
    IR – 9                     Form No. -  4R-15(T)       களாிக�களாிக�களாிக�களாிக�, , , , ச�க�க� 	த�யன ச�க�க� 	த�யன ச�க�க� 	த�யன ச�க�க� 	த�யன   வாி மதி�பா�� வாி மதி�பா�� வாி மதி�பா�� வாி மதி�பா��                 2012012012015 5 5 5 ////    2012012012016666                           2006 ஆ� ஆ��� 10 ஆ� இல�க உ�நா�� இைறவாி� ச�ட�தி� 106(7) ஆ� பிாிவி� கீழான அறிவி�த� ம��� அ�ச�ட�தி� 213 ஆ� பிாிவி� கீ  !றி�"ைர�க$ப���ள ப�வ�.  
� 2016 மா&� 31 ஆ� திகதியி� (�வைட)த வ*ட�தி�கான வ*மான,கைள-� ஏைனய விபர,கைள-� ெவளி$ப��"க. 
� அவசியமானவிட�" கண�!� 0���க�, வாி� கணி$1�க�, அ�டவைணக� எ�பவ�ைற இைண�!க; 
� உாிய (ைறயி� 3&�தி ெச4ய$ப�ட ப�வ�ைத 2012012012016666    நவ�ப�நவ�ப�நவ�ப�நவ�ப�    30303030 ஆ) திகதி அ�ல" அத�! (�ன& இ)த அ5வலக�தி�! கிைட�!மா� அ6$1க.   ஆைணயாள�                                                  வழ
கிய திகதி                      பிைழயானபிைழயானபிைழயானபிைழயான    விபர�திர
��கைள�விபர�திர
��கைள�விபர�திர
��கைள�விபர�திர
��கைள�    சம��பி���சம��பி���சம��பி���சம��பி���    அ�ல�அ�ல�அ�ல�அ�ல�    விபர�திர
��கைள�விபர�திர
��கைள�விபர�திர
��கைள�விபர�திர
��கைள�    சம��பி�க�சம��பி�க�சம��பி�க�சம��பி�க�    தவ��தவ��தவ��தவ��    எ�தெவா�எ�தெவா�எ�தெவா�எ�தெவா�    ஆளி ஆளி ஆளி ஆளி     மீ�மீ�மீ�மீ�����    த"ட$க%த"ட$க%த"ட$க%த"ட$க%    விதி�க�ப��விதி�க�ப��விதி�க�ப��விதி�க�ப��    எ பைதஎ பைதஎ பைதஎ பைத    தய'ெச(�தய'ெச(�தய'ெச(�தய'ெச(�    கவன�தி*கவன�தி*கவன�தி*கவன�தி*    ெகா%ள'�ெகா%ள'�ெகா%ள'�ெகா%ள'�....      ப�திப�திப�திப�தி    ----1: 1: 1: 1: வாிவாிவாிவாி    விதி�+��%ளா��விதி�+��%ளா��விதி�+��%ளா��விதி�+��%ளா��    இலாப$க%இலாப$க%இலாப$க%இலாப$க%    ம*��ம*��ம*��ம*��    வ�மான$க%வ�மான$க%வ�மான$க%வ�மான$க%    ெதாட�பானெதாட�பானெதாட�பானெதாட�பான    ெவளி�ப��ெவளி�ப��ெவளி�ப��ெவளி�ப���ைக�ைக�ைக�ைக    வ&�தக�, வியாபார�, உய&ெதாழி� அ�ல" வா�ைம�ெதாழி� 8லமான இலாப,க�  (அ�டவைண -1, �றி
� 3) S010    ேதறிய வ*டா)த$ ெப�மதி ம���/அ�ல" வாடைகக� (அ�டவைண -2) S020    ப,கிலாப,க� (அ�டவைண - 3) S030    வ�� (அ�டவைண - 4) S040    ஆ��� ெதாைகக�, ேவ�"ாிைமக�  ேபா�றைவ (அ�டவைண - 5) S050    ேவ� ஏேத6� 8ல,க� 8லமான வ*மான� (அ�டவைண- 6) S060    ெமா�தெமா�தெமா�தெமா�த    நியதி�ச
டநியதி�ச
டநியதி�ச
டநியதி�ச
