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வருமான விபரத்திரட்டுக்கான அட்டவைணகள் – பகுதி ஆ 
வதி ள்ள கம்பனிகள், வதிவற்ற கம்பனிகள், உ வகங்கள் மற் ம் கூட் த்தாபனங்கள் ேபான்றைவ 

 

வரி மதிப்படீ்டாண்டு : 2020/2021 
 
        

வாி ெச த் னர் அைடயாள இலக்கம் (TIN)           
விபரத்திரட் ல் காட் ள்ளவா  வாி ெச த் னாின் ெபயர்  

அட்டவைண– 08: கணிப்பீட் த் தாள்  
* கணிப்பீட் த்தாள் சமர்ப்பிக்கப்பட் ப்பின் அட்டவைண 08 கட்டாயமான  அல்ல 
வியாபார வ மானம்  

பிாி *1 ெபறப்பட்ட ெதாைககள் 

பிாி  6 (2) (a) ேசைவக் கட்டணம்  1001            

பிாி  6 (2) (b) வியாபார ைகயி ப்  ெதாடர்பில் ெபறப்பட்ட ச ைக  1002            

பிாி  6 (2) (c) லதன ெசாத் க்களின் ேதறிப்ெப ைக ஈட்டம் மற் ம் ெபா ப் க்கள்   1003            

பிாி  6 (2) (d) நபாின் வியாபாரத்தின் ேதய்மானத் க்குட்படத்தக்க ெசாத்தின் ேதறிப்ெப ைக  1004            

பிாி . 6 (2) (e) வியாபரத்ைத நடாத்தி ெசல் ம் திறனின் கட் ப்பாட்ைட ஏற்றைமக்கான ச ைக  1005            

பிாி  6 (2) (f) வியாரத்தி ந்  நபாினால் ெபறப்பட்ட பாிசுகளின் ெதாைக  1006            

பிாி  6 (2) (g) வியாபாரத் டன் ெதாடர் ைடயவற்றி ந்  ெபறப்பட்ட ெதாைக  1007            

பிாி  6 (2) (h) உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  ஏைனய ெதாைககள்  1008            

ெபறப்பட்ட ெமாத்த ெதாைக (1001 தல் 1008 வைரயான கூ களின்  கூட் த்  ெதாைக) 1000            

1000  ஆம் கூட் ந்  வியாபார வ மானத்தி ந்தான விலக்களிப்  (ேதைவப்ப ன்)              

பிாி  6 (3) (a)  விலக்களிக்கப்பட்ட  ெதாைககள் 1501            

பிாி   6 (3) (a)  இ தி பி த் ைவத்தல் ெகா ப்பன   1502            
விலக்களிக்கப்பட்ட ெதாைகயின் ெமாத்தம் (கூ 1501+1502)     (8A அட்டவைணக்கு சமமான ெதாைக) 1500            
ெபறப்பட்ட ேதறிய ெதாைக        (கூ 1000 - 1500)     (8A அட்டவைணக்கு சமமான ெதாைக )                      2000            

வியாபார வ மானத்தி ந்தான கழிப்பன               

பிாி  . 13 வர்த்தக ைகயி ப் க்கான அ மதிப் கள்                          (அட்டவைண 8B) 2501            

பிாி   14 ப பார்த்தல்க ம் சீராக்கல்க ம்                                   (அட்டவைண  8C) 2502            

பிாி   15 (1) ஆராய்ச்சி மற் ம் அபிவி த்திக்கான ெசல கள்                (அட்டவைண  8D) 2503            

பிாி  15 (2) கமத்ெதாழில்சார் ஆயத்த நிைலச் ெசல கள்                       (அட்டவைண  8E) 2504            

பிாி   16 (1) (a) லதன அ மதிப் கள்                                                      (அட்டவைண  8F) 2505            

பிாி  16 (1) (b) சமச்சீராக்கும் அ மதிப் கள்                                              (அட்டவைண  8G) 2506            

பிாி  17  
வியாபார ெசாத் க்கைள ம் ெபா ப் க்கைள ம் ேதறிப் ெப வதன் மீதான நட்டங்கள் 
                                                                                                          (அட்டவைண  8H)       2507            

பிாி   12 &18  வட்  ெசலவினங்கள் அடங்கலாக நிதிசார் ஆகுெசலவின் கழிக்கத்தக்க ெதாைக    (அட்டவைண 8J)         2508            

பிாி  . 19  வியாபாரத்தி ந்  ேகாரப்பட்ட நட்டங்கள்  2509            

பிாி  . 24 உாிைம றப்  அல்ல  பதிவழிப்   2510            
  2511            

  2512            

  2513            

பிாி   11 வியாபாரத்தில் ஏற்பட்ட  பிரதான கழிப்பன கள்    (அட்டவைண 8I)                 2514            

