
 
 

அட்டவணை – 08: கணிப்பீட்டுத் தாள் *  

* கணிப்பீடு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தால் அட்டவணை 8 கட்டாயமானது அல்ல   
வியாபார வருமானம் 

பிரிவு *1 பபறப்பட்ட ப ரகைைள் 

பிரிவு 6 (2) (a) சேகைக் ைட்டணம்  1001            

பிரிவு 6 (2) (b) ைியரபரர கையிருப்பு ப ரடர்பில் பபறப்பட்ட ேலுகை  1002            

பிரிவு 6 (2) (c) மூல ன பேரத்துக்ைளின் ச றிப்பபறுகை ஈட்டம் மற்றும் பபரறுப்புக்ைள்   1003            

பிரிவு 6 (2) (d) நபரின் ைியரபரரத் ின் ச ய்மரனத்துக்குட்படத் க்ை பேரத் ின் ச றிப்பபறுகை  1004            

பிரிவு 6 (2) (e) ைியரபரரத்க  நடரத் ி பேல்லும்  ிறனின் ைட்டுப்பரட்கட ஏற்றகமக்ைரன ேலுகை  1005            

பிரிவு 6 (2) (f) ைியரபரரத் ிலிருந்து நபரினரல் பபறப்பட்ட பரிசுைளின் ப ரகை  1006            

பிரிவு 6 (2) (g) ைியரபரரத்துடன் ப ரடர்புகடயைற்றிலிருந்து பபறப்பட்ட ப ரகை  1007            

பிரிவு 6 (2) (h) உள்ளடக்ைப்பட சைண்டிய  ஏகனய ப ரகைைள்  1008            

பபறப்பட்ட பமரத்  ப ரகை (1001 மு ல் 1008 ைகரயரன கூடுைளின்  கூட்டுத்  ப ரகை) 1000            

1000 ஆம் கூட்டிலிருந்து ைியரபரர ைருமரனத் ிலிருந் ரன ைிலக்ைளிப்பு (ச கைப்படின்)             

பிரிவு 6 (3) (a)  ைிலக்ைளிக்ைப்பட்ட ப ரகை   1501            

பிரிவு 6 (3) (a)  இறு ி பிடித்துகைத் ல் பைரடுப்பனவு  1502            

ைிலக்ைளிக்ைப்பட்ட ப ரகையின் பமரத் ம் (கூடு 1501+1502)  (8A அட்டைகணக்கு ேமமரன ப ரகை) 1500            

பபறப்பட்ட ச றிய ப ரகை        (கூடு 1000 - 1500)     (8A அட்டைகணக்கு ேமமரன ப ரகை )                                                                  2000            

ைியரபரர ைருமரனத் ிலிருந் ரன ைழிப்பனவு              

பிரிவு 13 ைர்த் ை கையிருப்புக்ைரன ைிடுப ரகை                                    (அட்டைகண 8B) 2501            

பிரிவு 14 பழுதுபரர்த் ல்ைளும் ேீரரக்ைல்ைளும்                                         (அட்டைகண  8C) 2502            

பிரிவு 15 (1) ஆரரய்ச்ேி மற்றும் அபிைிருத் ிக்ைரன பேலவுைள்                      (அட்டைகண  8D) 2503            

பிரிவு 15 (2) ைமத்ப ரழில்ேரர் ஆயத்  நிகலச் பேலவுைள்                            (அட்டைகண  8E) 2504            

பிரிவு 16 (1) (a) மூல ன ைிடுப ரகைைள்                                                          (அட்டைகண  8F) 2505            

பிரிவு 16 (1) (b) ேீரரக்கும் ைிடுப ரகைைள்                                                        (அட்டைகண  8G) 2506            

பிரிவு 17  
ைியரபரர பேரத்துக்ைகளயும் பபரறுப்புக்ைகளயும் ச றிப் பபறுை ன் மீ ரன நட்டங்ைள்                                                                                   

