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الف

اختصارات

ABS (Annual Benefit Statement) گزارش سالیانه مزایا

AVCs (Additional Voluntary 
Contributions) حق بیمه اختیاری مازاد

CSAVCS (Civil Service Additional 
Voluntary Contribution Scheme) طرح خدمت دولتی با حق بیمه اختیاری مازاد

CSP (Civil Service pension) مستمری بازنشستگِی خدمات دولتی

EPA (Effective Pension Age)

HMRC  (Her Majesty›s Revenue and 
Customs)

دپارتمانی در بریتانیا که مسئولیت وصول مالیات و 
صورت های مختلف دیگر پرداختی به دولت است

LGPS طرح بازنشستگی دولت محلی

LS (lump sum) مبلغ یکجا

NPA (Normal Pension Age) سن معموِل بازنشستگی

PCSPS (Principal Civil Service Pension 
Scheme) طرح مستمری خدمات دولتی عمده/اصلی
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PAYG نظام توازن-هزینه و درآمد

S2P مستمری ثانویه دولتی مبتنی بر دریافتی ها

SPA (State Pension age) یا سن بازنشستگی دولتی

WPS (Widow(er)s’ Pension Scheme) مزایای همسر پس از فوت مشترک 

ARP (actuarially–reduced pension)
مستمری کاهش یافته بر اساس محاسبات 

اکچوئری



1 

مقدمه

محلی  دولت  بازنشستگی  طرح  به غیراز  بریتانیا،  در  دولت  کارکنان  بازنشستگی  طرح های 
)LGPS1( بر اساس نظام توازن هزینه-درآمد با مزایای معین )2DB, PAYG( اداره می شوند. 
بریتانیا به پنج دسته عمده تقسیم بندی می شوند:  بازنشستگی کارکنان دولت در  طرح های 
کالسیک3، کالسیک پالس4، پِرمیوم5، نیووس6 و آلفا7. عالوه بر این تقسیم بندی، طرح جانبی 
دیگری هم وجود دارد که بر اساس مشارکت8 است که برخی افراد در صورت تمایل می توانند 
به عضویت این طرح درآیند. مدیریت طرح ها با دفتر هیئت دولت است. تا 30 سپتامبر 2002 
تنها حالت مستمری که به کارکنان دولت ارائه می شد، طرح اصلی مستمری خدمات دولتی 
)PCSPS(9 بود. در تاریخ 1 اکتبر 2002 بخش جدیدی از PCSPS معرفی شد و مشترکان 
قبلی این حق انتخاب را داشتند که عضویت خود را در طرح قبلی )که بعدها کالسیک نامیده 
شد( حفظ کنند و یا به عضویت طرح جدیِد پِرمیوم درآیند و یا طرح دیگری را انتخاب کنند 

1. Local Government Pension Scheme
2. Defined benefit, Pay as You Go
3. Classic
4. Classic plus
5. Premium
6. Nuvos
7. Alpha
8. partnership
9. Principal Civil Service Pension Scheme
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که از ترکیب دو طرح کالسیک و پِرمیوم تشکیل می شد و کالسیک پالس نامیده می شد. 
از تاریخ 1 آوریل 2015 طرح جدیدی تحت عنوان آلفا معرفی شد؛ این بدان معنی بود که 
بعد از 31 مارس 2015 هیچ کس اجازه ماندن و یا عضویت در طرح های قبلی را نداشت مگر 
اینکه آن مشترک تحت پوشش/حمایت خاص1 باشد. عضو تحت پوشش خاص بدین معنی 
است که شخص در یک زمینۀ خاص2 حمایت کامل دریافت می کند. نکته قابل توجه اینکه، 
نرخ حق بیمه برای مشترکان و دستگاه های کارفرمایی در همه طرح ها )کالسیک، کالسیک 
پالس، پِرمیوم، نیووس و آلفا( ثابت است. با در نظر گرفتن سیر تحوالت در معرفی طرح های 
مختلف بازنشستگی کارکنان دولت که از تاریخ 1 اکتبر 2002 تا 1 آوریل 2015 انجام شدند، 
بیشتر و  انعطاف پذیری  ایجاد  این طرح ها  از معرفی  اذعان داشت که هدف اصلی  می توان 
ارائه گزینه های متنوع تر برای مشترکان در جهت بهبود کارایی طرح ها بوده است. از میان 
راهبردهایی که باهدف باال بردن کارآمدی طرح ها معرفی شدند، می توان به مواردی مانند 
فراهم کردن گزینه های مختلف برای افزایش و ارتقای مستمری، حق انتخاب بازنشستگی 
پیش از موعد و بازنشستگی جزئی3، گزینه هایی برای دریافت مستمری مثل مستمری یکجا، 
مستمری سالیانه، مستمری محفوظ، امکان خرید مستمری مازاد، خرید مزایای مازاد، انتقال 
سن  از  پس  خدمت  ادامه  امکان  مزایا،  تخصیص  طرح ها،  بین  بیمه  حق  پرداخت  سوابق 
بازنشستگی مقرر، افزایش میزان مستمری با توجه به تورم و هزینه های زندگی و غیره اشاره 
کرد. سن مقرر بازنشستگی در سه طرح کالسیک، کالسیک پالس و پرمیوم 60 سال و در 
طرح نیووس و آلفا 65 بوده است. البته، در طرح آلفا این سن با در نظر گرفتن سن معموِل 
بازنشستگی )NPA( 4 که 65 سال است و یا سن بازنشستگی دولتی )SPA(5 در نظر گرفته 
کالسیک  کالسیک،  طرح  چهار  در  اینکه  گزارش  این  دامنه  در خصوص  دیگر  نکته  شد. 

1. Protected member
2. tapered
3. Partial retirement
4. Normal Pension Age
5. State Pension age
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پالس، پرمیوم و نیووس تا حد ممکن به کلیه جزییات پرداخته شده، اما در خصوص طرح 
آلفا، که آخرین طرح بازنشستگی ارائه شده برای کارکنان دولت در بریتانیا است، به ذکر کلیات 

آن بسنده شده و به جزییات آن در گزارشی مجزا پرداخته خواهد شد. 
واژگان کلیدی: نظام بازنشستگی، رویکرد، سیاست گذاری اجتماعی، اصالح
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1- طرح کالسیک

طرح کالسیک یکی از طرح های بازنشستگی است که عمومًا کارمندان دولت را تحت پوشش 
قرار می داد، البته الزم به ذکر است که این طرح گروه های خاصی از کارمندان غیردولتی که 
حائز شرایط بودند را هم تحت پوششش قرار می داد. این طرح از اول اکتبر سال 2002 برچیده 

شد و دیگر مشترک جدیدی نپذیرفت. 

1-1- عضویت در طرح کالسیک

تا 30 سپتامبر 2002 تنها حالت مستمری که به کارمندان دولت ارائه می شد، طرح مستمری 
 PCSPS 1 بود. در تاریخ 1 اکتبر 2002 بخش جدیدی از)PCSPS( خدمات دولتی عمده/اصلی
معرفی شد و مشترکین قبلی این حق انتخاب را داشتند که عضویت خود را در طرح قبلی )که 
بعدها کالسیک نامیده شد( حفظ کنند و یا به عضویت طرح جدیِد پِرمیوم درآیند و یا طرح 
دیگری را انتخاب کنند که از ترکیب دو طرح کالسیک و پِرمیوم تشکیل می شد و کالسیک 
پالس نامیده می شد. همان طور که قباًل ذکر شد، از اول اکتبر 2002 طرح کالسیک ورودی 
جدیدی نداشت. از تاریخ 1 آوریل 2015 طرح جدیدی تحت عنوان آلفا معرفی شد؛ این بدان 
معنی بود که بعد از 31 مارس 2015 هیچ کس اجازه ماندن و یا عضویت در طرح کالسیک را 
نداشت مگر اینکه آن مشترک تحت پوشش/حمایت خاص باشد. عضو تحت پوشش خاص 

بدین معنی است که شخص در یک زمینۀ خاص حمایت کامل دریافت می کند.

1-2- حق بیمه در طرح کالسیک

درصد خاصی از دریافتی های مشمول کسور بازنشستگی2 هر مشترک بابت مزایای شخصی و 
درصدی هم بابت مزایای همسر و بازماندگان پس از فوت )WPS(3 به صورت حق بیمه پرداخت 
می شود. دستگاِه کارفرما نیز در پرداخت حق بیمه سهیم است به طوری که دستگاه حق بیمه را از 

1. Principal Civil Service Pension Scheme
2. pensionable earnings
3. widow(er)s’ pension scheme
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حقوق کارمند قبل از اِعمال مالیات کم می کند، به عبارتی، به صورت خودکار، معافیت کامل مالیات 
.HMRC2 بر درآمد1 شامل حال کارمند می شود، البته با در نظر گرفتن محدودیت های دپارتمان

حق بیمه ها حالت اجباری دارند و بدون در نظر گرفتن وضعیت تأهل، شامل حال تمامی 
مشترکان می شوند. این امکان برای کسی وجود ندارد که از این حالت مستثنا شود مگر اینکه 
به طورکلی از این طرح خارج شود. اگر مشترکی در هنگام بازنشستگی همچنان مجرد باشد، 
حق بیمه ای که بابت WPS از حقوق او کسر شده به او بازگردانده می شود. اگر کسی واجد 
نرخ %1.5  با  WPS شود، فقط کسوراتی که  بیمه  تمامی حق  یا  بازپرداخت بخشی  شرایط 
پرداخت  شده به او برگردانده می شود. ممکن است فردی از 1 آوریل 2012 حق بیمه های 
مازاد با نرخ بیشتر )بیش از 1.5 درصد( پرداخت کرده باشد اما آن مبلغ به او بازگردانده نخواهد 
شد. اگر فردی 45 سال خدمت کرده باشد، نرخ حق بیمه همچنان 1.5% باقی خواهد ماند، اما 

دیگر مجبور نخواهد بود حق بیمه های مازاِد باالی 1.5% پرداخت کند. 
در  کارفرما  دستگاه های  و  مشترکان  برای  بیمه  حق  نرخ  در خصوص  قابل توجه  نکته 
همه طرح ها )کالسیک، کالسیک پالس، پِرمیوم، نیووس و آلفا( ثابت است، لذا جزئیات در 
خصوص حق بیمه ها تنها در این بخش آورده می شوند و در بخش های بعدی تکرار نخواهند 

شد. در جدول زیر نرخ های حق بیمه مشترکان در سال جاری آورده شده است.

جدول 1- نرخ های حق بیمه مشترکان کل طرح های بازنشستگی از 1 آوریل 2019 تا 31 مارس 2020

نرخ حق بیمه مشترکان )به درصد( نرخ سالیانه درآمد استحقاقی )به پوند(

4.60 0.00 تا 21.636
5.45 21.637 تا 51.515
7.35 51.516 تا 150.000
8.05 150.001 و باالتر

1. full income tax relief
2. Her Majesty’s Revenue and Customs

دپارتمانی در بریتانیا که مسئولیت وصول مالیات و صورت های مختلف دیگر پرداختی به دولت است. 
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2019/20 (ASLC) جدول 2- نرخ های هزینه های تعهدات بازنشستگی تعلق گرفته

ASLC نرخ درآمد

26.6 23.000 و کمتر باند 1
27.1 23.001 تا 45.500 باند 2
27.9 45.501 تا 77.000 باند 3
30.3 77.001 و باالتر باند 4

1-3- ارتقای میزان مستمری در طرح کالسیک

مستمری مازاد1 به میزان بیشتر مستمری اشاره دارد که مشترک طرح می تواند با پرداخت مبلغ 
معینی آن را خریداری کند. میزان این مستمری با افزایش هزینه های زندگی به صورت سالیانه 
از  بعد  ارائه می شود.  نیز  به صورت خودکار   2)LS( یکجا  مبلغ  برابری  میزان سه  باال می رود. 
 LS بازنشستگی، مشترِک طرح می تواند مقداری از مستمری مازاد خود را واگذار و در ازای آن
مازاد دریافت کند. در ضمن تا تاریخ 21 فوریه 2008، این امکان برای مشترکان وجود داشت تا 
تعداد سال های مازاد خدمت را خریداری کرده و از این طریق به میزان مستمری خود بیفزایند. 

1-4- بازنشستگی پیش از موعد یا خروج از طرح کالسیک قبل از سن بازنشستگی

اگر مشترکی حداقل 2 سال سابقه عضویت در طرح را داشته باشد و بخواهد به صورت داوطلبانه 
از این طرح قبل از سن بازنشستگی خارج شود یکی از دو گزینه های زیر را می تواند انتخاب کند:

●انتقال ارزش مزایای بازنشستگی به طرح بازنشستگی دیگر؛ یا ●●
حفظ کردن مزایای طرح کالسیک تا زمان دریافت مستمری بعد از بازنشستگی ●

میدهند.  انتقال  دیگری  به طرح  را  خود  مستمری  مشترکان  از  برخی  مواقع  بعضی  در 
به عبارت دیگر، هنگام بازنشستگی مستمری خود را از طرح دیگری دریافت میکنند. میزان 

مبلغی که انتقال داده می شود با ارزش نقدی مزایای فرد برابر خواهد بود.

1. added pension
2. lump sum
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قبل از انجام انتقال، نکات زیر بایستی موردتوجه قرار گیرند:
ممکن است طرحی که مشترک قصد انتقال به آن را دارد محدودیت زمانی داشته باشد. ●
مدت زمان خدمت موردقبول یا مقدار مستمری که طرح برای فرد در نظر می گیرد  ●

ممکن است متفاوت باشد یا حتی کمتر باشد.
دامنه و نوع مزایای ارائه شده در طرح مقصد ممکن است متفاوت بوده و با نیازهای  ●

مشترک همخوانی نداشته باشد.
مشترک حتمًا بایستی در یک مدت زمان مشخصی برای انتقال اقدام کند و این کار  ●

بالطبع بایستی قبل از برقراری پرداخت مزایا در طرح کالسیک باشد.
را  او مجاز است که آن ها  انتقال ندهد،  از طرح کالسیک  را  اگر مشترک مزایای خود 
به صورت محفوظ1 نگه دارد و بعد از رسیدن به سن بازنشستگی از آن بهره مند شود. البته 

امکان دریافت مزایای محفوظ در صورت دارا بودن شرایط زیر برای مشترک وجود دارد: 
سن مشترک 50 سال یا باالتر باشد و برای دریافت فوری مزایای محفوظ خود )که  ●

با توجه به محاسبات اکچوئری کاهش یافته( اقدام کرده باشد.
مشترک بیمار بوده و ازلحاظ پزشکی واجد شرایط بازنشستگی پیش از موعد باشد. ●
سن مشترک 50 سال یا باالتر باشد و دالیل شخصی قانع کننده ای در این خصوص  ●

ارائه دهد و از لحاظ مالی قادر به اداره زندگی خود نباشد.

1-5- محاسبات اکچوئری و بازنشستگی زودتر از موعد

کلیه  مشترکان طرح کالسیک که سن آن ها 50 سال یا باالتر است، این حق انتخاب را دارند 
تا زودتر از موعد خود را بازنشسته کرده و مستمری خود را بر اساس محاسبات اکچوئری 
مقرر  موعد  در  که  بود  مشترکانی خواهد  از  کمتر  آن ها  اصواًل مستمری  که  کنند،  دریافت 
ARP(2. برخی  َ  – بر اساس محاسبات اکچوئری  بازنشسته می شوند )مستمری کاهش یافته 

1. preserved
2. actuarially–reduced pension
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محدودیت ها هم در این طرح برای این موضوع در نظر گرفته شده که عبارتند از:
مشترک باید حداقل سابقه دو سال خدمت و پرداخت حق بیمه در این طرح داشته  ●

باشد و یا حقوق مرتبط با مستمری شخصی خود را انتقال دهد؛ و 
اگر میزان ARP کمتر از مقدار موردنیاز برای پرداخت حداقل مستمری تضمین شده1  ●

در سن مقرر باشد، ARP به مشترکان تعلق نمی گیرد. 
به زبانی ساده تر، می توان گفت که روش محاسبه ی مستمری برای بازنشستگی در سن 
مقرر و بازنشستگی پیش از موعد یکسان است و فقط این میزاِن مبلِغ مستمری است که 
در بازنشستگی پیش از موعد به طور دائم با توجه به قواعد محاسبات اکچوئری کاهش پیدا 

می کند. 

1-6- بازنشستگی پیش از موعد به دالیل پزشکی در طرح کالسیک

در این طرح، درصورتی که مشاور امور پزشکی )SMA( تائید کند که فرد دیگر قادر به ادامه 
کار و انجام وظایف نیست، دستگاِه مربوطه می تواند او را بازنشسته کرده و مستمری او را 

بالفاصله به صورت یکجا پرداخت کند. 

1-7- بازنشستگی جزئی2 

از سن مقرر کل  قبل  با موافقت دستگاِه کارفرما، مشترک می تواند  بازنشستگی جزئی،  در 
مستمری یا قسمتی از آن را دریافت کند و همچنان عضو طرح باقی مانده و به کار کردن 
خود ادامه دهد. البته بایستی توجه داشت که شرایط خاصی برای این نوع از بازنشستگی در 
نظر گرفته شده است و مشترک ملزم به دارا بودن شرایط الزم است تا این نوع از بازنشستگی 

مشمول حال او شود.

1. guaranteed minimum pension
2. partial retirement
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1-8- انتقال مزایا به دیگران )تخصیص مزایا(1

پس از بازنشستگی، هنگامی که فرد مستمری خود را دریافت می کند، این مکان برای او وجود 
دارد تا مزایای خود را به فرد دیگری انتقال دهد. به این کار اصطالحًا تخصیص مزایا گفته 
می شود. فرد بازنشسته این حق را دارد که به مزایایی که قباًل به همسر یا دیگر اعضای تبعی 
اختصاص داده بیفزاید. درصورتی که فرد تمایل به انجام چنین کاری داشته باشد بایستی به 

شرایط و نکات زیر توجه کند:
دارا بودن شرایط تخصیص؛ ●
با این کار مبلغ معینی از مستمری فرد برای همیشه کم می شود؛ ●
تصمیم برای تخصیص بایستی قبل از دریافت مستمری نهایی گرفته شود؛ ●
بعد از اقدام به انجام این کار دیگر راه برگشت و یا اصالح وجود ندارد؛ ●
او  ● اگر  بود، حتی  برقرار خواهد  است  قید حیات  در  فرد  مادامی که  روند تخصیص 

دوباره ازدواج کند.

1-9- دریافت مستمری در طرح کالسیک

فرد بازنشسته مستمری خود را به صورت سالیانه و همچنین به صورت LS دریافت می کند. 
LS با توجه به اطالعات موجود در ُفرم اطالعاِت شخصی مستقیمًا به حساب بانکی یا حساب 

ماهیانه  مستمری  که  دارد  وجود  هم  امکان  این  می شود.  واریز  سوسایتی2  بیلدینگ  در  او 
به صورت معوق مستقیمًا به یکی از حساب های مذکور واریز شود. مستمرِی دریافتی به عنوان 
درآمد در نظر گرفته شده و مشمول مالیات می شود و از مستمری قبل از اینکه به حساب 
واریز شود کسر می شود. میزان مستمری هم که در این طرح فرد دریافت می کند با توجه به 

دریافتی های مشمول کسوِر او در طول خدمت موظفی محاسبه می شود. 
مشترکان بایستی به این نکته توجه داشته باشند که حداکثر سال های خدمت موظفی3 
1. allocation
2. building society
3. reckonable service



10  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

که در محاسبه مستمری در نظر گرفته می شود 45 سال است. قبل از 1 مارس 2008 تعداد 
سال ها محدود می شد به 40 سال و آن هم قبل از 60 سالگی، با این  وجود فرد می توانست 
بعد از 60 سالگی 5 سال دیگر هم به عنوان خدمت موظفی کار کند. اما بعد از تاریخی که ذکر 
شد، آن دسته از مشترکانی که 40 سال خدمت موظفی خود را تمام کرده بودند، بدون در نظر 

گرفتن سنی که در آن زمان داشتند می توانستند 5 سال دیگر هم کار کند.
نحوه  محاسبه مستمری مشترکان در طرح کالسیک به شرح زیر است: 

 80 ÷ )سال های خدمت موظفی * دریافتی های مشموِل کسور(
نحوه  محاسبه مستمری که به صورت LS )که در اکثر مواقع معاف از مالیات بود( پرداخت 

می شد به شرح زیر است: 
پرداختی سالیانه * 3

برای مثال اگر دریافتی هاِی مشمول کسور فردی 20000 پوند باشد و تعداد سال های 
خدمت او 30 سال، مستمری او برابر خواهد بود با:

7500 پوند در سال یا 625 پوند در ماه =80÷ 3 * 20000
Ls =3 * 225000 پوند = ) مستمری( 7500 پوند 

نکته مهمی هم که اینجا باید در نظر گرفته شود این است که اگر مشترکی در طول 
عضویت در طرح کالسیک حق بیمه ای به طرح پرداخت نکرده باشد از این مبلغ کل کسر 

می شود. 

