
வருான விபத்திடட்ுக்கான அட்டவணைகர் – பகுதி ஆ 
வதிவுர்ர க்பனிகர், வதிவம்ம க்பனிகர், உருவகங்கர் ம்று் கூட்டுத்தாபனங்கர் பபான்மணவ 

வி திப்பீட்டாை்டு :  2018/2019 

வி செலுத்துந ்அணடார இய (TIN)          

 

வி விபத்திட்டிலுர்ரவாறு விசெலுத்துநின் சப்  
 

 
 

 
அட்டவணை – 08: கைிப்பீட்டுத் தார் 

 

விாபா வருான் 

பிிவு
*1

 அணடப்பட்ட ததாணககர்  

பிிவு 6(2)(a) சேணவக் கட்டை் 1001            

பிிவு 6(2)(b) வத்்தக ணகமருப்பு ததாடப்ிய் தபமப்பட்ட பிதி பன் 1002            

பிிவு 6(2)(c) மூயதனே ்தோத்துக்கரினது் தபாறுப்புகரினது் சதறிப்தபறுணகமலிருந்தான 

ஈடட்ுணககர் 
1003 

           

பிிவு 6(2)(d) ஆரினது விாபாத்தின் சத்ானத்திம்குட்படத்தக்க தோத்துக்கரின் சதறிப்தபறுணக  
1004 

           

பிிவு 6(2)(e) விாபாத்ணத நடாத்துவதம்கான ஆம்மலின் மீதான ட்டுப்பாடண்ட 

ஏம்றுக்தகார்வதம்கான பிதிபனாகப் தபமப்பட்ட ததாணக  
1005 

           

பிிவு 6(2)(f) விாபா் ததாடப்ிய் ஆரினாய் தபமப்பட்ட நன்தகாணடகரின் ததாணக  1006            

பிிவு 6(2)(g) விாபாத்துடன் பனுர்ர வணகமய் ே்பந்தப்பட்டணவயு் தபமப்பட்டணவயுான 

ததாணக 
1007 

           

பிிவு 6(2)(h) உர்ரடக்குவதம்கு சதணவப்படுத்தப்பட்ட சவறு ததாணககர் 1008            

அணடப்பட்ட சாத்த சதாணககர் (கூடுகர் 1001 இலிருந்து 1008 வணமயான கூடட்ுத்சதாணக) 1000            

கூடு 1000 இய் குறிப்பிடப்படாத விாபா வருானத்திய் வியக்கப்பட்டணவ (சதணவப்படின்)             

பிிவு 6(3)(a) வியக்கரிக்கப்பட்ட ததாணக 1501            

பிிவு 6(3)(a) இறுதி பிடித்துணவத்தய் தகாடுப்பனவுகர் 1502            

சாத்த வியக்கப்பட்ட சதாணக                                                                                        (கூடுகர் 1501+1502)  

                                                                                                           (அட்டவணை 8A இம்கு ொன சதாணக) 

1500            

பதறி அணடப்பட்ட சதாணக                                                                                          (கூடுகர் 1000- 1500 )                                                                                                                                                             

                                                                                                           (அட்டவணை 8A இம்கு ொன சதாணக) 

2000            

விாபா வருானத்திலிருந்து கழிப்பனவுகர்             

பிிவு 13 வத்்தக ணகமருப்புக்கான அனுதிப்பு (அட்டவணை 8B) 2501            

பிிவு 14 பழுது பாத்்தய்களு் சீாக்கலு் (அட்டவணை 8C) 2502            

பிிவு 15(1) ஆா்ேச்ியு்  அபிவிருத்திே ்தேயவுகளு் (அட்டவணை 8D) 2503            

பிிவு 15(2) கத்ததாழிய்ோ ்ஆ்பே ்தேயவுகர் (அட்டவணை 8E) 2504            

பிிவு 16(1)(a) மூயதன அனுதிப்புகர் (அட்டவணை 8F) 2505            

பிிவு 16(1)(b) ேேச்ீாக்கு் அனுதிப்புகர் (அட்டவணை 8G) 2506            

பிிவு 17 விாபாே ்தோத்துக்கணரயு் ம்று் தபாறுப்புக்கணரயு் சதறிப் 

தபறுவதன் மீதான நட்டங்கர்  

(அட்டவணை 8H) 
2507 

           

