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செப்செம்பர் 17, 2021

“2021 ஆம் ஆண்டின் 18ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 6ஆம் பிரிவின் கீழ் தன்னிச்சசயான
வெளிப்படுத்தல் மீது ெரிசயச் வசலுத்தி சட்ட விலக்களிப்புகசை எதிர்பார்க்கும் ஆட்களுக்கான
வகாடுப்பனவுகசை மேற்வகாள்ைல் ேற்றும் வெளிப்படுத்துகசயக் மகாப்பிடுதல் வதாடர்பான
ெழிகாட்டல்”
2021 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம் இலக்க நிதிச்ெட்ெத்தின் பிரிவு 5 இன் உட்பிரிவு 2 இற்கமைவாக
(இதற்கு பின்னர் நிதிச்ெட்ெம் எனக் குறிப்பிெப்படும்), நிதிச்ெட்ெத்தின் பிரிவு 6 இன் கீழ் சில ெட்ெ
விலக்களிப்புகமை எதிர்பார்க்கும் தன்னிச்மெயான சவளிப்படுத்துமக மீது வரி செலுத்துகின்ற
ஆள் ஒருவரால், தன்னிச்மெயான சவளிப்படுத்தல் மீது வரி செலுத்தும் முமற ைற்றும்
சவளிப்படுத்தமலக் ககாப்பிடும் முமற பற்றிக் குறிப்பிட்டு பின்வரும் வழிகாட்ெல்
வழங்கப்பட்டுள்ைது. கைலதிக தகவல்களுக்கு 2021 செப்செம்பர் 17 இல் குறிப்பு இல SEC/2021/07
இன் கீழ் வழங்கப்பட்ெ
தன்னிச்சசயான வெளிப்படுத்துசக மீது ெரிவிதித்தலுக்கான
விைக்கக்குறிப்பிசன வாசிக்கும்படி அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர்.
1.

ெரி வசலுத்துதல்
a) உள்நாட்டு இமறவரி திமைக்கைத்தால் வழங்கப்பட்ெ ெரி வசலுத்துனர் அசடயாை
இலக்கத்திசன (TIN) ஏற்கனகவ மவத்திருக்கும் ஒரு சவளிப்படுத்துபவர்,
தன்னிச்மெயான சவளிப்படுத்துமக மீதான வரி செலுத்துவதற்கு அகத வரி செலுத்துனர்
அமெயாை இலக்கத்மதப் (TIN) பயன்படுத்த முடியும்.
b) இதற்கு முன்னர் ெரி வசலுத்துனர் அசடயாை இலக்கத்சதப் (TIN)
வபற்றிராத
சவளிப்படுத்துபவர்,
தன்னிச்மெயான
சவளிப்படுத்துமக
மீதான
வரிமயச்
செலுத்துவதற்கு உள்நாட்டு இமறவரி திமைக்கைத்திெமிருந்து வரி செலுத்துனர்
அமெயாை இலக்கத்மதப் (TIN) சபற்றுக்சகாள்ைகவண்டும்.
பின்வரும் முமறகளில் ஒன்மறப் பயன்படுத்தி வரி செலுத்துனர் அமெயாை இலக்கத்மதப்
(TIN) சபற்றுக்சகாள்ை முடியும்.
i.

உள்நாட்டு இமறவரி திமைக்கை (IRD) இமையத்தை முகப்பின் இலத்திரனியல் கெமவ
ஊொக விண்ைப்பித்தல்.
இ-மசசெகள் /இ-மசசெகளிசன அணுகுதல் / ெரிவசலுத்துநர் பதிவு

ii.

முமறயாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ெ “வரி செலுத்துனர் பதிவுக்கான விண்ைப்பப் படிவத்மத”
கெர் சிற்றம்பலம் ஏ கார்டினர் ைாவத்மத, சகாழும்பு 02 இல் அமைந்துள்ை உள்நாட்டு
இமறவரி திமைக்கைத் தமலமை காரியாலத்தின் ஆரம்பப் பதிவு பிரிவுக்கு அல்லது
உள்நாட்டு இமறவரி திமைக்கைத்தின் ஏதாவசதாரு சபருநகர அல்லது பிராந்திய
அலுவலகத்திலும் ெைர்ப்பித்தல்.

விண்ைப்பப்படிவத்மத உள்நாட்டு இமறவரி திமைக்கைத்தின் இமையதைத்தில் தரவிறக்கம்
/படிெங்கள் ேற்றும் விபரத்திரட்டுக்கள்/ ெரி வசலுத்துனர் பதிவு
இருந்து பதிவிறக்கம்
செய்யதுசகாள்ை அல்லது கைற்குறிப்பிெப்பட்ெ அலுவலகங்களில் சபற்றுக்சகாள்ைமுடியும்.
விண்ைப்பப்படிவத்தில்:
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சவளிப்படுத்துபவர் வருைான மூலத்மதப்
சதரியப்படுத்த விரும்பினால்,
அதற்ககற்ப சபாருத்தைான வருைான மூலத்மதப் அவர் சதரிவு செய்யலாம்,
இல்மலசயனில், அவர் "ஏமனயமவ" என்பமத சதரிவு செய்யலாம்.



