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இந்த வருமான விபரத்திரட்டிணன நிரப்புவதற்கு முன்னர் வழங்கப்பட்டுள்ள 

இவ் அறிவுறுத்தல்கணள வாசிக்கவும். (மமலதிக விபரங்கணள www.ird.gov.lk 

என்ற உ.இ.தி இணைய நுணளவாயிலிலிருந்து பபற்றுக்பகாள்ளலாம்). 

2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க  உண்ைாட்டரசிணறச்சட்டத்தின் 

ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் , ஒவ்பவாரு வதிவுள்ள அல்லது வதிவற்ற கம்பனியும் 

(முதலீட்டுச் சணபயுடன் ஒப்பந்தத்தில் ணகச்சாத்திடப்பட்ட கம்பனி அடங்கலாக)  

அல்லது எந்தபவாரு கூட்டுத்தாபனம் பகிரங்கக்கூட்டுத்தாபனம், கூறு 

நம்பிக்ணகப் பபாறுப்பு,  (அலகு நம்பிக்ணக நிதியம்) நம்பிக்ணகப்பபாறுப்பு, அரச 

சார்பற்ற ஒழுங்கணமப்புகள், நிதியம்,  களாிகள், சங்கங்கள், தர்ம நிறுவனங்கள் 

மற்றும் உருவகங்கள், மபான்றணவ. 2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க 

உண்ைாட்டரசிணறச்சட்டத்தின் 126 ஆம் பிாிவின் கீழ் 

மதணவப்படுத்தப்பட்டவாறு 2018/2019 வாிமதிப்பீட்டாண்டிற்குாிய வருமான 

விபரத்திரட்டிணனயும் (படிவ இல. Asmt_ROI_001_T) அத்துடனான 

அட்டவணைகணளயும் (படிவ இல. Asmt_ROI_002_T)  மற்றும் 

கைக்காய்விற்குட்பட்ட நிதிக்கூற்றுகணளயும் 2019, நவம்பர் 30 ஆம் 

திகதியன்மறா அல்லது அதற்கு முன்னமரா சமர்ப்பித்தல் மவண்டும். 

 வருமான விபரத்திரட்டில் உருவகத்தின் வணகணய உாிய கூட்டில் 

அணடயாளப்படுத்துதல் மவண்டுபமன்பணத தயவுகூர்ந்து கவனத்தில் 

பகாள்ளவும். 

உள்நாட்டு இணறவாி திணைக்களத்தின் இணைய நுணளவாயிலினூடாக 

இலத்திரனியல் மகாணவயிடலிற்கான ஒழுங்குகள்  மமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

விபரங்களுக்கு இணையதளத்திலுள்ள துாித வழிகாட்டியிணனப் 

பார்ணவயிடவும் (www.ird.gov.lk). 

2018.12.31 ஆம் திகதிய 2104/4 ஆம் இலக்க அதிவிமசட வர்த்தமானியில் 

பிரசுாிக்கப்பட்ட மாற்றல் விணலயிடல் ஒழுங்குவிதிகளின் 6 ஆம் 

ஒழுங்குவிதியின் பிரகாரம் இணைப்பபாறுப்புபதாழில் முயற்சியாண்ணமயுடன் 

மமற்பகாள்ளப்படும் ஏமதனும் சர்வமதச பகாடுக்கல் வாங்கல்களில் 

ஈடுபடுகின்ற ஆட்கள் அல்லது சர்வமதச பகாடுக்கல் வாங்கல்களல்லாத, 

உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டத்தின் பிாிவுகள் 76,77 இல் பாிந்துணரக்கப்பட்டதும், 

வர்த்தமானி அறிவித்தலின் ஏற்பாடு 1 இன் மதணவகணள 

பூரைப்படுத்தியதுமான இணைப்பபாறுப்புபதாழில் முயற்சியாண்ணமயுடன்  

ஏமதனும் பகாடுக்கல் வாங்கல்களில் ஈடுபடுகின்ற ஆட்கள், வருமான 

http://www.ird.gov.lk/
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விபரத்திரட்டுடன் மாற்றல் விணலயிடல் பவளிப்படுத்துணகப் 

படிவத்திணனயிணனயும்  சமர்ப்பிக்குமாறு மகட்டுக்பகாள்ளப்படுகின்றனர். 

மமற்குறித்த பவளிப்படுத்துணகப் படிவம்  உள்நாட்டு இணறவாித் 

திணைக்களத்தின் இணைய நுணளவாயிலில் வருமானவாி விபரத்திரட்டின் கீழ் 

உள்ளது. 

இவ்விபரத்திரட்டானது 1, 2, 2B, 2C, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9  ஆகிய 

பதினான்கு அட்டவணைகணளக் பகாண்டுள்ளது. 2ம், 4ம் மற்றும்7ம் 

அட்டவணைகள் கட்டாயமாக சமர்ப்பிக்கப்பட மவண்டிய அட்டவணைகள் 

ஆகும். ஆயினும் ஏணனய அட்டவணைகளுடன் பதாடர்புணடய 

பபறுமானங்கள் வருமான விபரத்திரட்டின் பபாருத்தப்பாடுணடய கூடுகளில் 

நிரப்ப மதணவப்படுமிடத்து, அதற்குாிய அட்டவணைகளும் நிரப்பப்பட்டு 

விபரத்திரட்டுடன் இணைக்கப்படுதல் மவண்டும். 

 கைக்காய்வு பசய்யப்பட்ட கைக்குகள் அல்லது மதணவப்படுத்தப்பட்டவாறு 

அல்லது மகாாிக்ணக விடுக்கப்பட்டவாறு உாிய அட்டவணைகள் 

மபான்றணவயின்றி அல்லது வருமானத்திணன மதாராயமாக மதிப்பீடு 

பசய்யப்பட்ட இலக்கத்துடன்  (estimated figure) விபரத்திரட்படான்றிணன 

மகாணவயிடுகின்ற ஏமதனும் கம்பனி உண்ைாட்டரசிணறச்சட்டத்தின் 

மநாக்கங்களுக்காக விபரத்திரட்டிணன சமர்ப்பிக்கவில்ணலபயனக் கருதப்படும்.  

விபரத்திரட்டின் அல்லது அட்டவணைகளில் தரவுகணள நிரப்பும் கூடுகளில் 

நிரப்பமவண்டிய மதணவ ஏற்படாதவிடத்து அதனுள் ணைபன் (-) குறியீட்ணடத் 

தவிர்ந்து “பபாருத்தபாடற்றது” மபான்ற எவற்ணறயும் எழுத்தில் எழுதுதல் 

ஆகாது. அட்டவணையில் எழுதுவதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள இடம் மபாதுமாக 

காைப்படாதவிடத்து “இணைப்ணப பார்க்கவும்” என குறிப்பிடப்படுதல் 

மவண்டும் என்பதுடன் அத்தரவு வழங்கப்படும் இணைப்பானது தரப்பட்ட 

வடிவணமப்பிலும் இருத்தல் மவண்டும். 

 

வாிக் பகாடுப்பனவு  

2018/2019 ஆம் வாி மதிப்பீட்டாண்டுக்கான வாியானது “தவணைப்பைம் 

பசலுத்துநரால்” தவணைக்கட்டைமாக பசலுத்தியிருக்கப்பட்டிருக்க 

மவண்டியிருந்தது. இந்த வாிமதிப்பாண்டிற்கான 
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தவணைக்கட்டைங்களிற்குாிய திகதிகளும், பகாடுப்பனவுக்குறியீடுகளும் 

கீழுள்ள அட்டவணையில் விபாிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

தவணைக்கட்டைம் உாிய திகதி (அன்று 

அல்லது அதற்கு 

முன்னர்) 

பகாடுப்பனவுக்குறியீடு 

1 2018 ஆகஸ்து,15 ஆம் 

திகதி 

18191 

2 2018 பநாவம்பர்,15 ஆம் 

திகதி 

18192 

3 2019 பபப்ரவாி,15 ஆம் 

திகதி 

18193 

4 2019 மம,15 ஆம் திகதி 18194 

இறுதி 2019 பசத்தம்பர்,30ஆம் 

திகதி 

18190 

 நான்கு தவணைக்கான பமாத்தத் பதாணகயினதும் இறுதி பகாடுப்பனவினதும் 

கூட்டுத்பதாணக, 2018/2019 ஆம் வாிமதிப்பீட்டாண்டின் பமாத்த 

வாிப்பபாறுப்புக்குச் சமமாக இருத்தல் மவண்டும். 