(அட்டைகண  8H) 2507            

பிரிவு 12 &18  
ைட்டி பேலைினங்ைள் அடங்ைலரை நி ிேரர் ஆகுபேலைின் ைழிக்ைத் க்ை ப ரகை                                                                    

(அட்டைகண 8J) 
2508            

பிரிவு 19  ைியரபரரத் ிலிருந்து சைரரப்பட்ட நட்டங்ைள்  2509            

பிரிவு 24 உரிகம துறப்பு அல்லது ப ிைழிப்பு  2510            

பிரிவு 15 A (1) ேந்க ப்படுத் ல் ப ரடர்பரடல் பேலைினங்ைள் 2511            

  2512            

  2513            

பிரிவு 11 ைியரபரரத் ில் ஏற்பட்ட  பிர ரன ைழிப்பனவுைள்                      (அட்டைகண 8I) 2514            

அட்டைகண 06  ற்ைரலிை ேலுகைைள்  2515            

மு லீட்டு ஊக்குைிப்புைள்  ைிர்ந்  பமரத்  ைழிப்பனவுைள்  (கூடுைள் 2501 மு ல் 2515 ைகரயிலரன 

கூட்டுத்ப ரகை) 
2500            

மு லீட்டு ஊக்குைிப்புைள்  ைிர்ந்  ைரிம ிப்பிடற்பரல ரன ைருமரனம்                   (கூடு 2000-2500) 2600            

ைழி : மு லீட்டு ஊக்குைிப்புைள்  2700            

ைியரபரரத் ிலிருந் ரன ைரிம ிப்பிடற்பரல ரன ைருமரனம் (கூடு 2600 - 2700) 

 [ப ரகையரனது >=0 ஆயின், ைருமரன ைிபரத் ிரட்டின் கூடு 20 இன் ப ரகைக்கு ேமமரனது] 
2999            

 
                                  
                                                                                                                                                                                                                Form No.- Asmt_CIT_002B_T 
 

வருமான விபரத்திரட்டுக்கான அட்டவணைகள் – பகுதி B 
வதிவுள்ள கம்பனிகள், வதிவற்ற கம்பனிகள், உருவகங்கள் மற்றும் கூட்டுத்தாபனங்கள் பபான்றணவ. 

ைரி ம ிப்பீட்டரண்டு :  2021/2022 
 

        

வரி செலுத்துநர் அணடயாள இலக்கம் (TIN)          

              விபரத்திரட்டில் காட்டியுள்ளவாறு வரிசெலுத்துநரின் சபயர்  

 

2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க (திருத்தப்பட்டவாறான) உள்நாட்டு இணறவரிச் சட்டத்தின் 120 (1A) ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் எவரரனும் ஆள ாருவர் வியாபாரம் அல்லது முதலீட்டு நடவடிக்ணகயில் 

ஈடுபட்டிருப்பதுடன், ளசலுத்தப்படற்பாலதான வருமான வரியானது, வியாபாரம் அல்லது முதலீட்டு நடவடிக்ணக அல்லது விலக்களிக்கப்பட்ட ளதாணககளில் இருந்தான ஏரதனும் ஈட்டங்கள் மற்றும் 
இலாபங்களிலிருந்தான வரியிடற்பாலதான வருமான த்தின் அத்தணகய பகுதிக்கு ளவவ்ரவறு வரி வீதங்கண  பிரரயாகித்து கணிக்கப்படுதல் ரவண்டும் என்பதுடன் அவ் ஆள் வரியிடற்பாலதான 

வருமானத்தின் ஒவ்ளவாரு பகுதிக்கும் ஒவ்ளவாரு வருமான வரி வீதத்ணத பிரரயாகிப்பதில், ஈட்டங்கள் மற்றும இலாபங்களில் இருந்து வரியிடற்பாலதான வருமானத்தின் அத்தணகய பகுதிகண  
ளவவ்ரவறாக அணடயா ம் காண்பதற்கு அல்லது விலக்களிக்கப்பட்ட ஈட்டங்கள் மற்றும் இலாபங்கண  அணடயா ம் காண்பதற்கு நிதிக் கூற்றுக்கண  தயாரித்தல் மற்றும் பராமரித்தல் ரவண்டும். 