பிிவு 12 & 18 வட்டிேத்ேயவு உட்பட நிதிோ ்ஆகுதேயவிய் கழிக்கப்படத்தக்க ததாணக  (அட்டவணை 8J) 2508            

பிிவு 19 விாபாத்திலிருந்து சகாப்பட்ட நட்டங்கர்  2509            

பிிவு 24 உிண துமத்தய்/பதிவழித்தய்  2510            

   2511            

   2512            

   2513            

பிிவு 11 விாபாத்தின் மீதான உமப்பட்ட பிதான 

கழிப்பனவு 

                                                (அட்டவணை 8I) 2514            

அட்டவணை 06 தம்காலிக ேலுணககர்  2515            

முதலீடட்ு ஊக்குவிப்புக்கர் தவி்ந்த தாத்த கழிப்பனவுகர் 2500            

முதலீடட்ு ஊக்குவிப்புக்கர் தவி்ந்த வி திப்பிடம்பாயதான வருான்                                       (கூடு 2000-2500) 2600            

கழி : முதலீடட்ு ஊக்குவிப்புக்கர் 2700            

லிாபாத்திலிருந்தான லாிதிப்பிடற்பாயதான லருானம்                                                                                    (கூடு 2600-2700 )         

                                                    [அத்ததாகைானது >=0 னில்,லிபத்திட்டில் கூடு 20 இலுள்ர ததாகைக்குச்  சானது] 2999 
           

 
 

Form No. -  Asmt_CIT_002B_T 



முதலீட்டு லருானம் 

பிிவு
*1

 அகடப்பட்ட ததாகை 

பிிவு 7(2)(a) பங்ைியாபம், லட்டிைள், ைறிப்பனவுைள் லிதிப்பனவுைள் , ........பபான்மகல 3001            

பிிவு 7(2)(b) முதலீட்டுச் தசாத்துக்ைரினது பதமிப்தபறுகைிலிருந்தான ஈட்டுகைைள் 3002            

பிிவு 7(2)(c) முதலீட்டிகன நடாத்துலதற்ைான ஆற்மலின் ீதான ட்டுப்பாட்கட ற்றுக்தைாள்லதற்ைான 

பிதிபனாைப் தபமப்பட்ட ததாகை 
3003 

           

பிிவு 7(2)(d) முதலீடு ததாடர்பில் ஆரினால் தபமப்பட்ட நன்தைாகடைள் 3004            

பிிவு 7(2)(e) தயாத்தர்ைள், பந்தம் பிடித்தல் அல்யது சூதாட்டம் ன்பலற்மிலிருந்து தலற்மிமட்டுகை 
3005 

           

பிிவு 7(2)(f) உள்ரடக்குலதற்கு பதகலப்படுத்தப்பட்ட பலறு ததாகைைள் 3006            

அகடப்பட்ட தாத்தத் ததாகை (கூடுைள் 3001 இலிருந்து 3006 லகியான கூட்டுத்ததாகை) 3000            

முதலீட்டு லருானத்தில் லியக்ைப்பட்டகல (பதகலப்படின்)             

பிிவு 7(3)(a) லியக்ைரிக்ைப்பட்ட ததாகை 3501            

பிிவு 7(3)(a) இறுதி பிடித்துகலத்தல் தைாடுப்பனவுைள் 3502            

தாத்த லியக்ைப்பட்ட ததாகை                                                                                         (கூடுைள் 3501+3502) 

