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லருான லிபத்திட்டு
லதிவுக் கம்பனிகள், லதிலல்யாக் கம்பனிகள் ற்ரம் கூட்டுத்தாபனங்கள் பபான்மவல.
லாி திப்பீட்டாண்டு : 2017/2018

லாி செலுத்துனர் அவடார இயக்கம் (TIN)
பகலாி

லறங்கி திகதி:

சகாடுப்பனவுத் திகதி:

பிாிவு – 01: இயாபங்கள் ற்ரம் லருானத்தின் சலரிப்படுத்துவக
லாிிலிருந்து லியக்கரிப்பு சபற்ம இயாபங்களும் லருானங்களும்

(அட்டலவை 01)

10

லாி லிதிப்பனவுக்கு சபாரப்பாகக் கூடி இயாபங்கள் ற்ரம் லருானம்
லர்த்தகம்/லிாபாத்திலிருந்தான இயாபங்கள்

a
b
c
d

(அட்டலவை 02)

லட்டி
பங்கியாபங்கள்
லாடவககள்

20
30
40
50

e

ஆண்டுத் சதாவககள், பலத்துாிவக் கட்டைம்
பபான்மவல

60

f

பலர ஏபதனும் பயங்கரிலிருந்தான லருானம்

70

சாத்த நிதிச்ெட்ட லருானம்

(20+30+40+50+60+70)

சாத்த நிதிச்ெட்ட லருானத்தின் பகுதிாக அவாத லருானம்

80
90

சாத்த நிதிச்ெட்ட லருானத்திலிருந்தான கறிப்பனவுகள்
லர்த்தகம் அல்யது லிாபாத்திலிருந்து கறிக்கத்தக்க நட்டங்கள் (அட்டலவை 3, 3அ,3ஆ)

செலுத்தப்பட்ட லட்டி அல்யது ஆண்டுத் சதாவககள்

100
110

சாத்த நிதிச்ெட்ட லருானத்திலிருந்தான சா.கறிப்பனவுகள் (100+110)

120

லாி திப்பிடத்தக்க லருானம்

(120>80 எனின், “0” ஆகும்) (80-120)

130

லாி திப்பிடத்தக்க லருானத்திலிருந்தான கறிப்பனவுகள்
தவகவலாய்ந்த சகாடுப்பனவுகள்

லாி லிதிக்கத்தக்க லருானம்
செலுத்தத்தக்க லாிக் கைிப்பீடு
a லிபெட வீதத்தில் லாி லிதிக்கத்தக்க லருானம் ீதான லாி
b லாி லிதிக்கத்தக்க லருான ீதி ீதான லாி
c சாத்த பங்கியாபங்கள் ீதான லாி
d அனுப்புதல்கள் ீதான லாி
e பகித்தக்க இயாபங்கள் ீதான லாி

(அட்டலவை 04)

140

(130-140)

150

(அட்டலவை 04)

(அட்டலவை 6ஆ)

160
170
180
190
200

(160+170+180+190+200)

210

(அட்டலவை 07)

220

செலுத்தத்தக்க லாி ீதி

(210 > 220 எனின், 210-220 ஆகும்)

230

பகாப்பட்ட ீரரிப்பு

(210 < 220 எனின், 220-210 ஆகும்)

240

செலுத்தத்தக்க சாத்த லாி
லாி லவுகள்
சாத்த லாி லவுகள்
)

(அட்டலவை 05)
(அட்டலவை 06)
(அட்டலவை 6அ)

சபரதிகவர தவுசெய்து இ.ரூபாலில் குமிப்பிடவும்

பிாிவு – 02: ஏவன லிபங்கள்
தவுசெய்து கைக்காய்வு செய்ப்பட்ட நிதிக்கூற்ரக்கு அவலாக லிபங்கவரச் ெர்ப்பிக்கவும்.