எவரரனும் நபர் ஒருவர் அவ் ஏற்பாட்டிற்கு இைங்க ரதணவப்படின், அரத நிதிக்கூற்றுக்கண யும் வரிக்கணிப்பீட்ணடயும் 8ஆம் அட்டவணையுடன் சமர்ப்பிக்கலாம். 
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*1 அடுத்  ைரி ம ிப்பீட்டரண்டிற்கு முன்பைரண்டு பேல்லத்  க்ைது 

 

முதலீட்டு வருமானம் 

பிரிவு *1  சபறப்பட்ட சதாணககள் 

பிரிவு 7 (2) a பங்ைிலரபங்ைள், ைட்டி, ைழிப்பனவுைள், ைி ிப்பனவுைள்……சபரன்றகை  
3001 

 
           

பிரிவு 7 (2) b மு லீட்டுச் பேரத்துக்ைளின் ச றிப்பபறுகையிலிருந் ரன ஈட்டம்  3002            

பிரிவு 7 (2) c 
மு லீட்கட நடரத்துை ற்ைரன ஆற்றல் மீ ரன மட்டுப்பரட்கட 

ஏற்றுக்பைரண்டகமக்ைரன பிர ிபலன்ைள்  
3003            

பிரிவு 7 (2) d மு லீடு ப ரடர்பில் ஆளினரல் பபறப்பட்ட நன்பைரகடைள்  3004            

பிரிவு 7 (2) e 
பலரத் ர்ைள், பந் யம் பிடித் ல் அல்லது சூ ரட்டம் என்பைற்றிலிருந்து 

பைற்றியீட்டு ல்ைள் 
3005            

பிரிவு 7 (2) f உள்ளடக்ைப்படுை ற்கு ச கைப்படுத் ப்பட்ட சைறு ப ரகைைள்  3006            

பபறப்பட்ட பமரத்  ப ரகைைள் (3001 இலிருந்து 3006 ைகரயிலரன கூட்டுத்ப ரகை) 3000            

மு லீட்டு ைருமரனத் ிலிருந்து ைிலக்ைளிக்ைப்பட்டகை (ச கைப்படின்)             

பிரிவு 7 (3) (a) ைிலக்ைளிக்ைப்பட்ட ப ரகை   3501            

பிரிவு 7 (3) (a) இறு ி பிடித்துகைத் ல் பைரடுப்பனவுைள்  3502            

ைிலக்ைளிக்ைப்பட்ட பமரத்  ப ரகை        (கூடு 3501 +3502)(8A அட்டைகணக்கு ேமமரன ப ரகை)                                                        3500            

பபறப்பட்ட  ச றிய ப ரகை (கூடு 3000 – 3500)         (8A அட்டைகணக்கு ேமமரன ப ரகை)                                        4000            

மு லீட்டு ைருமரனத் ிலிருந் ரன ைழிப்பனவுைள்             

பிரிவு 11 மு லீடுைளுக்கு ஏற்பட்ட பிர ரன ைழிப்பனவுைள்   (அட்டைகண 8I) 4501            

பிரிவு 12 &18 ைட்டி பேலைினங்ைள் அடங்ைலரை நி ிச்பேலைின் ைழிக்ைப்படத் க்ை ப ரகைைள்  4502            

பிரிவு 19 மு லீட்டிலிருந்து சைரரப்பட்ட  நட்டங்ைள்  4503            

              

பமரத்  ைழிப்பனவுைள் 4500            

மு லீட்டிலிருந் ரன ைரிம ிப்பிடற்பரல ரன ைருமரனம் (கூடு 4000- 4500) [ப ரகை >= 0 ஆயின், 