அட்டவைண 06 தற்கா க ச ைககள்  2515            

தலீட்  ஊக்குவிப் கள் தவிர்ந்த ெமாத்த கழிப்பன கள் (2501ெதாடக்கம் 2515 வைரயான கூ களின் கூட் த்ெதாைக) 2500            
தலீட்  ஊக்குவிப் கள் தவிர்ந்த வாிமதிப்பிடற்பாலதான வ மானம்      (கூ  2000-2500) 2600            

கழி : தலீட்  ஊக்குவிப் கள்  2700            

வியாபாரத்தி ந்தான வாிமதிப்பிடற்பாலதான வ மானம் (கூ  2600 - 2700) [ெதாைகயான  
> = 0 ஆயின், வ மான விபரத்திரட் ன் கூ  20 இன் ெதாைகக்கு சமமான ] 

2999            

Form No. -  Asmt_CIT_002B_T 



 
 
   

ஏைனய வ மானம் 
பிாி  *1 ெபறப்பட்ட ெதாைககள் 

பிாி  8 (1)  
ஏைனய லங்களி ந்தான ஈட் ைக மற் ம் இலாபம்                                 
(8A ஆம்  அட்டவைணக்கு சமமான ெதாைக)                          5000            

ஏைனய வ மான லங்களி ந்  விலக்களிக்கப்பட்ட  (ேதைவப்ப ன் )             

பிாி  8 (2) (a) விலக்களிக்கப்பட்ட  ெதாைககள் 5501            

பிாி  8 (2) (a) இ தி பி த் ைவத்தல் ெகா ப்பன கள் 5502            
விலக்களிக்கப்பட்ட ெதாைகயின் ெமாத்தம் (கூ  5501 + 5502)                                   (அட்டவைண 8A) 5500            
ெபறப்பட்ட ேதறிய ெதாைக (கூ  5000 – 5500) [வ மான விபரத்திரட் ன் 40 ஆம் கூட் ன் ெதாைகக்கு 
சமமான ] 

5999            

 

தலீட்  வ மானம்  

பிாி *1 ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ெதாைககள்  

பிாி  7 (2) a பங்கிலாபங்கள், வட் , கழிப்பன கள், விதிப்பன கள் ேபான்றைவ  3001            
பிாி  7 (2) b தலீட் ச் ெசாத் க்களின் ேதறிப்ெப ைகயி ந்தான ஈட்டம்  3002            

பிாி  7 (2) c தலீட்ைட நடாத் வதற்கான ஆற்றல் மீதான மட் ப்பாட்ைட 
ஏற் க்ெகாண்டைமக்கான பிரதிபலன்கள்  3003            

பிாி . 7 (2) d தலீ  ெதாடர்பில் ஆளினால் ெபறப்பட்ட நன்ெகாைடகள்  3004            

பிாி . 7 (2) e ெலாத்தர்கள், பந்தயம் பி த்தல் அல்ல  சூதாட்டம் என்பவற்றி ந்  
ெவற்றியீட் தல்கள் 3005            

பிாி  7 (2) f உள்ளடக்கப்ப வதற்கு ேதைவப்ப த்தப்பட்ட ேவ  ெதாைககள்  3006            
ெபறப்பட்ட ெமாத்த ெதாைககள் (3001 இ ந்  3006 வைரயிலான கூட் த்ெதாைக) 3000            

தலீட்  வ மானத்தி ந்  விலக்களிக்கப்பட்டைவ (ேதைவப்ப ன்)             

பிாி  7 (3) (a) விலக்களிக்கப்பட்ட ெதாைககள் 3501            

பிாி  7 (3) (a) இ தி பி த் ைவத்தல் ெகா ப்பன கள்  3502            
விலக்களிக்கப்பட்ட  ெமாத்த ெதாைக (கூ  3501 +3502)     (8A அட்டவைணக்கு சமமான ெதாைக)           3500            

ெபறப்பட்ட  ேதறிய ெதாைக (கூ  3000 – 3500)         (8A அட்டவைணக்கு சமமான ெதாைக)       4000            

தலீட்  வ மானத்தி ந்தான கழிப்பன கள்              

பிாி . 11 தலீ க க்கு ஏற்பட்ட பிரதான கழிப்பன கள்   (அட்டவைண 8I) 4501            

பிாி  12 &18 வட்  ெசலவினங்கள் அடங்கலாக நிதிச்ெசலவின் கழிக்கப்படத்தக்க 
ெதாைககள்  4502            

பிாி  19 தலீட் ந்  ேகாரப்பட்ட  நட்டங்கள்  4503            

              

ெமாத்த கழிப்பன கள் 4500            
தலீட் ந்தான வாிமதிப்பிடற்பாலதான வ மானம் (கூ  4000- 4500) [ெதாைக >= 0 