                                                                                                            (அட்டலகை 8A இற்கு சான ததாகை) 
3500 

           

பதமி அகடப்பட்ட ததாகை                                                                                            (கூடுைள் 3000-3500) 

                                                                                                            (அட்டலகை 8A இற்கு சான ததாகை) 
4000 

           

முதலீட்டு லருானத்திலிருந்து ைறிப்பனவுைள்             

பிிவு 11 முதலீட்டின் ீதான உமப்பட்ட பிதான ைறிப்பனவு                        (அட்டலகை 8I) 4501            

பிிவு 12 & 18 லட்டிச்தசயவு உட்பட நிதிசார் ஆகுதசயலில் ைறிக்ைப்படத்தக்ை ததாகை 4502            

பிிவு 19 முதலீட்டிலிருந்து பைாப்பட்ட நட்டங்ைள் 4503            

              

தாத்த ைறிப்பனவுைள் 4500            

லாி திப்பிடற்பாயதான முதலீட்டு லருானம்      (கூடு 4000-4500) [ததாகை > = 0 ஆின்,  அத்ததாகைானது 

லிபத்திட்டின் கூடு 30 இலுள்ர ததாகைக்குச்  சாகும்] 
4999 

           

 
 
கன லருானம் 

பிிவு
*1

 அகடப்பட்ட ததாகை 

பிிவு 8(1) பலறு  மூயங்ைரிலிருந்து தபமப்பட்ட ஈட்டுகைைளும் இயாபங்ைளும் (இத்ததாகை அட்டலகை 8A  

இற்கு சாகும்) 
5000 

           

கன லருான மூயங்ைரிலிருந்து லியக்ைப்பட்டகல (பதகலப்படின்)             

பிிவு 8(2)(a) லியக்ைரிக்ைப்பட்ட ததாகை 5501            

பிிவு 8(2)(b) இறுதி பிடித்துகலத்தல் தைாடுப்பனவுைள் 5502            

தாத்த லியக்ைப்பட்ட ததாகை                                                         (கூடுைள் 5501+5502) (அட்டலகை 8A) 5500            

பதமி அகடப்பட்ட ததாகை (கூடுைள் 5000-5500) ( இத் ததாகை லிபத்திட்டின் கூடு 40  இற்கு சாகும்) 

                                                                                                                                                                                                              
 

           

 
 
அட்டலகை8A: தாத்த லருானத்திற்ைான சுருக்ைம்  அட்டலகை 8B : லர்த்தைக் கைிருப்பியான அனுதிப்புைள் 

வருானக் கூம்றின்படிான 

தாத்த வருான் 
              ............     அன்று இருந்தலாமான 

ஆம்ப ீதி                                                                       
           

கழி: உர்ரடக்கு் வருான்              கூட்டு            
விாபா்   (கூடு 2000)             தைாள்லிகய            
முதலீடு  (கூடு 4000)             ைறி            
ஏணன வருான்  (கூடு 5000)             ..............அன்று இருந்தலாமான 

இறுதிீதி 
           

லியக்ைப்பட்டதாத்த லருானம் 

(கூடு1500 + 3500 + 5500) 

            வத்்தகக் ணகமருப்பியான 

அனுதிப்புைள் 

 [கூடு 2501 இற்கு சானது] 

           

 
 

அட்டலகை 8C: பழுது பார்த்தல்ைளும் சீாக்ைலும் 
தசாத்துைரின் 

லகுப்பு 

உமப்பட்டததாகை முன்ன ஆண்டின் குகமந்து 

தசல்லும் தபறுதி 

அனுதிக்ைக்கூடி  

ததாகை 

ைறிக்ைப்படத்தக்ை 

ததாகை 

தசாத்தின் பதய்ான அடிப்பகடில் 

பசர்க்ைப்படும் ததாகை*1 

01      
02      
03      
04      
05      

ைறிக்ைப்படத்தக்ை தாத்த ததாகை    [கூடு 2502 இற்கு சானது ]   

*
1
 அடுத்த லாிதிப்பாண்டிற்கு தைாண்டு தசல்யப்படத்தக்ைது. 