 தண்டங்கள் 

பிணழயான விபரத்திரட்டுக்கணளச் சமர்ப்பித்தல் அல்லது உாிய திகதியன்று 

அல்லது அதற்கு முன்னதாக விபரத்திரட்டிணன சமர்ப்பிக்கத் தவறியணம 

அல்லது விபரத்திரட்டிணன சமர்ப்பிக்காணமக்காக தண்டங்களுக்கும் அல்லது 

மறியல் தண்டணனக்கும் ஏற்புணடயதாகலாம். அத்துடன் உாிய திகதிகளில் 

பமாத்த அல்லது பகுதியான தவணைக் பகாடுப்பனவுகணள 

மமற்பகாள்ளாணமக்காக தண்டங்களுக்கும் வட்டி விதிப்பிற்கும்  

ஏற்புணடயதாகலாம். 

 வாி விபரத்திரட்டிணன தாமதமாக மகாப்பிட்டணமக்கான தண்டப்பைம் 

கீழ்வருவனவற்றுள் அதிகமானதிற்கு சமனாகக் காைப்படும் -  

(i) பசலுத்தமவண்டிய வாித் பதாணகயின் 5% உம் அத்துடன் கூட்டி 

தவறுணக பதாடரும் ஒவ்பவாரு மாதத்திற்கு அல்லது மாதத்தின் 
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பகுதிக்கு பசலுத்த மவண்டிய வாித் பதாணகயில் மமலதிகமாக 1% உம் 

என மகாப்பிடுணகயின் தவறுணக பதாடரும் வணரயிலும் மற்றும் 

(ii)  ரூபா 50,000/- உடன் கூட்டி தவறுணக பதாடரும் ஒவ்பவாரு 

மாதத்திற்கும் அல்லது மாதத்தின் ஒரு பகுதிக்கும் மமலதிகமாக ரூபா 

பத்தாயிரமும் என தவறுணக பதாடரும் வணரயிலும் 

(விதித்துணரக்கப்பட்ட திகதியன்று அல்லது அதற்கு முன்னதாக 

அதாவது 2019, நவம்பர் 30ஆம் திகதியன்று அல்லது அதற்கு 

முன்னராக விபரத்திரட்டுக்கணளச் சமர்ப்பிக்கத் தவறுமிடத்து) 

தண்டபமான்ணறச் பசலுத்துவதற்கு ஆளாகுதல் மவண்டும்.           

 வாிபசலுத்தும் காலப்பகுதிக்கான பமாத்த வாி அல்லது வாியின் 

பகுதிணய பசலுத்த தவறும் ஆபளாருவர் வாிமதிப்பீட்டு அறிவித்தலில் 

குறித்துணரக்கப்பட்ட உாிய திகதிக்கு முன்னர் பசலுத்த மவண்டிய 

ஆனால் பசலுத்தப்படாத வாியின் 20%ற்கு, இச்சட்டத்தின் கீழ் 

மதணவப்படுத்தப்பட்ட தவணைப்பைம் அல்லது அதன் ஒரு பகுதிணய 

பசலுத்த தவறும் ஆபளாருவருக்கு பசலுத்த மவண்டிய ஆனால் 

பசலுத்தப்படாத வாியின் 10%ற்குச் சமமான தண்டபமான்றிற்கு 

ஆளாகுதல் மவண்டும்.  

 மபாலியான அல்லது பிணழவழியுய்கின்றதான கூற்பறான்ணற 

அளித்தணமக்கான தண்டத்பதாணக  ரூபா 50,000/- அல்லது அத்தணகய 

கூற்றின் அடிப்பணடயில் தீர்மானிக்கப்பட்ட குணறவணடந்த 

பசலுத்தப்படற்பாலதான வாியின் பதாணக அல்லது அதிகாிக்கப்பட்ட 

மீள்பகாடுப்பனவின் பதாணக என்பவற்றில் கூடுதலானது. 

 ஆபளாருவர் விபரத்திரட்படான்ணற மகாப்பிடுவதற்கு தவறுமிடத்து, 

அத்தவறிற்கு குற்றவாளியாவதுடன் ஒரு மில்லியன் ரூபாணவ விஞ்சாத 

குற்றப்பைம் ஒன்றிற்கு அல்லது ஓராண்ணட விஞ்சாத 

காலப்பகுதிபயான்றிற்கான மறியற் தண்டணனக்கு அல்லது 

இரண்டிற்கும் ஆளாகுதல் மவண்டும். 

 தவணைப்பைத்பதாணகயானது உாிய திகதியில் 

பசலுத்தப்படாதிருப்பின், வாிபசலுத்தினர் 151 ஆம் பிாிவின் கீழான 

காலநீடிப்புக்கணமவாக, உாிய திகதியிலிருந்து வாிபசலுத்துகின்ற திகதி 

வணரயான  காலப்பகுதிக்கான வட்டிக்கான பபாறுப்பிற்கு 

உள்ளாகுவார், அத்பதாணக மீதான வட்டி வீதமானது மாதபமான்றுக்கு 
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அல்லது மாதத்தின் பாகபமான்றிற்கு 1.5% ஆதல் மவண்டும் 

என்பதுடன் மாதாந்தம் கூட்டுவட்டியாக இருத்தல் மவண்டும்.  

 

அட்டவணை பற்றிய விளக்கங்கள். 

அட்டவணை 01 – விலக்களிக்கப்பட்ட பதாணககள்   

ஒவ்பவாரு மூலத்திலிருந்தும் எழும் உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டத்தின்  மூன்றாம் 

அட்டவணைக்கணமய விலக்களிப்புப் பபறும் ஈட்டுணககணளயும், 

இலாபங்ணளயும் அட்டவணை 01A  இல் பவளிப்படுத்தவும்.  

 2018,ஏப்ரல் 01 ஆம் திகதியிடப்பட்ட,2064/53 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி 

அறிவித்தலில்  விபாிக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின்படி,2006 ஆம் ஆண்டின் 10 

ஆம் இலக்க உள்நாட்டு இணறவாிச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழான 

விலக்களிப்பு இலாபங்கள், வருமானங்கள் அல்லது முதலீட்டுச் சணபச் 

சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழான விலக்களிப்பு இலாபங்கள், 

 வருமானங்கள் என்பவற்ணற முணறமய அட்டவணைகள் 01B, 01C இல் 

பவளிப்படுத்தவும். 

அட்டவணை02 – வாிமதிப்பிடற்பாலதான வருமானத்தின் சுருக்கம்    

வியாபாரம், முதலீடு மற்றும் ஏணனய மூலங்களிலுருந்தான 

வாிமதிப்பீட்டாண்டுக்குாிய வாி மதிப்பிடற்பாலதான வருமானம் இந்த 

அட்டவணையில் பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும்.  

அட்டவணை 02A (I) – வியாபார வருமானம்    

ஒவ்பவாரு வியாபார நடவடிக்ணககளிலிருந்துமான புரள்வு / வருமானம் மற்றும் 

சீராக்கப்பட்ட இலாபங்களும், ஈட்டுணககளும் இந்த அட்டவணையில் 

பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும்.  

