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                வ�மான விபர
திர�ைட�� அத� அ�டவைணகைள�� நிர��வத�கான வழிகா�ட�க�வ�மான விபர
திர�ைட�� அத� அ�டவைணகைள�� நிர��வத�கான வழிகா�ட�க�வ�மான விபர
திர�ைட�� அத� அ�டவைணகைள�� நிர��வத�கான வழிகா�ட�க�வ�மான விபர
திர�ைட�� அத� அ�டவைணகைள�� நிர��வத�கான வழிகா�ட�க�        வதி��ள தனியா�க�வதி��ள தனியா�க�வதி��ள தனியா�க�வதி��ள தனியா�க�    
    வாி மதி�பா�� வாி மதி�பா�� வாி மதி�பா�� வாி மதி�பா��     2012012012015555    ////    2012012012016666        
�             2020202011115555....04040404....01 01 01 01 ெதாட�க�ெதாட�க�ெதாட�க�ெதாட�க�    2012012012016666....03030303....31313131 வைரயான கால
 ப�தி�கான உ�கள� வ�மான� ெதாட�பான விபர�கைள 2015/2016 ஆ� வாி மதி
பா���கான விபர�திர��  ெவளி
ப���மா! நீ�க$ ேக��� ெகா$ள
ப�கி&றீ�க$. (நட
( வ�ட�தி& அ�
பைடயி  வ�மான வாி ெச+�த
பட  ேவ��ெம&பதனா )      
�   வாி மதி
பா��& ேபா� வாி மதி�க�த�க உ�கள� வ�மான� 500,000/- ,பாைவ வி-சாதி�
பி&, நீ�க$ வ�மான வாி ெச+��வத.� ெபா!
(ைடயவராக மா�/�க$. வாி மதி�க�த�க வ�மான� எ&ப� ெமா�த நியதி1ச�ட வ�மான�தி  இ�� 8 ஆ� ம.!� 9 ஆ� ப3திகளி+$ள கழி
பன5கைள� கழி�தத& பி&ன� கிைட�கி&ற வ�மான�ைத� �றி���. ெமா�த நியதி1ச�ட வ�மான� எ&பதி  வாி வில�களி�க
ப�ட வ�மான� உ$ளட�கமா�டா�. எ6வாறாயி7�, ப�கிலாப வ�மான� அ ல� ைவ
(க$ மீதான வ�� வ�மான� ஒ&! காண
ப�மாயி&, இ!தி நி!�திைவ�த  வாியாக வ�மான வாி :ல�தி  அறவிட
பட ;�<� எ&ப�ட&, அ�தைகய ப�கிலாப� ம.!� வ�� எ&பன ெமா�த நியதி1ச�ட வ�மான�தி& ப�தியாக அைமயா�.      
�   ஏேத7� வ��தக�, வியாபார�, உய�ெதாழி , ெதாழி  எ&பவ.!ட& ெதாட�(ைடய கண��களி& >.!�க$, 32 ஆ� பிாிவி& கீ? ெச@ய
ப�ட கழி
பன5கA�� ஆதாரமாக அைம<� ஆவண�க$ (இ6வழிகா��யி& 9 ஆ� ப3தி), 34 ஆ� பிாிவி& கீ? ெச@ய
ப�ட த�திெப!� ெகா�
பன5க$, Bய மதி
C��& கீ? வாி ெச+�தியைம�கான ந!��களி& பிரதிக$ இ6 விபர�திர��ட& இைண�க
பட ேவ���.  
�         விபர�திர� நீ�க� ெதாி� ெச�த ெமாழியி� அ��பிவிபர�திர� நீ�க� ெதாி� ெச�த ெமாழியி� அ��பிவிபர�திர� நீ�க� ெதாி� ெச�த ெமாழியி� அ��பிவிபர�திர� நீ�க� ெதாி� ெச�த ெமாழியி� அ��பி    ைவ�க�ப�கி�ற!ைவ�க�ப�கி�ற!ைவ�க�ப�கி�ற!ைவ�க�ப�கி�ற!. . . . ஏைனய விபர�க$ட� ஏைனய விபர�க$ட� ஏைனய விபர�க$ட� ஏைனய விபர�க$ட� உ�க� ேதசிய அைடயாள அைட இல�க�ைத*� இ+ விபர�திர,� கைடசி� ப�க�தி-�ள உ�க� ேதசிய அைடயாள அைட இல�க�ைத*� இ+ விபர�திர,� கைடசி� ப�க�தி-�ள உ�க� ேதசிய அைடயாள அைட இல�க�ைத*� இ+ விபர�திர,� கைடசி� ப�க�தி-�ள உ�க� ேதசிய அைடயாள அைட இல�க�ைத*� இ+ விபர�திர,� கைடசி� ப�க�தி-�ள ச�ப.த�பட /,�� 0றி�ச�ப.த�பட /,�� 0றி�ச�ப.த�பட /,�� 0றி�ச�ப.த�பட /,�� 0றி�பி��ப, ேகக�ப�கி�றீ1க�பி��ப, ேகக�ப�கி�றீ1க�பி��ப, ேகக�ப�கி�றீ1க�பி��ப, ேகக�ப�கி�றீ1க�....      
�             வா2�ைக�!ைண அ�ல! பி�ைளக�வா2�ைக�!ைண அ�ல! பி�ைளக�வா2�ைக�!ைண அ�ல! பி�ைளக�வா2�ைக�!ைண அ�ல! பி�ைளக�        வாி மதி
பா��� கால�தி  ெப.ேறாாி& தி�மண� நிைல�தி�3தா  வதி5$ள தனியாெளா�வாி& 18 வயதி.�� கீ?
ப�ட தி�மணமாகாத பி$ைளகளி& (ஏேத7� வாி மதி
பா���கான) வ�மான�, அ
 பி$ைளகளி& த3ைதயி& வ�மான��ட& ேச��க
ப�த  ேவ���. தி�மண� நிைல�திராதவிட�� அ6வ�மான� அ
பி$ைளைய
 பராமாி
பவ�� அ
பி$ைள ேசா்3� வா?பவ�மான ெப.ேறா�ைடய வ�மான��ட& ேசா்�க
பட  ேவ���. நீ�க$ அ�தைகய பி$ைளகைள<ைடய ெப.ேறாராயி& அ
பி$ைளயி& வ�மான�ைத உ�கள ; திர��  ேசா்�க5�. (அ�தைகய ேசா்�த  ஏேத7� வதிவ.ற ெப.ேறா��� ஏ.(ைடயதாகா�).   
�   இ6 வாி மதி
பா��  உ�க$ வா?�ைக� �ைண அ ல� பி$ைளெயவ�� (ஒ&றி  தி�மண� ெச@தவ� அ ல� 18 வய��� ேம.ப�டவ�) 500,000 ,பா5�� ேம.ப�ட வ�மான�ைத
 ெப.றி�
பி&, அவ�க$ தனியான ேகாைவ ஒ&றிைன� திற3� விபர�திர�ெடா&றிைன1 சம�
பி��மா! ேவ�ட
ப�கி&றன�. தய5ெச@� உ�க$ வ�மான வாி� ேகாைவ ேபண
ப�கி&ற பிாிவி  அ ல� பிரா3திய அ+வலக�தி& ஆைணயாளாிைன� ெதாட�( ெகா$Aமா! அவ��� அறிவி<�க$.  ;ைறயாக
 E��தி ெச@ய
ப�ட உ�கள� விபர�திர��
 ப�வ�, அ�டவைணக$ ம.!� பிற ேதைவயான ஆவண�கAட& உ�கள� விபர�திர��ைன� ைகயாA� பிாி5 அ ல� பிரா3திய அ+வ+க�தி.� அ-சF  அ ல� ேநாி  2012012012016666    நவ�ப1 நவ�ப1 நவ�ப1 நவ�ப1 30303030 ஆ3 திகதிய&! அ ல� அத.� ;&ன� கிைட�க1 ெச@த  ேவ���.   

ෙ��ය ආදාය	    உ�நா� இைறவாிஉ�நா� இைறவாிஉ�நா� இைறவாிஉ�நா� இைறவாி    
INLAND REVENUE 

�றி�� �றி�� �றி�� �றி�� ––––    உாிய திகதிய� அ�ல� அத� ��ன� விபர�திர�� ஒ�றிைன� சம��பி க� தவ! அ�ல� உாிய திகதிய� அ�ல� அத� ��ன� விபர�திர�� ஒ�றிைன� சம��பி க� தவ! அ�ல� உாிய திகதிய� அ�ல� அத� ��ன� விபர�திர�� ஒ�றிைன� சம��பி க� தவ! அ�ல� உாிய திகதிய� அ�ல� அத� ��ன� விபர�திர�� ஒ�றிைன� சம��பி க� தவ! அ�ல� பிைழயான விபர�திர�#ைன வழ$�! ஆ& ஒ'வ� மீ� த)ட! விதி�பத+�� ச�ட�தி� இடமளி க�ப��&ள�பிைழயான விபர�திர�#ைன வழ$�! ஆ& ஒ'வ� மீ� த)ட! விதி�பத+�� ச�ட�தி� இடமளி க�ப��&ள�பிைழயான விபர�திர�#ைன வழ$�! ஆ& ஒ'வ� மீ� த)ட! விதி�பத+�� ச�ட�தி� இடமளி க�ப��&ள�பிைழயான விபர�திர�#ைன வழ$�! ஆ& ஒ'வ� மீ� த)ட! விதி�பத+�� ச�ட�தி� இடமளி க�ப��&ள�....    
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ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி ----    1111        வாி���ளா�� இலாப�க� ம��� வ�மான�வாி���ளா�� இலாப�க� ம��� வ�மான�வாி���ளா�� இலாப�க� ம��� வ�மான�வாி���ளா�� இலாப�க� ம��� வ�மான�    ((((ெமா�த நியதி�ச�ட வ�மான�திைன உ�தி�ப��#த$ெமா�த நியதி�ச�ட வ�மான�திைன உ�தி�ப��#த$ெமா�த நியதி�ச�ட வ�மான�திைன உ�தி�ப��#த$ெமா�த நியதி�ச�ட வ�மான�திைன உ�தி�ப��#த$))))            01010101....  ஊழிய�தி� 5லமான வ6மான�  ஊழிய�தி� 5லமான வ6மான�  ஊழிய�தி� 5லமான வ6மான�  ஊழிய�தி� 5லமான வ6மான�  ((((அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண ----1111))))                    ((((1111))))    ேசைவக$ வழ�கியத.காக எ6வைகயி+� ெபற
ப�ட ஊதிய�க$, ஊழிய�திF�3� ெபற
ப�ட  வ�மானமாக� ெகா$ள
ப��. ேவதன�க$, ச�பள�க$, மிைகHதிய�, தர�
 பண�, வி�;ைற� ெகா�
பன5, ேமலதிக ேநர� ெகா�
பன5க$, க�டண�க$, பணி�ெகாைடக$, ப�க$ (உபசரைண1 ெசல5
ப�, பிரயாண� ெகா�
பன5க$ உ$ளட�கலாக) ஓ@Jதிய�, ெவ�மதிக$, ேமலதிக வ�மான�க$ அ ல� ;�5!�த  பய&க$ உ$ளி�ட அ�தைகய பிற ெப!ைகக$ (ச�ட E�வமானதாகேவா அ லாததாகேவா இ�
பி7�) அைவ ஊழிய� :ல� ெபற
ப�ட இலாப�களாக அ ல� வ�மான�களாக க�த
ப��.  ெதாழி த�ந� ஊழிய�தி.கான வ�மானமாக1 சம�
பி��$ள வாி� �ைற
(1 சா&றித?களி , (அதாவ� T-10 சா&றித? அ ல� T-10D சா&றித?) �றி
பிட
ப��$ள ெமா�த ஊதிய�ைத உாியவா! அ�டவைண
ப��த
ப�ட விபர�திர��  �றி
பிட5�.   
    ((((2222))))    ஒ� ;ைற ம��ேம கிைட�கி&ற ெப!ைகக$ (ேசைவ ;�5!�த. பய&க$) -  (அ�டவைண 1 இ  104 வ� >�)  ((((3333))))    இர�டா� ஊழிய�தி& :லமான பணி
பாள� க�டண�க$ ம.!� ஏைனய பய&க$ (117 ம.!�   117 (அ) பிாி5களி& கீ? 10% அ ல� 16% வாி கழி�க
ப�டைவ) (அ�டவைண 1 இ& >� 105)      (i) வாி� க�ம�தி& ெபா��� பணி
பாள� ஓ� ஊழியராக க�த
ப�வதனா  உ.ெபா.ெச. வாி அ�டவைணைய
 பய&ப��தி வ�மான வாி கழி�க
பட ேவ��ெம&பைத� தய5ெச@� கவன�தி  ெகா$ள5�. பணி
பாள� (நிைறேவ.!�தர� அ ல� நிைறேவ.!�தரம லாத) பணி
பாள� சைபயி& தைலவ� அ ல� ேவ! எவேர7� ஆெளா�வ� பிரதான ெதாழி த�நர லாத ேவ! ெதாழி த�நாி& கீ? ெப.!� ெகா$A� ெகா�
பன5கA�� 117 ஆ� பிாிவி& ஏ.பா�க$ ஏ.(ைடயதாவ�ட&, பண� அ ல� பணம லாத சகல மாதா3த� ெகா�
பன5கA� ,பா 25,000/- இ.� �ைறவாயி& 10% வாி� கழி
பன5���, ,பா 25,000/- இ.� அதிகமாயி& 16% வாி� கழி
பன5��� உ�ப��.          (ii) பிரதான ெதாழி  வழ��நர லாத எவேர7� ேவ! ெதாழி  வழ��நாி& ஊழியெரா�வராக நீ�க$ இ�
பி&, அ�தைகய ெதாழி  வழ��நாினா  பணமாக அ ல� ேவ! ஏேத7� வித�தி  வழ�க
ப�ட பய&க$ மீ�:  தனியா1 !ைற ஊழிய� தனியா1 !ைற ஊழிய� தனியா1 !ைற ஊழிய� தனியா1 !ைற ஊழிய� ---- அ6வ�மான� ஒ� மாத���� 25,000 ,பாைவ� விட� �ைறவாக இ�
பி& 10% எ&ற Kத�தி+� அ6வ�மான� ஒ� மாத���� 25,000 ,பாைவ விட அதிகமாக இ�
பி& 16% எ&ற Kத�தி+� விதியா��.  அரச !ைற ஊழிய� அரச !ைற ஊழிய� அரச !ைற ஊழிய� அரச !ைற ஊழிய� ---- அ6வ�மான� ஒ� மாத���� 50,000 ,பாைவ� விட� �ைறவாக இ�
பி& 10% எ&ற Kத�தி+� அ6வ�மான� ஒ� மாத���� 50,000 ,பாைவ விட அதிகமாக இ�
பி& 16% எ&ற Kத�தி+� விதியா��.  :ல�தி  வாி கழி�க
ப�ட ஊழிய�தி& :லமான வ�மான�, வ�� அ ல� ப�கிலாப�க$ தவிர, ேவ! வ�மான� ஏ�� உ�கA�� இ லாதி�
பி7�, ேம.�றி�த இர�டாவ� ஊழிய�தி& மீ� (திய Kத�தி  வாி ெச+�த
ப���
பி7� ேம.ெகா�� வாி ெச+�த ேவ��யதி ைல.  

பண ாீதியான அ�ல பணம�லாத பய�களி� ெமா�த ெப�மதி அ�டவைண பண ாீதியான அ�ல பணம�லாத பய�களி� ெமா�த ெப�மதி அ�டவைண பண ாீதியான அ�ல பணம�லாத பய�களி� ெமா�த ெப�மதி அ�டவைண பண ாீதியான அ�ல பணம�லாத பய�களி� ெமா�த ெப�மதி அ�டவைண 1 1 1 1 இ� இ� இ� இ� 103 103 103 103 ஆ� ஆ� ஆ� ஆ� ஆ� ஆ� ஆ� ஆ� இல�க ����  ெவளி!இல�க ����  ெவளி!இல�க ����  ெவளி!இல�க ����  ெவளி!ப"�த!பட ேவ$"�ப"�த!பட ேவ$"�ப"�த!பட ேவ$"�ப"�த!பட ேவ$"�....    
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02020202.... வ1�தக�வ1�தக�வ1�தக�வ1�தக�, , , , வியாபார�வியாபார�வியாபார�வியாபார�, , , , உய1ெதாழி� அ�ல! வா2�ைக�ெதாழி7� 5ல� உய1ெதாழி� அ�ல! வா2�ைக�ெதாழி7� 5ல� உய1ெதாழி� அ�ல! வா2�ைக�ெதாழி7� 5ல� உய1ெதாழி� அ�ல! வா2�ைக�ெதாழி7� 5ல�     ெபற�ப�� இலாப�க� ெபற�ப�� இலாப�க� ெபற�ப�� இலாப�க� ெபற�ப�� இலாப�க� ((((அஅஅஅடவைண டவைண டவைண டவைண ----2222))))  வாி விடய�கA�காக ெச�ைமயா�க
ப�ட வ�மான�ைத அ�டவைண 2 இ& இ!தி� நிரF  ெவளி
ப��த5�. வாி விடய�கA�காக ெச�ைமயா�க
ப�ட வ�மான� எ&ப� (உ$நா�� இைறவாி1 ச�ட�தி& ஏ.பா�கA�கைமய கழி�க ;�யாத ெசல5க$ தவி�3த) வ�மான� உைழ
பத.காக ேம.ெகா$ள
ப�ட அைன��1 ெசல5கைள<� கழி��
 ெபற
ப�ட ேதறிய வ�மான� ஆ��.      இ� ெதாட�பி  ேமலதிக விபர�க$ அவசியமாயி& தய5ெச@� உாிய பிரா3திய அ+வலக�தி& ஆைணயாள�ட& ெதாட�( ெகா$ள5�.       பிரா.திய அ-வலகக�பிரா.திய அ-வலகக�பிரா.திய அ-வலகக�பிரா.திய அ-வலகக�    ெதாைலேபசி இல�க�ெதாைலேபசி இல�க�ெதாைலேபசி இல�க�ெதாைலேபசி இல�க�    ெகாL�( நகர�    -    நகர� கிைள    0112504390    ெகாL�( ம�தி    -   நகர� கிைள    0112505274    ெகாL�(  ெத.�    -   நகர� கிைள    0112502564    அல�  1 & 2  -  நவ� மாவ�ைத 0112302249 பிரா3திய அ+வலக� -   அMராத(ர� 0252235512 பிரா3திய அ+வலக� -   ப�ைள 0552222490 பிரா3திய அ+வலக� -   ம�ட�கள
( 0652222087 பிரா3திய அ+வலக� -   த�($ைள 0662283655 பிரா3திய அ+வலக� -   காF    0912222504 பிரா3திய அ+வலக� -   க�பஹா 0332234246 பிரா3திய அ+வலக� -   யா?
பாண� 0212222076 பிரா3திய அ+வலக� -   கA��ைற 0342222216 பிரா3திய அ+வலக� -   க�� 0812223526 பிரா3திய அ+வலக� -   ேககாைல 0352222493 பிரா3திய அ+வலக�                                                              -   ��நாக  0372222798 பிரா3திய அ+வலக� -   மகரகம கிழ�� 0112802433 பிரா3திய அ+வலக� -   மகரகம ேம.� 0112803125 பிரா3திய அ+வலக� -   மா�தைற 0412222933 பிரா3திய அ+வலக� -   நீ�ெகாL�( 0312228322 பிரா3திய அ+வலக� -   MவெரFயா 0522222520 பிரா3திய அ+வலக� -   இர�தின(ாி 0452222040                                                                          03030303....  ேதறிய ஆ9�� ெப:மதி ேதறிய ஆ9�� ெப:மதி ேதறிய ஆ9�� ெப:மதி ேதறிய ஆ9�� ெப:மதி ((((ேதேதேதேத....ஆஆஆஆ....ெபெபெபெப)  )  )  )  ம;:� வாடைக ம;:� வாடைக ம;:� வாடைக ம;:� வாடைக ((((அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண ----3333))))        ((((1111)))) உாிைமயாளாி� வ6மான�உாிைமயாளாி� வ6மான�உாிைமயாளாி� வ6மான�உாிைமயாளாி� வ6மான�            iiii....                 ேதறிய ஆ9�� ெப:மதிேதறிய ஆ9�� ெப:மதிேதறிய ஆ9�� ெப:மதிேதறிய ஆ9�� ெப:மதி                     Kெடா&றி  அத& உாிைமயாள� அ ல� அவ� சா�பி  ேவ! ஒ�வ� ��யி���மிட��,  அ6 K��& ேதறிய ஆ��
 ெப!மதி உாிைமயாளாி& வ�மானமாக� ெகா$ள
ப��. உாிைமயாள�, Kெடா&ைற� தன� உபேயாக�தி.காக அ ல� தன� ���ப உ!
பின� ஒ�வாி& உபேயாக�தி.காக ஒ��கியி���மிட��, உாிைமயாள� அ6K��  ��யி�
பதாக� க�த
பட ;�<�.   

