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திகதி

ள்

வதிள தனியா க
வாி மதிபா

2015
2015/2016
/2016

வமான வாி ேகாைவ இல
வாி ேகாைவ இல
வாி ேகாைவ இல

.

நா.க.

.

ெப.ேச.

2006

.

ஆ ஆ ஆ இலக உ நா இைறவாி சடதி 106(7) ஆ பிாிவி கீழான அறிவித ம 213ஆ பிாிவி
றி ைரக"பட பவ
10

.

2016 மா 31 ஆ திகதியி

வைடத வடதிகான வமானகைள ஏைனய விபரகைள ெவளிபக.
அவசியமானவிட கண"#" $%"க&, வாி" கணி'"க&, அ(டவைணக& எ*பவைற இைண"#க.
உாிய ைறயி -திெச.யப(ட ப வைத 2016 நவப 30 ஆ திகதி அ ல அத# *ன இத அ1வலகதி# கிைட"#மா%
அ2'க.

ாத
ிரி
க





ஆைணயாள

வழ கிய

திகதி

விபரதிர கைள சமபி  அல விபரதிர கைள சமபி க தவ எதெவா ஆளி மீ த!ட#க$ விதி கப
எபைத தய& ெச' கவனதி) ெகா$ள&.
பிைழயான

பதி 1 வாிவிதி"# ளா இலாப%க ம வ&மான%க ெதாட)பான ெவளி"ப ைக
-

-

ஊழியதி* 6லமான வமான (அ(டவைண -1 )
வதக, வியாபார, உயெதாழி அ ல வா8ைமெதாழி 6லமான இலாபக&
ேதறிய வடாத ெப%மதி ம%/அ ல வாடைகக& (அ(டவைண -3)
பகிலாபக& (அ(டவைண - 4)
வ( (அ(டவைண - 5)
ஆ8 ெதாைகக&, ேவாிைமக& ேபா*றைவ (அ(டவைண - 6)
ேவ% ஏேத2 6லக& 6லமான வமான (அ(டவைண – 7)
ெமாத நியதி சட வமான (100 த 160 வைரயான $களி* $(ெதாைக)

அடவைண

(

100

-2)

110
120
130
140
150
160

பதி - - ெமாத நியதி சட வமானதி+ ெச'யபட கழிபன&க$

190

2

வதக வியாபார உயெதாழி அல வாைமெதாழி லமான கழிகமான
ந!ட#க$ அ!டவைண
,

,

(

200

8)

ெச1திய வ( , ஆ8 ெதாைகக& ம% ேவாிைமக&, நில வாடைக ( ெபாதமாயி*)

ெமாத நியதி சட வமானதி ெச'யபட ெமாத கழிபன&க$

வாி மதி"கத"க வமான (190-230)
வாி வில"களி"கப(ட விெதாைக
தைகைம ெப% ெகாபன;க& (அ(டவைண – 10)

ம

நியதி சட வமானதி ெச'யபட ெமாத கழிபன&க$

220

260

தி

-3-

500,000

(260+300)

ஊழியதி' ல ெபற)ப* ஒ தடைவ ெகா*)பன,க-கான

வாி ( வழிகா( யி*
ப#தி - 4 ஐ பா"க)
மீத &ள வாி விதி"கத"க வமானதிகான வாி (வழிகா( யி* ப#தி - 4 ஐ பா"க)
வாி

500
520

(500+520)

வாி வர;க& (அ(டவைண – 11)
ெச-த ேவ!/ய ( $ 530 இ* ெப%மதி $ 540 இ1&ள ெப%மதிைய விட அதிகமாக இபி*) = 530 - 540
ேகாரபட மீளளி1 ($ 530 இ* ெப%மதி $ 540 இ1&ள ெப%மதிைய விட #ைறவாக இபி*) = 540 - 530
வாி

வாிகைள உாிய திகதியி

400
410

ெச-த ேவ!/ய வமான வாிைய கணித

ெச-த ேவ!/ய ெமாத வமான

250

300

வாி விதி"கத"க வமான (250+400)

ப

230

530
540
590
595

அ ல அத# *ன ெச1தாதவிட த8ட ேச"கப எ*பைத தய;ெச. கவனதி ெகா&ள;

.

பதி நியதிசட வ&மானதி+ வாியி,&- விலகளிக"பட வ&மானதி+ உ ளடக"படாத வ&மான%க
- 4 -

வாியி> வில"களி"கப(ட வமானக& ெவளிபதபட ேவ8 எ*%
ஆ ஆ8 *
ச(டதி*
ஆ பிாிவி* கீ? க(டாயமா"கப(&ள

(

2006

106(6)

ெமாத நியதிசட வ&மானதி உ ளடக"படாத வ&மான%க
அ ல நிதி நி%வனதினா
உ8 ய க& ேபா*றைவ அடகலாக).

10% அ

ல அத#" #ைறவான @ததி

வ#கி/ நிதி நிவன

B).

6லதி

3த4 ெச'யபட ெதாைக (5பா)

10% வாி கழி"கப(ட பகிலாபக&

கபனியி ெபய

வாி கழி"கப(ட வ(

10% வாி கழி"கப(ட விக&, த8டப#க&,

ேதறிய வமான (5பா)

ேதறிய ப#கிலாப வமான (5பா)

ஆ திகதியி உ$ளவாறான
ப#களி
ப#களி எ!ணி ைக

31/03/2016
31/03/2016

வமானக& (திைறேசாி

ெலாத பாிAக& ேபா*றைவ

ாத
ிரி
க

C).

6லதி

ஆ இல"க உ&நா( இைறவாி

ள்

A). வகியினா

10

)

ெச- நிவன

D).ேதசிய இரதின"க

ம% ஆபரண அதிகாரசைபயினா

விபர#க$

ேதறிய வமான (5பா)

2.5% வாி கழி"கப(ட இரதின" ககைள விபைன ெச.வத* 6லமான வமான

ேதறிய வமான (5பா)

வாியி,&- விலகளிக"பட வ&மான

வமான விபர#க$

பதி

-

5-

ெதாைக

5பா)

(

ெவளி"ப ைக

வா8 ைக ைணயி ெபய
ெபய
இல க (இபி)
வா8 ைக ைணயி வமான வாி
பி$ைளகளி ெபயக$

ம

ேகாைவ

பிறத திகதி

பி$ைளயி வமான

இB விபரதிர( 1 இட* இைண"கப(&ள அ(டவைணகளி1 #றிபிடப(&ள தகவ க& என அறி;"# நபி"ைக"# எ( ய
வைரயி உ8ைமயானைவயாக; சாியானைவயாக; -ரணமானைவயாக; உ&ளன எ*% இதா நா* ெவளிபகி*ேற* பிைழயான
அ ல ெபா.யான ெவளிபைகெயா*ைற ெச.வ அ ல விபரதிர("கCட* ெதாட'ைடயதாக ெபா.யான தகவ கைள
வழ#வ ஒ #றமா# எ*பைத நா* அறிேவ*
.

ெவளி)ப*பவாி' 1) ெபய
அ.லவக கவாி
கவாி
அ!ைட
வதிவிட

.

.............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

ேதசிய அைடயாள

.....................................................

ெதாைலேபசி இல .........................................
திகதி ..........................

மி'ன2ச
ைகயடக ெதாைலேபசி
ெவளி)ப*பவாி' ைகெயா)ப
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