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2021 ஆம் ஆண்டின் 18ஆம் இலக்க, நிதிச் சட்டம் (பாகம் I)
தன்னிச்சசயான வெளிப்படுத்துசக மீது ெரிவிதித்தலுக்கான விளக்கக்குறிப்பு
2021 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம் இலக்க நிதிச்ெட்ெத்தின் (இதற்கு பின்னர் "நிதிச் ெட்ெம்" என்று
குறிப்பிெப்படும்) ஏற்பாடுகளுக்கமைவாக, சவளிப்படுத்தும் எவரேனும் ஒரு ஆள் ஒருவர் (இதற்கு
பின்னர் "சவளிப்படுத்துபவர்" என்று குறிப்பிெப்படும்) உள்நாட்டு இமைவரித் திமைக்கள 2002
ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க சபறுைதி ரெர் வரிச்ெட்ெம் அல்லது ஏதாவது உள்நாட்டு இமைவரிச்
ெட்ெங்கள் (அதாவது 2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க ெட்ெம், 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க
ெட்ெம், 2000 ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம் இலக்க ெட்ெம் அல்லது 1979 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்க
ெட்ெம்) மூலம் சவளிப்படுத்த ரவண்ெப்படுகின்ைமவ சதாெர்பாக தனது சவளிப்படுத்தப்பொத
வரிவிதிக்கப்பெற்பாலதான வழங்குமககள், வருைானம் அல்லது சொத்துக்கள் ரபான்ைமவகமள
உள்நாட்டு இமைவரி ஆமையாளர் நாயகத்திற்கு சவளிப்படுத்துமக செய்ய முடியும். அத்தமகய
எந்தசவாரு நபரும் கீரழ குறிப்பிெப்பட்டுள்ளபடி, ைார்ச் 31, 2022 அன்று அல்லது அதற்கு முன்னர்
குறிப்பிட்ெ படிவத்தில் அதமன பிேகெனம் செய்ய ரவண்டும்.
1. ெரிவிதித்தல்
நிதிச்ெட்ெத்தின் பிரிவு 6 இன் ஏரதனும் ெட்ெவிலக்களிப்புகமள எதிபார்ப்புென் பிேகெனத்மத
செய்ய விரும்புகின்ைவர்கள் மீது, 1% இல் தன்னிச்மெயான சவளிப்படுத்தல் மீதான வரி என
அமழக்கப்படும் ஒரு வரியானது விதிக்கப்படுகின்ைது.
2.

ஏற்புசடயதாகின்ற ஆட்கள்

இவ்வரி நிதிச் ெட்ெத்தின் பிரிவு 6 இன் ஏற்பாடுகளின் கீழ் ஏரதனும் ெட்ெ விலக்களிப்புகமள
எதிர்பார்க்கும் எந்தசவாரு ஆளுக்கும் ஏற்புமெயாவதுென், அத்துென் அவர்கள்,
a)

2020 ஆம் ஆண்டு ைார்ச் 31 ம் திகதியன்ரைா அல்லது அதற்கு முன்னர் முடிவமெந்த
ஏரதனும் வரிவிதிக்கப்பெற்பாலதான காலப்பகுதிக்கான ெைர்ப்பிக்கப்பட்ெ சபறுைதி
ரெர் வரி (இதற்கு பின்னர் "சப.ரெ.வரி" என்று குறிப்பிெப்படும்) விபேத்திேட்டில்
பிேகெனப்படுத்துவதற்கு ரவண்ெப்படுகின்ை ஏதாவது வரிவிதிக்கப்பெற்பாலதான
வழங்குமககள் சதாமகயிமன பிேகெனப்படுத்தியிருக்காமை; அல்லது

b)

2020 ஆம் ஆண்டு ைார்ச் 31 ம் திகதியன்ரைா அல்லது அதற்கு முன்னர் முடிவமெந்த
ஏரதனுசைாரு
வரிைதிப்பீட்ொண்டிற்காகச்
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ெ
வருைான
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விபேத்திேட்டில் பிேகெனப்படுத்துவதற்கு ரவண்ெப்படுகின்ை வருைானம் அல்லது
சொத்துக்களின் சதாமகயிமன பிேகெனப்படுத்தியிருக்காமை;
அத்தமகய ஆட்கள் சப.ரெ.வரிக்கு அல்லது வருைான வரிக்கு பதிவு செய்யப்பொதவோகரவா ,
அல்லது குறிப்பிட்ெ விபேத்திேட்டு ெைர்ப்பிக்காதவோகரவா இருக்கலாம். எவ்வாைாயினும்,
வாடிக்மகயாளர்களிெமிருந்து சபாருட்கள் அல்லது ரெமவகள் வழங்கலுக்கான சப.ரெ.வரிமய
ரெகரித்தவர்கள் வரி விலக்குக்கு ஏற்புமெயதாகைாட்ொர்கள்;
ஏற்புமெய ஆட்கள் பின்வருரவாமே உள்ளெக்கும்.
-

