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         2012012012015555/201/201/201/2016666  
 அ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைண– 1: 1: 1: 1: வ��தக�வ��தக�வ��தக�வ��தக�    அ�ல�அ�ல�அ�ல�அ�ல�    வியாபார�தி�வியாபார�தி�வியாபார�தி�வியாபார�தி�    �லமான�லமான�லமான�லமான    இலாப�க�இலாப�க�இலாப�க�இலாப�க�    ((((கண��� ����கைள இைண��ககண��� ����கைள இைண��ககண��� ����கைள இைண��ககண��� ����கைள இைண��க))))    வ�தக�தி� அ�ல� வியாபார�தி� வ�தக�தி� அ�ல� வியாபார�தி� வ�தக�தி� அ�ல� வியாபார�தி� வ�தக�தி� அ�ல� வியாபார�தி� ெபயெபயெபயெபய த�ைம த�ைம த�ைம த�ைம  �கவாி�கவாி�கவாி�கவாி வ�மான� வ�மான� வ�மான� வ�மான� ( பா பா பா பா)                             ெமா�தெமா�தெமா�தெமா�த    வ�மான�வ�மான�வ�மான�வ�மான�    ( ( ( ( இ�ெதாைகையஇ�ெதாைகையஇ�ெதாைகையஇ�ெதாைகைய    விபர�திர!"�விபர�திர!"�விபர�திர!"�விபர�திர!"�    �#�#�#�#    P010 P010 P010 P010 இ�இ�இ�இ�    �றி%பி#க�றி%பி#க�றி%பி#க�றி%பி#க))))    P021P021P021P021     அ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைண    - 2222 ேதறியேதறியேதறியேதறிய    ஆ���ஆ���ஆ���ஆ���    ெபெபெபெப�மதி�மதி�மதி�மதி    ம ��ம ��ம ��ம ��/அ�ல�அ�ல�அ�ல�அ�ல�    வாடைகவாடைகவாடைகவாடைக     2222AAAA.... ேதறிய ஆ��� ெப�மதிேதறிய ஆ��� ெப�மதிேதறிய ஆ��� ெப�மதிேதறிய ஆ��� ெப�மதி    ெசா�தி� அைமவிட�ெசா�தி� அைமவிட�ெசா�தி� அைமவிட�ெசா�தி� அைமவிட� ேசாைலவாி மதி%)#ேசாைலவாி மதி%)#ேசாைலவாி மதி%)#ேசாைலவாி மதி%)# ேதறிய ஆ+#% ேதறிய ஆ+#% ேதறிய ஆ+#% ேதறிய ஆ+#% ெப�மதிெப�மதிெப�மதிெப�மதி             உப ெமா�த�உப ெமா�த�உப ெமா�த�உப ெமா�த�    P031P031P031P031        2222BBBB.... வாடைகவாடைகவாடைகவாடைக ெசா�தி� அைமவிட�ெசா�தி� அைமவிட�ெசா�தி� அைமவிட�ெசா�தி� அைமவிட� ேசாைலவாி ேசாைலவாி ேசாைலவாி ேசாைலவாி மதி%)#மதி%)#மதி%)#மதி%)# ெமா�த வாடைகெமா�த வாடைகெமா�த வாடைகெமா�த வாடைக உாிைமயாளாினா� உாிைமயாளாினா� உாிைமயாளாினா� உாிைமயாளாினா� ெச-�த%ப!ட ெச-�த%ப!ட ெச-�த%ப!ட ெச-�த%ப!ட ேசாைலவாிேசாைலவாிேசாைலவாிேசாைலவாி தி��த தி��த தி��த தி��த ேவேவேவேவைலக.�கான ைலக.�கான ைலக.�கான ைலக.�கான வி#ெதாைகவி#ெதாைகவி#ெதாைகவி#ெதாைக ேதறிய ேதறிய ேதறிய ேதறிய வ�மான�வ�மான�வ�மான�வ�மான�                               உப ெமா�த�உப ெமா�த�உப ெமா�த�உப ெமா�த�    P032P032P032P032     ேதறியேதறியேதறியேதறிய    ஆ+#%ஆ+#%ஆ+#%ஆ+#%    ெப�மதிெப�மதிெப�மதிெப�மதி    ம���ம���ம���ம���    ெமா�தெமா�தெமா�தெமா�த    வாடைகக/வாடைகக/வாடைகக/வாடைகக/(P031+P032)((P031+P032)((P031+P032)((P031+P032)(இ�ெதாைகையஇ�ெதாைகையஇ�ெதாைகையஇ�ெதாைகைய    விபர�திர!"