
 

வருான விபத்திட்டுக்கான அட்டவணைகள் – பகுதி ஆ 

வதிவுள்ர கம்பனிகள், வதிவற்ம கம்பனிகள், அமப்புகள் ற்றும் கூட்டுத்தாபனங்கள் பபான்மமவ. 

வரி திப்பீட்டாண்டு : 2018/2019 

வரி செலுத்துனர் அணடார இயக்கம் (TIN) 

விபத்திட்டில் காட்டியுள்ரவாறு வரி செலுத்துனரின் சபர் 

அட்டவணை– 08: கணிப்பீட்டுத் தாள்  

விாபா வருானம் 

பிரிவு
*1

 சபமப்பட்ட சதாணககள் 

பிரிவு 6 (2) (a) செணவக் கட்டைம் 1001 

பிரிவு 6 (2) (b) விாபா ணகயிருப்பு சதாடர்பில் சபமப்பட்ட ெலுணக  1002 

பிரிவு 6 (2) (c) மூயதன சொத்துக்களின் சதறிப்சபறுணக ஈட்டம் ற்றும் சபாறுப்புக்கள் 1003 

பிரிவு 6 (2) (d) 
நபரின் விாபாத்தின் சதய்ானத்துக்குட்படத்தக்க சொத்தின் 

சதறிப்சபறுணக  
1004 

பிரிவு. 6 (2) (e) 
விாபத்ணத நடாத்தி செல்லும் திமனின் கட்டுப்பாட்ணட 

ற்மணக்கான ெலுணக  
1005 

பிரிவு 6 (2) (f) விாத்திலிருந்து நபரினால் சபமப்பட்ட பரிசுகளின் சதாணக 1006 

பிரிவு 6 (2) (g) விாபாத்துடன் சதாடர்புணடவற்றிலிருந்து சபமப்பட்ட சதாணக 1007 

பிரிவு 6 (2) (h) உள்ரடக்கப்பட சவண்டி  ணன சதாணககள் 1008 

சபமப்பட்ட சாத்த சதாணக (1001 முதல் 1008 வணான கூடுகளின்  கூட்டுத்  சதாணக) 1000 

1000 ஆம் கூட்டிலிருந்து விாபா வருானத்திலிருந்தான வியக்களிப்பு (சதணவப்படின்) 

பிரிவு 6 (3) (a) வியக்களிக்கப்பட்ட சதாணக  1501 

பிரிவு  6 (3) (a) இறுதி பிடித்துணவத்தல் சகாடுப்பனவு 1502 

வியக்களிக்கப்பட்ட சதாணகயின் சாத்தம் (கூடு1501+1502)   (8A அட்டவணைக்கு ொன 

சதாணக) 
1500 

சபமப்பட்ட சதறி சதாணக   (கூடு1000 + 1500)     (8Aஅட்டவணைக்கு ொன 

சதாணக )      
2000 

விாபா வருானத்திலிருந்தான கழிப்பனவு 

பிரிவு . 13 வர்த்தக ணகயிருப்புக்கான விடுசதாணக   (அட்டவணை 8B) 2501 

பிரிவு  14 பழுதுபார்த்தல்களும் சீாக்கல்களும்  (அட்டவணை  8C) 2502 

பிரிவு  15 (1) ஆாய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்திக்கான செயவுகள்  (அட்டவணை  8D) 2503 

பிரிவு 15 (2) கத்சதாழில்ொர் ஆத்த நிணயச் செயவுகள்   ( அட்டவணை  8E) 2504 

பிரிவு  16 (1) 

(a) 
மூயதன விடுசதாணககள்  (அட்டவணை  8F) 2505 

பிரிவு 16 (1) (b) சீாக்கும் விடுசதாணககள்  (அட்டவணை  8G) 2506 

பிரிவு 17 
விாபா சொத்துக்கணரயும் சபாறுப்புக்கணரயும் சதறிப் 

சபறுவதன் மீதான நட்டங்கள்  (அட்டவணை  8H) 
2507 

பிரிவு  12 &18  
வட்டி செயவினங்கள் அடங்கயாக நிதிொர் ஆகுசெயவின் 

கழிக்கத்தக்க சதாணக   (அட்டவணை 8J) 
2508 

பிரிவு . 19 விாபாத்திலிருந்து சகாப்பட்ட நட்டங்கள் 2509 

பிரிவு . 24 உரிண துமப்பு அல்யது பதிவழிப்பு  2510 

2511 

2512 

2513 

பிரிவு  11 விாபாத்தில் ற்பட்ட  பிதான கழிப்பனவுகள்     (அட்டவணை 8I) 2514 

அட்டவணை 06 தற்காலிக ெலுணககள் 2515 

முதலீட்டு ஊக்குவிப்புகள் தவிர்ந்த சாத்த கழிப்பனவுகள் 2500 

முதலீட்டு ஊக்குவிப்புகள் தவிர்ந்த வரிதிப்பிடற்பாயதான வருானம் 

(கூடு 2000-2500) 
2600 

கழி : முதலீட்டு ஊக்குவிப்புகள் 2700 

விாபாத்திலிருந்தான வரிதிப்பிடற்பாயதான வருானம் (கூடு 2600 - 2700) 