சவளிப்படுத்துபவர் குறிப்பிட்ெ வரிச்ெட்ெங்களின் கீழ் (2017 ஆம் ஆண்டின் 24
ஆம் இலக்க ெட்ெத்தின் பிரிவு 102 அல்லது 2002 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க
சபறுைதி கெர் வரிச்ெட்ெத்தின் பிரிவு 10) அத்தமகய வரி வமககளுக்கு பதிவு
செய்யகவண்டியவர்கள் எனின், அவர்கள் தவிர்த்து ஏமனய தனியாள்
சவளிப்படுத்துமகமய கைற்சகாள்பவர்கள் "வரிவமக பதிவு" (வருைான வரி
அல்லது ஏமனய வரிகள்) பதிவு செய்யுைாறு ககாரப்பெைாட்ொர்கள்.

c) பின்வரும் முமறயில், தன்னிச்மெயான சவளிப்படுத்துமக மீதான
செலுத்துவதற்கு, சவளிப்படுத்துபவர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர்.

வரியிமனச்

(i) சவளிப்படுத்துபவர்கள் வரியிமனச் செலுத்துவதற்கு உள்நாட்டு இமறவரி
திமைக்கைத்தின் முமறயான சகாடுப்பனவு நறுக்மக (Paying-in-slips ) பயன்படுத்த
முடியும். இலங்மக வங்கியின் ஏகதனுசைாரு கிமையிலிருந்கதா அல்லது உள்நாட்டு
இமறவரி திமைக்கைத்தின் தமலமை காரியாலயத்தின் வாடிக்மகயாைர் ஆதரவு
ைற்றும் ஊக்குவிப்பு பிரிவிலிருந்கதா அல்லது உள்நாட்டு இமறவரி
திமைக்கைத்தின்
ஏகதனுசைாரு
சபருநகர
அல்லது
பிராந்திய
அலுவலகத்திலிருந்கதா முமறயான சகாடுப்பனவு நறுக்கிமன (Paying-in-slips )
சபற்றுக்சகாள்ை முடியும்.
(ii) தன்னிச்மெயான சவளிப்படுத்துமக மீதான வரியிமனச் செலுத்துவதற்கு,
சகாடுப்பனவு நறுக்கு படிவம் பின்வருைாறு நிரப்பப்பெ கவண்டும்: வரி வமக குறியீடு - 28
 சகாடுப்பனவு காலப்பகுதிக் குறியீடு - 22000
 சகாடுப்பனவு வமக - S
 சகாடுப்பனவு மகச்ொத்து குறியீடு - நிரப்பத் கதமவயில்மல
 சகாடுப்பனவு நறுக்கின் ஏமனய விவரங்கமை நிரப்பவும்
(iii)

உள்நாட்டு இமறவரி திமைக்கைத்தின் தமலமை காரியாலயத்தில் அமைந்துள்ை
அல்லது நாொைாவிய ஏகதனுசைாரு இலங்மக வங்கிக் கிமையில் வரியிமனச்
செலுத்த முடியும்.

(iv)

தன்னிச்மெயான சவளிப்படுத்துமக மீதான வரிக் சகாடுப்பனவு செய்கின்ற
சபாழுது, குறித்த சதாமகயானது இலங்மக ரூபாய் தவிர்ந்த கவசறாரு நாையத்தில்
சவளிப்படுத்தப்படும் கபாது, அத்சதாமகயானது சகாடுப்பனவு செய்யும்
தினத்த்தில் குறித்த நாையத்திற்கும் இலங்மக ரூபாய்க்கும் இமெயில்
சபாருத்தைான நாைய ைாற்று விகிதத்தின் படி இலங்மக ரூபாயில் கைக்கிெப்பெ
கவண்டும். கைக்கிெப்பட்ெ ெைைான சதாமகயின் 1.0 ெதவிகிதத்தில் வரியிமனச்
செலுத்த முடியும்.

(v)

சவளிப்படுத்துமக படிவத்தின் பந்தி 2 இன் அட்ெவமையின் கீழ்
சவளிப்படுத்தப்பட்ெ சைாத்தத் சதாமக / ெந்மத சபறுைதியில் 1% வீதத்மத
தன்னிச்மெயான சவளிப்படுத்தல் மீதான வரியாக செலுத்த கவண்டிய
சதாமகயாகக் கணிப்பிடுதல் கவண்டும்..