�விபர�திர!"�விபர�திர!"�விபர�திர!"�        �#�#�#�#    P020  P020  P020  P020  இ�இ�இ�இ�    �றி%பி#க�றி%பி#க�றி%பி#க�றி%பி#க.).).).)    P035P035P035P035        அ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைண––––    3:3:3:3: ப�கிலாப�க�ப�கிலாப�க�ப�கிலாப�க�ப�கிலாப�க�    (0ல�தி�0ல�தி�0ல�தி�0ல�தி�    10%10%10%10% வாிவாிவாிவாி    ககககழி�க%படாதழி�க%படாதழி�க%படாதழி�க%படாத    ப2கிலாப2க/ப2கிலாப2க/ப2கிலாப2க/ப2கிலாப2க/)     க�பனியி� ெபயக�பனியி� ெபயக�பனியி� ெபயக�பனியி� ெபய 31/03/20131/03/20131/03/20131/03/2016666 ஆ3ஆ3ஆ3ஆ3    திகதியி�திகதியி�திகதியி�திகதியி�    உ/ளவாறானஉ/ளவாறானஉ/ளவாறானஉ/ளவாறான    ப2�களி�ப2�களி�ப2�களி�ப2�களி�    எ+ணி�ைகஎ+ணி�ைகஎ+ணி�ைகஎ+ணி�ைக ெமா�த% ப2கிலாப�ெமா�த% ப2கிலாப�ெமா�த% ப2கிலாப�ெமா�த% ப2கிலாப� 1    2    3    4    ெெெெமமமமாாாா����தததத����    ((((இஇஇஇ����ெெெெததததாாாாைைைைககககைைைையயயய    வவவவிிிிபபபபரரரர����ததததிிிிரரரர!!!!""""����    ����####    PPPP000033330000    இஇஇஇ����    ����றறறறிிிி%%%%பபபபிிிி####கககக))))    PPPP000044441111     
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அ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைண––––    4:4:4:4: வ�%வ�%வ�%வ�%    (நி��திநி��திநி��திநி��தி    ைவ�க%ப!டைவ�க%ப!டைவ�க%ப!டைவ�க%ப!ட    வாிவாிவாிவாி    0ல�தி�0ல�தி�0ல�தி�0ல�தி�    கழி�க%ப!"கழி�க%ப!"கழி�க%ப!"கழி�க%ப!"ராதவிட��ராதவிட��ராதவிட��ராதவிட��)     வ2கி அ�ல� நிதி நி�வன�வ2கி அ�ல� நிதி நி�வன�வ2கி அ�ல� நிதி நி�வன�வ2கி அ�ல� நிதி நி�வன� 2012012012016666.03.31.03.31.03.31.03.31 ஆ3ஆ3ஆ3ஆ3    திகதியி�திகதியி�திகதியி�திகதியி�    உ/ளவாறானஉ/ளவாறானஉ/ளவாறானஉ/ளவாறான    �த6!#��த6!#��த6!#��த6!#�    ெதாைகெதாைகெதாைகெதாைக கண�� இல�க�கண�� இல�க�கண�� இல�க�கண�� இல�க� வ!" வ�மான� வ!" வ�மான� வ!" வ�மான� வ!" வ�மான� ( பா பா பா பா)                     ெமா�த�ெமா�த�ெமா�த�ெமா�த�    ((((இ�ெதாைகையஇ�ெதாைகையஇ�ெதாைகையஇ�ெதாைகைய    விபர�திர!"�விபர�திர!"�விபர�திர!"�விபர�திர!"