வதிவுள்ள தனியாட்கள்;
வதிவற்ை தனியாட்கள்; (இலங்மக பிேமை அல்லது சவளிநாட்டு பிேமை)
வதிவுக் கம்பனிகள்;
இலங்மகயில் வியாபாேத்திமன சகாண்டு நொத்தும் வதிவற்ை கம்பனிகள்;

-

பங்குெமைகள்;

-

நம்பிக்மக நிதியம் அல்லது நம்பிக்மகப்சபாறுப்பாளர்கள்;

-

கூறு நம்பிக்மக சபாறுப்புகள் ைற்றும் பேஸ்பே நிதியங்கள்;

-

கழகங்கள் அல்லது ெமூக அமைப்புக்கள்;

-

நிதியங்கள்;
அேெ ொர்பற்ை நிறுவனங்கள்;
தருை நிறுவனங்கள்;
ஏமனய ஆட்கள் குழு.

3. ஏற்புசடயதல்லாத ஆட்கள் மற்றும் வதாசககள்
3.1

பின்வரும் ஆட்கள் ஏற்புமெய ஆட்களினினுள் உள்ளெக்கப்பொததுென், அவர்களுக்கு
நிதிச்ெட்ெத்தின் பிரிவு 6 இன் ஏற்பாட்டின் கீழ் வழங்கப்பட்ெ வரி விலக்களிப்புக்கு
ஏற்புமெயனவாதலாகாது.
அதாவது பின்வரும் ெட்ெ ஏற்பாடுகளின் கீழ்(i)
(ii)
(iii)
(iv)

2006 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் இலக்க, பைம் தூய்தாக்கல் தமெச்ெட்ெம்,
2005 ஆம் ஆண்டின் 25 ஆம் இலக்க, பயங்கேவாதி நிதியளிப்மப ஒடுக்குதல்
மீதான ெைவாயச் ெட்ெம்,
இலஞ்ெச் ெட்ெம் (26 ஆம் அத்தியாயம்),
2008 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க, ரபாமதயூட்டும் ஔெதங்களினதும்
உளைருட்சி ஏற்படுத்தும் பதார்த்தங்களினதும் ெட்ெத்திற்கு முேைான
வியாபாேத்திற்சகதிோன ெைவாயங்கள் ெட்ெம்

(அ)சவளிப்படுத்தப்பொத ஏரதனும் வரிவிதிக்கப்பெற்பாலதான வழங்குமககள்,
வருைானம் அல்லது சொத்து சதாெர்பாக ஏரதனும் புலனாய்வு அல்லது ெட்ெ
நெவடிக்மககள் முடிவுைாதுள்ளனரவா அந்த எவரேனுைாள்; அல்லது
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(ஆ)சவளிப்படுத்தப்பொத ஏரதனும் வரிவிதிக்கப்பெற்பாலதான வழங்குமககள்,
வருைானம் அல்லது சொத்து சதாெர்பாக ஏரதனும் ெட்ெத்தின் ஏற்பாடுகளின்
கீழான தவசைான்றுக்குக் குற்ைத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ள எவரேனுைாள்;

3.2 உள்நாட்டு இமைவரி ெட்ெங்கள், சப.ரெ.வரிச் ெட்ெம், 1988 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க பந்தயம்
ைற்றும் சூதாட்ெ வரிச்ெட்ெம், 2002ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இலக்க நிதிச்ெட்ெம், 1982 ஆம் ஆண்டின்
43 ஆம் இலக்க முத்திமே தீர்மவ ெட்ெம் அல்லது 2006 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க முத்திமே தீர்மவ
(விரெெ ஏற்பாடு) ெட்ெம் ரபான்ை ஏதாவது ெட்ெத்தின் கீழ்
ைதிப்பீட்டு வழங்கப்பட்டுள்ள
சவளிப்படுத்தப்பட்டிோத வரிவிதிக்கப்பெற்பாலதான வழங்குமககள், வருைானம் அல்லது
சொத்துக்களின் ஏதாவது சதாமகமயக் சகாண்டுள்ள ஆள் உள்ளெக்கப்பொத்துென், நிதிச் ெட்ெத்தின்
6ஆம் பிரிவின் கீழ் வழங்கப்படும் ெட்ெ விலக்களிப்புக்கு தமகமை சபைைாட்ொர்.

