PENINGKATAN KEPADA TAMBAHAN
PENDAPATAN DAYA KERJA
Mulai Tahun Kerja 2020, Pemerintah akan meningkatkan Skim Tambahan
Pendapatan Daya Kerja (WIS) untuk meningkatkan pendapatan dan
simpanan CPF para pekerja warga Singapura berpendapatan rendah,
dan untuk menggalakkan mereka bekerja secara tetap.

Had Pendapatan Lebih Tinggi
Had pendapatan kelayakan
dinaikkan daripada $2,000/bulan
kepada $2,300/bulan
Berapakah jumlah
WIS yang akan
saya terima dari
Januari 2020?

Bayaran Lebih Tinggi
Bayaran WIS tahunan
lebih tinggi sehingga
$4,000

Bayaran Tahunan Maksimum WIS
Umur

Jika anda
bekerja

Jika anda
bekerja sendiri

35-44

$1,700

$1,133

45-54

$2,500

$1,667

55-59

$3,300

$2,200

60 & ke atas

$4,000

$2,667

Individu kurang upaya di bawah 35 tahun akan mendapat sehingga $1,700.

Untuk maklumat lanjut tentang WIS, layari cpf.gov.sg/wis

MENGENAI
TAMBAHAN PENDAPATAN DAYA KERJA
Diperkenalkan pada 2007, Tambahan Pendapatan Daya Kerja (WIS)
memberi tokokan CPF kepada pekerja warga Singapura yang layak untuk
membantu mereka menabung untuk persaraan dan wang tunai untuk
menambah pendapatan mereka.

Siapakah yang layak untuk WIS?
Anda layak jika anda:
1. seorang Warga Singapura;
2. berumur 35 tahun ke atas (individu kurang
upaya dari semua peringkat umur layak); dan
3. peroleh purata pendapatan bulanan kasar tidak
lebih dari $2,300 pada bulan mereka bekerja.

Anda tidak layak jika anda:
1. tinggal dalam hartanah dengan nilai tahunan
melebihi $13,000;
2. memiliki dua atau lebih hartanah; atau
jika sudah berkahwin:
1. anda dan pasangan anda memiliki dua atau lebih
hartanah secara bersama; atau
2. pendapatan pasangan anda yang ditaksir melebihi $70,000.

APAKAH YANG PERLU SAYA LAKUKAN
UNTUK MENERIMA WIS?
Jika anda bekerja

Jika anda bekerja sendiri

Anda akan dinilai secara automatik
berdasarkan caruman CPF daripada
majikan anda.
Anda tidak perlu lakukan
apa-apa!

Untuk kerja yang dilakukan dalam
setahun, kami akan menilai anda pada
tahun berikutnya selepas anda
mengisytiharkan pendapatan anda
kepada IRAS atau CPFB dan membuat
caruman MediSave yang diperlukan.

Untuk maklumat lanjut tentang WIS, layari cpf.gov.sg/wis

