 .5ورشکستگی داوطلبانه
اگر نتوانيد بدھیھای خود را بپردازيد و امکان جلب رضايت بستانکاران خود را نداشته باشيد ،میتوانيد
درخواستی برای ورشکستگی داوطلبانه ارائه کنيد.
اگر از اطالعات مندرج در درخواست ورشکستگی چنين برداشت شود که احتماالً توانايی پرداخت
بدھیھای خود را داريد" ،و" از پرداخت بدھی)ھای( خاصی خودداری میکنيد يا قبالً ورشکسته بودهايد،
درخواست ورشکستگی شما ممکن است پذيرفته نشود.
اگر بدھکار ساکن استراليا نباشد يا وابستگی به استراليا نداشته باشد )مثالً معموالً در استراليا زندگی نکند
و فعاليت تجاری در استراليا نداشته باشد( واجد شرايط ارائه درخواست ورشکستگی نخواھد بود.
پيامدھای ورشکستگی جدی است .ورشکستگی معموالً سه سال طول میکشد ولی در شرايط معين میتوان
اين دوره را تمديد کرد .پرونده دائم ورشکستگی در نمايه ملی ورشکستگی شخصی )دفتر عمومی
الکترونيکی که ھمه با پرداخت کارمزد میتوانند به آن دسترسی پيدا کنند( نگھداری میشود .بستانکاران از
ورشکستگی شما آگاه میشوند.
سرپرستی برای مديريت امور ورشکستگی تعيين میشود .برای پرداخت طلب بستانکاران،
سرپرست:


دارايیھای شما را میفروشد )البته امکان حفظ انواع مشخصی از دارايیھا وجود دارد(



آن مقدار از درآمد شما را که از حد معينی فراتر است ،برداشت میکند



امور مالی شما را بررسی میکند و ممکن است اموالی را که شما پيش از ورشکستگی به دليل
بیمباالتی به ديگران منتقل کردهايد يا احتماالً در دوره ورشکستگی دريافت میکنيد ،پس بگيرد.

در ھنگام تسليم درخواست ورشکستگی میتوانيد با جلب رضايت سرپرست ثبت شده و ارائه
رضايتنامه وی ،برای انتصاب سرپرست ثبت شده اقدام کنيد .اگر سرپرست انتخاب نکنيدAFSA ،
میتواند ترتيب انتصاب سرپرست ثبت شده را بدھد.
در غير اين صورت ،در ابتدا "سرپرست رسمی" برای مديريت دارايی شما منصوب میشود.
بستانکاران شما در ھر زمان میتوانند سرپرست را تغيير دھند.
وظايف سرپرست در قانون آمده است و سرپرستان بايد طی فرآيند مديريت دارايی شما ،به معيارھای
خاصی پايبند باشند.
 .Aدارايی
دارايی ھر چيزی است که در زمان ورشکستگی به شما تعلق دارد ،به اضافه ھمه چيزھايی که پيش از
پايان يافتن دوره ورشکستگی میخريد يا دريافت میکنيد.
برخی دارايیھا مشمول معافيت ھستند ،يعنی میتوانيد آنھا را نگه داريد .برخی دارايیھا غير معاف يا
تقسيمپذير ھستند ،يعنی سرپرست میتواند آنھا را به نفع بستانکاران بفروشد.
کدام دارايیھا را میتوان نگه داشت؟



بيشتر وسايل خانگی يا شخصی را میتوان نگه داشت.
ابزارھايی که برای کسب درآمد الزم ھستند ،تا حد معين*.



خودرو )اتومبيل يا موتورسيکلت( ،در صورتی که ارزش کل خودروھا منھای مبلغ بدھی مربوط به
کمک مالی کمتر از حد معين باشد*.
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بيشتر وجوه موجود در صندوقھای بازنشستگی ثبت شده و وجوه دريافتی از صندوقھای
بازنشستگی تحت نظارت پس از ورشکسته شدن شما برداشت میشود )نکته :وجوه بازنشستگی که
پيش از ورشکستگی دريافت شده است ،حفاظت نمیشود.



بيمهنامهھای عمر مربوط به خودتان يا ھمسرتان يا درآمدھای مربوط به اين بيمهنامهھا پس از
ورشکستگی دريافت میشود.
غرامت مربوط به آسيب جسمی ،مثالً آسيبھای ناشی از تصادف اتومبيل يا غرامتھای کارگری.






دارايیھايی که با پول دستمزد شخصی يا برخی کمکھای دولتی )پولھای ذخيره شده( خريداری
شده باشد.
دارايیھايی که شخص ديگری به امانت به شما سپرده است )مانند حساب بانکی کودک(.
جوايز رويدادھای ورزشی ،فرھنگی ،نظامی يا علمی مانند مدالھا يا نشانھا را که دارای ارزش
معنوی ھستند میتوان با نظر بستانکاران معاف کرد.

سرپرست چه اموالی را میفروشد؟
سرپرست ھمه اموال -غير از آنھايی که نگه داشتن آنھا مجاز است -را از شما میگيرد حتی اگر آن اموال
در خارج از کشور يا در تصرف افراد ديگر باشد .مثالً:







خانه ،آپارتمان ،زمين ،مزرعه و امالک تجاری )از جمله امالک استيجاری(
وسايل نقليه موتوری غير از موارد معاف ،سھام و ساير سرمايهھا )از جمله سھام
شرکت کارفرمای شما(
وجوه مربوط به استرداد ماليات بر درآمد که پيش از ورشکستگی کسب شده است
درآمد ناشی از ميراث فرد متوفی در صورتی که شخص پيش از ورشکستگی يا در دوره
ورشکستگی شما درگذشته باشد
مبلغ جايزه التاری و ساير جوايز رقابتی.