ைருமரன ைிபரத் ிரட்டின் கூடு 30 இற்கு ேமமரன ப ரகை] 
4999            

ஏகனய ைருமரனம் 

பிரிவு *1 பபறப்பட்ட ப ரகைைள் 

பிரிவு 8 (1)  
ஏகனய மூலங்ைளிலிருந் ரன ஈட்டுகை மற்றும் இலரபம்  (8A ஆம்  

அட்டைகணக்கு ேமமரன ப ரகை)                          
5000            

ஏகனய ைருமரன மூலங்ைளிலிருந்து ைிலக்ைளிக்ைப்பட்டது (ச கைப்படின் )             

பிரிவு 8 (2) (a) ைிலக்ைளிக்ைப்பட்ட  ப ரகைைள்  5501            

பிரிவு 8 (2) ( b) இறு ி பிடித்துகைத் ல் பைரடுப்பனவுைள் 5502            

ைிலக்ைளிக்ைப்பட்ட ப ரகையின் பமரத் ம் (கூடு 5501 + 5502)                               (அட்டைகண 8A)  
           

பபறப்பட்ட ச றிய ப ரகை (கூடு 5000 – 5500) [ைருமரன ைிபரத் ிரட்டின் 40 ஆம் கூட்டின் ப ரகைக்கு ேமமரனது] 5999            

 

அட்டைகண 8A: நிைர ைருமரனச் சுருக்ைம்  அட்டைகண 8B : ைர்த் ை கையிருப்புக்ைரன அனும ிப்புக்ைள்  

ைருமரனக் கூற்றின் 

பிரைரரம் ச றிய ைருமரனம்   
            ............. ஆம்  ிை ிக்கு 

ஆரம்ப மீ ி 
           

ைழி : உள்ளடக்ைப்பட்ட 

ைருமரனம்   
            கூட்டுை            

ைியரபரரம்    (கூடு 2000)             பைரள்மு ல் பேலவு             

மு லீடு          (கூடு 4000)             ைழி            

ஏகனய ைருமரனம்  (கூடு 

5999) 

            .............. ஆம்  ிை ிக்கு 

இறு ி மீ ி 
           

பமரத்  ைிலக்ைளிக்ைப்பட்ட 

ைருமரனம் (கூடு 1500 + 

3500 + 5500) 

            ைர்த் ை கையிருப்புக்ைரன 

அனும ிப்புக்ைள் [2501 ஆம் 

கூட்டிற்கு ேமமரனது] 

           

அட்டைகண 8C: பழுதுபரர்த் லும் ேீரரக்ைலும் 

பேரத் ின் 

ைகுப்பு 
உறப்பட்ட ப ரகை ைடந்  ைருடத் ில் 

ப ிைழிக்ைப்பட்ட 

பபறும ி  

அனும ிக்ைத் க்ை  

ப ரகை 
ைழிக்ைப்படத் க்ை 

ப ரகை  
ச ய்மரன அடிப்பகடயில் 

சேர்க்ைப்பட்ட ப ரகை*1           

01      

02      

03      

04      

05      

பமரத்  ைழிக்ைப்படத் க்ை ப ரகை                               [2502 ஆம் கூட்டிற்கு ேமமரனது]   
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அட்டைகண 8D: ஆரரய்ச்ேி மற்றும் அபிைிருத்து பேலைினங்ைள்                       

ைியரபரத் ின் இயல்பு  ஆரரய்ச்ேி ைகை ஆரரய்ச்ேி நிறுைனத் ின் 

பபயர் 
உறப்பட்ட ப ரகை ைழிக்ைப்படத் க்ை ப ரகை 

     

     

     
கழிக்கப்படத்தக்க சமாத்த சதாணக   

 

அட்டைகண 8 E: ைமத்ப ரழில் ஆயத்  நிகலச் பேலவுைள் 

பேலைின ைகை உறப்பட்ட ப ரகை ைழிக்ைப்படத் க்ை ப ரகை 

   

   

   

   
ைழிக்ைப்படத் க்ை பமரத் த் ப ரகை  

 
 

 

அட்டைகண 8 F: 2018 ஏப்ரல் 1 ஆம்  ிை ி அன்சறர  அல்லது  அ ற்கு  பின்னசரர  கைபைரள்ளப்பட்ட பேரத்துக்ைள் மீ ரன மூல ன ைிடுப ரகை 

