Form No- SEC/2021/SME/IDENTITY/F1

2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு இறைவரிச் சட்டத்தின் 195 ஆம் பிரிவு மற்றும் 2021 ஆம்
ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு இறைவரி (திருத்தச்) சட்டத்தின் 58 ஆம் பிரிவு
ததறவப்பாட்டிற்கான கூற்றிறன பூரணப்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டி
1. அறிமுகம்
இந்த கூற்றானது, 2021 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு இறறவரிச் (திருத்தச்) சட்டத்தின்
58 ஆம் பிரிவின் ததறவபாட்டிற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2021 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க
உள்நாட்டு இறறவரிச் (திருத்தச்) சட்டத்தின் 58 ஆம் பிரிவின் ஏற்பாட்டிற்கு உட்பட்டு, சிறிய
மற்றும் நடுத்தர ததாழில் முயற்சியாண்றமகளின் (இதனகத்து பின்னர் சி.ந.ததா.மு. எனப்படும்)
வருமான வரி மதிப்பீடுகறள பதிவழிப்பதற்காக, 2019, ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதி (2019/2020)
ஆரம்பிக்கும் வரி மதிப்பீட்டாண்டிற்கு, 2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க ள்நாட்டு இறறவரிச
சட்டத்தின் 195 ஆம் பிரிவின் வறரவிலக்கனத்திற்கு இணங்கியவாறுள்ள சி.ந.ததா.மு. இன்
நிபந்தறனகறள திருப்திபடுத்துகின்ற நபர்கறள அறடயாளம் காண வரி உத்திதயாகத்தர்கள்
ததறவபடுத்தப்படுகின்றனர்.
2019/2020 ஆம் வரி மதிப்பீட்டாண்டிற்கு, உங்கள் வருநடாந் நிகர புறள்வு ரூபா 500,000,000 இறன
விட குறறவாக இல்லாதவிடத்து இந்த கூற்றின் விபரங்கறள நீஙகள் நிரப்ப ததறவயில்றல.
அத்தறகய சந்தர்ப்பத்தில், ஓர் வரி உத்திதயாகத்தரிடமிருந்து இக் கூற்று உங்களுக்கு
கிறடக்கப்தபற்றிருந்தால், (விடயம் 4 மற்றும் 5 இல்க) உங்கள் வரிதசலுத்துநர் அறடயாள
இலக்கத்றதயும் (TIN) மற்றும் நிகர புறள்விறனயும் குறிப்பிட்டு, தவளிப்படுத்துறகறய
பூரணப்படுத்தி இந்த கூற்றிறன வரி உத்திதயாகத்தரிடம் றகயளியுங்கள். ஏறமதயார்கள்
விபரங்கறள பூரணப்படுத்த ததறவபடுத்தப்படுவததாடு, ஏததனும் விபரங்கள் ஏற்புறடயதல்
எனில் அதில் “ஏற்புறடயதல்ல” என குறிப்பிடவும்.
2. விளக்கங்கள் (தனிநபரிற்காக)
2.1 தனிநபர்
திரு
சமரதுங்க
பங்டறம
வியாபரத்றதக்
தகாண்டுள்ளார்.
2019/2020
ஆம்
வரிமதிப்பீட்டண்டின் தபாது, அவரது நிகர புறள்வு ரூபாய் 200,000,000 ஆகும். அவர்
“ஆர்.எஸ். அதசாஷிதயட்ஸின் இலாபத்றத சமமாக பகிரும் பங்காளர் வார். அவர் சமரதுங்க
டிஸ்டிபியூட்டர்ஸ் (தனியார்) லிமிடடின் 80% பங்குகறள அவரிடத்துச் தகாண்ட அதன்
பணிப்பாளர் ஆவார்.
கம்பனி
பங்குகளின் எண்ணிக்றக
உரிறமத்துவத்தின் %
டி.டி.டி. பிஎல்சி
1000
0.1%
இ.இ.இ (தனியார்) லிமிடட
500,000
25%
எம்.என்.ஓ (தனியார்) லிமிடட் 1,000,000
80%
எம்.என்.ஓ (தனியார் லிமிடட் ஆனது என்.எம்.ஓ கம்பனியின் வழங்கப்பட்ட குறிபிடப்பட்ட
மூலதனத்தின் 90% ஆகவுள்ள என்.ஓ.எம் இன் 2,000,000 பங்குகறள தகாண்டுள்ளது.
திரு சமரதுங்கவின் கூற்று பின்வருமாறு.
1

2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு இறைவரிச் சட்டத்தின் 195 ஆம் பிரிவு மற்றும் 2021 ஆம்
ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு இறைவரி (திருத்தச்) சட்டத்தின் 58 ஆம் பிரிவு
ததறவப்பாட்டிற்கான கூற்று
(2019.04.01 முதல் 2020.03.31 வறரயிலான - 2019/2020 வரி மதிப்பீட்டாண்டின் நிறலறமறய கருத்தில் தகாண்டு
அறனத்து விபரங்களும் நிரப்பப்படுதல் தவண்டும்.