 

 

அட்டலகை 8D: ஆாய்ச்சி ற்றும் அபிலிருத்திச் தசயவுைள் 

லிாபாத்தின் தன்க ஆாய்ச்சிின் 

லகை 

ஆாய்ச்சி 

நிறுலனத்தின் தபர்  

உமப்பட்ட ததாகை ைறிக்ைப்படத்தக்ை 

ததாகை 

     

     

     

 

அட்டலகை 8E: ைத்ததாறில்சார் ஆம்பச் தசயவுைள் 

 தசயவுைரின் லகைைள் உமப்பட்டததாகை ைறிக்ைப்படத்தக்ை 

ததாகை 

   

   

   

   

 

அட்டலகை 8F:  2018 ப்ல் 01 அன்று அல்யது அதன் பின்பு லாங்ைப்பட்ட தசாத்துக்ைரின் ீதான மூயதன அனுதிப்புைள் 

தசாத்துைரின் 

லகுப்பு 

தசாத்துைரின் லிபம்  2018 ார்ச் 31ல் 

இருந்தலாமான   பதய்ான 

அடிப்பகட 

சகார்விணய/ 

பிிவு 14 இலு் 

பயதிகானது.*2
 

அந்த வ/ 

ஆை்டிம்கான 

பகாப்பட்ட  மூயதன 

அனுதிப்புகர் 

01     

02     

03     

04     

05     
2018 ப்ல்01ற்கு முன்னர்தைாள்லனவுதசய்ப்பட்ட தசாத்துக்ைரின் ீதான மூயதன அனுதிப்பு  

ஆகுதசயவு 2018 ார்ச் 31லகில் 

பைாப்பட்ட  ததாகை 

இந்த ைாயப்பகுதிில் 

பைாப்பட்டது. 

ீதி 

    

 
 லாிதிப்பாண்டிற்ைான பைாப்பட்டதாத்த  மூயதன அனுதிப்பு               

 

 

அட்டலகை 8G: சச்சீாக்கும் அனுதிப்புைள் 
தைாள்லனவுத்  

திைதி 

தசாத்துைரின் 

லிபைம்  

தசாத்துைரின் 

ஆகுதசயவு 

பைாப்பட்ட  

மூயதன 

அனுதிப்பு 

தசாத்தின் 

குகமந்து 

தசல்லும் 

தபறுதி 

தபமப்பட்ட பிதி 

பன் 

பைாப்பட்ட 

சச்சீாக்கும் 

அனுதிப்பு  

       

       

       

 

அட்டலகை 8H: லிாபாச் தசாத்துக்ைள் ற்றும் தபாறுப்புக்ைரின்  பதமிப் தபமகை ீதான நட்டங்ைள்    
மூயதன தசாத்துக்ைள்/ தபாறுப்புக்ைள் பற்மி லிபைம் தசாத்துக்ைள்/ 

தபாறுப்புக்ைரின் ஆகுதசயவு 

தபமப்பட்ட பிதி பன் பைாப்பட்ட நட்டம் 

    

    

    

    

 



அட்டலகை 8I :  தாத்த ைறிப்பனவுைரின் இைக்ைப்பாடு 

தசயவீனங்ைள்  (ைறிப்பனவு) பநடி 

ததாறிப்பாட்டுச் 

தசயவீனங்ைள்  

நிருலாைம் ற்றும் 

தாபனம்  

லிற்பகன ற்றும் லிநிபாைம்  நிதி பலறு 

லருான கூற்மின்படி ததாகை      

குமித்துகக்ைப்பட்ட 

ைறிப்பனவு 

     

லிாபாம்      

முதலீடு      

பிதான ைறிப்பனவு      

லிாபாம்      

முதலீடு      

அனுதிக்ைப்படாத(தசயவுைள்)      

*2  2017ம் ஆண்டு 24 இயக்ை உஅ சட்டத்தின் பிாிவு 14 இன் ைீறான பழுது பார்த்தல்ைளும் சீாக்ைலிற்கும்ான அனுதிக்ைப்படாத பயதிைததாகை. 

