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 2006200620062006 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    ஆ���ஆ���ஆ���ஆ���    10 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    இல�கஇல�கஇல�கஇல�க    உ�நா��உ�நா��உ�நா��உ�நா��    இைறவாி�இைறவாி�இைறவாி�இைறவாி�        ச�ட�தி�ச�ட�தி�ச�ட�தி�ச�ட�தி�    106(7) 106(7) 106(7) 106(7) ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    பிாிவி�பிாிவி�பிாிவி�பிாிவி�    கீழானகீழானகீழானகீழான    அறிவி�த�அறிவி�த�அறிவி�த�அறிவி�த�    ம���ம���ம���ம���    213213213213ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    பிாிவி�பிாிவி�பிாிவி�பிாிவி�    �றி� ைர�க"ப�ட�றி� ைர�க"ப�ட�றி� ைர�க"ப�ட�றி� ைர�க"ப�ட    ப�வ�ப�வ�ப�வ�ப�வ�. 
� 2016 மா�� 31 ஆ� திகதியி� �வைட�த வ�ட�தி�கான வ�மான�கைள�� ஏைனய விபர�கைள�� ெவளி�ப���க. 
� அவசியமானவிட�� கண"#" $�%"க&, வாி" கணி�'"க&, அ(டவைணக& எ*பவ�ைற இைண"#க. 
� உாிய �ைறயி� -��திெச.ய�ப(ட பவ�ைத 2016 நவ�ப� 30 ஆ� திகதி அ�ல� அத�# �*ன� இ�த அ1வலக�தி�# கிைட"#மா% அ2�'க.    
 ஆைணயாள�                                                                                              வழ
கிய திகதி                       பிைழயானபிைழயானபிைழயானபிைழயான    விபர�திர��	கைளவிபர�திர��	கைளவிபர�திர��	கைளவிபர�திர��	கைள    சம��பி	��சம��பி	��சம��பி	��சம��பி	��    அ�ல�அ�ல�அ�ல�அ�ல�    விபர�திர��	கைளவிபர�திர��	கைளவிபர�திர��	கைளவிபர�திர��	கைள    சம��பி	க�சம��பி	க�சம��பி	க�சம��பி	க�    தவ��தவ��தவ��தவ��    எ�தெவா�எ�தெவா�எ�தெவா�எ�தெவா�    ஆளி�ஆளி�ஆளி�ஆளி�    மீ�மீ�மீ�மீ�    த!ட#க$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&தய&தய&தய&    ெச'�ெச'�ெச'�ெச'�    கவன�தி)கவன�தி)கவன�தி)கவன�தி)    ெகா$ள&�ெகா$ள&�ெகா$ள&�ெகா$ள&�. ப�திப�திப�திப�தி    - 1111 - வாிவிதி"#���ளா��வாிவிதி"#���ளா��வாிவிதி"#���ளா��வாிவிதி"#���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 ஊழிய�தி* 6லமான வ�மான� (அ(டவைண -1 ) 100    வ��தக�, வியாபார�, உய�ெதாழி� அ�ல� வா8ைம�ெதாழி� 6லமான இலாப�க& (அ�டவைண -2) 110    ேதறிய வ�டா�த� ெப%மதி ம�%�/அ�ல� வாடைகக& (அ(டவைண -3) 120    ப�கிலாப�க& (அ(டவைண - 4) 130    வ( (அ(டவைண - 5) 140    ஆ8�� ெதாைகக&, ேவ��ாிைமக&  ேபா*றைவ (அ(டவைண - 6) 150    ேவ% ஏேத2� 6ல�க& 6லமான வ�மான� (அ(டவைண – 7) 160    ெமா�தெமா�தெமா�தெமா�த    நியதிச�டநியதிச�டநியதிச�டநியதிச�ட    வ�மான�வ�மான�வ�மான�வ�மான� (100 �த� 160 வைரயான $�களி* $(��ெதாைக)   190  ப�திப�திப�திப�தி    - 2222 - ெமா�தெமா�தெமா�தெமா�த    நியதிச�டநியதிச�டநியதிச�டநியதிச�ட    வ�மான�தி+���வ�மான�தி+���வ�மான�தி+���வ�மான�தி+���    ெச'ய�ப�டெச'ய�ப�டெச'ய�ப�டெச'ய�ப�ட    கழி�பன&க$கழி�பன&க$கழி�பன&க$கழி�பன&க$      வ��தக�, வியாபார�, உய�ெதாழி� அ�ல� வா�ைம�ெதாழி� �லமான கழி�க���மான ந!ட#க$ (அ!