1-10- گزینه های موجود در هنگام بازنشستگی

بعد از بازنشستگی فرد می تواند بخشی از LS یا حتی همه آن را واگذار کند و در ازای آن به 
میزان مستمری خود و یا پس از فوت به مستمرِی همسر و دیگر بازماندگان اضافه کند. اگر 
مشترکی قصد انجام چنین کاری را دارد، بایستی در این خصوص قبل از آخرین روز خدمت 
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تصمیم گیری کند. اگر هم فردی زودتر از موعد با مزایای محفوظ1 بازنشسته شده، او هم 
بایستی در این خصوص قبل از برقراری مستمری در سن مقرر بازنشستگی تصمیم گیری کند. 
به محض اینکه طرح کالسیک پرداخت مزایا را آغاز کند، دیگر این امکان برای مشترکان 

وجود نخواهد داشت تا برای ایجاد تغییراتی در نحوه ی دریافت مستمری اقدام کنند.

LS مازاد2

هر مشترکی می تواند بخشی از مستمری ماهیانه یا سالیانه خود را در ازای افزایش مستمری 
LS واگذار کند. هر فرد حق انتخاب میزان مبلغی که می خواهد به LS مستمری بیفزاید را 

دارد البته با در نظر گرفتن میزان حداکثر تعیین شده توسط HMRC. روند بدین صورت است 
که 1 پوند از مستمری سالیانه ی فرد کم شده و در ازای آن 12 پوند به مبلغ LS مازاِد او 
افزوده می شود. کم کردن از میزان مستمری سالیانه به این روش، هیچ تأثیری روی مستمری 
اعضای تبعی نخواهد داشت؛ چراکه مستمری آن ها بر اساس مستمری مشترک قبل از اقدام 
برای افزایش LS محاسبه می شود. با این  وجود، اگر مشترکی هنگام فوت 75 سال داشته 
باشد، قوانین مالیاتی بر مستمری ممکن است محدودیت های را بر کل مبلغ قابل پرداخت 
مستمرِی اعضای تبعی با توجه به حداکثر مبلغ مستمرِی مشترک در هنگام فوت داشته باشد.

به عبارتی ساده تر، اگر مشترکی LS بیشتری دریافت کند، میزان مستمری اعضای تبعی 
ممکن است کاهش پیدا کند، اگر فرد بعد از 75 سالگی فوت کند و تعداد 2 فرزند یا بیشتر، 
زیر سن قانونی )زیر 23 اگر به تحصیالت دانشگاهی ادامه دهند( داشته باشد. اگر مشترکی 
مجرد باشد و استرداد حق بیمه WPS در هنگام بازنشستگی شامل حال او شود، کمتر اتفاق 
می افتد که مستمری ماهیانه یا سالیانه خود را در ازای LS مازاد واگذار کند. دلیل این کار این 
می تواند باشد که جمِع کل حق بیمه WPS به عالوه LS مازادی که مشترک انتخاب می کند 

تا برداشت کند به هیچ وجه نمی تواند بیشتر از LS مجاز باشد. 

1. preserved benefits
2. additional lump sum
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نکته مهم این است که از تاریخ 1 آوریل 2012 میزان حق بیمه استردادی به مشترک 
به صورت 1.5 درصد از حق بیمه های WPS پرداخت شده محاسبه می شود و دیگر استردادی 
به افراد به خاطر حق بیمه های مازاد پرداخت شده ی باالی 1.5 درصد از تاریخ مذکور صورت 

نمی گیرد. 

1-11- افزایش مستمری در طرح کالسیک

مبلغ مستمری پرداختی هر ساله با افزایش هزینه های زندگی افزایش می یابد و این افزایش 
شامل حال مستمری بگیران 55 ساله و باالتر می شود. مزایای محفوظ هم به همین منوال 

افزایش پیدا می کند. 
مستمری افراد زیر 55 سال هم مشمول افزایش مبلغ با توجه به باال رفتن هزینه های 

زندگی می شود به شرط اینکه:
مشترک به خاطر بیماری پیش از موعد بازنشسته شود؛ ●
مشترک فوت کرده باشد و مستمری به همسر او پرداخت شود؛ و یا  ●
مشترک فوت کرده و مستمری به فرزندان او پرداخت می شود. ●

برای مثال، اگر فردی در اواسط ماه اکتبر با مستمری سالیانه 7500 پوند بازنشسته شود 
و در ماه آوریل سال بعد هزینه زندگی رشد 3.5 درصدی داشته باشد. چون فرد در نیمه 12 
افزایش می یابد،  او به تناسب  بازنشسته شده است، مستمری  تا آوریل(  )از نوامبر  ماه کامل 

به عبارت دیگر نصف افزایش کل که می شود %1.75. 
اگر در سال بعد هزینه زندگی افزایش 4.2 درصدی داشته باشد، مستمرِی سالیانه او بعد 
از 6 ماه 7631.25 پوند می شود و این مبلغ بعد از گذشت 1 سال به 9751.76 پوند می رسد. 

1-12- مزایای پس از فوت در طرح کالسیک

مزایای فوت LS در صورتی به مشترک پرداخت می شود که در زمان فوت:
او مشغول به خدمت بوده و دستگاِه کارفرما جزو ترتیبات CSP بوده؛ ●
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بازنشسته شده باشد؛ یا ●
از طرح با مزایای محفوظ خارج شده اما به سن 60 سالگی نرسیده باشد.  ●

1-13- معرفی شخص حقیقی یا حقوقی برای دریافت مزایا

مشترک می تواند هر فردی را حتی کودک و یا نهادی خاص را برای دریافت مزایاِی فوت 
LS معرفی کند. مزیت این کار در این است که با معرفی فرد یا نهادی خاص، این نوع از 

مزایا بدون تأخیر پرداخت می شود. اگر فرد قبل از فوت، شخص یا نهادی را معرفی نکرده 
باشد، LS به نماینده ی فرد پرداخت می شود. بنابراین، مشترکان برای بهره مندی از این نوع از 
مزایا بایستی ُفرم های خاصی را برای معرفی شخص یا نهادی خاص تکمیل کنند. در صورت 
تصمیم به ایجاد تغییرات بایستی شرایط جدید را در ُفرم ها به روزرسانی کنند. اگر فرد همسر 
خود را معرفی کند و بعدها از هم جدا شوند )طالق( و یا شخص معرفی شده فوت کند، کلیه ی 
موارد تنظیم شده در ُفرم به طور خودکار باطل می شوند. در این صورت، شخص بایستی تحت 
شرایط جدید مثل ازدواج مجدد و یا تعیین شخص یا نهاِد دیگر ُفرمهای مربوطه را تکمیل 
کند. طبق قوانین بریتانیا، اگر مشترک شخصی را معرفی کند که هنوز با او ازدواج نکرده، 
شخص معرفی شده همچنان ذینفع بوده و معرفی نامه دارای اعتبار است. در این صورت نیز، 

اگر مشترک مایل به ایجاد تغییراتی باشد می تواند این کار را انجام دهد. 
مالیات  در هنگام محاسبه ی   LS مزایای فوت   ،HMRC مقرراِت  مواقع، طبق  اکثر  در 

وراثت مشمول مالیات نمی شود. 

1-14- فوت در هنگام اشتغال

با دو سال  برابر  به  طور معمول   LS اگر مشترک در هنگام خدمت فوت کند، مزایای فوت
برای  قباًل  یا  و  شده  استخدام  مجدداً  فردی  اگر  بود.  خواهد  کسور  مشمول  دریافتی هاِی  از 
بازنشستگی جزئی اقدام کرده باشد، میزان این نوع از مزایا با در نظر گرفتن مزایایی که فرد قباًل 
دریافت کرده از مزایایی که قرار است به شخص یا نهاِد معرفی شده پرداخت شود، کسر می شود. 
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1-15- فوت پس از خروج از طرح کالسیک

در این صورت، مبلغی که قرار است به  عنوان مزایای فوت LS به شخص حقیقی یا حقوقی 
معرفی شده پرداخت شود با کاهش میزان مبلغی که فرد به عنوان حق بیمه بایستی پرداخت 

می کرده تا بازنشسته محسوب شود محاسبه شده، سپس به آنها پرداخت می شود. 
برای مثال، مشترکی که با 5 سال خدمت موظفی از طرح خارج می شود، مبلغ مزایای 
محفوظ او 1250 پوند در قالب مستمری سالیانه است و 3750 پوند به عنوان LS است. اگر 
مشترک 5 سال بعد از خروج از طرح فوت کند و هزینه های زندگی هم رشد 4 درصدی داشته 

باشند، میزان مزایای فوت LS به 4562 پوند خواهد رسید. 

1-16- فوت پس از بازنشستگی در طرح کالسیک

نحوه ی محاسبه و پرداخت مزایا بدین صورت است که تفاوت بین پنج برابر مستمری سالیانه 
مشترک در هنگام فوت به همراه کل مستمری و LS که او قباًل دریافت کرده در نظر گرفته 
می شود و این مبلغ به شخص حقیقی یا حقوقی معرفی شده و یا نماینده او پرداخت می شود. 
برای مثال، اگر مستمری سالیانه مشترک 7500 پوند و مبلغ LS 22500 پوند باشد و او 
11 ماه پس از بازنشستگی فوت کند، مبلغ LS در دو بخش محاسبه می شود: ابتدا حداکثر 

مزایا محاسبه می شود، سپس مزایایی که فرد قباًل دریافت کرده از آن کسر می شود.

حداکثر مزایا:            37500 پوند =7500 * 5

29375 پوند = 22500 + 6875 پوند )11 ماه( مزایایی که فرد قباًل دریافت کرده:  

8125 پوند = 29375 − 37500  مبلغ LS که پرداخت می شود:    
نکته: اگر مشترک بخواهد LS مازاد در هنگام بازنشستگی دریافت کند، این کار روی مبلغ 

LS پس از فوت تأثیر می گذارد و این مبلغ کسر خواهد شد. 
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1-17- مستمری اعضای تبعی

مبلغی که پس از فوت مشترک به بازماندگان او تعلق می گیرد بستگی نوع عضویت او در 
طرح دارد: 

مشترِک در حال خدمت ●
مشترِک بازنشسته ●
مشترِک معوق )مشترکی که پرداخت حق بیمه به طرح را متوقف کرده و مستمری  ●

هم برای او برقرار نشده است( با مزایای محفوظ.

1-18- پرداخت مبلغ افزایش یافته ی کوتاه مدت

پس از فوت مشترک، تا 91 روز افزایش کوتاه مدت در مبلغ مستمری اِعمال می شود، هدف 
از این کار کمک به بازماندگان در روزهای سختی است که آنها ممکن است پس از فوت 
مشترک متحمل شوند. این مبلغ به بازماندگان مشترکانی که در حین خدمت و یا پس از 

بازنشستگی فوت شده اند تعلق می گیرد که برابر است با:
دریافتی های مشمول کسوِر مشترک، برای فوت بعد از بازنشستگی؛ یا 

مستمرِی سالیانه مشترک، در صورت فوت پس از بازنشستگی. 
پس از اتمام 91 روز مستمری پیوسته1 برقرار می شود.

1-19- مستمری پیوسته

مستمری پیوسته به سه صورت پرداخت می شود:
مبلغ  ● طرح(  در  عضویت  سال   2 حداقل  )با  باشد  بوده  خدمت  حیِن  در  فوت  اگر 

مستمری برابر همان مبلغی خواهد بود که مشترک در صورت بازنشستگی به دالیل 
پزشکی می توانست دریافت کند؛

بازنشستگی باشد، مبلغ پرداختی معادل مستمری واقعی2 خواهد  ● از  اگر فوت پس 
1. continuing pension

2. actual pension
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بود یا؛ 
با مزایای محفوظ(  ● باشد )عضویت قبلی در طرح  از طرح  از خروج  اگر فوت پس 

مستمری محفوظ پرداخت خواهد شد.

1-20- سطح مستمری بازماندگان در طرح کالسیک

سطح مستمری پیوسته به میزان حق بیمه ای که مشترک در طول خدمت پرداخته بستگی 
دارد. اگر فردی )برای مردان( بعد از ژوئن 1972 یا 1 ژوئیه 1987 )برای زنان( عضو طرح 
از  نیمی  از فوت، معمواًل  او پس  برای همسر  میزان مستمری مداوم  باشد،  کالسیک شده 
خدمت  اتمام  از  بعد  مشترک  در صورتی که  مستمری  مقدار  البته  است،  مشترک  مستمری 
دولتی ازدواج کرده باشد کاهش می یابد. اگر همسر مشترکی هنگام فوت او در قید حیات 
باشد، مستمرِی پیوسته ای که برای همسر او برقرار می شود تنها بر اساس خدمت او از تاریخ 

6 آوریل 1988 محاسبه خواهد شد. 
اگر مشترک مردی قبل از 1 ژوئن 1972 کار خود را شروع کرده باشد، میزان مستمری 
مستمری  یک سوم  معادل  می گیرد  تعلق  دوره  این  طول  در  خدمت  بابت  او  همسر  به  که 

مشترک خواهد بود. مگر اینکه: 
از  ● نیمی  تا  پرداخت کرده  اضافه1  بیمه  اختیاری حق  به صورت  در 1972  مشترک 

مستمری را به همسرش انتقال دهد؛ یا 
مشترک در تاریخ 14 ژوئیه 1949 کار می کرده و به اختیار خود تصمیم گرفته تا  ●

مستمری به همسرش تعلق نگیرد.
اگر مشترک زنی قبل از 1 ژوئن 1987 کار خود را شروع کرده باشد، تنها در صورتی 
می تواند برای همسر خود مستمری فراهم کند که همسرش بیکار بوده و به او وابسته باشد. 

نکته: میزان حق بیمه زنان و مردان و مستمری همسرانشان یکسان است. 

1. increased contributions
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1-21- فوت در حین خدمت در طرح کالسیک

او برای مدت کوتاهی  در صورتی که مشترکی در حین خدمت فوت کند، مستمری همسر 
بود.  خواهد  مشترک  کسور  مشمول  دریافتی های  برابر  افزایش  این  و  می کند  پیدا  افزایش 
اینکه مشترک فرزندانی هم داشته باشد که وابسته به  مدت زمان معین 91 روز است مگر 
مراقبت همسر باشند. در این صورت مدت زمان افزایش مستمری 182 روز )6 ماه( خواهد بود. 
اگر تعداد فرزندان کودک 2 نفر یا بیشتر باشند و همسر او همراه آن ها نباشد )به دلیل طالق 

یا فوت( این مدت می تواند تا 9 ماه هم افزایش یابد. 
بعد از اتمام دوره افزایش مستمری، مستمری پیوسته برای همسر مشترک برقرار می شود. 
میزان این مستمری معمواًل برابر نیمی از مستمری خواهد بود که مشترک می توانست در 
صورت بیمار بودن تا روز فوت خود دریافت کند. برای مثال، اگر مشترکی در سن 45 سالگی 
با دریافتی های مشمول کسور 20000 پوند در سال فوت کند و 11 سال از خدمت موظفی 
خود را تمام کرده باشد و همسر و دو فرزند داشته باشد، افزایش کوتاه مدت مستمری همسر 
او برابر خواهد بود با 20000 پوند )برای 6 ماه( و میزان مستمری پیوسته برابر خواهد بود با:
1
2500 پوند در سال )که بعد از 6 ماه برقرار می شود( =20* )80÷ 20000) *2

مستمری برای هر کودک برابر خواهد بود با
1
1250 پوند )که بعد از 6 ماه برقرار می شود( =20* )80÷ 20000( *4

1-22- فوت پس از خروج از طرح کالسیک و قبل از برقراری مستمری

در صورتی که مشترکی از طرح کالسیک قبل از برقراری مستمری خارج شده باشد، همسر 
او می تواند مستمری پیوسته دریافت کند به شرط اینکه مشترک مزایای محفوظ در این طرح 
داشته باشد. مبلغ مستمری معمواًل برابر است با نیمی از مستمری محفوظ و در برقراری آن 
)از زمانی که مشترک طرح را ترک  افزایش هزینه های زندگی هم در نظر گرفته می شود 

کرده(. این مبلغ امکان دارد کمتر هم بشود: 
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اگر فرد به  صورت اختیاری مزایای کمتری را انتخاب کرده و حق بیمه متناسب با  ●
آن پرداخت کرده باشد؛

میزان مستمری  ● این صورت  در  باشد،  ازدواج کرده  از طرح  از خروج  بعد  فرد  اگر 
پیوسته بر اساس تعداد سال های خدمت از 6 آوریل 1978 )برای مردان( و 6 آوریل 

1988 )برای زنان( خواهد بود.
مستمری کودک نیز در این صورت پرداخت می شود البته اگر فرزند یا فرزندان قبل از 

خروج فرد از طرح متولد شده باشند. 
برای مثال، فردی مشترک طرح کالسیک با مزایای محفوِظ 1250 پوند بوده و 5 سال 
پس از خروج از طرح فوت کرده است. در طول این مدت هزینه ی زندگی افزایش 4 درصدی 
در سال داشته است. در این صورت، میزان مستمری محفوظ تا 1520 پوند در سال افزایش 
خواهد یافت. مبلغ مستمری پیوسته ای که به همسر مشترک تعلق می گیرد برابر است با نصف 

1520 پوند که می شود 760 پوند در سال.

1-23- مستمری کودک

محاسبه و برقراری مستمری کودک به صورت بخشی از مورد زیر خواهد بود: 
میزان مستمری که برای فرد در صورت بازنشستگی پیش از موعد به خاطر بیماری  ●

می توانست برقرار شود )البته با داشتن حداقل 2 سال سابقه عضویت(؛
میزان مستمری واقعی که برای مشترک بعد از فوت برقرار می شود؛ ●
میزان مستمری محفوِظ مشترک. ●
تعداد سال های خدمت مشترک و  ● به  برخالف مستمری همسر، مستمری کودک 

عضویت او در طرح بستگی ندارد. 

1-24- سطح مستمری کودک

سطح مستمری کودک در طرح کالسیک، به تعداد کودکانی که وابسته به مراقبت همسر یا 
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شخص دیگری هستند بستگی دارد. میزان مستمری پرداختی برابر است با:
یک چهارم از مستمری مشترک برای هر کودکی که تحت مراقبت همسر قرار دارد. ●
به غیراز  ● فردی  مراقبت  برای هر کودکی که تحت  از مستمری مشترک  یک سوم 

همسر مشترک قرار دارد.
معمواًل مبلغی که به کودکان مشترک طرح به عنوان مستمری تعلق می گیرد بیشتر از 
نصف مستمری او نخواهد بود، البته اگر مستمری پیوسته به همسر قابل پرداخت نباشد و 

یا بیش از یک کودک تحت مراقبت شخص دیگری باشد میزان این مبلغ افزایش می یابد.
میزان  باشد،  نفر   2 از  بیش  دارند  را  مستمری  دریافت  شرایط  که  کودکانی  تعداد  اگر 
مستمری به نسبت کاهش خواهد یافت تا هر کودک سهم یکسانی دریافت کند. سنی که 
فرزندان می توانند مستمری دریافت کنند 17 سال است. اگر فرزندان به تحصیالت خود به 
 صورت تمام وقت ادامه دهند تا 23 سالگی می توانند مستمری دریافت کنند. در این صورت، 
نامه ای از کالج یا دانشگاه بایستی به مدیریت طرح )MYCSP( ارائه شود )با جزئیات تاریخ 

آغاز و پایان تحصیالت(.
در صورتی هم که مشاور پزشکی طرح تائید کند که فرزند مشترک معلولیت جسمی و 

اختالل ذهنی دارد، مستمری مادام العمر به او پرداخت می شود. 

