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2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு இறைவாிச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின்
நியதிகளின்படி, ஒவ்வவாரு வதிவுள்ள அல்லது வதிவல்லா கம்பனியும் (முதலீட்டுச் சறபக்
கம்பனி, வபாதுக் கூட்டுத்தாபனம், நம்பிக்றக நிதியம் அல்லது பரஸ்பர நிதியம்
உள்ளடங்கலாக)
உள்நாட்டு
இறைவாிச்
சட்டத்தின்
106
ஆம்
பிாிவின்
கீழ்
ததறவப்படுத்தப்பட்ட விபரத்திரட்டுடன் கணக்காய்வு வசய்யப்பட்ட கணக்குகள் மற்றும்
அட்டவறணகளுடன்
(படிவ
இல.
Asmt_IT_002_T)
தசர்த்து
2015/2016
வாி
மதிப்பீட்டாண்டுக்கான நிறுவன வருமான வாி விபரத்திரட்வடான்ைிறனச்(படிவ இல.
Asmt_CIT_002_T) 2016 நவம்பர் 30 ஆம் திகதியன்று அல்லது முன்பாக சமர்ப்பிக்குமாறு
ததறவப்படுத்தப்படுகின்ைது.
மின் தகாறவயிடலானது உள்நாட்டு இறைவாி திறணக்களத்தின் இறணயத்தளத்தினூடாக
தமற்வகாள்ளப்பட முடியும். தயவு வசய்து இறணயத்தளத்திலுள்ள துாித வழிகாட்டியிறனப்
பார்றவயிடவும்.
ததறவப்படுத்தப்பட்டவாறு அல்லது தகாாிக்றக விடுக்கப்பட்டவாறு உாிய கணக்காய்வு
வசய்யப்பட்ட கணக்குகள் அல்லது அட்டவறணகளின்ைி அல்லது மதிப்பிடப்பட்ட வருமானத்
வதாறக தபான்ைறவயின்ைி விபரத்திரட்வடான்ைிறன தகாறவயிடுகின்ை ஏததனும் கம்பனி
உள்நாட்டு
இறைவாிச்
சட்டத்தின்
தநாக்கங்களுக்காக
விபரத்திரட்டிறன
சமர்ப்பிக்கவில்றலவயனக் கருதப்படும்.
விபரத்திரட்டானது கீதழ தரப்பட்டவாறுதமற்வகாள்ளப்பட தவண்டியஉாிய பதிவுகறள
கணிப்பீடு வசய்வதறன வசதிப்படுத்துவதற்கு அட்டவறண 1A, 2, 3, 3A, 3B,
4,5,6,5A,6B,7,7A மற்றும் 7B எனப் வபயாிடப்பட்டுள்ளன. இந்த முறை வாி கணிப்பீட்டு
தாளானது, உாி ய பதிவுகளிறனக் கணிப்பீடு வசய்வதற்காக அச்சடிக்கப்பட்ட வடிவில்
வழங்கப்படாத தபாதிலும் உள்நாட்டு இறைவாித் திறணக்கள இறணயத்தளத்திலிருந்து
பதிவிைக்கம் வசய்து வகாள்ள முடியும்.
அட்டவறணகள் பற்ைி சுருக்கமாக கீதழ தரப்படுகின்ைது.
அட்டவறண 1A– வாியிலிருந்து விலக்களிப்பு வபறும் இலாபங்களும் வருமானமும்
ஒவ்வவாரு மூலத்திலிருந்தும் வாி மதிப்பீட்டாண்டு காலப்பகுதியில் விலக்களிப்புப் வபறும்
இலாபங்களும் வருமானங்களும் இந்த அட்டவறணயில் வவளிப்படுத்தப்பட தவண்டும்.
அட்டவறண 2 – வர்த்தகம் அல்லது வியாபாரத்திலிருந்தான இலாபங்கள்
ஒவ்வவாரு வியாபாரத்திலிருந்தும் வாி மதிப்பீட்டாண்டு காலப்பகுதியிலும் விலக்களிப்புப்
வபற்ை உறழக்கப்பட்ட புரள்வு மற்றும் சீராக்கப்பட்ட இலாபங்கள் என்பன உாிய
வசயற்பாட்டு குைியீட்டுடன் இந்த அட்டவறணயில் வவளிப்படுத்தப்படல் தவண்டும்.
அட்டவறண 3 - சாதாரண வியாபார நடவடிக்றககளினால் எற்பட்ட நட்டங்கள்
அட்டவறண 3 A – ஆயுட் காப்புறுதி வியாபாரத்திலிருந்தான நட்டங்கள்
ஆயுட் காப்புறுதி வியாபாரத்திலிருந்தான நட்டம் இந்த அட்டவறணயில் உள்ளடக்கப்படல்
தவண்டும். முன்வகாண்டுவரப்பட்ட ஆயுட் காப்புறுதி வியாபாரத்திலிருந்தான நட்டமானது,
ஆயுட் காப்புறுதி வியாபாரத்திலிருந்து இலாபங்கள் இருக்குமாயின் மாத்திரம் கழிக்கப்பட
முடியும். 35% எல்றலயானது ஏற்புறடயதல்ல. குைித்த அண்டு காலப்பகுதியில் ஏற்பட்ட
நட்டமாயின் முன்வகாண்டு வசல்லப்பட முடியும்.
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சட்டத்தின்
உாிய
ஏற்பாடுகளுக்கறமவாக
நட்டங்களிறனப்
பதிவளிப்பிறன
வசதிப்படுத்துவதற்கு, நறடமுறை ஆண்டு நட்டங்கள், முன்வகாண்டுவரப்பட்ட நட்டங்கள்
மற்றும் அட்டவறண 3,3A மற்றும் 3B இல் ஏததனுவமான்ைிறனப் பயன்படுத்துகின்ை தபாது
முன்வகாண்டு வசல்லப்படக் கூடிய 2016.03.31 ஆம் திகதியன்று உள்ளவாைான
உள்வாங்க்ப்படாத நட்டங்கள் என்பவற்ைிறன பிாித்து சமர்ப்பிக்குமாறு தகட்டுக்
வகாள்ளப்படுகின்ைீர்கள்.
அட்டவறண 3B– நிதிக் குத்தறக வியாபாரத்திலிருந்தான நட்டங்கள்
நிதிக்
குத்தறக
வியாபாரத்திலிருந்தான
நட்டங்க்ள
இந்த
அட்டவறணயில்
உள்ளடக்கப்படுதல் தவண்டும். நிதிக் குத்தறக வியாபாரத்திலிருந்தான நட்டங்கள்
நிதிக்குத்தறக
வியாபாரத்திலிருந்தான
இலாபங்களுக்வகதிராக
மட்டும்
கழிப்பனவு
வசய்யப்பட முடியும். 35% எல்றலயானது ஏற்புறடயதல்ல.
அட்டவறண 4– தறகறமவாய்ந்த வகாடுப்பனவுகள்
வாி மதிப்பீட்டாண்வடான்ைில் தமற்வகாள்ளப்படுகின்ை ஒவ்வவாரு தறகறமவாய்ந்த
வகாடுப்பனவு, முன்றனய ஆண்டிலிருந்து அத்தறகய வகாடுப்பனவு மீதியிறன முன்தனாக்கி
வகாண்டு வசல்லும் ஏததனும் மற்றும் 2015/2016 ஆண்டுக்கான அத்தறகய தறகறமவாய்ந்த
வகாடுப்பனவின் கழிக்கத்தக்க வதாறக என்பன இந்த அட்டவறணயில் வவளிப்படுத்தப்படல்
தவண்டும்.
அட்டவறண 5 –வாி விதிக்கத்தக்க வருமானம் மீதான வாி
சாதாரண வாி வீதங்களில் வபாறுப்பாகக்கூடிய வாி விதிக்கத்தக்க வருமானம் இந்த
அட்டவறணயில் உள்ளடக்கப்படுதல் தவண்டும். சாதாரண வாி வீதங்கள் உள்நாட்டு
இறைவாிச்
சட்டத்தின்
இரண்டாம்
அட்டவறணயின்
பகுதி
–B
இல்
விதித்துறரக்கப்பட்டுள்ளன.
சில்
சந்தர்ப்பங்களில்
வாிகள்
விவசட
வீதங்களில்
விதிக்கப்படுகின்ைன. எடுத்துக்காட்டாக, முதலீட்டுச் சறப வியாபாரங்கள், வதாழில் முயற்சி
மூலதனக் கம்பனிகள், நம்பிக்க அலகு தபான்ை குைித்த சிலவற்ைிற்கு உள்நாட்டு இறைவாிச்
சட்டத்தின் இரண்டாம் அட்டவறணயின் பகுதி –B இல் விதித்துறரக்கப்பட்டவாைான வீதம்
தவிர்ந்த குறைந்த வாி வீதங்களில் விதித்துறரக்கப்பட்டுள்ளன.
அட்டவறண 6– பங்கிலாப வவளிப்படுத்துறக
குைித்த வாி மதிப்பீட்டாண்டில் பகிரப்பட்ட ஒவ்வவாரு
தனியானவதாரு அட்டவறண பயன்படுத்தப்படல் தவண்டும்.

பங்கிலாபம்

வதாடர்பிலும்

அட்டவறண 6A– அனுப்புதல்கள் மீதான வாி
இந்த அட்டவறணயானது வதிவல்லா கம்பனிகளுக்கு மட்டுதம ஏற்புறடயதாகும்.
அட்டவறண 6B – பகிரத்தக்க இலாபங்கள் மீதான வாி
2015.09.30 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதற்கு முன்பாக 2014/15 வாி மதிப்பீட்டாண்டுக்கான
அதன் பகிரத்தக்க இலாபத்தின் ஆகக் குறைந்தது 10% இல் பகிரப்பட்டிருக்காத ஏததனும்
கம்பனியாக இருக்குமிடத்து, அத்தறகய கம்பனியானது இந்த அட்டவறணயிறன பூர்த்தி
வசய்யுமாறு தகாரப்படுகின்ைது.
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அட்டவறண 7 – வாி வரவுகள்
சுய மதிப்பீட்டு வகாடுப்பனவுகள், இரட்றட வாி நிவாரணம், வபாருளாதார தசறவ கட்டணம்,
வசலுத்திய பங்கிலாப வாி உள்ளடங்கலான வாி வரவுகளின் பிாித்தலானது இந்த
அட்டவறணயில் வவளிப்படுத்தப்படுதல் தவண்டும்.
அட்டவறண 7A– வபாருளாதார தசறவக் கட்டணம்
இந்த அட்டவறணயானது முன்வகாண்டு வசல்லப்படக் கூடிய வபாருளாதார தசறவக்
கட்டணத்தின் மீதி மற்றும் பதிவளிக்கப்படக் கூடிய வசலுத்தப்பட்ட வபாருளாதார தசறவக்
கட்டணத்திற்வகதிராக வருமான வாித் வதாறகயின் கணிப்பீட்டிறன வசதிப்படுத்துகின்ைது.
அட்டவறண 7B – ததசிய வாி வரவு
ததசிய வாி வரவு விபரங்கள் இந்த அட்டவறணயில் உள்ளடக்கப்படுதல் தவண்டும்.
வாிக் வகாடுப்பனவு
வாி மதிப்பீட்டாண்டுக்கான வாியானது கீழ்வரும் திகதிகளன்று அல்லது அதற்கு முன்னதாக
வசலுத்தப்பட தவண்டியிருந்தது.
1 ஆவது தவறணக் கட்டணம் - 2015 ஆகஸ்ட் 15 ஆம் திகதி
2 ஆவது தவறணக் கட்டணம் - 2015 நவம்பர்15 ஆம் திகதி
3 ஆவது தவறணக் கட்டணம் - 2016 வபப்ரவாி 15 ஆம் திகதி மற்றும்
4 ஆவது தவறணக் கட்டணம் - 2016 தம 15 ஆம் திகதி
எவ்வாைாயினும், ஒவ்வவாரு வகாடுப்பனவு திகதியன்று அல்லது அதற்கு முன்பாக
வசலுத்தப்பட்ட முன்றனய வாி மதிப்பீட்டாண்டுக்கான(2014/15) வாிப் வபாறுப்பின் நான்கில்
ஒன்ைிற்குக் குறையாத வதாறக மற்றும் 2015/16 வாி மதிப்பீட்டாண்டுக்கான வமாத்த வாிப்
வபாறுப்புக்குச் சமமான இறுதிக் வகாடுப்பனவானது நான்கு தவறணக் கட்டணங்களின்
வமாத்தமாக 2016 வசப்வரம்பர் 30 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதற்கு முன்பாக
வசலுத்தப்பட்டிருப்பின், தாமதக் வகாடுப்பனவுக்காக தண்டப்பணம் அைவிடப்பட மாட்டாது.
தண்டப் பணங்கள்
உாிய திகதிகளில் வாிக் வகாடுப்பனவிறன தமற்வகாள்ளாறம அல்லது உாிய திகதியன்று
அல்லது உாிய திகதிகளுக்கு முன்னதாகவிபரத்திரட்டிறனச் சமர்ப்பிக்காறம அல்லது தவைான
விபரத்திரட்டுக்கறளச்
சமர்ப்பித்தல்
என்பன
பின்வருமாைான
தண்டப்பண
விதிப்பனவுக்குட்படும்:


விதித்துறரக்கப்பட்ட திகதியன்று அல்லது அதற்கு முன்னதாக அதாவது 2016 நவம்பர்
30 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதற்கு முன்பாக விபரத்திரட்டுக்கறளச் சமர்ப்பிக்கத்
தவறுமிடத்து ரூபா 50,000/- வறரயிலான தண்டப்பண விதிப்பனவு.



உாிய திகதிகளில் வகாடுப்பனவிறன தமற்வகாள்ளாறமக்கான தண்டப்பணம்
வசலுத்தத்தக்க வாித் வதாறகயின் 10% மற்றும் தமலும், ஒவ்வவாரு மாதத்திற்குமான
வசலுத்த தவண்டிய வதாறகயின் 2% ஆகக் கூடுதலாக 50% வறரயில்.



தவைானவிபரத்திரட்டிறனத் தயாாிப்பதற்கான தண்டப்பணம், தமலதிக வாியின் 200%
வமாத்தத்திறன விஞ்சாத வதாறக மற்றும் ரூபா 2000/-.

நிறுவன வருமான வாி விபரத்திரட்டுக்கான வழிகாட்டி - வாி மதிப்பீட்டாண்டு – 2015/2016
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பிாிவு 1
1. கூடு 104 – வாி விலக்களிப்பிலிருந்தான இலாபங்கள் மற்றும் வருமானம்
அட்டவறண 1A இல்;
1.

கூடு 10.01 இலுள்ள புதிய றகதயற்குறககளில் (பிாிவு 16C, 16D இன் கீழ்
விலக்களிப்புப் வபறும் வருமானம் அல்லது உள்நாட்டு இறைவாிச் சட்டத்தின்
பிாிவு17A)2011.04.01ஆம்
திகதியன்று
அல்லது
அதன்
பின்னர்
தமற்வகாள்ளப்பட்ட முதலீடுகளிலிருந்து விலக்களிப்புப் வபறும் இலாபங்கள்
அல்லது வருமானங்கறள பதிவு வசய்க.

2.

கூடு 10.02 இலுள்ள முதலீட்டுச் சறபயின் கீழ்விலக்களிப்புப் வபறும்
முதலீட்டுச் சறப கம்பனிகளின் விலக்களிப்பு வபறும்இலாபங்கறளப் பதிவு
வசய்க.

3.

தவறு ஏததனும் விலக்களிப்புப் வபறும் இலாபங்களின் வபறுமதிறய கூடு
10.03 இலிருந்து 10.07வறரயில் பதிவு வசய்க. அத்துடன் முதலாவது நிரலில்
உள்நாட்டு இறைவாிச் சட்டத்தின் இறயபான பிாிவிறனயும் குைிப்பிடுக.

கூடு 10.03இல் உள்ளடங்கியுள்ள அறனத்து மூலங்களிலிருந்துமான விலக்களிப்புப்
வபற்ை அறனத்து இலாபங்கள் மற்றும் வருமானங்களின் வமாத்தமானது விபரத்திரட்டின்
கூடு 10 இல் பதிவு வசய்யப்படுதல் தவண்டும்.

2. கூடுகள் 20 இலிருந்து 70 வறரயில் வருமான வாிக்குவபாறுப்பாகக் கூடிய
இலாபங்கள் மற்றும் வருமானம்
2.1. கூடு 20– வர்த்தகம் அல்லது வியாபாரத்திலிருந்தான இலாபங்கள்
வர்த்தகம் அல்லது வியாபாரத்திலிருந்து சீராக்கப்பட்ட வமாத்த அைவிடத்தக்க
வருமான வாியானது 20 ஆம் இலக்க கூட்டில் வவளிப்படுத்தப்படல் தவண்டும்.
ஏததனும் வர்த்தகம்அல்லது வியாபாரத்திலிருந்து ஏற்படுகின்ை நட்டம் கழிப்பனவு
வசய்யத்தக்கதாயின், அவ்வாறு இருக்கக் கூடியவாறு அட்டவறண 3, 3A அல்லது
3Bஇல் அளிக்கப்பட்டவாைான அத்வதாறகயிறனப் பதிவு வசய்க. (இந்த
வழிகாட்டியின் விடயம் 5.1 இறனப் பார்க்க).

2.2. கூடு 30 – வட்டி
தமற்கூைிய ஏததனுவமான்ைிலிருந்து ஏததனும் கம்பனிக்கு (உள்நாட்டு இறைவாிச்
சட்டத்தின் பிாிவு 7 இன் பந்தி (a), (c), (d) அல்லது (g) இல்
விதித்துறரக்கப்பட்டவாைான ஏததனும் கம்பனி தவிர்ந்த) தசருகின்ை அல்லது
எழுகின்ை வட்டியானது –
i. வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனவமான்ைில் தமற்வகாள்ளப்பட்ட றவப்பு;
ii. ஏததனும் பிறண முைி அல்லது திறைதசாி உண்டியல், திறைதசாி முைி அல்லது
ஏததனும் மத்திய வங்கி பிறண முைி வதாடர்பிலான இரண்டாம் தர சந்றதக்
வகாடுக்கல் வாங்கல்;
iii. ஏததனும் கம்பனியினால் அல்லது தவறு வறகயில் வழங்கப்பட்ட சட்டத்தில்
விதித்துறரக்கப்பட்டவாைான நிறுவன கடன் பிறண முைி அல்லது;
iv. தவறு வழிகளில்;
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107 ஆம் இலக்க கூட்டில் பதியப்படுதல் தவண்டும். கம்பனியின் வர்த்தகம் அல்லது
வியாபாரம் பிரதானமாக கடன் வழங்கலாக இருக்குமிடத்து, வட்டியானது 20 ஆம்
இலக்கக் கூட்டில் பதிவு வசய்யப்பட தவண்டியிருக்கும். (அட்டவறண 07 இன் கூடு
220.07 இல் 10% நிறுத்தி றவத்தல் வாியிறனப் பதிவு வசய்க).
நிறுத்தி
றவத்தல்
வாியின்
10%
இலிருந்தான
வட்டியானது
கழிப்பனவு
வசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் இறுதியானது எதுதவா (உதாரணம் – அரசாங்கம் மற்றும்காணி
மறுசீரறமப்பு ஆறணக்குழுதபான்ைவற்ைினால் வசலுத்தத்தக்கநட்டஈடு மீதான வட்டி) அது
கூடு 90 இன் கீழ் உள்ளடக்கப்படுதல் தவண்டும்.

ஏததனும் பிறண, திறைதசாி உண்டியல், திறைதசாி முைி அல்லது மத்திய வங்கியின்
ஏததனும் முைி, வட்டிக்குப் வபாருத்தமான வதாறக மற்றும் அதில் தகாாிக்றக விடுக்க
தவண்டிய ததசிய வாி வசலவுத் வதாறக ஆகியவற்றுடன் வகாடுக்கல் வாங்கலில்
ஈடுபடுகின்ை இரண்டாம் தர சந்றதகளிலிருந்தான ஏததனும் வட்டி வதாடர்பில்
தகாரப்படுகின்ை “ததசிய வாி வசலவு” ஆக இருக்குமிடத்து, அட்டவறண 07 இன்
கூடு 220.08 இல் வவளிப்படுத்தப்படல் தவண்டும்.
அதன் வருமான வாி வபாறுப்பின் மிறகயில் ஏததனும் வசலவு இருக்குமாயின்,
அத்தறகய மிறகயானது எதிர்கால வருமான வாி வபாறுப்புக்வகதிராக பதிவளிப்பு
வசய்யப்படுவதற்கு முன்வகாண்டு வசல்லப்பட முடியும். ஆனால், அத்தறகய
மிறகயானது
மீளளிக்கப்படமாட்டாது.
இது
வதாடர்பிலான
கணக்காய்வாளர்களிடமிருந்தான சான்ைிதழ் ஒன்று இறணக்கப்படுதல் தவண்டும்.
விலக்களிப்புப் வபற்ை வட்டியானது 10 ஆம் இலக்க கூட்டில் உள்ளடக்கப்படுதல்
தவண்டும். (30 ஆம் இலக்க கூட்டில் அல்ல)

குைிப்பு:முதன்றமவியாபாாிஒருவாின்வர்த்தகம்அல்லதுவியாபாரத்திலிருந்தானநியதிச்

சட்டவருமானத்திறனக்கணிப்பீடுவசய்யும்தபாதுஏததனும்பிறண,
திறைதசாிமுைிகள்அல்லதுதிறைதசாிஉண்டியல்கள்என்பனவற்ைின்மீதுஏததனும்முதன்
றமசந்றதக்வகாடுக்கல்வாங்கலிலிருந்து அத்தறகய வட்டி வியாபாாிக்கு தசருகின்ை
அல்லது கிறடக்கப் வபறுகின்ை ஏததனும் முதன்றம வழங்கலில் வாி கழிப்பனவு
வசய்யப்பட்டிருப்பின், 90 ஆம் இலக்க கூட்டினுள் பதியப்படுதல் தவண்டும்.