வ%�தக�வ%�தக�வ%�தக�வ%�தக�,  ,  ,  ,  வியாபார�வியாபார�வியாபார�வியாபார�,  ,  ,  ,  உய%ெதாழி�  அ�ல  வா)�ைக�  ெதாழி�  *லமான  ெமா�த  வ+மான�ைத உய%ெதாழி�  அ�ல  வா)�ைக�  ெதாழி�  *லமான  ெமா�த  வ+மான�ைத உய%ெதாழி�  அ�ல  வா)�ைக�  ெதாழி�  *லமான  ெமா�த  வ+மான�ைத உய%ெதாழி�  அ�ல  வா)�ைக�  ெதாழி�  *லமான  ெமா�த  வ+மான�ைத விபர��,றி�விபர��,றி�விபர��,றி�விபர��,றி�    110110110110    வ ���� .றி!பிட�வ ���� .றி!பிட�வ ���� .றி!பிட�வ ���� .றி!பிட�    ேவ$"�ேவ$"�ேவ$"�ேவ$"�. . . . ெச�ைமயா�க!ப�ட ேதறிய வ+மான�தி� ெச�ைமயா�க!ப�ட ேதறிய வ+மான�தி� ெச�ைமயா�க!ப�ட ேதறிய வ+மான�தி� ெச�ைமயா�க!ப�ட ேதறிய வ+மான�தி� ெப�ேப� ந�டமாக இ+�.� ேபா அதைன அ�டவைண ெப�ேப� ந�டமாக இ+�.� ேபா அதைன அ�டவைண ெப�ேப� ந�டமாக இ+�.� ேபா அதைன அ�டவைண ெப�ேப� ந�டமாக இ+�.� ேபா அதைன அ�டவைண 8 8 8 8 இ� .இ� .இ� .இ� .றி!பிட1�றி!பிட1�றி!பிட1�றி!பிட1�....    

கண�� விபர� >.!�கைள<� வாி� கணி
C�கைள<� இைண�க5�. 
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ேதறிய ஆ��
 ெப!மதி (ேத.ஆ.ெப) பி&வ�மா! கணி�க
ப��;   (அ) உ$Oரா�சி சைபெயா&றினா  Kெடா&! ேசாைல வாி மதி
C�� ேநா�க�கA�காக மதி
பிட
ப���
பி& ேசாைல வாி மதி
C��F�3� 25% கழி�க
ப�ட ெதாைகேய ேத.ஆ.ெப ஆ��.   (ஆ) Kெடா&! வாி விதி��� ேநா�க�கA�காக மதி
C� ெச@ய
படவி ைலயாயி&; ேதறிய ஆ��
 ெப!மதியான� ��யி�
பாள� ஒ�வ� ெச+�த� >�ெமன எதி�பா��க
ப�� நியாயமான வாடைகைய அ�
பைடயாக� ெகா�� அதிF�3� 25 சதKத�ைத� கழி
பத& :ல� கணி�க
ப��.           வில�களி���க	வில�களி���க	வில�களி���க	வில�களி���க	::::        (அ)  உாிைமயாள� அ ல� உாிைமயாள� சா�பி  எவேர7� ��யி���� K�களி  ஏேத7ெமா&றி& ேத.ஆ.ெப!மதி�� வாிவில�களி�க
ப��.  (ஆ)  2008.04.01 ஆ� திகதி அ ல� அத.�
 பி& நி�மாணி�க
ப�ட�� உாிைமயாள� ��யி�
ப�மான Kெடா&றி& நில
பர
பள5 500 ச�ர அ�கைள வி-சாதி�
பி& அத& ேத.ஆ.ெப!மதி�� அ6K� E��தியா�க
ப�ட வாிமதி
பா��+� ேம+� நா&� (4) ஆ��களி+� வாி வில�களி�க
ப��$ள�.  iiiiiiii....                         வ6மான�வ6மான�வ6மான�வ6மான�    ----    ஆெளா�வ� வாடைகயி&றி Kெடா&றி  ��யி�
பி& அ ல� அத& ேதறிய ஆ��
 ெப!மதி��� �ைறவாக வாடைக ெச+�தி ��யி�
பாராயி&  ேதறிய ஆ��
 ெப!மதி அ ல� ெச+�த
ப�ட வாடைக�� ேமலான  ேதறிய ஆ��
 ெப!மதியி& வி-சிய ெதாைக ேதைவ�� ஏ.றவா! அவர� வ�மானமாக� க�த
ப��  ((((2222))))             வாடைகவாடைகவாடைகவாடைக    ----    Kெட&ேறா அ ல� க�டடெமா&ேறா வாடைக�� வழ�க
ப�� ேபா� உாிைமயாளாினா  ெவளி
ப��த
பட ேவ��ய வ�மானமான� உாிைமயாளாினா  அ�தைகய ெசல5க$ ெபா!
ேப.க
ப�மாயி& Kத வாிக$ அ ல� மீதியி& (தி��த�க$ ேபா&றவ.!�கான ப�க$) 25 சதKத���� சமனான ெதாைகயிF�3� கழி�க
ப�டத& பி&னரான ெமா�த வாடைகயிைன� �றி���. ேவ! ஏேத7� கழி
பன5கA� அ7மதி�க
படமா�டா�.  ேமேல உ$ளவா! கணி�க
ப�ட ேதறிய வாடைகயான� ேதறிய ஆ��
 ெப!மதியி+� பா��க �ைறவாக இ���மிட�� வ�மான� ெச+�த�த�கதான உாிைமயாளாி& வ�மானமான� பி&வ�� ெச�ைமயா�க�கA�� உ�ப�� ஆதன�தி&  ஏேத7� ேதறிய ஆ��
 ெப!மதியாக இ����.  (அ) ஆதன� ெவ.றிடமாக� காண
ப�ட / அ ல� வாடைகயிைன அறவிட ;�யா� ேபான மாத�க$ அ ல� (ஆ)   ��யி�
பாளாி& வ�மான�, ஏேத7� இ�
பி&     வில�களி���க	வில�களி���க	வில�களி���க	வில�களி���க	::::        - 2008.04.01 ஆ3 திகதிய&! அ ல� அத& பி&ன� வதிவிட ேநா�க�தி.காக ம��� பய&ப��த
ப�� 500 ச�ர அ�யிைன வி-சாத தள
பர
பிைன� ெகா�ட Kெடா&றி& உாிைமயாள��� ேச�� வாடைக��, நி�மாண ேவைலக$ E��தி ெச@ய
ப�ட வாி மதி
பா��+�  அ��� வ�� நா&� (4) வ�ட�களி  வாி வில�களி�க
ப��.                          
வாி விதியா.� ேதறிய வ+டா2த! ெப�மதியி� *லமான வ+மான� வாி விதியா.� ேதறிய வ+டா2த! ெப�மதியி� *லமான வ+மான� வாி விதியா.� ேதறிய வ+டா2த! ெப�மதியி� *லமான வ+மான� வாி விதியா.� ேதறிய வ+டா2த! ெப�மதியி� *லமான வ+மான� 3 3 3 3 ஆ� அ�டவைணயி� ஆ� அ�டவைணயி� ஆ� அ�டவைணயி� ஆ� அ�டவைணயி� 3333அஅஅஅ    ஆ� ஆ� ஆ� ஆ� ���� ெவளி!ப"�த!பட ேவ$"����� ெவளி!ப"�த!பட ேவ$"����� ெவளி!ப"�த!பட ேவ$"����� ெவளி!ப"�த!பட ேவ$"�.  .  .  .  வாி விதியா.� வாடைகயி� *லமான வ+மான� வாி விதியா.� வாடைகயி� *லமான வ+மான� வாி விதியா.� வாடைகயி� *லமான வ+மான� வாி விதியா.� வாடைகயி� *லமான வ+மான� 3 3 3 3 ((((ஆஆஆஆ))))ஆ� ���� ஆ� ���� ஆ� ���� ஆ� ���� ெவளி!ப"�த!பட ேவ$"�ெவளி!ப"�த!பட ேவ$"�ெவளி!ப"�த!பட ேவ$"�ெவளி!ப"�த!பட ேவ$"�.  .  .  .  ெமா�த ேதறிய ஆ$"! ெப�மதிெமா�த ேதறிய ஆ$"! ெப�மதிெமா�த ேதறிய ஆ$"! ெப�மதிெமா�த ேதறிய ஆ$"! ெப�மதிக  ம,�� வாடைகக  க  ம,�� வாடைகக  க  ம,�� வாடைகக  க  ம,�� வாடைகக  ((((3 3 3 3 ஆ� ஆ� ஆ� ஆ� அ�டவைணயி� அ�டவைணயி� அ�டவைணயி� அ�டவைணயி� 125 125 125 125 ஆ� �"ஆ� �"ஆ� �"ஆ� �")  )  )  )  விபர�திர��� விபர�திர��� விபர�திர��� விபர�திர��� 120 120 120 120 ஆ� ���� பதிய!பட ேவ$"�ஆ� ���� பதிய!பட ேவ$"�ஆ� ���� பதிய!பட ேவ$"�ஆ� ���� பதிய!பட ேவ$"�....    வாிவாிவாிவாி    வில�களி�வில�களி�வில�களி�வில�களி�கககக!ப�ட வாடைகக  ஏேத�� இ+!பி� அைவ விபர�திர��� !ப�ட வாடைகக  ஏேத�� இ+!பி� அைவ விபர�திர��� !ப�ட வாடைகக  ஏேத�� இ+!பி� அைவ விபர�திர��� !ப�ட வாடைகக  ஏேத�� இ+!பி� அைவ விபர�திர��� 4 4 4 4 ஆ� ப.தியி� ஆ� ப.தியி� ஆ� ப.தியி� ஆ� ப.தியி� ((((வாிவாிவாிவாி    வில�களி�க!ப�ட வ+மான�வில�களி�க!ப�ட வ+மான�வில�களி�க!ப�ட வ+மான�வில�களி�க!ப�ட வ+மான�))))    ெவளி!ப"�த!பட ேவ$"�ெவளி!ப"�த!பட ேவ$"�ெவளி!ப"�த!பட ேவ$"�ெவளி!ப"�த!பட ேவ$"�....    
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04040404....   ப�கிலாப�க� ப�கிலாப�க� ப�கிலாப�க� ப�கிலாப�க� ((((அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண ----    4444))))     க�பனி, ப�கிலாப�கைள ெவளி
ப���� தின�த&! ப�கிலாப வ�மான� எLவதாக� க�த
ப��.  எ6வாறாயி7�, க�பனிெயா&! ப�கிலாபெமா&றிைன எதி�கால திகதிெயா&றி  ெச+��வதாக
 பிரகடன
ப���மிட�� வ�மான� அ
பி3திய திகதியிF�3� எLவதாக� க�த
ப��.    :ல�தி  10% வாி கழி�க
ப�ட ப�கிலாப�க$ மீ� ேவ! வாிக$ விதி�க
பட மா�டா�. அதனா , அ�தைகய ப�கிலாப�கைள அ�டவைண 4 இ  ெவளி
ப��த ேவ��ய அவசியமி ைல. வாி கழி�க
படாத, எனி7� வாி விதியா�� ப�கிலாப�க$ ஏ�� இ�
பி& அவ.ைற மா�திர� ெவளி
ப��த5�.  வில�களி���க	வில�களி���க	வில�களி���க	வில�களி���க	::::         (i)  சில ப�கிலாப�கA�� (பிாி5 10 இ  �றி��ைர�க
ப��$ள�) வ�மான வாியிF�3� வாிவில�களி�
ப��$ள�. எனி7�, கீேழ �றி
பிட
ப��$ள அ�தைகய ப��லாப�கA�� வ�மான வாியிF�3� வில�களி�க
படவி ைல. அ��ட& :ல�திF�3� வாி�கழி
பன5� (நி!�திைவ�த  வாி) ெச@ய
ப��.   (அ)  2002 நவ�ப� மாத� 06 ஆ� திகதி அ ல� அத& பி&ன� ;தP��1 சைப<ட& ஒ
ப3த�கைள ெச@� ெகா�ட க�பனிகளினா  ெவளி
ப��த
ப�� ஏேத7� ப�கிலாப�க$.  (ஆ)  2002 நவ�ப� மாத� 06 ஆ� திகதி அ ல� அத.�
 பி&ன� வாி வில�களி
(�காக தைகைம ெப.!$ள க�பனிெயா&! உ$நா�� இைறவாி1 ச�ட�தி& 10(எ) பிாிவி& கீ? அத& வாிவில��
 ெப!� இலாப�திF�3� வழ��� ஏேத7� ப�கிலாப�க$.  (ii)     பிாி5 16 இ அ ல� 17 அ வி& கீ? வ�மான வாியிF�3� வில�களி�க
ப�ட     க�பனிெயா&! எவேர7� ப�காள�கA��1 ெச+��� ஏேத7� ப�கிலாப�க$. அ�தைகய இலாப�க$ அ ல� வ�மான�க$ வ�மான வாியிF�3� வில�களி�க
ப�ட கால
ப�தி�காக அ ல� அதைன� ெதாட�3� வ�� கால
 ப�தி�� ஏேத7� நி�மாண1 ெசய.தி�டெமா&றி  ஈ�ப��$ள வதி<நரான க�பனிெயா&றினா  ெச+�த
ப�த .  (iii)     இல�ைகயி  வதிவி லாத க�பனிெயா&றினா  இல�ைகயி  வதி<� ஏேத7�       ப��டைமயாள��� ெச+�த
ப�ட ஏேத7� ப�கிலாப�க$, அ�தைகய ப�கிலாப� ெதாைக வ�கிெயா&றி& ஊடாக இல�ைக�� அ7
ப
ப���
பி&.  (iv)     ேமேல விடய இல�க� (iii) இ  �றி
பிட
ப��$ள ப�கிலாப�கைள
 ெப!� ப�காள� ஒ� க�பனியாக இ�3�, அ�தைகய ப�கிலாப�க$ கிைட�க
 ெப.! 3 மாத கால
 ப�தியி7$ அ
ப�கிலாப�கைள
 பகி�3தளி�தி�
பி&, அவ.!��
 ப�காளாி& ைககளி  வாியிF�3� வில�க
ப��$ள�.  (v)       ஏ.!மதி�காக ெபா��கைள உ.ப�தி ெச@வத& ெபா��� 2015 ஏ
ர  மாத� 01 ஆ3 திகதி அ ல� அத& பி&( ஆர�பி�க
ப�ட ஏேத7� (திய வியாபாரெமா&றினா  ெச+�த
ப�ட ப�கிலாப�. (பிாி5 10 (க) இ  �றி��ைர�க
ப��$ள ஆக� �ைற3த ெப!மதி இர�� மி Fய& ஐ�கிய அெமாி�க ��யரB ெடால�க$ அ ல� அத.�1 சமமான ேவ! நாணய
 ெப!மதி ;தP�ைட� ெகா�� நைட;ைறயி+$ள வியாபார�ைத ��டா�வதனாேலா அ ல� மீ$ நி�மாண� ெச@வதனாேலா அைம�க
படாத)            
வாி விதியா�! ெமா�த� ப$கிலாப வ'மான$க& வாி விதியா�! ெமா�த� ப$கிலாப வ'மான$க& வாி விதியா�! ெமா�த� ப$கிலாப வ'மான$க& வாி விதியா�! ெமா�த� ப$கிலாப வ'மான$க& ((((அ�டவைண அ�டவைண அ�டவைண அ�டவைண 4 4 4 4 இ� 0� இ� 0� இ� 0� இ� 0� 131131131131) ) ) ) ஏ�மி'�பி� விபர�திர�#� ஏ�மி'�பி� விபர�திர�#� ஏ�மி'�பி� விபர�திர�#� ஏ�மி'�பி� விபர�திர�#� 130 130 130 130 ஆவ� 0�#� �றி�பி�த� ேவ)�!ஆவ� 0�#� �றி�பி�த� ேவ)�!ஆவ� 0�#� �றி�பி�த� ேவ)�!ஆவ� 0�#� �றி�பி�த� ேவ)�!.   .   .   .       3ல�தி� 3ல�தி� 3ல�தி� 3ல�தி� ((((10101010%) %) %) %) வாி கழி க�ப�ட ஏேத4! ப$கிலாப$க& இ'�வாி கழி க�ப�ட ஏேத4! ப$கிலாப$க& இ'�வாி கழி க�ப�ட ஏேத4! ப$கிலாப$க& இ'�வாி கழி க�ப�ட ஏேத4! ப$கிலாப$க& இ'�பி�பி�பி�பி�, , , , அவ+ைற ப�தி அவ+ைற ப�தி அவ+ைற ப�தி அவ+ைற ப�தி 4 4 4 4 இ� ெமா�த இ� ெமா�த இ� ெமா�த இ� ெமா�த நியதி�ச�ட வ'மான�தி� உ&ளட க�படாத வ'மான! எ�பத� கீ7 ெவளி�ப���கநியதி�ச�ட வ'மான�தி� உ&ளட க�படாத வ'மான! எ�பத� கீ7 ெவளி�ப���கநியதி�ச�ட வ'மான�தி� உ&ளட க�படாத வ'மான! எ�பத� கீ7 ெவளி�ப���கநியதி�ச�ட வ'மான�தி� உ&ளட க�படாத வ'மான! எ�பத� கீ7 ெவளி�ப���க.    .    .    .        
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05050505....    வ, வ, வ, வ, ((((அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண ----    5555))))       வ�� :ல� கிைட��� வ�மான� எ&ப� கிைட�ததாகேவா கிைட�க
 ெபறாததாகேவா இ
பி7� கிைட�க ேவ��ய ெமா�த� ெதாைகயிைன� �றி�கி&ற�.  ெவளிநா��F�3� வ�� ெபற
ப�� ச3த�
ப�களி , இல�ைக �றி�த நா��ட& இர�ைட வாி� தவி�
( ஒ
ப3தெமா&ைற1 ெச@தி��காத விட�� அ6வ�� ெதாட�பி  அ3நா��  ெச+�த
பட ேவ��ய ஏேத7� வாிக$ இ�
பி&, அதைன� கழி�� ேதறிய ெதாைகைய வ�மானமாக� கா��த  ேவ���. இல�ைக இர�ைட வாி தவி�
( உட&ப��ைக ெச@� ெகா�ட நாெடா&றிF�3� வ�� வ�மான� ெபற
ப�� ச3த�
ப�களி  ெமா�த வ�மான� கா�ட
பட ேவ���. ேவ! கழி5க$ அ7மதி�க
படமா�டா�.                   கிைட�க
பாலதான வ�� கிைட�காம+� அறவிட ;�யாம. ேபா�ெமன� க��மிட��� அ6வ�� தவி��க
ப�வ�ட& அ6வ�� ப.றிய விபர�க$ அட�கிய �றி
ெபா&ைற ேவறாக� கா�� அதைன விபர�தி��ட& இைண�க ேவ���.     வில�களி�<�க�வில�களி�<�க�வில�களி�<�க�வில�களி�<�க�::::     தனி ஆ$ ஒ�வாினா  ெபற
ப�� பி&வ�� வ��க$ வ�மான வாியிF�3� வில��
 ெப!� (உ$நா�� இைறவாி1 ச�ட�தி& 9 ஆவ� பிாி5):  (அ) இல�ைக�� ெவளிேய ைவ�தி�3த ெவளிநா�� நாணய�ைத மா.றியத& :ல� ெபற
ப�ட ெதாைககைள ைவ
(1 ெச@வத.காக ம�திய வ�கியி& அ�கீகார��ட& வ��தக வ�கிெயா&றி  திற�க
ப�ட விேசட கண�ெகா&றி& பண� மீ� ேச�� வ��;   (ஆ) ஏேத7� ெவளிநா�� நாணய வ�கி� கிைளயி  ைவ�தி���� ெவளிநா�� நாணயமாக5$ள பண�தி& ேபாி  ேச�� வ��;   (இ) ம�திய வ�கியி& அ�கீகார��ட& திற�க
ப�ட வதிவ.ேறா� ெவளிநா�� நாணய� கண�கி  அ ல� வதி5$ேளா� ெவளிநா�� நாணய� கண�கி  உ$ள ைவ
(களி  ேச�� வ��.  (ஈ) ெவளிநா�� நாணய�தி  வழ�க
ப�ட கட& ெதாட�பி  அரசா�க�தா  வழ�க
ப�ட பிைண
ப�திர�க$, தா$க$ அ ல� >
பனிF�3� ஆெளா�வ���1 ேச�� வ��.  (உ) ஐ�கிய அெமாி�க ெடால�களி  (US$) �றி��ைர�க
ப��$ள இல�ைக அரசா�க�தினா  வழ�க
ப�ட இல�ைக மீ$ க�டைம
( ;றிகளி  ;தP� ெச@ய
ப�ட பண�க$ மீ� எவேர7� ஆA�� ேச�� வ��.  (ஊ)  ஐ�கிய அெமாி�க ெடால�களி  �றி��ைர�க
ப��$ள இல�ைக அரசா�க�தினா  வழ�க
ப�ட நா�ைட� க��ெயL
(� ;றிகளி  ;தP� ெச@ய
ப�ட பண�க$ மீ� எவேர7� ஆA�� ேச�� வ��.  (எ) இல�ைக ம�திய வ�கியினா  அதிகாரமளி�க
ப��$ள ஏதாவ� வ�கி, நிதி நி!வன� அ ல� 1972, 5 ஆ� இல�க >��ற51 ச�க�க$ ச�ட�தி& ெபா�A�கைமவாக
 பதி5 ெச@ய
ப�ட ஏேத7� ச�க�தி  ேபண
ப�� வ�� ஏேத7� ைவ
(களிF�3� வாி மதி
பா��& ;த.ேறதியி  59 வய��� ேம.ப�ட (சிேரSட பிரைசக$) எவேர7� இல�ைகயி& வதி<ந�� பிரைச<மான ஒ�வ���1 ேச�� வ��.  (ஏ) ேசமி
(� கண�ெகா&ைற அ ல� அத.� ேம.ப�ட ேசமி
(� கண��கைள
 ேபT� எவேர7� ஆெளா�வ���1 ேச�� மாத� ,பா 5,000/- இ.� �ைறவான வ��.    
(I)   ஏேத7� பிைணய�க$ ;தP��� கண�கி  ைவ
பிFட
ப��$ள பண�திF�3�    கிைட��� வ��.  (x) இல�ைகயி  வதி<� ஆெளா�வ��� இல�ைக�� ெவளியி  ெச@ய
ப�ட ;தPெடா&றிF�3� ேச�கி&ற அ ல� எLகி&ற ஏேத7� வ�� வ�கிெயா&றி& ஊடாக இல�ைக�� அ7
ப
ப���
பி& அ6வ����� வாி வில�களி�க
ப��.  (ஓ) எவேர7� ஆெளா�வ� அ ல� ப��டைம 2012.04.01 ஆ3 திகதி அ ல� அத.�
 பி&ன� இல�ைக�� ெகா�� வ3த ெவளிநா��1 ெசலாவணியி& :ல� இல�ைகயி+$ள எவேர7� ஆெளா�வாினா  விநிேயாகி�க
ப�ட ஏேத7� பிைணய�களி  அ ல� ;றிகளி  ெச@த ;தP��& :ல� அவ��� அ ல� அ
ப��டைம��1 ேச�� வ��. 
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(ஔ) 2013/01/01 ஆ3 திகதி அ ல� அத& பி&ன� ஏேத7� நகர சைபயா  விநிேயாகி�க
ப��$ள >��ைண5 கட& பிைண
ப�திர�தி+� (ப��1ச3ைதயி  ப��ய.ப��த
ப�ட) மாநகர ;றியி+� ெச@ய
ப�ட ;தP��& :ல� எவேர7� ஆெளா�வ���1 ேச�� அ ல� எL� வ�� அ ல� கழி5.                                                 06060606....  ஆ9�� ெதாைகக� ம;:� ேவ�!ாிைமக�ஆ9�� ெதாைகக� ம;:� ேவ�!ாிைமக�ஆ9�� ெதாைகக� ம;:� ேவ�!ாிைமக�ஆ9�� ெதாைகக� ம;:� ேவ�!ாிைமக�: (: (: (: (அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண ----    6666))))     ஆ9�� ெதாைகக$�கான ஆ9�� ெதாைகக$�கான ஆ9�� ெதாைகக$�கான ஆ9�� ெதாைகக$�கான வாிவாிவாிவாி    வில�களி�< வில�களி�< வில�களி�< வில�களி�< ::::––––        60 அ ல� அத.� ேம.ப�ட வயைத<ைடய தனியா$ ஒ�வ��� வ�கிெயா&றிF�3� அ ல� அ�கீகாி�க
ப�ட கா
(!தி� க�பனிெயா&றிF�3� ஆ<� கால���� அ ல� 10 வ�ட�கA�� �ைறயாத கால
ப�தி�� ெகா$வன5 ெச@ய
ப�ட ஆ��� ெதாைகயிF�3� அ6 ஆ��� ெதாைகைய� ெகா$வன5 ெச@வத.காக பணமாகேவா பண�தி& ெப!மதியாகேவா ெச+�த
ப�ட அ�;L� கிரய�தி.� வ�வாயாக திரA� ஆ��� ெதாைக�� வ�மான வாியிF�3� வில�களி�க
ப��.  ேவ�!ாிைம�கான வாி வில�களி�<ேவ�!ாிைம�கான வாி வில�களி�<ேவ�!ாிைம�கான வாி வில�களி�<ேவ�!ாிைம�கான வாி வில�களி�<::::––––    இல�ைகயி  வதி<� எவேர7� ஆெளா�வ��� இல�ைக�� ெவளிேய ெவளிநா�� நாணய�தி  கிைட�க
 ெப!கி&ற�� வ�கிெயா&றி& :ல� இல�ைக�� அ7
ப
ப�கி&ற�மான ஏேத7� ேவ��ாிைம வ�மான வாியிF�3� வில�களி
(
 ெப!�.     
    