1-25- مدیریت طرح

مدیریت طرح کالسیک )MYCSP( از طرف دستگاه کارفرما و مشترکان، کلیه ی اطالعات 
آن ها را در خصوص سازوکار دریافت مستمری در اختیار دارد و با توجه به آن اطالعات، می تواند 
برای افراد مشاوره الزم را فراهم کند. اما آن ها این اختیار را ندارند که در رابطه با مسائل مالی و 
تصمیمات مرتبط با آن ها به افراد مشاوره دهند. در صورتی که افراد مایل به دریافت مشاوره در 

خصوص مسائل مالی باشند، آن ها می توانند از مشاورین مالی مستقل کمک بگیرند. 
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2- طرح کالسیک پالس )ترکیبی از کالسیک و پِرمیوم(

کالسیک پالس یکی از طرح های مطرح در ترتیبات مستمری بازنشستگی مربوط به خدمات 
دولتی )CSP( 1است. این طرح کلیه ی کارکنان دولت2 را پوشش می دهد؛ عالوه بر کارکنان 
تحت  شرایط  بودن  دارا  صورت  در  نیز  3را  غیردولتی  کارکنان  از  خاصی  گروه های  دولت، 
پوشش قرار می دهد. بعد از 31 مارس 2015 با معرفی طرح جدید آلفا هیچ کس اجازه عضویت 
این بود  امر  این  ندارد. علت  را  بازنشستگی  با مستمری  و ماندن و دریافت خدمات مرتبط 
که کلیه ی مشترکان طرح های دیگر از تاریخ 1 آوریل 2015 به طرح آلفا منتقل شده بودند. 

2-1- ویژگی های بارز طرح کالسیک پالس

اساس برقراری مستمری در این طرِح شغلی با مزایای معین4 آخرین حقوقی است  ●
که مشترک دریافت می کند. محاسبه ی مزایا برای مشترکانی که در این طرح تا 
تاریخ 30 سپتامبر 2002 مشغول به خدمت بوده اند همانند کالسیک بوده و برای 
کسانی که بعد از این تاریخ )1 اُکتبر 2002( مشغول به کار شده اند، مزایای آن ها بر 

اساس ضوابط طرح پِرمیوم محاسبه می شود. 
همان گونه که قباًل ذکر شد، نرخ حق بیمه برای مشترکان در همه طرح ها یکسان  ●

بوده و به دریافتی های مشمول کسور مشترکان بستگی دارد )مراجعه کنید به جدول 
پرداخت  را  بیمه  از حق  قابل توجهی  درصد  کارفرما  دستگاه  این طرح هم  در   .)1

می کند )مراجعه کنید به جدول 2(. 
سن بازنشستگی برای اکثر مشترکان این طرح 60 سال است )البته مشترکان مجبور  ●

نیستند در این سن بازنشسته شوند و اگر تمایل داشته باشند می توانند به کار کردن 
خود ادامه دهند(. 

1. Civil Service pension
2. civil servants
3. non-civil servants
4. defined benefit occupational pension scheme
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این طرح این امکان را برای مشترکان فراهم می کند تا بتوانند میزان مستمری خود را  ●
افزایش دهند. )مستمری مازاد(. قبل از معرفی مستمری مازاد، مشترکان می توانستند 
سال های مازاد1 خریداری کنند. خریداری سال های مازاد دیگر امکان پذیر نیست، اما 
اگر مشترکی قبل از 1 مارس 2008 این حساب را افتتاح کرده باشد، همچنان می تواند 

حق بیمه مربوطه را پرداخت و از مزایای آن بهره مند شود. 
این طرح برای مشترکان خود درآمدی را پس از بازنشستگی فراهم می کند که با  ●

)اعضای  بازماندگان  فوت،  از  پس  حتی  و  می رود  باال  زندگی  هزینه های  افزایش 
تبعی( می توانند از این مزایا بهره مند شوند. 

ارائه  ● LS خودکار  از 2002،  قبل  آن ها  ازای خدمت  در  مشترکان  برای  این طرح 
می دهد. این گزینه برای مشترکان این امکان را فراهم می آورد تا میزان بیشتری از 
مستمری خود را واگذار و در عوض LS مازاد بیشتری دریافت کنند )هر دو حالت 

LS، خودکار و مازاد معاف از مالیات هستند(. 

در  ● و  می کند  فراهم  بازنشستگی  از  قبل  دوران  برای  ارزشمند  پوششی  طرح  این 
صورت مواجهه با بیماری جدی از مشترکان حمایت کافی به عمل می آید. 

2-2- عضویت در طرح کالسیک پالس

همان گونه که قباًل اشاره شد، PCSPS تا 30 سپتامبر 2002 تنها حالت مستمری بود که به 
کارمندان دولت ارائه می شد، اما از تاریخ 1 اکتبر 2002 این امکان برای مشترکان فراهم شد 
تا کالسیک پالس را هم انتخاب کنند. این طرح مشترکان جدید/ورودی جدید نمی پذیرد و 
تنها یک حالت استثنا وجود دارد و آن این است که اعضایی قباًل مشترک کالسیک پالس 
بوده اند بخواهند دوباره به این طرح بپیوندند و آن  هم به شرطی که دستگاه کارفرمای آن ها 
یکسان باشد و یا دستگاه کارفرما جزئی از ترتیبات CSP باشد و بیشتر از 28 روز از خروج 

آن ها از دستگاه دولتی قبلی نگذشته باشد. 

1. added years
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2-3- پرداخت حق بیمه بابت مزایا در طرح کالسیک پالس

از فوت  مزایا پس  ارائه  بابت هزینه ی  بیمه ای که هر مشترک  تا 30 سپتامبر 2002، حق 
از حقوق همه  بیمه  این حق  بود.  دریافتی  از حقوق  1.5 درصد  پرداخت می کرد  به همسر 
مشترکان، بدون در نظر گرفتن وضعیت تأهل آن ها به صورت اجباری کسر می شد. اما اگر 
مشترکی در تاریخ 30 سپتامبر مجرد بود و تا زمان بازنشستگی مجرد باقی می ماند استرداد 
حق بیمه WPS در هنگام بازنشستگی شامل حال او می شد، البته نه به صورت کامل بلکه 

فقط استرداد جزئی1 شامل حال او می شد. 
از 1 اکتبر 2002، حق بیمه مشترکان افزایش یافت و به 3.5% از دریافتی هاِی مشمول 
کسور رسید. دلیل این افزایش، پرداخت برای آن دسته از مزایای پِرمیوم می شد که مستمری 
آنها را پوشش می داد. از 1 آوریل 2012 میزان حق بیمه متغیر شد و با توجه به دریافتی های 

مشموِل کسور مشترک محاسبه می شد. 

2-4- کدام دسته از دریافتی ها در طرح کالسیک پالس مشمول کسور بازنشستگی می شوند؟

بر اساس یک قانون کلی، در این طرح تنها حقوق دائم مشمول کسور یا پرداخت حق بیمه 
هستند. اما حقوقی که بابت اضافه کار توسط دستگاه کارفرما پرداخت می شود این چنین نبوده 
پرداخت می شوند هم  به کارکنان  پاداش  به عنوان  مبالغی هم که  نیست.  و مشمول کسور 
این گونه هستند. اما برخی از پاداش ها هستند که در ازای دریافت آن ها، کارکنان و دستگاه 
کارفرما حق بیمه پرداخت می کنند. برخی از کمک هزینه ها هم غیر نقدی هستند که در ازای 
خرید  که صرف  به عنوان مثال، کمک هزینه هایی  می شود.  پرداخت  بیمه  آن ها حق  دریافت 
شرایطی،  چنین  در  نمی گیرد.  تعلق  آن ها کسور  به  می شوند  پرداخت  کارکنان  به  یونیفورم 
از  این دسته  بیمه، ارزش نقدی معادل  دستگاه کارفرما و کارکنان موظف به پرداخت حق 

کمک هزینه ها هستند. 
اگر حقوق یک کارمند زن در دوران بارداری کم شود )و در شرایطی نظیر این(، دستگاه 

1. partial refund
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کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه بر اساس حقوق کامل کارکنان است )یعنی همان میزان 
دریافتی قبل از مرخصی(. اما برای کارکنان این گونه نیست و آن ها بر اساس میزان دریافتِی 

کاهش یافته ی خود حق بیمه پرداخت می کنند. 
یک سری محدودیت ها هم روی حق بیمه و مزایای بازنشستگی اِعمال می شوند. اگر 
حقوق فردی از حد معینی باالتر رود، او موظف به پرداخت مالیات بیشتری است. اگر فردی 
به سقف  توجه  با  او  کسور  مشمول  دریافتی های  شود  محسوب  جامعه  پردرآمد  اقشار  جزء 
دریافتی های1 او محاسبه می شود مگر اینکه این شخص قبل از 1 ژوئن 1989 به عضویت 

ترتیبات CSP درآمده باشد. 
بیمه ی  کارفرما حق  دستگاه  که  است  این  دارد  وجود  مالیات  در خصوص  که  نکته ای 
کارکنان را از حقوق آن ها قبل از کسر مالیات کم می کند، بنابراین می توان گفت که درآمد 
 .HMRC کارکنان به صورت خودکار معاف از مالیات است، البته با لحاظ کردن محدودیت های

2-5- ارتقای میزان مستمری در طرح کالسیک پالس

از طریق  اولین روش  است.  امکان پذیر  به دو روش  این طرح  در  میزان مستمری  افزایش 
خرید مستمری مازاد است. همان طور که در توضیحات طرح کالسیک هم به آن اشاره شد، 
مستمری مازاد به میزان بیشتر مستمری اشاره می کند که مشترک می تواند با پرداخت مبلغ 
معینی آن را خریداری کند. میزان این مستمری با افزایش هزینه های زندگی به صورت سالیانه 
باال می رود. مشترک بعد از بازنشستگی می تواند مقداری از مستمری مازاد خود را واگذار و در 

ازای آن LS مازاد دریافت کند.
روش دوم، استفاده از طرح خدمت دولتی با حق بیمه اختیاری مازاد )CSAVCS(2 است. 
اَند جنرال3 است.  نهاد ارائه دهنده ی این نوع از خدمات از 1 سپتامبر 2018 موسسه لیگال 
و  است  مشترکان  مازاد  بیمه  حق  از  استفاده  با  سرمایه گذاری  نهاد،  این  عمده ی  وظیفه ی 
1. earnings cap
2. Civil Service Additional Voluntary Contribution Scheme
3. Legal & General
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اندوخته ی حاصل از آن در حسابی که مختص مستمری مازاد است حفظ می شود تا از سن 55 
سالگی به بعد )50 سالگی در صورت داشتن CSAVCS قبل از 6 آوریل 2006( آن ها بتوانند 
 CSAVCS خود استفاده کنند. مشترک ملزم به برداشت هم زمان مزایای LS از مستمری و یا

و CSP نیست، بلکه هرکدام را می تواند به صورت جداگانه برداشت کند. 
نکته قابل توجه در این طرح این است که این امکان برای مشترکان وجود ندارد تا بتوانند 
تعداد سال های مازاد خدمت را خریداری کنند و از این طریق به میزان مستمری خود بیفزایند.

2-6- بازنشستگی پیش از موعد یا خروج از طرح کالسیک پالس قبل از سن بازنشستگی

تقریبًا همانند طرح کالسیک، در این طرح هم اگر مشترکی حداقل 2 سال سابقه عضویت 
داشته باشد و بخواهد به صورت داوطلبانه از این طرح قبل از سن بازنشستگی خارج شود یکی 

از دو گزینه های زیر را می تواند انتخاب کند:
انتقال ارزش مزایای بازنشستگی به طرح بازنشستگی دیگر؛ یا  ●
حفظ کردن مزایای طرح کالسیک پالس تا زمان دریافت مستمری بعد از بازنشستگی ●

مشترکان می توانند دریافت مستمری خود را به طرح DB دیگری انتقال دهند. به عبارت دیگر، 
هنگام بازنشستگی مستمری خود را از طرح دیگری که بر اساس مزایای معین است دریافت 

کنند. میزان مبلغ انتقالی برابر با ارزش نقدی مزایای مشترک خواهد بود.
قبل از انجام انتقال نکات زیر بایستی موردتوجه قرار گیرند:

ممکن است طرحی که مشترک قصد انتقال به آن را دارد محدودیت زمانی داشته باشد. ●
مدت زمان خدمِت موردقبول یا میزان مستمری که طرح برای فرد در نظر می گیرد  ●

ممکن است متفاوت باشد و این امکان وجود دارد که میزان کمتر باشد.
دامنه و نوع مزایای ارائه شده در طرح بعد ممکن است متفاوت بوده و با نیازهای  ●

مشترک همخوانی نداشته باشد.
مشترک حتمًا بایستی در یک مدت زمان مشخصی برای انتقال اقدام کند و این کار  ●

بالطبع بایستی قبل از برقراری پرداخت مزایا در طرح کالسیک پالس باشد.
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اگر مشترکی مزایای خود را از طرح کالسیک پالس به طرح دیگری انتقال ندهد، مزایای 
او در سن بازنشستگی مقرر طرح )60 سالگی( پرداخت خواهد شد. اگر سن مشترک 55 سال 
و باالتر باشد )یا 50 سال اگر عضویت فرد در طرح قبل از 6 آوریل 2006 باشد( او می تواند 
فوری  دریافت  برای  او همچنین  کند.  برداشت  مذکور  از سن  قبل  را  مزایاِی محفوظ خود 
بنابراین،  کند.  اقدام  اکچوئری( می تواند  گرفتن محاسبات  نظر  در  )با  مزایاِی محفوظ خود 
مزایای بازنشستگی مشترک با توجه به دستورالعمل اکچوئری طرح کاهش پیدا خواهد کرد. 

2-7- محاسبات اکچوئری و بازنشستگی پیش از موعد

اکثر مشترکان طرح کالسیک پالس که سن آن ها 50 سال یا باالتر است و قبل از 6 آوریل 
2006 مشغول به خدمت شده بودند، این حق انتخاب را دارند تا زودتر از موعد بازنشسته شده 
و مستمری خود را بر اساس محاسبات اکچوئری دریافت کنند. برخی محدودیت ها هم در 

این طرح برای این موضوع در نظر گرفته شده که عبارتند از:
مشترک باید حداقل دو سال سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه در این طرح را داشته  ●

باشد و یا حقوق مرتبط با مستمری شخصی خود را به طرح کالسیک پالس انتقال 
دهد؛ و 

اگر میزان ARP کمتر از مقدار موردنیاز برای پرداخت حداقل مستمری تضمین شده  ●
در سن مقرر باشد، ARP به مشترکان تعلق نمی گیرد. 

به عبارت دیگر، همان طور که در خصوص طرح کالسیک هم گفته شد، می توان اذعان 
داشت که روش محاسبه مستمری و LS برای بازنشستگی در سن مقرر و بازنشستگِی پیش 
از موعد یکسان است و فقط این میزان مبلغ مستمری است که در بازنشستگی پیش از موعد 

به طور دائم با توجه به قواعد محاسبات اکچوئری کاهش پیدا می کند. 
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2-8- بازنشستگی پیش از موعد به دالیل پزشکی

در طرح کالسیک پالس اگر فردی مجبور به ترک خدمت قبل از 60 سالگی شود و مشاور 
امور سالمت کارکنان هم موافقت کند که فرد دیگر به هیچ وجه قادر به ادامه خدمت نیست، 
در این صورت فرد پس از ترک شغل و خروج از طرح کالسیک پالس، مستمری خود را 
دریافت خواهد کرد. تحت چنین شرایطی، هیچ گونه مبلغی از مستمری فرد کم نخواهد شد. 
نداشتن  صورت  در  فرد  که  بود  خواهد  اندازه ای  همان  به  مستمری  میزان  به عبارت دیگر، 

مشکل پزشکی در سن60 سالگی می توانست دریافت کند. 

2-9- بازنشستگی جزئی 

در این نوع از بازنشستگی، با موافقت دستگاه کارفرما، مشترک می تواند قبل از رسیدن به 
سن مقرر بازنشستگی در طرح کالسیک پالس، قسمتی یا کل مستمری خود را دریافت کند 
و همچنان عضو طرح باقی بماند و به کار کردن خود ادامه دهد. البته بایستی توجه داشت 
که شرایط خاصی برای این نوع از بازنشستگی در نظر گرفته شده است و مشترک بایستی 

شرایط الزم را داشته باشد تا این نوع از بازنشستگی شامل حال او شود.

2-10- اقدامات مقدماتی بازنشستگی در طرح کالسیک پالس

اگر اطالع رسانی به دستگاه کارفرما در خصوص زمان دقیق بازنشستگی چند ماه قبل از موعد 
مقرر انجام شود می تواند کمک بسزایی در روند بازنشستگی و برقراری مستمری داشته باشد. 
دستگاه کارفرما به مدیریت طرح )MYCSP( اطالع خواهد داد و نامه ای از طرف مدیریت 
در  اطالعات شخصی  ُفرم  همراه  به  بازنشستگی  مزایای  از  کلی  برآوردی  شامل  که  طرح 
اصل همان ُفرم درخواست مستمری است، به مشترک ارسال خواهد شد و او بایستی کلیه ی 
جزئیات را چک کرده و اطالعات درخواستی را وارد و امضا کند و در اولین فرصت آن را 

تحویل دهد.
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2-11- انتقال مزایا به دیگران )تخصیص مزایا(

بعد از بازنشستگی، وقتی که مستمری مشترک برقرار می شود، این امکان برای او وجود دارد 
تا مزایای خود را به فرد دیگری انتقال دهد. همان طور که قباًل ذکر شد، به این کار اصطالحًا 
تخصیص مزایا گفته می شود. فرد بازنشسته این حق را دارد که میزان مزایایی که قباًل به 
همسر یا دیگر اعضای تبعی اختصاص داده شده افزایش دهد. در صورت تمایل مشترک به 

انجام چنین کاری، او بایستی شرایط و نکات زیر را موردتوجه قرار دهد:
داشتن شرایط الزم برای تخصیص؛ ●
آگاهی کامل از اینکه با تخصیص مزایا، مبلغ معینی از مستمری او برای همیشه  ●

کاسته خواهد شد؛
تصمیم گیری در خصوص تخصیص مزایا بایستی قبل از دریافت مستمری نهایی  ●

انجام شود؛
بعد از اقدام به انجام این کار دیگر راه برگشت و یا اصالح وجود ندارد؛ ●
روند تخصیص تا قبل از فوت مشترک برقرار بوده و اجرا خواهد شد، حتی اگر او  ●

مجدداً ازدواج کند.

2-12- دریافت مستمری در طرح کالسیک پالس

در این طرح هم، مانند طرح کالسیک، فرد بازنشسته مستمری خود را به دو صورت سالیانه 
و LS دریافت می کند. LS با توجه به اطالعات موجود در ُفرم اطالعات شخصی مستقیمًا 
واریز  امکان  واریز می شود.  بیلدینگ سوسایتی1  در  او  یا حساب  بانکِی مشترک  به حساب 
وجود  نیز  مذکور  از حساب های  یکی  به  مستقیم  به طور  معوق  به صورت  ماهیانه  مستمری 
دارد. مستمری دریافتی به عنوان درآمد در نظر گرفته شده و مشمول مالیات می شود و از مبلغ 

مستمری قبل از اینکه به حساب واریز شود کسر می شود.
مستمری که در این طرح فرد دریافت می کند به عنوان دریافتی های مشمول کسور طول 

1. Building Society
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خدمت موظفی در نظر گرفته شده و به همین ترتیب هم محاسبه می شود. مشترکان بایستی 
به این نکته توجه داشته باشند که حداکثر سال های خدمت موظفی که در محاسبه مستمری 

در نظر گرفته می شود 45 سال است.