1.

நபரின் பபயர் சமரதுங்க ஜி.ஏ.டி.எஸ் லிமிடட்

2.

வியாபர அறமப்பின் அல்லது உருவகத்தின் பபயரும் முகவரியும்
சமரதுங்க ஸ்தடாஸ், 225,தெந்தல, வத்தறள

3.

நபரின் வியாபார அறமப்பு அல்லது உருவகத்தின் வறக (தபாருத்தமற்றவற்றற நீக்குக):

4.

தனி உரிறமயாளர்/பங்குடறம/வறரயறுக்கப்பட்ட தபாறுப்பு கம்பனி/ஏறனயறவ
வரி பசலுத்துநர் அறடயாள இலக்கம் 222222222.

5.

2019, ஏப்பிரல் 01 ஆரம்பிக்கும் வரி மதிப்பீட்டாண்டின் பமாத்த புரள்வு (2019/2020)
ரூபா. 200,000,000

6.

நபர் ஒருவர் தனியாள் வரி பசலுத்துநர் எனில், அத்தறகய நபர் – (ஏற்புறடயதற்கு அறடயாளம் இடவும்)

அ. பங்குடறமயின் பங்காளர்

ஆம் √

இல்றல

ஆ. கம்பனி ஒன்றின் பணிப்பாளர்

ஆம் √

இல்றல

இ. கம்பனி ஒன்றில் பங்குதாரர்

ஆம்

ஈ. ஏறனய உருவகங்கறள அல்லது ஏறனய உருவகங்களில் இருந்து

ஆம் √

தபறப்படும் நன்றமகறள மறறமுகமாக கட்டுப்படுத்தல் -

√

இல்றல

√

இல்றல

(ஏறனய உருவகங்களின் தசாத்தாண்றமயினூடாக)
6.1 தனியாள் ஆனவர், பங்குடறம/களின் பங்குதாரர் எனில்,
பங்குடறமயின் பபயர்
ஆர். எஸ். அதசாஷிதயட்ஸ்

வ.அ.இ. (TIN)
888888888

உரிறமயாண்றமயின் %
50%

6.2 தனியாள் ஆனவர், கம்பனி/கம்பனிகளின் பணிப்பாளர் எனில்,*
கம்பனியின் பபயர்
சமரதுங்க டிஸ்டிபியூடர்ஸ்

வ.அ.இ. (TIN)
333332222

2

உரிறமயாண்றமயின் %
80%

6.3 தனியாள் ஆனவர், கம்பனி/கம்பனிகளின் பங்குதாரர் எனில்,*
கம்பனியின் பபயர்

இ.இ.இ (தனியார்)
லிமிடட்
எம்.என.ஓ (தனியார்)
லிமிடட்
என்.ஓ.எம் (தனியார்)
லிமிடட்

வ.அ.இ. (TIN)

232323222

உரிறமயாண்றமணின் % (தநரடி/மறைமுகம்)
மூலதனம்
வருமானம்
வாக்களிக்கும்
தத்துவம்
25%
25%
25%

444446666

80%

80%

80%

111112222

72%

72%

72%

7. நபபராருவர், தனியாள் வரிபசலுத்துநர்ஒருவராக இருந்து அவர், (ஏற்புறடயவற்றுக்கு
அறடயாளம் இடுக)
அ. பங்குடறம ஒன்றின் பங்காளர் ஒருவர்

ஆம்

இல்றல√

ஆ. கம்பனி ஒன்றின் பங்குதாரர் ஒருவர்

ஆம்√

இல்றல

ஆம்√

இல்றல

இ. மறறமுகமாக ஏறனய உருவகங்கறள கட்டுப்படுத்தல்
அல்லது ஏறனய உருவகத்தில் இருந்து நன்றமறய தபறுதல்
(ஏறனய உருவகத்தின் தசாத்தாண்றமயின் ஊடாக)
7.1 தனியாள் ஆனவர் பங்குடறம/களின் பங்காளர் எனில்
பங்குடறமயின் பபயர்
ஏற்புறடயதல்ல

வ.அ.இ (TIN)

உரிறமயாண்றமயின் %

7.2 தனியாள் ஆனவர் கம்பனி/களின் பங்குதாரர் எனில்*
கம்பனியின் பபயர்

வ.அ.இ. (TIN)