       07070707....  ேவ: ஏேத�� 5ல�களி76.! கிைட�0� வ6மான� ேவ: ஏேத�� 5ல�களி76.! கிைட�0� வ6மான� ேவ: ஏேத�� 5ல�களி76.! கிைட�0� வ6மான� ேவ: ஏேத�� 5ல�களி76.! கிைட�0� வ6மான� ((((அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண ––––    7777))))     அைமய ம.!� மீ�ெடழாத த&ைமைய� ெகா�ட வ�மான�கைள� தவிர ேமேல �றி
பிட
படாத ேவ! ஏேத7� :ல�களிF�3� கிைட��� வ�மான�களி&  விபர�கைள ெவளி
ப��த  ேவ���.                           ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி ––––    2222        ெமா�த நியதி�ச�ட வ�மான�தி%�&# ெச'ய�ப�ட கழி�பன�க�ெமா�த நியதி�ச�ட வ�மான�தி%�&# ெச'ய�ப�ட கழி�பன�க�ெமா�த நியதி�ச�ட வ�மான�தி%�&# ெச'ய�ப�ட கழி�பன�க�ெமா�த நியதி�ச�ட வ�மான�தி%�&# ெச'ய�ப�ட கழி�பன�க�    ((((வாி மதி�க�த�க வ�மான�திைன உ�தி�ப��#த$வாி மதி�க�த�க வ�மான�திைன உ�தி�ப��#த$வாி மதி�க�த�க வ�மான�திைன உ�தி�ப��#த$வாி மதி�க�த�க வ�மான�திைன உ�தி�ப��#த$))))        08080808.... நட�க� நட�க� நட�க� நட�க� ((((அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண 8888))))             வ��தக�, வியாபார�, உய�ெதாழி  அ ல� வா?�ைக�ெதாழி  ஆகியவ.றி  ஏேத7� ந�ட� ஏ.ப�மிட�� அ�தைகய ந�ட� (உ1ச வர�(�� உ�ப��த
ப��) கழிவாக அ7மதி�க
ப�� எ6வாறாயி7�, அ� இலாபெமா&றாக இ�
பி& வாி மதி
பிட
பட� >�யதாக இ��த  ேவ���. ஆ<� கா
(!தி வியாபார� அ ல� நிதி� ��தைக வியாபார�தி  ஏ.ப�� ந�ட� தவி�3த 2015.04.01 ;த  2016.03.31 ஆ� திகதி வைரயிலான கால
ப�தி��$ ஏ.ப�ட அ�தைகய கழி�க�த�க ந�ட� ம.!� ;&ைனய ஆ��F�3� ;&ெகா�� வர
ப�ட ஏேத7� ந�ட�ைத இ6வாி மதி
பா��& 

ஒ+ வ5கியி� அ�ல நிதி நி�வன� ஒ�றி6 ள ஒ+ வ5கியி� அ�ல நிதி நி�வன� ஒ�றி6 ள ஒ+ வ5கியி� அ�ல நிதி நி�வன� ஒ�றி6 ள ஒ+ வ5கியி� அ�ல நிதி நி�வன� ஒ�றி6 ள 2.52.52.52.5%%%%    நி��தி ைவ�த� வாி கழி�க!ப�டநி��தி ைவ�த� வாி கழி�க!ப�டநி��தி ைவ�த� வாி கழி�க!ப�டநி��தி ைவ�த� வாி கழி�க!ப�ட    ஏேத�� ஏேத�� ஏேத�� ஏேத�� ைவ!7�க8�கான வ��ைய அ�டவைண ைவ!7�க8�கான வ��ைய அ�டவைண ைவ!7�க8�கான வ��ைய அ�டவைண ைவ!7�க8�கான வ��ைய அ�டவைண 5 5 5 5 இ� ெவளி!ப"�த ேவ$�ய அவசியமி�ைலஇ� ெவளி!ப"�த ேவ$�ய அவசியமி�ைலஇ� ெவளி!ப"�த ேவ$�ய அவசியமி�ைலஇ� ெவளி!ப"�த ேவ$�ய அவசியமி�ைல. . . . 9தலா� நிைல:  9தலா� நிைல:  9தலா� நிைல:  9தலா� நிைல:  ச2ைத!ப"�னாிட� ச2ைத!ப"�னாிட� ச2ைத!ப"�னாிட� ச2ைத!ப"�னாிட� 10101010% % % % ;த  நி��திைவ�த�  வாி;த  நி��திைவ�த�  வாி;த  நி��திைவ�த�  வாி;த  நி��திைவ�த�  வாி    கழி�க!கழி�க!கழி�க!கழி�க!ப�ட அரச பிைண! ப�திர5க  மீதானப�ட அரச பிைண! ப�திர5க  மீதானப�ட அரச பிைண! ப�திர5க  மீதானப�ட அரச பிைண! ப�திர5க  மீதான    வ��<� வ��<� வ��<� வ��<� உ ளட5கலாக அ=வ��ைய உ ளட5கலாக அ=வ��ைய உ ளட5கலாக அ=வ��ைய உ ளட5கலாக அ=வ��ைய 4 4 4 4 ஆவ பிாிவி� ெமா�த நியதி:ச�ட வ+மான�தி� ஆவ பிாிவி� ெமா�த நியதி:ச�ட வ+மான�தி� ஆவ பிாிவி� ெமா�த நியதி:ச�ட வ+மான�தி� ஆவ பிாிவி� ெமா�த நியதி:ச�ட வ+மான�தி� உ ளட�க!படாத வ+மான�தி� கீ) கா�"த� ேவ$"�உ ளட�க!படாத வ+மான�தி� கீ) கா�"த� ேவ$"�உ ளட�க!படாத வ+மான�தி� கீ) கா�"த� ேவ$"�உ ளட�க!படாத வ+மான�தி� கீ) கா�"த� ேவ$"�. . . .     வ�� வ+மான� வ�� வ+மான� வ�� வ+மான� வ�� வ+மான� ((((    2.52.52.52.5% % % %     ;த�;த�;த�;த�        நி��திைவ�த� வாி கழி!பன1 ெச>ய!ப�ட வ+மான� தவி%நி��திைவ�த� வாி கழி!பன1 ெச>ய!ப�ட வ+மான� தவி%நி��திைவ�த� வாி கழி!பன1 ெச>ய!ப�ட வ+மான� தவி%நி��திைவ�த� வாி கழி!பன1 ெச>ய!ப�ட வ+மான� தவி%2த2த2த2த) ) ) ) அ�டவைண அ�டவைண அ�டவைண அ�டவைண 5 5 5 5 இ� கா�ட!பட� ேவ$"�இ� கா�ட!பட� ேவ$"�இ� கா�ட!பட� ேவ$"�இ� கா�ட!பட� ேவ$"�. . . .         ெமா�த வ�# வ'மான! ெமா�த வ�# வ'மான! ெமா�த வ�# வ'மான! ெமா�த வ�# வ'மான! ((((அ�டவைண அ�டவைண அ�டவைண அ�டவைண 5 5 5 5 இ� இ� இ� இ� 141141141141வ� 0�#4&வ� 0�#4&வ� 0�#4&வ� 0�#4&)  )  )  )  விபர�திர�#� விபர�திர�#� விபர�திர�#� விபர�திர�#� 141414140000வ� 0�#4& வ� 0�#4& வ� 0�#4& வ� 0�#4& பதிய�பட ேவ)�!பதிய�பட ேவ)�!பதிய�பட ேவ)�!பதிய�பட ேவ)�!....    
 

