Form No. - Asmt_CIT_002_T

லருான லிபத்திட்டுக்கான அட்டலணைகள்
லதிவுக் கம்பனிகள், லதிலல்யாக் கம்பனிகள் ற்ரம் கூட்டுத்தாபனங்கள் பபான்மணல

லாி திப்பாண்டு : 2017/2018
லாி செலுத்துநர் அணடார இயக்கம் (TIN)
லாி செலுத்துநாின் சபர் லாி லிபத்திட்டில் காட்டப்பட்டுள்ரலார

சபரதிகணர தவுசெய்து இ.ரூபாலில் குமிப்பிடவும்

அட்டலணை – 01 : லாி லியக்கரிக்கப்பட்ட இயாபங்கள் ற்ரம் லருானங்கள்
லாி லியக்கரிக்கப்பட்ட இயாபம்
ற்ரம் லருானம்

லாி லியக்கரிப்பு லணக
உள்நாட்டு இணமலாிச் ெட்டத்தின் 16 இ, 16 ஈ, அல்யது 17 அ பிாிலின் கிழ்

(முதலீட்டுச் ெணப அல்யது முதலீட்டுச் ெணப அல்யாதணல)

பலர ஏபதனும் முதலீட்டுச் ெணபக் கம்பனி

*1

லாி லியக்கரிக்கப்பட்ட ஏணன லருானம்

i
ii
iii
iv
v

லாி லியக்கரிக்கப்பட்ட சாத்த இயாபங்கள் ற்ரம் லருானங்கள்

(10.01 முதல் 10.07 லணான கூட்டுத்சதாணக) (கூடு 10)

*1

10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.08

உள்நாட்டு இணமலாிச் ெட்டத்தின் உாி பிாிவு

அட்டலணை – 02 : லர்த்தகம் அல்யது லிாபாத்தின் மூயான இயாபங்கள்
செற்பாட்டு
குமிமடு

லிாபாத்தின் தன்ண

இயாபம்
(செம்ணாக்கம் செய்ப்பட்டது)

புள்வு

20.01
20.02
20.03
20.04
20.05
20.06

லர்த்தகம் அல்யது லிாபாத்தின் மூயான சாத்த இயாபங்கள்(கூடு 20)

அட்டலணை – 03 : நட்டங்கள்
இவ் அட்டலணைண நிப்ப முன்னர் தவுசெய்து லறிகாட்டற் குமிப்பின் லிட இய. 05 ஐ லாெிக்கவும்.
முன்ணன லருடத்திலிருந்து முன்சகாண்டு லப்பட்ட நட்டங்கள் (ஏபதனும் இருப்பின்)

இவ்லருடத்தில் ஏற்பட்ட நட்டங்கள்

சாத்த நட்டங்கள்

( 100.01 + 100.02)

சாத்த நிதிச்ெட்ட லருானம்

(80 ஆம் கூட்டிலுள்ர சதாணக)

100.01
100.02
100.03

(100.03 - 100.06)

100.04
100.05
100.06
100.07

அட்டலணை 03A ின் கறிக்க முடிமான நட்டம்

(100.14)

100.08

அட்டலணை 03B ின் கறிக்க முடிமான நட்டம்

(100.19)

100.09

சாத்த நிதிச்ெட்ட லருானத்தின் 35%
கறிக்க முடிமான நட்டம்

(100.03 அல்யது 100.05 இல் குணமந்தது)

அடுத்த லருடத்திற்கு முன்சகாண்டு செல்ய முடிமான நட்ட ீதி

கறிக்க முடிமான சாத்த நட்டம்

(100.06+100.08+100.09)

100.10

அட்டலணை – 03அ : ஆமட் காப்புரதி லிாபாத்தின் மூயான நட்டங்கள்
முன்ணன லருடத்திலிருந்து முன்சகாண்டுலப்பட்டநட்டம் (ஏபதனுிருப்பின்)
ஆமட் காப்புரதி லிாபாத்தின் இவ்லருடத்திற்கான இயாபங்கள் அல்யது
ஆமட் காப்புரதி லிாபாத்தின் இவ்லருடத்தில் ஏற்பட்ட நட்டம்
கறிக்க முடிமான நட்டம்*2

