
 

2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இக்க உண்ணாட்டபசிறச் சட்டத்தின் 195 ஆம் பிரிவு நற்றும் 2021 ஆம் 

ஆண்டின் 10 ஆம் இக்க உள்ாட்டு இறவரி (திருத்தச்) சட்டத்தின் 58 ஆம் பிரிவு 

ததறவப்ாட்டிற்கா கூற்று 

(2019.04.01 முதல் 2020.03.31 வரபயிா - 2019/2020 வரி நதிப்பீட்டாண்டின் நிரரநரன கருத்தில் ககாண்டு 

அரத்து விபங்களும் நிபப்ப்டுதல் வவண்டும்.  

1. ரின் பனர்   

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. வினாப அறநப்பின் அல்து உருவகத்தின் பனரும் முகவரியும்  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ரின் வினாாப அறநப்பு அல்து உருவகத்தின் வறக (காருத்தநற்வற்ர நீக்குக):  

தனி உரிரநனார்/ங்குடரந/வரபனறுக்கப்ட்ட காறுப்பு கம்னி/ரனரவ    

 

4. வரி பசலுத்துர் அறடனா இக்கம்  ………………………………………………………………………….. 

 

5. 2019, ஏப்பிபல் 01 ஆபம்பிக்கும் வரி நதிப்பீட்டாண்டின் பநாத்த புபள்வு (2019/2020) 

ரூா. …………………………………………………………………….  

 

6. ர் ஒருவர் தனினாள் வரி பசலுத்துர் எனில், அத்தறகன ர் – (ற்புரடனதற்கு அரடனாம் இடவும்)  

அ.  ங்குடரநயின் ங்கார்         

ஆ.  கம்னி ஒன்றின் ணிப்ார்       

இ. கம்னி ஒன்றில் ங்குதாபர் 

ஈ. ரன உருவகங்கர அல்து ரன உருவகங்களில் இருந்து 

    கப்டும் ன்ரநகர நரமுகநாக கட்டுப்டுத்தல் - 

(ரன உருவகங்களின் உரிரநனாண்ரநயினூடாக) 

 

6.1 தனினாள் ஆவர், ங்குடரந/களின் ங்குதாபர் னில், 

ங்குடறநயின் பனர் வ.அ.இ. (TIN)  உரிறநனாண்றநயின் %  

   

   

   

   

 

ஆம் 

 

இல்ர

 ஆம் 

 
ஆம் 

 

ஆம் 

 

இல்ர 

இல்ர 

இல்ர 

Form No- FA/DC/2022/1/T 



6.2 தனினாள் ஆவர், கம்னி/கம்னிகளின் ணிப்ார் னில்,* 

கம்னியின் பனர் வ.அ.இ. (TIN)  உரிறநனாண்றநயின் %  

   

   

   

   
 

6.3  தனினாள் ஆவர், கம்னி/கம்னிகளின் ங்குதாபர் னில்,* 

கம்னியின் பனர்  வ.அ.இ. (TIN) உரிறநனாண்றநணின் % (தபடி/நறமுகம்) 

மூதம்  வருநாம் வாக்களிக்கும் 

தத்துவம்  

     

     

     

     

 

7. பபாருவர், தனினாள் வரிபசலுத்துர்ஒருவபாக இருந்து அவர்,  

 (ற்புரடனவற்றுக்கு அரடனாம் இடுக) 

அ.  ங்குடரந ஒன்றின் ங்கார் ஒருவர்        

ஆ. கம்னி ஒன்றின் ங்குதாபர் ஒருவர்  

இ. நரமுகநாக ரன உருவகங்கர கட்டுப்டுத்தல்  

அல்து ரன உருவகத்தில் இருந்து ன்ரநரன கறுதல்   

(ரன உருவகத்தின் க ாத்தாண்ரநயின் ஊடாக) 

 

7.1 தனினாள் ஆவர் ங்குடரந/களின் ங்கார் னில்  

ங்குடறநயின் பனர்  வ.அ.இ (TIN) உரிறநனாண்றநயின் %  

   

   

   

   

 

7.2 தனினாள் ஆவர் கம்னி/களின் ங்குதாபர் னில்* 

கம்னியின் பனர்  வ.அ.இ. (TIN) உரிறநனாண்றநணின் % (தபடி/நறமுகம்) 

மூதம்  வருநாம் வாக்களிக்கும் 

தத்துவம் 

     

     

     

     

ஆம் 

ஆம்  இல்ர 

இல்ர 

 இல்ர 

 

ஆம் 



இந்த கூற்றில் தபப்ட்டுள் விபங்கள் னாவும் ான் அறிந்த வரபயில்  ரினாரவ நற்றும் 

பூபணநாரவ  ான் கவளிப்டுத்துகின்வன். வரி உத்திவனாகத்தர் ஒருவருக்கு தவா 

அல்து காய்னா கூற்றிர  நர்ப்பித்தல் குற்ம் ன்ரத ான் அறிவவன்.  

கவளிப்டுத்துரின் கனர்: …………………………………………………………………………….  

தவிப் கனர்: ………………………………………………………………………………… 

(உரிரநனார்/ ங்கார்/ ணிப்ார்/ க னார்/ பிபதா உத்திவனாகத்தர்/ முரனாக 

அதிகாபநளிக்கப்ட்ட முகவர்) 

      

ரககனாப்ம்:…………………………………….. 

திகதி: ……………………………………………….. 

 

*கம்னிகள் சட்டத்தின் கீழ் ஒருங்கிறணக்கப்ட்ட அறத்து கம்னிகறயும் கருத்தில் பகாள்க 

(கம்னிகள் பனர் திவுபுத்தகத்தில் இருந்து பனர்கற நீக்கிக்பகாண்ட கம்னிகள் தவிர்ந்தறவ) 

தநலும் 2019/2020 வரிநதிப்பீட்டாண்டின் தாது ஏற்புறடன கம்னியின் 10% ங்குகற விட 

குறவா ங்குகறயுறடன ங்குதாபர்கற புக்கணிக்கவும். தபப்ட்ட இடம் தாதுநாதாக 

இல்ற எனில், தனி தாள்கறப் னன்டுத்தவும் 

குறிப்பு: இக் கூற்று, வரி உத்திவனாகத்தர் ஒருவருக்கு கூற்று ஒன்ாக ககாள்ப்டுதல் வவண்டும் 

ன்துடன் ஒரு முக்கினநா விடனத்தில் காய்னா அல்து தவாக வழிடத்தும் ர் 2017 ஆம் 

ஆண்டின் 24 ஆம் இக்க உண்ணாட்டபசிரச்  ட்டத்தின் 181 ஆம் பிரிவின் கீழ் அல்து வநற் 

கூப்ட்ட  ட்டத்தின் 190 ஆம் பிரிவின் கீழ் வதனும் குற்வினல் டவடிக்ரககளுக்கு 

காறுப்புரடனவர் ஆதல் வவண்டு 

 

 

 