ேவ��ாிைம ம+! ஆ)�� ெதாைகயி8'9� ெமா�த வ'மான! ேவ��ாிைம ம+! ஆ)�� ெதாைகயி8'9� ெமா�த வ'மான! ேவ��ாிைம ம+! ஆ)�� ெதாைகயி8'9� ெமா�த வ'மான! ேவ��ாிைம ம+! ஆ)�� ெதாைகயி8'9� ெமா�த வ'மான! ((((6 6 6 6 ஆவ� அ�டவைணயி� ஆவ� அ�டவைணயி� ஆவ� அ�டவைணயி� ஆவ� அ�டவைணயி� 151 151 151 151 ஆவ� 0� ஆவ� 0� ஆவ� 0� ஆவ� 0� விபர�திர�#� விபர�திர�#� விபர�திர�#� விபர�திர�#� 150 150 150 150 ஆவ� 0�#� �றி�பிட�ப�த�ஆவ� 0�#� �றி�பிட�ப�த�ஆவ� 0�#� �றி�பிட�ப�த�ஆவ� 0�#� �றி�பிட�ப�த�    ேவ)�!ேவ)�!ேவ)�!ேவ)�!. . . .     
ஏைனய 3ல$களி8'9� கிைட �! ெமா�த வ'மான! ஏைனய 3ல$களி8'9� கிைட �! ெமா�த வ'மான! ஏைனய 3ல$களி8'9� கிைட �! ெமா�த வ'மான! ஏைனய 3ல$களி8'9� கிைட �! ெமா�த வ'மான! ((((அ�டவைண அ�டவைண அ�டவைண அ�டவைண 7 7 7 7 இ� இ� இ� இ� 161 161 161 161 ஆவ� 0�ஆவ� 0�ஆவ� 0�ஆவ� 0�) ) ) ) விபர�திர�#� விபர�திர�#� விபர�திர�#� விபர�திர�#� 160 160 160 160 ஆவ� 0�#� �றி�பிட�ப�த� ேவ)�!ஆவ� 0�#� �றி�பிட�ப�த� ேவ)�!ஆவ� 0�#� �றி�பிட�ப�த� ேவ)�!ஆவ� 0�#� �றி�பிட�ப�த� ேவ)�!. . . .     100 100 100 100 �த� �த� �த� �த� 160 160 160 160 வைரயான 0�களி� கா�ட�ப��&ள அைன�� வ'மான$களின�! 0���ெதாைகைய வைரயான 0�களி� கா�ட�ப��&ள அைன�� வ'மான$களின�! 0���ெதாைகைய வைரயான 0�களி� கா�ட�ப��&ள அைன�� வ'மான$களின�! 0���ெதாைகைய வைரயான 0�களி� கா�ட�ப��&ள அைன�� வ'மான$களின�! 0���ெதாைகைய விபர 0+றி�விபர 0+றி�விபர 0+றி�விபர 0+றி�    190 190 190 190 ஆவ� 0�#4& உ&ளட க:!ஆவ� 0�#4& உ&ளட க:!ஆவ� 0�#4& உ&ளட க:!ஆவ� 0�#4& உ&ளட க:!. . . . இ9த 0���ெதாைக ெமா�த நியதி�ச�ட வ'மான! எனஇ9த 0���ெதாைக ெமா�த நியதி�ச�ட வ'மான! எனஇ9த 0���ெதாைக ெமா�த நியதி�ச�ட வ'மான! எனஇ9த 0���ெதாைக ெமா�த நியதி�ச�ட வ'மான! என        அைழ க�ப�!அைழ க�ப�!அைழ க�ப�!அைழ க�ப�!. . . .     
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ெமா�த நியதி1ச�ட வ�மான�தி& 35% உ1ச எ ைல��  ம��
ப��தி கழி
பன5 ெச@ய ;�<�. (விபர�திர��  190 வ� >��  உ$ள ெதாைக). ஆ<� கா
(!தி வியாபார� அ ல� நிதி���தைக வியாபார� ஒ&றி& :ல� ஏ.ப�� ந�ட� அ6வியாபார�திF�3� ெபற
ப�� இலாப�தி  இ�3� ம��ேம கழி�க
படலா�.     ெமா�த நியதி1ச�ட வ�மான�தி& 35% Kத�ைத கணி
C� ெச@வத.காக, ெமா�த நியதி1ச�ட வ�மான� எ&ப� இ!தி வாியாக நி!�திைவ�த  வாி கழி�க
ப�ட ஏேத7� வ��ைய, ப�கிலாப�ைத, வி�ெதா&ைற, த�ட�தி& ப�திெயா&! அ ல� சீ��L
( :ல� கிைட�த பாிசிைன அ ல� Uதா�ட� :ல� கிைட�த பண� எ&பவ.ைற உ$ளட�காத ெமா�த நியதி1ச�ட வ�மான�ைத �றி�கி&ற�.                                             ஏேத7� ந�ட மீதிக$ இ�
பி& (8 ஆ� அ�டவைணயி& 202 – 204 >�க$) அவ.ைற அ��த வாி மதி
பா��.� ;&ெகா�� ெச ல ;�<�. (8 ஆ� அ�டவைணயி& 205 ஆ� >�)  
    09090909....  வ,வ,வ,வ,, , , , ஆ9��ெதாைகஆ9��ெதாைகஆ9��ெதாைகஆ9��ெதாைக, , , , ேவ�!ாிைமேவ�!ாிைமேவ�!ாிைமேவ�!ாிைம, , , , நிலவாடைக =த7யன நிலவாடைக =த7யன நிலவாடைக =த7யன நிலவாடைக =த7யன ((((அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண ––––    9999))))         (i) வ�கிெயா&!�� அ ல� ேவ! எவேர7� கட& உாிைமயாள��� ெச+�த
ப�ட��, வ�மான�ைத ச�பாதி��� ேபா� ெச+�த
ப�ட�மான வ��ைய, வ��தக�, வியாபார�, உய�ெதாழி , அ ல� வா?�ைக� ெதாழி  :ல� கிைட��� இலாப�ைத� தீ�மானி�ைகயி  கழி�க ;�<�.  (ii) (அ)  க�டட� ஒ&ைற நி�மாணி
பத.காக அ ல� ெகா$வன5 ெச@வத.காக
 ெபற
ப�ட வ��ய லாத கடெனா&றி& மீதான ச�ட அ ல� ஒ
ப3த ாீதியான கட
பா��& கீ?, வ�கி ஒ&!�� அ ல� நிதி நி!வன� ஒ&!�� அ ல� ஆைணயாள� நாயக�தினா  ஏ.!� ெகா$ள
ப�ட ஏேத7� நி!வனெமா&!�� ெச+�த
ப�ட ேவ! ஏேத7� வ�� (25 ஆ� பிாிவி& கீ? கழி
பன5 ெச@ய
ப�ட ;�யாத வ��தக�, வியாபார� உய�ெதாழி  அ ல� வா?�ைக�ெதாழி  :ல� கிைட��� ச�பா�திய வ�மான�தி  வ�� உ$ளட�காத) அ�டவைண 9 இ& ப�தி அ இ  ெவளி
ப��த
ப�த  ேவ���.  (ஆ)    ெச+�த
ப�ட  ஏேத7� ஆ��� ெதாைகக$,    நிலவாடைக அ ல� ேவ��ாிைம எ&பன 9 ஆவ� அ�டவைணயி& ஆ ப�தியி  �றி
பிட
பட  ேவ���. எ6வாறாயி7�,  �றி�த வாி மதி
பா��  ெச+�த
ப�ட ஏேத7� நில வாடைக அ ல� ேவ��ாிைமக$ 2014/04/01 இ.� ;3திய கால
ப�திெயா&!�கானதாக5� ேவ! ஏேத7� ஏ.பா�களி& கீ? வியாபார இலாப�கைள அ ல� வ�மான�கைள தீ�மானி��� ேபா� கழி�க ;�யாததாக5� இ�
பி& மா�திரேம அவ.ைற� கழி
பத.� அ7மதி�க
ப��.  �றி
( – ெமா�த நியதி1ச�ட வ�மான�தி  உ$ள�க
ப�ட ஊழிய வ�மான�திF�3� எ3தெவா� கழி
பன5� ேம.ெகா$ள ;�யா�. அதாவ� கழி
பன5 ெச@ய ;�<மான ஆக�>�ய ெதாைகயான� ஊழிய வ�மானம லாத வ�மான�களி& ெதாைகயினா  வைரய!�க
ப��$ள�.                       

                                                                                                                                                                                                                                                                            

.றி�த வாி மதி!பா$�� .றி�த வாி மதி!பா$�� .றி�த வாி மதி!பா$�� .றி�த வாி மதி!பா$�� ((((2012012012015 / 5 / 5 / 5 / 2012012012016666) ) ) ) இ� உற!ப�ட ந�ட5கைள அ�டவைண இ� உற!ப�ட ந�ட5கைள அ�டவைண இ� உற!ப�ட ந�ட5கைள அ�டவைண இ� உற!ப�ட ந�ட5கைள அ�டவைண 8 8 8 8 இ� இ� இ� இ� 201 201 201 201 ஆ� ���� ஆ� ���� ஆ� ���� ஆ� ���� .றி!பி.றி!பி.றி!பி.றி!பி"க"க"க"க. . . . 9�ைனய ஆ$�?+2 9�ெகா$"வர!ப�ட ஏேத�� 9�ைனய ஆ$�?+2 9�ெகா$"வர!ப�ட ஏேத�� 9�ைனய ஆ$�?+2 9�ெகா$"வர!ப�ட ஏேத�� 9�ைனய ஆ$�?+2 9�ெகா$"வர!ப�ட ஏேத�� ((((கழி�க�த�ககழி�க�த�ககழி�க�த�ககழி�க�த�க) ) ) ) ந�ட5க  இ+!பி� ந�ட5க  இ+!பி� ந�ட5க  இ+!பி� ந�ட5க  இ+!பி� அவ,ைற அவ,ைற அவ,ைற அவ,ைற 8 8 8 8 ஆ�  அ�டவைணயி�  ஆ�  அ�டவைணயி�  ஆ�  அ�டவைணயி�  ஆ�  அ�டவைணயி�  201 201 201 201 ((((அஅஅஅ))))    ஆ�  ���� பதிய1�ஆ�  ���� பதிய1�ஆ�  ���� பதிய1�ஆ�  ���� பதிய1�....        2012012012015 5 5 5 ////    2012012012016666    ஆ� வாி மதி!பா$"�கான கழி�க�த�க ந�ட5களி� ெதாைக  �" ஆ� வாி மதி!பா$"�கான கழி�க�த�க ந�ட5களி� ெதாைக  �" ஆ� வாி மதி!பா$"�கான கழி�க�த�க ந�ட5களி� ெதாைக  �" ஆ� வாி மதி!பா$"�கான கழி�க�த�க ந�ட5களி� ெதாைக  �" 202 202 202 202 இ� அ�ல �" இ� அ�ல �" இ� அ�ல �" இ� அ�ல �" 203 203 203 203 இ� உ ள இ� உ ள இ� உ ள இ� உ ள .ைற2த ெப�மதியா.�.ைற2த ெப�மதியா.�.ைற2த ெப�மதியா.�.ைற2த ெப�மதியா.�. . . . 8 8 8 8 ஆ� அ�டவைணயி� ஆ� அ�டவைணயி� ஆ� அ�டவைணயி� ஆ� அ�டவைணயி� 204 204 204 204 ஆ� ���� உ ள ெதாைக விபர�திர��� ஆ� ���� உ ள ெதாைக விபர�திர��� ஆ� ���� உ ள ெதாைக விபர�திர��� ஆ� ���� உ ள ெதாைக விபர�திர��� 200 200 200 200 ஆ� ���� பதிய!பட ேவ$"�ஆ� ���� பதிய!பட ேவ$"�ஆ� ���� பதிய!பட ேவ$"�ஆ� ���� பதிய!பட ேவ$"�.... 