(100.08)

முன்சகாண்டு செல்ய முடிமான நட்டம் *3

(100.11+100.13-100.14)

100.11
100.12
100.13
100.14
100.15

(100.11) அல்யது (100.12) இல் குணமந்தது, (100.12) இல் ஏபதனும் சதாணககள் குமிப்பிடப்பட்டிருந்தால் ாத்திம்
(100.13) இல் ஏபதனும் சதாணககள் இருப்பின், (100.11 +100.13) என்பலற்மின் கூட்டுத்சதாணக அல்யது (100.13) இல் சபரானங்கள் எதுவும் இல்ணய எனின், (100.12) ஐ லிட (100.11) இல் ிணகாக உள்ர சதாணக

*2
*3

அட்டலணை - 03ஆ: நிதிக் குத்தணக லிாபாத்தின் மூயான நட்டங்கள்
முன்ணன லருடத்திலிருந்து முன்சகாண்டுலப்பட முடிமான நட்டம் (ஏபதனுிருப்பின்)
நிதிக் குத்தணக லிாபாத்தின் மூயம் கிணடத்த குமித்த ஆண்டுக்கான இயாபங்கள் அல்யது,
நிதிக் குத்தணக லிாபாத்தின் மூயம் குமித்த ஆண்டில் ஏற்பட்ட நட்டம்

கறிக்க முடிமான நட்டம் *4

(100.09)

முன்சகாண்டு செல்ய முடிமான நட்டம் *5
*4
*5

(100.16+100.18-100.19)

100.16
100.17
100.18
100.19
100.20

(100.16) அல்யது (100.17) இல் குணமந்தது, (100.17) இல் ஏபதனும் சதாணககள் குமிப்பிடப்பட்டிருந்தால் ாத்திம்
(100.18) இல் ஏபதனும் சதாணககள் இருப்பின், (100.16 +100.18) என்பலற்மின் கூட்டுத்சதாணக அல்யது (100.18) இல் சபரானங்கள் எதுவும் இல்ணய எனின், (100.17) ஐ லிட

(100.16) இல் ிணகாக உள்ர சதாணக

அட்டலணை – 04 : தகுதிசபரம் சகாடுப்பனவுகள்
கீபற தப்பட்டுள்ர அட்டலணைண நிப்ப முன்னர் தவுசெய்து லறிகாட்டிின் லிட இய. 08 ஐ லாெிக்கவும்

கறிக்க முடிமான தகுதிசபரம் சகாடுப்பனவுகரின் சுருக்கம்

A முதல் H லணான லிடங்களுக்கு இைங்க கறிக்கமுடிமான
சதாணக

கறிக்க முடிமான சாத்த தகுதிசபரம் சகாடுப்பனவு

A

A (140.11)
B (140.14)
C (140.16)
D (140.31)
E (140.36)
F (140.58)
G (140.62)
H (140.68)

[140.08 <= 130] (கூடு 140)

லாி திக்கத்தக்க லருானத்தில் 1/5 அல்யது 500,000/- ஆகி இண்டில் குணமந்த சதாணகக்கு ட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ரதுடன் ஏபதனும் ீதி இருப்பின் மு/சகா செல்யப்பட முடிாது

இவ்லருடத்தில் செய்ப்பட்ட தகுதிசபரம் சகாடுப்பனவுகள்
லாி திக்கத்தக்க லருானத்தில் 1/5 அல்யது ரூபா 500,000 ஆகி இண்டில் குணமந்தது
கறிக்க முடிமான சதாணக

B

(140.09 அல்யது 140.10 இல் குணமந்தது)

லாி திக்கத்தக்க லருானத்தின் 1/5
கறிக்க முடிமான சதாணக

(140.12 அல்யது 140.13 இல் குணமந்தது)

140.12
140.13
140.14

கறிப்பனவுகள் ரூபா 10 ில்லினுக்கு ட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ரதுடன் ஏபதனும் ீதி இருப்பின் மு/சகா செல்யப்பட முடிாது