4. வெளிப்படுத்தப்பட வெண்டிய வதாசக
2020 ஆம் ஆண்டு ைார்ச் 31 ம் திகதியன்று அல்லது அதற்கு முன்னர் முடிவமெந்த எந்தசவாரு
வரிக்காலப்பகுதிக்கான சபறுைதி ரெர் வரி விபேத்திேட்டில் பிேகெனப்படுத்தப்பட்டிருக்காத
சவளிப்படுத்தாத வரிவிதிக்கப்பெற்பாலதான வழங்குமககளின் சதாமக அல்லது 2020 ஆம் ஆண்டு
ைார்ச் 31 ம் திகதியன்று முன்னோன ஏரதனுசைாரு வரிைதிப்பீட்ொண்டின் வருைான விபேத்திேட்டில்
பிேகெனப்படுத்தப்பட்டிருக்காத
சவளிப்படுத்தாத
வருைானம்
அல்லது
சொத்து,
சவளிப்படுத்துவற்கு தகுதி வாய்ந்த சதாமககள் ஆகும்.
ஆசளாருவர், சவளிப்படுத்தாத வரிவிதிக்கப்பெற்பாலதான வழங்குமககளின் மீது சபறுைதி ரெர்
வரிமயச் ரெகரித்திருந்தால், அவர் சவளிப்படுத்தாத வரிவிதிக்கப்பெற்பாலதான வழங்குமககமள
சவளிப்படுத்தாத வருைானம் அல்லது சொத்து ஆகியவற்றுென் இமைத்து சவளிப்படுத்தலாம்.
ஆனால் சவளிப்படுத்தப்பொத வருைானம் ைற்றும் சொத்தின் மீது ைட்டுரை ெட்ெ விலக்களிப்புகள்
வழங்கப்படும்.

5. அனுமதிக்கப்பட்ட முதலீடுகள்
5.1 பணமாக செத்திருக்கும் வெளிப்படுத்தப்படாத ெரிவிதிக்கப்படற்பாலதான ெழங்குசக அல்லது
ெருமானம்
நிதிச் ெட்ெத்தின் பிரிவு 3 இன் கீழ் சில ெட்ெ விலக்களிப்புகமள எதிர்பார்க்கும் எவோவது ஆள், 2022
ஆம் ஆண்டு ைார்ச் 31 ம் திகதிக்கு முன்னர் அவருமெய சவளிப்படுத்தப்பட்டிோத
வரிவிதிக்கப்பெற்பாலதான வழங்குமககள், வருைானம் அல்லது சொத்து (பைம்) சதாமககமள
இவற்றில் முதலீடு செய்வதற்கு ரவண்ெப்படுகின்ைனர்.
a) ஒரு வதிவுள்ள கம்பனியினால் வழங்கப்பட்ெ பங்குகளில்;
b) இலங்மக அேொங்கத்தின் ொர்பில் ைத்திய வங்கியினால் வழங்கப்பட்ெ திமைரெரி முறிகள்
அல்லது திமைரெரி உண்டியல்களில்;
c) இலங்மகயில்
வதிவுள்ளசதாரு
கம்பனியினால்
வழங்கப்பட்ெ
எமவரயனும்
பட்டியல்படுத்தப்பட்ெ கூட்டிமைப்பு தனிசுப் பிமையங்களில்; அல்லது
d) இலங்சகயிலுள்ள ஏரதனும் அமெவுள்ள அல்லது அமெவற்ை ஆதனத்தில்.

இல்மலசயனில், அத்தமகய ஆள் 2022 ஆம் ஆண்டு ைார்ச் 31 ம் திகதிக்கு முன்னர் இலங்மகயில்
உள்ள ஒரு வங்கிக் கைக்கில் அரத சதாமகமய காொக மவப்புச் செய்ய முடியும். ரைலும்,
ஏதாவசதாரு சவளிநாட்டு நாையத்தில் இலங்மகயில் அல்லது இலங்மகக்கு சவளிரய
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மவத்திருக்கப்படும் பைத்மத பிேகெனத்திற்கு முன்னர் இலங்மகயில் உள்ள ஏதாவது வங்கிக்
கைக்கில் மவப்பிலிெப்பெ முடியும்.
அந்த சவளிநாட்டு நாையத்மத, இலங்மக ரூபாயிரலா அல்லது சவளிநாட்டு நாையத்திரலா,
இலங்மக ைத்திய வங்கியின் விதிமுமைகளுக்குட்பட்டு, பைத்திமன மவப்புச் செய்வது என்பது
சவளிப்படுத்துபவரின் சதரிவாகும்.
ரைற்படி முதலீடுகள் அல்லது மவப்புக்கள் ரைற்சகாள்ளப்பட்ெ பின்னர், சவளிப்படுத்துபவர்கள்
தங்களுமெய பிேகெனப்படுத்தமல ெைர்ப்பிக்க அனுைதிக்கப்படுகின்ைார்கள்.
5.2 வசாத்துக்களில் முதலிெப்பட்ட வெளிப்படுத்தப்படாத ெரிவிதிக்கப்படற்பாலதான ெழங்குசக
அல்லது ெருமானம்
எவரேனும் ஆள் தனது வெளிப்படுத்தப்படாத வரிவிதிக்கப்பெற்பாலதான வழங்குமககள்,
வருைானம் அல்லது சொத்துக்களின் சதாமகமய, 2021 செப்செம்பர் 15ம் திகதிக்கு முன்னர்,
a) ஒரு ெதிவுள்ள கம்பனியினால் வழங்கப்பட்ெ பங்குகள்;
b) இலங்மக அேொங்கத்தின் ொர்பில் மத்திய ெங்கியினால் ெழங்கப்பட்ட திமைரெரி முறிகள்
அல்லது திமைரெரி உண்டியல்கள்;
c) இலங்மகயில்
வதிவுள்ளசதாரு
கம்பனியினால்
வழங்கப்பட்ெ
எசெவயனும்
பட்டியல்படுத்தப்பட்ட கூட்டிமைப்பு தனிசுப் பிமையங்கள்;
d) இலங்மகயினுள் அல்லது சவளியில் உள்ள ஏரதனும் அமெவுள்ள அல்லது அமெவற்ை
ஆதனம்; அல்லது
e) இலங்மகயிலுள்ள வங்கிக்கைக்கில் மவப்பு (இலங்மக
நாையத்தில் அல்லது
சவளிநாட்டுக் கைக்காக போைரிக்கப்படும்).