அட்டவணை 02A (II) – மூலதன வருமானம்   

ஒவ்பவாரு மூலதன நடவடிக்ணககளிலிருந்துமான புரள்வு / வருமானம் மற்றும் 

சீராக்கப்பட்ட இலாபங்களும், ஈட்டுணககளும் இந்த அட்டவணையில் 

பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். 
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அட்டவணை 02A (III) – ஏணனய வருமானம்  

ஒவ்பவாரு ஏணனய வருமானத்திலிருந்தான புரள்வு / வருமானம் மற்றும் 

சீராக்கப்பட்ட இலாபங்களும், ஈட்டுணககளும் இந்த அட்டவணையில் 

பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். 

அட்டவணை 02 B – நட்ட கழிப்பனவுச் சுருக்கம்   

இந்த வாிமதிப்பீட்டாண்டில் உள்நாட்டு மற்றும் பவளிநாட்டு வியாபார அல்லது 

மூலதன மூலத்திலிருந்தான  மகாரப்பட்ட நட்டங்கள் இந்த அட்டவணையில் 

பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். அட்டவணை 02 B ஆனது 02 B (I), (II), (III)  

மற்றும் (IV) இனது சுருக்கம். 

இந்த மதிப்பீட்டாண்டுக்கான கழிக்கப்படக்கூடிய வியாபார நட்டங்கள் 

அட்டவணை - 02 B (I)  இல் பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். முதலீட்டு 

ஊக்குவிப்புக்கள் மீதான மகாரப்பட்ட நட்டங்கள், நிணலபபயர்கால 

ஏற்பாட்டின் கீழான குத்தணகயிலான மகாரப்பட்ட நட்டங்கள் 02 B (II) இல் 

பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். இந்த மதிப்பீட்டாண்டுக்கான 

கழிக்கப்படக்கூடிய முதலீட்டு நட்டங்கள்  02 B (III) இல் பவளிப்படுத்தப்படுதல் 

மவண்டும். பவளிநாட்டு நட்டங்கள் பற்றிய விபரங்கள் 02 B (VI) இல் 

பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும்.  

அட்டவணை 02 C-  2018, மார்ச் 31 ஆம் திகதி வணர கைக்கீட்டு வருட 

மாற்றதின் காரைமான சீர்ப்படுத்தல். 

2018, மார்ச் 31 ஆம் திகதி வணர கைக்கீட்டு வருடத்ணத மாற்றியதன் 

காரைத்தினால் பசய்யப்பட்ட ஏமதனும் சீர்ப்படுத்துணக இந்த அட்டவணையில் 

பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். 

அட்டவணை 3- தணகணமவாய்ந்த பகாடுப்பனவுகள்  

2018/2019 வாி மதிப்பீட்டாண்டில் மமற்பகாள்ளப்பட்ட தணகணமயளிக்கின்ற 

பகாடுப்பனவு மற்றும் 2018, ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதிய 2064/53 ஆம் இலக்க 

வர்த்தமானி அறிவித்தலினலால் வழங்கப்பட்டவாறான,  2017/2018 ஆம் வாி 

மதிப்பீட்டாண்டிலிருந்து  முன்பகாைரப்பட்ட ஏமதனும் கழிப்பனவுகளுக்கு 
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தணகணகயளிக்கின்ற பகாடுப்பனவு மீதிகள் இந்த அட்டவணையில் 

பவளிப்படுத்தப்படுத்தல் மவண்டும்.  

அட்டவணை 4- வாி விதிக்கபடற்பாலதான வருமானம் மீதான வாி  

 உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டத்தின் முதலாம் அட்டவணையின் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வாி வீதங்களுக்கு பபாறுப்புணடய 2018/2019 ஆம் 

வாிமதிப்பீடாண்டிற்கான கம்பனி, கூட்டுத்தாபனம், உருவகங்கள் 

மபான்றவற்றின் வாிவிதிக்கப்படற்பாலதான வருமானம் இந்த அட்டவணையில் 

பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும்.  

 அட்டவணை 5 – அனுப்பப்பட்ட இலாபங்கள் ( அனுப்புணக) மீதான வாி  

அனுப்பப்பட்ட இலாபத்ணத ஈட்டியுள்ள வதிவற்ற கம்பனி, அனுப்பப்பட்ட 

இலாபங்களின் முழுத்பதாணகயின் மீது அனுப்புணக வாி பசலுத்துதல் மவண்டும் 

என்பதுடன் அதணன இவ் அட்டவணையில் பவளிப்படுத்துதலும் மவண்டும்.  

அட்டவணை 6 – இறுதி பிடித்துணவத்தல் பகாடுப்பனவு பபறுணக மீதான வாி  

ஏமதனும் பசலுத்தப்பட்ட இறுதி பிடித்துணவத்தல் வாி மற்றும் பிடித்துணவக்கும் 

முகவரால் இறுதி கழிக்கப்படாத, இறுதிப் பிடித்துணவத்தல் பகாடுப்பனவுகளின் 

பபறுணக மீது பிடித்துணவக்கப்பட்டவாினால் பசலுத்தப்பட்ட வாி பற்றிய  

விபரங்கள் என்பன  இந்த அட்டவணையில் பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும் . 

அட்டவணை 7 – பமாத்த வாி வரவுகள். 

பவளிநாட்டு வாி வரவு அடங்கலாக வாி வரவுகள் மவறு நிவாரைம், 

பபாருளாதார மசணவ கட்டைம்(ESC), பபயரளவிலான வாி வரவு (NTC),  

அனுப்புணக மீது  பசலுத்தப்பட்ட வாி. முதலீட்டு பசாத்தின் மதறுணகயின் மீது 

பசலுத்தப்பட்ட வாி, மகாரப்பட்ட பிடித்துணவத்தல் வாி வரவு மற்றும் சுய 

மதிப்பீட்டு பகாடுப்பனவு (மதிப்பீட்டு வாி கூற்றின் மீது) என்பணவ இந்த 

அட்டவணையில்   பவளிப்படுத்தபடுதல் மவண்டும். 

அட்டவணை 7A –  பபாருளாதார மசணவக் கட்டைம் (பபா.மச.க)   

இவ் அட்டவணையானது வாி மதிப்பீட்டாண்டில் பசலுத்தப்பட்ட பபாருளாதார 

மசணவ வருமான வாித்பதாணகக்கு  எதிராக கழிக்கப்படத்தக்க பபாருளாதார 

மசணவக் கட்டைம் மற்றும் அடுத்த வாிமதிப்பீட்டாண்டிற்கு முன் பகாண்டு 
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பசல்லத்தக்க பபாருளாதார மசணவக் கட்டைமீதி என்பவற்றிணன கைிப்பீடு 

பசய்வதற்கு வசதி அளிக்கின்றது.  

அட்டவணை7B – மகாரப்பட்ட பிடித்துணவத்தல் வாி வரவு(பி.ணவ. வ) பற்றிய 

விபரம் 

இந்த வாிமதிப்பீட்டாண்டின் மபாது வரவாக மகாரத் தகுதிவாய்ந்த 

இறுதியானதற்ற பி.ணவ.வ பகாடுப்பனவுகள் இந்த அட்டவணையில் 

பவளிப்படுத்தபடுதல் மவண்டும்.  

அட்டவணை  7C – பபயரளவிலான வாி வரவு   

2018, ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதிக்கு பிந்திய பபயரளவிலான வாியானது 2018/2019 

ஆம் வாி மதிப்பீட்டாண்டிற்கு மகாரப்பட முடியாது. ஆயினும், 2018, ஏப்பிரல் 1 

ஆம் திகதிய 2064/53 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி அறிவித்தலில் 

வழங்கப்பட்டதிற்கிைங்க கழிப்பனவுக்கு தணகணமயளிக்கப்படத்தக்க ஏமதனும் 

முன்பகாைரப்பட்ட மீதிகள் மற்றும் 2018 சனவாி 01 பதாடக்கம் 2018 மார்ச் 31 

ஆம் திகதி வணரயிலான ஏமதனும் மகாரப்பட்ட பபயரளவிலான  

வாித்பதாணகணய, இந்த வாிமதிப்பீட்டாண்டில் பவளிப்படுத்தப்படலாம் 

என்பதுடன் இந்த அட்டவணையில் உள்ளடக்கப்படுதலும் மவண்டும்.  