ھشدار :در موارد زير مشمول جريمه میشويد:


اگر دارايیھای خود را در "اطالعيه امور" فاش نکنيد ،يا



اگر ظرف  14روز دارايیھايی را که در دوره ورشکستگی کسب میکنيد به آگاھی سرپرست
خود نرسانيد.

تکليف اموالی که آنھا را با ديگران شريک ھستم چه میشود؟
اگر در مالی ،مثالً خانه ،سھم داشته باشيد ،سرپرست شما میتواند سھمتان را بفروشد .اگر شريک شما
ورشکسته نباشد ،سرپرست ممکن است بپذيرد که سھم شما را به او بفروشد ،ولی ممکن است قيمت آن
پايينترين سطح قيمتھای بازار آزاد تعيين شود.

بستانکاران دارای وثيقه چه اموالی را میتوانند تصرف کنند؟
بستانکار دارای وثيقه به بستانکاری گفته میشود که در قبال اموال شما تضمين دارد .از نمونهھای
متداول
اموال تضمينی میتوان به موارد زير اشاره کرد:
2




خانهای که در رھن بانک است
وسيله نقليه موتوری که سند فروش دارد



کاالھای مشمول خريد اقساطی ،رھن اموال شخصی ،اجاره يا سند فروش با شرکت سرمايهگذاری



ملکی که شورای محل آن را بابت اجارهبھای پرداخت نشده تصرف کرده است.

بستانکار دارای وثيقه نمیتواند مالی را فقط به اين دليل که شما ورشکسته شدهايد ،بازگرداند .ھر چند ،اگر
بدھی خود را به موقع پرداخت نکنيد ،وی میتوانند اموال شما را تصرف کند و بفروشد ،حتی اگر
ورشکسته نباشيد .اگر درباره وثيقهدار بودن بستانکاران ترديد داريد ،بايد ابتدا از آنھا در اين باره سوال
کنيد .اگر ترديد شما برطرف نشود ،بايد از مشاور مالی يا سرپرست خود سوال کنيد.
*برای مشاھده مبالغ شاخص جاری ،به "مبالغ شاخص" در وبسايت  AFSAبه نشانی
 au.gov.afsa.wwwمراجعه کنيد
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تکليف اموالی که قبالً داشتم چه میشود؟
سرپرست اموالی را که تا پنج سال پيش از ورشکستگی مالک آنھا بودهايد ،بررسی میکند .اگر وی
تشخيص دھد که شما برخی اموال خود را اھدا کردهايد يا به قيمتی کمتر از قيمت بازار فروختهايد ،میتواند
اين اموال يا تفاوت ارزش واقعی اموال و مبلغ دريافت شده بابت آنھا را از شما بگيرد .سرپرست ممکن
است اموالی را که برای ناکام گذاشتن بستانکاران به ديگران منتقل کردهايد )از جمله اموالی که بيش از پنج
سال پيش از ورشکستگی منتقل شده است( ،پس بگيرد.
اگر عليه فردی اقامه دعوا کرده باشم ،چه میشود؟
اگر قبالً در دادگاه اقامه دعوا کردهايد يا اگر فکر میکنيد که دعوايی حقوقی داريد ولی ھنوز آن را به
دادگاه نکشاندهايد ،پس از ورشکسته شدن نمیتوانيد دعوای اقامه شده را پيگيری کنيد يا دعوای جديدی در
دادگاه مطرح کنيد .تصميمگيری درباره ضرورت پيگيری دعوا به نفع بستانکاران بر عھده سرپرست
خواھد بود .ھر چند ،اگر دعوای شما مربوط به آسيب جسمی وارد شده به شما ،ھمسرتان يا اعضای
خانوادهتان باشد يا مربوط به تخلف صورت گرفته عليه شما ،ھمسرتان يا اعضای خانوادهتان باشد ،يا
مربوط به مرگ ھمسر يا ھر يک از اعضای خانوادهتان باشد ،ممکن است بتوانيد دعوای خود را حتی پس
از ورشکسته شدن پيگيری کنيد .الزم است که اين مسائل را با سرپرست خود در ميان بگذاريد تا وی
اطالعات تکميلی درباره دعوا يا مطالبه شما را در اختيارتان قرار دھد.
پس از خروج از وضعيت ورشکستگی برای اموالی که سرپرست میتواند بفروشد چه اتفاقی میافتد؟
سرپرست اموالی را که در دوره ورشکستگی فروخته نشده است ،نگه میدارد .سرپرست شما ممکن است
نتوانسته باشد اموالتان را فوری بفروشد و فروش آنھا ممکن است چند سال طول بکشد.
اگر طلب ھمه بستانکاران به اضافه کارمزد و ھزينه سرپرست پرداخته شده باشد ،اموال باقیمانده به
شما بازگردانده میشود و ورشکستگی شما باطل میشود.
 .Bشغل و درآمد شما
"قانون ورشکستگی" محدوديتی بر اشتغال در تجارت يا حرفه خاصی تحميل نمیکند .شما میتوانيد به
کسب درآمد ادامه دھيد و/يا به دنبال شغل ديگری باشيد.
ھر چند بايد توجه داشته باشيد که برخی اتحاديهھای صنعتی يا نھادھای صدور مجوز ممکن است
محدوديتھا يا شرايط خاصی را برای اعضا يا دارندگان مجوز ورشکسته در نظر بگيرند.
به طور کلی دولتھای ايالتی قوانينی در زمينه صالحيت برخی مشاغل )مانند معماران ،آژانسھای
امالک و (...تصويب میکنند در حالی که اتحاديهھای حرفهای و/يا ھياتھای قانونی ملی يا ايالتی
الزامات صالحيت را برای حرفهھای خاص )مانند حسابداران ،وکال ،کارگزاران ماليات و (...در نظر
میگيرند .برای حصول اطمينان از تاثير ورشکستگی بر توانايی ادامه فعاليت در شغل يا حرفه خود
بايد با نھاد صادرکننده مجوز مرتبط يا اتحاديه حرفهای تماس بگيريد.
طبق "قانون شرکتھا" افراد ورشکسته بدون حکم دادگاه نمیتوانند به مديريت شرکت بپردازند.
در دوره ورشکستگی برای درآمد من چه اتفاقی میافتد؟
اگر درآمد شما پس از کسر ماليات از مقدار معينی فراتر باشد ،بايد سھمی از درآمد خود را به
سرپرستتان بپردازيد.
اگر جزو گروه کم-درآمد باشيد ،اجباری برای پرداخت سھم وجود ندارد .ھر چند ،امکان پرداخت
داوطلبانه پول به سرپرست وجود دارد.
4