பேரத் ின் 

ைகை 
பேரத் ின் ைிைரணம் 2021 மரர்ச் 31 அன்றுள்ளைரறு 

ச ய்மரன அடிப்பகட  
கைபைரள்ளல் பேலவு/ பிரிவு 

14 இன் மிகையரனது*2 

ைரி ம ிப்பீட்டரண்டின் 

சபர ரன மூல ன 

ைிடுப ரகை சைரரல் 

01     

02     

03     

04     

05     

06     
ைழிக்ைப்படத் க்ை பமரத் த் ப ரகை  
2018 ஏப்ரல் இற்கு முன்னர்  கைபைரள்ளப்பட்ட பேரத்துக்ைள் மீ ரன மூல ன ைிடுப ரகை 

பேலைினம் 2021 மரர்ச் 31 ைகர சைரரப்பட்ட  

ப ரகை 
இந்  ைரலப்பகு ியில் சைரரப்பட்டது  மீ ி 

    

 
ைரி ம ிப்பீட்டரண்டிற்கு சைரரப்பட்ட பமரத்  மூல ன ைிடுப ரகை              

 

அட்டைகண 8G: ேமச்ேீரரக்கும் ைிடுப ரகை 

பைரள்மு ல் 

பேய்யப்பட்ட 

 ிை ி   

பேரத் ின்  ைிைரணம்  பேரத் ின் பேலவு  சைரரப்பட்ட 

மூல ன 

ைிடுப ரகை  

பேரத் ின் 

ப ிைழிக்ைப்பட்ட 

பபறும ி  

பபறப்பட்ட 

பிர ிபலன்  
சைரரப்பட்ட 

ேமச்ேீரரக்ைல் 

ைிடுப ரகை 

       

       

       
கழிக்கப்படத்தக்க சமாத்த சதாணக  

 

அட்டைகண 8H: ைியரபரர பேரத்து மற்றும் பபரறுப்புக்ைளின் ச றிப்பபறுகையில் நட்டம்       

மூல ன பேரத்துக்ைள் /பபரறுப்புக்ைளின் ைிைரணம் பேரத்து /பபரறுப்பின் 

பேலைினம் 
பபறப்பட்ட பிர ிபலன் சைரரப்பட்ட நட்டம்  

    

    

    
கழிக்கப்படத்தக்க சமாத்த சதாணக    

*2 
2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உ..இ. ெட்டத்தின் 14 ஆம் பிரிவின் கீழ் கடந்த வருடத்தில் அனுமதிக்கப்படாத பழுதுபார்த்தல் மற்றும் சீராக்கலின் பமலதிகத் சதாணக  

*3 
அனுமதிக்கப்படாத செலவினங்களின் பட்டியல் (செலவினத்தின் இயல்பு மற்றும் சதாணக) விபரத்திரட்டுடன் இணைக்கப்படுதல்/பதிபவற்றப்படுதல் பவண்டும்.  

 

 

 

 

 

அட்டவணை 8I : சமாத்த கழிப்பனவுகளின் சீராக்கம்  
பேலைினம்  

(ைழிப்பனவு) 
சநரடி பேயற்பரட்டு 

பேலைினங்ைள் 
நிருைரை மற்றும்  ரபிப்பு  ைிற்பகனயும் 

பைிர்ந் ளிப்பும்  
நி ி ஏகனயகை 

ைருமரன கூற்றின் 

பிரைரரம் ப ரகை  
     

குறித்துகரக்ைப்பட்ட 

ைழிப்பனவு  
     

ைியரபரரம்       
        மு லீடு                                           

பிர ரன ைழிப்பனவு      
ைியரபரரம்      

மு லீடு      
அனும ிக்ைப்படர  

(பேலைினங்ைள்) 
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*4 இந்தக் காலப்பகுதியில் உறப்பட்ட நிதிச் செலவினங்கள் கழிக்கப்படலாம் என்பதுடன்  மு/சகா/வ மீதி (ஏபதனும் இருப்பின் அணவ மு/சகா/செல்லப்படுதல் பவண்டும்     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டைகண  8J: நி ிேரர் ஆகுபேலவு (நி ி நிறுைனங்ைள்  ைிர்ந் கை) 