01 லிாபாப் புள்வு – சபாரப்பாகக் கூடி
02 லிாபாப் புள்வு – லியக்கரிப்பு சபற்ம
சாத்த புள்வு

(01+02)

சாத்த இயாபம் (GP)
03 ஏவன லருானம்
04 நிருலாக ற்ரம் தாபனச் செயவுகள்
05 லிற்பவன ற்ரம் லிநிபாகச் செயவுகள்
06 நிதிச் செயவுகள்
07 ஏவன செயவுகள்
பதமி இயாபம் / லிாிலான லருானம்

(GP+03-04-05-06-07)

ஏவன லிாிலான லருானம்
சாத்த கடன் லிற்பவனகள் / லறங்கல்
சாத்த கடன் சகாள்லனவுகள்
லாி திப்பீட்டாண்டில் நிவயான சொத்துக்கரின் பெர்க்வக
லலலல/ ாா / திதி ஆந் திகதிில்
உள்ரலாமான ஆம்ப ீதி

லலலல/ ாா / திதி ஆந் திகதிில்
உள்ரலாமான இரதி ீதி

லிாபா இருப்பு
பயப் சபாருட்கள்
நவடசபரம் பலவய
லிாபா சபமத்தக்கவலகள்
சதாடர்புவட தப்புக்கரிலிருந்து லருதிானவலகள்

லிாபா செலுத்தத்தக்கவலகள்

சதாடர்புவட தப்புக்களுக்கு
செலுத்தத்தக்கவலகள்

பிாிவு – 03: சலரிப்படுத்துவக
கம்பனிின் செயாரர் /
பதன்வ அலுலயாின் சபர்
கம்பனிின் பகாவத்துலப்
பைிப்பாராின் சபர்
இந்த லிபத்திட்டில் தப்பட்டுள்ர லிபங்கள் ாவும் நான் அமிந்த லவில் உண்வானவலயும் ொிானவலயும் என்பதுடன், பழுவாகப்
பூைப்படுத்தப்பட்டுள்ரன எனவும் சலரிப்படுத்துகின்பமன். இந்த லிபத்திட்டு சதாடர்பில் தலமான அல்யது பிவறான தகலல்கரிவன லறங்குலது அல்யது
சபாய்ான லிபங்கவர லறங்குலது அல்யது தலமான பவமில் தாாிப்பது தண்டவனக்குாி குற்மசன்பதவனயும் நானமிபலன்.

சலரிப்படுத்துபலாின்
பழுப்சபர்
பதலி
(பகாவத்துல பைிப்பாரர் / செயாரர் / பதன்வ அலுலயர்)
சதாவயபபெி இயக்கம்

வக.சதாவயபபெி

ின்னஞ்ெல்
சலரிப்படுத்துபலாின்
வகசாப்பம்
திகதி:

உத்திபாகபூர்ல இயச்ெிவன
D

D

/

M

M

/

Y

Y

Y

Y

 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இயக்க உள்நாட்டு இவமலாிச் ெட்டத்தின் பிாிவு106(7) இன் கீறான அமிலித்தல் ற்ரம் பிாிவு 213 இன் கீழ்

லிதித்துவக்கப்பட்ட படிலம்

2018 ார்ச் 31 ஆம் திகதி படிலவடந்த ஆண்டுக்கான சலரிப்படுத்தி லருானபம் ஏவன லிபங்களும்

கைக்காய்வு செய்ப்பட்ட அமிக்வககள் ற்ரம் அட்டலவைகள்

ெர்ப்பிக்கப்பட பலண்டி பலர ஏபதனும் ஆலைங்கள்
 அட்டலவைகளுடன் பவமாகப் பூர்த்தி செய்ப்பட்ட படிலத்திவன 2018 நலம்பர் 30 ஆம் திகதின்ர அல்யது அதற்கு பன்பாக உள்நாட்டு
இவமலாித் திவைக்கரத்திற்குக் கிவடக்கக் கூடிதாக அனுப்பி வலக்கவும்.
 பிவறான லிபத்திட்டிவனச் ெர்ப்பிக்கின்ம, லிபத்திட்டிவனச் ெர்ப்பிக்காத எலபனும் ஆள் ீது தண்டப் பைங்கள் லிதிக்கப்படும்
என்பதவனயும் உாி திகதிகரில் லாிக் சகாடுப்பனலிவன பற்சகாள்ராவக்கான தண்டப் பைங்கள் பெர்ந்த அடிப்பவடில் அமவீடு
செய்ப்படும் என்பதவனத் தவுசெய்து கலனத்தில் சகாள்க.