آيا پرداخت سھم اجباری است ،چقدر؟
شما مجبور خواھيد بود که نيمی از مقدار تفاوت درآمد پس از کسر ماليات با حد تعيين شده را بپردازيد.
يعنی بابت ھر  1دالر مازاد بر حد تعيين شده بايد  50سنت پرداخت کنيد.
)نکته" :درآمد" در عبارات سھم درآمدی طبق قانون ورشکستگی مفھوم گستردهای دارد و شامل مبالغ
مشخصی است که جزو درآمد مشمول ماليات نيست(.

سھم درآمدی چگونه حساب میشود؟
در ابتدای دوره ورشکستگی ،سرپرست بررسی میکند که آيا طی سال اول دوره ورشکستگی ملزم به
پرداخت سھم درآمدی خواھيد بود يا خير .ھمچنين ،سرپرست اين فرآيند را در ابتدای سالھای بعدی دوره
ورشکستگی شما تکرار میکند.
محاسبه با فرمول زير انجام میگيرد:
"درآمد ارزيابی شده" منھای "آستانه درآمد واقعی"
2
درآمد ارزيابی شده چيست؟
درآمد ارزيابی شده در حوزه ورشکستگی شامل عوايد ،حقوق يا دستمزد منھای ساير مزايای مالی که از
منابع گوناگون کمتر به شما رسيده است ،منھای ماليات پرداخت شده يا قابل پرداخت )از جمله ماليات
 (Medicareمربوط به آن مبالغ ،و در صورت وجود ،پرداختھای مربوط به نگھداری يا مراقبت از
کودک .اين درآمد شامل موارد زير است:
 دستمزد و حقوق )شامل شغل دوم(
 ماليات مسترد شده مربوط به سالھای مالی دوره ورشکستگی
 مزايايی که کارفرما يا ديگران میپردازند )مثالً استفاده از خودرو ،يارانه اجارهبھا(
 ترتيبات فدا کردن دستمزد
 سود کسب و کار
 برخی مزايا و مستمریھا
 درآمدی که شما کسب میکنيد و به شخص ديگری پرداخت میشود.
سرپرست میتواند به پرسشھای شما درباره درآمد پاسخ دھد.
ھشدار:
شما بايد ھمه درآمد و مزايای خود را به اطالع سرپرست برسانيد .کوتاھی در اطالعرسانی باعث تحميل
جريمه میشود.
سرپرست شما درآمد ارزيابی شده را اين گونه حساب میکند:
 تعيين درآمد کل از ھمه منابع
 کسر کردن ماليات بر درآمد ،ماليات  Medicareو پرداختھای مربوط به نگھداری يا مراقبت
از کودک.
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مبلغ آستانه درآمد واقعی ) (AITAچيست؟
) AITAتقريبا ً سه و نيم برابر حداکثر نرخ مستمری( بر اساس رقم شاخص حساب میشود و به صورت
دورهای تغيير میکند *.اگر دارای عائله باشيد ،مبلغ آستانه درآمد بر اساس تعداد افراد تحت تکفل افزايش
میيابد.
مثال
باب انتظار دارد که درآمد ناخالص او در  12ماه نخست دوره ورشکستگی  65,000دالر باشد .او يک
نفر را تحت تکفل دارد.
مرحله  :1سرپرست درآمد ارزيابی شده باب را حساب میکند.
درآمد ناخالص مورد انتظار
کسر ماليات بر درآمد
کسر ماليات Medicare
درآمد ارزيابی شده

 65,000.00دالر
 524.66 13دالر
 975.00دالر
 500.34 50دالر

مرحله  :2سرپرست  AITAباب را حساب میکند.
 675.35 48دالر*
) AITAبا  1نفر تحت تکفل(
مرحله  :3سرپرست برای محاسبه بدھی سھم ساالنه باب از درآمد ارزيابی شده و  AITAاو استفاده
میکند.
$912 = 2 ÷ 825 $1 = *675 $48 – 500 $50
باب اخطار ارزيابی را دريافت میکند .در اين اخطار از وی خواسته شده است که مبلغ  912دالر را به
صورت  35دالر يک ھفته در ميان بپردازد .اگر دستمزد باب ماھانه پرداخت شود يا درآمد وی فصلی
باشد ،سرپرست ممکن است ترتيبات پرداخت را تغيير دھد.
اخطار ارزيابی
سرپرست اخطار ارزيابی را که حاوی اطالعات زير است برای شما میفرستد:
 مبلغی که بايد بپردازيد )در صورت وجود(
 روش محاسبه مبلغ قابل پرداخت
 تاريخھای سررسيد پرداخت.
پيامدھای عدم پرداخت
سرپرست ممکن است:



مبالغ را به صورت خودکار و بدون رضايت شما از درآمد يا حساب بانکی شما برداشت کند يا از
شخص ثالثی که پول شما را نگه میدارد ،بگيرد ،و/يا
دوره ورشکستگی شما را تا پيش از پنج سال ديگر تمديد کند و عوارض تکميلی مربوط به اين دوره
را ارزيابی نمايد ،و/يا