உற்பத்தியா ர்  உற்பத்தியா ர் அல்லதாதவர்  

கூறப்பட்ட  மூல னம்             
ஒதுக்குைள்             

 வியாபாரம் முதலீடு 

நி ிச்ேர னத் ின் பமரத் த் ப ரகை                         
நி ிச்பேலவு 

முன்பைரணரப்பட்ட மீ ி                         
இந்  ைரலப்பகு ிக்ைரன                         

பமரத்  நி ிச்பேலவு                         
அனும ிக்ைத் க்ை நி ிச்பேலவு= இந்  

ைரலப்பகு ிக்கு 
                        

முன்பைரண்டு பேல்லப்படத் க்ை மீ ி = 

முன்பைரண்டுைரப்பட்ட மீ ி 
                        

அட்டைகண  09 :  

அட்டைகண 09  A நி ித்  ைைல்ைள் 

பமரத்  இலரபம்             

ச றிய இலரபம்   / ைிரிைரன ைருமரனம்              

ஏகனய ைிரிைரன ைருமரனம்             
 இந்  ைருடத் ிற்ைரன ைரி ஏற்பரடு             
பமரத்  ைடன் ைிற்பகனைள்             
பமரத்  ைடன் பைரள்ைனவுைள்             
இந்  ைருடத் ிற்ைரன பமரத்  ஊ ியங்ைள்              
இந்  ைருடத் ிற்ைரன முடிவுறுத்துகை நன்கமைள்             

 ஆரம்ப மீதி இறுதி மீதி 

……../……/……..அன்று இருந்தவாறான ……./……./…….அன்று உள் வாறான 

ைியரபரரத் ில் பபறப்படத் க்ைகை                        
ேம்பந் ப்பட்ட  ரப்பினரிடமிருந்து நிலுகை                         
ைியரபரரத் ில் பேலுத் ப்படத் க்ைகை                        
ேம்பந் ப்பட்ட  ரப்பினரிற்ைரன  நிலுகை                        
ஐயக்ைடன் மற்றும் அறைிட முடியரக்ைடனுக்ைரன 

ஏற்பரடுைள் 
                       

அட்டைகண 09 B : கைமரற்றல் ைிகலயிடு லுக்ைரன ைிபரங்ைள் 

இகணப்பபரறுப்பு ப ரழில் முயற்ேிைளுக்ைிகடசயரன பைரடுக்ைல் ைரங்ைல்ைள் ஆம்  இல்ணல  

பைரடுக்ைல் ைரங்ைலுக்ைரன பமரத்  பபறும ி 
ேர்ைச ேம்  ( பிரிவு76)             

உள்நரட்டு ( பிரிவு77)             
நி ிக் கூற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இகணப் பபரறுப்புத் ப ரழில் முயற்ேிைளுக்ைிகடசயயரன பமரத்  

ைடன் பபறும ி             

நி ிக் கூற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இகணப் பபரறுப்புத் ப ரழில் முயற்ேிைளுக்ைிகடசயயரன பமரத்  

நி ி மரற்றீட்டு பபறும ி             

ைணக்ைரய்ைரளரின் 

பபயர் 

 

 

ை.அ.இ. (TIN)  

ைணக்ைரய்ைரளரின் 

ைருத்து 

 ிருத் ியகமக்ைப்படர   ைிடயத்க  

ைலியுறுத் ல் 
 சைறு ைிடயம்  ப ளிைரனது  

 ிருத் ியகமக்ைப்பட்ட  உரிகம துறத் ல்   கைகமபபறும்  பர ைமரனது  

ைருமரன ைிபரத் ிரட்டில் ஏ ரைது ைிசேட குறிப்புக்ைளிருப்பின்  அைற்றிகன சுட்டிக்ைரட்டவும் 
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