ட    வ�மான�வ�மான�வ�மான�வ�மான� (S010 �த� S060 வைரயான ��களி� ����ெதாைக)   S090  ப�திப�திப�திப�தி    ----2: 2: 2: 2: ெமா�தெமா�தெமா�தெமா�த    நியதி�ச
டநியதி�ச
டநியதி�ச
டநியதி�ச
ட    வ�மான�தி-���வ�மான�தி-���வ�மான�தி-���வ�மான�தி-���    ெச(ய�ப
டெச(ய�ப
டெச(ய�ப
டெச(ய�ப
ட    கழி�பன'க%கழி�பன'க%கழி�பன'க%கழி�பன'க%     வ&�தக�, வியாபார�, உய&ெதாழி� அ�ல" வா�ைம�ெதாழி� 8லமான கழி�க (�-மான ந�ட,க� (அ�டவைண 7)  S100    ெச5�திய வ��, ஆ��� ெதாைகக� ம��� ேவ�"ாிைமக�, நில வாடைக    (ெபா*�தமாயி�) (அ�டவைண - 8)  S110    ெமா�தெமா�தெமா�தெமா�த    நியதி	ச�டநியதி	ச�டநியதி	ச�டநியதி	ச�ட    வ�மான�தி�வ�மான�தி�வ�மான�தி�வ�மான�தி�    ெச�ய�ப�டெச�ய�ப�டெச�ய�ப�டெச�ய�ப�ட    ெமா�த�ெமா�த�ெமா�த�ெமா�த�    கழி�பன�க�கழி�பன�க�கழி�பன�க�கழி�பன�க�    (S100+S110)    S130  வாிவாிவாிவாி    மதி�க�த�கமதி�க�த�கமதி�க�த�கமதி�க�த�க    வ�மான�வ�மான�வ�மான�வ�மான� (S090-S130)  S140  தைகைம ெப�� ெகா�$பன< (அ�டவைண – 9)  S145  வாிவாிவாிவாி    விதி�க�த�விதி�க�த�விதி�க�த�விதி�க�த�கககக    வ�மான�வ�மான�வ�மான�வ�மான� (S140-S145)   S150  ப�திப�திப�திப�தி    ----3: 3: 3: 3: ெச/�தெச/�தெச/�தெச/�த    ேவ"1யேவ"1யேவ"1யேவ"1ய    வ�மானவ�மானவ�மானவ�மான    வாிைய�வாிைய�வாிைய�வாிைய�    கணி�த�கணி�த�கணி�த�கணி�த�      ெச/�தெச/�தெச/�தெச/�த    ேவ"1யேவ"1யேவ"1யேவ"1ய    ெமா�தெமா�தெமா�தெமா�த    வ�மானவ�மானவ�மானவ�மான    வாிவாிவாிவாி (S150 x 10%)   S200  வாி வர<க� (அ�டவைண – 10)   S210  ெச/�தெச/�தெச/�தெச/�த    ேவ"1யேவ"1யேவ"1யேவ"1ய    மீத3%ளமீத3%ளமீத3%ளமீத3%ள வாிவாிவாிவாி (S200-S210) S230  ேகார�ப��ேகார�ப��ேகார�ப��ேகார�ப��    மீளளி�+மீளளி�+மீளளி�+மீளளி�+  (�� S200 இ��ளெப�மதி �� S210 இ��ள ெப�மதிைய விட� �ைறவாக இ�
பி�) S240   வாிகைளவாிகைளவாிகைளவாிகைள    உாியஉாியஉாியஉாிய    திகதியி�திகதியி�திகதியி�திகதியி�    அ�ல�அ�ல�அ�ல�அ�ல�    அத��அத��அத��அத��    ��ன ��ன ��ன ��ன     ெச!�தாதவிட��ெச!�தாதவிட��ெச!�தாதவிட��ெச!�தாதவிட��    த"ட#த"ட#த"ட#த"ட#    ேச �க�ப%#ேச �க�ப%#ேச �க�ப%#ேச �க�ப%#    எ�பைதஎ�பைதஎ�பைதஎ�பைத    தய�தய�தய�தய�    ெச��ெச��ெச��ெச��    கவன�தி�கவன�தி�கவன�தி�கவன�தி�    ெகா�ள�#ெகா�ள�#ெகா�ள�#ெகா�ள�#....        

அ�வலக� பய�பா����ாிய� DLN திகதி 
வ�மான வாி� ேகாைவ இலவ�மான வாி� ேகாைவ இலவ�மான வாி� ேகாைவ இலவ�மான வாி� ேகாைவ இல....     ெபெபெபெப....ேசேசேசேச. . . . வாி� ேகாைவ இலவாி� ேகாைவ இலவாி� ேகாைவ இலவாி� ேகாைவ இல....     