                                        

அட்டவணை 8- கைிப்பீட்டுத் தாள்கள்  

சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் பிரகாரம் வியாபாரம், முதலீடு மற்றும் ஏணனய 

மூலங்களிலிருந்தான வாிமதிப்பிடற்பாலதான வருமானத்தின் கைிப்பீடு இந்த 

அட்டவணையில் பவளிப்படுத்தபடுதல் மவண்டும். 

அட்டவணை 9 – நிதித் தகவல்கள் 

 கைக்காய்வுபசய்யப்பட்ட கைக்கு கூற்றின் நிதித் தகவல்கள் மற்றும் 

ணகமாற்று விணலயிடல் விபரங்கள் இந்த அட்டவணையில் 

பவளிப்படுத்தபடுதல் மவண்டும். 
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வருமான விபரத்திரட்ணட நிரப்பும் மபாது பின்வரும் பநறிப்படுத்துணககணள 

பின்பற்றவும். 
 

பிாிவு 1 

இலாபங்கள் மற்றும் ஈட்டுணககள் பற்றிய கூற்று 

பகுதி அ 

1. கூடு 10 –  விலக்களிக்கப்பட்ட பதாணககள் (அட்டவணை 01 ) 

அட்டவணை 01, 01A  அட்டவணை, 01B அட்டவணை மற்றும்  01C 

அட்டவணை ஆகிய உப அட்டவணைகணள உள்ளடக்கியது. அட்டவணை 01 

நிரப்பப்படுவதற்கு முன்னர் உப அட்டவணைகள் பூரைப்படுத்தப்படல் 

மவண்டும். 

1.1  அட்டவணை 01A – 2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு 

அரசிணறச்சட்டத்தின் மூன்றாம் அட்டவணையின் கீழ் விலக்களிக்கப்பட்ட 

பதாணககள்  

இந்த வாிமதிப்பீட்டாண்டிற்கான 2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க 

உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டத்தின் 9 ஆம் பிாிவின் பிரகாரம் மூன்றாம் 

அட்டவணையில் குறிப்பிட்டப்பட்டுள்ள ஒவ்பவாரு மூலத்திலிருந்துமான  

விலக்களிக்கப்பட்ட பதாணககள்,  01A அட்டவணையின் 10.A.1 முதல் 10.A.5  

வணரயிலான கூடுகளில் பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும்.  

உதாரைம்- ஒரு வதிவுள்ள கம்பனியால் பி.ணவ.வ. (14% இல் கழிக்கப்பட்டதன் 

பின்னர்) பிறிபதாரு வதிவுள்ள கம்பனியிலிருந்து பபறப்பட்ட பங்குலாபங்கள், 9 

ஆம் பிாிவின் கீழ் விலக்களிக்கப் படுகின்றன.  

1.2 அட்டவணை 01B – 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க 

உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழான விலக்களிப்புக்கள்  

2018 ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதிய 2064/53 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி அறிவித்தலில் 

வழங்கப்பட்டவாறு, 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு 

அரசிணறச்சட்டத்தின் 16C, 16D, 16E, 17, 17A, 18, 20, 24A (16 இ,16 ஈ,16 

உ,17,17அ,18,20,24 அ) ஆம் பிாிவுகளிற்கான ஏற்பாடுகளின் கீழ்  

ஆபளாருவாின் முழுவதும் அல்லது அதன் பகுதியான இலாபம் அல்லது 
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வருமானம் அந்த ஏற்பாடுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலப்பகுதிக்கு 

விலக்களிக்கப்படும் மற்றும் 2018 மார்ச் 31 காலப்பகுதிக்கு அந்த 

காலப்பகுதியின் காலாவதியாகாத பகுதி எதுவும் இருப்பின், அத்தணகய 

ஏற்பாடுகளின் பதாடர்ச்சியான பிரமயாகம் இருக்கின்றவணரயில்  பதாடர்ந்தும் 

வருமான வாியிலிருந்து விலக்களிக்கப்படுதல் மவண்டும். மமற்குறிப்பிட்ட 

நிபந்தணனகளுக்கு அணமவாக ஏமதனும் விலக்களிக்கப்பட்ட வருமானம் 

இருப்பின் அத்தணகய விலக்களிப்பிணனக்மகாரப்பட்ட தகவல்களுடன், அது 

அட்டவணை 01B இன் 10.B.1 பதாடக்கம்  10.B.5 வணரயிலான கூடுகணளப் 

பயன்படுத்தி பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். 

1.3 அட்டவணை 01C – முதலீட்டுச் சணபச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழான 

விலக்களிப்புகள்  

2018, ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதிய 2064/53 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி அறிவித்தலில்  

வழங்கப்பட்டவாறு, இலங்ணக முதலீட்டுச் சணப சட்டத்தின் 17 ஆம் பிாிவின் 

கீழ், 2018, ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் முதலீட்டுச் சணபயுடன் ஒர் 

ஒப்பந்தத்ணத மமற்பகாண்டுள்ள ஒரு தாபனத்தின் ஈட்டுணககளும்  

இலாபங்களும் 2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உண்ைாட்டரசிணறச் 

சட்டத்தின் கீழ் பசலுத்தபடற்பாலதான வருமான வாியிலிருந்து பதாடர்ந்தும் 

விலக்களிக்கப்படும். முதலீட்டுச் சணபயுடன் மமற்பகாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தந்தின் 

கீழ் விலக்களிக்கப்பட்ட ஈட்டுணககளும்  இலாபங்களும் மதணவப்படுத்தப்பட்ட  

தகவல்களுடன் அட்டவணை 01C இல் 10.C.1 பதாடக்கம் 10.C.5 வணரயிலான 

கூடுகணளப் பயன்படுத்தி பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். 

மமற்கூறப்பட்ட அட்டவணையில் வழங்கப்பட்ட இடம் விலக்களிப்புகணள 

பதிவதற்கு மபாதாது எனில், இ-மகாப்பிடணல பதாிவு பசய்து “மமலும் 

மசர்த்துக்பகாள்க” எனும் பபாத்தாணனப்  பயன்படுத்தி அட்டவணைணய 

தரவிறக்கம் பசய்யவும்.  

அட்டவணை 01இன் கூடு10.0 இல்  பவளிப்படுத்தப்பட்ட பமாத்த வாிவிலக்குத் 

பதாணகயானது வாி விபரத்திரட்டின் கூடு10 இல் பதியப்படமவண்டும். 

2. கூடு 20, 30 மற்றும் 40 –வியாபாரம், முதலீடு மற்றும் ஏணனய வருமானத்தி 

லிருந் தான  வாிமதிப்பிடற்பாலதான வருமானம் (அட்டவணை 02) 
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வியாபாரம், முதலீடு மற்றும் ஏணனய வருமானத்திலிருந்தான 

வாிமதிப்பிடற்பாலதான வருமானத்திணன முணறமய விபரத்திரட்டின் 20, 30 

மற்றும் 40 ஆம் கூடுகளில் பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும்.   

2.1 அட்டவணை 02 – வாிமதிபிடற்பாலதான வருமானத்தின் சுருக்கம் 

அட்டவணை 02 ஆனது அட்டவணை 02A (1), அட்டவணை 02A (11) மற்றும் 

அட்டவணை 02A (111) மற்றும் அட்டவணை 02 B ஆகிய நான்கு உப 

அட்டவணைகணள உள்ளடக்கியுள்ளது. ஆணகயினால்  அட்டவணை 02 இணன 

நிரப்புவதற்கு முன்னர் உப அட்டவணைகள் நிரப்பப்படுதல் மவண்டும். 