�    �#�#�#�#    P040 P040 P040 P040 இ�இ�இ�இ�    �றி%பி#க�றி%பி#க�றி%பி#க�றி%பி#க))))    P051P051P051P051      அ�அ�அ�அ�டவைணடவைணடவைணடவைண––––    5:5:5:5: ஆ���ஆ���ஆ���ஆ���    ெதாைகக�ெதாைகக�ெதாைகக�ெதாைகக�    ம ��ம ��ம ��ம ��    ேவ��ாிைமக�ேவ��ாிைமக�ேவ��ாிைமக�ேவ��ாிைமக�    ேபா�றைவேபா�றைவேபா�றைவேபா�றைவ         வ�மான விபர�வ�மான விபர�வ�மான விபர�வ�மான விபர� ெச-�தியவாி� விபர�ெச-�தியவாி� விபர�ெச-�தியவாி� விபர�ெச-�தியவாி� விபர� வ�மான� வ�மான� வ�மான� வ�மான� ( பா பா பா பா)          ெமா�த�ெமா�த�ெமா�த�ெமா�த�    ((((இ�ெதாைகையஇ�ெதாைகையஇ�ெதாைகையஇ�ெதாைகைய    விபர�திர!"�விபர�திர!"�விபர�திர!"�விபர�திர!"�    �#�#�#�#    P050P050P050P050    இ�இ�இ�இ�    �றி%பி#க�றி%பி#க�றி%பி#க�றி%பி#க))))        P061P061P061P061      அ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைண––––    6:6:6:6: ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�    ஏேத'�ஏேத'�ஏேத'�ஏேத'�    �ல�களி)*+��ல�களி)*+��ல�களி)*+��ல�களி)*+�    கிைட,-�கிைட,-�கிைட,-�கிைட,-�    வ*மான�வ*மான�வ*மான�வ*மான�      வ�மான விபர�வ�மான விபர�வ�மான விபர�வ�மான விபர� ெச-�தியவாி� ெபய ம��� �கவாிெச-�தியவாி� ெபய ம��� �கவாிெச-�தியவாி� ெபய ம��� �கவாிெச-�தியவாி� ெபய ம��� �கவாி வ�மான�வ�மான�வ�மான�வ�மான�          ெமா�த�ெமா�த�ெமா�த�ெமா�த�    ((((இ�ெதாைகையஇ�ெதாைகையஇ�ெதாைகையஇ�ெதாைகைய    விபர�திர!"�விபர�திர!"�விபர�திர!"�விபர�திர!"�    �#�#�#�#    P060 P060 P060 P060 இ�இ�இ�இ�    �றி%பி#க�றி%பி#க�றி%பி#க�றி%பி#க))))    P071P071P071P071      அ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைண––––    7:7:7:7: வில,களி�.,க� வில,களி�.,க� வில,களி�.,க� வில,களி�.,க�          7777AAAA.        ேதறிய ஆ��� ெப�மதி ேதறிய ஆ��� ெப�மதி ேதறிய ஆ��� ெப�மதி ேதறிய ஆ��� ெப�மதி  அைமவிட�அைமவிட�அைமவிட�அைமவிட� ேதறிய ஆ+#% ெப�மதி ேதறிய ஆ+#% ெப�மதி ேதறிய ஆ+#% ெப�மதி ேதறிய ஆ+#% ெப�மதி ( பா பா பா பா)              உப ெமா�த	  P081P081P081P081      �றி%7�றி%7�றி%7�றி%7    1:1:1:1:----  உ
க� நி�வன�தினா� நி�வகி�க�ப�	 ெபா� வண�க�தல	, அத� வள�க�, நி�வன�தி��  ெசா"தமான�	 நி�வன�தி� ஏேத%	 ஒ' ேநா�க�தி�காக மா�திர	 நி�வன�தினா� பய�ப��த�ப�வ�மான ஏேத%	 இட
களி� அ�ல� வள�களி� ேதறிய ஆ-�� ெப�மதி         7777BBBB....         ெசா��,களி� �லமான வ*மான�க�  ெசா��,களி� �லமான வ*மான�க�  ெசா��,களி� �லமான வ*மான�க�  ெசா��,களி� �லமான வ*மான�க�   அைமவிட�அைமவிட�அைமவிட�அைமவிட� மானிய� வழ2க%ப!ட ேநா�க�மானிய� வழ2க%ப!ட ேநா�க�மானிய� வழ2க%ப!ட ேநா�க�மானிய� வழ2க%ப!