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வரி திப்பாண்டு  2015/2016 

லருான லரிக் க ாவல இய. 

நா. . லரிக் க ாவல இய. 

பப.கே. லரிக் க ாவல இய. 

2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இயக்  உள்நாட்டு இவமலரிச்  ேட்டத்தின் 106(6) ஆம் பிரிவின் கீறான 

பலளிப்படுத்துவ 

2016.03.31 ஆந் திகதியில் உள்ரவாமான ச ாத்துக்கள் 

பகுதி   01 

(அ) அச ாச் ச ாத்துக்கள் 

ச ாத்தின் அசவிடம் சகயற்ம திகதி ச யவு (சகாள்வனவு எனின்)/  

சகாள்வனவு அல்யாத ஒரு 

வழிமுசமயின் மூயம் 

சபமப்பட்டிருப்பின்  ந்சதப் சபறுதி 

(ரூபா) 

(ஆ) அச யும் ச ாத்துக்கள் 

(i) யாட்டார் வாகனங்கள் 

விபம் பதிவு இய. சகயற்ம திகதி ச யவு (சகாள்வனவு எனின்)/  

சகாள்வனவு அல்யாத ஒரு 

வழிமுசமயின் மூயம் 

சபமப்பட்டிருப்பின்  ந்சதப் சபறுதி 

(ரூபா) 

(ii) தவசை சவப்புக்கள் உட்பட 2016.03.31 ஆந் திகதியில் உள்ரவாமான வங்கி மீதிகள்

வங்கியின்/ நிதி நிறுவனத்தின்  சபர் கைக்கு இயக்கம் சதாசக (ரூபா) 

(iii) 2016.03.31 ஆந் திகதியில் உள்ரவாமான பங்குகள்/ பிசைங்கள் 

கம்பனியின்/ நிறுவனத்தின்  சபர் பங்குகள் 

யபான்மவற்றின் 

எண்ணிக்சக 

சகயற்ம திகதி சகயற்மயபாதுள்ர ச யவு 

(ரூபா) 

சகயற்கப்பட்டிாதவிடத்து 

 ந்சதப் சபறுதி 

(iv) 2016.03.31 ஆந் தி தியில் உள்ரலாமான வ யிருப்பிலுள்ர  ாசு 

(v) 2016.03.31 ஆந் தி தியில் உள்ரலாமான லறங் ப்பட்ட  டன் ள்  

      ற்றும் கிவடக்  கலண்டி ப ாவ  ள் 

(vi)    2016.03.31 ஆந் தி தியில் உள்ரலாமான  ங் ம், பலள்ளி, இத்தினக் 

          ற் ள், ஆபணங் ள் கபான்மலற்றின் பபறுதி 

அலுலய ப் பன்பாட்டுக்குரிது
DLN 

தி தி

ரூபா

ரூபா

ரூபா

ம
ாத
ிரி
கள்



 

 

(இ) விாபாம் ஒன்றின் ஒரு பகுதிாக சவத்துள்ர ச ாத்துக்கள் 
 

2016.03.31 ஆந் திகதியில் உள்ரவாமான விாபாசான்றின் ஒரு பகுதிாக சவத்துள்ர மூயதன ற்றும் 

நசடமுசமக் கைக்குகளின் (வவு) மீதிகள் 

விாபாத்தின் சபர் நசடமுசமக் கைக்கு மீதி 

(ரூபா) 

மூயதனக் கைக்கு மீதி (ரூபா) 

   

   

   

   
  

2016.03.31 ஆந் திகதியில் உள்ரவாமான சபாறுப்புக்கள் 
(ஈ)   (விாபா மூயதன அல்யது நசடமுசமக் கைக்குகளின் பற்று மீதிகள் அடங்கயாக) 

சபாறுப்புக்களின் 

விபம் 

சபாறுப்பு 

மீதான 

பிசை 

சபாறுப்பு 

ஆம்பித்த திகதி 

சபாறுப்புத் 

சதாசக 

(ரூபா) 

வரி திப்பாண்டில் 

மீரச்ச லுத்தப்பட்ட 

சதாசக 

2016.03.31 ஆந் 

திகதியில் 

உள்ரவாமான 

சபாறுப்புத் 

சதாசக 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

நீங் ள் எலகனும்  னிப்பட்ட ஆபராருலருக்கு அல்யது நிறுலனபான்றுக்கு பேலுத்  கலண்டி ஏக னும் 

ப ாவ  ள் உட்பட 2016.03.31 ஆந் தி தியில் உள்ரலாமான பபாறுப்புக் ள் அவனத்வ யும் பலளிப்படுத்து . 
 

பகுதி  02 
 

(அ)  இவ்வருடத்தில்  சகயற்ம அல்யது அன்பளிப்பாகக் கிசடத்த யவறு ஏயதனும் ச ாத்துக்கள் 

ச ாத்து விபம் அன்பளிப்பு/ பரிாற்மல்/ 

சகாள்வனவு 

சகயற்ம/ கிசடத்த திகதி சகயற்மல்  ச யவு/ 

 ந்சதப் சபறுதி 

(சகாள்வனவு 

அல்யாதவிடத்து/ ரூபா) 

    

    

    

    
 

(ஆ) பங்குகள் உட்பட சகயுதிப்பட்ட ச ாத்துக்கள் (விற்பசன/உரிச ாற்மம்/அன்பளிப்பு) 

விபம் 

 

சகயுதிப்பட்ட 

திகதி 

விற்பசனக் கிம் 

(ரூபா) 

சகயற்ம 

திகதி 

ச யவு (ரூபா) 

     

     

     

     

     

     

     
 

இவ் விபக்கூட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ர   லல் ள் எனது அறிவுக்கும் நம்பிக்வ க்கும் எட்டி லவயில் 

உண்வானவல என்றும் பூணானவல என்றும் இத் ால் நான் பலளிப்படுத்துகின்கமன்.  பிவறான அல்யது 

பபாய்ான பலளிப்படுத்துவ பான்வமச் பேய்லது அல்யது பபாய்ான   லல் வர லறங்குலது ஒரு குற்மாகும் 

என்பவ  நான் அறிகலன். 
 

பலளிப்படுத்துபலரின் முழுப் பபர் : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

அலுயல  மு லரி:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

க சி அவடார அட்வட: ...................................................................................................... 

ப ாவயகபசி இய:…………………………………………………           தி தி…………………………… 

மின்னஞ்ேல் ……………………………………………… 

வ டக் த் ப ாவயகபசி     .....................................              பலளிப்படுத்துபலரின் வ பாப்பம்:………........................... 
 

                               
බදු - වඩා ද ොඳ අනාගතයකට 

லரி ள் – லரான எதிர் ாயத்திற் ா  

TAXES - FOR A BETTER FUTURE  

ம
ாத
ிரி
கள்