அட்டவணை 02 ஆனது வியாபாரம், முதலீடு மற்றும் ஏணனய 

மூலங்களிலிருந்தான வாிமதிப்பிடற்பால தான வருமானத்ணத கைிப்பீடு 

பசய்கிறது. வியாபாரம், முதலீட்டு மற்றும் ஏணனய மூலங்களிலிருந்தான 

அட்டவணை 02 A(I), இல் 20.A.0, அட்டவணை 02 A(II)    30.A.0 மற்றும் 

அட்டவணை 02 A(III)    40.A.0 ஆகிய கூடுகளில் பதியப்பட்ட 

வாிமதிப்பிடற்பாலதான வருமானமானது முணறமய அட்டவணை 02 இன் 

20.A.3, 30.A.3,40.A.3 இல் பதியப்படுதல் மவண்டும்.   

வியாபாரம் மற்றும் முதலீட்டு வருமானத்தின் ஈட்டுணககள் மற்றும் 

இலாபங்களிலிருந்து கழிக்கப்படக் கூடிய அட்டவணை 02B இன் கூடு 20.B.0 

மற்றும் கூடு 30.B.0  இல் பதியப்பட்ட பமாத்த நட்டத் பதாணகயானது முணறமய 

இந்த (02) அட்டவணையின் 20.B மற்றும் 30.B கூடுகளில் பதியப்படுதல் 

மவண்டும். ஆணகயினால், இந்த அட்டவணையின்          மற்றும் 

முதலீட்டிலிருந்தான கழிக்கப்பட மவண்டிய நட்டங்கணள நிரப்புவதற்கு முன்னர் 

அட்டவணை 02B பூரைப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும்.   

         மற்றும் முதலீட்டிலிருந்தான         மற்றும் 

இலாபங்களிலிருந்து கழிக்கப்பட மவண்டிய நட்டங்கணள கழித்த பின்னர் 

ஒவ்பவாரு மூலத்திலிருந்துமான         , முதலீட்டு மற்றும் ஏணனய 

வருமானங்களிலிருந்தான வாிமதிபிடற்பாலதான வருமானத்ணத 

கைிப்பிடலாம். 
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         , முதலீடு மற்றும் ஏணனய வருமானத்திலிருந்தான 

வாிமதிபிடற்பாலதான வருமானம் அட்டவணை 02 இன் 20.0, 30.0 மற்றும் 

40.0 ஆம் கூடுகளிலும் வருமான விபரத்திரட்டின் கூடு 20, 30 மற்றும் 40 

கூடுகளில் பதியப்படுதல் மவண்டும். 

2.2 அட்டவணை 02A (1) –         வருமானம்  

வாி மதிப்பீட்டாண்டின் மபாது        த்திலிருந்தான புரள்வு/வருமானம் 

மற்றும் ஈட்டுணககளும்  மற்றும் இலாபங்களும் (நட்டங்கணள கழிப்பதற்கு முன்)  

பபாருத்தப்பாடுணடய பசயற்பாட்டுக் குறியீடுகளுடன் இந்த அட்டவணையில் 

பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். [          குறியீட்டிணன, உள்நாட்டு 

இணறவாித்திணைக்களத்தின் இணைய நுணளவாயிலில் காைப்படுகின்ற 

பட்டியலில் இருந்து மதர்ந்பதடுக்கலாம்.] ஏதாவது பவளிநாட்டு 

மூலங்களிலிருந்தான ஈட்டுணககளும் இலாபங்களும் இருப்பின், அவற்றிணன, 

அதற்குாிய பசயற்பாட்டுக் குறியீட்டிணனப் பயன்படுத்தி பவவ்மவறாக 

பவளிப்படுத்தப்படமவண்டும். 

ஒரு ஆளின்                  ஈட்டுணககள் மற்றும் இலாபங்கணள 

கைிப்பிடும் மபாது வாி மதிப்பீட்டாண்டில் ஒரு ஆளினால் அணடயப்பட்ட 

பின்வரும் பதாணககள் உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும்;  

(அ)  ஏமதனும் பபாருட்கள் மற்றும் பண்டங்களின் விற்பணன மற்றும் 

கலப்பு பபறுணககள் அடங்கலாக மசணவ ஒன்ணற வழங்கியதற்கான 

பபறுணக; 

(ஆ)                                           ;  

(இ)  சட்டத்தின் IV ஆம் அத்தியாயத்தின் கீழ் கைிக்கப்பட்டவாறான 

                               

                   ஈட்டுணககள்; 

(ஈ)                                      

                     யின் மீது  இச்சட்டத்தின் இரண்டாம், 

மற்றும் நான்காம் அட்டவணைகளால் உள்ளடக்கப்படுவதற்குத் 

மதணவப்படுத்தப்படும் பதாணககள்;  
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(உ)                                              

                                        ;  

(ஊ)                                              

     ; 

(எ) வியாபாரத்துடன்  பயனுள்ள  வணகயில் சம்மந்தப்பட்டணவயும் 

பபறப்பட்டணவயுமான பதாணக; 

(ஏ)  இச்சட்டத்தின் கீழ் மசர்க்கப்படுவதற்குத் மதணவப்படுத்தப்பட்ட மவறு 

பதாணககள். 

வியாபாரத்ணத நடாத்திச் பசல்வதிலிருந்தான ஆபளாருவாின் 

வாிமதிப்பீட்டாண்டிற்கான ஈட்டுணககள் மற்றும் இலாபங்கணள கைிக்கும் 

மபாதும் பின்வரும் பகாடுப்பனவுகள் விலக்கப்படல் மவண்டும்,   

(அ) விலக்களிக்கப்பட்ட பதாணககளும் இறுதி பிடித்துணவத்தல் 

பகாடுப்பனவுகளும்; மற்றும்  

(ஆ) ஆபளாருவாின் ஊழிய வருமானத்ணத கைிக்கும் மபாது 

உள்ளடக்கப்பட்ட பதாணககள்.  

இந்த அட்டவணை 02A (I)  இன் கூடு 20.A.0    உள்ளடக்கப்பட்ட வியாபார 

வருமானத்திலிருந்தான பமாத்த ஈட்டுணககள் மற்றும் இலாபங்கள் 02 ஆம் 

அட்டவணையின்    20.A.3 இல் பதியப்படுதல் மவண்டும்.  

2.2.1 அட்டவணை 02A (11) – முதலீட்டு வருமானம்    

இந்த வாி மதிப்பீட்டாண்டிற்கான,  முதலீட்டிலிருந்தான புரள்வு/வருமானம் 

மற்றும் ஈட்டுணககள் மற்றும் இலாபங்கள் (நட்டங்கணள கழிப்பதற்கு முன்), 

அவற்றிற்குப் பபாருத்தப்பாடுணடய பசயற்பாட்டுக் குறியீடுகளுடன் இந்த 

அட்டவணையில் பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். பவளிநாட்டு 

மூலங்களிலிருந்து எழும் ஏதாவது ஈட்டுணககள், இலாபங்கள் இருப்பின் 

அவற்றிணன உாிய பசயற்பாட்டுக் குறியீட்டிணனப் பயன்படுத்தி பவவ்மவறாக 

பவளிப்படுத்தப்படமவண்டும்.    
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வாி மதிப்பீட்டாண்டிற்கான ஆபளாருவாின் முதலீட்டிலிருந்தான ஈட்டுணககள் 

மற்றும் இலாபங்கணள கைிப்பிடும் மபாது ஒரு ஆளினால் பபறப்பட்ட அல்லது 

அணடயப்பட்ட பின்வரும் பதாணககள் உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும்;  

 

(அ) பங்குலாபங்கள், வட்டி, கழிப்பனவுகள், விதிப்பனவுகள். 