2-13- استرداد حق بیمه WPS )حق بیمه هایی که مشترک تا 30 سپتامبر 2002 پرداخت 
کرده است(

 WPS بیمه  استرداد حق  بماند  مجرد  بازنشستگی  تا سن  و  در طول خدمت  مشترکی  اگر 
برای  مشترکی  اگر  شد.  خواهد  او  حال  شامل  بازنشستگی  مستمری  برقراری  با  هم زمان 
بازنشستگی جزئی اقدام کند و مستمری خود را مطالبه کند، استرداد WPS به او پرداخت 
نمی شود تا وقتی که او به طور کامل بازنشسته1 شود. اگر مشترکی تا 30 سپتامبر 2002 برای 
مدت معینی متأهل بوده، حق بیمه WPS پرداختی در این دوره معین به او برگردانده می شود. 
در محاسبه حق بیمه های استرداد شده، سود بانکی نیز در نظر گرفته می شود. اگر مشترکی 
بعد از درخواست WPS ازدواج کند و قبل از همسر خود فوت کند مبلغی بابت هزینه های 
بارشده به طرح به خاطر برقرارِی مستمری به همسر مشترک از میزان مستمری استحقاقی 

کسر خواهد شد. 
دریافتی های مشمول  از  انجام می شود: یک هشتادم  بخش  دو  در  مستمری  محاسبه ی 
کسور نهایی برای هرسال از خدمت موظفی قبل از 1 اکتبر 2002 و یک شصتم از دریافتی های 
مشمول کسور نهایی برای هرسال از خدمت موظفی از 1 اکتبر 2002 به بعد برای مشترک 

در نظر گرفته می شود.

2-14- مستمری بازنشستگی در سن مقرر )60 سالگی(

با توجه به توضیحاتی که در بخش قبل ارائه شد، با یک مثال می توان میزان مستمری که 
به یک مشترک در طرح کالسیک پالس تعلق می گیرد توضیح داد. برای مثال، اگر مشترکی 
بعد از 30 سال خدمت بازنشسته شود و 20 سال از خدمت او قبل از 1 اکتبر 2002 باشد و 
1. full retirement



تحوالت نظام بازنشستگی کارکنان دولت در بریتانیا  / 29

ده سال از خدمت او از تاریخ مذکور باشد، میزان دریافتی های مشمول کسور او 20000 پوند 
در سال خواهد بود. 

2-14-1- مستمری

مستمری این فرد از دو جزء تشکیل شده و نحوه محاسبه آن به ترتیب زیر است:

( برای خدمت قبل از 1 اکتبر 2002 1
 5000 پوند = 20000 پوند* )20 * 80

( برای خدمت قبل از 1 اکتبر 2002 1
60

 3333.32 پوند = 5000 پوند* )20 * 

مبلغ کل: 8333.32

LS -2-14-2 خودکار

میزان LS خودکار مرتبط با خدمت قبل از 1 اکتبر 2002 برابر خواهد بود با 
1
 )این مبلغ معاف از مالیات است(  15000 پوند =20000 * 20 *80

2-15- گزینه های موجود در هنگام بازنشستگی در طرح کالسیک پالس

 LS مازاد در طرح کالسیک پالس

هر مشترکی می تواند بخشی از مستمری ماهیانه یا سالیانه خود را در ازای دریافت LS مازاد 
معاوضه کند. هر فرد حق انتخاب میزان مبلغی که می خواهد به LS مستمری بیفزاید را دارد، 
البته با در نظر گرفتن میزان حداکثر تعیین شده توسط HMRC. روند بدین صورت است که 
1 پوند از مستمری سالیانه ی فرد کم شده و در ازای آن 12 پوند به مبلغ LS مازاد افزوده 

می شود.

مثال 

از مستمری  پوند   1 کند،  انتخاب  را  مازاد   LS گزینه  اگر مشترکی  همان طور که ذکر شد، 
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سالیانه او کسر شده و در ازای آن 12 پوند به مبلغ LS مازاد او افزوده می شود. اگر در نظر 
بگیریم که حداکثر مبلغی که به عنوان LS یک مشترک می تواند دریافت کند 26071.37 پوند 
است. این بدان معنی است که مبلغ 2172.61 پوند به طور دائم از مستمری او کسر خواهد 

شد )12÷26027.37(.

نحوه انتخاب مستمری

اگر در نظر بگیریم مشترک برای دریافت LS اقدام نکند، مبلغ مستمری او 8333.32  ●
)3333.32+5000( پوند و مبلغ LS خودکار 15000 پوند خواهد شد؛ یا

اگر او بخواهد حداکثر میزان LS را دریافت کند، مبلغ مستمری او 71.6160 پوند  ●
)2172.61-8333.32( و LS کل هم 41071.37 پوند )که ترکیبی از LS خودکار به 

مبلغ 15000 پوند و حداکثر LS مازاد که 26071.37 پوند است( می شود. 
گرفتن  نظر  در  با   LS و  مستمری  از  ترکیبی  می تواند  پالس  طرح کالسیک  مشترک 

حداکثر مبلغ مجاز دریافت کند.
کم کردن از میزان مستمری سالیانه به این روش هیچ تأثیری روی مستمری اعضای 
او  اقدام  از  قبل  مشترک  مستمری  اساس  بر  آن ها  مستمری  چراکه  داشت  نخواهد  تبعی 
داشته  سال   75 فوت  هنگام  مشترکی  اگر  بااین وجود،  می شود.  محاسبه   LS افزایش  برای 
باشد، قوانین مالیاتی وضع شده بر مستمری ممکن است محدودیت هایی را بر کل مبلغ قابل 
پرداخت مستمری اعضای تبعی با توجه به حداکثر مبلغ مستمری مشترک در هنگام مرگ 
بوده داشته باشد. به عبارتی ساده تر، اگر مشترکی LS بیشتری دریافت کند، میزان مستمری 
اعضای تبعی ممکن است کاهش پیدا کند البته در صورتی که فرد بعد از 75 سالگی فوت 
کند و تعداد فرزندان زیر سن قانونی او 2 نفر یا بیشتر )زیر 23 اگر به تحصیالت دانشگاهی 
ادامه دهند( باشند. اگر مشترکی مجرد باشد و استرداد حق بیمه WPS در هنگام بازنشستگی 
 LS شامل حال او شود، کمتر اتفاق می افتد که مستمری ماهیانه یا سالیانه خود را در ازای
بیشتر واگذار کند. دلیل این کار این می تواند باشد که جمع کل حق بیمه WPS به عالوه ی 
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 LS مازادی که مشترک انتخاب می کند تا برداشت کند به هیچ وجه نمی تواند بیشتر از LS

مجاز باشد.

2-16- افزایش مستمری

میزان مستمری ها هرساله همراه با هزینه زندگی افزایش می یابد و این افزایش شامل حال 
همه مستمری بگیران 55 سال و باالتر می شود. میزان مزایاِی محفوظ هم تا تاریخ معینی که 

آن ها قابل پرداخت شوند افزایش می یابند. 
افزایش هزینه های زندگی بر مستمری افراد زیر 55 سال و آن هایی که به دالیل پزشکی 
به  زندگی  هزینه  در  افزایش  هم  دیگری  شرایط  تحت  می گذارد.  تأثیر  شده اند  بازنشسته 

مستمری اضافه می شود که عبارتند از: 
مستمری که همسر مشترک پس از فوت او دریافت می کند؛ و یا  ●
مستمری که به کودک یا کودکان پرداخت می شود. ●

برای مثال، نحوه ی افزایش مستمریها به صورت زیر صورت می گیرد:
مشترکی با مستمری سالیانه 7500 پوند در اواسط اکتبر بازنشسته می شود. آوریل سال 
بعد هزینه زندگی افزایش 3.5 درصدی دارد. چون او در میانه بازه 12 ماهه بازنشسته شده، 
مستمری او هم به همان نسبت افزایش پیدا می کند )که می شود 1.75% یا نصف افزایش 
کل(. در سال دوم، هزینه ی زندگی افزایش 4.2 درصدی دارد. پس مستمری سالیانه او پس 

از 6 ماه 7631.25 پوند و 1 سال بعد 7951.76 پوند می شود. 

2-17- مزایای پس از فوت در طرح کالسیک پالس

 LS

LS پس از فوت مشترک به فرد/افراد یا نهادی که مشترک قبل از فوت معرفی کرده پرداخت 

می شود اگر:
او مشغول به خدمت بوده و دستگاه کارفرما جزء ترتیبات CSP بوده؛ ●



32  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

او بازنشسته شده باشد؛ یا ●
او از طرح با مزایاِی محفوظ خارج شده اما به سن مقرر بازنشستگی طرح نرسیده  ●

باشد. 

2-18- معرفی شخص حقیقی یا حقوقی برای دریافت مزایا در طرح کالسیک پالس

مشترک می تواند هر فردی را حتی کودک و یا نهادی خاص )مثل بانک، مشاور حقوقی و 
حسابدار( را برای دریافت مزایای فوت LS می تواند معرفی کند. فایده این کار این است که با 

معرفی شخص حقیقی یا حقوقی این نوع از مزایا بدون تأخیر پرداخت می شود. 
اگر فرد قبل از فوت شخص یا نهادی را معرفی نکرده باشد، LS به نماینده فرد پرداخت 
خاصی  ُفرم های  بایستی  مزایا  از  نوع  این  از  بهره مندی  برای  مشترکان  بنابراین،  می شود. 
را برای معرفی شخص یا نهادی خاص تکمیل کنند. در صورت تصمیم به ایجاد تغییرات 
بایستی شرایط جدید را در ُفرم ها بهروزرسانی کرده و مدیریت طرح )MYCSP( را در جریان 
تغییرات قرار دهند. اگر فرد همسر خود را معرفی کند و بعدها از هم جدا شوند )طالق( و یا 
شخص معرفی شده فوت کند، کلیه ی موارد تنظیم شده در ُفرم به طور خودکار باطل می شوند. 
در این صورت، شخص بایستی تحت شرایط جدید، مثل ازدواج مجدد و یا تعیین شخص یا 

نهاد دیگر، ُفرمهای مربوطه را تکمیل کند. 
بایستی به این نکته توجه داشت که در صورتی که مشترک قبل از فوت از همسر خود جدا 
شده باشد )طالق( پس از فوت او، دادگاه ممکن است این دستور را صادر کند که بخشی یا 
کل مزایای فوت به همسر سابق پرداخت شود. اگر تنها بخشی از این مزایا به همسر سابق 
مشترک تعلق بگیرد، میزان باقیمانده به فرد یا نماینده ای که مشترک معرفی کرده پرداخت 

می شود. 

2-19- فوت در هنگام اشتغال در طرح کالسیک پالس

اگر مشترک در هنگام خدمت فوت کند، مبلغی معادل سه برابر حقوق مشترک به عنوان مزایا 



تحوالت نظام بازنشستگی کارکنان دولت در بریتانیا  / 33

به فرد یا افرادی که او معرفی کرده پرداخت می شود. نام ذینفع یا ذینفعان معرفی شده در 
گزارش سالیانه مزایا قید می شود. 

اگر فرد یا افراد معرفی شده شرط احراز صالحیت دریافت مزایا را نداشته باشند )با توجه 
به نکاتی که در بخش های قبلی ذکر شد(، این مبلغ به نماینده مشترک تعلق خواهد گرفت. 

2-20- فوت پس از خروج از طرح کالسیک پالس

افراد  یا  فرد  به  کند،  فوت  مستمری  برقراری  از  قبل  و  شده  خارج  طرح  از  مشترکی  اگر 
معرفی شده LS پرداخت خواهد شد. این مستمری شامل: 

LS محفوظ به عالوه 5 برابر مستمری محفوظ؛ یا  ●

دو برابر دریافتی های مشمول کسوِر مشترک در هنگام خروج از طرح. ●
بازماندگان  یا  بازمانده  به  باشد  کمتر  که  فوق  گزینه  دو  در  ذکرشده  مبالغ  از  هرکدام 

پرداخت می شود. 
افراد  به  کند،  فوت  برقراری مستمری  از  بعد  زمانی 5 ساله  بازه  در طول  اگر مشترک 

معرفی شده LS تعلق می گیرد و آن شامل:
مستمری 5 سال بر اساس خدمت مشترک قبل از 1 اکتبر 2002، )البته این مبلغ از  ●

آن میزان مبلغ LS که مشترک در صورت عدم فوت می توانست دریافت کند کمتر 
است( به عالوه

مستمری 5 سال بر اساس خدمت مشترک بعد از 1 اکتبر 2002 )البته این میزان  ●
این مبلغ کمتر از میزان مستمری که مشترک قبل از فوت دریافت کرده می شود(.

اگر مشترک انتخاب کند که باالترین میزان LS را هنگام بازنشستگی دریافت کند، این 
کار او بر میزان LS مربوط به فوت بعد از بازنشستگی تأثیر خواهد گذاشت، به طوری که باعث 

کاهش محسوس و یا ابطال این نوع از پرداختی می شود. 
اگر سن مشترکی در زمان فوت باالی 75 سال باشد، میانگین مستمری به صورت سالیانه 

یا معوق به ترتیب زیر به افراِد معرفی شده پرداخت خواهد شد:
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بابت خدمت قبل از 1 اکتبر 2002، تا اتمام دوره دوساله؛ و ●
بابت خدمت بعد از 1 اکتبر 2002، تا اتمام دوره پنج ساله. ●

در این صورت مبلغی که قرار است به عنوان مزایای فوت LS به فرد یا نهاد معرفی شده 
پرداخت شود، با کاهش میزاِن مبلغی که فرد به عنوان حق بیمه بایستی پرداخت می کرده تا 

بازنشسته محسوب شود محاسبه شده، سپس به او یا آن نهاد پرداخت می شود. 
برای مثال، مشترکی با 5 سال خدمت موظفی از طرح خارج می شود، مبلغ مزایای محفوظ 
او 1250 پوند در قالب مستمری سالیانه است و 3750 پوند به عنوان LS است. اگر مشترک 
5 سال بعد از خروج از طرح فوت کند و هزینه های زندگی هم رشد 4 درصدی داشته باشند، 

میزان مزایای فوت LS به 4562 پوند خواهد رسید. 

2-21- مستمری اعضای تبعی در طرح کالسیک پالس

مبلغی که پس از فوت مشترک به بازماندگان او تعلق می گیرد بستگی به وضعیت عضویت 
او در هنگام فوت در طرح دارد: 

مشترک در حال خدمت بوده و حداقل دو سال سابقه داشته؛ ●
مشترک بازنشسته شده بوده؛ ●
مشترک معوق )مشترکی که پرداخت حق بیمه به طرح را متوقف کرده و مستمری  ●

هم برای او برقرار نشده است( با مزایای محفوظ بوده.

2-21-1- مزایای مستمری همسر پس از فوت مشترک در طرح کالسیک پالس

اگر مشترک حداقل 2 سال سابقه عضویت در طرح را داشته باشد، معدل تعداد سال هایی که 
مشترک حق بیمه پرداخت کرده باشد به همسر او مستمری تعلق می گیرد. 

محاسبه این نوع از مزایا در دو بخش انجام می شود:
1 از مستمری مشترک بر اساس خدمت او قبل از 1 اکتبر 2002 )مدت زمانی که  ●

2
فرد حق بیمه پرداخت کرده است(1 به عالوه ی

1. تاریخ مبدأ خدمت که در پرداخت مستمری که به همسر مشترک پرداخت می شود 6 آوریل 1988 است.
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3 از مستمری مشترک بر اساس خدمت او بعد از 1 اکتبر 2002.  ●
8

اگر مشترک در حین خدمت فوت کند، این امکان وجود دارد که طرح کالسیک پالس، 
سال های موظفی بیشتری تا 10 سال برای مشترک در نظر بگیرد. سال های موظفی کاًل از 

تاریخ 1 اکتبر 2002 محاسبه می شود. 
نظر  در  مستمری  هم  صورت  این  در  کند،  فوت  طرح  از  خروج  از  پس  مشترک،  اگر 

گرفته شده برای همسر او در دو بخش محاسبه خواهد شد:
1 از مستمری مشترک بر اساس خدمت او قبل از 1 اکتبر 2002 )مدت زمانی که  ●

2
فرد حق بیمه پرداخت کرده است(1 به عالوه ی

3 از مستمری مشترک بر اساس خدمت او بعد از 1 اکتبر 2002 و در اینجا کل  ●
8

از کاهِش میزان مستمری که  به عبارت دیگر قبل  مبلغ مستمری حساب می شود، 
برای خرید LS استفاده شده. 

اگر مشترکی به دالیل پزشکی بازنشسته شود، خدمت موظفی او تا سن بازنشستگی مقرر 
در نظر گرفته می شود و با توجه به آن به همسر او نیز میزان مستمری دوره کامل خدمت 
به طور سالیانه  زندگی  به هزینه ی  توجه  با  به همسر  پرداختی  پرداخت می شود. مستمری 

افزایش پیدا می کند. 

2-21-2- ازدواج مجدد همسر مشترک 

اگر همسر مشترک مجدداً ازدواج کند، آن میزان از مستمری که به واسطه خدمِت مشترک 
قبل از 1 اکتبر 2002 به همسر او تعلق می گرفته قطع خواهد شد. البته اگر او از همسر دوم 
خود جدا شود، آن بخش از مستمری که به آن تاریخ مشخص مربوط می شود، به او بازگردانده 

خواهد شد.

1. تاریخ مبدأ خدمت که در پرداخت مستمری که به همسر مشترک پرداخت می شود 6 آوریل 1988 است.
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2-21-3- مستمری کودک در طرح کالسیک پالس

به شرط دارا بودن شرایط سنی، به فرزند یا فرزندان قانونی مشترک مستمری تعلق می گیرد: 
فرزندان زیر 18 سال و یا تا 23 سال برای آن هایی که به صورت تمام وقت تحصیل می کنند. 
در صورتی هم که مشاور پزشکی طرح تائید کند که فرزنِد مشترک معلولیت جسمی و اختالل 

ذهنی دارد، مستمری مادام العمر به او پرداخت می شود. 
از مستمری به کودک تعلق می گیرد، در  اگر همسر مشترک در قید حیات باشد، %30 
صورتی که همسر مشترک هم فوت شده باشد، 50% از مستمری به او تعلق می گیرد. البته 
بایستی به این نکته توجه کرد که 30% از مستمری مشترک به کودک تعلق می گیرد و آن 
بر اساس خدمت او از 1 اکتبر 2002 به عالوه 50 درصد از مستمری که به خدمت او قبل از 
اکتبر 2002 مربوط می شود. این امر نشانگر این موضوع است که مستمری که به همسر تعلق 
می گیرد فقط به خدمت مشترک از تاریخ 1 اکتبر 2002 مربوط می شود. اگر تعداد فرزندان 

بیشتر از 2 نفر باشند، مستمری بایستی بین همه آن ها به طور مساوی تقسیم شود. 

2-22- مدیریت طرح کالسیک پالس

 )MYCSP( کلیه ی اطالعات و جزئیات مربوط به مستمری مشترکان توسط مدیریت طرح
نگهداری می شوند و با توجه به آن اطالعات MYCSP می تواند برای افراد مشاوره الزم را 
فراهم کند. اما آن ها این اختیار را ندارند که در رابطه با مسائل مالی و تصمیمات مرتبط با 
آن ها به افراد مشاوره دهند. درصورتی که افراد مایل به دریافت مشاوره در خصوص مسائل 

مالی باشند، آن ها می توانند از مشاورین مالی مستقل کمک بگیرند. 

3- طرح نیووس

همانند دو طرح قبلی، نیووس هم یکی دیگر از طرح های مطرح در ترتیبات CSP بود که بعد از 
31 مارس 2015 با معرفی طرح جدید آلفا هیچ کس اجازه ی عضویت و ماندن و دریافت خدمات 
مرتبط با مستمری بازنشستگی از این طرح را نداشت. کلیه ی دیگر اعضا به طرح آلفا انتقال داده 
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شدند به جز اعضای تحت پوشش خاص. همان طورکه قباًل هم اشاره شد، عضویت تحت پوشش 
خاص بدین معنی است که شخص حمایت کامل و یا به  اصطالح مخروطی دریافت می کند و 

یا به خاطر دالیل پزشکی بایستی تحت پوشش خاص قرار گیرد. 