வாி மதி�க�த�க வ+மான�ைத� கணி!பத,. ெமா�த நியதி:ச�ட வ+மான�தி?+2 வாி மதி�க�த�க வ+மான�ைத� கணி!பத,. ெமா�த நியதி:ச�ட வ+மான�தி?+2 வாி மதி�க�த�க வ+மான�ைத� கணி!பத,. ெமா�த நியதி:ச�ட வ+மான�தி?+2 வாி மதி�க�த�க வ+மான�ைத� கணி!பத,. ெமா�த நியதி:ச�ட வ+மான�தி?+2 ((((�" �" �" �" 190190190190) ) ) ) ெமா�த� ெமா�த� ெமா�த� ெமா�த� கழி!பன1கைள கழி!பன1கைள கழி!பன1கைள கழி!பன1கைள ((((�" �" �" �" 230230230230) ) ) ) கழி�ககழி�ககழி�ககழி�க....        ெமாெமாெமாெமா�த நியதி:ச�ட வ+மான�தி?+2 கழி�க 9�யாத ேமலதிக கழி!பன1க  ஏேத�� இ+!பி�  அவ,ைற �த நியதி:ச�ட வ+மான�தி?+2 கழி�க 9�யாத ேமலதிக கழி!பன1க  ஏேத�� இ+!பி�  அவ,ைற �த நியதி:ச�ட வ+மான�தி?+2 கழி�க 9�யாத ேமலதிக கழி!பன1க  ஏேத�� இ+!பி�  அவ,ைற �த நியதி:ச�ட வ+மான�தி?+2 கழி�க 9�யாத ேமலதிக கழி!பன1க  ஏேத�� இ+!பி�  அவ,ைற 9�ெகா$" ெச�� 9�ெகா$" ெச�� 9�ெகா$" ெச�� 9�ெகா$" ெச�� ((((8 8 8 8 ஆ� அ�டவைணயி� ஆ� அ�டவைணயி� ஆ� அ�டவைணயி� ஆ� அ�டவைணயி� 205 205 205 205 ஆ� �"ஆ� �"ஆ� �"ஆ� �") ) ) ) ெமா�த நியதி:ச�ட வ+மான�தி� ெமா�த நியதி:ச�ட வ+மான�தி� ெமா�த நியதி:ச�ட வ+மான�தி� ெமா�த நியதி:ச�ட வ+மான�தி� 35 35 35 35 சத;த� சத;த� சத;த� சத;த� எ�ற வைரயைறக8�.�ப�ட வைகயி� அ"�வ+� வ+ட�தி� அ=வ+ட�எ�ற வைரயைறக8�.�ப�ட வைகயி� அ"�வ+� வ+ட�தி� அ=வ+ட�எ�ற வைரயைறக8�.�ப�ட வைகயி� அ"�வ+� வ+ட�தி� அ=வ+ட�எ�ற வைரயைறக8�.�ப�ட வைகயி� அ"�வ+� வ+ட�தி� அ=வ+ட�தி,கான ஏேத�� கழி�க தி,கான ஏேத�� கழி�க தி,கான ஏேத�� கழி�க தி,கான ஏேத�� கழி�க 9�<மான ந�ட5களி?+2 கழி�க 9�<�9�<மான ந�ட5களி?+2 கழி�க 9�<�9�<மான ந�ட5களி?+2 கழி�க 9�<�9�<மான ந�ட5களி?+2 கழி�க 9�<�....        
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ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி ----    3333        வாி விதி�க�த�க வ�மான�திைன உ�தி�ப��#த$வாி விதி�க�த�க வ�மான�திைன உ�தி�ப��#த$வாி விதி�க�த�க வ�மான�திைன உ�தி�ப��#த$வாி விதி�க�த�க வ�மான�திைன உ�தி�ப��#த$         வாி மதி�க�த�க வ�மான�திF�3� பி&வ�வனவ.றி& >���ெதாைகைய கழி�� வாி விதி�க�த�க வ�மான� ெப.!� ெகா$ள
ப��.  ((((அஅஅஅ))))        வாி வில�களி�< வி�ெதாைக >பா வாி வில�களி�< வி�ெதாைக >பா வாி வில�களி�< வி�ெதாைக >பா வாி வில�களி�< வி�ெதாைக >பா 500500500500,,,,000000000000 �றி
( –  இல�ைகயி& பிரைச ஒ�வ�, அவ� இல�ைகயி  வதி<நராக இ�3தா+� இ லாவி�டா+�, இ6வி�ெதாைகைய� கழி
பத.� உாி��ைடயவராவா�.  ((((ஆஆஆஆ)    )    )    )    தைகைம ெப:� ெகாதைகைம ெப:� ெகாதைகைம ெப:� ெகாதைகைம ெப:� ெகா��பன�க�  ெதாட1பான வி�ெதாைகக���பன�க�  ெதாட1பான வி�ெதாைகக���பன�க�  ெதாட1பான வி�ெதாைகக���பன�க�  ெதாட1பான வி�ெதாைகக�    �றி
( – 2006 ஆ� ஆ��& 10 ஆ� இல�க உ$நா�� இைறவாி1 ச�ட�தி& 34(2) ஆ� பிாிவி.� இண�க ஊழிய�தி& :லமான வ�மான�தி& அ�
பைடயிலான ெகா�
பன5கைள தவிர வாிமதி�க�த�க வ�மான�தி  உ$ளட��� எ3தெவா� ஊழிய�தி& :லமான வ�மான�திF�3�� ேமேல (ஆ) ப3தியி  �றி
பிட
ப��$ள கழி
பன5கைள1 ெச@ய ;�யா� எ&பைத தய5ெச@� கவன�தி. ெகா$ள5�. ((((அதாவ�    அ�தைகய கழி�பன�கைள� ேகா6வதாயி� ஊழிய�தி� 5லமான வ6மான தவிர ேபாதிய அ�தைகய கழி�பன�கைள� ேகா6வதாயி� ஊழிய�தி� 5லமான வ6மான தவிர ேபாதிய அ�தைகய கழி�பன�கைள� ேகா6வதாயி� ஊழிய�தி� 5லமான வ6மான தவிர ேபாதிய அ�தைகய கழி�பன�கைள� ேகா6வதாயி� ஊழிய�தி� 5லமான வ6மான தவிர ேபாதிய ேவ: வ6மான� காண�ப�த� ேவ9��ேவ: வ6மான� காண�ப�த� ேவ9��ேவ: வ6மான� காண�ப�த� ேவ9��ேவ: வ6மான� காண�ப�த� ேவ9��). ). ). ).         அேதேபா&!, வதி<நேரா பிரைசேயா அ லாத தனி
ப�ட ஆெளா�வ� இல�ைகயி  எL� ,பா 250,000 இ.� ேம.படாத ச�பள
 ப�திகA�� உாிைம ேகார உாி��ைடயவ�களாவா். (பிாி5 34 (2) (v)) (10 ஆ� ப3தியி& ‘P’ பிாிைவ
 பா��க5�)         10101010....   கழி கழி கழி கழி ––––    தைகைமெப:� ெகா��பனதைகைமெப:� ெகா��பனதைகைமெப:� ெகா��பனதைகைமெப:� ெகா��பன�க$�கான வி�ெதாைகக� �க$�கான வி�ெதாைகக� �க$�கான வி�ெதாைகக� �க$�கான வி�ெதாைகக� ((((அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண ----    10101010))))        (1)   த�திெப!� ெகா�
பன5க$ எ&பைவ      AAAA....    பண�தினா  அ ல� ேவ! வித�தி  ெச@ய
ப�� ந&ெகாைடக$;  
-   அரசா�க�தி.� 
-   உ$Oரா�சி ம&றெமா&றி.� 
-   அரசினா  ஏ.ப��த
ப�ட நிதியெமா&!�� அ ல� உ$Oரா�சி அதிகாரசைப ஒ&றினா  அ ல� மாகாண சைபெயா&றினா  ஏ.ப��த
ப�� அைம1சாினா  அ7மதி�க
ப�ட நிதிய�தி.� 
-   ப கைல�கழக1 ச�ட�தி& கீ? அ ல� ெபௗ�தபாளி ப கைல�கழக ச�ட�தி& கீ? நி!வ
ப�ட ஏதாவ� உய� க வி நி!வனெமா&!�� அ ல� ெபௗ�தபாளி ப கைல�கழக���� 
-   ெசவன நிதிய�தி.� 
-    “நம�காக நா�” நிதிய�தி.� வழ�க
ப�ட ந&ெகாைடக$ 
-   2006 ஆ� ஆ��& 34 ஆ� இல�க ேதசிய சி!நீரக ம&ற1 ச�ட�தி& கீ? தாபி�க
ப�ட ேதசிய சி!நீரக நிதிய�தி.� வழ�க
ப�ட ந&ெகாைடக$ 
-   ;3திய வாி மதி
C�டா��F�3� ;.ெகா�� வ3த அ�தைகய ஏேத7� தைகைம ெப!� ெச+�தெலா&றி& ஏேத7� கழி�க
படாத மீதி அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண 10 10 10 10 இ� இ� இ� இ� 302 302 302 302 ஆ� /,� ஆ� /,� ஆ� /,� ஆ� /,� ெவளி�ப��த�பட ேவ9�� அ�ல! வாி மதி�?டா9,�� ேம;ெகா�ள�பட அ�தைகய ெவளி�ப��த�பட ேவ9�� அ�ல! வாி மதி�?டா9,�� ேம;ெகா�ள�பட அ�தைகய ெவளி�ப��த�பட ேவ9�� அ�ல! வாி மதி�?டா9,�� ேம;ெகா�ள�பட அ�தைகய ெவளி�ப��த�பட ேவ9�� அ�ல! வாி மதி�?டா9,�� ேம;ெகா�ள�பட அ�தைகய தைகைமெப:� ெகா��பன�க� அைன�!� அடவைண தைகைமெப:� ெகா��பன�க� அைன�!� அடவைண தைகைமெப:� ெகா��பன�க� அைன�!� அடவைண தைகைமெப:� ெகா��பன�க� அைன�!� அடவைண 10 10 10 10 இ� இ� இ� இ� 333304 04 04 04 ஆ� /,� ஆ� /,� ஆ� /,� ஆ� /,� ெவளி�ப��த�ப�த� ேவ9��ெவளி�ப��த�ப�த� ேவ9��ெவளி�ப��த�ப�த� ேவ9��ெவளி�ப��த�ப�த� ேவ9��. . . .         BBBB....  Bகமளி�க ;�யாத ஏேத7� ேநா@கA�கான விேசட  Bகாதார  கா
(!தி  E�ைகெயா&!ட&  (தனியான கா
(!தி) ெச+�த
ப�ட கா
(!தி தவைண� க�டண�. ((((அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண 10 10 10 10 இ� இ� இ� இ� 307 307 307 307 ஆ� ஆ� ஆ� ஆ� /�/�/�/�)  C.C.C.C.    அரசா�க�தி& அபிவி��தி தி�டெமா&றிைன உ$ளட�கிய ஏேத7� க��தி�டெமா&றினா  ஆெளா�வாினா  ெசலவிட
ப�ட அைம1சாினா  அ�கீகாி�க
ப�ட ெசலவின�. கழி�க
படா� ;&ெகா�� வர
ப�ட மீதிக$ அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண 10 10 10 10 இ� இ� இ� இ� 308 308 308 308 ஆ� /,� பதிய�பட ேவ9��ஆ� /,� பதிய�பட ேவ9��ஆ� /,� பதிய�பட ேவ9��ஆ� /,� பதிய�பட ேவ9��....    0றி�த வாி0றி�த வாி0றி�த வாி0றி�த வாி                மதி�பா9,� உற�பட ஏமதி�பா9,� உற�பட ஏமதி�பா9,� உற�பட ஏமதி�பா9,� உற�பட ஏேத�� அ�தைகய ெசலவின� அடவைண ேத�� அ�தைகய ெசலவின� அடவைண ேத�� அ�தைகய ெசலவின� அடவைண ேத�� அ�தைகய ெசலவின� அடவைண 10 10 10 10 இ� இ� இ� இ� 310 310 310 310 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�  >��  பதிய
பட ேவ���.   
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DDDD.... எவேர7� ஆெளா�வ� ேநா<.ற அ ல� ஏைழ ஆ�கA�� நி!வன ாீதியான பா�கா
( வழ��வத.காக அ�கீகாி�க
ப�ட அற நிைலய� ஒ&!��
 ப�களி
பாக1 ெச+�திய ெதாைக. ((((அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண 10 10 10 10 இ� இ� இ� இ� 314 314 314 314 ஆ� /�ஆ� /�ஆ� /�ஆ� /�))))  EEEE....   3 வ�ட�கA��� �ைறயாத ஒ� கால
 ப�தியி   ெச+�த  ேவ��ய  ஆ<� கா
(!தி
 E�ைக,  ம���வ� கா
(!தி
 E�ைக எ&பவ.!�கான தவைண� க�டண�க$ (இல�ைகயி  ெச+�த
ப�ட கா
(!தி க�டண�க$ மா�திரேம அ7மதி�க
ப��) ((((அஅஅஅடவைண டவைண டவைண டவைண 10 10 10 10 இ� /� இ� /� இ� /� இ� /� 316316316316))))  FFFF....    திைர
படெமா&ைற� தயாாி
பத.காக உற
ப�ட 5 மி Fய& ,பாைவ விட� �ைறயாத ெசலவின� திைர
பட�தி.கான தயாாி
( ;�வைட3த திகதி ெதாட�க� 90 நா�கA��$ அத& ேம�பா�� நடவ��ைகக$ ெதாட�பாக ஏ.ப�ட ெசல5க$ இ3த உ.ப�தி1 ெசலவி  உ$ளட���. 2007.04.01 ஆ3 திகதி அ ல� அத.�
 பி&ன� ஆனா  2008.03.01 ஆ3 திகதி�� ;&ன� E��தி ெச@ய
ப�ட திைர
பட� தயாாி
பி& ;&ைனய வாிமதி
பா��F�3� கழி�க
படா� ;&ெகா��வர
ப�ட ஏேத7� மீதிக$ இ�
பி&, (,பா 25,000,000 வைரயைற�� உ�ப�ட வைகயி ) அ�ெதாைக ((((10 10 10 10 ஆ� அடவைணயி� ஆ� அடவைணயி� ஆ� அடவைணயி� ஆ� அடவைணயி� 322 322 322 322 /,�/,�/,�/,�)))) பதிய
பட ேவ���.        FFFF1111.... 2008.04.01 ஆ� திகதி அ ல� அத.�
 பி& தயாாி�� ;��க
ப�ட�� ;&ைனய ஆ��F�3� ;&ெகா�� வர
ப�ட�மான ஏேத7� கழி�க
படாத மீதியிைன (,பா 35,000,000/- வைரயைற��$) ((((10 10 10 10 ஆ� அடவைணயி� ஆ� அடவைணயி� ஆ� அடவைணயி� ஆ� அடவைணயி� 326 326 326 326 ஆ� /,��ஆ� /,��ஆ� /,��ஆ� /,�� �றி
பிட ேவ���) அ��ட& வாி மதி
பா��  திைர
படெமா&றிைன� தயாாி
பத.� உற
ப�ட ெசலவின� (அதாவ� �றி�த வ�ட�தி7$ E��தி ெச@ய
ப�ட தயாாி
(�க$)  ((((அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண 10 10 10 10 இ� இ� இ� இ� 328 328 328 328 ஆ� /,�ஆ� /,�ஆ� /,�ஆ� /,�)))) பதிய
பட ேவ���.        GGGG....    23 ஆ� பிாிவி& கீ? வாி வில�களி
( கால எ ைல��$ ெதாழி ;ய.சி :லதன க�பனிெயா&றினா  வழ�க
ப�ட சாதாரண ப��கA�கான ெகா$வனவி  500,000/- ,பா5�� �ைறயாத ெதாைகைய ;தP� ெச@தி�
பி& இதி  50% (அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண 10 10 10 10 இ� இ� இ� இ� 322 322 322 322 வ! வ! வ! வ! ////,��,��,��,��)  HHHH....    1997 நவ�ப� 5 ஆ3 திகதி��� 2000 ஏ
ர  1 ஆ3 திகதி��� இைட
ப�ட கால
 ப�தியி  எவேர7� ஆெளா�வாினா  1997 நவ�ப� 06 ஆ3 திகதி அ ல� அத.�
 பி&ன� >��ைண�க
ப�ட�� இல�ைகயி  உ�க�டைம
( அபிவி��தி
 பணிகளி  ஈ�ப��$ள��, 2000 மா�1 31 இ  உ$ளவா!, 300 மி Fய& ,பாைவ விட� �ைறயாத :லதன
 ப��கைள விநிேயாகி��$ளமான, 500 மி Fய& ,பா5��� �ைறயாத :லதன1 ெசா���களி  (க�டட�க$, காணி, ெபாறி�ெதா�தி, இய3திர�க$ ேபா&றவ.றி ) ;தP� ெச@�$ள�மான ஏேத7� ;தP��1 சைப� க�பனிெயா&றி  (திய சாதாரண ப��கைள� ெகா$வன5 ெச@வத.காக ;தP� ெச@ய
ப�ட கழி�க
படாத மீதி ((((அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண 10 10 10 10 இ� இ� இ� இ� 336 336 336 336 ஆ� /�ஆ� /�ஆ� /�ஆ� /�))))  IIII....    2008 ஏ
ர  01 ஆ� திகதி அ ல� அத.�
 பி& சினிமா திைர
பட�கா�சி ஆர�பி�க
ப��$ள��, தாபி�க
ப�ட இல�ைக ேதசிய திைர
பட� >���தாபன�தா  �ஜி�ட  ெதாழி M�ப�, �ஜி�ட  கா�சி ;ைறக$ ம.!� ெடா பி ஒF ;ைறைமகைள ெகா��$ளதாக சா&!
ப��த
ப�ட�மானெதா� திைர
பட� >ட�திைன நி�மாணி
பத.காக5� ம.!� அத.�ாிய உபகரண�கA�காக5� ஏ.ப�ட 25 மி Fய& ,பா5�� ேம.படாத ெசலவின�தி& ஏேத7� கழி�க
படாத மீதி. இ� அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண 10 10 10 10 இ� இ� இ� இ� 338338338338 ஆ� >��  பதிய
பட ேவ���. அ��ட& �றி�த வாி மதி
பா��  உற
ப�ட அ�தைகய ெசலவின�க$ அடவைண டவைண டவைண டவைண 10 10 10 10 இ� இ� இ� இ� 340 340 340 340 ஆ� /,�ஆ� /,�ஆ� /,�ஆ� /,� பதிய
பட ேவ���.  JJJJ....    2008 ஏ
ர  மாத� 01 ஆ� திகதி�� ;& சினிமா திைர
பட�கா�சி ஆர�பி�க
ப��$ள��, 2008 ஏ
ர  மாத� 01 ஆ� திகதி�� ;& �ஜி�ட  ெதாழி M�ப�, �ஜி�ட  கா�சி ;ைறக$ ம.!� ெடா பி ஒF ;ைறகைள ெகா��ராத�� ேதசிய திைர
பட� >���தாபன�தா  2008 ஏ
ர  மாத� 01 ஆ� திகதி�� பி& ேம.ப� ெதாழி M�ப ;ைறகைள ெகா��$ளதாக சா&!
ப��த
ப��$ள�மான திைர
பட�>ட� ஒ&ைற ேம�ப���� ேபா� ஏ.ப�ட 10 மி Fய& ,பா5�� ேம.படாத ெசலவின�தி& ஏேத7� கழி�க
படாத மீதி. இ�    அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண 10 10 10 10 இ� இ� இ� இ� 344 344 344 344 ஆ� /ஆ� /ஆ� /ஆ� /,�,�,�,� பதிய
பட ேவ���. �றி�த வாி மதி
பா��  உற
ப�ட இ6வைகயான ெசலவின�க$ அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண 10 10 10 10 இ� இ� இ� இ� 346 346 346 346 ஆ� /,�ஆ� /,�ஆ� /,�ஆ� /,� பதிய
பட ேவ���. 
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KKKK....    நகர அபிவி��தி அதிகாரசைபயினா  அ ல� ேதசிய Kடைம
( அதிகாரசைபயினா  அ�கீகாி�க
ப�ட Kடைம
(� தி�ட� ஒ&றி& கீ? �ைற3த வ�மான� ெப!� ���ப�கA�காக 500 ச�ர அ�கைள வி-சாத நில
பர
பள5ைடய K�கைள க�� வி.பைன ெச@வத.கான ;ய.சிெயா&றி  (2013.04.01 ஆ� திகதி�� ;& K�� வி.பைன இட� ெப!மாயி&) உற
ப�ட ெசலவின�களி  கழி�க
படாத ஏேத7� மீதிக$. இ� 10 10 10 10 ஆ� அடவைணயி� ஆ� அடவைணயி� ஆ� அடவைணயி� ஆ� அடவைணயி� 350 350 350 350 /,�/,�/,�/,� பதிய
பட ேவ���.     LLLL....    கடெனா&றி& :ல� அ லா� ;தலாவ� K�ைட நி�மாணி
பத.காக அ ல� ெகா$வன5 ெச@வத.காக 2011 ஏ
ர  1 ஆ3 திகதி�� ;&ன� உற
ப�ட ெசலவின�தி& ஏேத7� மீத;$ள ப�தி எ6வாறாயி7�, த�திெப!� ெகா�
பன5க$ ேகார
ப�� வ�ட�களி& எ�ணி�ைக, நி�மாண
 பணி E��தி ெச@ய
ப�ட வ�ட� அட�கலாக 10 வ�ட�கைள விட அதிகமாக இ�
பி&, நீ�க$ இ
ப3தியி& கீ? இனிேம+� ேகாாி�ைககைள ;&ைவ
பத.� உாி�த.றவராK�க$.    ((((அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண 10 10 10 10 இ� இ� இ� இ� 356 356 356 356 ஆ� /�ஆ� /�ஆ� /�ஆ� /�))))     MMMM....    ெபா�ளாதார ாீதியி  பாதி�க
ப�ட ஏேத7� கிராம�தி  ஏேத7� ச;தாய அபிவி��தி�  க��தி�ட�திைன ேம.ெகா$வத.காக உற
ப�ட ெசலவின� ஆைணயாள� நாயக�தினா   வ��தமானியி  பிரBாி�க
ப�த  ((((10 10 10 10 ஆ� அடவைணயி� ஆ� அடவைணயி� ஆ� அடவைணயி� ஆ� அடவைணயி� 360 360 360 360 /�/�/�/�).).).).  NNNN....    பிாி5 16 (இ) இ& கீ? வில�களி
(��  தைகைம ெப.ற ((திய ெதாழி  ;ய.சி ஒ&! எ&ற வைகயி ) ஏேத7� ெதாழி  ;ய.சிகளி& விாிவா�க�தி.காக 2011 ஏ
ர  1 ஆ3 திகதி அ ல� அத.�
 பி&ன�, எனி7� 2014 ஏ
ர  1 ஆ3 திகதி�� ;&ன� ஆர�பி��� கால
ப�தியி  நிைலயான ெசா���களி  ெச@ய
ப�ட (,பா 50 மி Fயைன விட� �ைறயாத) ;தP�;  எ6வாறாயி7�, விேசடமாக� �றி��ைர�க
ப�ட ெசய.பா�களி  ஈ�ப��$ள ஆெளா�வாினா  2015.03.31 ஆ3 திகதி�� ;&ன� உ$நா�� இைறவாி1 ச�ட�தி& பிாி5 34(2) (த) ஏ.பா�கைள
 E��தி ெச@கி&ற உய� ெதாழி M�ப
 ெபாறி�ெதா�தி, இய3திர�க$, உபகரண�க$ எ&பவ.!�காக1 ெச@ய
ப�ட த�திெப!� ெகா�
பன5க$ அேத நிப3தைனகளி& கீ? கழி�க
பட  ;�<�. ((((அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண 10 10 10 10 இ� இ� இ� இ� 364 364 364 364 ஆ� /�ஆ� /�ஆ� /�ஆ� /�))))  OOOO....    ஆைட, ம�3�
 ெபா��க$, பா  மா அ ல� சீெம3� தயாாி
பி  ஈ�ப��$ள ஏேத7� ெதாழி  ;ய.சியி  ேம.ெகா$ள
ப�ட ;தP� 2012 ஏ
ர  1 ஆ� திகதி அ&! அ ல� பி&ன� ஆர�பி�க
ப�ட வியாபாரமாயி& 16 ஈ பிாிவி  �றி
C� ெச@ய
ப�ட ெதாைகயிைனவிட �ைறயாத ;தPடாக இ��த+ட& அ�தைகய ெதாழி  ;ய.சி அ
பிாிவி& கீ? வில�களி
(�காக தைகைம ெப!�. (அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண 10 10 10 10 இ� இ� இ� இ� 368 368 368 368 ஆ� /�ஆ� /�ஆ� /�ஆ� /�))))  PPPP....    2003.01.01 ஆ3 திகதி அ ல� அ�தின�தி& பி&ன� ஆர�பி��� ஏேத7� வாி மதி
பா��.காக பிாி5 4 (1) (இ) இ  �றி
பிட
ப��$ள இலாப�கைள� தவிர ,பா. 500,000 அ ல� ,பா 250,000 இ.� ேம.ப�ட ஊழிய�தி& :லமான வ�மான�தி& ேமலதிக
 ப�தியி& �ைற3த ப�தி வைர எவேர7� (வதி<நராக பிரைச) ஆெளா�வ��� ஊழிய�தி& :ல� கிைட��� ெகா�
பன5, வதி<நர லாத அ ல� பிரைசய லாத ச3த�
ப�தி  ,பா 250,000 வி-சாத அ3த உ�திேயாகE�வ ஊதிய
 ப�தி ((((10 10 10 10 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    அடவைணயி� அடவைணயி� அடவைணயி� அடவைணயி� 370 370 370 370 ஆ� /�ஆ� /�ஆ� /�ஆ� /�))))            QQQQ....    K� ஒ&ைற அ ல� அ���மா�� ெதாட� ஒ&றி  ��யி�
( அல� ஒ&ைற நி�மாணி
பத.காக அ ல� ெகா$வன5 ெச@வத.காக (பிாி5 40(இ) இ& கீ? தைகைம ெப!�) வா�ைம� ெதாழி  வ +ந� ஒ�வரா  2014/04/01 ஆ3 திகதி அ ல� அத.�
 பி&ன� அ7மதி
 ப�திர� ெப.ற வ�கிெயா&றிடமி�3� / நிதி நி!வனெமா&றிடமி�3� ெபற
ப�ட கடெனா&றி& :லதன மீள1 ெச+�த+�காக உற
ப�ட ெசலவின�. ((((அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண 10 10 10 10 இ� இ� இ� இ� 390 390 390 390 ஆ� /�ஆ� /�ஆ� /�ஆ� /�))))   தய�ெச�� கவனி�கதய�ெச�� கவனி�கதய�ெச�� கவனி�கதய�ெச�� கவனி�க::::    தைகைமதைகைமதைகைமதைகைம    ெப�� ெகா��பனெவா�றாக கழி�பத�கான ஏேத�� ேகாாி�ைககைள ெப�� ெகா��பனெவா�றாக கழி�பத�கான ஏேத�� ேகாாி�ைககைள ெப�� ெகா��பனெவா�றாக கழி�பத�கான ஏேத�� ேகாாி�ைககைள ெப�� ெகா��பனெவா�றாக கழி�பத�கான ஏேத�� ேகாாி�ைககைள சம!�பி�பதாயி� ஆவசம!�பி�பதாயி� ஆவசம!�பி�பதாயி� ஆவசம!�பி�பதாயி� ஆவணணணண# சா��கைள# சம!�பி�$மா� நீ'க	 தயவா� ேக(�� # சா��கைள# சம!�பி�$மா� நீ'க	 தயவா� ேக(�� # சா��கைள# சம!�பி�$மா� நீ'க	 தயவா� ேக(�� # சா��கைள# சம!�பி�$மா� நீ'க	 தயவா� ேக(�� ெகா	ள�ப�கி�றீ!க	ெகா	ள�ப�கி�றீ!க	ெகா	ள�ப�கி�றீ!க	ெகா	ள�ப�கி�றீ!க	....         சில த�தி ெப!� ெகா�
பன5கA�கான கழி
பன5க$ உ1ச வர�(�� உ�ப�டதாக அைம<�.             
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((((2222) ) ) )         ெசெசெசெச-�திய-�திய-�திய-�திய    அ�அ�அ�அ�ல! ெச-�தியதாக� க6த�ப��ல! ெச-�தியதாக� க6த�ப��ல! ெச-�தியதாக� க6த�ப��ல! ெச-�தியதாக� க6த�ப��        தைகைம ெப:� தைகைம ெப:� தைகைம ெப:� தைகைம ெப:�             ெகா��ெகா��ெகா��ெகா��பன�க� ெதாட1பிலானபன�க� ெதாட1பிலானபன�க� ெதாட1பிலானபன�க� ெதாட1பிலான    கழி�பன� கழி�பன� கழி�பன� கழி�பன� வைரயைறக�வைரயைறக�வைரயைறக�வைரயைறக�::::    
     