[சதாணகானது >= 0 ஆயின், வருான விபத்திட்டின் கூடு 20 இன் சதாணகக்கு ொனது] 
2999 
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          *
1
 அடுத்த வரிதிப்பீட்டாண்டிற்கு மு/ககா/கெ  தக்கது 

 
 
  
 

முதலீட்டு வருானம்  

பிரிவு
*1

 சபற்றுக்சகாள்ரப்பட்ட சதாணககள்  

பிரிவு 7 (2) a பங்கியாபங்கள், வட்டி, கழிப்பனவுகள், விதிப்பனவுகள் சபான்மணவ  
3001 

 
           

பிரிவு 7 (2) b முதலீட்டுச் சொத்துக்களின் சதறிப்சபறுணகயிலிருந்தான ஈட்டம்  3002            

பிரிவு 7 (2) c 
முதலீட்ணட நடாத்துவதற்கான ஆற்மல் மீதான ட்டுப்பாட்ணட 

ற்றுக்சகாண்டணக்கான பிதிபயன்கள்  
3003            

பிரிவு. 7 (2) d முதலீடு சதாடர்பில் ஆளினால் சபமப்பட்ட நன்சகாணடகள்  3004            

பிரிவு. 7 (2) e 
சயாத்தர்கள், பந்தம் பிடித்தல் அல்யது சூதாட்டம் ன்பவற்றிலிருந்து 

சவற்றியீட்டுதல்கள் 
3005            

பிரிவு 7 (2) f உள்ரடக்கப்படுவதற்கு சதணவப்படுத்தப்பட்ட சவறு சதாணககள்  3006            

சபமப்பட்ட சாத்த சதாணககள் (3001 இலிருந்து 3006 வணயியான கூட்டுத்சதாணக) 3000            

முதலீட்டு வருானத்திலிருந்து வியக்களிக்கப்பட்டணவ (சதணவப்படின்)             

பிரிவு 7 (3) (a) வியக்களிக்கப்பட்ட சதாணக   3501            

பிரிவு 7 (3) (a) இறுதி பிடித்துணவத்தல் சகாடுப்பனவுகள்  3502            

தவிர்க்கப்பட்ட சாத்த சதாணக        (கூடு 3501 +3502)(8A அட்டவணைக்கு ொன 

சதாணக)                                                        
3500            

சபமப்பட்ட  சதறி சதாணக (கூடு 3000 – 3500)         (8A அட்டவணைக்கு ொன 

சதாணக)                                        
4000            

முதலீட்டு வருானத்திலிருந்தான கழிப்பனவுகள்              

பிரிவு. 11 முதலீடுகளுக்கு ற்பட்ட பிதான கழிப்பனவுகள்   (அட்டவணை 8I) 4501            

பிரிவு 12 &18 
வட்டி செயவினங்கள் அடங்கயாக நிதிச்செயவின் கழிக்கப்படத்தக்க 

சதாணககள்  
4502            

பிரிவு 19 முதலீட்டிலிருந்து சகாப்பட்ட  நட்டங்கள்  4503            

              

சாத்த கழிப்பனவுகள் 4500            

முதலீட்டிலிருந்தான வரிதிப்பிடற்பாயதான வருானம் (கூடு 4000- 4500) [சதாணக >= 0 

ஆயின், வருான விபத்திட்டின் கூடு 30 இற்கு ொன சதாணக] 
4999            

ணன வருானம் 

பிரிவு
 *1

 சபமப்பட்ட சதாணககள் 

பிரிவு 8 (1)  
ணன மூயங்களிலிருந்தான ஈட்டுணக ற்றும் இயாபம் (8A ஆம்  

அட்டவணைக்கு ொன சதாணக)                          
5000            

ணன வருான மூயங்களிலிருந்து வியக்களிக்கப்பட்டது (சதணவப்படின் )             

பிரிவு 8 (2) (a) வியக்களிக்கப்பட்ட  சதாணககள் 5501            

பிரிவு . 8 (2) (a) இறுதி பிடித்துணவத்தல் சகாடுப்பனவுகள் 5502            

வியக்களிக்கப்பட்ட சதாணகயின் சாத்தம் (கூடு 5501 + 5502)                (அட்டவணை 8A) 5500            