என்பவற்றில் முதலிட்டிருந்தால், அத்தமகய ஆள் நிதிச்ெட்ெத்தின் கீழ், ஒரு பிேகெனத்மத
ரைற்சகாள்ள அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளதுென் ரைற்குறிப்பிட்ெ முதலீடுகமள அல்லது மவப்புகமள
பிேகெனத்தில் பிேகெனப்படுத்த முடியும்.
6 வபாருள்வகாடல்கள்
“வசாத்து” என்பது பைம் அல்லது ஏதாவது அசசவுள்ள அல்லது அசசெற்ற ஆதனம் என்பவற்மைக்
குறிக்கின்ைது. அத்துென் வங்கி மீதிகள், நிதிொர் ொதனங்கள், பங்குகள், சபறுதிகள், திமைரெரி
உண்டியல்கள், நிமலயான மவப்புக்கள், கால மவப்புக்கள், முறிகள் அல்லது ரவறு வமகயினவான
மவப்புக்கள், பிமைப்சபாறுப்புக்கள் அல்லது கென்கள் என்ை வமகயாகக் சகாடுக்கப்பட்ெ பைம்,
மகயிலுள்ள காசு, இேத்தினக்கல் அல்லது தங்கம், ரவரைரதனும் பைவமகயான உரிமை என்பன
உள்ளெங்கலான பைம். ஏரதனும் அருவச்சொத்து வரிசெலுத்துனரினால் (சவளிப்படுத்துபவர்)
ரவறு எவரேனும் ஆளிெமிருந்து சகாள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தாலன்றி அதமன உள்ளெக்காது.
“அசசெற்ற ஆதனம்” என்பது இலங்மகயில் அல்லது சவளிநாட்டில் நிர்ைாணிக்கப்பட்ெ அல்லது
நிர்ைாணிக்கப்பட்டுக் சகாண்டிருக்கின்ை ஏரதனும் கட்ெெத்மதயும் உள்ளெக்குகின்ைது.
“அசசவுள்ள ஆதனங்கள்” என்பது தங்கம் உட்பெ இலங்மகயில் அல்லது சவளிநாட்டில் உள்ள
எல்லா வமகயினதுைான அமெவுள்ள ஆதனத்மதயும் உள்ளெக்குகின்ைது. ஆனால் பைத்மத
உள்ளெக்காது.
அதனடிப்பமெயில், வியாபாேம் இருப்பு, வியாபாே கென்பட்ரொர், கென்கள் அல்லது ஏமனய
வருைதித் சதாமககள், இேத்தினக்கற்கள், ஆபேைங்கள், வாகனங்கள், வீட்டு உபகேைங்கள்,
இயந்திேங்கள் ைற்றும் கைணி உபகேைங்கள் ரபான்ைமவயும் அமெவுள்ள ஆதனங்கள் ைற்றும்
சொத்துக்களாகக் கருதப்படும். பைம் என்பது ஒரு சொத்தாகக் கருதப்படுகின்ைது. ஆனால்
அமெவுள்ள சொத்தாகக் கருதப்படுவதில்மல. இச்சொத்துக்களின் ெந்மதப் சபறுைதி அல்லது
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கிேயத்மத நிரூபிப்பதற்கு, சவளிப்படுத்துனர் வியாபாே இருப்மப சவளிப்படுத்தும் ரபாது
அங்கீகரிக்கப்பட்ெ கைக்காய்வாளரிெமிருந்தான உறுதிப்படுத்தல், வியாபாே கென்பட்ரொர்
அல்லது வருைதித் சதாமக சதாெர்பில் உரிய கென்பட்ரொரிெமிருந்தான உறுதிப்படுத்தல்,
இேத்தினக்கற்களுக்கு ரதசிய இேத்தினக்கல் ைற்றும் ஆபேைங்கள்
அதிகாே ெமபயினால்
வழங்கப்பட்ெ ொன்றிதழ் அல்லது ைதிப்பீடு ரபான்ைவற்மை ெைர்ப்பிக்க முடியும்.
சவளிப்படுத்தப்பொத சொத்துக்களானது நிதிக்குத்தமக வெதியின் கீழ் சகாள்வனவு
செய்யப்பட்டிருந்தால், 2020 ஆம் ஆண்டு ைார்ச் 31 இல் உள்ளவாறு நிதி ஒப்பந்தத்தின் பிேகாேம்
செலுத்தப்பட்ெ அமனத்து குத்தமக சகாடுப்பனவுகளும் ( ஆேம்பத்தில் செலுத்தப்பட்ெ குத்தமக
சகாடுப்பனவுகமளயும் உள்ளெக்கி)
குத்தமக ஒப்பந்த பிேதிகள் ைற்றும் குத்தமக
வழங்கியவரிெமிருந்தான உறுதிப்படுத்தல் கடிதத்துென் பிேகெனப்படுத்த முடியும்
7. ெரிக்கணிப்பீடு
நிதிச் ெட்ெத்தின் பிரிவு 4 இன் கீழ் ெட்ெ விலக்களிப்புகமள ரவண்டுகின்ை ஆள், பின்வருைாறு
கணிப்பிெப்படுகின்ை “தன்னிச்சசயான வெளிப்படுத்தல் மீதான ெரி” என அமழக்கப்படும் 1%
வரியிமனச் செலுத்த ரவண்டும்.
a) சவளிப்படுத்துபவர்,
சவளிப்படுத்தப்பட்டிோத
ஏரதனும்
வரிவிதிக்கப்பெற்பாலதான வழங்குமககள், வருைானம் அல்லது சொத்துக்கமள
(பைம்) சவளிப்படுத்த கருதுமிெத்து, முதலீடு செய்யப்பட்ெ சதாமக அல்லது
மவப்புச் செய்யப்பட்ெ காசு மீது 1% வரியிமனக் கணிப்பீடு செய்ய முடியும்.
b) சவளிப்படுத்துபவர், எதாவது அமெவுள்ள அல்லது அமெவற்ை ஆதனங்கமள
சவளிப்படுத்த கருதுமிெத்து, சவளிப்படுத்தும் தினத்தில் (அல்லது கிட்டிய
தினத்தில்) அத்தமகய ஆதனத்தின் ெந்மதப் சபறுைதி மீது 1% வரியமனக் கணிப்பீடு
செய்ய முடியும்.
பைைானது சவளிநாட்டு நாையத்தில் இருக்கும்ரபாது அல்லது சொத்தானது இலங்மகக்கு
சவளியில் மவத்திருக்கும் ெந்தர்ப்பங்களில் ைதிப்பீடு பின்வருைாறு சபற்றுக்சகாள்ளப்பெ
ரவண்டும்;
i.