حکمی برای عوارض پرداخت نشده بگيرد و اقدام اجرايی را پس از دوره ورشکستگی شما انجام
دھد



شما را ملزم به باز کردن حساب بانکی تحت نظارت کند به طوری که ھمه درآمد شما به اين
حساب واريز شود و برداشت از آن با مجوز سرپرست صورت بگيرد.
6

در صورت تغيير وضعيت من چه اتفاقی میافتد؟
اگر ميزان درآمد يا تعداد افراد تحت تکفل شما تغيير کند يا اگر تشخيص دھيد که اطالعات مربوط به شما
طی  12ماه آينده تغيير خواھد کرد ،بايد تغييرات را فوری به آگاھی سرپرست برسانيد .اگر در اين زمينه
کوتاھی کنيد ،محاسبات مربوط به ارزيابی درآمد ممکن است دچار اشکال شود و مبلغ پرداختی شما بيشتر
يا کمتر از مبلغ درست شود.
در پايان ھر دوره  12ماھه سرپرست شما دوباره مشموليت سھم شما را ،بر اساس درآمد واقعی و افراد
تحت تکفل شما در طول آن دوره دوباره ارزيابی میکند .اگر سھم واقعی خود را به اين دليل که درآمد
شما بيش از مقدار برآورد شما بوده است ،نپرداخته باشيد ،ملزم به پرداخت ميزان کسری خواھيد بود .اگر
بيش از مبلغ واقعی پول پرداخته باشيد ،وجوه مازاد مسترد نمیشود ولی در ارزيابی بعدی در ستون
بستانکار منظور میشود.
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انواع سختی
زمينهھای سختی به شرايط استثنايی که ممکن است بار مالی ضافی به شما تحميل کند ،محدود میشود؛
مثال:





ھزينهھای مستمر پزشکی
ھزينه نگھداری از کودک که برای کار ضروری باشد
اجارهبھای سنگين
ھزينهھای سنگين رفت و آمد به/از محل کار ،يا

 از دست رفتن سھمی که ھمسر يا افراد ھمخانه در تامين ھزينهھای خانوار دارند.
اگر فکر میکنيد مشمول سختی ھستيد ،برای کسب اطالعات بيشتر با سرپرست خود تماس بگيريد .ادعای
وجود سختی بايد کتبی و شامل موارد زير باشد:
 توضيحات مربوط به دليل پديد آمدن سختی
 مستندات مربوط به درآمد و ھزينهھای شما.
سرپرست شما ظرف  30روز ادعای شما را بررسی میکند و رای خود را با ذکر داليل آن به صورت
کتبی به شما اعالم میکند.
بازبينی
اگر به ارزيابی سھم خود يا پذيرفته نشدن
ادعای سختی خود معترض باشيد ،بايد با سرپرست خود تماس بگيريد .اگر پاسخ سرپرست برای شما
قانعکننده نباشد ،بايد درخواست بازبينی به وسيله بازرس کل را ارائه کنيد .درخواست بازبينی بايد کتبی
باشد و ظرف  60روز از تاريخ اعالم نتيجه ارزيابی تسليم شود .ھر چند ،در دوره بازبينی بايد به
پرداخت سھم خود ادامه دھيد.
 .Cبدھیھا و بستانکاران
افتد؟اگر ورشکسته شوم چه اتفاقی برای آنھا می
اگر ورشکسته اعالم شويد ،بستانکاران بدون وثيقه ديگر نبايد با شما تماس بگيرند .برای حصول
اطمينان از تماس نگرفتن بدھکاران ،بايد در ھنگام اقدام برای اعالم ورشکستگی ھمه بدھیھای خود را
در "اطالعيه امور" فھرست کنيد ،از جمله:
بدھیھای مشترک )با ديگران(

قرضھايی که از دوستان يا بستگانتان گرفتهايد

بدھیھايی که حتی پس از ورشکسته شدن بايد بازپرداخت کنيد.

ورشکستگی شما بر روی حق بستانکار برای پيگرد کردن ساير افراد تاثيری ندارد ،از جمله:


افراد ضامن بدھیھای شما



افرادی که در بدھیھا با شما شريک ھستند )مثالً ھمسر يا شوھر شما(.

بدھیھايی که ھمچنان بايد در دوره ورشکستگی بازپرداخت کنيد
8

بازپرداخت ديون زير الزامی است:
بدھیھايی که در دوره ورشکستگی اثباتپذير نيست ،مانند:

– جرايم و مجازاتھايی که دادگاه تعيين میکند
– غرامتھای مربوط به تصادفات )مانند تصادفات رانندگی( ،جز در شرايط خاص
– کمکھزينه دانشجويی/وامھای مکمل
بدھیھای جديدی که پس از شروع دوره ورشکستگی به شما تحميل میشود.

برای جلوگيری از تعليق گواھينامه رانندگی و/يا پالک وسيله نقليه موتوری ،بايد بدھیھای مربوط به
پارکينگ ،عبور و مرور و ساير موارد نقض قوانين ايالتی را بپردازيد .بيشتر ايالتھا
اين اختيار را دارند که گواھینامه شما يا پالک وسيله نقليه موتوری شما را تا زمان پرداخت بدھی
تعليق کنند.
اگر برخی بدھیھای مربوط به خدمات ضروری منزلتان )مانند برق ،گاز ،تلفن( را نپردازيد ،امکان
قطع شدن اين خدمات وجود دارد.
اداره ماليات استراليا ) (ATOممکن است استرداد ماليات شما را نگه دارد و آن را با مبلغی که به دولت
فدرال )مثالً  ،ATOآژانس مراقبت از کودک( داريد ،موازنه کند.
بدھیھايی که بايد در پايان دوره ورشکستگی بازپرداخت کنيد
ھر چند در پايان دوره ورشکستگی از بيشتر بدھیھا خالص میشويد ،بدھیھای ديگری نيز وجود دارد
ً
مثال ،پس از دوره ورشکستگی در
که ممکن است بازپرداخت آنھا پس از دوره ورشکستگی ھم الزم باشد.
قبال موارد زير مسئول خواھيد بود:


بدھیھايی که به دليل کالهبرداری تحميل میشود



بدھیھای نفقه ،از جمله مراقبت از کودک
بدھیھای انباشت شده ) HECSطرح کمک به آموزش عالی( و ) HELPبرنامه وام آموزش
عالی(.