ஆயின், வ மான விபரத்திரட் ன் கூ  30 இற்கு சமமான ெதாைக] 4999            

 

அட்டவைண 8A: ெமாத்த வ மானச் சு க்கம்   அட்டவைண 8B : வர்த்தக ைகயி ப் க்கான அ மதிப் க்கள்  
வ மானக் கூற்றின் பிரகாரம் ேதறிய 
வ மானம்   

            .......ஆம் திகதிக்கு ஆரம்ப மீதி            

கழி : உள்ளடக்கப்பட்ட வ மானம்               கூட் க            

வியாபாரம்                    (கூ  2000)             ெகாள் தல் ெசல              

தலீ                          (கூ  4000)             கழி            

ஏைனய வ மானம்       (கூ  5999)             ......ஆம் திகதிக்கு இ தி மீதி            
ெமாத்த விலக்களிக்கப்பட்ட 
வ மானம் (கூ  1500 + 3500 + 5500) 

            வர்த்தக ைகயி ப் க்கான 
அ மதிப் க்கள் [2501 ஆம் 
கூட் ற்கு சமமான ] 

           

அட்டவைண 8C: ப பார்த்த ம் சீராக்க ம்  
ெசாத்தின் 
வகுப்  

உறப்பட்ட ெதாைக கடந்த வ டத்தில் 
பதிவழிக்கப்பட்ட ெப மதி  

அ மதிக்கத்தக்க  ெதாைக கழிக்கப்படத்தக்க ெதாைக  ேதய்மான அ ப்பைடயில் 
ேசர்க்கப்பட்ட ெதாைக*1           

      

      

      

      

      
ெமாத்த கழிக்கப்படத்தக்க ெதாைக                               [2502 ஆம் கூட் ற்கு சமமான ]   
*1  அ த்த வாி மதிப்பீட்டாண் ற்கு ன்ெகாண்  ெசல்லத் தக்க  



 
அட்டவைண 8D: ஆராய்ச்சி மற் ம் அபிவி த்  ெசலவினங்கள்                       

வியாபரத்தின் இயல்  ஆராய்ச்சி வைக ஆராய்ச்சி நி வனத்தின் 
ெபயர் 

உறப்பட்ட ெதாைக கழிக்கப்படத்தக்க ெதாைக 

     
     
     
கழிக்கப்படத்தக்க த் ெதாைக  

 

அட்டவைண 8 E: கமத்ெதாழில் ஆயத்த நிைலச் ெசல கள்  
ெசலவின வைக உறப்பட்ட ெதாைக கழிக்கப்படத்தக்க ெதாைக 

   
   
   
   
கழிக்கப்படத்தக்க த் ெதாைக  

 

அட்டவைண 8 F: 2018 ஏப்ரல் 1 ஆம் திகதி அன்ேறா  அல்ல   அதற்கு  பின்னேரா  ைகெகாள்ளப்பட்ட ெசாத் க்கள் மீதான லதன அ மதிப் கள் 
ெசாத்தின் 

வைக 
ெசாத்தின் விவரணம் 2020 மார்ச் 31 

அன் ள்ளவா  ேதய்மான 
அ ப்பைட 

ைகெகாள்ளல் ெசல / 
பிாி  14 இன் 
மிைகயான *2 

வாி மதிப்பீட்டாண் ன் 
ேபாதான லதன 

அ மதிப் கைள ேகாரல் 

01     

02     

03     

04     

05     

கழிக்கப்படத்தக்க த் ெதாைக  
2018 ஏப்ரல் 01 இற்கு ன்னர்  ைகெகாள்ளப்பட்ட ெசாத் க்கள் மீதான லதன அ மதிப் கள் 

ெசலவினம் 2020 மார்ச் 31 வைர ேகாரப்பட்ட  
ெதாைக 

இந்த காலப்பகுதியில் 
ேகாரப்பட்ட  

மீதி 

    

 

வாி மதிப்பீட்டாண் ற்கு ேகாரப்பட்ட ெமாத்த லதன அ மதிப்                
 

அட்டவைண 8G: சமச்சீராக்கும் அ மதிப்  
ெகாள் தல் 

ெசய்யப்பட்ட 
திகதி 

ெசாத்தின்  
விவரணம் 

ெசாத்தின் 
ெசல  

ேகாரப்பட்ட லதன 
அ மதிப்  

ெசாத்தின் 
பதிவழிக்கப்பட்ட 

ெப மதி 

ெபறப்பட்ட 
பிரதிபலன் 

ேகாரப்பட்ட 
சமச்சீராக்கல் 
அ மதிப்  

       

       

       
 

அட்டவைண 8H: வியாபார ெசாத்  மற் ம் ெபா ப் க்களின் ேதறிப்ெப ைகயில் நட்டம்       
லதன ெசாத் க்கள் ெபா ப் க்களின் விவரணம் ெசாத்  /ெபா ப்பின் ெசலவினம் ெபறப்பட்ட பிரதிபலன் ேகாரப்பட்ட நட்டம்  