ஆண்டுத்பதாணககள், இயற்ணக வளக்பகாடுப்பனவுகள், வாடணககள், 

கட்டுப்பைங்கள் மற்றும் அரசுாிணமப் பைங்கள் (மவத்துாிணம) ; 

(ஆ)  சட்டத்தின் IV ஆம் அத்தியாயத்தின் கீழ் கைக்கிடப்பட்ட முதலீட்டுச் 

பசாத்துக்களின் மதறிப்பபறுணகயிலிருந்தான ஈட்டுணககள்; 

(இ) முதலீட்ணட நடத்துவதற்கான ஆற்றல் மீதான மட்டுப்பாட்ணட 

ஏற்றுக்பகாள்வதற்கான பிரதிபயனாகப் பபறப்பட்ட பதாணககள்; 

(ஈ)      முதலீடு பதாடர்பில்  ஆளினாற் பபறப்பட்ட நன்பகாணடகள்;  

(உ)  பலாத்தர்கள், பந்தயம் அல்லது சூதாட்டம் என்பவற்றிலிருந்து 

பவற்றியீட்டுதல் ; மற்றும் 

(ஊ)   இச்சட்டத்தின் கீழ் மசர்க்கப்படுவதற்குத் மதணவப்படுத்தப்பட்ட மவறு 

பதாணககள். 

இந்த வரிமதிப்பீட்டாண்டில் முதலீட்டிலிருந்தான ஆள ாருவரின் 
ஈட்டுகைைள் மற்றும் இலாபங்ைக  ைணிக்கும் பபாதும் பின்வரும் 

ளைாடுப்பனவுைள் விலக்ைப்படல் பவண்டும்,  

 (அ) விலக்களிக்கப்பட்ட பதாணககளும் இறுதி பிடித்துணவத்தல் 

பகாடுப்பனவுகளும்; மற்றும்  

(ஆ) ஆபளாருவாின் ஊழிய அல்லது வர்த்தக வருமானத்ணத கைிக்கும் 

மபாது உள்ளடக்கப்பட்ட பதாணககள். 

 

02A (II) அட்டவணையின் 30.A.0 கூட்டில் உள்ளடக்கப்பட்ட 

முதலீட்டிலிருந்தான பமாத்த ஈட்டுணககள் மற்றும் இலாபங்கள், 02 ஆம் 

அட்டவணையில் கூடு 30.A.3 இல் பதியப்படுதல் மவண்டும். 
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2.2.2 அட்டவணை 02A (111) – ஏணனய வருமானம்  

இந்த வாிமதிப்பீட்டாண்டின் மபாது ஏமதனும் ஏணனய மூலங்களிலிருந்தான 

புரள்வு/வருமானம் மற்றும் ஈட்டுணககள் மற்றும் இலாபங்கள் (ஓர் அமய மற்றும் 

மீண்டுவரும் தன்ணமயினவான இலாபங்கணள உள்ளடக்காமல்) இருப்பின் 

அவற்றிணன பபாருத்தப்பாடுணடய பசயற்பாட்டுக்குறியீடுகளுடன் இந்த 

அட்டவணை யில் பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். 

ஏதாவது பவளிநாட்டு மூலங்களிலிருந்தான ஈட்டுணககள் மற்றும் இலாபங்கள் 

இருப்பின் அவற்றிணன பபாருத்தப்பாடுணடய பசயற்பாட்டுக்குறியீடுகளுடன் 

பவவ்மவறாக இந்த அட்டவணையில் பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். 

வாிமதிப்பீட்டாண்டில் எந்தபவாரு மூலத்திலிருந்தான ஆபளாருவாின் 

ஈட்டுணககள் மற்றும் இலாபங்கணள கைிக்கும் மபாதும் பின்வரும் 

பகாடுப்பனவுகள் விலக்கப்படல் மவண்டும்,   

(அ) விலக்களிக்கப்பட்ட பதாணககளும் இறுதி பிடித்துணவத்தல் 

பகாடுப்பனவுகளும்; மற்றும்  

(ஆ) ஆபளாருவாின் ஊழிய, வியாபார அல்லது முதலீட்டிலிருந்து 

வருமானத்ணத கைிக்கும் மபாது உள்ளடக்கப்பட்ட பதாணககள்.  

02 A (III)   அட்டவணையின் கூடு 40.A.0 இல்  உள்ளடக்கப்பட்ட ஏணனய 

வருமானத்திலிருந்தான பமாத்த ஈட்டுணககள் மற்றும் இலாபங்கள், 02 ஆம் 

அட்டவணையின் கூடு 40.A.3 இல்  பதியப்படுதல் மவண்டும்.  

மமலும், விலக்களிக்கப்பட்டத் பதாணககள் உண்ைாட்டரசிசறச் சட்டத்தின் 

மூன்றாம் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன் இறுதி பிடித்துணவத்தல் 

பகாடுப்பனவுகள் இச்சட்டத்தின் 88 ஆம் பிாிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

இறுதி பிடித்தணவத்தல் பகாடுப்பனவுகளின் மமலதிக விபரங்களுக்கு இந்த 

வழிகாட்டியின் பந்தி II ஐ  பார்க்கவும். 

2.3 அட்டவணை 02 B- நட்ட கழிப்பனவு சுருக்கம் 

 அட்டவணை 02 B, அட்டவணையானது 02 B (1), அட்டவணை 02 B (11), 

அட்டவணை 02 B (111) மற்றும் அட்டவணை 02 B (IV) ஆகிய    உப 

அட்டவணைகளின் சுருக்கம் ஆகும். இந்த அட்டவணையானது உள்நாட்டு 
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மூலங்கள் மற்றும் பவளிநாட்டு மூலங்களிலிருந்தான வியாபாரம் மற்றும் 

முதலீட்டிலிருந்தான நட்டங்கணள கைிப்பிடுகின்றது. ஆணகயினால், இந்த 

அட்டவணைணய நிரப்புவதற்கு முன்னர் உப அட்டவணைகள் நிரப்பப்படுதல் 

மவண்டும்.  

 அட்டவணை 02B (1) இன் 20.B.40 ஆம் கூட்டில் பதியப்பட்ட வியாபாரத்தின் 

உள்நாட்டு மூலங்களிலிருந்தான கழிக்கப்படத்தக்க நட்டங்கள் இந்த 

அட்டவணையில் (02B) கூடு A இல்  பதியப்படுதல் மவண்டும், அட்டவணை 

02B (111) இன் 30.B.30 ஆம் கூட்டில் பதியப்பட்ட முதலீட்டின் உள்நாட்டு 

மூலங்களிலிருந்தான கழிக்கப்படத்தக்க நட்டங்கள் இந்த அட்டவணையில் 

(02B)  கூடு B இல்  பதியப்படுதல் மவண்டும்.  

02 B (IV)  அட்டவணையின் 20.B.85 ஆம் கூட்டில் பதியப்பட்ட கூட்டில் 

பதியப்பட்ட பவளிநாட்டு வியாபார மூலத்திலிருந்தான கழிக்கப்படற்பாலதான 

நட்டம், 02B இல் கூடு  C இல் பதியப்படமவண்டும் என்பதுடன் 02 B (IV)  

அட்டவணையின் 30.B.45 ஆம் கூட்டில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள பவளிநாட்டு 

முதலீட்டு மூலத்திலிருந்தான கழிக்கப்படற்பாலதான நட்டம் 02B இன் கூடு  D 

இல் பதியப்படுதலும் மவண்டும். 

முணறமய கூடு 20.B.0 மற்றும் கூடு 30.B.0  இல் உள்ளடக்கப்பட்ட வியாபார 

மற்றும் முதலீடு மீதான கழிக்கத்தக்க பமாத்த நட்டம், 2 ஆம் அட்டவணையின் 

20.B. மற்றும் 30.B. கூடுகளில் பதியப்படல் மவண்டும். 