بستانکاران چه وضعيتی خواھند داشت؟
بستانکاران بدون وثيقه معموالً حق وصول بدھی خود را از دست میدھند ،يعنی:
بانکھا ،شرکتھای سرمايهگذاری و اتحاديهھای اعتباری ويژه وامھای شخصی ،ارائهدھندگان

کارتھای اعتباری و کارتھای فروشگاھی،
پزشکان ،وکال و بازرگانان.

اگر ورشکسته شويد ،اقدامات قانونی که از طرف بستانکاران بدون وثيقه عليه شما صورت گرفته است،
بايد متوقف شود؛
مانند صدور احضاريه ،برداشت از درآمد يا حساب بانکی يا اقدامات وصول به وسيله کالنتر يا مامور
اجرای حکم.
اگر بستانکاران بر وصول مطالبات خود پافشاری کنند ،بايد فوری موضوع را به سرپرست خود اطالع
دھيد تا آنھا را از ورشکستگی شما آگاه کند .اگر برای پرداخت بدھیھای خود تحت فشار يا آزار قرار
بگيريد ،میتوانيد اطالعات بيشتر را از وبسايت کميسيون رقابت و مصرفکننده استراليا به نشانی
 www.accc.gov.auدريافت کنيد .ھمچنين برای آشنا شدن با حقوق خود به عنوان مصرفکننده و
روالھای طرح شکايت میتوانيد با شماره  1300 302 502با  Infocentreتماس بگيريد.
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بستانکاران دارای وثيقه در قبال اموال شما تضمين دارند و اگر شما در پرداخت بدھی آنھا کوتاھی کنيد
میتوانند اموال شما را مصادره کنند و بفروشند؛ مثالً:



بانکھای دارای ادعای رھن ملک
شرکتھای سرمايهگذاری دارای حق رھن اموال شخصی ،اجاره يا سند فروش خودرو ،اثاثيه يا
وسايل برقی
ترتيبات خريد اقساطی در صورتی که مبلغ کامل را نپرداخته باشيد



بستانکارانی که بر اساس قانون دولت در قبال خانه و زمين تضمين داشته باشند ،مانند نرخھای
شورا/بخش و نرخھای آب.



اگر ورشکسته شويد ،بستانکاران دارای وثيقه میتوانند برای آگاه شدن از وضعيت اموالتان با
شما تماس بگيرند .ممکن است بتوانيد اقداماتی برای
حفظ اموال دارای وثيقه انجام دھيد .ھر چند ،پيشاپيش بايد با مشاور مالی يا سرپرست امور ورشکستگی
مشورت کنيد.
برخی بستانکاران ممکن است مالکيت اقالم خريده شده از آنھا را تا زمان پرداخت مبلغ کامل قيمت حفظ
کنند )مثالً فروش بر اساس مفاد حفظ مالکيت ،کاالھای مشمول تحويل امانی يا حقالعمل( .بستانکار
دارای وديعه يا تعھد )مثالً صاحبخانه( میتواند آن را نگه دارد تا بدھی شما کاھش يابد.
اگر در زمينه سامان دادن به وضعيت بدھیھا و جلب رضايت بستانکاران مشکل داريد ،بايد با
بستانکاران صحبت کنيد و ببينيد که آيا بدھی شما مشمول وثيقه است يا خير .اگر نمیدانيد که بدھیھا و
بستانکاران شما از چه نوعی ھستند ،بايد با مشاور مالی مشورت کنيد.
 .Dمسافرت به خارج از کشور
توانم از استراليا خارج شوم؟اگر ورشکسته شوم ،آيا می
فقط در صورتی میتوانيد استراليا را ترک کنيد که پيشاپيش مجوز کتبی اين کار را از سرپرست خود
گرفته باشيد.
سرپرست شما بايد قانع شود که شما برای سفر پيشنھادی خود داليل قانونی داريد ،مثالً:
اين سفر يکی از شرايط شغل شما باشد ،يا

اين سفر به داليل انسانی صورت بگيرد.

سرپرست ممکن است برای صدور مجوز سفر شرطھايی تعيين کند؛ از جمله:




مدت سفر
تاريخ بازگشت به استراليا ،و/يا
پرداخت سھم درآمدی )مبالغ اجباری که برای پرداخت طلب بستانکاران از درآمد شما کسر میشود(
ارزيابی شده پيش از مسافرت.

داشتن گذرنامه برای شما بالمانع است ،ھر چند اگر سرپرست از شما بخواھد بايد آن را به وی تحويل
دھيد.
در موارد زير سرپرست میتواند از دادن مجوز سفر خودداری کند:



شما به تعھدات خود طبق "قانون ورشکستگی" عمل نکرده باشيد ،مثالً "اطالعيه امور" را پر نکرده
باشيد ،يا
شما ملزم به ھمکاری با سرپرست برای رسيدگی به امور ورشکستگی خود باشيد ،يا
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تحقيقات سرپرست پايان يافته باشد.