சபமப்பட்ட சதறி சதாணக (கூடு 5000 – 5500) [வருான விபத்திட்டின் 40 ஆம் கூட்டின் 

சதாணகக்கு ொனது] 
5999            

             

அட்டவணை 8A: நிக வருானச் சுருக்கம்   அட்டவணை 8B : வர்த்தக ணகயிருப்புக்கான அனுதிப்புக்கள்  

வருானக் கூற்றின் பிகாம் 

சதறி வருானம்   

            
 .........அன்று ஆம்ப மீதி  

           

கழி : உள்ரடக்கப்பட்ட 

வருானம்   

            கூட்டுக            

விாபாம்  (கூடு 2000)             சகாள்முதல் செயவு             

முதலீடு (கூடு 4000)             கழி            

ணன வருானம் (கூடு 5000)              ......அன்று இறுதி மீதி             

சாத்த வியக்களிக்கப்பட்ட 

வருானம் (கூடு 1500 + 3500 + 

5500) 

            வர்த்தக 

ணகயிருப்புக்கான 

அனுதிப்புக்கள் [2501 

ஆம் கூட்டிற்கு 

ொனது] 

           

அட்டவணை 8C: பழுதுபார்த்தலும் சீாக்கலும்  

சொத்தின் 

வகுப்பு 

ற்பட்ட சதாணக கடந்த வருடத்தில் 

பதிவழிக்கப்பட்ட சபறுதி  

அனுதிக்கத்தக்க  

சதாணக 

கழிக்கப்படத்தக்க 

சதாணக  

சதய்ான 

அடிப்பணடயில் 

செர்க்கப்பட்ட சதாணக*
1
           

01      

02      

03      

04      

05      

காத்த கழிக்கப்படத்தக்க கதாமக                               [2502 ஆம் கூட்டிற்கு ொனது]   
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அட்டவணை8D: ஆாய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்து செயவினங்கள்                       

விாபத்தின் இல்பு  ஆாய்ச்சி வமக ஆாய்ச்சி நிறுவனத்தின் 

கபர்  

ஏற்பட்ட கதாமக கழிக்கப்படத்தக்க கதாமக 

     

     

     

 

அட்டவணை 8E: கத்சதாழில் ஆத்த நிணயச் செயவுகள்  

கெயவின வமக ஏற்பட்ட கதாமக கழிக்கப்படத்தக்க கதாமக 

   

   

   

   

 

அட்டவணை 8F: 2012, ப்பில் 01 ஆம் திகதிக்கு பின்னர் சகாள்முதல் செய்ப்பட்ட சொத்தின் மூயதன அனுதிப்புக்கள்  

கொத்தின் 

வமக 

சொத்தின் விவைம்  2012, ார்ச் 31 அன்றுள்ரவாறு 

சதய்ான அடிப்பணட  

சகாள்முதல் செயவு /

பிரிவு 14 இலிருந்து 

துணகானது *
2
 

வ /ஆ இன் சபாதான 

மூயதன அனுதிப்பு 

சகால்  

01     

02     

03     

04     

05     

2012, ப்பில் 01 இற்கு முன்னர் சகாள்முதல் செய்ப்பட்ட சொத்துக்ளில்  மூயதன அனுதிப்பு  

செயவினம் 8102, ார்ச் 10 வம 

பகாப்ப்ட்ட கதாமக  

இந்த காயப்பகுதியில் 

பகாப்பட்டது  

மீதி 

    

 

வரி திப்பீட்டாண்டிற்கு பகாப்பட்ட காத்த மூயதன அனுதிப்பு               

 

அட்டவமை 8G: ெச்சீாக்கும் அனுதிப்புக்கள்  

சகாள்முதல் 

செய்ப்பட்ட 

திகதி   

சொத்தின்  

விவைம்  

சொத்தின் 

செயவு  

சகாப்பட்ட 

மூயதன 

விடுசதாணக  

சொத்தின் 

பதிவழிக்கப்பட்ட 

சபறுதி  

சபமப்பட்ட 

பிதிபயன்  

சகாப்பட்ட 

ெச்சீாக்கல் 

விடுசதாணக 

       

       

       

 

அட்டவமை 8H: விாபா கொத்து ற்றும்கபாறுப்புக்களின் பதறிப்கபறுமகயில் நட்டம்       

மூயதன சொத்துக்கள் /சபாறுப்புக்களின் விவைம்  சொத்து /சபாறுப்பின்செயவினம்  சபமப்பட்ட 

பிதிபயன் 

சகாப்பட்ட நட்டம்  

    