2.3. கூடு40 – வபைப்பட்ட பங்கிலாபங்கள்
வதிவுள்ள மற்றும் வதிவல்லா கம்பனிகளிடமிருந்து வபைப்பட்ட வமாத்த நியதிச்சட்ட
வருமானத்தின் பகுதியாக அறமயாத ஏததனும் பங்கிலாபம் தவிர்ந்த வமாத்த
பங்கிலாபத்
வதாறகயானது
40
ஆம்
கூட்டில்
பதிவு
வசய்யப்படுதல்
தவண்டும்.பங்கிலாப வறரவிலக்கணத்திற்கறமவாக, பங்கிலாபமாக கருதப்பட
முடிந்தாலன்ைி ஏததனும் மிறக ஊதிய பங்கு வழங்கல் அல்லது மூலதன விநிதயாகம்
உள்ளடக்கப்படலாகாது.
வமாத்த நியதிச்சட்ட வருமானத்தின் பகுதியாக அறமயாத ஏததனும் (வமாத்த)
பங்கிலாபமானது 90 ஆம் கூட்டினுள் உள்ளடக்கப்படுதல்தவண்டும். தயவுவசய்து இந்த
வழிகாட்டலின் 4 ஆம் விடயத்திறனப் பார்க்கவும்.

2.4. கூடு 50– வாடறககள்
கம்பனிவயான்ைினால் ஏததனும் காணி உள்ளடங்கலான கட்டிட வளவுகளின்
வாடறக அல்லது குத்தறகயிலிருந்தான வருமானம், வியாபாரத்திலிருந்தான
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வருமானமாகக் கருதப்படுதல் தவண்டும் என்பதறன தயவுவசய்து கவனத்தில்
வகாள்க. அத்தறகய சந்தர்ப்பத்தில் கட்டிட வளவுகளுடன் வதாடர்புறடய திருத்த
தவறலகளுக்கான வசலவுகளின் கழிப்பனவானது வமாத்த வாடறகயின் 25% இற்கு
மட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைது. அத்தறகய வருமானம் 20 ஆம் இலக்க கூட்டினுள்
உள்ளடக்கப்படுதல் தவண்டும். ஏறனய வடிவிலான வாடறககள் மட்டும் 50 ஆம்
கூட்டினுள் பதிவு வசய்யப்படுதல் தவண்டும்.

2.5. கூடு

60

–

ஆண்டுக்

கட்டணங்கள்

மற்றும்

தவத்துாிறமக்

கட்டணங்களிலிருந்தான வருமானம்
வபற்றுக் வகாள்ளப்பட்ட அல்லது வபைத்தக்க ஆண்டுக் கட்டணங்கள் மற்றும்
தவத்துாிறமக் கட்டணங்களிலிருந்தான வமாத்த வருமானத் வதாறகயானது 60 ஆம்
கூட்டினுள் பதியப்படுதல் தவண்டும்.

2.6. கூடு 70– ஏறனய மூலங்களிலிருந்தான இலாபங்கள்
முதன்றம வர்த்தகம் அல்லது வியாபாரத்திலிருந்தல்லாத தவறு ஏததனும்
மூலத்திலிருந்தான கம்பனியின் வமாத்த இலாபங்கள் அல்லது வருமானம் ஏததனும்
வட்டி, பங்கிலாபம், வாடறக ஆண்டுக் கட்டணம் அல்லது தவத்துாிறமக் கட்டணம்
என்பனவற்ைிறன 70 ஆம் கூட்டினுள் பதிவு வசய்க. ஏறனய வருமான மூலத்தின்
தன்றமயிறன விபாிக்குக.

3. கூடு 80 – வமாத்த நியதிச்சட்ட வருமானம்
20, 30, 40, 50, 60 மற்றும் 70 ஆம் இலக்க கூடுகளில் வவளிப்படுத்தப்பட்ட வதாறககளின்
வமாத்தமானது வமாத்த நியதிச்சட்ட வருமானமாக 80 ஆம் கூட்டினுள் பதிவு
வசய்யப்படுதல் தவண்டும்.

4. கூடு 90– வமாத்த நியதிச்சட்ட வருமானத்தின் பகுதி வடிவிலில்லாத ஏததனும்
வருமானம்
வமாத்த நியதிச்சட்ட வருமானத்தின் பகுதி வடிவிலில்லாத ஏததனும் வருமானம் எனில்,
இந்தக் கூட்டினுள் வவளிப்படுத்தப்படல் தவண்டும்.
உதாரணம் – 10% வாியிறனக் கழிப்பனவு வசய்ததன் பின்னர் வதிவுள்ள இன்வனாரு
கம்பனியிலிருந்து வபைப்பட்ட பங்கிலாபம் பிாிவு 10 இன் கீழ் விலக்களிக்கப் வபற்ை
பங்கிலாபங்கள்
இன்வனாரு
வதிவுள்ளகம்பனியிலிருந்து
கம்பனிவயான்ைினால்
வபைப்பட்ட பங்கிலாபங்களில் வதிவுள்ள கம்பனிவயான்ைினால் வவளிப்படுத்தப்பட்ட
பங்கிலாபம் விறலகூைப்பட்ட வபாதுக் கம்பனிவயான்ைினால் வவளிப்படுத்தப்பட்ட
பங்கிலாபம்,
ஆதனக்
வகாள்ளலுக்கான
நட்டஈடுமீது
காணி
மறுசீரறமப்பு
ஆறணக்குழுவிலிருந்து வபைப்பட்ட வட்டி மற்றும் வாி கழிப்பனவு வசய்யப்பட்டுள்ளது.
முதன்றம வியாபாாியிறனப் வபாறுத்தவறரயில் முதன்றம சந்றதக் வகாடுக்கல்
வாங்கலுக்காக வபைப்பட்ட வட்டி தபான்ைறவ.
வவளிப்படுத்துறகயானது ஒன்ைிற்கு தமற்பட்ட மூலத்திறனக் வகாண்டிருப்பின், தயவு
வசய்து தவைானவதாரு தாளிறன இறணக்குக.
வவளிப்படுத்துறகயானது ஒன்ைிற்கு தமற்பட்ட மூலங்கறளக்
தயவுவசய்து தவைானவதாரு அட்டவறணயிறன இறணக்குக.

வகாண்டிருப்பின்,
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வருமானத்திலிருந்தான

கழிப்பனவுகள்
5.1. கூடு 100– கழிக்கத்தக்க நட்டங்கள் (அட்டவறண 3, 3A மற்றும் 3B)
ஆயுட் காப்புறுதி வியாபாரம் மற்றும் நிதிக் குத்தறக தவிர்ந்த ஏததனும் வர்த்தகம்,
வியாபாரம், உயர் வதாழில் அல்லது வாழ்க்றகத் வதாழில் பயிற்சியில் ஏற்பட்ட
நட்டமானது அது மதிப்பிடத்தக்கதான நட்டவமான்ைிற்குப் பதிலாக இலாபமாக
இருந்திருப்பின், அது கழிப்பனவாக அனுமதிக்கப்படும். எவ்வாைாயினும், அத்தறகய
கழிக்கத்தக்க நட்டங்கள் மற்றும் முன்வகாண்டு வசல்லப்படும் கழிக்கத்தக்க
நட்டங்களின் வமாத்தக் கழிப்பனவானது இந்த வாி மதிப்பீட்டாண்டிற்கான வமாத்த
நியதிச்
சட்ட
வருமானத்தின்
ஆகக்
கூடுதலாக
முப்பத்றதந்து
(35%)
சதவீதத்திற்குட்படும். (அதாவது கூடு 80 இலுள்ள வதாறகயின் 35%) அவ்வாறு
கழிப்பனவு வசய்யப்பட முடியாத அத்தறகய ஏததனும் நட்டமானது அடுத்த வாி
மதிப்பீட்டாண்டுக்கு வகாண்டு வசல்லப்பட முடியும் என்பதுடன், அதறன குைித்த
அத்தறகய முறையிதலதய கழிப்பனவு வசய்யப்படவும் முடியும்.
உள்நாட்டு
இறைவாி
ஆறணயாளர்
நாயகத்தினால்
வழங்கப்பட்ட
வழிகாட்டுதல்களில் விதித்துறரக்கப்பட்ட நிபந்தறனகளுக்குட்பட்டு இலங்றக
மத்திய வங்கியினால் வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களின்படி ஒன்ைிறணக்கப்பட்ட,
வகாள்ளல் வசய்யப்பட்ட அல்லது இறணப்புச் வசய்யப்படுகின்ை ஏததனும் வங்கி
வியாபாரம், நிதி நிறுவனம் அல்லது குத்தறக கம்பனியின் ஏததனும் நட்டமானது,
இந்த
வாி
மதிப்பீட்டாண்டுக்கான
வமாத்த
நியதிச்சட்ட
வருமானத்தின்
ஆகக்கூடுதலாக முப்பத்றதந்து சதவீதத்திற்குட்படும் அத்தறகய ஒருங்கிறணப்பு,
வகாள்ளல் அல்லது இறணப்புக்கு முன்னதாக பிாிவு 32 இன் கீழ் தகாாிக்றக
விடுக்கப்பட்டிருக்க்க்கூடியதாக இருக்குமாயின் கழிப்பனவு வசய்யப்பட முடியும்.
வர்த்தகம், வியாபாரம், உயர் வதாழில் அல்லது வாழ்க்றகத் வதாழில் பயிற்சியிலிருந்து
அல்லது கழிக்கத்தக்கதல்லாத ஆண்டுக் கட்டணம், நில வாடறக, தவத்துாிறமக்
கட்டணம் அல்லது வட்டி என்ை வறகயில் வசலுத்தப்படும் ஏததனுவமாரு
வதாறகயானது வமாத்த நியதிச்சட்ட வருமானத்திற்கு தமற்பட்டதாக இருக்குமிடத்து,
மிறகயானது குைித்த ஆண்டு காலப்பகுதியில் ஏற்பட்ட நட்டமாகக் கருதப்படுதல்
தவண்டும் என்பதுடன், அது நட்டமாக முன்வகாண்டு வசல்லப்பட முடியும்.
மரபுாிறமயிறன வவளிக் வகாணருகின்ை அல்லது வவளிக்காட்டாத வழிகளின்
மூலமாக அல்லது உாிறமயில் மாற்ைவமான்ைிறனச் வசய்து வகாண்டுள்ள
கம்பனிவயான்ைினால் ஏற்பட்ட ஏததனும் நட்டமானது, அவ்வாறு ஏற்பட்ட
நட்டத்திறனப் வபாறுத்தவறரயில் கம்பனியின் அத்தறகய வர்த்தகம் அல்லது
வியாபாரத்தின் நியதிச்சட்ட வருமானத்திற்வகதிரான விலக்களிப்பிறன கழிப்பனவு
வசய்ய முடியாது என்பதறனத் தயவுவசய்து கவனத்தில் வகாள்க.
முறையாக முன்வகாண்டு வசல்லப்படும் ஏததனும் நட்டங்கள் உள்ளடங்கலான ஆயுட்
காப்புறுதி அல்லது நிதிக் குத்தறக வியாபாரவமான்ைில் ஏற்பட்ட ஏததனும்
நட்டமானது அத்தறகய வியாபாரத்திலிருந்தான இலாபங்களிலிருந்து (எவ்வித
மட்டுப்பாடுமின்ைி) மட்டும் கழிப்பனவு வசய்யப்பட முடியும். அட்டவறண 3 இலுள்ள
கூடுகள் 100.10
(தமதல குைிப்பிடப்பட்ட அறனத்து கழிக்கத்தக்கறவகளின்
வமாத்தம்) இலுள்ள வமாத்தத் வதாறகயானது விபரத்திரட்டின் கூடு 100 இல் பதிவு
வசய்யப்படுதல் தவண்டும்.
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5.2. கூடு