3-1- عضویت در طرح نیووس

به  پس انداز  برای  روشی  طرح  این  به  نوعی  است.  معین  مزایای  با  شغلی  طرحی  نیووس 
مشترکان خود معرفی می کند. در طول خدمت، دستگاه کارفرما و کارکنان حق بیمه پرداخت 
می کنند و در هنگام بازنشستگی این طرح به مشترکان در ازای هرچند سالی که آن ها عضو 
ارائه می کند. خدماتی که نیووس  )با در نظر گرفتن تفکیک سالیانه( مستمری  بودند  طرح 

فراهم می کند عبارتند از:
مستمری با توجه به دریافتی های مشمول کسور بازنشستگی و افزایش آن با توجه  ●

به میزان تورم؛
حق انتخاب برای دریافت LS از نوع معاف از مالیات در ازای بخشی از مستمری؛ ●
شرایط خاص برای بازنشستگی پیش از موعد با توجه به مطلوب نبودن وضعیت  ●

سالمت مشترک و قادر نبودن او برای ادامه خدمت؛
برابر آخرین مبلغ دریافتی در صورت فوت در  ● به میزان دو  پرداخت مزایای فوت 

هنگام خدمت؛
برقراری مستمری برای همسر مشترک پس از فوت او؛ ●
برقراری مستمری برای فرزندان مشترک پس از فوت او؛  ●
ارائه گزینه های مختلف برای افزایش میزان مستمری در صورت تمایل مشترک.  ●

کارکنان  به عنوان  دائم  قرارداد  با  که  تشکیل می دهند  افرادی  را  نیووس  اعضای طرح 
شده اند.  طرح  مشترک   2015 مارس   31 و   2007 ژوئیه   30 بین  و  شده  استخدام  دولت 
این طرح و  اجازه ماندن در  آلفا هیچ کس  از معرفی طرح  بعد  همان طور که قباًل ذکر شد، 
باشد.  بوده  پوشش خاص  اینکه تحت  نداشت مگر  را  به مستمری  مربوط  دریافت خدمات 
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پیوستن دوباره به طرح نیووس تنها در صورتی امکان پذیر بود که فرد قباًل انصراف داده و 
تحت پوشش خاص باشد. اگر مشترکی شرایط مذکور را نداشته باشد، به طرح آلفا انتقال داده 

شده و تنها حق انتخاب، طرح آلفا است. 

3-2- پیوستن به طرح مشارکت1

مشترکان این طرح می توانند از این طرح خارج و عضو طرح مشارکت شوند. طرح مشارکت 
طرحی است با حق بیمه معین )DC(. در صورت تمایل به عضویت در طرح مشارکت، مشترکان 
بایستی فرم انتقال مستمری را کامل کرده و حداقل دو ماه قبل از انتقال به دستگاه کارفرما 
از کالسیک، کالسیک  به ذکر است که مشترکان کلیه ی طرح ها اعم  تحویل دهند. الزم 
 DC پالس، نیووس، پِرمیوم و آلفا هم می توانند درخواست انتقال به حساب طرح مشارکتی
بایستی فراهم  اما یک گواهی دوماهه  ارائه ی درخواست محدودیت زمانی ندارد،  را بدهند. 
شود و به این نکته هم بایستی توجه بایستی که انتقال هر 12 ماه یک بار امکان پذیر است. 

همانند طرح کالسیک پالس، دستگاه کارفرما حق بیمه کارکنان را از حقوق آن ها قبل از 
اِعمال مالیات کم می کند، بنابراین می توان گفت که درآمد کارکنان به صورت خودکار معاف 

.HMRC از مالیات است، البته با لحاظ کردن محدودیت های
شرایطی که تحت آن ها درآمد مشترکان در این طرح مشمول کسور می شوند، همانند 

طرح کالسیک پالس است. 

3-4- انتقال مستمری به طرح دیگر

اگر فردی قباًل عضو طرحشغلی بوده، این امکان برای او وجود داشته که مستمری خود را به 
نیووس انتقال دهد. اگر فردی قباًل مستمری شخصی2 پرداخت کرده او هم می تواند مستمری 
خود را به این طرح انتقال دهد. کسانی که مایل باشند می توانند در این خصوص از مشاوره 
مالی مستقل استفاده کنند، البته در صورت تمایل به انتقال مستمری، متقاضیان بایستی در 

1. partnership
2. personal pension
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12 ماه اول استخدام خود این کار را انجام دهد. 
اگر فردی در طرح دیگر مستمری پرداخت کرده باشد می تواند سابقه پرداخت مستمری 
خود را به نیووس انتقال دهد و این کار بایستی در طول 12 ماه از دوره خدمت مشمول کسور 
انجام گیرد. برای انجام این کار، مدیریت طرح )MYCSP( هم بایستی در جریان کار قرار 
گیرد تا از دستگاه کارفرمای قبلی درخواست گزارش »ارزش انتقال1« کند. در این صورت 
ارائه  او  به  کند  خریداری  می تواند  فرد  که  نیووس  مستمری  میزان  از  برآوردی   MYCSP

می دهد. امکان کاربرد ترتیبات مختلف و محدودیت های زمانی به این موضوع بستگی دارد 
که آیا طرح قبلی شما در انجمن )انجمن انتقال بخش دولتی(2 عضو بوده با خیر. 

ارزش انتقال در صورتی در طرح نیووس پذیرفته است که طرح قبلی که فرد مشترک 
آن بوده تعهدات خاصی را بپذیرد، در غیر این صورت ارزش انتقال پذیرفته نخواهد شد. در 
صورت پذیرفته شدن ارزش انتقال، فرد می تواند مقدار معینی از مستمری نیووس را خریداری 
کند. میزان آن با افزایش هزینه های زندگی افزایش می یابد و در هنگام بازنشستگی قابل 

پرداخت خواهد بود. 
حداکثر میزان مستمری نیووس که مشترکان می توانند از طریق انتقال خریداری کنند 

بایستی کمتر از:
50% از دریافتی های مشمول کسور آن ها در ابتدای آغاز به کار؛ یا  ●
n60 از دریافتی مشمول کسور در ابتدای آغاز به کار، در اینجا »n« سن مشترکان  ●

منهای 18 است.
حداکثر  ● از  آن  میزان  )درصورتی که  مشترکان  دولتی  خدمت  محفوظ  مستمری 

مستمری نیووس بیشتر باشد(.
اگر مشترکی به صورت پاره وقت کار کند، ارزش انتقال برابر درآمد مشمول کسور خواهد 
بود )و نه معادل کار تمام وقت( که با استفاده از آن حداکثر میزان مبلغ انتقالی محاسبه می شود.

1. transfer value
2. public sector sransfer club
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در این طرح نیز دستگاه کارفرما در پرداخت حق بیمه سهیم است به طوری که دستگاه حق 
بیمه را از حقوق کارمند قبل از اِعمال مالیات کم می کند. به عبارتی، به صورت خودکار معافیت 
کامل مالیات بر درآمد شامل حال کارمند می شود البته با در نظر گرفتن محدودیت های دپارتمان 

. HMRC

3-5- کدام دسته از دریافتی ها در طرح نیووس مشمول کسور بازنشستگی می شوند؟

همانند طرح کالسیک پالس، بر اساس یک قانون کلی، در این طرح تنها حقوق دائم مشمول 
کارفرما  دستگاه  توسط  اضافه کار  بابت  که  حقوقی  اما  هستند.  بیمه  حق  پرداخت  یا  کسور 
پرداخت می شود این چنین نبوده و مشمول کسور نیست. مبالغی هم که به عنوان پاداش به 
ازای  در  که  پاداش ها هستند  از  برخی  اما  این گونه هستند.  پرداخت می شوند هم  کارکنان 
دریافت آن ها، کارکنان و دستگاِه کارفرما حق بیمه پرداخت می کنند. برخی از کمک هزینه ها 
غیر نقدی هم هستند که در ازای دریافت آن ها حق بیمه پرداخت می شود. به عنوان مثال، 
کمک هزینه هایی که صرف خرید یونیفورم کارکنان می شوند به آن ها کسور تعلق نمی گیرد. 
نقدی  ارزش  بیمه،  پرداخت حق  به  کارکنان موظف  و  کارفرما  در چنین شرایطی، دستگاه 
معادل این دسته از کمک هزینه ها هستند. اگر حقوق یک کارمند زن در دوران بارداری کم 
شود )و در شرایطی نظیر این(، دستگاه کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه بر اساس حقوق 

کامل کارکنان است )یعنی همان میزان دریافتی قبل از مرخصی(. 

3-6- جایگاه بیمه ملی1 و مستمری دولتی2 در طرح نیووس

مستمری دولتی جدید در 6 آوریل 2016 برای افرادی که به سن بازنشستگی دولتی3 رسیده 
بودند معرفی شد و از آن به بعد جایگزین ترتیبات مستمری بازنشستگی دوبخشی شد – همان 
مستمری پایه و مستمری ثانویه دولتی مبتنی بر دریافتی ها )S2P(4. مشترکان این طرح از 6 
1. national hnsurance
2. state pension
3. state pension age
4. state second pension
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آوریل 1978 تا 5 آوریل 2016 از S2P خارج شدند و به همین دلیل نرخ پایین تری از حق 
بیمه بابت بیمه ملی پرداخت می کردند و مستمری دوبخشی S2P شامل حال آن ها نشد. در 
محاسبه مبلغ مستمری دولتی جدید مشترکان، دوره ای که آن ها از S2P خارج شده بودند و 
همچنین بیمه ملی ثبت شده بین 6 آوریل 2016 و سن بازنشستگی دولتی در نظر گرفته شد.

3-7- شرط سنی برای دریافت مستمری در طرح نیووس

سن بازنشستگی برای مشترکین این طرح 65 سال است. این سن پایین ترین سن بازنشستگی 
محسوب می شود و هر سنی پایین تر از این مشمول کسری مبلغ مستمری می شود. مشترکان 
می توانند درخواست دریافت مستمری در هر زمانی بعد از 55 سالگی بدهند، اما باید توجه 
داشت که مبلغ مستمری کاهش می یابد و از طرف دیگر اگر از سن 65 سالگی به بعد این 

درخواست ارائه شود مبلغ مستمری افزایش پیدا می کند. 

3-8- شرایط کلی برای دریافت مستمری در طرح نیووس

بالطبع در صورتی مشترکان این طرح قادر به دریافت مستمری خواهند شد که واجد شرایط 
باشند. با در نظر گرفتن قانون کلی، مشترکان بایستی حداقل دو سال برای CSP کار کرده 
اگر  این دو سال اضافه خواهند شد.  به  باشند و تعداد سال های خدمت در طرح های دیگر 
فردی مستمری خود را به طرح نیووس انتقال دهد و یا در سن بازنشستگی و بعدازاین سن 
طرح را ترک کند، دیگر نیازی احراز شرط »مدت زمان حداقل« نیست تا مستمری نیووس 

به آن فرد تعلق گیرد. 

3-9- محاسبه مستمری در هنگام مرخصی در طرح نیووس 

به طورمعمول هر مشترک زمانی می تواند حق بیمه پرداخت کند و مستمری برای او محاسبه 
شود که او در حال خدمت باشد و یا مرخصی با حقوق گرفته باشد. اگر مشترکی مرخصی بدون 
حقوق بگیرد بالطبع در آن بازه ی زمانی درآمد مشمول کسور هم نخواهد داشت تا بر اساس 
آن مستمری در نظر گرفته شود. بااین وجود استثناهایی هم وجود دارد، برای مثال مرخصی 
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دوره زایمان که ممکن است در طول این مدت حقوق مشترک به صورت موقت کاهش  یافته 
و یا قطع شود و میزان حق بیمه بر اساس حقوقی که فرد دریافت می کند پرداخت  شود و 
میزان مستمری نیووس مشترک مثل زمانی که دریافتی های مشمول کسور داشت محاسبه 
می شود. اگر مشترکی هم مرخصی بنا به دالیل پزشکی گرفته باشد، مستمری او محفوظ 
خواهد بود، حتی اگر حقوق دریافتی مشترک به نصف کاهش یابد، مستمری او به صورت 
کامل یعنی معادل زمانی که دریافتی کامل مشمول کسور دریافت می کرده محاسبه می شود. 
مشمول  دریافتی های  به عنوان  می کند  دریافت  پزشکی  مرخصی  طول  در  فرد  که  حقوقی 
کسور محاسبه نمی شود. اگر مشترکی بنا به دالیلی به غیراز آن هایی که مطرح شد کار خود 
را از دست بدهد، هیچ گونه مستمری برای او در نظر گرفته نخواهد شد. اما در صورت فوت، 
مستمری او در نظر گرفته خواهد شد و با شرایط ویژه خود، به بازماندگان پرداخت خواهد شد. 

3-10- نحوه دریافت مستمری

مستمری مشترکان به صورت سالیانه و در صورت تمایل به صورت یکجا مستقیمًا به حساب 
دارد که مستمری  امکان وجود  این  واریز می شود.  بیلدینگ سوسایتی  یا حسابی در  بانکی 
این صورت  در  واریز شود.  از حساب های مذکور  به یکی  به صورت معوق مستقیمًا  ماهیانه 
مستمری به صورت درآمد در نظر گرفته شده و مشمول مالیات می شود و از مستمری کسر 

می شود. 

3-11- روش محاسبه مستمری در طرح نیووس

مستمری هر مشترک در ازای هر سالی که او عضو طرح بوده محاسبه شده و افزایش پیدا 
می کند. در ازای هر سال عضویت در طرح )از 1 آوریل تا 31 مارس( مستمرِی هر فرد با نرخ 
2.3% از دریافتی های مشمول کسور او محاسبه می شود )این نرخ ممکن است در آینده تغییر 
کند(. از 1 آوریل 2014، دریافتی های مشمول کسور هر فرد همان حقوق استحقاقی )حقوق 
مشمول کسور( است که در طول هر سال عضویت در طرح به دست آورده است. قبل از این 
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تاریخ، حقوق استحقاقی )حقوق مشمول کسور( دریافت شده در طول یک سال عضویت بدون 
در نظر گرفتن زمان معین کسب آن حقوق بود. 

3-12- افزایش مستمری در طرح نیووس

میانگین مستمری نیووس در ماه مارس هر سال توسط مدیریت طرح )MYCSP( محاسبه و 
در ماه آوریل همان سال افزایش مستمری اِعمال می شود. این افزایش با توجه به هزینه های 
زندگی به صورت سالیانه صورت می گیرد. نکته قابل توجه این است که این افزایش هم در 

زمانی که مشترک در حال خدمت است و هم زمانی که بازنشسته شده انجام می شود. 
او  کسور  مشموِل  دریافتی های  و  شود  طرح  مشترک  آوریل   1 فردی  اگر  مثال،  برای 
17750 پوند باشد. این میزان در 1 اکتبر به 18250 می رسد، بنابراین دریافتی های مشمول 
تعلق  او  به  میزان مستمری که  بود.  پوند خواهد  اولین ساِل عضویت 18000  در  او  کسور 
می گیرد 414 پوند می شود )2.3% از 18000 پوند(. در اکتبر سال بعد، دریافتی او به 18500 
میزان  و  پوند  او 18375  دریافتی های مشمول کسور  بنابراین می توان گفت  پوند می رسد، 
مستمری که در آن سال به او تعلق می گیرد 422.63 پوند می شود. بنابراین، می توان گفت که 
میزان مستمری که به او تعلق گرفته 2.5% افزایش داشته و این افزایش با باال رفتن هزینه 
زندگی همگام بوده است. بدین ترتیب، تا پایان سال دوم مبلغ کل مستمری سالیانه که به 

این فرد تعلق میگیرد 846.98 پوند بوده است. 
در این طرح برای میزان مستمری هر مشترک حد خاصی وجود دارد، اما بایستی توجه داشت که 
این محدودیت وقتی اِعمال می شود که مدت زمان خدمت مشترک طوالنی باشد. به عبارت ساده تر، 
میزان مستمری )به استثنای مستمری مازاد( نمی تواند بیشتر از حداکثر 75 درصدی دریافتی ها در 

طرح نیووس باشد. بدین منظور، باالترین میزان دریافتی های طرح می تواند 3 حالت داشته باشد:
باالترین میزان دریافتی های مشمول کسور در آخرین سال خدمت؛ یا ●
باالترین میزان دریافتی های مشمول کسور که مشترک در 10 سال از خدمت خود  ●

داشته است؛ و یا
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باالترین میانگین دریافتی های مشمول کسور که مشترک طی 3 سال خدمت متوالی  ●
داشته است.

برای مشترکانی هم که به صورت پاره وقت کار می کنند، روش محاسبه مستمری دقیقًا 
همانند مشترکانی است که کار تمام وقت دارند. 

افزایش  با توجه به هزینه های زندگی  همان طور که ذکر شد، میزان مستمری هرساله 
پیدا می کند. این افزایش شامل حال همه مستمری بگیران 55 سال و باالتر می شود. مزایای 
محفوظ هم بدین ترتیب افزایش پیدا می کند. افزایش مستمری با توجه به هزینه های زندگی 
شامل حال افراد زیر 55 سال هم می شود، البته درصورتی که آن ها به خاطر مسائل پزشکی 
بازنشسته شده باشند. شرایط دیگری هم وجود دارند که تحت آن ها مستمری افراد افزایش 

میابد، مثل مستمری که به همسِر متوفی و فرزندان او پرداخت می شود. 
درصورتی که مشترکی تمایل داشته باشد که بعد از 65 سالگی هم به کار کردن ادامه 
افزایش خواهد  از موعد1  بازنشستگی پس  مازد  دهد، میزان مستمری و مزایا تحت عنوان 
یافت. اما این امر بعد از 75 سالگی در طرح نیووس امکان پذیر نیست، حتی اگر فرد به کار 

کردن ادامه دهد. 
مشترکان طرح نیووس تنها در یک صورت می توانند پس از دریافت مستمری خود همچنان 
به کار کردن در دستگاه دولتی مربوطه ادامه دهند و آن اقدام برای بازنشستگی جزئی است. 
همان طور که قباًل هم اشاره شد، تنها درصورتی که نرخ درآمد سالیانه مشترک به خاطر کم شدن 
ساعات کاری کاهش 20 درصدی داشته باشد، او می تواند برای این نوع از بازنشستگی اقدام 
کند. بایستی توجه داشت که هیچ الزامی برای دستگاِه کارفرما وجود ندارد که با این درخواست 
مشترک موافقت کند. این امر تنها در صورت موافقت دستگاه کارفرما ممکن خواهد شد. اما 
بایستی توجه داشت که میزان مستمری فرد کاهش خواهد یافت. نکته حایز اهمیت دیگر این 
است که هر مشترکی بعد از 55 سالگی می تواند برای این نوع از بازنشستگی اقدام کند، اما اقدام 

1. late retirement addition
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برای این کار قبل از سن بازنشستگی مقرر باعث کاهش میزان مستمری می شود چون تعداد 
سال هایی که مشترک مستمری دریافت می کند بیشتر می شود. این موضوع شامل حال افرادی 
هم که به دالیل پزشکی بازنشسته شده اند می شود. حتی میزان مستمری بازماندگان مشترکانی 

که حین خدمت فوت شده اند نیز تحت تأثیر این مسئله قرار می گیرند.
اگر فردی قباًل مشترک یکی از طرح های نیووس، کالسیک، پِرمیوم یا کالسیک پالس 
بوده و بخواهد دوباره در این طرح در یک دستگاه دولتی مشغول به کار شود، میزان مستمری 
او کاهش خواهد یافت مگر اینکه سن او باالتر از 75 باشد. اگر جمع نرخ سالیانه دریافتی های 
از  پس  ماه   12 کسور  مشمول  دریافتی های  از  بیشتر  مشترک  مستمری  و  کسور  مشمول 
فرد  که  طرحی  البته  می شود؛  کمتر  فرد  مستمری  میزان  معمواًل  باشد،  مستمری  برقراری 
قباًل عضو آن بوده هم بی تأثیر نخواهد بود. اگر فردی دوباره مشغول به کار شود و از قبل 
بابت کار قبلی خود در دستگاه دولتی مستمری محفوظ داشته باشد و آن را همچنان دریافت 
کند، میزان این نوع از مستمری هم کاهش خواهد یافت. کلیه روند اشتغال دوباره بایستی با 
هماهنگی مدیریت طرح )MYCSP( انجام شود و اطالعات مربوط به تأثیراتی که اشتغال 

دوباره روی مستمری میگذارد بایستی توسط مدیریت طرح در اختیار فرد قرار گیرد. 