குறித்த சதாமகயின் உறுதிப்படுத்தல் அல்லது சொத்தின் ைதிப்பீடு உரிய வங்கி அல்லது
உரிய அதிகாே ெமபயிெமிருந்து சவளிநாட்டு நாைய வடிவில் சபற்றுக்சகாள்ளப்பெ
ரவண்டும்.

ii.

பிேகெனப்படுத்தும் தினத்தில் இலங்மக ைத்திய வங்கியால் சவளியிெப்பட்ெ
சகாள்வனவுக்கான நாைய ைாற்று வீதத்தில் அம்ைதிப்பீொனது இலங்மக ரூபாய்க்கு
ைாற்ைப்பெ ரவண்டும்.

2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு இமைவரிச் ெட்ெத்திற்கமைவாக ரைற்குறிப்பிட்ெ
செலுத்தப்பட்ெ வரியானது ஒரு வரிவேவாக அல்லது ஒரு செலவினைாகக் கருதப்பெைாட்ொது
என்பதுென் எந்தசவாரு சூழ்நிமலயிலும் அத்சதாமக மீளளிக்கப்பெைட்ொது.
8. வெளிப்படுத்துசகசய சமர்ப்பித்தல்
நிதிச் ெட்ெத்தின் பிரிவு 3 இல் குறிப்பிட்ெபடி ஏதாவது ஏரதனும் வரிவிதிக்கப்பெற்பாலதான
வழங்குமககவருைானம் அல்லது சொத்துக்கமள , முதலீரொ அல்லது மவப்ரபா செய்துள்ளதுென்
தன்னிச்மெயான சவளிப்படுத்தல் மீதான வரியிமனச் செலுத்தியுமுள்ள ஆட்கள் நிதிச் ெட்ெத்தின்
பிரிவு 5 இன் கீழ் பிேகெனத்மத ெைர்ப்பிப்பதற்கு உரித்தானவர்கள்.
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அதனடிப்பமெயில், 2022 ைார்ச் 31ம்திகதிரயா அல்லது அதற்கு முன் தன்னிச்மெயான
சவளிப்படுத்தல் மீதான வரியிமனச் செலுத்தியபின் சவளிப்படுத்துமகமய ெைர்ப்பிக்க ரவண்டும்.
இப்படிவத்மத உள்நாட்டு இமைவரி திமைக்களத்தின் இமைய முகப்பில் தரவிறக்கம் படிெங்கள் /
தன்னிச்சசயான வெளிப்படுத்துசகமீதான ொ /மற்றும் விபரத்திரட்டுக்கள்p(TVD) தேவிைக்கம் செய்ய
முடியும்.
சவளிப்படுத்துபவர்கள், “2021 ஆம் ஆண்டின் 18ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 6ஆம் பிரிவின் கீழ்
தன்னிச்சசயான வெளிப்படுத்தல் மீது ெரிசயச் வசலுத்தி சட்ட விலக்களிப்புகசள எதிர்பார்க்கும்
ஆட்களுக்கான வகாடுப்பனவுகசள வமற்வகாள்ளல் மற்றும் வெளிப்படுத்துசகசயக் வகாப்பிடுதல்
வதாடர்பான ெழிகாட்டல்” எனும் தமலப்பில் SEC/2021/06 குறிப்பு இலக்கத்தில் 2021 ஆம் ஆண்டு
செப்செம்பர் 17, இல் வழங்கப்பட்ெ சுற்றுநிருபத்மதப் பார்க்குைாறு ரவண்ெப்படுகின்ைார்கள்.