•      ேமேல உப ப3தி (1)  இ& விடய இல�க� ((((AAAA)))), , , , ((((BBBB))))  அ ல� ((((KKKK)))) எ&பவ.றி  �றி
பிட
ப��$ள த�தி ெப!� ெகா�
பன5கைள� கழி
பதி  வைரயைறக$ எ�5� இ ைல.  
•       உப ப3தி (1) இ& விடய இல�க� ((((CCCC)))) இ  �றி
பிட
ப��$ள தைகைம� ெகா�
பன5களி  25,000 ,பா வைர மா�திரேம கழி
பத.� இடமளி�க
ப��;  
•       உப ப3தி (1) இ  ((((DDDD)))) ம.!� ((((EEEE)))) ஆகிய விடய இல�க�களி  தைகைம ெப!� ெகா�
பன5க$ ெதாட�பிலான சகல கழி
பன5கA� வாி மதி�க�த�க வ�மான�தி& 1/3 அ ல� 75,000 ,பா எ&பவ.றி  எ� �ைறவானேதா அ�ெதாைகயா  ம��
ப��த
ப��;  
•      (1) ஆ� உப ப3தியி& விடய இல�க� ((((FFFF)))) ம.!� ((((FFFF1111) ) ) ) (அதாவ� திைர
படெமா&!�கான ெசல5க$) இ  �றி
பிட
ப��$ள த�தி ெப!� ெகா�
பன5கA�கான கழி
பன5க$ பி&வ�மா! ம��
ப��த
ப��.    ----                ((((FFFF))))   2007.04.01 ஆ3 திகதி��
 பி&ன� ஆனா  2008.04.01 ஆ3 திகதி��
 பி&ன�    தயாாி�க
ப�டைவ - ஒ� திைர
பட�தி.� ,பா 25,000,000 ஆக ம��
ப��த
ப��$ள�.  ----        ((((FFFF1111)))) 2008.04.01 ஆ3 திகதி அ ல� அத.�
 பி&ன� தயாாி�க
ப�டைவ - ஒ�  பட���� ,பா 35,000,000 ஆக ம��
ப��த
ப��்$ள�.  
•      விடய இல�க� ((((GGGG)))) இ  �றி
பிட
ப��$ள த�தி ெப!� ெகா�
பன5கA�காக கழி
பன5க$ வாி மதி�க�த�க வ�மான�தி& 1/3 ப�தி அ ல� த�தி ெப!� ெகா�
பனவி& உ�ைமயான ெப!மதி ஆகிய இர��  �ைற3த ெப!மதியினா  ம��
ப��த
ப��.  
•      (1) ஆ� ப3தியி& விடய இல�க� ((((HHHH)))) இ  �றி
பிட
ப��$ள தைகைமகைள
 ெப!கி&ற ெகா�
பன5க$ ெதாட�பிலான கழி
பன5க$ வாிமதி வ�மான�தி& 1/3 ப�தி அ ல� 2012.04.01 இ  உ$ளவாறான உ$வா�க
படாத மீதி ஆகிய இர��  �ைறவான ெதாைகயினா  ம��
ப��த
ப��.  
•       உப ப3தி (1) இ& விடய இல�க� ((((IIII)))) இ  �றி
பிட
ப��$ள தைகைமகைள
 ெப!கி&ற ெகா�
பன5க$ ெதாட�பிலான கழி
பன5க$, 25 மி Fய& ,பா அ ல� உ�ைம த�தி ெப!� ெகா�
பன5 ஆகிய இர��  �ைற3த ெதாைகயினா  ம��
ப��த
ப��.  
•       உப ப3தி (1) இ& விடய இல�க� ((((JJJJ)))) இ  �றி
பிட
ப��$ள தைகைம ெப!� ெகா�
பன5க$ ெதாட�பிலான கழி
பன5க$, 10 மி Fய& ,பா அ ல� உ�ைமயான த�தி ெப!� ெகா�
பன5� ெதாைக ஆகிய இர��  �ைற3த  ெதாைகயினா  ம��
ப��த
ப��.  
•      உப ப3தி (1) இ&  விடய இல�க� ((((LLLL)))) இ  �றி
பிட
ப��$ள தைகைமகைள
 ெப!கி&ற ெகா�
பன5க$ ெதாட�பிலான கழி
பன5க$ ,பா 100,000 அ ல� வாிமதி வ�மான�தி& 1/3 ப�தி ஆகிய இர��  2011.03.31 ஆ3 திகதியி  உ$ளவாறான �ைற3த ெதாைகயினா  ம��
ப��த
ப��. இ3த த�தி ெப!� ெகா�
பன5க$ 9 வ�ட�கA��$ ேகார
ப���
பி&, ேவ! ேகாாி�ைககA�� இடமளி�க
பட மா�டா�.  
•       உப ப3தி (1) இ& விடய இல�க� ((((MMMM)))) இ  �றி
பிட
ப��$ள தைகைம ெப!� ெகா�
பன5க$ ெதாட�பிலான கழி
பன5க$, 1 மி Fய& ,பா அ ல� உ�ைமயான த�தி ெப!� ெகா�
பன5� ெதாைக ஆகிய இர��  �ைற3த  ெதாைகயினா  ம��
ப��த
ப��.  
•      உப ப3தி (1) இ& விடய இல�க� ((((NNNN) ) ) ) ம.!�  ((((OOOO)))) இ  �றி
பிட
ப��$ள தைகைம ெப!� ெகா�
பன5க$ ெதாட�பிலான கழி
பன5க$, 25 மி Fய& ,பாவினா  ம��
ப��த
ப��. ஒ&!�� ேம.ப�ட வாி மதி
பா��களி  ;தP� 
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ெச@ய
ப�����மாயி& 2012.04.01 ஆ3 திகதியி& பி&ன� ெச@ய
ப�ட ெமா�த ;தP��& 25 சதKத�தா  ம��
ப��த
ப��.  
•       உப ப3தி (1) இ& விடய இல�க� ((((PPPP)))) இ  �றி
பிட
ப��$ள தைகைம ெப!� ெகா�
பன5க$ ெதாட�பிலான கழி
பன5க$, 500,000 ,பாவி.�  ேம.ப�ட ஊழிய�தி& :லமான வ�மான� அ ல� ,பா 250,000 ஆகிய இர��  �ைற3த  ெதாைகயினா  ம��
ப��த
ப��.  
•       உப ப3தி (1) இ& விடய இல�க� ((((QQQQ)))) இ  �றி
பிட
ப��$ள தைகைம ெப!� ெகா�
பன5க$ ெதாட�பிலான கழி
பன5க$, 600,000 மி Fய& ,பா அ ல� உ�ைமயான த�திெப!� ெகா�
பன5� ெதாைக ஆகிய இர��  �ைற3த  ெதாைகயினா  ம��
ப��த
ப��.    ((((3333))))             த0திெப:� ெகா��பன�களி� கழி�த0திெப:� ெகா��பன�களி� கழி�த0திெப:� ெகா��பன�களி� கழி�த0திெப:� ெகா��பன�களி� கழி�க�படாத மீதிகைள =�ெகா9� க�படாத மீதிகைள =�ெகா9� க�படாத மீதிகைள =�ெகா9� க�படாத மீதிகைள =�ெகா9� ெச�ல�ெச�ல�ெச�ல�ெச�ல�::::        கீேழ �றி
பிட
ப��$ளவா! கழி�க
படாத  த�திெப!� ெகா�
பன5க$ ஏ�� இ�
பி&,  

-      ேமேல உப ப3தி (1) இ& (AAAA)))), , , , ((((CCCC)))), , , , ((((FFFF) () () () (FFFF1111)))), , , , ((((HHHH)))), , , , ((((IIII)))), , , , ((((JJJJ)))), , , , ((((KKKK)  ஆகிய விடய இல�க�களி  �றி
பிட
ப��$ள த�தி ெப!� ெகா�
பன5களி  கழி�க
படாத மீதிக$ ஏேத7� இ�
பி& ;L� ெதாைக<� கழி�க
ப�� வைர காலவைரயைறயி&றி ;&ெகா�� ெச ல ;�<�.   
-                 ((((NNNN)))), , , , ((((OOOO)))) ஆகிய விடய இல�க�களி  75 % கழி�க
படாத மீதிகைள சம அள5களி  3 வ�ட�கA�� மா�திரேம ;& ெகா��  ெச ல ;�<�.  
-      ேமேல விடய இல�க� ((((LLLL)))) இ  �றி
பிட
ப��$ள த�தி ெப!� ெகா�
பன5களி  உ$வா�க
படாத ெதாைகைய, த�தி ெப!� ெகா�
பன5க$ ெச@ய
ப�ட வாி மதி
பா�ைட உடன���வ�� ஒ&ப� வ�ட�கA�� ;&ெகா�� ெச ல ;�<�.  
-     ேவ! எ3தெவா� விடய�ைத<� ;&ெகா�� ெச y ;�யா�.                    
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எ��!�கா� எ��!�கா� எ��!�கா� எ��!�கா� 1111        60 வய� E��தியைட3த அரசா�க ஓ@Jதியரான தி�. ெபேரரா எ&பவ� வ��தக� க�பனிெயா&றி  பணி (ாிகி&றா�. 2015/2016 இ  ;�வைட3த வரp மதி
பா��  அவ�ைடய வ�மான� பி&வ�மா! காண
ப�ட�:  ெவளி�ப��த�பட வ6மான�ெவளி�ப��த�பட வ6மான�ெவளி�ப��த�பட வ6மான�ெவளி�ப��த�பட வ6மான�     >பா>பா>பா>பா    அரசா�க ஓ@Jதிய�  600,000 மா.றிய ஓ@Jதிய�  350,000 வ��தக� க�பனியிF�3� கிைட�த ச�பள� (T10 அைமய)   1,800,000         வாகன�தி.கான ெகா�
பன5  70,000 x12  840,000 மிைக ஊதிய�   600,000 நிைலயான ைவ
( வ�� (இல�ைக ம�திய வ�கியி& அ7மதி ெப.ற நிதி� க�பனி :ல�)                                                           250,000 18 வய��� �ைற3த மகனி&  வ�� வ�மான� (நி!�தி   ைவ�த  வாி கழி�க
படவி ைல)  250,000 ேதறிய வாடைக வ�மான� (ேசாைல tரp ம.!� தி��த ேவைலகA�கான வி�ெதாைககைள� கழி�தத& பி&ன�)  250,000 விவசாய வ�மான� (16 ஆ� பிாிவி.� இண�க 5 வ�ட வாி வி�தைல� கால
ப�திைய
 ெப.ற�� 48 அ பிாிவி& �றி
பிட
ப��$ள ச+ைக வாி Kத����ாிய�மான  ேதயிைல
 பயி�1 ெச@ைக)  500,000 ேதறிய ப�கிலாப� ( நி!�தி ைவ�த  வரp கழி�க
ப��$ள�)  8,000    ெகா��பன�க�ெகா��பன�க�ெகா��பன�க�ெகா��பன�க�    / / / / நட�க�நட�க�நட�க�நட�க�           ேதசிய சி!நீரக நிதிய�தி.� வழ�க
ப�ட ந&ெகாைட  100,000 எ1�எ6சி வ�கியிடமி�3� ெபற
ப�ட Kடைம
(� கட7�கான வ��  40,000 அ�கீகாி�க
ப�ட அற நி!வன�தி.கான ந&ெகாைட (ேநாயாள� ம.!� ேதைவ<$ேளா��� நி!வன ாீதியான பா�கா
()  150,000  அ�கீகாி�க
ப�ட ஊழிய� ேசமலாப நிதியெமா&!�கான ப�களி
(� ெதாைக  140,000  உைழ��� ேபா� ெச+��� வாி  183,312 Bய மதி
C��& :லமான ெகா�
பன5க$  50,000 2012012012015555    / / / / 2012012012016666    வாி மதி�பா9,� தி6வாி மதி�பா9,� தி6வாி மதி�பா9,� தி6வாி மதி�பா9,� தி6. . . .     ெபேரராெபேரராெபேரராெபேரரா    ெச-�த ேவ9,ய வாி பி�வ6மா: ெச-�த ேவ9,ய வாி பி�வ6மா: ெச-�த ேவ9,ய வாி பி�வ6மா: ெச-�த ேவ9,ய வாி பி�வ6மா: கணி�க�ப��கணி�க�ப��கணி�க�ப��கணி�க�ப��.... >பா>பா>பா>பா ஊழிய�தி& :லமான வ�மான�:     அரசா�க ஓ@Jதிய1 ச�பள�                                                                                வில�களி�க�ப	
�ள� மா.றிய ஓ@Jதிய1 ச�பள�  வில�களி�க�ப	
�ள�    வ��தக� க�பனியிF�3� கிைட�த வ�மான� 1,800,000  வாகன�  ெகா�
பன5                                                    70,000x12 =840,000   மாத���� 50,000/- வைர வாி வில�களி�க�ப	
�ள�  50,000 x 12=(600,000) 240,000  மிைக ஊதிய� 600,000  ஊழிய�தி& :லமான நியதி1ச�ட வ�மான�    2,640 ,000    சிேரSட பிரைச எ&பதனா  நிைலயான ைவ
( மீ� வ�� விதியாகமா�டா�                                - 
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18 வயதி.� �ைற3த மகனி& வ�� வ�மான� (நி.ைவ.வாி கழி�க
படாைமயினா )  250,000 நி!�தி ைவ�த  வாி கழி�க
ப���
பதனா  நியதி1ச�ட வ�மான�தி  ேதறிய  ப�கிலாப�க$ உ$ளட�க
பட� >டா�  ேதறிய வாடைக வ�மான�        250,000 வியாபார வ�மான� (விவசாய) ஏ.(ைடயதா�� உ1ச வாி Kத� 10%  500,000 ெமா�த நியதிAசட வ6மான�ெமா�த நியதிAசட வ6மான�ெமா�த நியதிAசட வ6மான�ெமா�த நியதிAசட வ6மான�                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3333,,,,646464640000,,,,000000000000 32 ஆ� பிாிவி& கீழான கழி
பன5க$   வ�கி கட& மீதான வ��                                                                                                    (40,000) வாிமதி�க�த�க வ6மான�வாிமதி�க�த�க வ6மான�வாிமதி�க�த�க வ6மான�வாிமதி�க�த�க வ6மான�                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3333,,,,606060600000,,,,000000000000    கழிகழிகழிகழி;;;;      வரp வில�களி�க
ப�ட வி�ெதாைக                                                      (500,000)     த�தி ெப!� ெகா�
பன5கள ;   -  ேதசிய சி!நீரக நிதிய�தி.� வழ�க
ப�ட ந&ெகாைட (100,000)  - அ�கீகாி�க
ப�ட ஊ.ேச.நிதிய�தி.கான ப�களி
(கள ; 2011.04.01 ஆ3 திகதியி& பி&ன� இடமளி�க
படமா�டா�.  -  ேநாயாள� ம.!� ேதைவ<ைடேயா��� நி!வன ரPதியான பா�கா
( வழ��� அ�கீகாி�க
ப�ட  அற நி!வன�தி.கான ந&ெகாைட ,பா 75,000 இ.� வைரய!�க