110–

வசலுத்தப்பட்ட

ஆண்டுக்

கட்டணங்கள்,

நில

வாடறக,

தவத்துாிறமக் கட்டணங்கள் அல்லது வட்டி
வமாத்த
நியதிச்சட்ட
வருமானத்திலிருந்து
கழிப்பனவு
வசய்யத்தக்கதாக
வசலுத்தப்பட்ட ஏததனும் ஆண்டுக் கட்டணம், நில வாடறக, தவத்துாிறமக் கட்டணம்
அல்லது வட்டியின் வமாத்தத் வதாறக மற்றும் இத்வதாறக என்பன கூடு 110 இல்
பதிவு வசய்யப்படுதல் தவண்டும்.
வங்கி, நிறுவனம் அல்லது ஆறணயாளர் நாயகத்தினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட தவறு
ஏததனும் நிறுவனவமான்ைிற்கு ஏததனுவமாரு கட்டிடவமான்ைின் நிருமாணத்திற்காக
அல்லது வகாள்வனவு வசய்வதற்காக வபற்றுக் வகாள்ளப்பட்ட ஏததனுவமாரு கடன்
மீது அல்லது கட்டிடவமான்ைிறன நிருமாணிப்பதற்கான காணிவயான்ைிறனக்
வகாள்வனவு வசய்வதற்காக அல்லது வியாபாரத்தில் பயன்படுத்துவதற்காக
(ஆரம்பிக்க முன்னதான வட்டி) மற்றும் சட்டத்தின் 25 ஆம் பிாிவின் கீழ் கழிப்பனவு
வசய்யப்பட முடியாத ஏததனும் வட்டி இங்தக கழிப்பனவு வசய்யத்தக்க “வட்டி”
எனப்படுகின்ைது. எவ்வாைாயினும், பிாிவு 26(1) இன் (ல) அல்லது பந்தி (ர) இல்
குைிப்பீடு வசய்யப்பட்ட வட்டி மிறகயானது கழிப்பனவு வசய்யப்படத்தக்கதல்ல.
எவ்வாைாயினும், குைித்த வாி மதிப்பீட்டாண்டு காலப்பகுதியில் வசலுத்தப்பட்ட
ஏததனும் நில வாடறக அல்லது தவத்துாிறமக் கட்டணமானது 2014/04/01 இற்கு
முன்னதான ஏததனும் காலப்பகுதிக்கான அத்தறகய வகாடுப்பனவாக இருந்தால்
மட்டுதம கழிப்பனவு வசய்யத்தக்கதாகும். தவறு ஏததனும் ஏற்பாடுகளின் கீழான
வியாபாரத்திலிருந்தான இலாபம் அல்லது வருமானத்தின் உண்றமத் தன்றமயானது
கழிப்பனவு வசய்யத்தக்கதல்ல.

6. கூடு 120– வமாத்த நியதிச்சட்ட வருமானத்திலிருந்தான கழிப்பனவுகளின் உப
வமாத்தம்
கூடுகள் 100 மற்றும் 110 இல் வவளிப்படுத்தப்பட்ட வதாறககளின் வமாத்தமானது வமாத்த
நியதிச்சட்ட வருமானத்திலிருந்தான வமாத்தக் கழிப்பனவுகளாகப் கூடு 120 இல் பதிவு
வசய்யப்படுதல் தவண்டும்.

7. கூடு 130– மதிப்பிடத்தக்க வருமானம்
மதிப்பிடத்தக்க
வருமானமானது
பிாிவு
32
இன்படி
அனுமதிக்கத்தக்க
கழிப்பனவுகளிலிருந்தான
கழிப்பனவுகளின்
பின்னருள்ள
வமாத்த
நியதிச்சட்ட
வருமானத்திறனக் குைிப்பிடுகின்ைது. வாி மதிப்பிடத்தக்க வருமானமானது பூச்சியமாக
இருக்குறகயில் வபறுதபைானது எதிர்மறை இலக்கத்திறனக் வகாண்டிருந்தாலன்ைி, கூடு
80 இலிருந்து கூடு 120 இலுள்ள வதாறகயிறனக் கழித்துக் கூடு 130 இல் பதிவு
வசய்யவும்.

8. கூடு 140– தறகறமவாய்ந்த வகாடுப்பனவுகள்
1.

தறகறமவாய்ந்த வகாடுப்பனவுகள்:
(i)

காசாகதவா அல்லது தவறு வழிகளிதலா
தமற்வகாள்ளப்படும் நன்வகாறடகள் –

பின்வரும்

(அ)

அரசாங்கம்;

(ஆ)

உள்ளூர் அதிகாரசறப;

(இ)

அரசாங்கத்தினால் தாபிக்கப்பட்ட நிதியம்;

நிறுவனங்களுக்கு

நிறுவன வருமான வாி விபரத்திரட்டுக்கான வழிகாட்டி - வாி மதிப்பீட்டாண்டு – 2015/2016
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(ஈ)

உள்ளூர்
அதிகாரசறப
அல்லது
மாகாண
சறபயினால்
தாபிக்கப்பட்டு அறமச்சாினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட நிதியம்;

(உ)

பல்கறலக்கழகங்கள் சட்டம் அல்லது வபௌத்த மற்றும் பாளி
பல்கறலக்கழகங்கள் சட்டத்தின் கீழ் தாபிக்கப்பட்ட வபௌத்த மற்றும்
பாளி பல்கறலக்கழகம் அல்லது ஏததனுவமாரு உயர் கல்வி
நிறுவகம்;

(ஊ)

வசவன நிதியம்;

(எ)

அபி வவனுவவன் அபி நிதியம்(2008.01.01 இலிருந்து); அல்லது

(ஏ)

இலங்றக ததசிய சிறுநீரக நிதிய (கூட்டிறணக்கப்பட்ட) சட்டத்தின்
கீழ் தாபிக்கப்பட்ட ததசிய சிறுநீரக நிதியம்,

(ஐ)

முன்றனய
ஆண்டிலிருந்து
முன்வகாண்டு
வசல்லப்படுகின்ை
அத்தறகய ஏததனும் கழிப்பனவு வசய்யப்படாத மீதி

அரசாங்கத்தின் அபிவிருத்தி திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள ஏததனும்
கருத்திட்டம் மீது, எவதரனும் ஆளினால் குைித்த ஆண்டு காலப்பகுதியில்
தமற்வகாள்ளப்பட்டு அறமச்சாினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட வசலவினம் அல்லது
முன்றனய ஆண்டிலிருந்து முன்வகாண்டு வசல்லப்பட்ட அத்தறகய வசலவினத்தின்
கழிப்பனவு வசய்யப்படாத ஏததனும் மீதி.

(iii) சுகவீனம் அல்லது விதசட ததறவக்கான நிறுவனமயப்படுத்தப்பட்ட கவனிப்பு
வழங்கலுக்காக தாபிக்கப்பட்ட அங்கீகாிக்கப்பட்ட தருமதாபனவமான்ைிற்கு
பணமாக வழங்கப்படும் நன்வகாறடகள்.
(iv) ரூபா 5 மில்லியனுக்கு குறையாத வசலவில் திறரப்படவமான்ைிறனத் தயாாிப்பதில்
ஏற்படும் வசலவினம். (தயாாிப்புச் வசலவானது பூர்த்தியாகும் திகதியிலிருந்து 90
நாட்களினுள் ஏற்பட்ட ஏததனும் தமம்படுத்தல் வசலவுகறள உள்ளடக்குகின்ைது)
அ)

2007.04.01 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதற்குப் பின்னர் ஆனால் 2008.03.31
இற்கு முன்னதாக திறரப்படம் ஒன்ைிறனத் தயாாிப்பதில் ஏற்பட்ட
வசலவினம்

ஆ) 2008.04.01
ஆம்
திகதியன்று
அல்லது
அதன்
திறரப்படவமான்ைிறனத் தயாாிப்பதில் ஏற்பட்ட வசலவினம்
(v)

பின்னர்

கம்பனி சட்டத்தின் 23 ஆம் பிாிவின் கீழ் வருமான வாியிலிருந்து
விலக்களிக்கப்படுகின்ை குைித்த காலப்பகுதியில் வதாழில்முயற்சி மூலதனக்
கம்பனிவயான்ைினால் வழங்கப்பட்ட தற்தபாறதய பங்குகள் தவிர்ந்த சாதாரண
பங்குகளின் வகாள்வனவில் ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய்க்குக் குறையாத ஏததனும்
முதலீட்டின் 50%.

(vi) வகாழும்பு மற்றும் கம்பஹா நிருவாக மாவட்டங்களுக்கு வவளிதயயுள்ள ஏததனும்
பிரததசத்தில் அறமந்துள்ள உள்நாட்டு இறைவாிச் சட்டத்தின் பிாிவு 20(2) இல்
விதித்துறரக்கப்பட்ட புதியவதாரு பணிப்வபாறுப்வபான்ைில் தமற்வகாள்ளப்பட்ட
ஏததனும் ஒரு முதலீடு. (அத்தறகய முதலீடானது முப்பது மில்லியன் ரூபாய்களுக்கு
தமற்படாததாகவும் அத்தறகய பணிப்வபாறுப்பில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஏததனும்
வபாைி,
இயந்திரம்,
தளபாடம்,
கட்டிடம்
அல்லது
(அத்தறகய
பணிப்வபாறுப்பானது விவசாய பணிப்வபாறுப்வபனில் காணி தபான்ைறவ)
ஆகியவற்ைின் மீது தமற்வகாள்ளப்பட்டதாயும் இருத்தல் தவண்டும்.)
நிறுவன வருமான வாி விபரத்திரட்டுக்கான வழிகாட்டி - வாி மதிப்பீட்டாண்டு – 2015/2016
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(vii) வகாழும்பு மற்றும் கம்பஹா நிருவாக மாவட்டங்களில் உள்நாட்டு இறைவாிச்
சட்டத்தின்
பிாிவு
21(2)
இல்
விதித்துறரக்கப்பட்ட
மீளறடக்கப்பட்ட
பணிப்வபாறுப்வபான்ைில் ஏற்பட்ட ஏததனும் வசலவு. (அத்தறகய மீளறமப்புச்
வசலவானது நூறு மில்லியன் ரூபாய்களுக்கு குறையாததாக இருத்தல் தவண்டும்.)
(viii) 2008.04.01 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதன் பின்னர் ஆரம்பமாகின்ை சினிமா
திறரப்படங்களின் கண்காட்சியானது டியிரல் வதாழில்நுட்பம், டியிரல் திதயட்டர்
முறைறம
மற்றும்
வடால்பி
ஒலி
வடால்பி
முறைறமக்கறமவான
உபகரணங்கறளக் வகாண்டு அறமக்கப்படுவதாக இலங்றக ததசிய திறரப்படக்
கூட்டுத்தாபனத்தினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட சினிமாவின் நிருமாணம் மற்றும்
உபகரண மயப்படுத்தலில் ரூபா 25 மில்லியறன விஞ்சாது ஏற்பட்ட வசலவினம்.
(ix) டியிரல் வதாழில்நுட்பம், டியிரல் திதயட்டர் முறைறம மற்றும் வடால்பி ஒலி
முறைறமக்கறமவாக, 2008.04.01 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதற்குப் பின்னர்
உள்ளவாறு
இலங்றக
ததசிய
திறரப்படக்
கூட்டுத்தாபனத்தினால்
சான்றுப்படுத்தப்பட்டு, 2008 ஏப்ரல் 1 இற்கு முன்னதாக டியிரல் வதாழில்நுட்பம்,
டியிரல் திதயட்டர் முறைறம மற்றும் வடால்பி ஒலி முறைறமக்கறமவாக உபகரண
மயப்படுத்தப்படாது சினிமா தமம்படுத்தலுக்காக ஏற்படுகின்ை ரூபா 10
மில்லியறன விஞ்சாத வசலவினம்.
(x)