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இல�ைக உ�நா�� இைறவ� 
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ப�திப�திப�திப�தி    ----4: 4: 4: 4: நியதி	ச�டநியதி	ச�டநியதி	ச�டநியதி	ச�ட    வ�மான�தி!#வ�மான�தி!#வ�மான�தி!#வ�மான�தி!#    வாியி)�*�வாியி)�*�வாியி)�*�வாியி)�*�    விலவிலவிலவில�களி�க�ப�ட�களி�க�ப�ட�களி�க�ப�ட�களி�க�ப�ட    வ�மான�தி!#வ�மான�தி!#வ�மான�தி!#வ�மான�தி!#    உ�ளட�க�படாதஉ�ளட�க�படாதஉ�ளட�க�படாதஉ�ளட�க�படாத    வ�மான,க�வ�மான,க�வ�மான,க�வ�மான,க�    (வாியி���� வில
களி
கப�ட வ�மான�க� ெவளிப��தபட ேவ��ெம�� 2006 ஆ� ஆ��� 10 ஆ� இல
க உ�நா�� இைறவாி% ச�ட�தி� 106(6) ஆ� பிாிவி� கீ( க�டாயமா
கப���ள�)  ெமா�தெமா�தெமா�தெமா�த    நியதி	ச�டநியதி	ச�டநியதி	ச�டநியதி	ச�ட    வ�மான�தி�வ�மான�தி�வ�மான�தி�வ�மான�தி�    உ�ளட�க�படாதஉ�ளட�க�படாதஉ�ளட�க�படாதஉ�ளட�க�படாத    வ�மான#வ�மான#வ�மான#வ�மான# A). வ�கியினா) அ)ல� நிதி நி�வன�தினா) 8% அ)ல� அத+,
 ,ைற -த�தி) வாி கழி
கப�ட வ�� வ�மான� அ)ல� நி�வன ப�கட� பிைணய�களி���� 10% வாி கழி
கப�ட வ�� வ�மான�.         வ,கிவ,கிவ,கிவ,கி/ / / / நிநிநிநிதி நி.வன#தி நி.வன#தி நி.வன#தி நி.வன#    �த/% ெச�ய�ப�ட ெதாைக �த/% ெச�ய�ப�ட ெதாைக �த/% ெச�ய�ப�ட ெதாைக �த/% ெச�ய�ப�ட ெதாைக ((((0பா0பா0பா0பா))))    ேதறிய வ�மான# ேதறிய வ�மான# ேதறிய வ�மான# ேதறிய வ�மான# ((((0பா0பா0பா0பா))))             B).  0ல�தி) 10% வாி கழி
கப�ட ப�கிலாப�க� க#பனியி� ெபய க#பனியி� ெபய க#பனியி� ெபய க#பனியி� ெபய     31/03/20131/03/20131/03/20131/03/2016666    ஆ*ஆ*ஆ*ஆ*    திகதியி�திகதியி�திகதியி�திகதியி�    உ�ளவாறானஉ�ளவாறானஉ�ளவாறானஉ�ளவாறான    ப,�களி�ப,�களி�ப,�களி�ப,�களி�    எ"ணி�ைகஎ"ணி�ைகஎ"ணி�ைகஎ"ணி�ைக    ேதறிய ப,கிலாப வ�மான# ேதறிய ப,கிலாப வ�மான# ேதறிய ப,கிலாப வ�மான# ேதறிய ப,கிலாப வ�மான# ((((0பா0பா0பா0பா))))             C).  0ல�தி) கழி
கப�ட 10% நி��தி ைவ�த) வாியி� 0ல� ெச1�தப�ட ச�மான�க�, த�ட ப�,, ெலா�த2 பாி3க� ேபா�றைவ ெச!��# நி.வன#ெச!��# நி.வன#ெச!��# நி.வன#ெச!��# நி.வன#    ேதறிய வ�மான# ேதறிய வ�மான# ேதறிய வ�மான# ேதறிய வ�மான# ((((0பா0பா0பா0பா))))        வாியி)�*� வில�களி�க�ப�ட வ�மான#வாியி)�*� வில�களி�க�ப�ட வ�மான#வாியி)�*� வில�களி�க�ப�ட வ�மான#வாியி)�*� வில�களி�க�ப�ட வ�மான# வ�மான விபர,க�வ�மான விபர,க�வ�மான விபர,க�வ�மான விபர,க�    ெதாைக ெதாைக ெதாைக ெதாைக ((((0பா0பா0பா0பா))))             ப�திப�திப�திப�தி    ----    5: 5: 5: 5: ெசா���க�ெசா���க�ெசா���க�ெசா���க�    ம�.#ம�.#ம�.#ம�.#    ெபா.�5�க�ெபா.�5�க�ெபா.�5�க�ெபா.�5�க�    விபர�விபர�விபர�விபர�    6�.6�.6�.6�.        (2006 ஆ! ஆ"#� 10 ஆ! இல�க உ�நா�� இைறவாி'  ச�ட�தி� 106(6) ஆ! பிாிவி� கீழான ெவளி
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