ھشدار:
اگر استراليا را بدون اجازه سرپرست خود ترک کنيد يا با اجازه سرپرست از استراليا خارج شويد ولی در
زمان مقرر به استراليا بازنگرديد ،سرپرست ممکن است با آزاد شدن شما از بدھیھا مخالفت کند .در اين
صورت ،دوره ورشکستگی شما از تاريخ بازگشت شما به استراليا تا پنج سال تمديد میشود.
اگر در خارج از کشور باشيد و سرپرست از شما بخواھد که به استراليا بازگرديد و شما از اين کار
خودداری کنيد ،سرپرست ممکن است با برائت شما مخالفت کند .در اين صورت ،دوره ورشکستگی شما
از تاريخ بازگشت شما به استراليا تا ھشت سال تمديد میشود.
ترک کردن يا اقدام به ترک استراليا بدون مجوز کتبی سرپرست طبق قانون ورشکستگی جرم محسوب
میشود .مجازات اين جرم تحمل حداکثر سه تا ھشت سال حبس است.
نقض ھر يک از شرايط سفر که سرپرست شما تعيين میکند نيز طبق قانون ورشکستگی جرم محسوب
میشود .مجازات اين جرم تحمل حداکثر  12ماه حبس است.
چگونه برای گرفتن مجوز اقدام کنم؟
به محض آگاه شدن از احتمال خروج از استراليا بايد با سرپرست خود تماس بگيريد و وضعيت خود را
برای وی شرح دھيد.
اگر "سرپرست رسمی" ) (AFSAمديريت امور ورشکستگی شما را بر عھده داشته باشد ،شما ملزم به
پرداخت ھزينه درخواست سفر به خارج از کشور خواھيد شد.
اگر سرپرست شما" ،سرپرست رسمی" باشد ،بھتر است که درخواست مجوز سفر به خارج از کشور
را از طريق فرم "درخواست مجوز سفر به خارج از کشور در دوره ورشکستگی" ارائه کنيد زيرا
بدين ترتيب میتوانيد ھمه اطالعات الزم برای کسب مجوز را ارائه کنيد .سپس میتوانيد اين فرم را به
ھمراه کارمزد درخواست سفر به خارج از کشور تسليم کنيد.

سرپرست شما برای بررسی درخواست شما به زمان و اطالعات کافی نياز دارد .درخواست شما بايد
کتبی باشد تا سرپرست دقيقا ً خواسته شما را بفھمد .تصميم سرپرست و شرايط تعيين شده برای سفر شما
به سرعت به آگاھی شما میرسد.
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اگر .ھای خود را مستقيما ً با خود وی در ميان بگذاريداگر به تصميم سرپرست معترض باشيد ،بايد نگرانی
را تسليم دادگاه فدرال يا دادگاه توانيد درخواست بازبينیھمچنان از تصميم سرپرست ناراضی باشيد ،می
.پيش از اين اقدام بايد از مشاوره حقوقی بھره بگيريد .بدوی فدرال کنيد
 .Eبرائت
برائت چيست؟
برائت يعنی اين که دوره ورشکستگی شما پايان يافته است و شما ديگر ورشکسته نيستيد.
دوره ورشکستگی من چه زمانی پايان میيابد؟
اگر داوطلبانه اعالم ورشکستگی کرده باشيد ،دوره ورشکستگی شما به طور خودکار پس از سه سال و
يک روز از زمان ارائه درخواست ورشکستگی و "اطالعيه امور" به  ،AFSAپايان میيابد.
اگر يکی از بستانکاران شما ورشکست شود ،دوره ورشکستگی شما به طور خودکار پس از سه سال و
يک روز از زمان ارائه "اطالعيه امور" به  AFSAپايان میيابد .الزم است که "اطالعيه امور" را به
موقع به  AFSAارائه کنيد زيرا تاخير در اين باره ممکن است دوره ورشکستگی شما را بيش از سه سال
کند.
در برخی موارد ،دوره ورشکستگی شما ممکن است بيش از سه سال شود .مثالً اگر سرپرست شما
اخطار مخالفت با برائت را تسليم  AFSAکند.
آيا ارائه درخواست برائت الزامی است؟
لزومی ندارد که برای برائت اقدام کنيد .ھر چند ،میتوانيد تاييديه برائت از ورشکستگی را به يکی
از روشھای زير بگيريد:



ارائه درخواست به سرپرست ،يا
جستجوی پايگاه داده عمومی ،نمايه ملی ورشکستگی شخصی ) (NPIIکه  AFSAآن را مديريت
میکند ،و دريافت چکيدهای که تاريخ برائت شما را مشخص میکند .برای ارائه اين سرويس کارمزد
دريافت میشود.

پس از برائت چه اتفاقی میافتد؟
نام شما به عنوان ورشکسته خالص شده ھميشه در پايگاه داده عمومی ) (NPIIباقی میماند.
سازمانھای اعالم اعتبار نيز پرونده ورشکستگی افراد را نگه میدارند .اين پروندهھا به مدت محدود
حتی پس از برائت شما حفظ میشود .میتوانيد با آنھا تماس بگيريد تا:
مطمئن شويد که آنھا پرونده اعتباری شما را بهروز کردهاند تا برائت شما را نشان دھد
بفھميد که آنھا تا چه مدت موضوع ورشکستگی شما را در پرونده اعتباری شما انعکاس میدھند.
پس از برائت تعھدات قانونی من چه خواھد بود؟
مديريت امور ورشکستگی شما ممکن است پس از برائت شما ادامه يابد .سرپرست شما ممکن است
تحقيقات يا کار فروش اموال را به پايان نرسانده باشد يا شما ھمچنان ملزم به پرداخت سھم درآمدی باشيد.



شما بايد به سرپرست خود کمک کنيد تا مديريت امور ورشکستگی شما را به پايان برساند.
اگر سرپرست از شما بخواھد ،بايد تغيير نشانی يا شرايط مالی را به آگاھی وی برسانيد.