வகாழும்பு மற்றும் கம்பஹா நிருவாக மாவட்டங்களுக்கு வவளிதய ஏததனும்
பிரததசத்தில் உள்நாட்டு இறைவாிச் சட்டத்தின் பிாிவு 21 A இல்
குைித்துறரக்கப்படும் மீளறமக்கப்பட்ட பணிப்வபாறுப்வபான்ைில் ஏற்பட்ட
ஏததனும் வசலவினம். (அத்தறகய மீளறமப்பு வசலவானது ரூபா 100
மில்லியனுக்கு குறையாததாக இருத்தல் தவண்டும்)

(xi) உள்நாட்டு இறைவாிச் சட்டத்தின் பிாிவு 13 (வவவ) இல் குைித்துறரக்கப்பட்ட
குறைந்த வருமானம் வபறும் குடும்பங்களுக்கான வீடுகறள நிருமாணிப்பதற்கு
ஏற்பட்ட வசலவினம்.
(xii) ஆறணயாளர்
நாயகத்தினால்
வர்த்தமானி
மூலமாக
இனங்காணப்பட்டு
பிரசுாிக்கப்பட்டவாைான வபாருளாதார ாீதியாக எல்றலப்படுத்தப்பட்ட ஏததனும்
கிராமவமான்ைில் முன்வனடுக்கப்படும் ஏததனும் சமூக அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்
வதாடர்பில் ஏற்பட்ட ஏததனும் வசலவினம்.
(xiii) விதித்துறரக்கப்பட்ட நடவடிக்றககளில் ஈடுபடுகின்ை பிாிவு 16 C அல்லது 17A
(புதிய பணிப்வபாறுப்வபன்ை வறகயில்) இன் கீழ் விலக்களிப்புக்கான
தறகறமயிறனக்
வகாண்டுள்ள
ஏததனும்
பணிப்வபாறுப்வபான்ைின்
விாிவாக்கலில், 2011 ஏப்ரல் 1 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதன் பின்னர் ஆனால்
2014 ஏப்ரல்1 ஆம் திகதிக்கு முன்னதாக ஆரம்பமாகும் காலப்பகுதியில் நிறலயான
வசாத்துக்களின் மீது (ரூபா 50 மில்லியனுக்கு குறையாத) தமற்வகாள்ளப்பட்ட
முதலீடு.
எவ்வாைாயினும்,
அதத
நிபந்தறனகளுக்குட்பட்டு
கழிப்பனவு
வசய்யத்தக்கதான தறகறமவாய்ந்த வகாடுப்பனவு 2015/03/31 ஆம் திகதிக்கு
முன்னதாக உள்நாட்டு இறைவாிச் சட்டத்தின் பிாிவு 34(2) (த) இன் ஏற்பாடுகறள
நிறைவு வசய்யும் வறகயில் உயர் வதாழில்நுட்பம் வகாண்ட வபாைி, இயந்திரம்,
உபகரணம் என்பவற்ைில் தமற்வகாள்ளப்படுகின்ை அத்தறகய முதலீடாக
இருக்குமிடத்து,
விதித்துறரக்கப்பட்ட
நடவடிக்றககளில்
ஈடுபடுகின்ை
ஆவளாருவாினால் தமற்வகாள்ளப்படுகின்ை அத்தறகய ஏததனும் முதலீடு.

நிறுவன வருமான வாி விபரத்திரட்டுக்கான வழிகாட்டி - வாி மதிப்பீட்டாண்டு – 2015/2016

10

`

Asmt_CIT_015_T

(xiv) துணி வறக, மருந்தாக்கல் வபாருட்கள், பால் மா அல்லது சீவமந்து தயாாிப்பில்
ஈடுபடுகின்ை ஏததனும் பணிப் வபாறுப்பில் தமற்வகாள்ளப்படுகின்ை முதலீடானது
அத்தறகய பணிப்வபாறுப்பு மற்றும் பிாிவு 16 D இன் கீழ் விதித்துறரக்கப்பட்ட
குைித்த வதாறகயிறனக் காட்டிலும் குறைவாக இருக்கின்ை முதலீடானது 2012
ஏப்ரல் 1 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதற்கு முன்பாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட
வியாபாரமாக இருக்குமாயின், குைித்த பிாிவின் கீழ் விலக்களிப்புக்கான
தறகறமயிறனப் வபறுகின்ைனர்.
(xv) இலங்றக மத்திய வங்கியினால் வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களுக்கறமவாக
அத்தறகய வசலவானது உறுதிப்படுத்தப்படுமிடத்து, தவறு ஏததனும் வங்கி
அல்லது நிதிக் கம்பனியின் வகாள்ளல் அல்லது இறணப்புச் வசலவின் வழி
மூலமாக ஏததனுவமாரு வங்கி அல்லது நிதிக் கம்பனியினால் (2011 ஆம் ஆண்டின்
42 ஆம் இலக்க நிதி வியாபாரச் சட்டத்தின் கீழ் உாிமம் வபற்ைது) ஏற்பட்ட
வசலவினம்.
தறகறமவாய்ந்த
வகாடுப்பனவு
என்ை
வறகயிலான ஏததனும்
தகாாிக்றக
வதாடர்பிலான ஆவண ாீதியிலான அத்தாட்சிகறள இறணக்குமாறு நீங்கள்
தகட்கப்படுகின்ைீர்கள்.

2.

தறகறமவாய்ந்த வகாடுப்பனவுகள் வதாடர்பிலான கழிப்பனவுகள்:
(i)

உப பந்தி 1 இன் விடயம் 1.(i), 1.(vii), மற்றும் 1.(xi) இல் குைித்துறரக்கப்பட்ட
தறகறமவாய்ந்த
வகாடுப்பனவுகளின்
கழிப்பனவில்
எவ்வித
மட்டுப்படுத்தலுமில்றல.

(ii)

விடயம்1 இன் (ii) இல் குைித்துறரக்கப்பட்ட தறகறமவாய்ந்த வகாடுப்பனவு
வதாடர்பான கழிப்பனவானது மதிப்பிடத்தக்க வருமானத்தின் 1/5 பங்கு அல்லது
ரூபா.500,000
இரண்டில்
எது
குறைதவா
அத்வதாறகக்கு
மட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைது.

(iii) உப பந்தி 1 இன் விடயம் (iv) (அதாவது திறரப்படச் வசலவு) இல்
குைித்துறரக்கப்பட்ட ஏததனும் தறகறமவாய்ந்த வகாடுப்பனவு வதாடர்பிலான
கழிப்பனவானது –
(iv)(A)– திறரப்படவமான்றுக்கு ரூபா 25 மில்லியன்
(iv)(B)– திறரப்படவமான்றுக்கு ரூபா 35 மில்லியன்
என்ை வறகயில் மட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைது.
(iv) விடயம்1 இன் (ii), 1. (v) மற்றும் 1.(x) இல் குைித்துறரக்கப்பட்ட தறகறமவாய்ந்த
வகாடுப்பனவு வதாடர்பான கழிப்பனவானது மதிப்பிடத்தக்க வருமானத்தின் 1/5
பங்கு அல்லது ஏற்பட்ட உண்றமச் வசலவினத்தில் எது குறைதவா அத்வதாறகக்கு
மட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைது.
(v)

உப பந்தி 1 இன் விடயம் 1. (vi) இல் குைித்துறரக்கப்பட்ட தறகறமவாய்ந்த
வகாடுப்பனவு வதாடர்பிலான கழிப்பனவானது ரூபா.100 மில்லியன் அல்லது
ஏற்பட்ட
உண்றமச்
வசலவினத்தில்
எது
குறைதவா
அத்வதாறகக்கு
மட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைது.

(vi) உப பந்தி 1 இன் (viii) இல் குைித்துறரக்கப்பட்ட தறகறமவாய்ந்த வகாடுப்பனவு
வதாடர்பிலான கழிப்பனவானது ரூபா. 25 மில்லியன் அல்லது ஏற்பட்ட உண்றமச்
நிறுவன வருமான வாி விபரத்திரட்டுக்கான வழிகாட்டி - வாி மதிப்பீட்டாண்டு – 2015/2016
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குறைதவா

அத்வதாறகக்கு

(vii) உப பந்தி 1 இன் (ix)இல் குைித்துறரக்கப்பட்ட தறகறமவாய்ந்த வகாடுப்பனவு
வதாடர்பிலான கழிப்பனவானது ரூபா10 மில்லியன் அல்லது ஏற்பட்ட உண்றமச்
வசலவினம்
இரண்டிலும்
எது
குறைதவா
அத்வதாறகக்கு
மட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைது.
(viii) விடயம் 1.(xii) இல் குைித்துறரக்கப்பட்ட தறகறமவாய்ந்த வகாடுப்பனவு
வதாடர்பிலான கழிப்பனவானது ரூபா 10 மில்லியன் அல்லது ஏற்பட்ட உண்றமச்
வசலவினம் இரண்டில் எது குறைதவா அத்வதாறகக்கு மட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைது.
(ix) விடயம் 1.(xiii) மற்றும் 1.(xiv) இல் குைித்துறரக்கப்பட்ட தறகறமவாய்ந்த
வகாடுப்பனவு
வதாடர்பிலான
கழிப்பனவானது
தறகறமவாய்ந்த
வகாடுப்பனவாயின் 25% அல்லது ஏற்பட்ட உண்றமச் வசலவினத்தில் எது
குறைதவா அத்வதாறகக்கு மட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைது.
(x)

3.

விடயம் 1.(xiii) மற்றும் 1.(xiv) இல் குைித்துறரக்கப்பட்ட தறகறமவாய்ந்த
வகாடுப்பனவு வதாடர்பிலான கழிப்பனவானது மதிப்பிடத்தக்க வருமானத்தின் 1/3
பங்கு அல்லது ரூபா.300,000,000 இரண்டில் எது கூடதவா அதற்கு
மட்டுப்படுத்தபடுகின்ைது.
கழிப்பனவுவசய்யப்படாத
வசல்லுதல்:

தறகறமவாய்ந்த

வகாடுப்பனவுகறள

முன்வகாண்டு

குைித்துறரக்கப்பட்ட ஏததனும் தறகறமவாய்ந்த வகாடுப்பனவில் ஏததனும்
மீதி காணப்படுமாயின்:


உப பந்தி 1 இன் விடயம்(i), (ii), (iv)(A), (iv)(B) (vi), (vii), (viii), (ix), (xi)
மற்றும் (xv)ஆனது தறகறமவாய்ந்தவகாடுப்பனவின் முழுத்வதாறகயும்
கழிப்பனவு வசய்யப்படும் வறரயில் முன்வகாண்டு வசல்லப்படவும்
கழிப்பனவு வசய்யப்படவும் முடியும்.



விடயத்தின் 75% உப பந்தி 1 இன் (viii) மற்றும் (xiv)என்பன மூன்று
வருட
காலப்பகுதியில்
சமமான
வதாறகயில்
முன்வகாண்டு
வசல்லப்படவும் கழிப்பனவு வசய்யப்படவும் முடியும்.



தமற்குைிப்பிடப்பட்ட விடயங்கள் தவிர்ந்த தவறு ஏததனும் விடயமானது
முன்வகாண்டு வசல்லப்பட முடியாது.