இவ்லருடத்தில் செய்ப்பட்ட தகுதிசபரம் சகாடுப்பனவுகள்
கறிக்க முடிமான சதாணக

D

140.09
140.10
140.11

லாி திக்கத்தக்க லருான ீதிின் 1/5 இற்கு ட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ரதுடன் ஏபதனும் ீதி இருப்பின் மு/சகா செல்யப்பட முடிாது

இவ்லருடத்தில் செய்ப்பட்ட தகுதிசபரம் சகாடுப்பனவுகள்

C

140.01
140.02
140.03
140.04
140.05
140.06
140.07
140.00
140.08

(10 ில்லின் அல்யது 140.15 இல் குணமந்தது)

140.15
140.16

கறிப்பனவு உண்ணான முதலீட்டின் 25% இற்கு ட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ரதுடன் ஏபதனும் ீதி இருப்பின் மு/சகா செல்யப்பட முடிமம்

லாி திப்பாண்டு

கடந்த லருடத்திலிருந்து
மு/சகா லப்பட்டது

2014/2015 லாி திப்பாண்டில்
செய்ப்பட்ட முதலீடுகள்

தகுதிசபரம்
சகாடுப்பனலின் 25%

140.17

140.18

140.19

2014/2015

-2-

கறிக்க முடிமான சதாணக

(140.19)

140.31

**(லறிகாட்டிின் லிடம் 8.1 (xiii) இணனப் பார்க்கவும் )
லாி திக்கத்தக்க லருானத்தின் 1/5 இற்கு ட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ரதுடன் ஏபதனும் ீதி இருப்பின் மு/சகா செல்யப்பட முடிமம்

E

கடந்த லருடத்திலிருந்து முன்சகாண்டு லப்பட்ட தகுதிசபரம் சகாடுப்பனவு
இவ்லருடத்தில் செய்ப்பட்ட தகுதிசபரம் சகாடுப்பனவுகள்
சாத்த தகுதிசபரம் சகாடுப்பனவுகள்

(140.32+140.33)

லாி திக்கத்தக்க லருானத்தின் 1/5
கறிக்க முடிமான சதாணக

(140.34 அல்யது 140.35 ஆகி இண்டில் குணமந்தது)

அடுத்த லருடத்திற்கு மு/சகா சென்ம சதாணக

(140.34 - 140.36)

140.32
140.33
140.34
140.35
140.36
140.37

ட்டுப்படுத்தப்பட்ட கறிப்பனவுகள்

F

லணரக்கப்பட்ட
அணடப்புக்குமி

கடந்த
லருடத்திலிருந் து
மு/சகா லப்பட்டது

லருடத்தினுள்
செய்ப்பட்டணல

உப சாத்தம்

கறிக்கமுடிமான
சதாணக

அடுத்த
லருடத்திற்கு
முன்சகாண்டு
செல்யப்பட்டது

140.38

140.39

140.40

140.41

140.42

140.43

140.44

140.45

140.46

140.47

140.48

140.49

140.50

140.51

140.52

140.53

140.54

140.55

140.56

140.57

10 ில்லின்

25 ில்லின்

35 ில்லின்

100 ில்லின்

கறிக்க முடிமான சதாணக

G

(140.41+140.46+140.51+140.56)

100% கறிக்க முடிமானதும் ஏபதனும் ீதி இருப்பின் மு/சகா செல்யப்பட முடிமானதுான சகாடுப்பனவுகள்

கடந்த லருடத்திலிருந்து முன்சகாண்டு லப்பட்ட தகுதிசபரம் சகாடுப்பனவு
இவ்லருடத்தில் செய்ப்பட்ட தகுதிசபரம் சகாடுப்பனவுகள்
சாத்த தகுதிசபரம் சகாடுப்பனவுகள்

(140.59+140.60)

கறிக்க முடிமான சதாணக

(140.07)

அடுத்த லருடத்திற்கு முன்/சகாண்டு சென்ம சதாணக

H

140.58

(140.61 - 140.62)