ஏற்புறடயதல்ல

3

உரிறமயாண்றமணின் % (தநரடி/மறைமுகம்)
மூலதனம்
வருமானம்
வாக்களிக்கும்
தத்துவம்

2.2 ஏறனய உருவகங்கள்
டி.டி.எஸ் கம்பனியானது 2007 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க கம்பனிகள் சட்டத்தின் கீழ்
ஒருங்கிறணக்கப்பட்ட கம்பனியாகும். 2019/2020 ஆம் வரி திப்பீட்டாண்டிற்கான அக் கம்பனியின்
நிகர புறள்வானது ரூபாய் 350,000,000.00 ஆகும். 2019/2020 ஆம் வரிமதிப்பீட்டாண்டின் தபாது
கம்பனியானது பின்வரும் முதலீடுகறள தமற்தகாண்டது.
கம்பனி
என்.டி.டி (தனியார்) லிமிடட்

பங்குகளின் எண்ணிக்றக
1,000,000

உரிறமத்துவத்தின் %
15%

டி.எஸ்.எஸ.(தனியார்) லிமிடட்
எச்.டி.எஸ். (தனியார்) லிமிடட்

300,000
100,000

70%
2%

எல்.தக.டி கம்பனியின் வழங்கப்பட்ட குறிப்பிடப்பட்ட மூலதனத்தின் 80% ஆகவுள்ள எல்.தக. டி
(தனியார்) லிமிடட்டின் 5,000,000 பங்குகறள டி.எஸ்.எஸ். கம்பனி தகாண்டுள்ளது. தக.டி.டி.டி
(தனயார்) லிமிடட்டின் வழங்கப்பட்ட குறிப்பிடப்பட்ட மூலதனத்தின் 90% ஆகவுள்ள தக.டி.டி.டி
(தனியார்) லிமிடட்டின் 2,000,000 பங்குகறள எல்.தக.டி (தனியார்) லிமிடட் தகாண்டுள்ளது.
டி.டி.எஸ் லிமிடட்டின் கூற்று பின்வருமாறு
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2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு இறைவரிச் சட்டத்தின் 195 ஆம் பிரிவு மற்றும் 2021 ஆம்
ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு இறைவரி (திருத்தச்) சட்டத்தின் 58 ஆம் பிரிவு
ததறவப்பாட்டிற்கான கூற்று
(2019.04.01 முதல் 2020.03.31 வறரயிலான - 2019/2020 வரி மதிப்பீட்டாண்டின் நிறலறமறய கருத்தில் தகாண்டு
அறனத்து விபரங்களும் நிரப்பப்படுதல் தவண்டும்.

3.

நபரின் பபயர் டி.டி.எஸ் லிமிடட்

4.

வியாபர அறமப்பின் அல்லது உருவகத்தின் பபயரும் முகவரியும்
285, யூனியன் பிதளஸ், தகாழும்பு 02

3.

நபரின் வியாபார அறமப்பு அல்லது உருவகத்தின் வறக (தபாருத்தமற்றவற்றற நீக்குக):

8.

தனி உரிறமயாளர்/பங்குடறம/வறரயறுக்கப்பட்ட தபாறுப்பு கம்பனி/ஏறனயறவ
வரி பசலுத்துநர் அறடயாள இலக்கம் 444444444.

9.

2019, ஏப்பிரல் 01 ஆரம்பிக்கும் வரி மதிப்பீட்டாண்டின் பமாத்த புரள்வு (2019/2020)
ரூபா. 350,000,000

10.

நபர் ஒருவர் தனியாள் வரி பசலுத்துநர் எனில், அத்தறகய நபர் – (ஏற்புறடயதற்கு அறடயாளம் இடவும்)

அ. பங்குடறமயின் பங்காளர்

ஆம்

இல்றல

ஆ. கம்பனி ஒன்றின் பணிப்பாளர்

ஆம்

இல்றல
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இ. கம்பனி ஒன்றில் பங்குதாரர்

ஆம்

ஈ. ஏறனய உருவகங்கறள அல்லது ஏறனய உருவகங்களில் இருந்து

ஆம்

இல்றல
இல்றல

தபறப்படும் நன்றமகறள மறறமுகமாக கட்டுப்படுத்தல் (ஏறனய உருவகங்களின் தசாத்தாண்றமயினூடாக)
6.1 தனியாள் ஆனவர், பங்குடறம/களின் பங்குதாரர் எனில்,
பங்குடறமயின் பபயர்

வ.அ.இ. (TIN)

உரிறமயாண்றமயின் %

ஏற்புறடயதல்ல

6.2 தனியாள் ஆனவர், கம்பனி/கம்பனிகளின் பணிப்பாளர் எனில்,*
கம்பனியின் பபயர்
ஏற்புறடயதல்ல