3-13- تقویت/ارتقای میزان مستمری در طرح نیووس

زیر  روش  سه  به  نیووس  طرح  در  را  خود  مستمری  می توانند  مشترکان  تمایل  در صورت 
افزایش دهند:

خرید مستمری مازاد؛ ●
پرداخت حق بیمه اختیاری مازاد )AVCs(؛1 ●
پرداخت حق بیمه انفرادی به تشکیالتی خارج از نظام مستمرِی بازنشستگی دولتی. ●

پس از بازنشستگی، مشترک طرح می تواند مقداری از مستمری مازاد را واگذار و در ازای آن 
LS دریافت کند. میزان مستمری مازادی که مشترک می تواند در طول یک سال خریداری کند 

1. additional voluntary contributions
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حد معینی دارد و آن با باال رفتن هزینه های زندگی افزایش می یابد. این حد توسط مدیریت طرح 
معین می شود. مشترک عالوه بر خود می تواند برای اعضای خانواده هم مستمری مازاد خریداری 
کند. اما بایستی توجه داشت که این کار فقط برای اعضای خانواده به تنهایی امکان پذیر نیست و 
مشترک و اعضای خانواده باهم باید برای آن اقدام کنند. در رابطه با میزان مستمری مازاد هم 

بایستی خاطرنشان کرد که این میزان بستگی به سن مشترک دارد. 
بعد از بازنشستگی، مشترک طرح نیووس می تواند مستمری مازاد را به همراه مستمری 
عادی خود به  طور یکجا دریافت کند و میزان هردو به صورت سالیانه با توجه به باال رفتن 
هزینه های زندگی افزایش پیدا می کند. برای خریداری مستمری مازاد، مشترک می تواند مبلغ 
معادل را یکجا پرداخت کند و یا ماهیانه مبلغ معینی از حقوق او کسر شود. در صورت پرداخت 
ماهیانه، مشترک می تواند مبلغ ثابتی از حقوق خود )مثاًل 20 پوند در ماه( یا درصدی ثابت 

)5%( را به این مستمری اختصاص دهد. 
اگر مشترکی گزینه مبلغ ثابت را انتخاب کند، میزان مستمری مازادی که او می تواند در 
آینده خریداری کند کمتر می شود، به خاطر اینکه نرخ مربوطه مبتنی بر تعداد سال است. اگر 
مشترکی بخواهد میزان ثابتی از مستمری مازاد را هرسال خریداری کند او بایستی مقدار حق 

بیمه بیشتری پرداخت کند. 
اگر مشترکی گزینه کاهش ماهیانه از حقوق را انتخاب کند، او بایستی این کار را برای 
کل سال در این طرح انجام دهد که از 1 آوریل شروع می شود، البته به غیراز سالی که فرد 
کار خود را شروع می کند و سالی که در آن بازنشسته می شود. مشترک تا وقتی که بازنشسته 
شود و یا تصمیم به لغو خرید مستمری مازاد بگیرد می تواند تعهد نامحدودی برای پرداخت 
حق بیمه ماهیانه تنظیم کند. همان طور که ذکر شد، مبلغ خریداری مستمری مازاد را می توان 
به صورت یکجا هم پرداخت کرد، این کار در 12 ماه اولی که فرد به عضویت طرح درآمده 

امکان پذیر نیست. بعد از آن فرد مبلغ هرسال را در یک نوبت پرداخت می کند. 
همان طور که در طرح کالسیک پالس هم مطرح شد، استفاده از طرح خدمت دولتی با 
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حق بیمه اختیاری مازاد )CSAVCS( روشی دیگر برای افزایش مستمری است. این روش 
بر اساس حق بیمه معین است که در آن مشترکان به نهاد ارائه دهنده مستمری حق بیمه 
انباشته آن ها در صندوق/صندوق ها  اندوخته های  از  استفاده  با  نهاد  تا آن  پرداخت می کنند 
سرمایه گذاری انجام دهد و در هنگام بازنشستگی برای مشترکان نوعی مستمری فراهم کند 
و یا کل مبلغ حاصل را یکجا )LS( به آن ها بدهد. همان طورکه در بخش های قبل ذکر شد، 
نهاد ارائه دهنده این نوع از خدمات در بریتانیا از 1 سپتامبر 2018 موسسه لیگال اَند جنرال 
است.  مشترکان  مازاد  بیمه  از حق  استفاده  با  سرمایه گذاری  نهاد،  این  عمده  وظیفه  است. 
اندوخته حاصل از آن در حسابی که مختص مستمری مازاد است حفظ می شود تا از سن 55 
سالگی به بعد )50 سالگی در صورت داشتن CSAVCS قبل از 6 آوریل 2006( آن ها بتوانند 
 CSAVCS خود استفاده کنند. مشترک ملزم به برداشت هم زمان مزایای LS از مستمری و یا
و CSP نیست، بلکه هرکدام را می تواند به صورت جداگانه برداشت کند. مشترکان می توانند 

25% از LS به صورت معاف از مالیات در قالب کمک هزینه برداشت کنند.

3-14- انتقال مستمری از طرحی دیگر به طرح نیووس

امکان انتقال مستمری از دیگر طرح ها به طرح نیووس در طول 12 ماه اول خدمت در این 
طرح امکان دارد. مشترکان می توانند با هماهنگی مدیریت طرح )MYCSP( مستمری خود 
را از طرح قبلی به این طرح انتقال دهند. مدیریت طرح هم از طرح قبلی درخواست صدور 
»ارزش انتقال« می کند و با توجه به آن، برآوردی از میزان مستمری که به افراد تعلق می گیرد 
ارائه می کند. امکان کاربرد ترتیبات مختلف و محدودیت های زمانی به این موضوع بستگی 

دارد که آیا طرح قبلی شما در انجمن )انجمن انتقال بخش دولتی( عضو بوده با خیر.

3-15- سازوکار پرداخت مستمری در صورت فوت مشترک در طرح نیووس

اگر فردی در حین خدمت )قبل از بازنشستگی( فوت کند، مدیریت طرح مبلغی را به صورت 
یکجا به بازماندگانی که مشترک قبل از فوت معرفی کرده پرداخت می کند. در گزارش سالیانه 
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مزایا )ABS( 1 اسم یا اسامی بازماندگان آورده شده است. 
میزان مبلغ پرداختی دو حالت دارد: اول، بیشتر از دو برابر آخرین حقوق مشترک و کمتر از 
مبالغی است که قباًل به طور یکجا از هر بخشی از نظام بازنشستگی پرداخت شده است. دوم، 
بیشتر از 5 برابر مستمری که برای مشترک در نظر گرفته شده )که شامل مستمری مازاد نیز 
می شود( و کمتر از هر نوع مستمری که قباًل این طرح پرداخت کرده است )البته به غیراز مبالغی 
که به صورت یکجا پرداخت شده(. برای این منظور درآمدهای مشمول کسور در آخرین سال 
خدمت یا باالترین درآمدهای مشمول کسور در هر یک سال از 10 سال نهایی عضویت در 

طرح نیووس )که نرخ آن ها در سال های اول با توجه به هزینه زندگی( در نظر گرفته می شود.
 اگر فردی بعد از خروج از طرح )بازنشسته شدن( فوت کند، اعضای خانواده و یا نماینده 
او بایستی با مدیریت طرح تماس بگیرند. اگر فردی در مدت زمان 5 سال بعد از بازنشستگی 
فوت کند، طرح نیووس میانگین مستمری 5 سال را به صورت یکجا به بازمانده یا بازماندگان 
پرداخت می کند )که شامل مستمری مازاد هم می شود(. اگر فرد در هنگام فوت باالتر از 75 
سال باشد، با در نظر گرفتن قوانین مرتبط با مالیات، مبلغ معادل مستمری را به صورت یکجا 
نمی توان پرداخت کرد. بنابراین، مستمری به صورت سالیانه و معوق به بازمانده یا بازماندگان 
تا 5 سال پرداخت می شود. اگر فردی از طرح خارج شده و قبل از برقراری مستمری فوت 
کند، LS که معادل 5 سال مستمری محفوظ2 )شامل مستمری مازاد( بوده و همگام با هزینه 

زندگی افزایش پیدا کرده پرداخت می شود. 

3-16- معرفی فرد یا افراد برای دریافت LS پس از فوت

همانند طرح های دیگر، مشترکان می توانند فرد یا افرادی را برای دریافت LS پس از فوت 
خود معرفی کنند. برای این کار مشترکان باید ُفرم مخصوص یا معرفی نامه را با هماهنگی 
معین  بایستی  کار، مشترکان  این  انجام  به  تصمیم  در صورت  کنند.  تکمیل  مدیریت طرح 

1. annual benefit statement
2. preserved pension
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کنند که چه مقدار یا به عبارتی چند درصد به فرد یا افراد تعلق می گیرد. در غیر این صورت، 
مدیریت طرح برای هر فرد سهم مساوی معینی در نظر خواهد گرفت. اگر مشترکی همسر 
خود را برای دریافت LS معرفی کند و قبل از فوت از او جدا شود )طالق( دیگر سهمی به 
او تعلق نخواهد گرفت. اگر مشترک تمایل داشته باشد که به همسرش حتی بعد از طالق 
هم سهم تعلق گیرد بایستی فرم خاصی را تکمیل کند. وظیفه بروزرسانی معرفی نامه با خود 
اگر  است.  آن  به روزرسانی  به  مکلف  او  تغییری  گونه  هر  بروز  در صورت  و  است  مشترک 
 LS مدیریت طرح به هر دلیلی تشخیص دهد که فرد یا افراد معرفی شده صالحیت دریافت
را ندارند، بنا بر تشخیص مدیریت امکان پرداخت LS به نماینده شخصی یا وکیل مشترک 
وجود دارد. در صورتی که مشترک قبل از فوت معرفی نامه ای در این خصوص تنظیم نکرده 
باشد، مدیریت طرح مسئولیت این کار را به نماینده شخصی یا وکیل مشترک خواهد سپرد. 

3-17- مستمری اعضای تبعی

3-17-1- مستمری همسر 

درصورتی که مشترک در حین خدمت فوت کند )و تا 12 ماه قبل از فوت عضو فعال طرح 
بوده باشد( به همسر او مستمری تعلق می گیرد و نحوه ی محاسبه این مستمری بدین صورت 
است که 37.5 درصد از مستمری مشترک به همسر او تعلق می گیرد و این مستمری شامل 
مستمری مازاد خریداری شده توسط مشترک و مستمری که مشترک از طرحی دیگر انتقال 
داده می شود. اگر مشترک پس از دریافت مستمری مختص بیماری فوت کند، میزان مستمری 
که به همسر او تعلق می گیرد برابر خواهد بود با میزان مستمری مشترکی که در صورت فوت 

در حین خدمت می توانست دریافت کند. 
این  باشد،  کرده  معاوضه   LS با  فوت  از  قبل  را  خود  مستمری  از  بخشی  مشترک  اگر 
کار هیچ تأثیری بر مستمری همسر نخواهد داشت چون مستمری همسر بر پایه مستمری 
مشترک قبل از معاوضه صورت می گیرد. اگر اختالف سنی بین مشترک و همسر بیشتر از 12 
سال باشد )همسر 12 سال جوان تر از مشترک باشد(، در این صورت میزان مستمری کاهش 
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می یابد چون مدت زمانی که قرار است به او مستمری پرداخت شود طوالنی خواهد بود. 

3-17-2- نحوه محاسبه میزان مستمری بازماندگان در طرح نیووس 

اگر مشترکی حین خدمت فوت کند، میزان مستمری بازماندگان، قبل از محاسبه مستمری 
مشترک  مستمری  که  است  بدین صورت  مستمری  افزایش  نحوه ی  می یابد.  افزایش  آن ها 
در طرح نیووس ضرب در n می شود و سپس تقسیم  بر تعداد سال هایی که مشترک به طرح 
نیووس حق بیمه پرداخت کرده می شود. رقم معادل n دو حالت می تواند داشته باشد: 10 یا 
تعداد سال هایی که فرد هنگام فوت با 65 سال فاصله داشته، البته هر رقمی که کمتر باشد 
در نظر گرفته می شود. با این  وجود، میزانی که به مستمری اضافه می شود نباید بیشتر از دو 
برابر مستمری )که با توجه به سال های پرداخت حق بیمه به طرح محاسبه می شود( یا 75% از 
مستمری باشد. مستمری که در این محاسبات در نظر گرفته می شود شامل مستمری حاصل 
از انتقال از طرح های دیگر و یا مستمری مازاد نمی شود. نکته ای دیگر که در این خصوص 
وجود دارد این است که اگر مشترک در حین خدمت برای بازنشستگی جزئی اقدام کرده باشد 
دیگر افزایش نمی یابد. مستمری که برای همسر مشترک بعد از فوت او برقرار می شود حالت 

مادام العمر داشته و آوریل هرسال با توجه به هزینه های زندگی افزایش می یابد. 

3-17-3- پرداخت مستمری به فرزند یا فرزندان پس از فوت مشترک در طرح نیووس

پس از فوت مشترک به فرزند یا فرزندان او مستمری تعلق می گیرد. این مستمری تا 18 
تا 23 سالگی  ادامه دهد  به تحصیالت خود  سالگی پرداخت می شود و درصورتی که فرزند 
می تواند مستمری دریافت کند. اگر فرزند معلولیت شدید داشته باشد این مستمری به صورت 
مادام العمر برقرار می شود. میزان مستمری که به فرزند تعلق می گیرد 30% از مستمری است. 
اگر تعداد فرزندان بیشتر از 2 نفر باشد میزان مستمری کاهش می یابد تا هرکدام از فرزندان 
به یک اندازه مستمری دریافت کنند. برای مثال، اگر مستمری مشترکی 8000 پوند در سال 
دریافت  مستمری  سال  در  پوند   3000 مشترک  همسر  باشد،  نفر   3 فرزندان  تعداد  و  باشد 
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می کند و به هر فرزند 1600 پوند می رسد )یک سوم از 8000×%30×2(. 

3-18- بازنشستگی پیش از موعد در مستمری در طرح نیووس

مشترک بعد از سن 55 سالگی می تواند درخواست کند تا مستمری او برقرار شود. بالطبع، با 
در نظر گرفتن محاسبات اکچوئری میزان مستمری کاهش پیدا خواهد کرد. میزان مستمری 
درخواست  به محض  چون  داشت  نخواهد  تغییری  هیچ  بازنشستگی  قانونی  سن  زمان  در 
بازنشستگی پیش از موعد، مستمری طبق محاسبات مربوط به آن زمان صورت می گیرد و 
دیگری جهش میزان مستمری در زمان موعد قانونی بازنشستگی صورت نمی پذیرد. نکته ای 
که در اینجا بایستی به آن توجه کرد این است که در صورت برقراری مستمری برای اعضای 
تبعی، میزان آن از محاسبات اکچوئری مربوط به بازنشستگی پیش از موعد تأثیر نخواهد 

پذیرفت. به عبارت دیگر، میزان مستمری آن ها هیچ کاهشی نخواهد داشت.
میزان مستمری مازاد هم در هنگام بازنشستگی زودهنگام کاهش خواهد داشت و این 
امکان برای مشترک وجود ندارد که مستمری مازاد خود را در زمانی دیگر دریافت کند و 
دریافت آن بایستی هم زمان با برقراری مستمری اصلی نیووس انجام گیرد. در برخی موارد 
که به ندرت پیش می آید و می توان به عنوان استثنا در نظر گرفت، اگر بازنشستگی پیش از 
موعد با اجازه دستگاه کارفرما انجام شود )همچنان بعد از سن 55( این امکان وجود دارد که 

میزان مستمری مشترک کاهش پیدا نکند و یا کاهش کمتری داشته باشد. 

3-19- بازنشستگی پیش از موعد به دالیل پزشکی در طرح نیووس

اگر مشاور امور سالمت کارکنان تأیید کند که مشترکی به دالیل پزشکی قادر به ادامه خدمت 
خواهد  به  اندازه ای  او  مستمری  و  کشیده  کار  از  دست  می تواند  فرد  این صورت  در  نیست، 
بود که در صورت سالم بودن در سن 65 سالگی دریافت می کرد. فرمولی که بر اساس آن 
مستمری مشترک محاسبه می شود بدین صورت است: مستمری تعلق گرفته به فرد بر اساس 
تعداد سال هایی که او به این طرح حق بیمه پرداخت کرده تقسیم  بر تعداد سال های خدمت 
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)که حق بیمه هم بالطبع پرداخت کرده( ضرب در تعداد سال هایی که به سن بازنشستگی )65 
سال( مانده، البته بایستی در نظر داشت که مبلغ نهایی نمی تواند از حد 75% بگذرد. برای مثال: 
اگر مشترکی در سن 55 سالگی مجبور شود تا زودتر از موعد خود را بازنشسته کند و تعداد 
سال های خدمت و پرداخت بیمه او 20 سال و میزان مستمری که به او در این موقعیت تعلق 
می گیرد 7500 پوند باشد، در این صورت 7500 پوند تقسیم بر 20 )تعداد سال های حق بیمه( 
شده و مبلغ به دست آمده ضرب در 10 )تعداد سال هایی که مانده تا فرد بازنشسته شود( می شود. 
در این صورت مبلغ مستمری ارفاقی 3750 پوند می شود و آن به 7500 اضافه می شود و مبلغی 
که به عنوان مستمری طرح نیووس به او تعلق می گیرد 11250 )10× 20÷ 7500( پوند می شود. 
اگر مشترکی پس از بازنشستگی بیمار شود و امید به زندگی کمتر از 12 سال باشد، او 
 5 ،LS بالفاصله دریافت کند. میزان این LS می تواند مزایای بازنشستگی خود را به صورت
برابر مستمری مشترک خواهد بود. بایستی توجه داشت که این امر هیچ تأثیری بر سازوکار 

پرداخت مستمری به اعضای تبعی نخواهد داشت. 
نکته حائز اهمیت این است که مسئولیت مدیریت طرح که به کرات به آن اشاره شد با 

دفتر هیئت دولت1 است. 

1. Cabinet Office
دفتر هیئت دولت دپارتمانی از دولت بریتانیا است که مسئولیت حمایت و پشتیبانی از نخست وزیر و کابینه بریتانیا را بر 
عهده دارد. این دفتر از بخش های مختلف تشکیل شده که از کمیته های مختلف کابینه حمایت کرده و هماهنگی های 

الزم برای دستیابی به اهداف دولت از طریق دپارتماهای دیگر را به عمل می آورند.
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4- طرح پِرمیوم

همانند طرح قبلی، پِرمیوم طرحی شغلی با مزایای معین است. به نوعی، این طرح روشی برای 
پس انداز به مشترکان خود معرفی می کند. در طول خدمت دستگاه کارفرما و کارکنان حق 
بیمه پرداخت می کنند و در هنگام بازنشستگی این طرح به مشترکان مستمری در ازای هر 
چند سالی که عضو طرح بودند )با در نظر گرفتن تفکیک سالیانه( ارائه می کند. این طرح در 
30 ژوئیه 2007 برچیده شد. همان طور که قباًل ذکر شد، بعد از معرفی طرح آلفا در 31 مارس 
2015 هیچ کس اجازه ماندن در این طرح و دریافت خدمات مربوط به مستمری را نداشت 

مگر اینکه تحت پوشش خاص بوده باشد.
همان طور که در طرح های قبلی هم ذکر شد، میزان حق بیمه برای کارکنان و دستگاه 

کارفرما در کلیه ی طرح ها در بریتانیا یکسان است. 