ட ேநா�க� இலாப2க/ ம��� இலாப2க/ ம��� இலாப2க/ ம��� இலாப2க/ ம��� வ�மான2க/வ�மான2க/வ�மான2க/வ�மான2க/             உப ெமா�த� உப ெமா�த� உப ெமா�த� உப ெமா�த�     P082P082P082P082     ெமா�த�ெமா�த�ெமா�த�ெமா�த�    (P081+P082) /(P081+P082) /(P081+P082) /(P081+P082) /இ�ெதாைகையஇ�ெதாைகையஇ�ெதாைகையஇ�ெதாைகைய    விபர�திர!"�விபர�திர!"�விபர�திர!"�விபர�திர!"�    �#�#�#�#    P095P095P095P095இ�இ�இ�இ�    �றி�றி�றி�றி%பி#க%பி#க%பி#க%பி#க) ) ) )     P083P083P083P083      �றி%7�றி%7�றி%7�றி%7    2222 - நி�வன�தினா� நி�வகி�க�ப�	 ெபா� வண�க� தலெமா���� 1815 மா�  02 ஆ" திகதி�� .�ன� ./��ாிய அ�ல� ேவ� மானிய�தி� 0ல	 அ�பளி�1  ெச2ய�ப3ட ெசா�தி� 0லமான வ'மான	. ம
ாத
ிரி
கள்



அ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைண––––    8:8:8:8: வ��தக�வ��தக�வ��தக�வ��தக�    அ�ல�அ�ல�அ�ல�அ�ல�    வியாவியாவியாவியாபார�தி�பார�தி�பார�தி�பார�தி�    �லமான�லமான�லமான�லமான    கழி,ககழி,ககழி,ககழி,க    1%2மான1%2மான1%2மான1%2மான    ந�ட�க�ந�ட�க�ந�ட�க�ந�ட�க� (கண��� ����கைள இைண��ககண��� ����கைள இைண��ககண��� ����கைள இைண��ககண��� ����கைள இைண��க)  வியாபார�தி� ெபயவியாபார�தி� ெபயவியாபார�தி� ெபயவியாபார�தி� ெபய  வியாபார�தி� �கவாிவியாபார�தி� �கவாிவியாபார�தி� �கவாிவியாபார�தி� �கவாி  வியாபார�தி� த�ைமவியாபார�தி� த�ைமவியாபார�தி� த�ைமவியாபார�தி� த�ைம  ந!ட�தி� ெப�மதி ந!ட�தி� ெப�மதி ந!ட�தி� ெப�மதி ந!ட�தி� ெப�மதி                  .�ைனய வ'ட�தி5'"� .�ெகா-�வர�ப3ட கழி�க ./7மான ந3ட
க� PPPP101101101101     இ8வ'ட�தி� ஏ�ப3ட ந3ட
க�  P101AP101AP101AP101A     ெமா�த	 P102P102P102P102     ெமா�த நியதி ச3ட வ'மான�தி� 35% (விபர�திர3/� 9� P097 இ� உ�ள ெதாைகயி� 35%) P103P103P103P103      P102 அ�ல�  P103 இ� �ைற"த ெதாைக (இ�ெதாைகைய விபர�திர3/� 9� P100 இ� �றி�பி�க) P104P104P104P104     அ��த வ'ட�தி�� .�ெகா-� ெச�ல�ப3ட கழி�க ./7மான ந3ட
களி� மீதி (P102-P104) P105P105P105P105      -றி�.-றி�.-றி�.-றி�. 4 4 4 4         வ��தக	, வியாபார	, வா-ைம� ெதாழி� அ�ல� ெதாழி� எ�பவ�றி� ஏ�ப3ட (0லதன ந3ட	 அ�லாத) ந3ட	, அ� இலாபமாக இ'��	 ச"த��ப�தி� மதி�பிட�9/யதாக இ'�பி�, அதைன� கழி�பத�� இடமளி�க�ப�	. எ8வாறாயி%	, அ8வா� ந3ட
கைள� கழி�ப� இ"த வாி மதி�பா-��கான ெமா�த நியதி ச3ட வ'மான�தி� .�ப�ைத"� சத<த (35%) உ ச வர	1�� உ3ப3டதா�	. கழி�க ./யாத எ"தெவா' ந3ட�ைத7	 அ���வ'	 வ'ட
க=�� .�ெகா-� ெச�� அேத அ/�பைடயி� கழி�பத�� அ%மதி�க�பட மா3டா�. .�ைனய வாி மதி�பா-/5'"� .�ெகா-�வர�ப3ட ந3ட
க� காண�ப�மிட��, இ8வாிமதி�பா-/� ஏ�ப3ட ந3ட