9. கூடு 140– தறகறமவாய்ந்த வகாடுப்பனவுகளின் வமாத்தம்
அட்டவறண 2 இன் கூடு E இலுள்ள வமாத்த வதாறகயானது வருமான வாி
விபரத்திரட்டின்கூடு 140 இல் பதிவு வசய்யப்படுதல் தவண்டும்.

10. கூடு 150– வாி விதிக்கத்தக்க வருமானம்
வாி விதி வருமானமானது வாி மதிப்பிடத்தக்க வருமானம் மற்றும் கழிக்கத்தக்க
தறகறமவாய்ந்த வகாடுப்பனவுகள் ஆகிய இரண்டுக்குமிறடயிலான தவறுபாட்டிறனக்
குைிக்கின்ைது. கூடு 130 இலுள்ள வதாறகயிலிருந்து கூடு 140 இலுள்ள வதாறகயிறனக்
கழிப்பனவு வசய்து கூடு 150 இலுள்ள வபறுதபற்ைில் பதிவு வசய்தல். “பூச்சியத்திறனப்”
பதிவு வசய்கின்ை தபாது வாி விதிக்கத்தகு வருமானமானது எதிர்மறைத் வதாறகயாக
இருக்க முடியாது என்பதறனக் கவனத்தில் வகாள்க.
நிறுவன வருமான வாி விபரத்திரட்டுக்கான வழிகாட்டி - வாி மதிப்பீட்டாண்டு – 2015/2016
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11. கூடு 160– சாதாரண வீதங்களல்லாத ஏறனய வீதங்களில் விதிக்கத்தக்க வருமான
வாி மீதான வாி (விதசட வாி வீதங்கள்) (அட்டவறண 5)
உள்நாட்டு இறைவாிச் சட்டத்தின் இரண்டாம் அட்டவறணயின் பகுதி –B இல்
விதித்துறரக்கப்பட்ட ஏததனும் வீதமல்லாத வீதங்கள் பிரதிபலிக்கின்ை விதசட வாி
வீதங்கள் மற்றும் அத்தறகய விடயங்களில் சில கீதழ நிரல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
1)

கல்விசார்
தசறவகளிலிருந்தான
அைவிடத்தக்கறவயாகும்.

இலாபங்கள்

10%

இல்

2)

உள்நாட்டு இறைவாிச் சட்டத்தின் 16 ஆம் பிாிவில் குைித்துறரக்கப்பட்ட விவசாயம்
சார்ந்த
பணிப்வபாறுப்புக்களிலிருந்தான
இலாபங்கள்
10%
இல்
வாி
அைவிடத்தக்கறவயாகும். (பிாிவு 48A)

3)

விவசாயம்,
விலங்குணவுத்
தயாாிப்பு,
சுற்றுலா
மற்றும்
நிருமாண
தவறலகளிலிருந்தான இலாபங்கள் (உள்நாட்டு இறைவாிச் சட்டத்தின் 46 ஆம்
பிாிவு) 12% இல் வாி அைவிடத்தக்கறவயாகும்.

4)

தறகறமவாய்ந்த ஏற்றுமதி இலாபங்கள் வருமானம் என்பன (உள்நாட்டு இறைவாிச்
சட்டத்தின் பிாிவு 51 மற்றும் 52) 12% இல் வாி அைவிடத்தக்கறவயாகும்.

5)

எழுநூற்ைி ஐம்பது மில்லியன் ரூபாய்கறள விஞ்சாத வருடாந்த புரள்விலான
பணிப்வபாறுப்வபான்று (வாங்குதல் மற்றும் விற்ைல் தவிர்ந்த) (உள்நாட்டு
இறைவாிச் சட்டத்தின் பிாிவு 59B) 12% இல் வாி அைவிடத்தக்கதாகும். (பிடிப்புக்
கம்பனி,
துறணக்
கம்பனி
அல்லது
கம்பனிகள்
குழுமத்திலுள்ள
இறணக்கம்பனிவயான்றுக்கு ஏற்புறடயறவயல்ல)

6)

மூலதன வதாழில் முயற்சிக் கம்பனிவயான்று 12% இல் வாி அைவிடத்தக்கதாகும்.

7)

அலகு நம்பிக்றகப் வபாறுப்புக்கள், பரஸ்பர நம்பிக்றக நிதியங்கள் அல்லது அலகு
நம்பிக்றகப்
வபாறுப்பு
முகாறமத்துவமானது
அதன்
வாி
விதிக்கத்தக்க
வருமானத்தின் 10% இல் வாி அைவிடத்தக்கதாகும்.

8)

ஏததனும் மதுபானம் அல்லது புறகயிறலயின் தயாாிப்பு மற்றும் விற்பறன அல்லது
இைக்குமதி மற்றும் விற்பறன மற்றும் ஏததனும் வலாத்தர் அல்லது பந்தய அல்லது
சூதாட்ட நடவடிக்றகயிறன தமற்வகாள்வதன் மூலமான இலாபங்கள் மற்றும்
வருமானம் என்பன 40% இல் வாி அைவிடத்தக்கறவயாகும்.

9)

உள்நாட்டில் தயாாிக்கப்படும் றகத்தைி உற்பத்திகளின்
இலாபங்கள் 12% இல் வாி அைவிடத்தக்கறவயாகும்.

10)

சுகாதார நலன் தபணல்
அைவிடத்தக்கறவயாகும்.

11)

ததயிறல ஏற்றுமதியாளருடன் கூட்டு முயற்சிவயான்ைிறன தாபித்துள்ள ததயிறல
பயிர்ச் வசய்றகயாளர்கள் அல்லது தயாாிப்பாளர் ஒருவாின் இலாபங்கள் 12% இல்
வாி அைவிடத்தக்கறவயாகும்.

12)

தகாழிப்
பண்றணகளிலிருந்தான
அைவிடத்தக்கறவயாகும்.

தயாாிப்பிலிருந்தான

தசறவகளிலிருந்தான இலாபங்கள் 12% இல்

இலாபங்கள்

வாி

10%

இல்

நிறுவன வருமான வாி விபரத்திரட்டுக்கான வழிகாட்டி - வாி மதிப்பீட்டாண்டு – 2015/2016
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13)

ஏற்றுமதி தநாக்கிலான கம்பனிவயான்ைினால் தமற்வகாள்ளப்படும் வபாருட்களின்
விற்பறனயிலிருந்தான இலாபங்கள் மற்றும் வருமானம் 12% இல் வாி
விதிக்கத்தக்கறவயாகும். (பிாிவு 56 A)

14)

வவளிநாட்டு
கப்பல்களுக்கான
வபாருட்கள்
அல்லது
தசறவகளின்
வழங்கலிலிருந்தான இலாபங்கள் 12%இல் வாி அைவிடத்தக்கறவயாகும்.(பிாிவு
56B)

15)

உடன் பதிவு வசய்து வகாண்டுள்ள றதத்த ஆறடகளின் ஏற்றுமதியாளருக்கான
ஏததனும் றதத்த ஆறடகளின் வபறுமதி தமம்படுத்தலின் வபறுதபைாக ஏததனும்
றதத்த
ஆறடகள்
அல்லது
ஏததனும்
தவறு
தசறவ
ஒருங்கிறணப்பு
வழங்கலிலிருந்தான
இலாபங்கள்
மற்றும்
வருமானம்
12%
இல்
வாி
அைவிடத்தக்கதாகும். (பிாிவு 58)

விதசட வாி வீதத்தில் அைவிடத்தக்க வாி விதிக்கத்தக்க வருமானத்தின் பகுதி மற்றும்
வாி விதிக்கத்தக்க வருமானத்தின் அத்தறகய பகுதிக்கு ஏற்புறடய குைித்த வாி
என்பன அட்டவறண 5 இலுள்ள உாிய கூட்டினுள் வதளிவாக குைிப்பிடப்படுதல்
தவண்டுவமன்பதறனத் தயவுவசய்து கவனத்தில் வகாள்க.

விபரத்திரட்டின் 160 ஆம் கூட்டிலுள்ள அட்டவறண 5 இன் கூடு 160.06
இலுள்ள வதாறகயிறனப் பதிவு வசய்க.
12. கூடு 170– வாி விதிக்கத்தக்க வருமானத்தின் மீதி மீதான வாி
வாி விதி வருமானத்தின் மீதி மீதான வாியானது பின்வருமாறு கணிப்பிடப்படுதல்
தவண்டும்.
(1)

ரூபா 5,000,000 – இறன விஞ்சாத தயாாிப்பு மற்றும் தசறவ வியாபாரத்தில்
ஈடுபடுகின்ை ஏததனும் கம்பனி தவிர்ந்த கம்பனிகள் –
கம்பனிவயான்ைின் (நம்பிக்றகப் வபாறுப்பு, பரஸ்பர நம்பிக்றக நிதியம், மூலதன
வதாழில் முயற்சி கம்பனி அல்லது பிடிப்புக் கம்பனி, துறணக் கம்பனி அல்லது
கம்பனிகள் குழுமவமான்ைின் இறணக் கம்பனிவயான்ைின்) வாி விதி
வருமானமானது ரூபா 5,000,000 இறன விஞ்சாதிருப்பின், அதன் வாி விதி
வருமானத்திற்கு ஏற்புறடயதான வருமான வாி வீதமானது 12% ஆகும்.

(2)

சட்டத்தின் தவறு ஏததனும் ஏற்பாடுகளில் விதித்துறரக்கப்பட்ட தமதல விடயம்
(1) அல்லது சலுறக வாி வீதத்தின் கீழ் உள்ளடங்காத கம்பனிகள்;
சட்டத்தின் தவறு ஏததனும் ஏற்பாடுகளின் கீழான ஏததனும் விதித்துறரக்கப்பட்ட
வாி வீதத்தின் கீழ் வாி விதிக்கப்படத்தக்கதன்ைாவலாழிய அத்தறகய கம்பனியின்
இலாபங்களும் வருமானமும் 28% இல் வாி விதிக்கத்தக்கறவயாகும்.