9. வெளிப்படுத்துசகசய ஏற்றுக்வகாள்ளல்
சவளிப்படுத்துமகயானது நிதிச் ெட்ெத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு அமைவாக இைங்குைாயின், அந்தக்
ஏற்றுக்சகாள்ளுமகக்கான
பற்றுச்சீட்டு சவளிப்படுத்துமக கிமெத்து 30 நாட்ளுக்குள்
சவளிப்படுத்துனருக்கு வழங்கப்படும்.
நிதிச்ெட்ெத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கமைவாக சவளிப்படுத்துமகயானது இைங்கிசயாழுகாதிருப்பின்,
அத்தமகய சவளிப்படுத்துமகயானது உரிய காேைங்களுென் நிோகரிக்கப்படுவதுென், நிோகரிப்பு
அவ்சவளிப்படுத்துமக கிமெத்து 30 நாட்ளுக்குள் பதிவுத்தபால் மூலம் அறியத்தேப்படும்.
பின்வரும் சூழ்நிமலகளில் சவளிப்படுத்துமக நிோகரிக்கப்படும்.
a. முதலீடு அல்லது மவப்பு ரதமவப்பாடுகமள பிேகெனப்படுத்துபவர் பூர்த்தி
செய்யத்தவறுதல்,
b. தன்னிச்மெயான சவளிப்படுத்தல் வரி செலுத்தப்பட்டிருக்காமை,
c. பிேகெனப்படுத்தலானது குறிப்பிெப்பட்ெ பிேரயாகிக்கக்கூடிய படிவத்தில்
இல்லாமை,
d. பிேகெனப்படுத்துபவர் உரிய திகதிகளில் ரைற்சகாள்ளாமை,
e. உள்நாட்டு இமைவரி திமைக்களத்தால்
ஏற்கனரவ சவளிப்படுத்தப்பொத்
சதாமகக்கு வரிவிதி வழங்குமக, வருைானம் அல்லது சொத்து சதாெர்பான
ைதிப்பீடுகள் வழங்கப்பட்டிருந்தால்,
f. ஆமையாளர் நாயகத்தால் கூைப்பட்ெ ரவரைரதனும் காேைங்கள்
எவ்வாைாயினும் நிோகரிப்பு கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள குமைபாடுகள் நிவர்த்தி செய்யக்கூடியதாக
இருந்தால்,
நிோகரிக்கப்பட்ெ
அவ்சவளிப்படுத்துமகக்குப்
பதிலாக
புதிய
சவளிப்படுத்துமகயானது, அந்நிோகரிப்பு கடிதம் கிமெத்து 30 நாட்ளுக்குள் ெைர்ப்பிக்கப்படுதல்
ரவண்டும்.
குமைபாடுகள்
நிவர்த்தி
செய்யப்பட்டிருந்தால்,
அப்புதிய
பிேகெனம்
ஏற்றுக்சகாள்ளப்படும்.
ஆமையாளர் நாயகத்தினால் பிேகெனத்மத ஏற்றுக்சகாண்ெமை அல்லது நிோகரித்தமை
சதாெர்பாக 30 நாட்ளுக்குள்
அறிவிக்கப்பெவில்மலயாயின், அப்பிேகெனம் ஆமையாளர்
நாயகத்தினால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ெதாகக் கருதப்படும்.
அமனத்து பிேகெனங்களும் அவற்றின் இமைப்புக்களுென்
ரைற்பார்மவயின் கீழ் பாதுகாப்பாக மவக்கப்படும்.