களின�	 .�ெகா-�வர�ப3ட ந3ட
களி� 93��ெதாைக�� ேம��றி�த வைரயைற ஏ�1ைடயதா�	.      அ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைண––––    9:9:9:9: ெச4�த�ப�டெச4�த�ப�டெச4�த�ப�டெச4�த�ப�ட    ஆ���ஆ���ஆ���ஆ���    ெதாைகக�ெதாைகக�ெதாைகக�ெதாைகக�, நிலநிலநிலநில    வாடைகக�வாடைகக�வாடைகக�வாடைகக�, ேவ��ாிைமக�ேவ��ாிைமக�ேவ��ாிைமக�ேவ��ாிைமக�, வ�%வ�%வ�%வ�%     9999AAAA.... வ�%வ�%வ�%வ�% ெப�பவாி� ெபய ம��� �கவாிெப�பவாி� ெபய ம��� �கவாிெப�பவாி� ெபய ம��� �கவாிெப�பவாி� ெபய ம��� �கவாி கட� கட� கட� கட� ெதாைகெதாைகெதாைகெதாைக ெகா#%பன8 ெகா#%பன8 ெகா#%பன8 ெகா#%பன8 ெச-�திய கால%ப�திெச-�திய கால%ப�திெச-�திய கால%ப�திெச-�திய கால%ப�தி கட� எ#�த கட� எ#�த கட� எ#�த கட� எ#�த ேநா�க�ேநா�க�ேநா�க�ேநா�க� ெச-�த ெச-�த ெச-�த ெச-�த ேவ+"ய ேவ+"ய ேவ+"ய ேவ+"ய வ!"வ!"வ!"வ!" ெச-�திய வ!" ெச-�திய வ!" ெச-�திய வ!" ெச-�திய வ!"                           உப ெமா�த�உப ெமா�த�உப ெமா�த�உப ெமா�த�    P111P111P111P111      9999BBBB. ஆ���ஆ���ஆ���ஆ���    ெதாைகக�ெதாைகக�ெதாைகக�ெதாைகக�, நிலநிலநிலநில    வாடைகவாடைகவாடைகவாடைக, ேவ��ாிைமக�ேவ��ாிைமக�ேவ��ாிைமக�ேவ��ாிைமக�* ெப�பவாி� ெபய ம��� �கவாிெப�பவாி� ெபய ம��� �கவாிெப�பவாி� ெபய ம��� �கவாிெப�பவாி� ெபய ம��� �கவாி ெகா#%பன8 ெகா#%பன8 ெகா#%பன8 ெகா#%பன8 ெச-�திய கால%ப�திெச-�திய கால%ப�திெச-�திய கால%ப�திெச-�திய கால%ப�தி ெச-�திய ெச-�திய ெச-�திய ெச-�திய திகதிதிகதிதிகதிதிகதி ெச-�த ெச-�த ெச-�த ெச-�த ேவ+"ய ேவ+"ய ேவ+"ய ேவ+"ய ெதாைகெதாைகெதாைகெதாைக ெச-�திய ெச-�திய ெச-�திய ெச-�திய ெதாைகெதாைகெதாைகெதாைக                     உப ெமா�த�உப ெமா�த�உப ெமா�த�உப ெமா�த�    P112P112P112P112     ெமா�த�ெமா�த�ெமா�த�ெமா�த�    (P111+P112) ((P111+P112) ((P111+P112) ((P111+P112) (இ�ெதாைகையஇ�ெதாைகையஇ�ெதாைகையஇ�ெதாைகைய    விபர�திர!"�விபர�திர!"�விபர�திர!"�விபர�திர!"�    �#�#�#�#    P110P110P110P110இ�இ�இ�இ�    �றி%பி#க�றி%பி#க�றி%பி#க�றி%பி#க))))    P113P113P113P113      * 2014.04.01 ஆ" திகதி�� .�ன�  ெச>�த ேவ-/யி'"� இ8வாி மதி�பா-/� ெச>�த�ப3ட  ஏேத%	 நில வாடைகக� அ�ல� ேவ��ாிைமக�     அ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைண––––    10:10:10:10: த-திெப��  ெகா��பன5க� த-திெப��  ெகா��பன5க� த-திெப��  ெகா��பன5க� த-திெப��  ெகா��பன5க�   விபர�விபர�விபர�விபர� திகதிதிகதிதிகதிதிகதி ��ெகா+#வர%ப!ட ��ெகா+#வர%ப!ட ��ெகா+#வர%ப!ட ��ெகா+#வர%ப!