4-1- کدام دسته از درآمدها در طرح پِرمیوم مشمول کسور بازنشستگی می شوند؟

بر اساس یک قانون کلی، در این طرح هم همانند طرح قبلی، تنها حقوق دائم مشمول کسور یا 
پرداخت حق بیمه است. اما حقوقی که بابت اضافه کار توسط دستگاه کارفرما پرداخت می شود 
این چنین نبوده و مشمول کسور نمی شود. مبالغی هم که به عنوان پاداش به کارکنان پرداخت 
می شوند هم این گونه هستند. اما برخی از پاداش ها هستند که در ازای دریافت آن ها، کارکنان 
و دستگاه کارفرما حق بیمه پرداخت می کنند. برخی از کمک هزینه ها غیرنقدی هستند که در 
ازای دریافت آن ها حق بیمه پرداخت می شود. به عنوان مثال، کمک هزینه هایی که صرف خرید 
یونیفورم به کارکنان می شوند به آن ها کسور تعلق نمی گیرد. در چنین شرایطی، دستگاه کارفرما 
و کارکنان موظف به پرداخت حق بیمه، ارزش نقدی معادل این دسته از کمک هزینه ها هستند. 
اگر حقوق یک کارمند زن در دوران بارداری کم شود )و در شرایطی نظیر این(، دستگاه 
کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه بر اساس حقوق کامل کارکنان است )یعنی همان میزان 
دریافتی قبل از مرخصی(. اما برای کارکنان این گونه نیست و آن ها بر اساس میزان دریافتی 

کاهش یافته ی خود حق بیمه پرداخت می کنند. 
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یک سری محدودیت ها هم روی حق بیمه و مزایای بازنشستگی اِعمال می شوند. اگر 
حقوق فردی از حد معینی باالتر رود، او موظف به پرداخت مالیات بیشتری است. اگر فردی 
جزء اقشار پردرآمد جامعه محسوب شود درآمد مشمول کسور او با توجه به سقف درآمد او 
 CSP از 1 ژوئن 1989 به عضویت ترتیبات اینکه این شخص قبل  محاسبه می شود مگر 

درآمده باشد. 
نکته ای هم که در خصوص مالیات وجود دارد این است که دستگاه کارفرما حق بیمه 
کارکنان را از حقوق آن ها قبل از اِعمال مالیات کم می کند. بنابراین می توان گفت که درآمد 
 .HMRC کارکنان به صورت خودکار معاف از مالیات است، البته با لحاظ کردن محدودیت های

4-2- مزایای دولتی1 در طرح پِرمیوم

آوریل  همان طوری که در طرح کالسیک پالس هم ذکر شد، مستمری دولتی جدید در 6 
2016 برای افرادی که به سن بازنشستگی دولتی رسیده بودند معرفی شد و از آن به بعد 
پایه و مستمری  – همان مستمری  بازنشستگی دوبخشی شد  ترتیبات مستمری  جایگزین 
ثانویه دولتی مبتنی بر درآمد )S2P(. مشترکان این طرح از 6 آوریل 1978 تا 5 آوریل 2016 
از S2P خارج شدند و به همین دلیل نرخ پایین تر حق بیمه بابت بیمه ملی پرداخت می کردند 

و مستمری دوبخشی S2P شامل حال آن ها نشد. 
در محاسبه مبلغ مستمری دولتی جدید مشترکان، دوره ای که آن ها از S2P خارج شده بودند 
و همچنین بیمه ملی ثبت شده بین 6 آوریل 2016 و سن بازنشستگی دولتی در نظر گرفته شد. 
در این طرح مدت زمانی که مشترکان مشغول به کار بوده و حق بیمه خود را پرداخت کرده اند، 
جزئی از خدمت موظفی آن ها به حساب می آید، البته استثنائاتی هم وجود دارد مثل مدت زمانی 
که پس از به دنیا آمدن فرزند و یا پس از پذیرفتن کودکی به فرزندی خود به مادر و پدر مرخصی 

داده می شود، این مدت جزئی از خدمت موظفی محسوب می شود. 
در صورتی که مشترکی برای مرخصی بدون حقوق اقدام کند، او همچنان عضویت خود 

1. state benefits
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ولی  نمی کند  پرداخت  بیمه ای  مشترک حق  و  کارفرما  دستگاه  و  می کند  در طرح حفظ  را 
مدت زمان مرخصی جزئی از خدمت موظفی محسوب نمی شود. اما اگر مشترکی به دالیل 
پزشکی مجبور به گرفتن مرخصی بلندمدت شود، این دوره بخشی از خدمت موظفی او به 

حساب خواهد آمد. 

4-3- نحوه محاسبه مستمری در طرح پِرمیوم

1 از درآمد مشمول کسور نهایِی مشترک به ازای هر یک سال خدمت موظفی در طرح 
60

به عنوان مستمری در نظر گرفته می شود. برای مثال:
مشترکی بعد از 20 سال خدمت موظفی از طرح پِرمیوم خارج می شود و درآمد مشمول 
کسور نهایی او 18000 پوند در سال بوده، بنابراین مستمری او به ترتیب زیر محاسبه می شود:
1
6000 پوند در سال =18000 *20 *60

نکته: حداکثر مدت زمان خدمت موظفی مجاز )که در ازای تعداد سال ها مستمری پرداخت 

می شود( در این طرح 45 سال است، اما قبل از 1 مارس 2008، تعداد سال های مجاز موظفی 
تاریخ ذکرشده 40 سال سابقه خدمت  تا  اگر مشترکی  بنابراین،  یافت.  به 40 سال کاهش 

داشت، دیگر مجاز نبود که بیش از آن کار کند. 
نرخ تبدیل1 از طرح های دیگر به پِرمیوم در اکثر موارد 0.92 بود، برای مثال در ازای 1 

سال خدمت در طرح کالسیک، 0.92 سال در این طرح در نظر گرفته می شد. 
پس از بازنشستگی در این طرح، مشترک این حق انتخاب را دارد که بخشی از مستمری 
خود را واگذار کرده و LS معاف از مالیات دریافت کند، حداکثر میزانی که مشترک می تواند 
برای  ممکن  هم  دیگر  محدودیت های  برخی  می شود.  تعیین   HMRC توسط  کند  واگذار 

مشترکانی که قبل از 1 اکتبر 2007 از طرح خارج شده اند اِعمال شود. 
در کل برای دریافت 12 پوند از LS، مشترک بایستی 1 پوند از مستمری سالیانه خود را 

واگذار کند.

.1 conversion rate
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4-4. ارتقای میزان مستمری

برای ارتقای میزان مستمری مشترکان چند گزینه دارند:

خرید مستمری مازاد یکی از گزینه هاست. پس از بازنشستگی، مشترک طرح می تواند مقداری 
از مستمری مازاد خود را واگذار و در ازای آن LS دریافت کند. میزان مستمری مازادی که 
مشترک می تواند در طول یک سال خریداری کند حد معینی دارد و آن با باال رفتن هزینه های 

زندگی افزایش می یابد.
گزینه دیگر، پرداخت حق بیمه اختیاری مازاد )AVCs( به CSAVCS است، همان طور که 
قباًل هم ذکر شد نهاد ارائه دهنده این نوع از خدمات از 1 سپتامبر 2018 موسسه لیگال اَند 
ِجنرال است. وظیفه اصلی این نهاد، سرمایه گذاری با استفاده از حق بیمه مازاد مشترکان است 
و اندوخته حاصل از آن در حساِب مختِص مستمرِی مازاد محفوظ باقی می ماند تا از سن 55 
سالگی به بعد )50 سالگی در صورت داشتن CSAVCS قبل از 6 آوریل 2006( آن ها بتوانند 

از مستمری و یا LS خود استفاده کنند. 
مشترکان می توانند 25% از اندوخته خود را به صورت LS معاف از مالیات برداشت کنند، 

البته با در نظر گرفتن کمک هزینه مادام العمری1 که دریافت می کند.

4-5- خروج پیش از موعد )قبل از بازنشستگی( از طرح پِرمیوم

استعفا دهد، سابقه ی  و  باشد  داشته  را  اگر مشترکی حداقل 2 سال سابقه خدمت در طرح 
نظر گرفتن  با در  او  بازنشستگی، مستمری  باقی می ماند و در هنگام  او محفوظ  مستمری 
افزایش هزینه های زندگی به او پرداخت می شود. مشترکان می توانند بعد از 50 سالگی ) اگر 
قبل از 6 آوریل 2006 عضو طرح شده باشند( و یا بعد از 55 سالگی )اگر بعد از تاریخ مذکور 
به عضویت طرح درآمده باشند( مستمری خود را مطالبه کنند. بایستی توجه داشت که اگر 
مشترکی قبل از 60 سالگی مستمری خود را دریافت کند، میزان مستمری او به صورت دائمی 

کاهش خواهد یافت )به علت مطالبه زودهنگام(. 

1. lifetime allowance



تحوالت نظام بازنشستگی کارکنان دولت در بریتانیا  / 57

مشترکان می توانند درخواست دهند تا »ارزش انتقال« به طرح DB دیگری منتقل شود. 
در این صورت، ارزش انتقال برابر با ارزش نقدی مزایای شما خواهد بود.

4-6- بازنشستگی زودهنگام به دالیل پزشکی

در این طرح، اگر فردی مجبور به ترک خدمت قبل از سن بازنشستگی شود و مشاور امور سالمت 
کارکنان هم موافقت کند که فرد دیگر به هیچ وجه قادر به ادامه خدمت نیست، در این صورت فرد 
پس از ترک شغل و خروج از طرح پِرمیوم، مستمری خود را دریافت خواهد کرد. تحت چنین 
شرایطی هیچ گونه مبلغی از مستمری فرد کم نخواهد شد. اگر سابقه مشترک کمتر از 10 سال باشد، 
با در نظر گرفتن محدودیت هایی، به تعداد سال های خدمت او افزوده می شود تا بتواند مستمری 

دریافت کند. اینجا، تنها شرطی که مشترک باید دارا باشد داشتن حداقل 2 سال خدمت است. 

4-7- انتقال به طرح مشارکت

را به طرح  بیمه خود  این طرح هم، در صورت تمایل مشترکان می توانند پرداخت حق  در 
مشارکت و یا حق بیمه معین )DC( انتقال دهند. برای انجام چنین کاری، مشترک بایستی 
ُفرم مخصوصی را پر کرده و حداقل 2 ماه قبل از انتقال، آن را به دستگاه کارفرما تحویل دهد. 

4-8- بازنشستگی در طرح پِرمیوم

سن تعیین شده برای بازنشستگی در این طرح 60 سال است. این سن پایین ترین سن معمول 
بازنشستگی است که بعد از آن فرد بازنشسته می تواند مستمری خود را به صورت کامل دریافت 
کند. مشترکان این طرح این اجازه را دارند که قبل از 50 سالگی )اگر عضویت آنها به قبل از 6 
آوریل 2006 بر می گردد( و 55 سالگی )اگر عضویت آها به بعد از 6 آوریل 2006 بر می گردد( برای 
بازنشستگی اقدام کنند. در این صورت چون مشترکان مدت زمان طوالنی تری قرار است مستمری 
دریافت کنند، میزان مستمری آنها کاهش خواهد یافت و این کاهش دایمی خواهد بود. بالطبع، اقدام 
برای بازنشستگی بایستی با هماهنگی مدیریت طرح انجام شود و مدیریت طرح هم برآوردی از 
مزایای مستمری به همراه ُفرم جزئیات را در اختیار مشترکان قرار خواهد داد تا آنها مستمری خود را 
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مطالبه کنند. افزایش مستمری، آوریل هر سال با در نظر گرفتن هزینه های زندگی صورت می گیرد. 

4-9- بازنشستگی جزئی در طرح پِرمیوم

در این نوع از بازنشستگی، با موافقت دستگاه کارفرما، مشترک می تواند قبل از رسیدن به سن 
مقرر بازنشستگی در پِرمیوم، قسمتی یا کِل مستمری خود را دریافت کند و همچنان عضو طرح 
باقی بماند و به کار کردن خود ادامه دهد. البته بایستی توجه داشت که شرایط خاصی برای این 
نوع از بازنشستگی در نظر گرفته شده است و مشترک بایستی شرایط الزم را داشته باشد تا 
این نوع از بازنشستگی شامل حال او شود. برای مثال، مشترک بایستی با کاهش 20 درصدی 
مستمری خود موافقت کند و در فاصله زمانی 3 ماهه بعد از موافقت کارفرما باید برای این نوع 
از بازنشستگی اقدام کند. اگر جمع مستمری و حقوق جدید مشترک بیشتر از میزان حقوق او از 
میزانی که قبل از اقدام به بازنشستگی دریافت میکرد بیشتر شود، به احتمال زیاد میزان مستمری 

او کاهش پیدا خواهد کرد. به این حالت کاهش میزان مستمری1 گفته می شود. 

4-10- تخصیص مزایا در طرح پِرمیوم

همان طور که قباًل در طرح های دیگر هم به آن اشاره شد، پس از بازنشستگی هنگامی که 
فرد مستمری خود را دریافت می کند، این امکان برای او وجود دارد تا مزایای خود را به فرد 
دیگری انتقال دهد. فرد بازنشسته این حق را دارد که به مزایایی که قباًل به همسر یا دیگر 
اعضای تبعی اختصاص داده بیفزاید. درصورتی که فرد تمایل به انجام چنین کاری داشته باشد 

بایستی به شرایط و نکات زیر توجه کند:
دارا بودن شرایط تخصیص؛ ●
با این کار مبلغ معینی از مستمری فرد برای همیشه کم می شود؛ ●
تصمیم برای تخصیص بایستی قبل از دریافت مستمری نهایی گرفته شود؛ ●
بعد از اقدام به انجام این کار دیگر راه برگشت و یا اصالح وجود ندارد. ●

1. abatement
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4-11- فوت در هنگام اشتغال

از  برابر  با 3  برابر  به طورمعمول   LS فوت  مزایای  کند،  فوت  در هنگام خدمت  اگر مشترک 
دریافتی های مشمول کسور او خواهد بود. این مبلغ به فرد )افرادی( یا نهادی که مشترک قبل 
از فوت معرفی کرده داده می شود و یا نماینده شخصی مشترک این مبلغ را دریافت خواهد کرد. 
در صورتی که مشترک حداقل 2 سال سابقه خدمت داشته باشد، به همسر او مستمری 
تعلق می گیرد که 37.5 درصد از مستمری مشترک است. در صورت داشتن شرایط، فرزند یا 

فرزندان مشترک نیز مستمری دریافت می کنند. برای مثال:
اگر مشترکی در سن 45 سالگی پس از 20 سال خدمت با دریافتی های مشمول کسور 
20000 پوند در سال فوت کند، در این صورت 10 سال هم به او ارفاق داده می شود، بنابراین 

مستمری همسر او به ترتیب زیر خواهد بود:
1
در سال 3750 پوند= 37.5* 30* 20000 پوند * 60

در اینجا، مبلغ LS 60000 پوند )20000 پوند * 3( می شود. 

4-12- فوت پس از خروج از طرح پِرمیوم

اگر مشترکی از طرح خارج شده و قبل از دریافت مستمری فوت کند، میزان LS مبلغی خواهد 
بود که کمتر از:

پنج برابر مستمری سالیانه مشترک؛ یا ●
دو برابر دریافتی های مشمول کسور خواهد بود که با توجه به هزینه های زندگی  ●

افزایش می یابد.
کسانی که این LS به آنها تعلق می گیرد، فرد یا افرادی هستند که فرد قبل از فوت معرفی 
کرده و یا نماینده شخصی او هم می تواند آن را دریافت کند. افراد تبعی هم 37.5 درصد از 
مستمرِی محفوظ مشترک را دریافت خواهند کرد. این مبلغ هم با توجه به هزینه های زندگی 

افزایش می یابد.
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4-13- فوت پس از بازنشستگی در طرح پِرمیوم

اگر مشترکی در بازه زمانی 5 ساله بعد از بازنشستگی و دریافت مستمری فوت کند، LS به 
فرد یا افرادی که فرد قبل از فوت معرفی کرده و یا نماینده شخصی او تعلق می گیرد. مبلغی 
که به بازماندگان یا نماینده او تعلق می گیرد برابر خواهد بود با باقیمانده  مستمری که فرد 

می توانسته تا پایان بازه زمانی 5 ساله دریافت کند. 
اگر سن مشترک هنگام فوت باالی 75 سال باشد، میانگین سالیانه به صورت معوق به 
افراد معرفی شده تا پایان بازه 5 ساله به صورت مستمری پرداخت خواهد شد. اگر مشترک 
پس از بازه 5 ساله فوت کند دیگر LS به بازماندگان تعلق نمی گیرد. میزان مستمری که به 
همسر یا دیگر اعضای تبعی پرداخت می شود 37.5 درصد از مستمری مشترک خواهد بود که 
با توجه به هزینه های زندگی افزایش خواهد یافت. اگر مشترکی به دالیل پزشکی بازنشسته 

شده باشد، میزان مستمری او هم کاهش خواهد یافت.

4-14- پرداخت مستمری به فرزند یا فرزندان پس از فوت مشترک در طرح پِرمیوم

به  از لحاظ مالی  یا هرکودک دیگری که  او )و  یا فرزندان  به فرزند  از فوت مشترک  پس 
مشترک وابسته بوده( مستمری تعلق می گیرد. این مستمری تا 18 سالگی پرداخت می شود و 
درصورتی که فرزند به تحصیالت خود ادامه دهد تا 23 سالگی می تواند مستمری دریافت کند. 
اگر فرزند معلولیت شدید داشته باشد این مستمری به صورت مادام العمر برقرار می شود. میزان 
مستمری که به فرزند تعلق می گیرد 30% از مستمری است. اگر مشترک عضو تبعی بزرگسال 
نداشته باشد، میزان این مستمری به 50 درصد هم می رسد. اگر تعداد کودکان بیش از 2 نفر 

باشد، میزان مستمری کاهش یافته و به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود. 
اگر فردی از طرح پِرمیوم خارج شود و در آینده در دستگاه دولتی دیگر مشغول به کار 
شود، امکان برگشت او به طرح پِرمیوم بسیار کم خواهد بود. اگر اشتغال دوباره در دستگاه 
که  دارد  وجود  امکان  این  گیرد،  پِرمیوم صورت  طرح  مزایای  دریافت  از  پس  دیگر  دولتی 

مستمری فرد تا وقتی که مشغول به کار باشد، کاهش یابد.
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5- طرح آلفا
5-1- اطالعات کلی

طرح آلفا جزئی از ترتیبات بازنشستگی کارکنان دولت است. بخش اعظمی از مشترکان جدید 
کسانی هستند که بعد از 1 آوریل 2015 به عضویت این طرح درآمده اند. همانند طرح های 
هیئت  دفتر  همان  یا   )Scheme Manager( طرح  مدیریت  آلفا،  کردن  اداره  مسئول  دیگر 
دولت )Cabinet Office( است. این مدیریت طرح است که میزان مزایای مشترکان، سطح 
حق بیمه کارکنان و دستگاه های کارفرما و دیگر موارد سیاستی تأثیرگذار بر طرح را تعیین 
می کند. روند مدیریت طرح آلفا به طور دقیق و روزانه انجام می شود و آن محاسبه و ترتیب 
بخشیدن به پرداخت مزایای مستمری مشترکان را شامل می شود. عملکرد مدیریت طرح در 
قالب مقررات و ضوابطی1 صورت می گیرد که در مقررات مستمری خدمات عمومی )کارکنان 

دولت و دیگران( سال 2014 آمده است. 

5-2- عضویت در طرح آلفا

اکثر کارکنان دولت مجاز هستند که به عضویت این طرح درآیند و کلیه ی مستخدمین جدید 
دولت به صورت خودکار مشترک این طرح می شوند. به عبارت دیگر، تنها طرح موجود برای 
ورودی های جدید به نظام دولتی، آلفا است مگر اینکه آنها بعدها بخواهند تغییری در ترتیبات 
ایجاد کنند. مشترکان طرح آلفا این اجازه را دارند تا به عضویت طرح مشارکت درآیند. معمواًل 
روند انتقال مشترکان طرح های دیگر به آلفا هر سه سال یک بار انجام بوده و زمان دقیق 

انتقال کارکنان به این طرح توسط دستگاه های کارفرما به آنها اطالع داده می شود. 
عضویت در این طرح توسط کارکنان جدید دولت از بدو استخدام الزامی نیست. ورود به 

طرح2 ممکن است مدتی بعد از استخدام صورت گیرد.

1. public service (civil servants and others) pensions regulations
2. opting in
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5-3- ویژگی های کلی طرح آلفا

آلفا یک طرح بازنشستگی شغلی است که کارکنان دستگاه های دولتی می توانند به عضویت 
آن درآیند. آلفا فراهم کننده ی مزایای معین )DB( است که بر اساس میانگین کار1 محاسبه 
می شود. طرح DB مستمری بازنشستگی را بر پایه ی معیارهای مشخصی فراهم می کند که 
معمواًل به دریافتی های مشمول کسور مشترکان و یا مدت زمان خدمت آنها مربوط می شوند. 
طرح بازنشستگی مبتنی بر میانگین کار بدین موضوع اشاره می کند که هر مشترک بر اساس 
میزان درآمدی که هرسال به دست می آورد برای خود مستمری بازنشستگی ایجاد می کند. 

مشترکان این طرح می توانند مستمری سالیانه برای خود ایجاد کنند و حق بیمه ای که 
آن ها پرداخت می کنند با در نظر گرفتن محدودیت های HMRC معاف از مالیات است. میزان 
مستمرِی هرسال با توجه به تغییر قیمت ها تنظیم می شود. پس از بازنشستگی به مشترکان 
این اجازه داده می شود تا مستمری سالیانه خود را با LS معاف از مالیات معاوضه کنند. عالوه 

بر این ها، طرح آلفا مزایایی هم برای بازماندگان پس از فوت مشترک ارائه می کنند. 
میزان حق بیمه ای هم که مشترکان این طرح پرداخت می کنند همان طور که قباًل ذکر 

شد با طرح های دیگر یکسان است. 