ஆமையாளர்

10. வெளிப்படுத்தலில் ெழங்கப்பட்டுள்ள தகெல்களின் இரகசியத்தன்சம
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நாயகத்தின்

நிதிச் ெட்ெத்தின் பிரிவு 7 இற்கு அமைவாக, ஆமையாளர் நாயகம் அல்லது எவரேனும் உள்நாட்டு
இமைவரித் திமைக்களத்தின் அலுவலர், ஒரு சவளிப்படுத்துனரின் ஆளமெயாளம் ைற்றும் ஒரு
சவளிப்படுத்துமகயில் அெங்கியுள்ள ஏரதனும் கருைம் அல்லது விெயம் சதாெர்பில் முழுமையாக
இேகசியத்மத ரபணிப்பாதுகாத்தலுென்ரபணிக்காத்தலில் உதவுதலும் ரவண்டும்.
ரைலும், உள்நாட்டு இமைவரிச்ெட்ெத்தின் பிரிவு 100 ஏற்பாட்டின் கீழ் வரிசெலுத்துனரின்
இேகசியத்மத பாதுகாப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ெ ஏற்பாடுகளும், அத்தமகய ெட்ெத்தினுொக
இேகசியம் ரபைமல மீறுவதற்கான தண்ெமனயுட்பெ, இச்ெட்ெத்தின் கீழ் செய்யப்பட்ெ
சவளிப்படுத்துமகசயான்றுக்கு ஏற்ைைாற்ைங்களுென் ஏற்புமெயனவாதல் ரவண்டும்.
11. வெளிப்படுத்துபெர்களுக்கான விலக்களிப்புகள்
ஆமையாளர் நாயகத்தினால் வழங்கப்பட்ெ ஒப்புமகமயப் சபற்றுக்சகாண்ெ ஆள் அல்லது
ஒப்புமக வழங்கப்பட்ெதாக கருதப்பட்ெ எவரேனும் ஆள், ஏரதனும் வரிமய, தண்ெத்மத அல்லது
வட்டிமயச் செலுத்துவதற்கான சபாறுப்பிலிருந்து அல்லது புலனாய்விலிருந்து அல்லது
குற்ைவழக்குகளிலிருந்து முழு விலக்களிப்புகமளயும் அனுபவிக்க உரித்துமெயவோவர்.
-

2020 ஆம் ஆண்டு ைார்ச் 31 ம் திகதியன்ரைா அல்லது அதற்கு முன்னர் முடிவமெந்த
வரிைதிப்பாண்டுென் சதாெர்பாக ைற்றும் உள்நாட்டு இமைவரிச் ெட்ெத்தின்
ஏற்பாட்டின் கீழ் பிேகெனப்படுத்தப்பட்ெ பிேகெனத்தில் சவளிப்படுத்தப்பட்ெ
வருைானம் அல்லது சொத்து சதாெர்பாகவும்;

-

2020 ஆம் ஆண்டு ைார்ச் 31 ம் திகதியன்ரைா அல்லது அதற்கு முன்னர் முடிவமெந்த
வரிக்காலப்பகுதியுென் சதாெர்புமெய சப.ரெ. வரிச்ெட்ெத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழ்
பிேகெனத்தில் சவளிப்படுத்தப்பட்ெ வரிவிதிக்கப்பெற்பாலதான வழங்குமக
சதாெர்பாகவும். எவ்வாைாயினும், சவளிப்படுத்தாத வரிவிதிக்கப்பெற்பாலதான
வழங்குமககளின் மீது அல்லது ஒரு பகுதியின் மீது சப.ரெ.வரிமயச் ரெகரித்திருந்தால்,
அத்தமகய சவளிப்படுத்தாத வரிவிதிக்கப்பெற்பாலதான வழங்குமககளுக்கு ெட்ெ
விலக்களிப்புகள் வழங்கப்பெைாட்ொது.

