealth Seniors
Health Card, ако си постар од возраста на која можеш да добиваш пензија. За да ги добиеш
овие картички, не ќе биде потребно да ги исполнуваш условите според проверката на приход
бидејќи пензијата ти е укината заради овие измени.
Како можам да дознаам дали измените влијаат на мене?
The Australian Government Department of Human Services ќе ти испрати писмо во декември ако
ти ја укинат или намалат пензијата за повеќе од 1 долар на две недели.
Од каде знаеш толку многу за овие работи?
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Прочитав на humanservices.gov.au/rebalanceassets
Таму исто така има алатка што ќе ти помогне да процениш како ќе се измени твојата исплата.
Кажи ми повторно, која е Интернет страницата?
humanservices.gov.au/rebalanceassets
Ако сакате да добиете повеќе информации на македонски јазик, можете да телефонирате на
131 202.
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