ட ெதாைகெதாைகெதாைகெதாைக இ9வ�ட�தி�இ9வ�ட�தி�இ9வ�ட�தி�இ9வ�ட�தி�    கழி�ககழி�ககழி�ககழி�க    �":மான�":மான�":மான�":மான    ெதாைகெதாைகெதாைகெதாைக    ( பா பா பா பா) ��ெகா+# ��ெகா+# ��ெகா+# ��ெகா+# ெச�ல%ப!ட ெதாைக ெச�ல%ப!ட ெதாைக ெச�ல%ப!ட ெதாைக ெச�ல%ப!ட ெதாைக ( பா பா பா பா)                          ெெெெமமமமாாாா����தததத����    ((((ெெெெமமமமாாாா����தததத����    ெெெெததததாாாாைைைைககககைைைையயயய    வவவவிிிிபபபபரரரர����ததததிிிிரரரர!!!!""""����    ����####    PPPP111155550000    இஇஇஇ����    ����றறறறிிிி%%%%பபபபிிிி####கககக))))           
ம
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�றி�றி�றி�றி%7%7%7%7    5:5:5:5: த�திெப��த�திெப��த�திெப��த�திெப��        ெகா#%பன8க/ெகா#%பன8க/ெகா#%பன8க/ெகா#%பன8க/      த�திெப��த�திெப��த�திெப��த�திெப��    ெகா#%பன8க.�கானெகா#%பன8க.�கானெகா#%பன8க.�கானெகா#%பன8க.�கான    கழி%பன8க/கழி%பன8க/கழி%பன8க/கழி%பன8க/    பி�வ��பி�வ��பி�வ��பி�வ��    அ"%பைடகளி�அ"%பைடகளி�அ"%பைடகளி�அ"%பைடகளி�    ேம�ெகா/ள%படேம�ெகா/ள%படேம�ெகா/ள%படேம�ெகா/ள%பட        �":��":��":��":�.         (i) அரசா
க�தி��, உ�?� அதிகாரசைபக=��, "அபி ெவ%ெவ� அபி" நிதிய�தி��   ெச2த ந�ெகாைடகைள த�திெப�	 ெகா��பனவி� .@�ெதாைக7	 கழி�க�ப�	 வைர காலவைரயைறயி�றி .�ெகா-� ெச�ல ./7	. (ii) அரசா
க�தி� அபிவி'�தி� தி3டெமா�றி� உ�ளட�க�ப3��ள எ"தெவா' ெசய�தி3ட�தி��மான ெசலவின	 Aபா 25,000 எ�ற வைரயைற�� உ3ப3ட வைகயி� (iii). BகCன.�ேறா'�� அ�ல� ேதைவ7ைடயவ�க=�� நி�வனமய�ப��த�ப3ட பராமாி�ைப வழ
�	 அ
கீகாி�க�ப3ட த'ம நி�வெமனா����   ெச2ய�ப3ட ந�ெகாைடக�, வாி மதி�க�த�க வ'மான�தி� 1/3 அ�ல� Aபா 75,000 எ�ற வைரயைற�� உ3ப3ட வைகயி� (iv) ஏைனய ெதாட�1ைடய த�திெப�	 ெகா��பன�க�; 34 ஆ	 பிாிவி�� இண
க அ%மதி�க�த�க கழி�பன�க=�� உ3ப3ட வைகயி�.  அ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைண––––    11:11:11:11: வாி வர�க வாி வர�க வாி வர�க வாி வர�க  விபர�விபர�விபர�விபர�  ெதாைக ெதாைக ெதாைக ெதாைக (6பா6பா6பா6பா) இர3ைட வாி நிவாரண	 (ஏ�	 இ'�பி�) P542P542P542P542     ெபா*ளாதார ேசைவக� க�டண�தி கான வர5 ெபா*ளாதார ேசைவக� க�டண�தி கான வர5 ெபா*ளாதார ேசைவக� க�டண�தி கான வர5 ெபா*ளாதார ேசைவக� க�டண�தி கான வர5    .�ைனய வ'ட�தி5'"� .�ெகா-�வர�ப3ட மீதி                                                      11/12          12/13       13/14       14/15      .�ெகா-�வர�ப3ட ெமா�த ெபா.