5-4- مزایا در طرح آلفا

یا سن  و  است  )NPA(2 که 65 سال  بازنشستگی  معموِل  از سن  بازنشستگی پس  مزایای 
اگر  می شود.  بازنشستگان  حال  شامل  کم وکاستی  هیچ  بدون   3)SPA( دولتی  بازنشستگی 
است،  سال   55 که  کند  بازنشستگی  ممکن  حداقل سن  در  بازنشستگی  تقاضای  مشترکی 
میزان مستمری کاهش می یابد چون در این صورت مشترک مدت زمان طوالنی تری مستمری 
دریافت خواهد کرد. اگر مشترکی بعد از NPA برای بازنشستگی اقدام کند، مبلغ مازادی به 
مستمری اضافه خواهد شد تا تعداد سال های بیشتر ِخدمت او در این طرح را جبران شود. 
1. career average
2. normal pension age
3. state pension age
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نکته ای که باید موردتوجه قرار گیرد این است که NPA در طرح آلفا وابسته به SPA است، 
لذا در صورت تغییِر SPA در این طرح NPA نیز تغییر خواهد کرد. 

5-5- خروج از طرح آلفا 

بوده  طرح  که عضو  روزی  آخرین  تا  او  مستمری  این طرح،  از  مشترک  خروج  در صورت 
محاسبه می شود. اگر تعداد سال های خدمت موظفی او بیشتر از 2 سال باشد، به او مستمری 
محفوظ تعلق می گیرد، اما اگر تعداد سال های خدمت کمتر از 2 سال باشد حق بیمه ای که او 
در طول این مدت واریز کرده به او برگردانده می شود و یا به طرح دیگر انتقال داده می شود. 
این امکان برای مشترکان وجود دارد که سابقه پرداخت حق بیمه خود را به طرح DB دیگری 
انتقال دهد. اما برای این کار شرایط خاصی وجود دارد که مشترک بایستی حائز آن ها باشد.

5-6- بازنشستگی پیش از موعد به دالیل پزشکی

اگر مشترکی به دالیل پزشکی برای همیشه قادر به ادامه خدمت نباشد و این موضوع به تائید 
مشاور پزشکی طرح رسیده باشد، او می تواند برای دریافت زودهنگام مستمری اقدام کند. اگر 

امید به زندگی مشترک پایین باشد، می تواند کل مبلغ مستمری را یکجا دریافت کند.

5-7- مزایای قابل پرداخت به اعضای تبعی )بازماندگان( پس از فوت

پس از فوِت مشترک، بازماندگان )افراد حقیقی و حقوقی که مشترک قبل از فوت معرفی کرده 
است( می توانند مستمری و یا در صورت تمایل LS دریافت کنند. میزان مستمری پرداختی 
به میزان حق بیمه ای که مشترک در طول خدمت به طرح پرداخت کرده بستگی دارد. عوامل 
دیگری هم در میزان مستمری تأثیر می گذارند، مثاًل آیا فرد در هنگام فوت در حال خدمت 
بوده، از طرح خارج شده بوده )با مزایای محفوظ( و یا بازنشسته شده بود، هرکدام از این ها در 

میزان مستمری که به بازماندگان پرداخت می شود تأثیرگذار هستند. 
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5-8- ارتقای مستمری در طرح آلفا

را  میزان مستمری خود  بیشتر می توانند  بیمه  پرداخت حق  با  مشترکان  تمایل،  در صورت 
افزایش دهند. آن ها همچنین با خرید مستمرِی مازاد و CSAVCS می توانند درآمد دوران 
بازنشستگی خود را افزایش دهند. گزینه دیگری که وجود دارد خرید سهم سن بازنشستگی 
خود  مستمری  می توانند  مشترکان  کار  این  انجام  با  است.  آلفا  مستمری  از   1)EPA( مؤثر 
زودهنگام  پرداخت  خاطر  به  پرداختی  مبلغ  از  اینکه  بدون  کنند،  مطالبه   NPA از  زودتر  را 
را  خود  بازنشستگی  دوران  برنامه ریزی  می توانند  همچنین  آن ها  شود؛  کاسته  مستمری 

به صورت کنترل شده انجام دهند. 

5-9- نحوه محاسبه مستمری در طرح آلفا

آلفا.  مستمری  و   PCSPS مستمری  است:  شده  تشکیل  بخش  دو  از  مشترکان  مستمری 
هرکدام از این مستمری ها بر اساس این طرح به صورت جداگانه محاسبه می شود. 

در محاسبه مستمری، دریافتی های مشموِل کسور و یا دریافتی های مشموِل کسور نهایی 
بازنشستگی )یا  از تاریخ دقیق  با توجه به بخشی که مزایای PCSPS قرار دارد،  مشترکان 
خروج زودهنگام از طرح( در نظر گرفته می شود و نه از زمانی که آن ها وارد طرح آلفا می شوند. 

5-9-1- سابقه خدمت محفوظ2 در طرح آلفا

سابقه خدمت محفوظ به سابقه کار افرادی که هنگام عضویتشان در PCSPS مشترِک یکی از 
طرح ها، مثل کالسیک یا کالسیک پالس بوده اند اشاره می کند. این سابقه در هنگام محاسبه 
مستمری آن ها در نظر گرفته می شود. به محض ورود افراد به طرح آلفا این امکان برای آن ها 

دیگر وجود ندارد تا بتوانند به طور هم زمان در طرح های دیگر مشغول به خدمت شوند. 
مثال در خصوص نحوه محاسبه مستمری با در نظر گرفتن سابقه خدمت محفوظ:

فردی در 1 آوریل 2015 بعد از 20 سال خدمت و عضویت در طرح کالسیک به طرح آلفا 
1. effective pension age
2. banked service
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منتقل می شود. در تاریخ مذکور میزان دریافتی های مشموِل کسور او 15000 پوند بود. با در 
نظر گرفتن دریافتی های مشمول کسور او در 2015، مستمری او 3750 پوند در سال می شد. 
هنگامی که او به طرح آلفا منتقل می شود، 20 سال سابقه خدمت او به صورت محفوظ می ماند. 
این فرد تا 2025 تا رسیدن به NPA در طرح آلفا می ماند. به خاطر افزایش حقوق و ارتقای 
شغلی، دریافتی های مشموِل کسور او اآلن 25000 پوند است. اگر او در سال 2025 بخواهد 
20 سال سابقه خدمت محفوِظ خود را مطالبه کند، با در نظر گرفتن سابقه خدمت محفوظ و 

دریافتی های مشموِل کسور جدید، مستمرِی او 6250 پوند در سال خواهد شد. 
مستمری اندوخته شده در طرح نیووس قبل از انتقال آن ها به آلفا، در قالب مزایا در سابقه 
افراد حفظ می شود، اما دیگر نمی توان اندازه آن را افزایش داد و ارزش آن هرسال با توجه به 

قیمت ها تنظیم/منطبق می شود. برای مثال،
منتقل  آلفا  به  نیووس  در طرح  پوند  اندوختن 5000  از  آوریل 2015 پس   1 در  فردی 
می شود. این مبلغ به صورت محفوظ باقی می ماند. این فرد تا 2025 تا رسیدن به NPA در 
افزایش قیمت ها منطبق  با  این 10 سال، مزایای طرح نیووس  آلفا می ماند. در طول  طرح 
می شود. اگر افزایش را در هر سال 1% در نظر بگیریم، مستمری نیووس رقمی برابر با 5523 

پوند در سال خواهد بود. 

NPA -10-5 در طرح آلفا

NPA در طرح آلفا باالتر از 65 سال یا به عبارتی برابر با SPA است. این در حالی است که 

NPA در PCSPS در طرح های کالسیک، کالسیک پالس و پِرمیوم 60 سال و در نیووس 

65 سال است.

5-11- بازنشستگی در آلفا

مشترکاِن این طرح در صورت تمایل می توانند برای بازنشستگی جزئی اقدام کنند. پایین ترین 
سن برای اقدام به این کار حداقل سن NPA است. برای آن دسته از افرادی که قبل از 6 
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آوریل 2006 به عضویت PCSPS درآمده باشند، پایین ترین سنی که در آن آن ها می توانند 
که  )کسانی  دیگر  اعضای  برای  است.  سال   50 کنند،  اقدام  بازنشستگی  از  نوع  این  برای 
بعد از تاریخ مذکور به عضویت آلفا درآمده اند( این سن 55 سال است. اگر مشترکان برای 
بازنشستگی قبل از NPA اقدام کنند، میزان مستمری آن ها کاهش خواهد یافت. ازآنجایی که 
هر جزء از طرح ممکن است NPA متفاوتی داشته باشد، از هر جزء ممکن است مبلغ متفاوتی 

کسر شود. 

5-12- نحوه ایجاد مستمری آلفا

همان طوری که قباًل هم اشاره شد، آلفا طرحی است که در آن مستمری بر اساس میانگین 
کار محاسبه می شود. مبنای مستمری درصدی از میزان درآمدی است که مشترک هرسال 
به دست می آورد. یک سال در طرح آلفا از 1 آوریل تا 31 مارس سال بعد است. مشترکان 
با افزودن 2.32% از دریافتی های مشمول کسوِر واقعی خود در هرسال به  مستمرِی آلفا را 
آن ایجاد می کنند. دریافتی های مشمول کسوِر مشترکان برای محاسبه 2.32% مورد استفاده 
قرار می گیرند و آن به مستمرِی آلفای آن ها افزوده می شود. این همان مقداری است که به 

مشترکان پرداخت می شود )قبل از کاهش مالیات و بیمه ملی(.
 بخش اعظمی از دریافتی ها معمواًل مشمول کسور بوده، این دریافتی ها کمک هزینه هایی 
البته برخی  برمی گیرد.  نیز در  داده  را مشموِل کسور تشخیص  که دفتر هیئت دولت آن ها 
پاداش ها مشمول کسور نیستند. دستگاه کارفرما به کارکنان اطالع می دهد که چه بخش هایی 

از حقوق مشترکان مشمول کسور خواهد بود. 
واقعی  کسوِر  مشمول  دریافتی های  می کنند،  کار  پاره وقت  به صورت  که  کسانی  برای   
آن ها برای محاسبه مزایا مورداستفاده قرار می گیرد، بنابراین می توان گفت که در اینجا میزان 

کاهش یافته دریافتی در نظر گرفته می شود. 
افزایش  با  فعال  آلفای مشترکان  زندگی، مستمری کلی  افزایش هزینه های  در صورت 
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قیمت ها در هرسال تطبیق داده می شود. وزارت دارایی و اقتصاد دولت1 در خصوص میزان 
تطبیق تصمیم می گیرد. تطبیق می تواند مثبت یا منفی باشد، به عبارت دیگر ارزش مستمری 

مشترکان ممکن است درنتیجه این تطبیق کاهش یا افزایش یابد. 
مثال زیر به توضیح نحوه ی ایجاد مستمری آلفا بر اساس میانگین کار کمک می کند، در 

این مثال فرض بر این است که افزایش هزینه زندگی در هرسال کم بوده است. 
اگر میزان دریافتی مشترکی در یک سال 20000 پوند باشد در 31 مارس همان سال او 

464 پوند به مستمری آلفا اضافه خواهد کرد. 
464 پوند =2.32* 20000

تطبیق  روند  گرفتن  نظر  در  با  مستمری  میانگین  روی  قیمت  درصدی   1 افزایش  اگر 
سالیانه اِعمال شود: 

464+%1=468.64
اگر میزان دریافتی مشترک در سال بعد هم همان مقدار باشد، 464 پوند دیگر اضافه 

خواهد شد. 

464 پوند =2.32*20000
  932.64 پوند =464 پوند+464 پوند

 اگر دوباره افزایش 1 درصدی قیمت روی میانگین مستمری با در نظر گرفتن روند تطبیق 
سالیانه اِعمال شود:

 932.64+%1=941.97

5-13- کنترل برنامه بازنشستگی

آلفا هر  بازنشستگی امری مهم برای هر مشترک تلقی می شود. به عنوان عضو طرح  برنامه 
مشترکی بر اساس دریافتی های مشموِل کسور خود در یک سال برای خود مستمری ایجاد 

1. the government’s economic and finance ministry
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می کند. راه های مختلفی برای افزایش میزان مستمری و تغییر تاریخ مطالبه آن وجود دارد و 
این کار با تغییر )افزایش( میزان پرداخت حق بیمه و انتخاب زمان مطالبه مزایا صورت می گیرد. 
تأثیرگذاری  آلفا و نحوه  از گزینه های موجود برای مشترکان طرح  اینجا خالصه ای  در 
این گزینه روی مستمری آن ها ارائه می شود. در این بخش راهنمایی برای مشترکان فراهم 
می شود تا بتوانند برنامه بازنشستگی خود را کنترل کنند. تمامی موارد موردبحث در اینجا در 
راستای مقررات طرح آلفا است. منظور از مقررات، مقررات کنونی است و آن ها ممکن است 

در آینده دستخوش تغییر شوند. 
تصمیماتی که مشترکان در خصوص مستمری می گیرند موارد زیر را در برمی گیرد:

تحت چه شرایطی مشترکان می توانند مستمری خود را مطالبه کنند ●
چه وقت مشترکان می توانند مستمری خود را مطالبه کنند ●
تا چه حد با پرداخت حق بیمه، مشترکان می توانند روی مستمری تأثیر بگذارند ●
در  ● مطالبه مستمری  زمان  و  مازاد  برای خرید مستمری  آلفا  گزینه هایی که طرح 

اختیار مشترکان قرار می دهد.

NPA 5-14- دریافت مستمری قبل و بعد از

تعیین زمان مطالبه مزایا با مشترکان است. آن ها می توانند قبل از NPA این کار را انجام دهند 
و یا بعد از آن. بالطبع زمانی که مشترکان برای مطالبه مستمری خود انتخاب می کنند به دو 

صورت بر میزان آن تأثیر می گذارد:
هر چه قدر مدت زمان خدمت و عضویت در طرح بیشتر باشد میزان مستمری هم  ●

بیشتر خواهد بود.
اگر مشترکان قبل از NPA مستمری خود را مطالبه کنند از میزان آن کاسته خواهد  ●

شد و برعکس. 
در کل می توان اذعان داشت که هر چه قدر مدت زمان خدمت بیشتر باشد میزان مستمری 

هم بیشتر خواهد بود. 
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5-15- میزان مستمری مشترکان 

هرسال گزارش مزایا در اختیار مشترکان طرح قرار خواهد گرفت و آن ها مطلع خواهند شد 
که میزان مستمری که تا آن تاریخ ایجاد کرده اند چقدر است و چه میزان مستمری در زمان 
مطالبه به آن ها تعلق خواهد گرفت. ابزارهای مختلفی در وب سایت کارکنان دولت وجود دارد 
که برای مشترکان این امکان را فراهم می کند که برآوردی از مستمری خود هنگام مطالبه 

آن داشته باشند. 
باشند که میزان مزایا و مستمری آن ها چه میزان است،  درصورتی که مشترکان واقف 

آن ها می توانند میزان مستمری خود را با استفاده از موارد زیر افزایش دهند: 
خرید مستمری مازاد. تمامی اعضاِی فعال طرح می توانند این گزینه را انتخاب کند  ●

و هیچ محدودیت سنی وجود ندارد. 
●  AVC خرید اندوخته از صندوق مجزای
خرید سهم EAP از مستمری آلفا که قابلیت پرداخت مستمری قبل از NPA را دارد.  ●

برای خرید این سهم، فرد حتماً بایستی عضو طرح آلفا باشد و برای مشترکان طرح های 
دیگر این امکان وجود ندارد.

PCSPS 5-16- مستمرِی مازاد و

میزان این مستمری با افزایش هزینه های زندگی به صورت سالیانه باال می رود. پس از بازنشستگی، 
مشترک طرح می تواند مقداری از مستمری مازاد خود را واگذار و درازای آن LS دریافت کند. 
توضیحات این بخش شامل حال کسانی می شود که در PCSPS )کالسیک، کالسیک پالس، 
پِرمیوم و یا نیووس( قبل از تاریخ 1 آوریل 2015 بودند و سپس به آلفا منتقل شده اند. تمامی 
موارد ذکرشده در این بخش در راستای مقررات آلفا در شرایط کنونی است. قوانین دربرگیرنده 

محدودیت ها و نرخ های مالیات ممکن است در آینده تغییر کنند. 
بایستی توجه داشت که مستمرِی مازاد در آلفا و مستمرِی مازاد در PCSPS جدای از 
همدیگر هستند. این امکان وجود دارد که مشترکی مستمری مازاد تحت هردو طرح داشته 
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باشد و هردوی آن ها محدودیت هایی برای خرید حداکثر میزان مستمری مازاد داشته باشند. 
مشترکان حتی درصورتی که حداکثر میزان مستمری مازاد PCSPS خریده باشند، همچنان 
می توانند مستمری مازاد آلفا نیز خریداری کنند. مستمری مازاِد آلفا و PCSPS هردو به عنوان 

کمک هزینه مادام العمر به حساب می آید.

نتیجه گیری

در این گزارش پنج طرح بازنشستگی کارکنان دولت در بریتانیا مورد بررسی قرار گرفت و به 
جزییات هر کدام از آن ها پرداخته شد. همان طور که مطرح شد نرخ حق بیمه برای مشترکان و 
دستگاه های کارفرمایی در همه طرح ها ثابت است. نکته حائز اهمیت سیر تحوالت در معرفی 
طرح های مختلف بازنشستگی کارکنان دولت بود که از تاریخ 1 اکتبر 2002 تا 1 آوریل 2015 
انجام شد و هدف اصلی از معرفی این طرح ها ایجاد انعطاف پذیری بیشتر و ارائه گزینه های 
متنوع تر برای مشترکان در جهت باال بردن کارایی طرح ها بود. از تاریخ 1 آوریل 2015 طرح 
جدیدی تحت عنوان آلفا معرفی شد؛ این بدان معنی بود که بعد از 31 مارس 2015 هیچ کس 
اجازه ماندن و یا عضویت در طرح های دیگر را نداشت. در این گزارش، چهار طرح کالسیک، 
کالسیک پالس، پرمیوم و نیووس تا حد ممکن به کلیه جزییات پرداخته شد، اما در خصوص 
طرح آلفا، که آخرین طرح بازنشستگی ارائه شده برای کارکنان دولت در بریتانیا است، به ذکر 

کلیات آن بسنده شده و به جزییات آن در گزارشی مجزا پرداخته خواهد شد.
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فهرست واژگان و عبارات تخصصی
abatement کاهش میزان مستمری

actual pension مستمری واقعی

added pension مستمری مازاد

added years سال های مازاد

additional lump sum مبلغ یکجای مازاد

Cabinet Office دفتر هیئت دولت

career average میانگین کار

civil servants کارکنان دولت

continuing pension مستمرِی پیوسته

conversion rate نرخ تبدیل

defined benefit occupational pension scheme طرح شغلی با مزایای معین

earnings cap سقف دریافتی ها

full income tax relief معافیت کامل مالیات بر درآمد

full retirement بازنشستگی کامل

guaranteed minimum pension حداقل مستمری تضمین شده

increased contributions حق بیمه اضافه

late retirement addition عنوان مازد بازنشستگی پس از موعد

Legal & General موسسه لیگال اَند جنرال

lifetime allowance کمک هزینه مادام العمر

national insurance بیمه ملی
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non-civil servants کارکناِن غیردولتی

partnership مشارکت

partial refund استرداد جزئی

Partial retirement بازنشستگی جزئی

pensionable earnings دریافتی های مشمول کسور

personal pension مستمری شخصی

Public Service Pensions Regulations مقررات و ضوابِط مستمری خدمات عمومی

preserved محفوظ

preserved benefits مزایای محفوظ

preserved pension مستمری محفوظ

protected member مشترک تحت پوشش/حمایت خاص

public sector transfer club انجمن انتقال بخش دولتی

reckonable service خدمت موظفی

state benefits مزایای دولتی

state Pension مستمری دولتی

state Pension age سن بازنشستگی دولتی

state Second Pension مستمری ثانویه دولتی

tapered تحت پوشش/حمایت خاص

transfer value ارزش انتقال




