SERBIAN

-

Јеси чуо за промене теста имовине којим се процењује износ пензије, а које се уводе 1.
јануара 2017.?

-

Не, нисам чуо ни за какве промене. Шта се мења?

-

Повећава се дозвољена вредност имовине која се процењује, тако да ћеш сада моћи
да поседујеш већу вредност имовине пре него што она почне да утиче на износ
пензије. А то значи да ће неки пензионери добити повишицу пензије.

-

То је добра вест за те пензионере. Да ли се и породична кућа процењује?

-

Не брини, породична кућа је и даље изузета из теста имовине.

-

Сад ми је лакше. Да ли има још неких промена?

-

Да, од 1. јануара 2017. се и скала смањивања пензија мења.

-

Шта је скала смањивања пензија?

-

Та скала одређује за колико долара ће ти се смањити пензија ако вредност твоје
имовине пређе дозвољену вредност за пуну пензију.

-

Шта то значи?

-

Па, овако: скала се повећава са $1,50 на $3. Дакле, на сваких $1000 вредности
имовине коју имаш преко дозвољене вредности, пензија ће ти се смањити за $3 на две
недеље. Tо значи да ће се пензионерима који имају већу имовину можда смањити
пензије.

-

Шта ће бити са оним пензионерима који тренутно примају максимални износ пензије?
Да ли ће се њихове пензије смањити?

-

Не, исплата се неће смањити никоме ко тренутно прима максимални износ пензије.

-

Шта ћу ако услед ових промена изгубим пензију?

-

Ако ти се пензија укине, укинуће ти се и Pensioner Concession Card, али ћеш
аутоматски поштом добити Low Income Health Care Card, као и Commonwealth Seniors
Health Card ако си напунио године за старосну пензију. За картице није потребно да
испуњаваш услове теста прихода, јер ти је пензија била укинута услед тих промена.

-

Како да сазнам да ли ће промене утицати на моју пензију?

-

The Australian Government Department of Human Services ће ти у децембру послати
писмо ако ти се пензија буде укидала или смањивала за више од једног долара на две
недеље.

-

Па, како ти то све знаш?
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-

Прочитала сам на humanservices.gov.au/rebalanceassets
На тој страници имаш и алат за процену којим можеш да израчунаш за колико ће ти се
пензија евентуално смањити.

-

Кажи ми, молим те, опет који је то вебсајт.
humanservices.gov.au/rebalanceassets

-

Ако желиш да добијеш више информација на твом језику, можеш да назовеш 131 202.
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