 
 
 

அட்டவணை  8J: லட்டிச்தசயவு உட்பட நிதிசார் ஆகுதசயலில் ைறிக்ைப்படத்தக்ை ததாகை 

உற்பத்திாரர்  உற்பத்திாரர் அல்யாதலர்  

கூமப்பட்ட  மூயதனம்             

ஒதுக்குைள்             

 விாபா் முதலீடு 

நிதிசாதனத்தின் தாத்தத் ததாகை 
                        

நிதிஆகு தசயவு 

முன்தைாைப்பட்ட ீதி                         
இந்த ைாயப்பகுதிக்ைானது                         

தாத்த நிதி ஆகுதசயவு                         
அனுதிக்ைத்தக்ை நிதி ஆகு தசயவு                         
முன்தைாண்டுதசல்யப்பட்டது                         
 

 

அட்டலகை  09 :  

அட்டலகை  9A: நிதித்தைலல்ைள் 

தாத்த இயாபம்             
பதமி இயாபம்   / லிாிலான லருானம்              
கன லிாிலான லருானம்             
இந்த லருடத்திற்ைான லாி ற்பாடு             
தாத்த கடன் விம்பணனகர்             
தாத்த ைடன் தைாள்லனவுைள்             
இந்த லருடத்திற்ைான தாத்த ஊதிங்ைள்              
இந்த லருடத்திற்ைான முடிவுறுத்துகை நன்கைள் 

 
            

 ஆ்ப மீதி இறுதி மீதி 

அன்றிலிருந்தவாமான ……../……/…….. அன்மிலிருந்தலாமான ……./……./…….. 

விாபாத்திய் தபமப்படத்தக்கணவ                        
ே்பந்தப்பட்ட தப்பினிடமிருந்து 

நிலுணவ  

                       

லிாபாத்தில்தசலுத்தப்படத்தக்ைகல                        

சம்பந்தப்பட்ட தப்பினாிற்ைான  நிலுகல                        
ஐக்கடன் ம்று் அமவிட 

முடிாக்கடனுக்கான ஏம்பாடுகர் 

                       



 

 

 

  
கைக்கா்வாரி

ன் தப ்

 
 

வ.அ.இ (TIN)  

ைைக்ைாய்லாராின் 

ைருத்து 

திருத்திகக்ைப்பட்டாத  லிடத்கத லலிமறுத்தல்  பலறு லிடம்    

திருத்திகக்ைப்பட்ட  உிண துமத்தய்  தகணதபறு்  பாதகானது  

 
 
 

லருான லிபத்திட்டில் தாலது லிபசட குமிப்புக்ைரிருப்பின்  தவுக்கூர்ந்து சுட்டிக்ைாட்டவும் 

 
 
 
 
 
 
 

 

அட்டலகை 09B : கைாற்மல் லிகயிடுதலுக்ைான லிபங்ைள்  

இகைப்தபாறுப்பு ததாறில் முற்சிைளுக் ைிகடபான கைாற்மல் லிகயிடுதல் ஆ்  இய்ணய  

தைாடுக்ைல் லாங்ைலுக்ைான தாத்த தபறுதி 
ேவ்சதே்  ( பிிவு76)             
உர்நாடட்ு ( பிிவு77)             

கைாற்மல் லிகயிடுதலுக்ைான   

தலரிப்படுத்துதல் படிலம் 

இகைக்ைப்பட்டுள்ரது  

 

 

ஆ்  இய்ணய  