எவ்வாைாயினும், மிறக வாி விதி வருமானத்திற்கும் அதிகமான வாியின்
அத்தறகய பகுதியின் 12 ஆம் பந்தியின் விடயம் (1) இல் குைித்துறரக்கப்பட்ட
கம்பனிவயான்ைின் மிறக வாி விதி வருமானத்திற்கும் அதிகமாக இருக்கின்ை ரூபா
5,000,000 இற்கு தமற்பட்ட மிறக வாி விதி வருமானத்திற்கும் தசரக் கூடிய
வாியாக (உள்நாட்டு இறைவாிச் சட்டத்தின் கீழ் கணிப்பீடு வசய்யப்பட்டது)
இருப்பின் அது கவனத்தில் வகாள்ளப்படமாட்டாது.
நிறுவன வருமான வாி விபரத்திரட்டுக்கான வழிகாட்டி - வாி மதிப்பீட்டாண்டு – 2015/2016

14

Asmt_CIT_015_T

`

உதாரணம்: வாி விதி வருமானம் ரூபா 5,800,000/- எனில், வசலுத்தத்தக்க வாித்
வதாறகயானது 28% இல் ரூபா 5,800,000 வாி விதி வருமானத்தின்
மீதான வாி

=

1,624,000

12% இல் ரூபா 5,000,000 மீதான வாி

=

600,000

ரூபா 5 மில்லியனுக்கு தமற்பட்ட வாித் வதாறகக்கு
தமற்பட்ட வாியின் மிறக
ரூபா 5,000,000 இற்கு தமற்பட்ட வாி விதி
வருமானம்

1,024,000
=

(A)

(5,800,000 - 5,000,000)
800,000

(B)

(அ) > (ஆ); என்ை வறகயில்,
வசலுத்தத்தக்க வாி

=

(ரூபா 5,000,000 மீதான வாி +
ரூபா 5,000,000 இற்கு தமற்பட்ட
வாி விதி வருமானம்)

=

(600,000 + 800,000)

=

ரூபா.1,400,000/-

வமாத்த வாி விதிக்கத்தக்க வருமானமானது 28% இல் விதிக்கப்படுமாயின், ரூபா
5,000,000 இறன விஞ்சுகின்ை ஆனால், ரூபா 6,111,111 இறன விஞ்சாத
அத்தறகய வாி வருமானத்தின் பின்னரான வசலுத்தத்தக்க வாித் வதாறகயானது
ரூபா 5,000,000 மற்றும் ரூபா 600,000 இறன விஞ்சுகின்ை வாி விதிக்கத்தக்க
வருமானத் வதாறகயாகும்.
ஆனால், 28% இல் வாி விதிக்கத்தக்கதாக வமாத்த வாி விதி வருமானமாக
இருக்குமிடத்து, இந்த முறையானது ஏற்புறடயதாகாது.
(3)

ஏற்புறடயதாக இருக்குமிடத்து, பின்வரும் சலுறக வாி வீதங்கள், பிாிவு 48 இல்
குைித்துறரக்கப்பட்ட ஏததனும் வியாபாரங்களுக்கு ஏற்புறடயறவயாகும்:


2008/04/01 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதன் பின்னர் ஆரம்பமாகும் வாி
மதிப்பீட்டாண்வடான்ைில்

இருக்கின்ை

வருமான

வாியிலிருந்து

விலக்களிப்புப் வபறுகின்ை இலாபங்கள் மற்றும் வருமானங்களுக்கான
காலப்பகுதியின் இறுதியிறன உடனடுத்துவரும் வாி மதிப்பீட்டாண்டுக்கு
ஏற்புறடயதான வாி வீதங்கள் – 5%


முதலாவது பிந்திய விலக்களிப்பு வருடத்தின் இறுதியில்– 10%



இரண்டாவது பிந்திய விலக்களிப்பு வருடத்தின் இறுதியில்– 15%

13. கூடு 180– வமாத்தப் பங்கிலாபங்கள் மீதான வாி (அட்டவறண 3)
(1)

விறல கூைப்பட்ட வபாதுக் கம்பனிதயா அல்லது தவறு ஏததனும் கம்பனிதயா
என்பதறனப் வபாருட்படுத்தாது ஒவ்வவாரு வதிவுள்ள கம்பனியும் (அலகு
நம்பிக்றகப் வபாறுப்பு அல்லது பரஸ்பர நிதியமல்லாத),வாி மதிப்பீட்டாண்டு
காலப்பகுதியில் அதன் பங்குதாரர்களுக்கு விநிதயாகிக்கப்படும் வமாத்த
பங்கிலாபத் வதாறகயின் மீது 10% இற்கு சமமானதாக வருமான வாியிறனச்
வசலுத்துமாறு தகாரப்படுகின்ைது.

நிறுவன வருமான வாி விபரத்திரட்டுக்கான வழிகாட்டி - வாி மதிப்பீட்டாண்டு – 2015/2016
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(2)

எவ்வாைாயினும், “உாியபகுதி” தவிர்ந்த இலாபங்களில் அத்தறகய இலாபமானது
விநிதயாகிக்கப்படுகின்ைதபாது வாி வசலுத்துமாறு தகாரப்படுவதில்றல. உாிய
பகுதி
என்பது
விநிதயாகிக்கப்பட்ட
ஏததனும்
பங்கிலாபத்திலிருந்தான
கழிப்பனவின் பின்னருள்ள வமாத்த பங்கிலாபங்களின் மீதியிறனக் குைிக்கின்ைது.
அ)

பிாிவு 7 இன் பந்தி (a) இன் கீழான வருமான வாியிலிருந்து விலக்களிப்புப்
வபறுகின்ை ஏததனும் கம்பனி அல்லது ஆட்கள் குழுமம்;

ஆ) பிாிவு 7 இன் உப பந்தி (c) இல் குைித்துறரக்கப்பட்ட ஏததனும் உள்ளூர்
அதிகாரசறப அல்லது அரசாங்க நிறுவனம்
இ)

அலகு நம்பிக்றகப் வபாறுப்பு அல்லது பரஸ்பர நிதியம்;

ஈ)

அத்தறகய பங்குலாபம் வதாடர்பில் பிாிவு 10 இன் கீழ் வருமான
வாியிலிருந்து விலக்களிப்புப் வபறுகின்ை எவதரனும் பங்குதாரர்; அல்லது

உ)

ஏததனுவமாரு கூட்டுைவுச் சங்கம்

ஊ) அபி வவனுவவன் அபி நிதியம் அல்லது,
எ)

இன்வனாரு வதிவுள்ள
பங்கிலாபத்திலிருந்து

கம்பனியிடமிருந்து

வபைப்பட்ட

ஏததனும்

(3)

ஒவ்வவாரு
வதிவுள்ள
கம்பனியும்
பங்குதார்ாிடமிருந்தான
அத்தறகய
பங்கிலாபங்கள்
மீது
வாி
விதிப்பனவிறன
தமற்வகாள்வதற்கான
அதிகாரத்திறனக் கம்பனிகள் வகாண்டிருக்காத தபாதிலும், பங்குகள் அல்லது
வதாகுதிக் கடன்கள் வடிவில் விநிதயாகிக்கப்பட்ட ஏததனும் பங்கிலாபம் மீது 10%
வாியிறனச் வசலுத்துவதற்கு ததறவப்படுத்தப்படுகின்ைது.

(4)

கம்பனியானது வசலுத்தப்பட்ட தநரத்தில் பங்கிலாபத்திலிருந்து வாிறயக்
கழிப்பனவு
வசய்வதற்கு
ததறவப்படுத்தப்படுகின்ைது.
குைித்த
ஆண்டு
காலப்பகுதியில் பல்தவறு பங்கிலாப விநிதயாகங்களின் தபாது ஒவ்வவாரு
விநிதயாகத்திற்கும் அட்டவறண 6 இன் பிரதிகறள (தபாட்தடா பிரதிகள்)
தனியாக பூர்த்தி வசய்தல் தவண்டும்.

(5)

கம்பனியானது விநிதயாக திகதியிலிருந்து 30 நாட்களினுள் உள்நாட்டு இறைவாி
ஆறணயாளர் நாயகத்திற்கு தமதல விடயம் 2 இல் குைித்துறரக்கப்பட்ட
பங்கிலாபங்கள் மீது வாி விதிப்பனவிறன தமற்வகாண்டு அவ்வாறு கழிப்பனவு
வசய்யப்பட்ட வாியிறன அனுப்பி றவக்குமாறு ததறவப்படுத்தப்படுகின்ைனர்.
தமலும், பங்கிலாபம் மீதான விபரத்திரட்டிறன வருடத்திற்கு இரண்டு முறை
அனுப்பி றவக்குமாறும் ததறவப்படுத்தப்படுகின்ைது. அதாவது ஒக்தடாபர் 01
ஆம் திகதியிலிருந்து மார்ச் 31 ஆம் திகதி வறரயில் விநிதயாகிக்கப்பட்ட
பங்கிலாபங்கள் வதாடர்பில் ஏப்ரல் 30 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதற்கு முன்பாக
மற்றும் ஏப்ரல் 31 இலிருந்து வசப்வரம்பர் 30 வறரயில் விநிதயாகிக்கப்பட்ட
பங்கிலாபங்கள் வதாடர்பில் ஒக்தடாபர் 31 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதற்கு
முன்பாக அனுப்பி றவக்கப்படுதல் தவண்டும்.
விபரத்திரட்டு 190 இலுள்ள கூட்டினுள் அட்டவறண 6இன் கூடு 180.7 இலுள்ள
வதாறகயானது பதிவு வசய்யப்படுதல் தவண்டும்.

நிறுவன வருமான வாி விபரத்திரட்டுக்கான வழிகாட்டி - வாி மதிப்பீட்டாண்டு – 2015/2016
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14. கூடு 190– அனுப்புதல்கள் மீதான வாி (அட்டவறண 6A)

அனுப்புதல்கள் மீதான வாியானது வதிவல்லா கம்பனிகளுக்கு மட்டுதம ஏற்புறடயதாகும்
என்பதுடன்,
குைித்த
ஆண்டு
காலப்பகுதியில்
தமற்வகாள்ளப்பட்ட
வமாத்த
அனுப்புதல்களின் மீது 10% இல் கணிப்பிடப்படுகின்ைது.
“அனுப்புதல்கள்” என்பது

- வபைப்பட்ட பங்கிலாபங்களில் அனுப்பி றவக்கப்பட்ட
வதாறக தவிர்ந்த வாி
இலாபங்கள்
மற்றும்
றவக்கப்பட்ட
அல்லது
றவக்கப்பட்ட வதாறககள்

விதிப்பனவு வசய்யக்கூடிய
வருமானத்தில்
அனுப்பி
வவளிநாடுகளில்
நிறுத்தி

- வவளிநாட்டு விற்பறன சம்பாத்தியங்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி
வசய்யப்பட்ட

வபாருட்களின்

வவளிநாட்டில்

நிறுத்தி

றவக்கப்பட்ட சம்பாத்தியங்கள்;என்பவற்ைிறனக்
குைிப்பிடுகின்ைது.
விபரத்திரட்டின் கூடு 190 இலுள்ள அட்டவறண 6A இன் கூடு 190.06 இலுள்ள வதாகியறனப்
பதிவு வசய்க.

15. கூடு – 200–பகிரத்தக்க இலாபங்கள் மீதான வாி (அட்டவறண 3A)
பகிரதக்க இலாபங்கறள அட்டவறண 6Bஇன் கூடு 200.01 இனுள் பதிவு வசய்க.
பகிரத்தக்க இலாபம் என்பது, 2014/15 வாி மதிப்பீட்டாண்டுக்கான கம்பனியின் புத்தக
இலாபங்கள்;
i.

2014/15

வாி

மதிப்பீட்டாண்டுக்கான

வாி

விதிக்கத்தக்க

வருமானம்

மீது

வசலுத்தத்தக்க வருமான வாி
ii.

2014/15 இலுள்ள ஏததனும் காணி அல்லது தவறு ஏததனும் மூலதனச் வசாத்து
வகாள்ளலில் கம்பனியினால் ஏததனும் வசலவு ஏற்பட்டிருப்பின், மற்றும்

iii.

புத்தக இலாபங்களில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள ஏததனும் மூலதனச் வசாத்தின் மீள்
மதிப்பீடு மீதான ஏததனும் கருத்தியல்பான இலாபம்,

என்பவற்ைின் கூட்டுத்வதாறகயினால் குறைக்கப்பட்ட மற்றும்,
i.

2014/15 இல் வகாள்ளல் வசய்யப்பட்ட மூலதனச் வசாத்துக்கள் வதாடர்பிலான
புத்தகப் வபறுமதியில் கழிப்பனவு வசய்யப்பட்ட ஏததனும் ததய்மான படி மற்றும்

ii.