    
    
    
கழிக்கப்படத்தக்க ெமாத்த ெதாைக    

 

அட்டவைண 8I :ெமாத்த கழிப்பன களின் சீராக்கம் 

ெசலவினம்  (கழிப்பன ) ேநர  ெசயற்பாட்  
ெசலவினங்கள் 

நி வாக மற் ம் 
தாபிப்  

விற்பைன ம் 
பகிர்ந்தளிப் ம் 

நிதி ஏைனயைவ 

வ மான கூற்றின் பிரகாரம் ெதாைக       
குறித் ைரக்கப்பட்ட கழிப்பன        
வியாபாரம்       

தலீ       
பிரதான கழிப்பன       
வியாபாரம்      

தலீ       
அ மதிக்கப்படாத (ெசலவினங்கள்)*3      

*2    2017 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க உண்ணாட்டரசிைறச் சட்டத்தின் 14 ஆம் பிாிவின் கீழ் கடந்த வ டங்களில் அ மதிக்கப்படாத ப பார்த்தல் மற் ம் சீராக்க ல் 
ேமலதிக ெதாைக 
*3  அ மதிக்கப்படாத ெசலவினங்களின் பட் யல் (ெசலவின் தன்ைம மற் ம் ெதாைக) விபரத்திரட் டன் இைணக்கப்ப தல் / பதிேவற்றப்ப தல் ேவண் ம். 

 



அட்டவைண  8J: நிதிசார் ஆகுெசல   

உற்பத்தியாளர்  உற்பத்தியாளர்அல்லாத  

கூறப்பட்ட  லதனம்             
ஒ க்குகள்             

 வியாபாரம் தலீ  

நிதிச்சாதனத்தின் ெமாத்தத் ெதாைக                         
நிதிச்ெசல  

ன்ெகாணரப்பட்ட மீதி                         
அந்த காலப்பகுதிக்கான                         

ெமாத்த நிதிச்ெசல                          
அ மதிக்கத்தக்க நிதிச்ெசல                          

ன்ெகாண்  ெசல்லப்படத்தக்க மீதி                         
      

 

 

   

வ மான விபரத்திரட் ல் ஏதாவ  விேசட குறிப் க்களி ப்பின்  தய க்கூர்ந்  சுட் க்காட்ட ம் 
 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டவைண  09 :  
அட்டவைண  09A: நிதித் தகவல்கள் 
ெமாத்த இலாபம்             

 ேதறிய இலாபம்   / விாிவான வ மானம்              
ஏைனய விாிவான வ மானம்             
 இந்த வ டத்திற்கான வாி ஏற்பா              
ெமாத்த கடன் விற்பைனகள்             
ெமாத்த கடன் ெகாள்வன கள்             
இந்த வ டத்திற்கான ெமாத்த ஊதியங்கள்              
இந்த வ டத்திற்கான த் ைக நன்ைமகள்             

 ஆரம்ப மீதி இ தி மீதி 
…../……/……. அன்றி ந்தவாறான ……./……./…….. அன்றி ந்தவாறான 

வியாபாரத்தில் ெபறப்படத்தக்கைவ                        
சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினாிடமி ந்  நி ைவ                         
வியாபாரத்தில் ெச த்தப்படத்தக்கைவ                        
சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினாிற்கான  நி ைவ                        
ஐயக்கடன் மற் ம் அறவிட 

யாக்கட க்கான ஏற்பா கள் 
                       

அட்டவைண 09 B : ைகமாற்றல் விைலயி த க்கான விபரங்கள்  
இைணப்ெபா ப்  ெதாழில் யற்சிக க் கிைடேயான ெகா க்கல் வாங்கல்கள் ஆம்  இல்ைல  

ெகா க்கல் வாங்க க்கான ெமாத்த ெப மதி 
சர்வேதசம்  ( பிாி 76)             

உள்நாட்  ( பிாி 77)             
நிதிக் கூற்றில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள இைணப் ெபா ப் த் ெதாழில் யற்சிக க்கிைடேயயான 
ெமாத்த கடன் ெப மதி             

நிதிக் கூற்றில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள இைணப் ெபா ப் த் ெதாழில் யற்சிக க்கிைடேயயான 
ெமாத்த நிதி மாற்றீட்  ெப மதி             

கணக்காய்வாளாின் ெபயர் 
 

 

வ.அ.இ. (TIN)  

கணக்காய்வாளாின் க த்  
தி த்தியைமக்கப்படாத  விடயத்ைத வ த்தல்  ேவ  விடயம்  ெதளிவான  
தி த்தியைமக்கப்பட்ட  உாிைம றத்தல்  தகைமெப ம்  பாதகமான   