2.3.1 அட்டவணை 2B (I) – வியாபார நட்டம் 

2018 ஏப்ரல் 01 ஆந் திகதிய 2064/53 ஆம் இலக்கமுணடய வர்த்தமானி 

அறிவித்தலில் வழங்கப்பட்ட வாறு, ஆபளாருவாின் ஏதாவது 

மதிப்பீட்டாண்டிற்கான வாிமதிப்பிடற்பாலதான வருமானத்திணன 

கைக்கிடப்படும் மபாது 2006 ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்கமுணடய 

உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டத்தின் ஏமதனுபமாரு ஏற்பாடுகளிற்கணமய 

கழிக்கப்படும் நட்டம் மற்றும் 2018, மார்ச் 31ம் திகதியிலன்று அந்த நட்டத்தின் 

ஏதாவது மீதி, 2017 மார்ச் 24 ஆந் திகதிய உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டத்தின் கீழ், 

2018 ஏப்ரல் மாதம் 01 ஆந் திகதியில் இருந்து ஆரம்பிக்கப்படும் 

மதிப்பீட்டாண்டில் ஏற்பட்ட நட்டபமன கருதப்பட மவண்டியதுடன், 2017 
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ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்கத்ணதக் பகாண்ட உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டத்தின் 

ஏற்பாடுகளுக்கு அணமய  கழிக்கதப்படத்தக்கதாக இருத்தல் 

மவண்டும்.ஆதலால்,  முன்பகாைரப்பட்ட நட்டங்கள், 2018/2019 ஆம் வாி 

மதிப்பீட்டாண்டு நட்டமாக கருதப்படுவதுடன், அந்த வாிமதிப்பாண்டிற்கான 

வியாபாரத்தின் வாிவிதிக்கப்படற்பாலதான வாிமானத்திற்கு  ஏற்புணடய வாி 

வீதங்களிற்குப் பபாருத்தமானதாகும். 

2017/2018 ஆம் வ/ம ஆண்டுகளிலிருந்து முன்பகாைரப்பட்ட நட்டங்கள் 

2018/2019 வியாபார இலாபங்களுக்கான பபாருத்தப்பாடுணடய  

வாிவீதங்களால் வணகப்படுத்தப்பட்டு அதாவது 14%, 28% அல்லது 40% 

அணமய வணகப்படுத்தப்பட்டு, முணறமய இவ்வட்டவணையின் 20.B.10, 

20.B.20 அல்லது 20.B.30 ஆம் கூடுகளில் உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும். 

அவ்வாமற 2018/2019 ஆம் வாி மதிப்பீட்டு ஆண்டில் உறப்பட்ட வியாபார 

நட்டங்கள், 2018/2019 வாி மதிப்பீட்டாண்டிற்கான வியாபார 

வருமானத்திற்குாிய வாி வீதங்களுக்கு அணமய வணகப்படுத்தப்பட்டு 

அதற்மகற்ப  இவ்வட்டவணையின் 20.B.11, 20.B.21 அல்லது 20.B.31 ஆம் 

கூடுகளில் உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும். 2018/2019 வாி 

மதிப்பீட்டாண்டிற்கான பமாத்த நட்டங்கள் குறித்த வருமான வாி வீதத்திற்கு 

அணமய 20.B.12, 20.B.22 அல்லது 20.B.32 ஆம் கூடுகளில் உள்ளடக்கப்படுதல் 

மவண்டும். 

02A (I) அட்டவணையில் கைக்கிடப்பட்ட ஈட்டுணககளும் மற்றும் இலாபங்கள் 

(பவளிநாட்டு மூலங்க ளிலான வருமானம் தவிர), 2018/2019 வாி 

மதிப்பீட்டாண்டுகள் பதாடர்பாக வியாபார வருமானத்திற் குாிய வாி 

வீதங்களுக்கு, அதாவது முணறமய 14%, 28% அல்லது 40% அணமய 

வணகப்படுத்தப்பட்டு அதற்மகற்ப இவ் அட்டவணையில் 20.B.13, 20.B.23 

அல்லது 20.B.33 ஆம் கூடுகளில் உள்ளடக்கப் படுதல் மவண்டும்.    

ஆபளாருவாின், ஒரு மதிப்பீட்டாண்டிற்கான வியாபாரபமான்றினாலான 

வாிமதிப்பிடத்தக்க வருமானம் கைக்கிடுணகயில், நட்டம் அல்லது 

கழிக்கப்படாத நட்டம் (முன்பகாைரப்பட்ட நட்டம்) கழிக்கப்படும்மபாது கீமழ 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள  விதிமுணறகணள  பிரமயாகிக்கப்படமவண்டும். 
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(1) உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டத்தின்  19 ஆம் பிாிவின் கீழ் 

பிரமயாகிக்கப்படக்கூடியது. 

i. வியாபாரபமான்றின் அல்லது முதலீட்டு வருமானபமான்றின் 

வருமானம் கைக்கிடப்படும் மபாது மவறு ஏமதனும் 

வியாபாரத்திலிருந்து கழிக்கப்பட்டாத (முன்பகாைரப்பட்ட நட்டம்)  

நட்டம் கழிக்கப்படுதல்மவண்டும். 

ii. வியாபாரபமான்றின் மதிப்பிடத்தக்க வருமானம் கைக்கிடப்படும் 

மபாது முன்ணனய ஆறு வாி மதிப்பீட்டாண்டுகளில்  ஆபளாருவாின் 

அந்த வியாபாரபமான்றில் இருந்து அல்லது மவறு  ஏமதனும் 

வியாபாரபமான்றிலிருந்து கழிக்கப்படாத நட்டம்  கழிக்கப்படுதல் 

மவண்டும். 

iii. குணறவான வாி வீதத்திலான நட்டம்,   அமத வாிவீதத்திலான அல்லது  

அணதவிட  குணறவான வாிவீதத்திலான  ஈட்டுணககள் மற்றும் 

இலாபங்களிலிருந்து  அல்லது விலக்களிக்கப்பட்ட பதாணககளிலிருந்து 

மட்டுமம  கழிக்கப்படுதல் மவண்டும். 

     

(2) உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டத்தின்  இரண்டாவது அட்டவணையில் 

உள்ளவாறான அதிகாிக்கப்பட்ட மூலதன அனுமதிப்புகள் குணறக்கப்பட்டதன் 

காரைமாக ஆபளாருவருக்கு கழிக்கப்படாத நட்டமமற்படுமாயின், அந்த 

நட்டமானது உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டத்தின்  இரண்டாவது அட்டவணையின் 

பந்திகள் 7 மற்றும் 8 இல் குறித்துணரக்கப்பட்ட நிபந்தணனகளுக்மகற்ப அந்த 

வாிமதிப்பாண்டணனத் பதாடர்ந்து வரும் 10 அல்லது 25 

வாிமதிப்பாண்டுகளுக்கான  வியாபார வருமானம் கைிக்கப்படும் மபாது 

கழிக்கப்படலாம். 

 

(3)  2018 ஏப்ரல் 01 ஆந் திகதிய 2064/53 இலக்கமுணடய வர்த்தமானி 

அறிவித்தலுக்கணமய, 2018 ஏப்ரல் 01 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் ஏற்படுத்தப்பட்ட 

ஏமதனும் நிதிக்குத்தணக ஒப்பந்தபமான்றுக்குாிய நட்டம், 2006 ஆம் ஆண்டின் 

10 ஆம் இலக்க உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டத்தில், அதற்குாிய  ஏற்பாடுகளுக்கு 

அணமய கைக்கிட முடியும். ஆதலால் அவ்வாறான ஒப்பந்தங்களின் மீதான 

நட்டம், வாிமதிப்பிடத்தக்க வருமானத்தில் உள்ளடக்கப்பட்ட அவ்வாறான 

வியாபாரம் ஒன்றின்  இலாபத்தின் அளவுக்கு குணறக்கப்பட மவண்டியதுடன் 
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அவ்வாறு கழிக்கப்பட்டதன் பின்னர் ஏதாவது நட்டம் காைப்படுமாயின்,அந்த 

மதிப்பீட்டு ஆண்டிணனத்பதாடர்ந்து வரும் ஆண்டுக்கான நட்டமாக 

கருதப்படுதல் மவண்டும். 