ேச. க3டண	  P546P546P546P546         ெகா��பன�க�:      1111 ஆ	 காலா-� P547P547P547P547                                            2222 ஆ	 காலா-� P548P548P548P548                                           3333 ஆ	 காலா-� P549P549P549P549                                         4444 ஆ	 காலா-� P550P550P550P550                              ெமா�த	 (P546 .த� P550 வைர)   P558P558P558P558       �#�#�#�#    P558P558P558P558 இ-/ளஇ-/ளஇ-/ளஇ-/ள    ெதாைகெதாைகெதாைகெதாைக    ெச-�தெச-�தெச-�தெச-�த    ேவேவேவேவ+"ய+"ய+"ய+"ய    வ�மானவ�மானவ�மானவ�மான    வாிையவாிையவாிையவாிைய    விடவிடவிடவிட    அதிகமாகஅதிகமாகஅதிகமாகஅதிகமாக    இ�%பி�இ�%பி�இ�%பி�இ�%பி�    .�ெகா-� ெச�ல�ப3ட ெபா'ளாதார ேசைவக� க3டண	 மீதி (அதவா� 9� P558 இ>�ள ெதாைக - ெச>�த ேவ-/ய வ'மான வாி P559P559P559P559       கழி�க�":மானகழி�க�":மானகழி�க�":மானகழி�க�":மான    ெபா�ளாதாரெபா�ளாதாரெபா�ளாதாரெபா�ளாதார    ேசைவக/ேசைவக/ேசைவக/ேசைவக/    க!டண�க!டண�க!டண�க!டண�    (9� P558 இ>�ள ெதாைக அ�ல� ெச>�த ேவ-/ய வ'மான வாி ஆகிய இர-/� �ைற"த� )    P560P560P560P560     தவைணகளி� ெச>�த�ப3ட வ'மான வாி (அைன�� ெகா��பன� ந��களின�	 பிரதிகைள இைண��க)           ெச-�திய திகதிெச-�திய திகதிெச-�திய திகதிெச-�திய திகதி ெச-�திய ெதாைகெச-�திய ெதாைகெச-�திய ெதாைகெச-�திய ெதாைக      1111 ஆ	 தவைண� ெதாைக   D1  P570P570P570P570          2222 ஆ	 தவைண� ெதாைக   D2  P571P571P571P571          3333 ஆ	 தவைண� ெதாைக   D3  P572P572P572P572          4444 ஆ	 தவைண� ெதாைக   D4  P573P573P573P573          இ�தி� ெகா��பன� P574P574P574P574                    ெமா�த	 (P570 .த� P574 வைர)   P576P576P576P576     நி��தி ைவ�த� வாிைய தவிர  ேவ� ஏேத%	 (தய� ெச2� �றி�பி�க)   P578P578P578P578     இ�திஇ�திஇ�திஇ�தி    ெமா�த�ெமா�த�ெமா�த�ெமா�த� (P542+P560+ P576+P578) இ�ெதாைகைய இ�ெதாைகைய இ�ெதாைகைய இ�ெதாைகைய விபர�திர!"� �# விபர�திர!"� �# விபர�திர!"� �# விபர�திர!"� �# P240 இ� �றி%பி#கஇ� �றி%பி#கஇ� �றி%பி#கஇ� �றி%பி#க P580P580P580P580                                                                                                     .......................................................... திகதி : ......../........./...............                    ைகெயா�ப	               
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TAXES - FOR A BETTER FUTURE 
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