    

    

    

 

அட்டவணை 8I :சாத்த கழிப்பனவுகளின் சீாக்கம் 

கெயவினம்  

(கழிப்பனவு) 

பநடி கெற்பாட்டு 

கெயவினங்கள் 

நிருவாக ற்றும் 

தாபிப்பு  

விற்பமனயும் 

பகிர்ந்தளிப்பும்  

நிதி ஏமனமவ 

வருான கூற்றின் 

பிகாம் கதாமக  

     

குறித்துமக்கப்பட்ட 

கழிப்பனவு  

     

விாபாம்       

முதலீடு      

பிதான கழிப்பனவு      

விாபாம்      

முதலீடு      

அனுதிக்கப்படாத 

)செயவினங்கள் ) 

     

*2         *2   
8107 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இயக்க உண்ைாட்டசிமமச் ெட்டத்தின் 04 ஆம் பிரிவின் கீழ் அனுதிக்கப்படாத பழுதுபார்த்தல் ற்றும் சீாக்கலில் பயதிக கதாமக  
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அட்டவணை  8J: நிதிொர் ஆகுசெயவு  

உற்பத்திாரர் 
 உற்பத்திாரர்அல்யாத  

கூமப்பட்ட  மூயதனம்             

எதுக்குகள்             

 விாபாம் முதலீடு 

நிதிொதனத்தின் சாத்தத் சதாணக                         

நிதிச்கெயவு 

முன்சகாைப்பட்ட மீதி                         

அந்த காயப்பகுதிக்கான                         

சாத்த நிதிச்செயவு                         

அனுதிக்கத்தக்க நிதிச்செயவு                         

முன்சகாண்டுசெல்யப்படத்தக்க மீதி                         
    

 

 

  

வருான விபத்திட்டில் தாவது விசெட குறிப்புக்களிருப்பின்  தவுக்கூர்ந்து சுட்டிக்காட்டவும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டவமை  09 :  

அட்டவமை  9A: நிதித் தகவல்கள் 

சாத்த இயாபம்             

  சதறி இயாபம்   / விரிவான வருானம்              

ணன விரிவான வருானம்             

 இந்த வருடத்திற்கான வரி ற்பாடு             

சாத்த கடன் விற்பணனகள்             

சாத்த கடன் சகாள்வனவுகள்             

இந்த வருடத்திற்கான சாத்த ஊதிங்கள்              

இந்த வருடத்திற்கான முடிவுறுத்திணக நன்ணகள் 

 

            

 ஆம்ப மீதி இறுதி மீதி 

…../……/……. 

அன்றிலிருந்தவாமான 

……./……./…….. 

அன்றிலிருந்தவாமான 

விாபாத்தில் சபமப்படத்தக்கணவ                        

ெம்பந்தப்பட்ட தப்பினரிடதுருந்து நிலுணவ                         

விாபாத்தில்செலுத்தப்படத்தக்கணவ                        

ெம்பந்தப்பட்ட தப்பினரிற்கான  நிலுணவ                        

க்கடன் ற்றும் அமவிட முடிாக்கடனுக்கான ற்பாடுகள்                        

அட்டவமை 09B : மகாற்மல் விமயயிடுதலுக்கான விபங்கள்  

இணைப்சபாறுப்புசதாழில் முற்சிகளுக் கிணடசான சகாடுக்கல் வாங்கல்கள் ஆம்  இல்மய  

சகாடுக்கல் வாங்கலுக்கான சாத்த சபறுதி 
ெர்வசதெம்  ( பிரிவு76)             

உள்நாட்டு ( பிரிவு77)             

இணைப் சபாறுப்புத்சதாழில் முற்சிகளுக்கிணடசான சாத்த கடன் சபறுதி             

இணைப் சபாறுப்புத்சதாழில் முற்சிகளுக்கிணடசான சாத்த நிதி ாற்றீட்டு 

சபறுதி 
            

ணகாற்மல் விணயயிடுதலுக்கான   

சவளிப்படுத்துதல் படிவம் 

இணைக்கப்பட்டுள்ரது  

விபத்திட்டு அட்டவணை 1 ஆம்  இல்மய  

விபத்திட்டு அட்டவணை 2 
ஆம்  இல்மய  

கைக்காய்வாரரின் 

சபர் 

 

 

வ .அ.இ ) TIN(  

கைக்காய்வாரரின் 

கருத்து 

திருத்திணக்கப்பட்டாத  விடத்ணத 

வலியுறுத்தல் 

 சவறு விடம்    

திருத்திணக்கப்பட்ட  உரிண துமத்தல்  தகணசபறும்  பாதகானது  
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