Chương trình Solar Homes
Tờ thông tin

Chương trình
Solar Homes
Người dân Victoria dần dà nắm quyền
chủ động đối với hóa đơn điện ga của
họ, tạo công ăn việc làm, giải quyết vấn
đề khí hậu biến đổi và đem lại tương lai
sạch hơn, tốt hơn cho toàn thể dân
chúng Victoria thông qua Chương trình
Solar Homes.
Tại sao phải gắn lắp hệ thống điện mặt trời?
Giảm hóa đơn
tiền điện

Tăng cường nguồn
năng lượng của quý vị

Giúp tạo ra 5.500
việc làm trong
ngành công nghiệp
điện mặt trời

Sơ lược về chương trình

Các khoản bồi hoàn có sẵn

Chương trình Solar Homes đang giúp các hộ gia đình Victoria hội
đủ điều kiện nắm quyền chủ động đối với hóa đơn tiền điện, sử
dụng năng lượng tái tạo và cung cấp tương lai sạch hơn, tốt hơn
cho toàn thể dân chúng Victoria.

Khoản bồi hoàn tấm hứng năng lượng
mặt trời (PV)

Chương trình này tạo điều kiện để người dân có thể gắn lắp hệ
thống điện mặt trời dễ dàng hơn nhờ có các khoản bồi hoàn cho
các tấm hứng năng lượng mặt trời (PV), hệ thống nước nóng điện
mặt trời và pin điện mặt trời cùng các hình thức khích lệ mới bao
gồm các khoản vay không tính lời cho các tấm hứng năng lượng
mặt trời (PV).
Công ty bán lẻ điện mặt trời sẽ thay mặt quý vị nộp đơn xin bồi hoàn
và số tiền bồi hoàn sẽ được trừ từ chi phí toàn bộ hệ thống và gắn lắp
của quý vị. Quý vị có trách nhiệm trả bất kỳ khoản chênh lệch chưa
thanh toán trực tiếp cho công ty bán lẻ điện mặt trời của quý vị sau khi
gắn lắp.

Quý vị muốn thêm khoản vay không tính lời?
Để giảm chi phí thêm nữa, chủ sở hữu cư ngụ tại căn nhà có thể
nộp đơn xin vay tiền không tiền lời cho hệ thống tấm hứng
điện mặt trời (PV), số tiền tương đương với khoản bồi hoàn
tấm hứng năng lượng mặt trời (PV). Quý vị sẽ được thông báo về
tư cách hội đủ điều kiện để được vay tiền trong khuôn khổ thủ
tục nộp đơn xin khoản bồi hoàn thông qua Cổng thông tin Solar
Victoria.
Theo thủ tục nộp đơn mới, khoản bồi hoàn và khoản vay sẽ
được trừ từ chi phí hệ thống của quý vị – bảo đảm quý vị chỉ
phải trả bất kỳ khoản chênh lệch chưa thanh toán nào sau khi
gắn lắp hệ thống. Công ty bán lẻ điện mặt trời sau đó sẽ được
hoàn trả khoản bồi hoàn và khoản vay.
Quý vị phải trả nợ khoản vay này trong bốn năm. Các khoản vay
không áp dụng cho nước nóng điện mặt trời hoặc pin điện
mặt trời.

Giải quyết vấn đề
khí hậu biến đổi

Các hộ gia đình hội đủ điều kiện, bao gồm chủ
sở hữu nhà cho thuê, có thể nộp đơn xin giảm
chi phí các tấm hứng năng lượng mặt trời (PV).

Khoản bồi hoàn tấm hứng năng lượng
mặt trời (PV) cho nhà cho thuê
Các căn nhà cho thuê hội đủ điều kiện có thể
được bồi hoàn chi phí các tấm hứng năng lượng
mặt trời (PV) giúp người thuê nhà được hưởng
các lợi ích do năng lượng tái tạo mang lại.

Khoản bồi hoàn hệ thống nước nóng
điện mặt trời
Các hộ gia đình hội đủ điều kiện có thể nộp
đơn xin giảm chi phí hệ thống nước nóng điện
mặt trời.