டவைண 8) 200    ெச1�திய வ(, ஆ8�� ெதாைகக& ம�%� ேவ��ாிைமக&, நில வாடைக ( ெபா��தமாயி*) 220    ெமா�தெமா�தெமா�தெமா�த    நியதிச�டநியதிச�டநியதிச�டநியதிச�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$கழி�பன&க$   230  வாி மதி"க�த"க வ�மான� (190-230)   250  வாி வில"களி"க�ப(ட வி�ெதாைக 260 500,000500,000500,000500,000      தைகைம ெப%� ெகா��பன;க& (அ(டவைண – 10) 300    நியதிச�டநியதிச�டநியதிச�டநியதிச�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$கழி�பன&க$ (260+300)(260+300)(260+300)(260+300)   400  வாி விதி"க�த"க வ�மான� (250+400)   410  ப�ப�ப�ப�திதிதிதி    - 3 - ெச-�தெச-�தெச-�தெச-�த    ேவ!/யேவ!/யேவ!/யேவ!/ய    வ�மானவ�மானவ�மானவ�மான    வாிைய	வாிைய	வாிைய	வாிைய	    கணி�த�கணி�த�கணி�த�கணி�த�      ஊழிய�தி' �ல� ெபற)ப*� ஒ� தடைவ� ெகா*)பன,க-�கான வாி ( வழிகா(யி* ப#தி - 4 ஐ� பா�"க) 500    மீத�&ள வாி விதி"க�த"க வ�மான�தி�கான வாி (வழிகா(யி* ப#தி - 4 ஐ� பா�"க) 520    ெச-�தெச-�தெச-�தெச-�த    ேவ!/யேவ!/யேவ!/யேவ!/ய    ெமா�தெமா�தெமா�தெமா�த    வ�மானவ�மானவ�மானவ�மான    வாிவாிவாிவாி (500+520)   530  வாி வர;க& (அ(டவைண – 11)   540  ெச-�தெச-�தெச-�தெச-�த    ேவ!/யேவ!/யேவ!/யேவ!/ய    வாிவாிவாிவாி ( $� 530 இ* ெப%மதி $� 540 இ1&ள ெப%மதிைய விட அதிகமாக இ��பி*) = 530 - 540 590  ேகார�ப�டேகார�ப�டேகார�ப�டேகார�ப�ட    மீளளி�1மீளளி�1மீளளி�1மீளளி�1  ($� 530 இ* ெப%மதி $� 540 இ1&ள ெப%மதிைய விட #ைறவாக இ��பி*) = 540 - 530 595      வாிகைள உாிய திகதியி� அ�ல� அத�# �*ன� ெச1�தாதவிட�� த8ட� ேச�"க�ப�� எ*பைத தய;ெச.� கவன�தி� ெகா&ள;�. . . .   
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ப�திப�திப�திப�தி    - 4 - நியதி�ச�டநியதி�ச�டநியதி�ச�டநியதி�ச�ட    வ&மான�தி+�வ&மான�தி+�வ&மான�தி+�வ&மான�தி+�    வாியி,&- வாியி,&- வாியி,&- வாியி,&-     வில�களி�க"ப�டவில�களி�க"ப�டவில�களி�க"ப�டவில�களி�க"ப�ட    வ&மான�தி+�வ&மான�தி+�வ&மான�தி+�வ&மான�தி+�    உ�ளட�க"படாதஉ�ளட�க"படாதஉ�ளட�க"படாதஉ�ளட�க"படாத    வ&மான%க�வ&மான%க�வ&மான%க�வ&மான%க� ((((வாியி>��� வில"களி"க�ப(ட வ�மான�க& ெவளி�ப��த�பட ேவ8�� எ*% 2006 2006 2006 2006 ஆ� ஆ8* 10 10 10 10 ஆ� இல"க உ&நா(� இைறவாி� ச(ட�தி* 106(6) 106(6) 106(6) 106(6) ஆ� பிாிவி* கீ? க(டாயமா"க�ப(�&ள�))))        ெமா�தெமா�தெமா�தெமா�த    நியதி�ச�டநியதி�ச�டநியதி�ச�டநியதி�ச�ட    வ&மான�தி�வ&மான�தி�வ&மான�தி�வ&மான�தி�    உ�ளட�க"படாதஉ�ளட�க"படாதஉ�ளட�க"படாதஉ�ளட�க"படாத    வ&மான%க�வ&மான%க�வ&மான%க�வ&மான%க�         A). வ�கியினா� அ�ல� நிதி நி%வன�தினா� 10% அ�ல� அத�#" #ைறவான @த�தி� வாி கழி"க�ப(ட வ( வ�மான�க& (திைறேசாி உ8ய�க& ேபா*றைவ அட�கலாக).     வ#கிவ#கிவ#கிவ#கி/ நிதி நி�வன�நிதி நி�வன�நிதி நி�வன�நிதி நி�வன� 3த4� ெச'ய�ப�ட ெதாைக 3த4� ெச'ய�ப�ட ெதாைக 3த4� ெச'ய�ப�ட ெதாைக 3த4� ெச'ய�ப�ட ெதாைக (5பா5பா5பா5பா) ேதறிய வ�மான� ேதறிய வ�மான� ேதறிய வ�மான� ேதறிய வ�மான� (5பா5பா5பா5பா)                   B).  6ல�தி� 10% வாி கழி"க�ப(ட ப�கிலாப�க&    க�பனியி� ெபய�க�பனியி� ெபய�க�பனியி� ெபய�க�பனியி� ெபய� 31/03/20131/03/20131/03/20131/03/2016666 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    திகதியி�திகதியி�திகதியி�திகதியி�    உ$ளவாறானஉ$ளவாறானஉ$ளவாறானஉ$ளவாறான    ப#�ப#�ப#�ப#�களி�களி�களி�களி�    எ!