140.59
140.60
140.61
140.62
140.63

லாி திக்கத்தக்க லருானத்தில் 1/5 அல்யது 500,000/- ஆகி இண்டில் குணமந்த சதாணகக்கு ட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ரதுடன் ஏபதனும் ீதி இருப்பின் மு/சகா செல்யப்பட முடிாது

கடந்த லருடத்திலிருந்து முன்சகாண்டு லப்பட்ட தகுதிசபரம் சகாடுப்பனவு
இவ்லருடத்தில் செய்ப்பட்ட தகுதிசபரம் சகாடுப்பனவுகள்
சாத்த தகுதிசபரம் சகாடுப்பனவுகள்

(140.64+140.65)

லாி திக்கத்தக்க லருானத்தின் 1/3 அல்யது ரூபா 300 ில்லின் ஆகி இண்டில் கூடிது
கறிக்க முடிமான சதாணக

(140.66 அல்யது 140.67ஆகி இல் குணமந்தது)(140.00)

அடுத்த லருடத்திற்கு முன்/சகாண்டு சென்ம சதாணக

(140.66 - 140.68)

140.64
140.65
140.66
140.67
140.68
140.69

அட்டலணை – 05 : லாி லிதிக்கத்தக்க லருானத்தின் ீதான லாி
கீபற தப்பட்டுள்ர அட்டலணைண நிப்ப முன்னர் தவுசெய்து லறிகாட்டிின் லிட இய. 11 ஐ லாெிக்கவும்
குமிமடு

உொவுணக*6

லாி லிதிக்கத்தக்க லருானம்

வீதம்

லாி

160.01
160.02
160.03
160.04

லிபெட வீதங்கரில் லாி லிதிக்கத்தக்க சாத்த
லருானம் *7
ொதாை வீதங்கரில் லாி லிதிக்கத்தக்க சாத்த
லருானம் *8

160.05 160.06
170.01 170.02
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*6 ெட்டத்தின் உாி பிாிவு/ அட்டலணை
*7 லிபெட வீதத்தில் லாி லிதிக்கத்தக்க லருானத்தின் கூட்டுத்சதாணக (கூடு 160)
*8 ெிமிதரலியான லாிச் ெலுணக அடங்கயாக (150-160.5) இன் ீதி

அட்டலணை – 06 : பங்கியாப சலரிப்படுத்துணககள்
கீபற தப்பட்டுள்ர அட்டலணைண நிப்ப முன்னர் தவுசெய்து லறிகாட்டிின் லிட இய. 13 ஐ லாெிக்கவும்

பங்கியாப லணக

சபரதி

பகிப்பட்ட சாத்தப் பங்கியாபம்
பிாிவு 10 இன் கீழ் லாி லியக்கரிக்கப்பட்ட ஏபதனும் பங்கியாபங்கள்
ஏணன கம்பனிகரிடிருந்து கிணடத்த லாி கறிக்கப்பட்டதன் பின்னான பங்கியாபங்கரின்
பகிர்ந்தரிப்பு
ஏணன லாி லியக்கரிக்கப்பட்ட பங்கியாபங்கள் (ஏபதனுிருப்பின்)
[தவு செய்து லறிகாட்டிின் 13 ஆம் பிாிணலப் பார்க்கவும்]
பங்கியாப லாிக்கு சபாரப்பல்யாத பகிர்ந்தரிப்புக்கரின் உப சாத்தம்
(180.02 முதல் 180.04 லணான கூட்டுத்சதாணக)

பங்கியாப லாிக்கு சபாரப்பாகும் பங்கியாபங்கள்

(180.01-180.05)

பங்கியாபங்கள் ீதான நிரத்தி ணலக்கப்பட்ட லாி

(180.06 x 10%) (கூடு 180)

180.01
180.02
180.03
180.04
180.05
180.06
180.07

இந்த லாிதிப்ண்டில் பிகடைம் செய்ப்பட்ட பங்கியாப லாிக்குப் சபாரப்பாகும் பங்கியாப லிபம்
பகிர்வுத் திகதி
இயாபத்திற்குாி லாி
செலுத்த பலண்டி
பகிப்பட்ட சதாணக
(ஆஆஆஆ/ாா/திதி)
திப்பாண்டு*9
பங்கியாப லாி