Khoản bồi hoàn pin điện mặt trời
Các hộ gia đình hội đủ điều kiện có thể có thể nộp
đơn xin giảm chi phí pin điện mặt trời.
Chương trình bồi hoàn pin thí điểm chỉ dành cho
các mã bưu điện (vùng) đã chọn trên khắp Victoria,
người hiện có các tấm hứng năng lượng mặt trời
nhưng chưa nộp đơn xin khoản bồi hoàn điện
mặt trời.
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Trước khi quý vị bắt đầu: Hiểu
các điều kiện phải hội đủ của
chương trình này
Người dân Victoria hội đủ điều kiện được hưởng khoản bồi
hoàn nếu họ đáp ứng các tiêu chuẩn dưới đây:

Khoản bồi
hoàn tấm
hứng năng
lượng mặt
trời (PV)

Khoản bồi
hoàn tấm
hứng năng
lượng mặt trời
(PV) cho nhà
cho thuê

Khoản bồi
hoàn hệ
thống nước
nóng điện
mặt trời

Khoản bồi
hoàn pin
điện mặt trời

Người nộp đơn phải là chủ sở hữu căn nhà nơi sẽ gắn lắp hệ thống
Tổng lợi tức chịu thuế của hộ gia đình gồm tất cả các chủ sở hữu thấp
hơn 180.000 đô-la mỗi năm (dựa trên Giấy Thông báo Thẩm định của
Sở Thuế Úc)
Là căn nhà hiện hữu, trị giá dưới 3 triệu đô-la
Căn nhà hiện không có hệ thống PV điện mặt trời (tính từ ngày 1 tháng
11 năm 2009)
Người nộp đơn chưa từng nộp đơn xin khoản bồi hoàn với tư cách là
chủ sở hữu theo Chương trình Solar Homes
Chủ nhà và tất cả người thuê nhà đã ký Thỏa thuận Chương trình Solar
Homes giữa Chủ nhà và Người thuê nhà
Tổng lợi tức chịu thuế của hộ gia đình gồm tất cả các người thuê nhà
thấp hơn 180.000 đô-la mỗi năm (dựa trên Giấy Thông báo Thẩm định
của Sở Thuế Úc)
Nếu thay hệ thống nước nóng, tính từ ngày mua, hệ thống đó phải ít
nhất ba năm
Căn nhà không phải là nhà mới xây
Căn nhà nằm trong vùng mã bưu điện đã chọn và đã có các tấm hứng
năng lượng mặt trời có công suất từ 5kW trở lên
Đã được Nhà cung cấp Dịch vụ Mạng Phân phối (DNSP, Distributed
Network Service Provider) của quý vị chấp thuận trước
Giải pháp lưu trữ được liệt kê trong Danh sách Pin Hợp lệ của chúng tôi
và căn nhà hiện không có hệ thống lưu trữ năng lượng
Chủ sở hữu đồng ý nhận:
• thông tin từ Nhà cung cấp Dịch vụ Mạng Phân phối của họ
• lần kiểm tra miễn phí an toàn và/hoặc thanh tra, nếu cần thực hiện.
Mỗi khoản bồi hoàn có các yêu cầu hội đủ điều kiện và thủ tục nộp đơn riêng. Xin quý vị tự tìm hiểu thông tin tại solar.vic.gov.au
trước khi bắt đầu thủ tục nộp đơn. Một khi đã chắn chắn rằng căn nhà của mình đáp ứng các tiêu chuẩn hội đủ điều kiện, quý vị có thể
bắt đầu tìm hiểu xem các chuyên gia và sản phẩm điện mặt trời nào được phép tham gia chương trình này và có thể đáp ứng nhu cầu năng
lượng của mình.

Liên lạc với chúng tôi
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Quý vị có thể tìm thêm thông tin về chương trình này tại
www.solar.vic.gov.au hoặc gọi điện thoại cho nhóm Dịch vụ Khách
hàng của chúng tôi qua số 1300 376 393 (trong giờ làm việc).

Ấn phẩm này có thể có ích cho quý vị nhưng Tiểu bang Victoria và nhân viên không bảo đảm
rằng ấn phẩm này không có khiếm khuyết hoặc hoàn toàn phù hợp với mục đích cụ thể của quý
vị và do đó từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ khiếm khuyết, mất mát hoặc hậu quả nào khác
có thể phát sinh từ việc quý vị dựa vào bất kỳ thông tin nào trong ấn phẩm này.

Bãi miễn trách nhiệm

Dịch vụ Thông Phiên dịch Toàn quốc: 131 450.

solar.vic.gov.au
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