ணி	ைகஎ!ணி	ைகஎ!ணி	ைகஎ!ணி	ைக ேதறிய ப#கிலாப வ�மான� ேதறிய ப#கிலாப வ�மான� ேதறிய ப#கிலாப வ�மான� ேதறிய ப#கிலாப வ�மான� (5பா5பா5பா5பா)                   C).  6ல�தி� 10% வாி கழி"க�ப(ட வி��க&, த8ட�ப�#க&,  ெலா�த� பாிAக& ேபா*றைவ    ெச-��� நி�வன�ெச-��� நி�வன�ெச-��� நி�வன�ெச-��� நி�வன� ேதறிய வ�மான� ேதறிய வ�மான� ேதறிய வ�மான� ேதறிய வ�மான� (5பா5பா5பா5பா)           D).ேதசிய இர�தின"க� ம�%� ஆபரண அதிகாரசைபயினா� 2.5% வாி கழி"க�ப(ட இர�தின" க�கைள வி�பைன ெச.வத* 6லமான வ�மான�           விபர#க$விபர#க$விபர#க$விபர#க$ ேதறிய வ�மான� ேதறிய வ�மான� ேதறிய வ�மான� ேதறிய வ�மான� (5பா5பா5பா5பா)           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 (5பா5பா5பா5பா)                           ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி - 5 5 5 5 -   ெவளி"ப�� ைகெவளி"ப�� ைகெவளி"ப�� ைகெவளி"ப�� ைக வா8	ைக� �ைணயி� ெபயவா8	ைக� �ைணயி� ெபயவா8	ைக� �ைணயி� ெபயவா8	ைக� �ைணயி� ெபய����     வா8	ைக�வா8	ைக�வா8	ைக�வா8	ைக�    �ைணயி��ைணயி��ைணயி��ைணயி�    வ�மானவ�மானவ�மானவ�மான    வாி	வாி	வாி	வாி	    ேகாைவேகாைவேகாைவேகாைவ    இல	க�இல	க�இல	க�இல	க�    (இ��பி�இ��பி�இ��பி�இ��பி�)     பி$ைளகளி� ெபய�க$பி$ைளகளி� ெபய�க$பி$ைளகளி� ெபய�க$பி$ைளகளி� ெபய�க$ பிற�த திகதிபிற�த திகதிபிற�த திகதிபிற�த திகதி பி$ைளயி� வ�மான�பி$ைளயி� வ�மான�பி$ைளயி� வ�மான�பி$ைளயி� வ�மான�                                            இB விபர�திர(1� இ��ட* இைண"க�ப(�&ள அ(டவைணகளி1� #றி�பிட�ப(�&ள தகவ�க& என� அறி;"#� ந�பி"ைக"#� எ(ய வைரயி� உ8ைமயானைவயாக;� சாியானைவயாக;� -ரணமானைவயாக;� உ&ளன எ*% இ�தா� நா* ெவளி�ப���கி*ேற*.  .  .  .  பிைழயான அ�ல� ெபா.யான ெவளி�ப���ைகெயா*ைற� ெச.வ� அ�ல� விபர�திர(�"கCட* ெதாட�'ைடயதாக� ெபா.யான தகவ�கைள வழ�#வ� ஒ� #�றமா#� எ*பைத நா* அறிேவ*....     ெவளி)ப*��பவாி' �1) ெபய� .............................................................................................................................................................    அ.லவக �கவாி .........................................................................................................................................................................................  வதிவிட �கவாி ............................................................................................................................................................................................ ேதசிய அைடயாள அ!ைட .....................................................       மி'ன2ச� ………………………………………………  ெதாைலேபசி இல  .........................................                                ைகயட�க� ெதாைலேபசி ……………………………………………. திகதி ..........................                     ெவளி)ப*��பவாி' ைகெயா)ப� ........................................     
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TAXES - FOR A BETTER FUTURE 
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