شما بايد سھم درآمدی باقیمانده را بپردازيد.
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ھا را بايد بپردازم؟از برائت کدام بدھی پس
اگر يکی از انواع بدھیھای زير را داشته باشيد ،ممکن است مجبور شويد که حتی پس از برائت به
بازپرداخت آنھا ادامه دھيد.


جرايم و مجازاتھايی که دادگاه تعيين میکند
غرامتھايی که بابت تصادف )مثالً حوادث رانندگی( مطالبه میشود ،مگر اين که ،پيش از
ورشکستگی ،مبلغ غرامت با رای دادگاه تعيين شده باشد يا با طرف ديگر به توافق کتبی رسيده باشيد





بدھیھای مربوط به مراقبت از کودک
بدھیھای مربوط به نفقه
بدھیھای  HELPدانشجو و وامھای دانشجويی )برای کسب اطالعات بيشتر با اداره ماليات
استراليا تماس بگيريد(



بدھیھايی که به دليل کالهبرداری تحميل میشود.



برای دارايیھای من چه اتفاقی میافتد؟
سرپرست میتواند اموالی را که پيش از ورشکستگی يا در دوره ورشکستگی کسب میکنيد نيز تا دوره
معينی بفروشد .پس از برائت اين اموال به طور خودکار به شما بازگردانده نمیشود.
آيا ممکن است دوره ورشکستگی من بيش از سه سال شود؟
اگر سرپرست اخطار مخالفت با برائت را تسليم  AFSAکند ،دوره ورشکستگی شما ممکن است تا پنج يا
ھشت سال تمديد شود.
سرپرست شما به داليل متعدد میتواند اخطار مخالفت صادر کند؛ مثالً به دليل کوتاھی شما در:
 ارائه اطالعات به ،و ھمکاری با ،سرپرست خود
 ارائه ھمه اطالعات درآمدی به سرپرست خود پرداخت سھم درآمدی ارزيابی شده
 ارائه توضيحات درباره چگونگی خرج شدن پول ،يا
 ارائه اطالعات درباره ھمه اموال و بستانکاران.
ممکن است بيش از يک اخطار مخالفت صادر شود.
میتوانيد از بازرس کل بخواھيد که اخطار مخالفت را بازبينی کند .درخواست کتبی بازبينی بايد ظرف
 60روز از زمان آگاه شدن از مخالفت ،تسليم شود .برای کسب اطالعات درباره بازبينی اخطار مخالفت
با  AFSAتماس بگيريد.
 .Fابطال
ابطال چيست؟
ابطال ،باطل اعالم کردن ورشکستگی است .سه روش برای باطل اعالم کردن ورشکستگی
وجود دارد:
 .iبدھیھای بستکانکاران شامل بھره و کارمزد و مخارج سرپرست به طور کامل پرداخت شود.
 .iiبستانکاران شما مصالحه يا توافقی را میپذيرند که بر اساس آن پيشنھادی برای تسويه بدھی با
پرداخت مبلغی کمتر از کل بدھی داده میشود.
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اطالعاتی درباره ورشکستگی شخصی برای بدھکاران

 .iiارائه درخواست به دادگاه در شرايط محدود.
آثار ابطال:



ابطال ھميشه در پايگاه داده عمومی يعنی پايگاه داده نمايه ملی ورشکستگی شخصی )(NPII
ثبت میشود.
اموالی که سرپرست برای پرداخت طلب بستانکاران به آنھا نياز ندارد به اضافه مخارج و
کارمزدھا به شما بازگردانده میشود.

 .Iابطال با پرداخت کل بدھی
ورشکستگی شما باطل میشود ،به شرطی که:
بدھیھای شما و بھرهای که به مطالبات بستانکاران تعلق میگيرد به ھمراه ھزينه نقد سازی و

مخارج و کارمزد سرپرست به طور کامل پرداخت شود.
برای اين که بدانيد چقدر بايد پرداخت کنيد ،با سرپرست خود تماس بگيريد .پول الزم برای پرداخت بدھی
کامل معموالً با فروش اموال به وسيله سرپرست يا از منبعی که در اختيار سرپرست نيست ،مانند پولی که
بستگانتان فراھم میکنند ،تامين میشود .ورشکستگی شما زمانی باطل میشود که آخرين نوبت
بازپرداخت از اموال شما صورت بگيرد.
 .IIابطال با مصالحه يا توافق
مصالحه يا توافق پيشنھادھايی ھستند که فرد ورشکسته از طريق سرپرست خود برای تسويه بدھیھای
خود ارائه میکند .بستانکاران برای پذيرفتن يا نپذيرفتن اين پيشنھادھا رایگيری میکنند .پيشنھاد:
ممکن است شامل اموال مشمول ورشکستگی باشد

ً
ممکن است شامل پولھا يا اموال ديگری که معموال در اختيار بستانکاران نيست )مانند پولی که

بستگان فراھم میکنند( ،باشد.
اين پيشنھادھا به نفع بستانکاران است زيرا آنھا از مزيتی بھرهمند میشوند که از راه ديگر در دسترس
آنھا نيست.
ھمه بستانکاران سھم مساوی از مزايا میگيرند مگر اين که در پيشنھاد شما طور ديگری ذکر شده باشد.
پيشنھاد کتبی و امضا شده شما بايد تسليم سرپرست شود و:



ضوابط را مشخص کرده باشد
روش پرداخت کارمزد و مخارج سرپرست را ذکر کرده باشد.

پيش از نھايی کردن پيشنھاد و درخواست از سرپرست برای تشکيل جلسه بستانکاران و بررسی رسمی
پيشنھاد ،بايد:



الزامات تھيه پيشنھاد را به کمک سرپرست بررسی کنيد
پيشنھاد آماده شده را با حضور بستانکاران عمده بررسی کنيد و ببينيد که آيا پذيرفتنی ھست يا خير.

