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NRAS là một sáng kiến của 2 cấp Chính phủ Liên bang và Tiểu 
bang, được thiết kế để quảng bá loại nhà thuê giá hạ trên toàn 
quốc, giúp đỡ dân chúng Úc [những người] làm việc với mức 
lương vừa phải được thuê ở nhà tốt mà giá hạ. Đây không phải là 
loại gia cư mang tính [trợ cấp] xã hội. NRAS nhằm giúp đỡ các 
chuyên viên trung cấp, kỷ thuật viên, nhân viên thương mãi, và 
các tác viên quan trọng như Cảnh sát, điều dưỡng viên, cô nuôi 
vườn trẻ, đội chữa lửa, đội cứu cấpm, thầy giáo,  người bán hàng, 
và những thợ thuyền các ngành dịch phục .vv.. thông qua việc xét 
duyệt mức lương của họ.

Hiện nay chương trình NRAS chu cấp khoản ‘tài trợ’ [incentives]  
đến những gia chủ đầu tư địa ốc nào chịu tính tiền thuê nhà không 
quá 80% của mức thị trường.

GIẢI THÍCH CÁC LỢI ÍCH TÀI CHÁNH

1. Tiền Miễn Thuế: - Chương trình NRAS ấn định mức khai 
giảm thuế đến $7,763 của năm nay [2013-14] cho mỗi căn 
hộ cho thuê trong chương trình nầy. “Mức khai giảm thuế” là 
món tiền được trả lại mà không bị tính thuế ưu tiên cấn vào 
tổng số lương phạn hay thu nhập của vị gia chủ đầu tư. Nếu 
mức khai giảm thuế nầy mà vẫn không dùng hết, thì số còn 
lại sẽ được trả lại cho vị gia chủ đầu tư bằng tiền mặt.

2. Giảm   Thuế  -Người đầu tư có thể khai giảm thuế cho những 
khoản chi [cho căn hộ  NRAS] như: - lệ  phí  ‘quản lý địa 
ốc’, - lệ phí cuả ‘Ban Thụ Thác Chủ Quyền”, - lệ phí “ bảo 
trì gia cư”, - mức “hao mòn - hư giảm giá trị của các vật 
dụng và khí cụ” vào tổng số thu nhập từ căn nhà cho thuê.

3. Giá Trị Gia Tăng - Một khi căn nhà trong chương trình 
NRAS mà được tăng giá, thì mức giá trị gia tăng ấy thuộc 
quyền sở hữu của người chủ nhà.

4. Giá bán căn nhà [tại Làng Văn Lang NRAS Nirvana] nầy 
đã được bớt đi $25,370, là món tiền mà Chính phủ ACT đã 
đóng góp [ngay lần đầu, thay vì từng tháng cho suốt 10 năm] 
cho chương trình NRAS của căn nhà quý vị sắp làm chủ, với 
yêu cầu phải giữ căn nhà nầy trong NRAS suốt 10 năm. Hễ 
một khi mà qúy vị đem căn nhà mình cho thuê đến những 
người không nằm trong diện NRAS ấn định, thì quý vị phải 
bồi hoàn phần tương ưng số tiền “giảm giá” chưa dùng đến. 
Ngoài ra, nếu quý vị ngưng cho thuê trong chương trình 
NRAS, thì món tiền “tài trợ” do chính phủ Liên Bang, lẽ ra 
cam kết chu cấp đủ suốt 10 năm, cũng sẽ lập tức ngưng theo.

5. Căn cứ vào những điều khoản trên, các căn hộ thuộc diện 
NRAS cũng có đủ mọi trách nhiệm và quyền lợi như những 
loại địa ốc tư hữu khác; và do đó, Chính phủ cũng không 
xâm tổn vào tài sản của quý vị trong bất cứ hoàn cảnh nào.

NHỮNG ĐIỀU LỆ VỀ THUÊ MƯỚN.

1. Dựa theo điều khoản NRAS, tiền cho thuê chỉ được tính tối 
đa là 80% so với mức giá cho thuê trong thị trường đang áp 
dụng cho các căn hộ tương đương ngay trong vùng ấy. 

2. Các luật lệ chuẩn mực đang áp dụng cho loại hình gia cư 
cho mướn trong thị trường địa ốc đầu tư cá thể cũng sẽ 
được áp dụng cho các căn gia cư NRAS [thí dụ, các thủ tục 
về đuổi nhà, bổn phận bảo trì và các trách nhiệm của người 
thuê nhà, v.v.. cũng được áp dụng như thường lệ [cho những 
loại gia cư khác].

3. Hợp đồng cho thuê NRAS thường được giao cho một Đại 
Lý có Giấy Phép quản lý, qua đó các căn hộ được cho 
thuê theo một BẢN HỢP ĐỒNG CHO THUÊ GIA CƯ. 
Ý định của chúng tôi hiện nay là sẽ ủy thác Công ty IPG 
[Independent Property Group - http://www.independent.
com.au/index2.html] lo quản lý các căn gia cư Văn Lang 
NRAS cho các gia chủ cần đến.

CÁC ĐIỀU CẦN BIẾT.

Tôi có thể mua nhiều căn gia cư trong diện NRAS chứ?
Vâng, mỗi căn hộ NRAS giúp quý vị thành đạt đủ các ích lợi mà 
chương trình NRAS sẽ đem lại.

Có khoản lệ phí nào khi giao căn hộ NRAS để đem cho thuê? 
Phí quản lý địa ốc phải trả thường là 10% [và GST] của số tiền 
cho thuê thu được, khoản nầy được trả cho Công ty Địa Ốc.

Tôi có quyền bán căn hộ của tôi bất cứ lúc nào chứ?
Gia chủ tự do bán căn hộ NRAS của mình bất cứ trong giai đoạn 
nào, miễn là phải thông báo đủ sớm đến những cơ quan quản lý 
chương trình NRAS, và nên nhớ cũng phải hệ thuộc đến điều 4 
trong bài “THE BENEFITS EXPLAINED - GIẢI THÍCH CÁC 
LỢI ÍCH TÀI CHÁNH” trên đây.

Tôi có thể rút căn hộ NRAS ra khỏi chương trình nầy chứ?
Đúng vậy, bạn có thể rút, miễn là phải thông báo đủ sớm đến các 
cơ quan quản lý chương trình NRAS, và cũng liên hệ đến điều 4 
trong bài “THE BENEFITS EXPLAINED- GIẢI THÍCH CÁC 
LỢI ÍCH TÀI CHÁNH” trên đây. 

Tôi có thể mượn tiền ở đâu để mua một căn hộ NRAS dạng 
đầu tư?
Hiện nay hầu hết các cơ quan tài chánh chính trên thị trường đều 
cho vay để quý vị mua những căn hộ NRAS diện đầu tư.

Cần tìm thêm thông tin về NRAS, hãy đến 
xem tại: www.dss.gov.au/nras 

tài liệu nầy biên soạn, và có giá trị tại, ngày 15/1/2014
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