ஆமையாளர் நாயகத்தினால் ஏதாவசதாரு ெந்தர்ப்பத்தில், சவளிப்படுத்துபவர் தவைான அல்லது
பிமழயான
தகவல்கமள
செய்யப்பட்ெ
பிேகெனத்தில்
வழங்கப்பட்டுள்ளமை
கண்டுபிடிக்கப்பட்ொல், பிேகெனம் உள்நாட்டு இமைவரி ஆமையாளர் நாயகத்தால் ஒப்புமக
வழங்கப்பட்டிருந்தாரலா அல்லது ஒப்புமக வழங்கப்பட்ெதாக கருதப்பட்டிருந்தாரலா ரைரல
வழங்கப்பட்ெ ெட்ெ விலக்களிப்புகள் அமனத்தும் மீளப்சபைப்படுவதுென், சபாருத்தைான
ெட்ெங்களின் ஏற்பாடுகளும் பிேரயாகிக்கப்படும்.
2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ேல் 01 ம் திகதி அல்லது அதற்கு பின்னர் சதாெங்கும் வரி ைதிப்பீட்ொண்டுக்கு
அல்லது காலப்பகுதிக்கு ெட்ெ விலக்களிப்புகள் வழங்கப்பெைாட்ொது.
12. நிதிக்கூற்றுக்கள் மற்றும் பதிவுகளுக்கான சீராக்கங்கள்
ரைற்கூைப்பட்ெ ெட்ெ விலக்களிப்புகளுக்கு உரித்தான சவளிப்படுத்துபவர்கள், அவருமெய/
உருவகத்தினுமெய
சவளிப்படுத்தப்பொத வியாபாே சொத்துக்கமள அல்லது ஏமனய
சொத்துக்கமள 2021 ஆம் ஆண்டு ைார்ச் 31 இல் உள்ளவாைான சபாருத்தைான ஐந்சதாமகயில்
கைக்கு மவக்கமுடியும் (செப்செம்பர் 30, 2021 க்கு முன்னர் பிேகெனம் ஏற்றுக்சகாண்ெதாக
ஒப்புதல் வழங்கப்படிருந்தால்) அல்லது 2022 ஆம் ஆண்டு ைார்ச் 31 இல் கைக்கு மவக்கமுடியும்
(ஏமனய ெந்தர்ப்பங்களில்).
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சவளிப்படுத்தாத சொத்துகளுக்கான சீோக்கங்களானது குறிப்பிெப்பட்ெ வருெங்களுக்குரிய
(2020/2021 அல்லது 2021/2022)
ஐந்சதாமகயில் தகுந்த வருைானைாக செலவு மவக்க முடியும்.
எவ்வாைாயினும் ஏதாவது வபாறுப்புக் கணக்குகசள குசறப்பதற்கான குறிப்பிெப்பட்ெ சீோக்கங்கள்
அனுைதிக்கப்பெைாட்ொது. சவளிப்படுத்தப்பொத சொத்தானது சவளிப்படுத்தப்பொத கென் மீது
நிதியிெப்பட்டிருந்தால் அப்சபாழுது ரதறிய சதாமக [சதாமக (கிேயம்)] சொத்து கைக்குக்கு வேவு
மவக்கப்படும் சதாமக தகுந்த வருைானத்துக்கு செலவு மவக்கப்படும்] சபாறுப்புக் கைக்மக
அதிகரிப்பதன் மூலம் சபாறுப்புக்கைக்குக்கு (அந்தக் கென்) செலவு மவக்கப்படும்.
ஒரு பிேகெனப்படுத்தும் தனியாள் ஐந்சதாமகமய தயாரிப்பதற்கு ரவண்ெப்பொத ெந்தர்ப்பத்தில்
அவர், ெட்ெ விலக்குகள் வழங்கப்பட்ெ தன்னுமெய சவளிப்படுத்தப்பொத சொத்துக்கமள 2021
ஆம் ஆண்டு ைார்ச் 31 முடிவமெயும் வரி ைதிப்பாண்டுக்காக ெைர்ப்பிக்கப்பெ ரவண்டிய
வருைானவிபேத்திேட்டின் சொத்துக்கள் ைற்றும் சபாறுப்புக்கள் கூற்றின் கீழ்சவளிப்படுத்த
அனுைதிக்கப்படுவர் (செப்செம்பர் 30, 2021 க்கு முன்னர் பிேகெனம் ஏற்றுக்சகாண்ெதாக ஒப்புதல்
வழங்கப்படிருந்தால்). அல்லது 2022 ஆம் ஆண்டு ைார்ச் 31 இல் முடிவமெயும் வரி
ைதிப்பாண்டுக்குரிய வருைான விபேத்திேட்டின் சொத்துக்கள் ைற்றும் சபாறுப்புக்கள் கூற்றின்
கீழ்சவளிப்படுத்த அனுைதிக்கப்படுவர் (ஏமனய ெந்தர்ப்பங்களில்).
பிேகெனப்படுத்தப்பட்ெ சொத்துக்கள் சதாெர்பில், 01.04.2021 அன்று அல்லது அதற்கு பின்னோன
ஏதாவது காலப்பகுதிக்கு உள்நாட்டு இமைவரிச் ெட்ெம் அல்லது சப.ரெ.வரிச்ெட்ெ ஏற்பாடுகள்
பிேரயாகிக்கப்பெக்கூடியது.
வமலதிக வதளிவுபடுத்தல்களுக்கு
ஏமனய ரைலதிக சதளிவுபடுத்தல்களுக்கு, நீங்கள் tpl@ird.gov.lk க்கு மின்னஞ்ெல்கமள
அனுப்பமுடியும் அல்லது பின்வரும் அலுவலர்கமள கீழ்வரும் சதாமலரபசி இலக்கங்கள் மூலம்
சதாெர்புசகாள்ளமுடியும்.
பிேதி ஆமையாளர்நாயகம் (வரிக்சகாள்மக ,ெட்ெவாக்கப்பிரிவு ைற்றும் ெர்வரதெவிவகாேங்கள்)
– 0112135300
சிரேஷ்ெ ஆமையாளர் (செயலகம்)
– 0112135410
ஆமையாளர் (வரிக்சகாள்மக ைற்றும் ெட்ெவாக்கப்பிரிவு)
– 0112135412
சிரேஷ்ெ பிேதி ஆமையாளர்கள் (வரிக்சகாள்மக ைற்றும் ெட்ெவாக்கப்பிரிவு) –
0112135433/438/434/441/435/432

எச்.எம்.ெபில்யூ.சி.பண்ொே
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