180.08

180.09

180.10

செலுத்தி
பங்கியாப லாி

செலுத்தி திகதி
(ஆஆஆஆ/ாா/திதி)

180.12

180.13

180.11

01
02
03
04
05
சாத்தம்
*9 Y/A – லாி திப்பாண்டு

அட்டலணை – 06அ : அனுப்புதல்கள் ீதான லாி (இவ் அட்டலணை லதிாபதார் கம்பனிகளுக்கு ாத்திப ஏற்புணடதாகும்)
கீபற தப்பட்டுள்ர அட்டலணைண நிப்ப முன்னர் தவுசெய்து லறிகாட்டிின் லிட இய. 14 ஐ லாெிக்கவும்

அனுப்புதல் லணக

லாிக்குட்பட்ட இயாபத்தில் அனுப்பப்பட்ட அல்யது சலரிநாடுகரில் நிரத்தி
ணலக்கப்பட்ட சதாணக
ஏற்ரதி செய்ப்பட்ட சபாருட்கணர சலரிநாட்டில் லிற்பணனசெய்லதன் மூயம்
கிணடத்த சதாணகில் சலரிநாட்டில் நிரத்தி ணலக்கப்பட
ஏற்ரதி செய்ப்பட்டு ருபபாதும் லிற்பணன செய்ப்படாத உற்பத்தி சபாருட்கள்

லாிக்குப் சபாரப்பாகும் சாத்த அனுப்புணக
அனுப்புணக ீதான 10% லாி

(கூடு 190)

செலுத்தி அனுப்புணக

(கூடு 220.01)

சபரதி
190.01
190.02
190.03
190.04
190.05
190.06

லாிக்குப் சபாரப்பான அனுப்புணககரின் லிபம்
அனுப்பி திகதி
(ஆஆஆஆ/ாா/திதி)

அனுப்பப்பட்ட
சதாணக

செலுத்த பலண்டி
அனுப்புணக லாி

செலுத்தி அனுப்புணக
லாி

செலுத்தி திகதி
(ஆஆஆஆ/ாா/திதி)

190.07

190.08

190.09

190.10

190.11

01
02
03
04
05
சாத்
தம்
அட்டலணை - 06ஆ : பகித்தக்க இயாபங்கள் ீதான லாி
கீபற தப்பட்டுள்ர அட்டலணைண நிப்ப முன்னர் தவுசெய்து லறிகாட்டிின் லிட இய. 15 ஐ லாெிக்கவும்.
2016/2017லாி திப்பாண்டுக்கான பகித்தக்க இயாபம்
2016/2017 ஆண்டுக்கான பகித்தக்க இயாபத்தில் 30.09.2016 ஆந் திகதி அல்யது அதற்கு
முன்னர் பகிப்பட்ட பங்கியாபங்கள்

200.01

2016/2017 ஆண்டுக்கான பகித்தக்க இயாபத்தில் 10%

200.03
200.04
200.05

(200.01 x 10%)

2016/2017 ஆண்டுக்கான பகித்தக்க இயாபத்தில் 33 ⅓%

(200.01 x 33 ⅓% )

பயதிகத் சதாணக

(200.04-200.02)
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200.02

பகித்தக்க இயாபத்தின் ீதான 15% லாி *10

(200.05 x 15%)

அொங்க நிரலனம் ீது பகித்தக்க இயாபம் ீதான லாி
பகித்தக்க இயாபம் ீதான சாத்த லாி
*10

(200.06+200.07) (கூடு 200)

200.06
200.07
200.08

(200.2) இல் உள்ர சதாணக (200.03) இல் உள்ர சதாணகண லிடக் குணமலாக இருந்தால் ாத்திம், (200.05) இல் உள்ர சதாணகில்