ப��$ள�                                                (75,000)  -  ஊழிய வ�மான�தி& மீதான வி�ெதாைக                               (250,000)             (925,000)                     வாி அறவிட�த�க வ6மான�வாி அறவிட�த�க வ6மான�வாி அறவிட�த�க வ6மான�வாி அறவிட�த�க வ6மான�                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2222,,,,675675675675,,,,000000000000       ெச-�த ேவ9,ய ெச-�த ேவ9,ய ெச-�த ேவ9,ய ெச-�த ேவ9,ய ெமா�த ெமா�த ெமா�த ெமா�த வ6மான வாிவ6மான வாிவ6மான வாிவ6மான வாி   1 ஆவ�  500,000 X 4%                                                        -  20,000  2 ஆவ� 500,000 X 8%                                                        -  40,000 அ���   500,000 X10% (விவசாய வ�மானk; உ�ச� 10%)     -  50,000    அ���  500,000 X 12%                                                       -  60,000                                                          மீதி        675,000 X 16%  (ஊழிய வ�மானk; உ1ச� 16%) - 108,000  278,000 
   கழி கழி கழி கழி ––––    வரவரவரவரpppp    வர�க�வர�க�வர�க�வர�க�                - உ.ேபா.ெச.வாி                                                     183,312            - Bய மதி
C�� ெகா�
பன5                                          50,000 (233,312) ெசெசெசெச-�த ேவ9,ய -�த ேவ9,ய -�த ேவ9,ய -�த ேவ9,ய வரவரவரவரpppp    மீதிமீதிமீதிமீதி   44444444,,,,688688688688              
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    எ��!�கா� எ��!�கா� எ��!�கா� எ��!�கா� ––––IIIIIIII            ஊட.>.றிய  நி(ணரான ைவ�திய� ��ேக ெகாL�( ேதசிய ைவ�தியசாைலயி  ேசைவயா.!வ�ட&, தனி
ப�ட ாீதியி+� தன� ெதாழி. ெசய.பா��  ஈ�ப�கி&றா�. 2015/2016 வாி மதி
பா��& அவர� ெவளி
ப��த
ப�ட வ�மான�க$ வ�மா!:  ெவளி�ப��த�படெவளி�ப��த�படெவளி�ப��த�படெவளி�ப��த�பட    வ6மான�வ6மான�வ6மான�வ6மான� >பா>பா>பா>பா     ெமா�த1 ச�பள� (உைழ��� ேபா� ெச+��� வாி கழி�க
ப�ட�)  3,600,000 தனி
ப�ட ெதாழிy; :லமான வ�மானk;  நிைலயான ைவ
( வ�� (நி!�தி ைவ�த வாி கழி�க
ப�ட�)   5,000,000 200,000 ேதறிய வாடைக வ�மான�   24,000,000    ெகா��பன�க�ெகா��பன�க�ெகா��பன�க�ெகா��பன�க�          K��� கட&கA�கான :லதன மீ$ ெகா�
பன5க$  750,000 K��� கட7�கான வ��  600,000 ெச+�திய உ.ெபா.ெச.வாி  336,000 Bயமதி
C��& :ல� ெச+�திய வாி  5,000,000    2012012012015 5 5 5 ////    2012012012016 6 6 6     வவவவாி மதி�பா9��காகாி மதி�பா9��காகாி மதி�பா9��காகாி மதி�பா9��காக    ைவ�திய1 06ேக ைவ�திய1 06ேக ைவ�திய1 06ேக ைவ�திய1 06ேக ெச-�த ேவ9,ய வாிெச-�த ேவ9,ய வாிெச-�த ேவ9,ய வாிெச-�த ேவ9,ய வாி    பி�வ6மா: பி�வ6மா: பி�வ6மா: பி�வ6மா: கணி�?� ெச�ய�படகணி�?� ெச�ய�படகணி�?� ெச�ய�படகணி�?� ெச�ய�படலா�லா�லா�லா�. . . .     ஊழிய�தி& :லமான வ�மான�  3,600,000 ெதாழி  வ�மான� (பிாி5 59(ஊ) இ.� அைமய)  5,000,000 நிைலயான ைவ
( வ�� (நி!�தி ைவ�த வாி கழி�க
ப�டதனா  வாி���படமா�டா�)  - ேதறிய வாடைக  வ�மான�    24,000,000    ெமா�த நியதிAசட வ6மானெமா�த நியதிAசட வ6மானெமா�த நியதிAசட வ6மானெமா�த நியதிAசட வ6மான����  33332222,,,,606060600000,,,,000000000000       32 ஆ� பிாிவி& கீழான கழி
பன5க$   K��� கட& வ��  (600,000) வாி மதி�க�த�க வ6மான�வாி மதி�க�த�க வ6மான�வாி மதி�க�த�க வ6மான�வாி மதி�க�த�க வ6மான�            33332222,,,,000000000000,,,,000000000000 கழி;   வாி வில�களி�க
( வி�ெதாைக (500,000)  தைகைம ெப!� ெகா�
பன5க$   - K��� கட7�கான :லதன மீள1 ெச+��ைக (உ1ச�தி.��ப�ட�)  (600,000)  -       ஊழிய வ�மான�தி& மீதான வி�ெதாைக                               (250,000) (1,350,000)    வாி அறவிட�த�க வ6மான�வாி அறவிட�த�க வ6மான�வாி அறவிட�த�க வ6மான�வாி அறவிட�த�க வ6மான�                     30303030,,,,656565650000,,,,000000000000    ெச-�த ேவ9,ய ெச-�த ேவ9,ய ெச-�த ேவ9,ய ெச-�த ேவ9,ய ெமா�த ெமா�த ெமா�த ெமா�த வ6மான வாி வ6மான வாி வ6மான வாி வ6மான வாி       ;தலாவ� ,பா      500,000 X 4%            இர�டாவ� ,பா 500,000 X 8%          அ��த� ,பா        500,000 X 12%       20,000 40,000 60,000            
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மீத;$ள வாி விதி�க�த�க வ�மானமான ,பா 29,150,000/- ஆன� வாி விதி�க�த�க வ�மான�தி& ெதாட�(ைடய ப�தியாக உ$ள�ட&, தைகைம ெப.ற இலாப�ைத<� (,பா 5,000,000/-) வி-Bகி&றJ. அத.கான வ�மான வாி பி&வ�மா! கணி�க
ப��:       அ��த ,பா 5,000,000 X 12%  (பிாிT 59(F) இ.� அைமய)  600,000  அ��த ,பா 500,000 X 16%  80,000        வாி விதி�க�த�க வ�மான�தி& மீதி
 ப�தி ,பா 23,650,000/- ஆ��. இ� ஊழிய�தி& :லமான வ�மான�ைத (அதாவ� ,பா 3,600,000) வி-Bகிற�. எனேவ;       ,பா. 3,600,000 X 16%  அ��த ,பா. 1,000,000 X 20%                    மீதி ,பா. 19,050,000/- X 24%                               576,000 200,000 4,572,000  ெச-�த ேவ9,ய வாிெச-�த ேவ9,ய வாிெச-�த ேவ9,ய வாிெச-�த ேவ9,ய வாி                     6666,,,,148148148148,,,,000000000000       கழிகழிகழிகழி: : : : வாி வர�க�வாி வர�க�வாி வர�க�வாி வர�க�                - உ.ேபா.ெச.வாி                                                     (336,000)               - Bய மதி
C�� ெகா�
பன5                                          (5,000,000)           ெச-�த ேவ9,ய வாி மீதிெச-�த ேவ9,ய வாி மீதிெச-�த ேவ9,ய வாி மீதிெச-�த ேவ9,ய வாி மீதி     888811112222,,,,000000000000   ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி ––––    4444        ெச)�த ேவ�+ய வ�மான வாிைய� கணி�த$ெச)�த ேவ�+ய வ�மான வாிைய� கணி�த$ெச)�த ேவ�+ய வ�மான வாிைய� கணி�த$ெச)�த ேவ�+ய வ�மான வாிைய� கணி�த$     2015/2016 ஆ� வாி மதி
பா���� ெச+�த ேவ��ய வ�மான வாிைய ;தF  கணி
C� ெச@�, அத& பி&ன� ஏ.(ைடய வாி வர5கைள� கழி�� ெச+�த ேவ��ய வாிைய அ ல� மீளளி
( ெதாைகைய கணி
C� ெச@ய5�.         ெமா�த வ6மான வாிைய கணி�?� ெச�த�ெமா�த வ6மான வாிைய கணி�?� ெச�த�ெமா�த வ6மான வாிைய கணி�?� ெச�த�ெமா�த வ6மான வாிைய கணி�?� ெச�த�        வாி விதி�க�த�க வ�மான�தி& மீ� ெமா�த வ�மான வாிைய கணி
C� ெச@வத.�  பி&வ�� வாி Kத�கைள
 பய&ப��த5�.     ((((1111))))            சாதாரண வாி விகித�க� சாதாரண வாி விகித�க� சாதாரண வாி விகித�க� சாதாரண வாி விகித�க�      உ�க$ வாி விதி�க�த�க வ�மான� உ$ளட��கி&ற வாி விதி�க�த�க வ�மான�தி& K1சிைன� ெதாி5 ெச@� வாிைய கணி்
C� ெச@ய5�.         வாி விதி�க�த�க வாி விதி�க�த�க வாி விதி�க�த�க வாி விதி�க�த�க வ6மான BAC வ6மான BAC வ6மான BAC வ6மான BAC ((((>பா>பா>பா>பா))))    BAசி� 0ைற.த BAசி� 0ைற.த BAசி� 0ைற.த BAசி� 0ைற.த ெதாைக�0 சமமான ெதாைக�0 சமமான ெதாைக�0 சமமான ெதாைக�0 சமமான வ6மான�தி� வ6மான�தி� வ6மான�தி� வ6மான�தி� மீதானமீதானமீதானமீதான    வாிவாிவாிவாி    BAசி� 0ைற.த ெதாைக�0  BAசி� 0ைற.த ெதாைக�0  BAசி� 0ைற.த ெதாைக�0  BAசி� 0ைற.த ெதாைக�0  ேமலதிகமாக உ�ள ேமலதிகமாக உ�ள ேமலதிகமாக உ�ள ேமலதிகமாக உ�ள வாிவிதி�க�த�க வ6மான�தி� வாிவிதி�க�த�க வ6மான�தி� வாிவிதி�க�த�க வ6மான�தி� வாிவிதி�க�த�க வ6மான�தி� மீதான வாி Bத�மீதான வாி Bத�மீதான வாி Bத�மீதான வாி Bத�    0 -     500,000 - 4% 500,000 -  1,000,000 20,000 8% 1,000,00 -  1,500,000 60,000 12%   1,500,000 - 2,000,000 120,000 16% 2,000,000 - 3,000,000 200,000 20% 3,000,000 & ேம  400,000 24% 
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 உதாரண�:- வாி விதி�க�த�க வ�மான� ,பா 300,000/- எனி , அ� ;த  K1சி  இ���மாைகயினா  ெச+�த ேவ��ய வாி,   (i) ,பா 300,000 X 4%   =  12,000/-  ஆ��.  
(ii)  இ6வாி விதி�க�த�க வ�மான� ,பா 1,110,000 என� க��ேவா�. அத& பிரகார� வாி பி&வ�மா!  கணி
C� ெச@ய
படலா�.              ,பா 1,000,000 வைர வாி                                60,000 ேமலதிக ெதாைக  ,பா 110,000 இ.� x 12%        13,200 ெமா�த�                                       73,200 ((((2222))))    ஊழிய�தி� 5ஊழிய�தி� 5ஊழிய�தி� 5ஊழிய�தி� 5லமான வ6மான�க� சிலவ;:�0 ஏ;<ைடயதா0� விேசட வாி Bத�க�லமான வ6மான�க� சிலவ;:�0 ஏ;<ைடயதா0� விேசட வாி Bத�க�லமான வ6மான�க� சிலவ;:�0 ஏ;<ைடயதா0� விேசட வாி Bத�க�லமான வ6மான�க� சிலவ;:�0 ஏ;<ைடயதா0� விேசட வாி Bத�க�:::: (அ)  கீேழ ப3தி (ஆ) இ  �றி
பிட
ப��$ள ஊழிய�தி& :லமான வ�மான� தவிர, ஏைனய ஊழிய�தி& :லமான வ�மான�க$ 16% உ1ச�தி& கீ? வாி�� உ�ப��.  (ஆ) ஒ� தடைவ ெச+�த
ப�� ெப!ைககA�� ஏ.(ைடயதா�� வாி Kத�க$ (ேசைவ ;�5!�த. பய&க$)                                                                       ஒேர விதமான ;ைறயி  ஒ� தடைவ மா�திர� ெச+�த
ப�� ஊழிய�தி& :லமான ெப!ைககளி& ெமா�த ெதாைக�� ஒ� தடைவ ெச+�த
ப�� ெப!ைககA��ாிய Kத�க$ ஏ.(ைடயதா��. (எ6வாறாயி7�, ,பா 1,800,000/- அ ல� கட3த :&! வ�ட�கA�கான மாதா3த ச�பள�தி& சராசாி ம.!� ேசைவயா.றிய ;Lைமயான வ�ட�களி& எ�ணி�ைக ஆகிய இர�ைட<� ெப���வதா  கிைட��� ெதாைக ஆகிய இர��  >�ய ெதாைகையவிட� >�தலாக1 ெச+�த
ப�� ஏேத7� ஓ@Jதிய
 பணி�ெகாைட� ெதாைகயிைன� தவிர அதைனவிட ேமலதிகமாக5$ள ஓ@Jதிய
 பணி�ெகாைடயி& சராசாி மீ� சாதாரண வாி Kத�தி.� எ.ப வாி விதி�க
ப��. ேமலதிகமான ஓ@Jதிய
 பணி�ெகாைட மீ� வழைமயான Kத�களி  வாி விதியா��.)                                                                                                                  ஊழிய� ஒ&! ;�5�� வ�வத& அ�
பைடயி  ஏேத7� ஒ� ந�டஈ� ஒ� சீர.ற      தி�டெமா&றி& கீ? வழ�க
ப�மாயி& அ�ெதாைக மீ�  16% இைன வி-சாதவா! சாதாரண Kத�களி  வாிவிதி�க
ப��.                                                          ((((2222))))                ேவ: விேஷட வாி விகித�க�ேவ: விேஷட வாி விகித�க�ேவ: விேஷட வாி விகித�க�ேவ: விேஷட வாி விகித�க�::::         தனி
ப�ட ஆ�க$ மீ� ஏ.(ைடயதா�� சில �றி��ைர�க
ப�ட வாி  Kத�க$ கீேழ தர
ப��$ளன.        (அ) (i) வாி விதியா�� வ�மான�தி  உ$ளட��� B.!லா ேம�ப���த , சில நி�மாண
 பணிக$ அ ல� சில விவசாய பணிக$ ஆகியவ.றிF�3� கிைட��� வ�மான� (வாி வில�� 