سرپرست ممکن است:
 ترتيبی دھد که مخارج و ھزينهھای جلسه از محل سپرده مشخصی تامين شود ،يا
 در صورتی که چگونگی پرداخت کارمزد سرپرست -که بستانکاران تاييد کردهاند -در پيشنھاد
مشخص نشده باشد و امکان برداشت آن از اموال وجود نداشته باشد ،از تشکيل دادن جلسه
خودداری کند.
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جلسه بستانکاران
سرپرست میتواند جلسه بستانکاران را برای بررسی پيشنھاد شما و رایگيری درباره آن تشکيل دھد.
اطالعيه اين جلسه در وبسايت  (www.afsa.gov.au) AFSAدرج میشود .موارد زير برای
تکتک بستانکاران فرستاده میشود:
 اطالعيه و دستور کار جلسه
 نسخهای از پيشنھاد شما
 گزارش سرپرست شما.
اگر سرپرست شما الزم بداند بايد در جلسه شرکت کنيد .در جلسه میتوانيد ضوابط پيشنھاد خود را
اصالح کنيد ولی اين اصالح نبايد به گونهای باشد که کارمزد سرپرست را کاھش دھد.
گزارش سرپرست
در گزارش قابل ارائه به بستانکاران بايد مشخص شود که آيا آنھا از پذيرش پيشنھاد سود میبرند يا خير.
ھمچنين در اين گزارش بايد موارد زير مشخص شود:
مرجع تامينکننده وجوه

جزييات اموال ،فرآيند نقد سازی و مزايا

کارمزد و مخارج سرپرست

جزييات اقدامات و توافقات مالی شما.

پذيرش پيشنھاد از سوی بستانکاران
پذيرش نيازمند رای "بله" اکثريت بستانکاران رای دھنده است به شرطی که آنھا نماينده حداقل  %75از
ارزش دالری مطالبات باشند.
اگر پيشنھاد شما پذيرفته شود
ورشکستگی شما فوری باطل میشود و:


کارمزد و مخارج سرپرست شما پرداخت میشود

مطالبات بستانکاران شما پرداخت میشود.

ھمه بستانکارانی که طلب آنھا در دوره ورشکستگی شما قابل مطالبه است ملزم به رعايت ضوابط
پيشنھاد میشوند.
اگر پيشنھاد شما رد شود
دوره ورشکستگی شما ادامه میيابد .سرپرست شما:


وجوه پوشش دھنده مخارج و ھزينهھای تشميل جلسه را از سپرده احتمالی کسر میکند

پول تھيه شده برای پيشنھاد را باز میگرداند.

تغيير مصالحه يا توافق
بستانکاران میتوانند در زمينه تغيير دادن مصالحه يا توافق سازش کنند.
فسخ و انقضا
بستانکاران يا سرپرست شما میتوانند از دادگاه فدرال يا از دادگاه بدوی فدرال بخواھند که مصالحه يا
توافق را فسخ کند ،اگر:




نامعقول باشد
با قانون ورشکستگی ھمخوانی نداشته باشد
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شما اطالعات گمراهکننده يا نادرست ارائه کرده باشيد ،يا

اطالعاتی درباره ورشکستگی شخصی برای بدھکاران

شما يکی از ضوابط را نقض کنيد.

بستانکاران يا سرپرست شما میتوانند ورشکسته شدن دوباره شما را ھمزمان با ارائه درخواست فسخ يا
انقضای مصالحه يا توافق شما خواستار شوند.
 .IIIابطال با رای دادگاه
اگر تشخيص دھيد که نبايد ورشکست میشديد يا نبايد درخواست ورشکستگی ارائه میداديد ،میتوانيد از
دادگاه بخواھيد که ورشکستگی شما را باطل کند .در اين زمينه میتوانيد از مشاوره حقوقی استفاده کنيد.
 .Gکارمزدھا و ھزينهھا
سرپرست بابت مديريت امور ورشکستگی شما مستحق دريافت کارمزد است.
اگر سرپرست رسيدگیکننده به امور ورشکستگی شما "سرپرست رسمی" باشد ،کارمزد طبق قانون
مشخص میشود و معموالً مبتنی بر درصد وجوه نقد شده خواھد بود *.کارمزد را نمیتوان مستقيما ً از
شما دريافت کرد مگر اين که در پی ابطال ورشکستگی خود باشيد.
اگر سرپرست رسيدگیکننده به امور ورشکستگی شما سرپرست ثبت شده باشد ،کارمزد معموالً با نرخ
ساعتی حساب میشود .اگر وجوه نقد شده کافی نباشد ،سرپرست ثبت شده میتواند کارمزد حداقل قانونی را
مطالبه کند*^.
اگر به مبلغ کارمزد سرپرست خود معترض باشيد ،میتوانند درخواست بازبينی مستقل دستمزد سرپرست
)از جمله کارمزد و ھزينهھا( را به بازرس کل در امور ورشکستگی ارائه کنيد .بازرس کل در امور
ورشکستگی کار بازبينی را طبق شرايط خاصی انجام میدھد .برای کسب اطالعات بيشتر به دستور 16
روال بازرس کل در ) (www.afsa.gov.auمراجعه کنيد.
وجوھی که سرپرست در جريان مديريت خود نقد میکند ،مشمول کارمزد نقدسازی* )ماليالت دولتی(
میشود که اين کارمزد را سرپرست مستقيما ً به دولت میپردازد .بھره به دست آمده از وجوه وصول شده
به وسيله سرپرست بايد به دولت پرداخت شود.
*به "کارمزد و مخارج  "AFSAدر وبسايت  AFSAمراجعه کنيد
^ درباره دورهھای ورشکستگی که در روز  1دسامبر  2010و پس از آن آغاز شده است ،کاربرد
ندارد
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