Güneş Enerjili Evler Programı
(Solar Homes Program) Bilgi formu

Güneş Enerjili Evler
Programı (Solar Homes
Program)
Victorialılar, Solar Homes Programı
aracılığıyla enerji faturalarının
kontrolünü ele alıyor, iş yaratıyor,
iklim değişikliğiyle mücadele ediyor
ve tüm Victorialılar için daha temiz,
daha iyi bir gelecek sağlıyor.
Neden güneş enerjisi sistemi kurdurmalı?
Enerji
faturalarınızı azaltın

Enerji
kaynağınızı artırın

Program hakkında bilgiler
Solar Homes Programı, Victoria'daki uygun evlere
elektrik faturalarını kontrol altına almaya, yenilenebilir
enerjiyi benimsemeye ve tüm Victorialılar için daha
temiz, daha iyi bir gelecek sağlamaya yardımcı oluyor.
Bu program, güneş panelleri (PV), güneş enerjili sıcak
su ve güneş pilleri için teşvik iadeleriyle birlikte güneş
panelleri (PV) için faizsiz krediler ve yeni teşviklerle
güneş enerjisini almayı kolaylaştırıyor.
Güneş enerjisi şirketiniz teşvik iadesini sizin adınıza
talep edecek ve iade tutarı sisteminizin ve
kurulumunuzun maliyetinden düşülecektir. Sistem
kurulduktan sonra, kalan bakiyeyi doğrudan
güneş enerjisi şirketine ödemekten siz sorumlusunuz.

5.500 güneş
enerjisi sektörü
işinin yaratılmasına
katkıda bulunun

İklim
değişikliğiyle
mücadele edin

Mevcut teşvik iadeleri
Güneş paneli (PV) teşvik iadesi
Uygun haneler ve kiralık mülk sahipleri,
güneş panellerinin (PV) maliyetinde
indirim talep edebilir.

Kiralık mülkler için
güneş paneli (PV) indirimi
Uygun şartları sağlayan kiralık mülkler,
kiracılara yenilenebilir enerjinin
avantajlarına erişim sağlayacak güneş
panellerinin (PV) kurulum maliyeti için
indirimden yararlanabilir.

Faizsiz kredi de almak ister misiniz?

Güneş enerjili su ısıtma teşvik iadesi

Kendi evinde oturan veya evini kiraya vermiş ev
sahipleri, masrafları daha da azaltmak amacıyla,
güneş paneli (PV) teşvik iadesi tutarına eşdeğer
bir miktarda güneş paneli (PV), kredi
başvurusunda bulunabilirler. Teşvik iadesi
sürecinin bir parçası olarak, krediye uygunluğunuz
Solar Victoria Portalı aracılığıyla size bildirilecektir.

Uygun haneler, bir güneş enerjili sıcak
su sisteminin kurulum maliyeti için
indirim talep edebilir.

Teşvik iadesi ve kredi tutarları, sisteminizin
maliyetinden düşülecektir - böylece sistem
kurulduktan sonra yalnızca kalan bakiyeyi
ödemeniz gerekecektir. Bu aşamadan sonra
teşvik iadesi ve kredi tutarları güneş enerjisi
şirketine ödenecektir.
Kredinin dört yıl içinde geri ödenmesi gerekmektedir.
Güneş enerjili sıcak su veya güneş pilleri için kredi
mevcut değildir.

Güneş pili teşvik iadesi
Uygun haneler, bir güneş pilinin kurulum
maliyeti için indirim talep edebilir.
Güneş pili teşvik iadesi deneme programı,
Victoria'da yalnızca halihazırda güneş
paneli olan ancak henüz bir güneş enerjisi
teşvik iadesinden yararlanmamış, belirli
posta kodlarını hedeflemektedir.
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Başlamadan önce:
Program için
uygunluk koşullarını öğrenin
Victorialılar, aşağıdaki kriterleri karşılıyorlarsa
teşvik iadesi almaya hak kazanır:

Güneş
Kiralık
paneli
mülkler için
(PV) teşvik güneş paneli
iadesi
(PV) teşvik
iadesi

Güneş
enerjili
sıcak su
teşvik
iadesi

Güneş
pili teşvik
iadesi

Başvuru sahibi, sistemin kurulduğu mülkün sahibi ve
oturanı olmalıdır
Tüm mülk sahiplerinin toplam vergilendirilebilir geliri
yıllık 180.000 dolardan az olmalı (Avustralya Vergi Dairesi
Değerlendirme Bildiriminize göre)
İnşa edilmiş, değeri 3 milyon doların altında bir mülk olmalı
Mülkte mevcut bir güneş PV sistemi olmamalı (1 Kasım
2009'dan beri)
Başvuru sahibi, mülkün sahibi ve oturanı olarak
Solar Homes Programı kapsamında bir indirim talep
etmemiş olmalı
Ev sahibi ile Kiracı arasında düzenlenen Güneş Enerjili
Evler Programı Anlaşması, ev sahibi ve tüm kiracılar
tarafından imzalanmış olmalı
Tüm kiracıların toplam vergilendirilebilir geliri
yıllık 180.000 dolardan az olmalı (Avustralya Vergi Dairesi
Değerlendirme Bildirimlerine göre)
Sıcak su sistemi değiştirilecekse satın alma
tarihi itibariyle en az üç yaşında olmalıdır
Mülk yeni inşa edilmemiş olmalıdır
Mülk belirlenmiş bir posta kodu dahilinde olmalı ve 5kW'a
eşit ya da daha büyük bir kapasiteye sahip güneş PV
panellerine sahip olmalı
Ön onay Dağıtım Ağı Hizmet Sağlayıcınızdan (DNSP)
alınmış olmalı
Depolama çözümü Onaylı Akü Listemizde listelenmiş olmalı
ve mülkte mevcut bir enerji depolama sistemi olmamalı
Mülk sahibi/sahipleri şunları almayı kabul etmeli:
• Dağıtım Ağı Hizmet Sağlayıcısından bilgi almayı
• seçildiği takdirde ücretsiz bir güvenlik incelemesi ve/veya
denetimin yapılmasını.
Her teşvik iadesi programının kendine özgü uygunluk şartları ve başvuru süreci vardır. Başvuru sürecine
başlamadan önce lütfen solar.vic.gov.au adresinden kendinizi bilgilendirin. Mülkünüzün uygunluk kriterlerine
uyduğundan emin olduktan sonra, hangi güneş enerjisi uzmanlarının ve ürünlerinin programa katılmaya
yetkili olduğunu ve enerji ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğini araştırmaya başlayabilirsiniz.

Bizimle iletişime geçin
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Program hakkında daha fazla bilgiyi www.solar.vic.gov.au
adresinde bulabilir ya da Müşteri Hizmetleri ekibimizi
1300 376 393 numaralı telefondan (mesai saatleri içinde)
arayabilirsiniz.

Feragatname
Bu yayın size yardımcı olabilir, ancak Victoria Eyaleti ve çalışanları, yayının
herhangi bir kusur içermediğini ya da sizin özel amaçlarınıza tamamen uygun
olduğunu garanti etmez ve bu nedenle bu yayındaki bilgilere güvenilerek yapılan
işlerden doğan herhangi bir hata, kayıp veya diğer sonuçlar için tüm sorumluluğu
reddeder.

Ulusal Yazılı ve Sözlü Tercümanlık Hizmeti:
131 450.

solar.vic.gov.au
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