ேசைவ� கால� அ ல� ப�களி
(� கால� 20 வ�ட�களாக அ ல� அத.� ேம.ப�டதாக இ�
பி&   ேசைவ� கால� அ ல� ப�களி
(� கால� 20 வ�ட�கA��� �ைறவாக இ�
பி&  
  ;தலாவ� ,பா 5,000,000  - வாி இ ைல   ;தலாவ�  ,பா  2,000,000  - வாி இ ைல  அ��� ,பா 1,000,000 இ.காக மீதியி& மீ�        -     5%       -     10% 

ஊஊஊஊழிழிழிழிய�தி� மீ� ஒ' �ைற மா�திர! ெச;ய�ப�! ெகா��பன:க& மீதான வாிையய�தி� மீ� ஒ' �ைற மா�திர! ெச;ய�ப�! ெகா��பன:க& மீதான வாிையய�தி� மீ� ஒ' �ைற மா�திர! ெச;ய�ப�! ெகா��பன:க& மீதான வாிையய�தி� மீ� ஒ' �ைற மா�திர! ெச;ய�ப�! ெகா��பன:க& மீதான வாிைய    விபர�திர�#� விபர�திர�#� விபர�திர�#� விபர�திர�#� 500 500 500 500 ஆ! 0�#� �றி�பி�கஆ! 0�#� �றி�பி�கஆ! 0�#� �றி�பி�கஆ! 0�#� �றி�பி�க. . . .     
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அளி�க
படாதி�
பி&) ம.!� தைகைம ெப!� ஏ.!மதி வ�மான� எ&பவ.றி& மீ� 12% இ.� ேம.படாத Kத�தி  வாி விதி�க
ப��.  (ii) இல�ைக�� ெவளியிF�3� கிைட�த�� ம.!� வாி விதி�க�த�க வ�மான�தி& பாகமாக5� உ$ள ப�கிலாப�கA�� 10% இ  வாி வில�களி�க
ப��$ள�. (10 ஆ� பிாிவி& கீ? வாி வில�களி�க
படாவி�&)  (ஆ)        ெலா�த�, ப3தய�, Uதா�ட�, ம�பான� அ ல� (ைகயிைல உ.ப�தி ெச@� அ ல� இற��மதி ெச@� வி.பைன ெச@வத& :ல� கிைட��� இலாப�க$ – வாி Kத� 40% ஆ��.   (இ)     750 மி Fய& ,பாைவ வி-சாத வ�டா3த
 (ர$ைவ� ெகா��$ள (வா�கி வி.ற  தவி�3த தயாாி
( ம.!� ேசைவ வழ�க  வியாபார�க$) மீ� 12 சதKத����  ேம.படாத Kத�தி  வாி விதி�க
ப��.  (ஈ)     பிாி5 59(ஊ) இ  �றி
பிட
ப��$ள வாி மதி�க�த�க வா�ைம� ெதாழி  ேசைவகைள வழ��வத& :ல� கிைட��� இலாப�க$ ம.!� வ�மான�க$ மீ� 16% இ.� ேம.படாத Kத�களி  பி&வ�மா! வாி விதியா��;  ,பா 25 மி Fய& வைர 12% ஐ வி-சாத வித�தி  ,பா 35 மி Fய& வைர 14% ஐ வி-சாத வித�தி  மீத;$ள ப�தியி& மீ� 16% ஐ வி-சாத வித�தி                               வ�மான�கைள� கணி
பத.� தய5ெச@� உதாரண� ii ஐ
 பா��க5�.  �றி
(: ப ேவ! அல�க$ அ ல� க�பனிக$ மீ� வி�தியாசமான வாி Kத�க$ ஏ.(ைடயதா�� ச3த�
ப�களி  தனியான அ�டவைணெயா&ைற இைண�� வாி விபர�திர��& 520 ஆ� >��  "ெச+�த ேவ��ய மீதி வாி" என� �றி
பி�க. 11111111....  வாிவாிவாிவாி    வர�க� வழ�0த�வர�க� வழ�0த�வர�க� வழ�0த�வர�க� வழ�0த�: (: (: (: (அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண ----    11111111))))             ((((1111))))                    இரைட வாிA ச-ைகக� இரைட வாிA ச-ைகக� இரைட வாிA ச-ைகக� இரைட வாிA ச-ைகக� ––––    ((((அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண 11 11 11 11 இ� இ� இ� இ� 542 542 542 542 ஆஆஆஆவ! /,��வ! /,��வ! /,��வ! /,��))))  நீ�க$ ஏேத7� இர�ைட வாி1 ச+ைக�� உாி��ைடயவராயி&, கிைட�க ேவ��ய ச+ைகைய கணி
C� ெச@<� ெபா��� ஆைணயாளைர/பிரதி ஆைணயாளைர (ெசயலக
 பிாி5, ச�வேதச
 பிாி5) வினவ5�. (கழி
பனவான�, அ�தைகய வ�மான� மீ� அறவிட
ப�� இல�ைக வாி�� ேம.ப�தலாகா�)  ((((2222) ) ) )                 8 8 8 8 சதBத�ப, ெச-�த�பட ப�0டைம வாிக$�கான ப�0 சதBத�ப, ெச-�த�பட ப�0டைம வாிக$�கான ப�0 சதBத�ப, ெச-�த�பட ப�0டைம வாிக$�கான ப�0 சதBத�ப, ெச-�த�பட ப�0டைம வாிக$�கான ப�0 ((((அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண 11 11 11 11 இ� இ� இ� இ� 543 543 543 543 வ! வ! வ! வ! /,��/,��/,��/,��))))        நீ�க$ ப��டைமெயா&றி& ப�காளராக இ�
பி&, ப��டைமயினா  ெச+�த
ப�ட 8% ப��டைம வாியி& உ�க$ பாக�ைத இ�� �றி
பிட5�. ப��டைமயி& :லமான ஏேத7� ச�பள� அ ல� ஏைனய வ�மான�க$ உ$ளி�ட இலாப
 ப��க$ மீதான வாிகA�கான பதிPடாக மா�திரேம பய&ப��த ;�<�. வாி வரவிைன� கணி��� ;ைற:-  ப�;ைற 1-  ((((xxxx) ) ) ) இ& ெப!மான�ைத கணி�த      ப�;ைற 2 - ப�காள���ாிய ப��டைம வாியி& அளைவ� தீ�மானி�த   ((((yyyy))))  (xxxx) அ ல� (yyyy) இ  �ைற3த ெப!மதி ப��டைமயி& :லமான  ப�கி& மீதான வாி வரவாக அைம<�.  ெச-�த�பட ப�0டைம வாியி� எ.தெவா6 பெச-�த�பட ப�0டைம வாியி� எ.தெவா6 பெச-�த�பட ப�0டைம வாியி� எ.தெவா6 பெச-�த�பட ப�0டைம வாியி� எ.தெவா6 ப0திைய*� மீள�0திைய*� மீள�0திைய*� மீள�0திைய*� மீள�    ெபறேவா ெபறேவா ெபறேவா ெபறேவா ====�ெகா9� ெச�லேவா �ெகா9� ெச�லேவா �ெகா9� ெச�லேவா �ெகா9� ெச�லேவா =,யா!=,யா!=,யா!=,யா!    எ�பைத தய�எ�பைத தய�எ�பைத தய�எ�பைத தய�ெச�! கவன�தி; ெகா�ள��ெச�! கவன�தி; ெகா�ள��ெச�! கவன�தி; ெகா�ள��ெச�! கவன�தி; ெகா�ள��....                
ப��டைம :லமான இலாப
 ப�� & ஏைனய வ�மான� x ெச+�த ேவ��ய ெமா�த வாி     ெமா�த நியதி1ச�ட வ�மான� 
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((((3333) ) ) )         ெச-�த�பட ெபா6ளாதார ேசைவ� கடண�தி;கான வாி வர� ெச-�த�பட ெபா6ளாதார ேசைவ� கடண�தி;கான வாி வர� ெச-�த�பட ெபா6ளாதார ேசைவ� கடண�தி;கான வாி வர� ெச-�த�பட ெபா6ளாதார ேசைவ� கடண�தி;கான வாி வர� ----    (அ�டவைண 11 இ	 560 ஆ� �)      இ3த வாி மதி
பா��& ஏேத7� காலா��.காக ெச+�த
ப�ட ெபா�ளாதார ேசைவக$ க�டண1 ச�ட�தி& அ�
பைடயி  ெச+�த
ப�ட ெபா.ேச.க (நீ�க$ ப�காளியாக இ���� ப��டைமயி& ெபா.ேச.க�டண ப�தியி& ஏேத7� ப�ெகா&! உ$ளட�கலாக) ம.!� ;& ெகா�� வ3த ெபா.ேச.க. எ&பவ.ைற உ�களா  இ6வாி மதி
பா���� ெச+�த ேவ��ய வ�மான வாியிF�3� கழி�க ;�<�.  அ�டவைணயி& 559 ஆ� >�: ெச+�த ேவ��ய ெமா�த வாியி  (அதாவ� விபர� திர��& 530 ஆ� >��+$ள ெதாைக) 11 ஆ� அ�டவைணயி& 542, 543 ஆ� >�களி+$ள ெதாைககைள� கழி�தத& பி&ன� 558 ஆ� >��7$ �றி
பிட
ப��$ள ெதாைக, நீ�க$ ெச+�த ேவ��ய வ�மான வாி� ெதாைகைய விட அதிகமாயி& அ�ெதாைகக$ இர��ன�� வி�தியாச�திைன அதாவ� 558 ஆ� >��+$ள ெதாைக ம.!� 542, 543 ஆ� >�களி+$ள ெச+�திய வாி� ெதாைககைள� கழி�தத& பி&ன� மீதியாக5$ள ெதாைக 559 ஆ� >��7$ �றி
பிட5�. அ� வாி வர5�காக வாி மதி
பா��  ;&ெகா�� ெச +� ெதாைகயா��.      அ�டவைணயி& 560 ஆ� >�: ெச+�த ேவ��ய ெமா�த வ�மான வாியிF�3� 542, 543 ஆ� >�களி+$ள ெப!மான�கைள� கழி�தத& பி&ன� கிைட��� ெதாைக அ ல� 558 ஆ� >��+$ள ெதாைக ஆகிய இர��  �ைறவான  ெப!மான�ைத� �றி
பி�க.                 ஏேத7� ஒ� வாி மதி
பா��  ெச+�த
ப�ட ெபா�ளாதார ேசைவக$ க�டண�தி& கழி�க
படாத ஏேத7� மீதிெயா&ைற, அ��� வ�� நா&� வ�ட�க$ வைர ம��ேம ;&ெகா�� ெச ல ;�<�. அதனா , ெச+�திய ெபா�ளாதார ேசைவக$ க�டண�ைத வாி வரவாக� கழி
பன5�காக� ேகா�கி&ற ேபா� 11 ஆ� அ�டவைணயி& 560 ஆ� >��  ;&ைனய வ�ட�திF�3� ;&ெகா�� வர
ப�ட மீதிைய ;தF  கழி�த  ேவ���.    ((((4444))))            உஉஉஉைழ�0� ைழ�0� ைழ�0� ைழ�0� ெபாெபாெபாெபாE! E! E! E! ெசெசெசெச-�!�-�!�-�!�-�!�    வாி வர�க�வாி வர�க�வாி வர�க�வாி வர�க�        ஊழிய�தி& :லமான வ�மான��ட& ேவ! வ�மான :ல�கைள<� ெகா�ட தனி
ப�ட ஆ�க$ ம��ேம உைழ��� ேபா� ெச+��� வாி வர5கைள
 ெப!வத.கான உாி��ைடயவ�களாவ�.  உைழ��� ேபா� ெச+��� வாி� கழி
பன5கைள
 பதிய5�.    (அ�டவைண 11 இ  562 ஆ� >�)  தய5ெச@� ெதாழி  வழ��நரா  வழ�க
ப�ட உ.ெபா.ெச. T-10 சா&றித?கைள இைண�க5�.            ((((5555)))) (அ)  இர�டாவ� ெதாழி  வழ��நாி& கீ? 117 ஆ� பிாிவி& கீ? பணி
பாள� க�டண�க$  கழி�க
ப�ட ஏேத7� வாி� ெதாைகெயா&!. தய5ெச@� உ.ெபா.ெச. T-10/D சா&றித?கைள இைண�க5�. (அ�டவைண 11 இ& 563 ஆ� >�)   (ஆ) இர�டா� ெதாழி  த�ந� த&னா  ெச+�த
ப�ட ஊதிய�தி.காக 117அ பிாிவி& கீ?  கழி�க
ப�ட வாி� ெதாைக. தய5ெச@� உ.ெபா.ெச. T-10/D ப�வ�ைத இைண��க.      ((((6666) ) ) )             தவைண அ,�பைடயி� ெச-�த�பட வ6மான வாி தவைண அ,�பைடயி� ெச-�த�பட வ6மான வாி தவைண அ,�பைடயி� ெச-�த�பட வ6மான வாி தவைண அ,�பைடயி� ெச-�த�பட வ6மான வாி ((((அடவைண அடவைண அடவைண அடவைண 11 11 11 11 இ� இ� இ� இ� 575 575 575 575 ஆஆஆஆவ! /�வ! /�வ! /�வ! /�))))        Bய மதி
C��& அ�
பைடயி  ஏேத7� ஒ� காலா���கான வாிைய1 ெச+��� ேபா� ெச+�த ேவ��ய திகதி�� ஒ� மாத�தி.� ;&ன� அ�காலா���கான வாிைய1 ெச+��K�களாயி&, நீ�க$ �றி�த வாி� ெதாைகயி  10 சதKத கழிவாக
 ெப!வத.�� த�தி<ைடயவராK�. (நட
( வ�ட�தி& வாி
 ெபா!
பி& அ�
பைடயி ) 
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எ��!�கா� எ��!�கா� எ��!�கா� எ��!�கா� ––––IIII        2014/2015 வாி மதி
பா���கான உ�கள� வ�மான வாி
 ெபா!
( ,பா 100,000 என5� 2015/2016 வாி மதி
பா���கான உ�கள� வாி
 ெபா!
( ,பா 150,000 என5� நீ�க$ Bய மதி
C��& அ�
பைடயி  உ�கள� வாி� ெதாைகய ;&>��1 ெச+�தி<$ளீ� என5� க��க.    �பா. 2015/2016 வாி மதி
பா���காக விதியா�� வாி
 ெபா!
(  150,000 கழி:-  Bய மதி
C��� ெகா�
பன5களி& அ�
பைடயிலான வாி வர5க$  ( அ�டவைண 11 இ& 570 ;த  573 வைரயான >�க$)  1111 ஆவ� தவைண� ெகா�
பன5 2015 ஜூைல 15 ஆ3 திகதியி& பி&னரான ெகா�
பன5கA�� கழி5 வழ�க
படமா�டா�.                   (100,000/4) 25,000 2222 ஆவ� தவைண� ெகா�
பன5 - 2015 ஒ�ேடாப� 15 ஆ3 திகதி அ ல� அத.� ;&ன�  (100,000/4) கழி�க 10% 22,500 3 3 3 3 ஆவ� தவைண� ெகா�
பன5 2016 ஜனவாி 15 ஆ3 திகதி அ ல� அத.� ;&ன� (100,000/4) கழி�க 10% 22,500 4 4 4 4 ஆவ� தவைண� ெகா�
பன5 2016 ஏ
ர  15 ஆ3 திகதி அ ல� அத.� ;&ன�  (100,000/4) கழி�க 10% 22,500 Bய மதி
C��� ெகா�
பன5களாக காலா��களி  ெச+�த
ப�ட ெமா�த� ெதாைக 92,500 ெமா�த� த$Aப� (அ�டவைண 11 இ& >� 575)  7,500*  100,000 2016 ெச
ட�ப� 30 ஆ3 திகதி அ ல� அத.� ;&ன� இ!தி� ெகா�
பனவாக1 ெச+�த
பட ேவ��ய வாி மீதி  50,000 (அ�டவைண 11 இ& 574 ஆ� >�)     *நட
( வ�ட�தி& வாி
 ெபா!
பி& 10 சதKத� அ ல� வழ�க
ப�� கழி5 ஆகிய இர��   �ைறவான ெதாைக வாி� கழிவாக அைம<�. (உ-� 150,000 x 10%=15,000 அ ல� 7,500)          எ��!�கா� எ��!�கா� எ��!�கா� எ��!�கா� ----    2222     2014/2015 வாி மதி
பா���கான உ�கள� வ�மான வாி
  ெபா!
( ,பா 100,000 என5� 2015/2016 வாி மதி
பா���கான உ�கள� வாி
 ெபா!
( ,பா 80,000 என5� நீ�க$ Bய மதி
C��& அ�
பைடயி  உ�கள� வாி� ெதாைகய ;&>��1 ெச+�தி<$ளீ� என5� ெகா$ேவா�.    >பா>பா>பா>பா....        2015/2016 வாி மதி
பா���காக விதியா�� வாி
 ெபா!
(  80,000  கழி: Bய மதி
C��� ெகா�
பன5களி& அ�
பைடயிலான வாி வர5க$ (அ�டவைண 11 இ& 570 ;த  573 வைரயான >�க$)   1111 ஆவ� தவைண� ெகா�
பன5 - 2015 ஜூைல 15 ஆ3 திகதி அ ல� அத.�
 ;&ன� (100,000/4), கழி�க 10% 22,500  2222 ஆவ� தவைண� ெகா�
பன5 - 2015 ஒ�ேடாப� 15 ஆ3 திகதி அ ல� அத.� ;&ன� (100,000/4) கழி�க 10% 22,500  3 3 3 3 ஆவ� தவைண� ெகா�
பன5 - 2016 ஜனவாி 15 ஆ3 திகதி அ ல� அத.� ;&ன� (100,000/4) கழி�க 10% 22,500  
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4444 ஆவ� தவைண� ெகா�
பன5 - 2016 ஏ
ர  15 ஆ3 திகதி அ ல� அத.� ;&ன� (100,000/4) கழி�க 10% 22,500  Bய மதி
C��� ெகா�
பன5களாக காலா��களி  ெச+�த
ப�ட ெமா�த� ெதாைக  90,000 ெமா�த� த$Aப� (அ�டவைண 11 இ& >� 575)  8,000*   (98,000) 2015/2016 வாி மதி
பா��  உ�கA�� மீளளி
(1 ெச@ய
பட ேவ��ய  ெதாைக     18,000     *வாி� த$Aப� நட
( வ�ட�தி& வாி
 ெபா!
பி& 10 சதKத�தா     ம��
ப��த
ப��$ள�. (அதாவ� 80,000 x 10%=8,000) Bய மதி
C��& :லமான 1 ஆ�, 2 ஆ�, 3 ஆ�, 4 ஆ� காலா��கA�கான வாிக$ ெச+�த
ப�ட திகதிகைள அ�டவைண 11 இ&  D1, D2, D3, D4 ஆகிய >�களி  எL�க.  ெச+�த
ப�ட ேவ! ஏேத7� வாி வாிக$ இ�
பி&,  அவ.ைற� �றி
பி�க (அ�டவைண 11 இ& 578 ஆ� >�), தய5ெச@� ெகா�
பனவி& த&ைமைய� �றி
பி�� ஆதாரமாக அைம<� ஆவண�ைத இைண��க.            ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி 5555        ெமா�த நியதி�ச�ட வ�மான�தி$ உ�ளட�க�படாத வ�மான�ெமா�த நியதி�ச�ட வ�மான�தி$ உ�ளட�க�படாத வ�மான�ெமா�த நியதி�ச�ட வ�மான�தி$ உ�ளட�க�படாத வ�மான�ெமா�த நியதி�ச�ட வ�மான�தி$ உ�ளட�க�படாத வ�மான�    ((((வாியி%�&# வில�களி�க�ப�ட வ�மான� உ�ளட�கலாகவாியி%�&# வில�களி�க�ப�ட வ�மான� உ�ளட�கலாகவாியி%�&# வில�களி�க�ப�ட வ�மான� உ�ளட�கலாகவாியி%�&# வில�களி�க�ப�ட வ�மான� உ�ளட�கலாக))))      ெமா�த நியதிAசட வ6மான�தி� உ�ளட�க�படாத வ6மான�ெமா�த நியதிAசட வ6மான�தி� உ�ளட�க�படாத வ6மான�ெமா�த நியதிAசட வ6மான�தி� உ�ளட�க�படாத வ6மான�ெமா�த நியதிAசட வ6மான�தி� உ�ளட�க�படாத வ6மான�         இ!தி வாியாக 10% அ ல� �ைற3த Kத�தி  :ல�திF�3� நி!�தி ைவ�த  வாி கழி�க
ப��$ள வ��, ப�கிலாப�, ெவ�மதிக$, த�ட�, ெலா�த� பாிBக$ ேபா&றைவ ெதாட�பி  விபர�கைள இத& கீ? �றி
பிட5�. இர�தின�க  ம.!� ஆபரண அதிகார சைபயினா  வி.பைன விைலயி  2.5% வாி கழி
பன5 ெச@ய
ப�ட நி!�தி ைவ�த  வாி ப.றிய விவர�கைள<�  இத& கீ? �றி
பிட5�.    வ6மான வாியி76.! வில�களி�க�பட வ6மான�க�வ6மான வாியி76.! வில�களி�க�பட வ6மான�க�வ6மான வாியி76.! வில�களி�க�பட வ6மான�க�வ6மான வாியி76.! வில�களி�க�பட வ6மான�க�        2016.03.31 ஆ� திகதி<ட& ;�வைட3த வாியா��  100 ெதாட�க� 160 வைரயான >�களி  �றி
பிட
ப��$ள ஏேத7� :ல�திF�3� கிைட��� வாி வில�களி�க
ப�ட வ�மான�க$.      ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி 6666        ெவளி�ப��#ைகெவளி�ப��#ைகெவளி�ப��#ைகெவளி�ப��#ைக  உ�க$ வா?�ைக� �ைண ம.!� பி$ைளக$ ப.றிய விபர�கைள, உ�க$ அைடயாள விபர�க$, ;கவாிக$, ெதாட�( ெகா$ள ேவ��ய ெதாைலேபசி இல�க�க$ எ&பவ.ைற� �றி
பி�� உ�க$ ைகெயா
ப�ைத இட5�.      2012012012016666....03030303....31 31 31 31 ஆ� திகதியி� உ�ஆ� திகதியி� உ�ஆ� திகதியி� உ�ஆ� திகதியி� உ�ளவாறான ெசா�!�க�ளவாறான ெசா�!�க�ளவாறான ெசா�!�க�ளவாறான ெசா�!�க�, , , , ெபா:�<�க� விபர�/;:ெபா:�<�க� விபர�/;:ெபா:�<�க� விபர�/;:ெபா:�<�க� விபர�/;:        2006 ஆ� ஆ��& 10 ஆ� இல�க உ$நா�� இைறவாி1 ச�ட�தி& 106 (6) ஆ� பிாிவி& நியதிகA�� அைமவாக வாி மதி
பா��& இ!தி� திகதிய&! (இல�ைகயி+�  ெவளிநா�களி+�) உ$ள உ�கள� அைன�� ெசா���க$ ம.!� ெபா!
(�களின� ெப!மதிகைள ெவளி
ப���த  ேவ���. (ைகேய.பத.கான ெசல5 அ ல� ைகேய.ப� அ லாத ஒ&றாயி& ச3ைத
 ெப!மதியிைன� �றி
பி�க)  

அ�டவைண அ�டவைண அ�டவைண அ�டவைண 11 11 11 11 இ� இ� இ� இ� 580 580 580 580 ஆ� ���� உ ள இ�தி� ��"�ெதாைகஆ� ���� உ ள இ�தி� ��"�ெதாைகஆ� ���� உ ள இ�தி� ��"�ெதாைகஆ� ���� உ ள இ�தி� ��"�ெதாைக, , , , விபர�திர��� விபர�திர��� விபர�திர��� விபர�திர��� 545454540 0 0 0 ஆ� ���� பதிய!பட ஆ� ���� பதிய!பட ஆ� ���� பதிய!பட ஆ� ���� பதிய!பட ேவ$"�ேவ$"�ேவ$"�ேவ$"�.... 
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இத&ப� விபர�திர��ட& வழ�க
ப��$ள ““““ெசா�!�க�ெசா�!�க�ெசா�!�க�ெசா�!�க�, , , , ெபா:�<�க� ப,வ�ைதெபா:�<�க� ப,வ�ைதெபா:�<�க� ப,வ�ைதெபா:�<�க� ப,வ�ைத”””” E��தி ெச@� விபர�திர��ட& இைண��1 சம�
பி��மா! நீ�க$ ேக��� ெகா$ள
ப�கி&றீ�க$. ப0தி ப0தி ப0தி ப0தி ––––    IIII        ((((அஅஅஅ)  )  )  )  அைசயா�  ெசா�!�க�அைசயா�  ெசா�!�க�அைசயா�  ெசா�!�க�அைசயா�  ெசா�!�க�::::     2016.03.31 இ  உ�கள� (இல�ைகயிேலா ெவளியிேலா உ$ள) சகல நிைலயான ெசா���கைள<� அவ.றி& ெப!மதி<ட& ெவளி
ப��த5�.   ((((ஆஆஆஆ)  )  )  )  அைச*� ெசா�!�க�அைச*� ெசா�!�க�அைச*� ெசா�!�க�அைச*� ெசா�!�க�::::         2016.03.31 ஆ� திகதியி  (இல�ைகயிேலா ெவளியிேலா) உ�கள� ெசா3தமாக இ�3த சகல அைச<� ெசா���க$ ம.!� அவ.றி& ெப!மதி<ட& அதாவ� ேமா�டா� வாகன�க$, வ�கி ைவ
(�க$, ப��க$, ைகயி�
(�க$, பா�கா
( ேசமி
(
 ப�திர�க$, ைகயி  உ$ள காB, கட& வழ�க
ப��$ள ெதாைக, கிைட�க ேவ��ய பண�, த�க�, ெவ$ளி, மாணி�கக.க$, த�க ஆபரண�க$ எ&பனவ.ைற ெவளி
ப��த5�.   ((((இஇஇஇ))))        வியாபார� ஒ�றி� ஒ6 ப0தியாக��ள ெசா�!�க� வியாபார� ஒ�றி� ஒ6 ப0தியாக��ள ெசா�!�க� வியாபார� ஒ�றி� ஒ6 ப0தியாக��ள ெசா�!�க� வியாபார� ஒ�றி� ஒ6 ப0தியாக��ள ெசா�!�க�              2016.03.31 ஆ3 திகதியி  ஏேத7� வியாபார� ஒ&றி& ஒ� ப�தியாக உ$ள உ�கA��1 ெசா3தமான ஏேத7� ெசா�� ஒ&றி& ெப!மதி அதாவ� :லதன ம.!� நைட;ைற� கண��களி& மீதிகைள� �றி
பி�க. (ெபா��தமாயி& ஐ3ெதாைகயி& பிரதிகைள இைண�க5�).  ((((ஈஈஈஈ) ) ) )     2012012012016.6.6.6.03030303....31 31 31 31 ஆ. திகதியி� உ�ளவாறான ெபா:�<�க�ஆ. திகதியி� உ�ளவாறான ெபா:�<�க�ஆ. திகதியி� உ�ளவாறான ெபா:�<�க�ஆ. திகதியி� உ�ளவாறான ெபா:�<�க�         வ�ட�தி  நீ�க$ எவேர7� ஆெளா�வ��� அ ல� நி!வன� ஒ&!�� ெச+�தி ேவ��யி�3த கட& ெதாைகக$ அட�கலாக அைன��
 ெபா!
(�கைள<� இ
ப�தியி  ெவளி
ப���க.         ப0தி ப0தி ப0தி ப0தி ----    IIIIIIII                                                                        ((((அஅஅஅ)  )  )  )  ேவ: ெசா�!ேவ: ெசா�!ேவ: ெசா�!ேவ: ெசா�!�கைள ைகயக�ப��த��கைள ைகயக�ப��த��கைள ைகயக�ப��த��கைள ைகயக�ப��த�        ந&ெகாைட� கிைட
பன5க$ அட�கலாக ைகேய.க
ப�ட அைன��1 ெசா���களின�� ெப!மதிைய ெவளி
ப���க.  ((((ஆஆஆஆ)  )  )  )  வ6ட�தி� வ6ட�தி� வ6ட�தி� வ6ட�தி� அக;ற�படஅக;ற�படஅக;ற�படஅக;ற�பட    ஏேத�� ெசா�!�க�ஏேத�� ெசா�!�க�ஏேத�� ெசா�!�க�ஏேத�� ெசா�!�க�        2015.04.01 ;த  2016.03.31 வைரயான கால
 ப�தியி7$ அக.ற
ப�ட (வி.பைனக$, பாிமா.ற�க$ அ ல� அ&பளி
(�க$) ெசா���க$ ெதாட�பான அைன��
 ெப!மதிகைள<� ெவளி
ப��த5�.     
බ� - වඩා ෙහොඳ අනාගතයකට வாிக�வாிக�வாிக�வாிக�    ––––    வளமான எதி1கால�தி;காகவளமான எதி1கால�தி;காகவளமான எதி1கால�தி;காகவளமான எதி1கால�தி;காக    
TAXES - FOR A BETTER FUTURE 

 