அட்டலணை – 07 : லாி லவுகள்
கீபற தப்பட்டுள்ர அட்டலணைண நிப்ப முன்னர் தவுசெய்து லறிகாட்டிின் லிட இய. 17 ஐ லாெிக்கவும்
பை அனுப்புணககளுக்காகச் செலுத்தி லாி
இட்ணட லாி நிலாைம்
கறிக்க முடிமான சபா.பெ. கட்டைம்
(அட்டலணை 07அ இன் கூடு E )
சு திப்பீட்டின் அடிப்பணடில் செலுத்தி லாி (1 ஆம், 2ஆம், 3ஆம், 4ஆம், தலணைக்
சகாடுப்பனவுகரினதும் இரதிக் சகாடுப்பனலினதும் கூட்டுத்சதாணக)
செலுத்தி பங்கியாப லாி
செலுத்தி பகித்தக்க இயாபங்கள் ீதான லாி
லட்டிகளுக்கான நிரத்தி ணலத்தல் லாி
சபரலியான லாி லவுகள்

(அட்டலணை 07 ஆ ின் கூடு D )

பலர ஏபதனும் நிலாைங்கள் (லிபங்கணர இணைக்குக)
சாத்த லாி லவுகள்

(220.01 முதல் 220.09 லணான கூட்டுத்சதாணக) (கூடு 220)
*11

முன்னைய வருடத்தில் இருந்து கினடக்கப்பெறும் பமொத்த வருமொை வரி மீளளிப்பு
*11 முன்னைய வருடங்களின் மூலமொை வருமொை வரி மீளளிப்புக்களின் திரட்டு பமொத்தம் (ஏனைய
நிவொரணங்களின் (220.09) கீழொை மீளிப்புக்களில் பவளிப்ெடுத்தப்ெட்டக் கூடொது)
அட்டலணை – 07அ : சபாருராதா பெணலகள் கட்டைம்

220.01
220.02
220.03
220.04
220.05
220.06
220.07
220.08
220.09
220.10
225.01

கறிக்கப்படாத ீதிகள் - முன்ணன லருடங்கரிலிருந்து முன்சகாண்டுலப்பட்ட சபாருராதா பெணலகள் கட்டை ீதி
2014/2015

2013/2014

2015/2016

2016/2017
சாத்தம்

A
2017/2018லாி திப்பாண்டுக்காகச் செலுத்தப்பட்ட சபாருராதா பெணலகள் கட்டைம்
1 ஆம் காயாண்டு
2 ஆம் காயாண்டு
3 ஆம் காயாண்டு

4 ஆம் காயாண்டு
சாத்தம்

B
A+B

C
செலுத்த பலண்டி லருான லாி (இட்ணட லாி நிலாைம் (220.02) ற்ரம் பலர ஏபதனும்
நிலாைங்கள் (220.09) இருப்பின், அணலகறிக்கப்பட்டதன் பின்னர்

D

சபாருராதா பெணலகள் கட்டைத்தில் கறிக்க முடிமான சதாணக (C அல்யது D இல் குணமந்தது) (220.03)

E

முன்சகாண்டு செல்யப்பட்ட சபாருராதா பெணலகள் கட்டைம் ீதி

(C–E - 2013/2014 லாிதிப்பீட்டாண்டில் இருந்து ஏபதனும் ீதிகள்)

F

முன்சகாண்டு செல்யப்படட்ட சபாருராதா பெணலகள் கட்டைங்கரின் லிபம்

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

அட்டலணை - 07ஆ : பபரலியான லாி லவுகள்
கடந்த லருடத்திலிருந்து மு/சகா லப்பட்டது
இவ்லருடத்தில்
சாத்த பபரலியான லாி லவுகள்

(A+B)

கறிக்க முடிமான சதாணக *12

(220.08)

அடுத்த லருடத்திற்கு முன்சகாண்டு செல்யப்பட்டது

(C-D)

A
B
C
D
E

12 இட்ணட லாி நிலாைம் (220.2), ஏணன நிலாைங்கள் (220.09) ற்ரம் சபாருராதா பெணலகள் கட்டைம் (220.03) என்பலற்மின் கீழ் கறிக்க முடிமான சதாணக கறிக்கப்பட்டதன் பின்னர்
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