2. வெளிப்படுத்துசகசயக் மகாப்பிடுதல்
a) சபாருத்தைான அங்கீகரிக்கப்பட்ெ வடிவத்தில் உள்நாட்டு இமறவரி திமைக்கைம்
இமையத்தை முகப்பில் தரவிறக்கம் /படிெங்கள் ேற்றும் விபரத்திரட்டுக்கள்/
தன்னிச்சசயான வெளிப்படுத்துசகமீதான ொp(TVD) ஊொக பிரகெனப்படிவத்மத
தரவிறக்கம் செய்து பிரகெனத்மத செய்ய முடியும். பிரகெனத்தின் 4ஆம் பந்தியில்
சகாடுப்பனவு குறிப்பிலக்கைாக வரி அமெயாை இலக்கத்மதக் குறிப்பிடுதல்
கவண்டும்.
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b) உரியவாறு பூரைப்படுத்தப்பட்ெ பிரகெனப்படுத்தல் படிவத்துென் பின்வரும்
ஆவைங்கள் இமைக்குைாறு பிரகெனப்படுத்துபவர்கள் கவண்ெப்படுகின்றார்கள்


சகாடுப்பனவு நறுக்கின் (Paying-in-slips ) கபாட்கொ பிரதி




கதசிய அமெயாை அட்மெ/கெவுச்சீட்டின் ொன்றுப்படுத்தப்பட்ெ பிரதி
பிரகெனப்படுத்துபவர், நிதிச்ெட்ெத்தின் பிரிவு 5 இன் கீழ் உட்பிரிவு 3(b)
இன் கீழ் ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்ொல் அல்லது உட்பிரிவு 3(c) இன் கீழ்
வழங்கப்பட்ெ நிராகரிப்பு கடிதத்மத, பிரகெனத்தில் குறிப்பிெப்பொத
கவசறாரு முகவரிக்கு பதிவுத் தபாலில் சபற்றுக்சகாள்ை எண்ணினால்,
அந்த விபரங்களுென் கவண்டுககாள் கடிதம் ெைர்ப்பிக்கப்பெ கவண்டும்.



பிரகெனத்தில்
சவளிப்படுத்தப்பட்ெ
சொத்தின்
உமெமைமய
நிரூபிப்பதற்கான நம்பத்தகுந்த ஆவைம், சொத்து சகாள்வனவு செய்த
திகதி ைற்றும் சொத்தின் கிரயம் அல்லது ெந்மதப்சபறுைதி (உதாரைம்:
ஆவைங்களின் பிரதி அமவயாவன, உறுதிகள், ரசீது/பற்றுச்சீட்டுக்கள்,
மவப்புச் ொன்றிதழ்கள், பங்குொன்றிதழ்கள், உரிய வங்கிகள், நிதி அல்லது
ஏமனய நிறுவனங்கைால் வழங்கப்பட்ெ உறுதிப்படுத்தல்கள், உரிய
கென்பட்கொரால்
வழங்கப்பட்ெ
உறுதிப்படுத்தல்கள்,
கைக்காய்வாைரின் உறுதிப்படுத்தல்கள் (வருைானவரி கநாக்கத்திற்காக
ஆமையாைர் நாயகத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ெவராக இருத்தல்
கவண்டும்), காப்புறுதி கநாக்கத்திற்கான ைதிப்பீடுகள், தகுதிவாய்ந்த
ைதிப்பீட்ொைரால் வழங்கப்பட்ெ ைதிப்பீட்டு அறிக்மக, சுதந்திர
அமைப்பு அல்லது அரெ நிறுவனத்தினால் வழங்கப்பட்ெ ைதிப்பீட்டு
அறிக்மக)

c. உரியவாறு முழுமையாக பூரைப்படுத்தப்பட்ெ பிரகெனம் அதன் இமைப்புக்களுென்
ஆமையாைர் நாயகத்திற்கு முகவரியிெப்பட்டு, ஆமையாைர், வரிக்சகாள்மக ைற்றும்
ெட்ெப்பிரிவு, 14 வது ைாடி, உள்நாட்டு இமறவரித் திமைக்கைம், கெர் சிற்றம்பலம் ஏ
கார்டினர் ைாவத்மத, சகாழும்பு 02 என்ற முகவரிக்கு ைார்ச் 31, 2022 ம் திகதி அல்லது
அதற்கு முன்னர் கிமெக்கக்கூடிய வமகயில் மூடிய உமறயில் கநரடியாக அல்லது
பதிவுத்தபாலில் அனுப்பப்பெ கவண்டும்.

எச்.எம்.ெபில்யூ.சி.பண்ொர
உள்நாட்டு இமறவரி ஆமையாைர் நாயகம்

பிரதிகள்:

1. செயலாைர், நிதி அமைச்சு
2. ெட்ெைா அதிபர், ெட்ெைா அதிபர் திமைக்கைம்
3. கைக்காய்வாைர் தமலமையதிபதி, கைக்காய்வாைர் தமலமையதிபதி திமைக்கைம்
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