வ.அ.இ. (TIN)

உரிறமயாண்றமயின் %

6.3 தனியாள் ஆனவர், கம்பனி/கம்பனிகளின் பங்குதாரர் எனில்,*
கம்பனியின் பபயர்

வ.அ.இ. (TIN)

உரிறமயாண்றமணின் % (தநரடி/மறைமுகம்)
மூலதனம்
வருமானம்
வாக்களிக்கும்
தத்துவம்

ஏற்புறடயதல்ல

11. நபபராருவர், தனியாள் வரிபசலுத்துநர்ஒருவராக இருந்து அவர், (ஏற்புறடயவற்றுக்கு
அறடயாளம் இடுக)
அ. பங்குடறம ஒன்றின் பங்காளர் ஒருவர்

ஆம்

இல்றல√

ஆ. கம்பனி ஒன்றின் பங்குதாரர் ஒருவர்

ஆம்√

இல்றல

ஆம்√

இல்றல

இ. மறறமுகமாக ஏறனய உருவகங்கறள கட்டுப்படுத்தல்
அல்லது ஏறனய உருவகத்தில் இருந்து நன்றமறய தபறுதல்
(ஏறனய உருவகத்தின் தசாத்தாண்றமயின் ஊடாக)
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7.1 தனியாள் ஆனவர் பங்குடறம/களின் பங்காளர் எனில்
பங்குடறமயின் பபயர்
ஏற்புறடயதல்ல

வ.அ.இ (TIN)

உரிறமயாண்றமயின் %

7.2 தனியாள் ஆனவர் கம்பனி/களின் பங்குதாரர் எனில்*
கம்பனியின் பபயர்

என்.டி.டி (தனியார்) லிமிடட்
டி.எஸ்.எஸ்.(தனியார்) லிமிடட்
எல்.தக.டி (தனியார்) லிமிடட்
தக.டி.டி.டி (தனியார்) லிமிடட்

வ.அ.இ. (TIN)

232323233
989898987
657896321
114365985

உரிறமயாண்றமணின் % (தநரடி/மறைமுகம்)
மூலதனம்
வருமானம்
வாக்களிக்கும்
தத்துவம்
15%
70%
56%
50.4%

15%
70%
56%
50.4%

15%
70%
56%
50.4%

இந்த கூற்றில் தரப்பட்டுள்ள விபரங்கள் யாவும் நான் அறிந்த வறரயில் சரியானறவ மற்றும்
பூரணமானறவ என நான் தவளிப்படுத்துகின்தறன். வரி உத்திதயாகத்தர் ஒருவருக்கு தவறான அல்லது
தபாய்யான கூற்றிறன சமர்ப்பித்தல் குற்றம் என்பறத நான் அறிதவன்.
தவளிப்படுத்துநரின் தபயர்: …………………………………………………………………………….
பதவிப் தபயர்: …………………………………………………………………………………
(உரிறமயாளர்/ பங்காளர்/ பணிப்பாளர்/ தசயலாளர்/ பிரதான உத்திதயாகத்தர்/ முறறயாக
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட முகவர்)

றகதயாப்பம்:
திகதி:
*கம்பனிகள் சட்டத்தின் கீழ் ஒருங்கிறணக்கப்பட்ட அறனத்து கம்பனிகறளயும் கருத்தில் பகாள்க
(கம்பனிகள் பபயர் பதிவுபுத்தகத்தில் இருந்து பபயர்கறள நீக்கிக்பகாண்ட கம்பனிகள் தவிர்ந்தறவ)
தமலும் 2019/2020 வரிமதிப்பீட்டாண்டின் தபாது ஏற்புறடய கம்பனியின் 10% பங்குகறள விட
குறைவான பங்குகறளயுறடய பங்குதாரர்கறள புைக்கணிக்கவும். தரப்பட்ட இடம் தபாதுமானதாக
இல்றல எனில், தனி தாள்கறளப் பயன்படுத்தவும்
குறிப்பு: இக் கூற்று, வரி உத்திதயாகத்தர் ஒருவருக்கு கூற்று ஒன்றாக தகாள்ளப்படுதல் தவண்டும்
என்பதுடன் ஒரு முக்கிய விடயத்தில் தபாய்யான அல்லது தவறாக வழிநடத்தும் நபர் 2017 ஆம்
ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உண்ணாட்டரசிறறச் சட்டத்தின் 181 ஆம் பிரிவின் கீழ் அல்லது தமற்
கூறப்பட்ட சட்டத்தின் 190 ஆம் பிரிவின் கீழ் ஏததனும் குற்றவியல் நடவடிக்றககளுக்கு
தபாறுப்புறடயவர் ஆதல் தவண்டும்.
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