புத்தக இலாபங்களில் உள்ளடக்கப்பட்ட மூலதனச் வசாத்துக்களின் மீள் மதிப்பீடு
மீதான ஏததனும் கருத்தியல்பான நட்டம் என்பவற்ைினால் அதிகாிக்கப்பட்ட
வதாறகறயக் குைிப்பிடுகிைது.

2014/15 வாி மதிப்பீட்டாண்டின் விநிதயாகிக்கத்தக்க இலாபங்களில் பகிரப்பட்ட வமாத்த
பங்கிலாப வதாறகயிறன கூடு 200.02 இல் 2015 வசப்வரம்பர் 30 ஆம் திகதியன்று
அல்லது அதற்கு முன்பாக பதிவு வசய்க.
நிறுவன வருமான வாி விபரத்திரட்டுக்கான வழிகாட்டி - வாி மதிப்பீட்டாண்டு – 2015/2016
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2014/15வாி மதிப்பீட்டாண்டில் பகிரத்தக்க இலாபங்களின் 10% இற்குச் சமமான
வதாறகயிறன அதாவது கூடு 200.01இலுள்ள வதாறகயிறன 1 இல் பதிவு வசய்க.
2014/15வாி மதிப்பீட்டாண்டில் விநிதயாகிக்கத்தக்க இலாபத்தின் 33 1/3 % இற்குச்
சமமான வதாறகயிறன அதாவது கூடு 200.01 இலுள்ள வதாறகயிறன கூடு 200.04 இல்
பதிவு வசய்க.
கூடு 200.02 இலுள்ள வதாறகக்வகதிராக கூடு200.04 இலுள்ள வதாறகயின் மிறகயிறன
கூடு 200.05 இல் பதிவு வசய்க.
பின்னர், கூடு 200.02 இலுள்ள வதாறகயானது கூடு 200.03 இலுள்ள வதாறகயிறன
விடக் குறைவாக இருக்குமாயின், பகிரகத்தக்க இலாபம் (மிறக) மீது வசலுத்தத்தக்க வாித்
வதாறகயிறனக் கணிப்பீடு வசய்து (அதாவது கூடு 200.05 இலுள்ள வதாறகயின் 15%)
கூடு 200.06 இல் பதிவு வசய்க.
கூடு 200.02 இலுள்ள வதாறகயானது, கூடு 200.03 இலுள்ள வதாறகயிலும் பார்க்க
வபாியதாக இருப்பின், பின்னர் பகிரதத்தக்க இலாபம் மீது வசலுத்தத்தக்க வாி எதுவும்
இல்லாதிருப்பின், கூடு 200.06 இல் பூச்சியத்திறனப் பதிவு வசய்க.
அட்டவறண 3A இன் கூடு L இலுள்ள வதாறகயானது, விபரத்திரட்டின் 406 ஆம் கூட்டினுள்
பதிவு வசய்யப்படுதல் தவண்டும்.

16. கூடு 210–வசலுத்தத்தக்க வமாத்த வாி
அட்டவறண 7 இலுள்ள வமாத்த வதாறகயானது (220.01 இலிருந்து 220.09 வறர)
வசலுத்தத்தக்க வமாத்த வாியாக விபரத்திரட்டின் கூடு 210 இல் பதிவு வசய்யப்படுதல்
தவண்டும்

17. கூடுகள் 220 - வமாத்த வாி வரவுகள்
அட்டவறண 7 இலுள்ள ஒவ்வவாரு கூடு வதாடர்பான விளக்கமளிப்புக்கள் அதத
ஒழுங்குமுறையில் கீதழ தரப்படுகின்ைன.

17.1. கூடு 220.01– வசலுத்தப்பட்ட வாி அனுப்புதல்கள்
வதிவல்லாக் கம்பனிகளுக்கு ஏற்புறடயதாகும்.
அட்டவறண 7 இன் கூடு 220.01 இல், அட்டவறண 6A இன் கூடு 190.06 இல்
வசலுத்தப்பட்ட வாி அனுப்புதலின் வமாத்தத் வதாறகயிறன பதிவு வசய்க.

17.2. கூடு 220.02 - இரட்றட வாி நிவாரணம்
இலங்றகயினால் தமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள இரட்றட வாி தவிர்ப்பு உடன்படிக்றக
வதாடர்பில் வவளிநாட்டில் வசலுத்தப்பட்டுள்ள வாிக்காக அனுமதிக்கத்தக்க ஏததனும்
வசலவானது கூடு 220.02 இல் உாிறம தகாரப்படலாம்.
தகாாிக்றகயானது சான்ைிதழினால் சான்றுப்படுத்தப்படல் தவண்டும் என்பதுடன்,
வவளிநாட்டு வாி வசலவுடன் வதாடர்புறடய அத்தறகய இலாபங்களின் அல்லது
வருமானத்தின் அத்தறகய பகுதி மீதான வாித் வதாறகக்கு மட்டுப்படுத்தப்படல்
தவண்டும்.
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17.3. கூடு 220.03– கழிக்கத்தக்க வபாருளாதார தசறவக் கட்டணம் (வபாதசக)
கூடு 220.03 இலுள்ள வபாருளாதார தசறவக் கட்டணத்தின் கழிப்பிடத்தக்கவாைான
வதாறகயாக அட்டவறண 7 இன் கூடு E இல் பதிவு வசய்யப்பட்ட வதாறகயிறன
இக்கூட்டில் பதிவு வசய்க.

17.4. கூடு 220.04 – சுய மதிப்பீட்டு வாிக் வகாடுப்பனவுகள்
குைித்த வாி மதிப்பீட்டாண்டுக்கான காலாண்டு தவறணக் கட்டணங்கள் மற்றும்
இறுதிக் வகாடுப்பனவாக சுய மதிப்பீட்டின் கீழ் வசலுத்தப்பட்ட வமாத்த வருமான
வாித் வதாறகயிறன மட்டும் பதிவு வசய்க. (அதாவது, கூடு 412 இலுள்ள 2014/2015)

17.5. கூடு 220.05– வசலுத்திய பங்கிலாப வாி
குைித்த ஆண்டு காலப்பகுதியில் கம்பனிகளினால் வசலுத்தப்பட்ட பங்கிலாபம் மீதான
வாி ஏததனுமிருப்பின், இந்தக் கூட்டினுள் பதிவு வசய்தல் தவண்டும்.

17.6. கூடு 220.06 – பகிரத்தக்க இலாபம் மீதான வாி
குைித்த ஆண்டு காலப்பகுதியில் கம்பனிகளினால் வசலுத்தப்பட்ட பகிரத்தக்க
இலாபம் மீதான வாி ஏததனுமிருப்பின், இந்தக் கூட்டினுள் பதிவு வசய்தல் தவண்டும்.

17.7. கூடு 220.07–வட்டி மீதான நிறுத்தி றவத்தல் வாி
இறுதியானதாக இல்லாத வட்டி மீதான ஏததனும் நிறுத்தி றவத்தல் வதாறகயிறனப்
பதிவு வசய்க.

17.8. கூடு 220.08 – ததசிய வாி வரவுகள்
கூடு 220.08 இலுள்ள வபாருளாதார தசறவக் கட்டணத்தின் கழிக்கத்தக்க
வதாறகயாக அட்டவறண 7B இன் கூடு D இலுள்ள இரண்டாம் தர சந்றத
வகாடுக்கல் வாங்கல்களிலிருந்தான ஏததனும் வட்டி மீது ஏததனும் ததசிய வாி வரவுத்
வதாறகயிறன பதிவு வசய்க.

17.9. கூடு

220.09 –அதன் விபரணத்துடனான தவறு நிவாரணத் வதாறகயிறனப்

பதிவு வசய்க.
விபரத்திரட்டு படிவம் அல்லது அட்டவறணயில் எங்காவது தகாரப்படாத ஆனால்
கழிக்கத்தக்கதான தவறு ஏததனும் வாி வரவு அல்லது நிவாரணம்(160 ஆம் பிாிவின்
கீழ் வசலுத்தப்பட்ட நிறுத்தி றவத்தல் வாி தபான்ை), இந்தக் கூட்டினுள் பதிவு
வசய்யப்படுதல் தவண்டும். உதாரணம். கருத்தியல்பான வாி வசலவு தபான்ைறவ.
தயவு வசய்து அத்தறகய தகாாிக்றககள் வதாடர்பான முழுறமயான விபரங்கறள
தனியானவதாரு தாளில் வழங்குக.

18. கூடு 220.10 – வமாத்த வாி வரவுகள்
கூடு 220.01 இலிருந்து 22.09 வறரயிலான வதாறககளின் வமாத்தம் விபரத்திரட்டின்
அட்டவறண 7 மற்றும் கூடு220 இன் கூடு 220.10 இல் பதிவு வசய்யப்படுதல் தவண்டும்.
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18.1. கூடு 230 அல்லது கூடு 240 - வசலுத்தத்தக்க அல்லது மீளளிக்கத்தக்க வாித்
வதாறகயிறனக் கணிப்பீடு வசய்தல்
கூடு 210 இலுள்ள வதாறகயானது கூடு 220 இலுள்ள வதாறகயிறனக் காட்டிலும்
வபாிதாக இருப்பின், இரண்டு வதாறககளுக்குமிறடயிலான தவறுபாடானது
வசலுத்தத்தக்க வதாறகயாக கூடு 230 இல் பதியப்படுதல் தவண்டும். கூடு 220
இலுள்ள வதாறகயானது கூடு 210 இலுள்ள வதாறகயிறனக் காட்டிலும் வபாிதாக
இருப்பின், இரண்டு வதாறககளுக்குமிறடயிலான தகாரப்பட்ட மீளளிப்பாக, கூடு
240 இல் பதிவு வசய்தல் தவண்டும்.

பிாிவு 2
விபரத்திரட்டின் பிாிவு 02 இல் வழங்கப்பட்டுள்ள உாிய கூடுகளில் புரள்வு, வமாத்த
இலாபம் மற்றும் விாிவான வருமானம் என்பவற்றை பதிவுவசய்தல் தவண்டும்.

பிாிவு 3
கம்பனியின் வசயலாளர் அல்லது முதன்றம அலுவலர் மற்றும் முகாறமப் பணிப்பாளாின்
வபயர் விபரத்திரட்டின் பிாிவு 2 இல் கட்டாயமாக வழங்கப்படுதல் தவண்டும். கம்பனியின்
முகாறமப் பணிப்பாளர், பணிப்பாளவராருவர், வசயலாளர் அல்லது முதன்றம அலுவலர்
அவாின்
வபயர்
மற்றும்
பதவிப்
வபயர்
குைிப்பிடுகின்ை
விபரத்திரட்டில்
றகவயாப்பமிடுமாறு (மற்றும் திகதி) தவண்டப்படுகின்ைனர்.
உங்களுக்கு ஏததனும் விளக்கம் அல்லது உதவுறக ததறவப்படுமிடத்து, 1944 எனும்
இலக்கத்திறன அறழப்பதனூடாக உள்நாட்டு இறைவாித் திறணக்களத்தின் அறழப்பு
நிறலயத்துடன் வதாடர்பு வகாள்ளவும்.
இந்த வழிகாட்டலின் சிங்கள மற்றும் தமிழ் வமாழி மூலமான வமாழிவபயர்ப்புக்களிறன
உள்நாட்டு இறைவாித் திறணக்களத்தின் www.ird.gov.lk எனும் இறணயத்தளத்திலிருந்து
பதிவிைக்கம் வசய்து வகாள்ளலாம்.
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