அதற்கணமவாக, இந்த அட்டவணையின் +/(-) சீர்படுத்துணகயின் கீழ் 

மமற்கூறப்பட்ட விதிகள், ஒன்றுபடுத்தப்படல் மவண்டும். அட்டவணையில் 

பவளிப்படுத்தப்பட்ட பமாத்த நட்டத்திணன விட ஈட்டுணககளும் இலாபங்களும் 

அதிகமாயின் சீர்படுத்துணககள் பசய்யலாம். 

வியாபார வருமானத்தின் கூடிய வீதத்திலிருந்து, வியாபார வருமானத்தின் 

குணறந்த வீதத்திற்கான நட்ட மாற்றுணகயானது வருமானத்திற்கு 

பிரமயாகிக்கப்படும் பபாருத்தப்பாடுணடய  வாிவீதங்களில் 

வணகப்படுத்தப்பட்டு அதற்மகற்ப 20.B.14, 20.B.24 மற்றும் 20.B.34 ஆகிய 

கூடுகளில் உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும். கீமழ உதாரைத்தில் 

காட்டப்பட்டுள்ளவாறு கூடிய வருமான வாி வீதத்திலிருந்து குணறந்த 

வீதத்திற்கான நட்டமாற்றத்தின் மபாது, கூடிய வீத நிரலில் மணற 

இலக்கத்திலும் (அணடப்புக்களினுள்) குணறவான வீத நிரலில் 

மநர்பபறுமானத்திலும் குறிப்பிடப்படுதல் மவண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டவணை 2B (I) – வியாபார நட்டம் 

 14% 28% 

வ/ம 2017/18 

இலிருந்து மு/பகா 

ைரப்பட்ட 

நட்டங்கள் 

20.B.10       1 0 0 0 0 0 0 0 20.B.20 - - - - - - - - - - - - - - 

வ/ம 2018/19 

இற்கான 

நட்டங்கள்*1 

20.B.11       3 0 0 0 0 0 0 0 20.B.21       5 0 0 0 0 0 0 0 

பமாத்த நட்டங்கள் 20.B.12       4 0 0 0 0 0 0 0 20.B.22       5 0 0 0 0 0 0 0 

வருடத்திற்கான 

ஈட்டுணககளும் 

இலாபங்களும் 

20.B.13       9 0 0 0 0 0 0 0 20.B.23       - - - - - - - - 

சீர்ப்படுத்துணக 

+/(-)*2 

உயர் 

வீதத்திலிருந்து 

குணறவான 

வீதத்திற்கான 

நட்ட மாற்றுணக  

20.B.14       5 0 0 0 0 0 0 0 20.B.24       (5 0 0 0 0 0 0 0) 
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வாிமதிப்பீட்டாண்டுக்குாிய முதலீட்டு வருமானத்திலிருந்து கழிக்கப்பட 

மவண்டிய வியாபார நட்ட மாற்றம், 14%, 28% மற்றும் 40% வருமான வாி 

வீதத்தில் வணகப்படுத்தி அதற்மகற்ப  முணறமய 20.B.15, 20.B.25 மற்றும் 

20.B.35 ஆம் கூடுகளில் உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும். மமலும், மாற்றீடு 

பசய்யப்பட்ட வியாபார  நட்டங்கள்,  நட்ட கழிப்பனவு வீத 

நிபந்தணனகளுக்மகற்ப  02B (111)  ஆம் அட்டவணையின் 30.B.15 மற்றும் 

30.B.25 கூடுகளில் உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும்.   

குறிப்பிடப்பட்ட நட்டங்களின் பதாணககளானது அதிகாிக்கப்பட்ட மூலதன 

அனுமதிப்புகளில் மகாரப்பட்ட நட்டங்கள் மற்றும் 2018, ஏப்பிரல் 1 ஆம் 

திகதிக்கு முன்னர் நிதி குத்தணக ஒப்பந்தத்ணத மமற்பகாண்டதன் மீதான 

நட்டங்கள் என்பவற்ணற உள்ளடக்கும். ஆகமவ, அட்டவணை 02B(1) இலுள்ள 

குறிப்பிடப்பட்ட நட்டங்களின் பதாணகக்கான கூட்டிணன  நிரப்புவதற்கு 

முன்னர், அட்டவணை  02B(11) பூரைப்படுத்தல் மவண்டும்.  அட்டவணை 

02B(11)இன் கூடு 20.B.63 இன் கீழ் பவளிப்படுத்தப்பட்ட குறிப்பிடப்பட்ட 

நட்டங்களின் பமாத்தத் பதாணகயானது வருமான வாி வீதத்தின் பிரகாரம் 

வணகப்படுத்தப்பட்டு அதற்மகற்ப இந்த அட்டவணையின்  கூடு 20.B.16, 

20.B.26 அல்லது 20.B.36 இல் பதியப்படுதல் மவண்டும். 

மமற்கூறப்பட்ட சீர்படுத்தல்களுக்கு பின்னர், கழிக்கப்படத்தக்க நட்டங்கள்  

அட்டவணை 02B(I)இல் கூடு 20.B.17, 20.B.27 மற்றும் 20.B.37 இல் 

உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும். ஆணகயினால், கழிக்கப்படத்தக்க நட்டமானது 

கூடுதல் வீதத்திலிருந்து குணறந்த வீதத்திற்கான மாற்றப்பட்ட நட்டம், வியாபார 

நட்டத்திலிருந்து அந்தஅந்த  வருமான வாி வீதத்தின் கீழ் பவளிப்படுத்தப்பட்ட 

முதலீட்டு மற்றும் குறிக்கப்பட்ட நட்ட மாற்றங்களின்  கூட்டுத்பதாணகயாகும். 

(அந்த வாிமதிப்பாண்டில் பவ ளிப்படுத்தப்பட்ட ஈட்டுணககள் மற்றும் இலாபங்களின் 

பதாணகக்கணமவாக ). கீழுள்ள உதாரைத்ணத பார்க்கவும். 
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ஆபளாருவாின் கழிக்கப்படாத நட்டங்கள் ஆறு வாிமதிப்பீட்டாண்டுகளினுள் 

கழிக்கப்படலாம். ஆணகயினால், ஆறு வாிமதிப்பீட்டாண்டிற்கு பிந்திய 

காலாவதியான கழிக்கப்படாத வியாபார நட்டங்கள், வருமான வாி 

வீதத்திற்மகற்ப  வணகப்படுத்தப்பட்டு  20.B.18, 20.B.28 மற்றும் 20.B.38 

கூடுகளில் உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும்.  

ஒவ்பவாரு வருமான வாி வீதத்தினதும் பமாத்த நட்டத்திலிருந்து 

கழிக்கப்படத்தக்க நட்டத்ணத கழித்த பின்னர் உள்ள மமலதிக 

நட்டத்பதாணகயானது, பிரமயாகிக்கப்படும் வருமான வீதத்தில்  

வணகப்படுத்தப்பட்டு முன்பகாைரப்பட்ட நட்ட கூடுகளான  20.B.19, 20.B.29  

அல்லது 20.B.39 கூடுகளில் உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும்.  

அட்டவணை 2B (I) – வியாபார நட்டம் 

 14% 28% 

வ/ம 2017/18 

இலிருந்து மு/பகா 

ைரப்பட்ட நட்டங்கள் 

20.B.10   1 0 0 0 0 0 0 0 0 20.B.20 - - - - - - - - - - - 

வ/ம 2018/19 இற்கான 

நட்டங்கள்*1 
20.B.11   3 0 0 0 0 0 0 0 0 20.B.21   5 0 0 0 0 0 0 0 0 

பமாத்த நட்டங்கள் 20.B.12   4 0 0 0 0 0 0 0 0 20.B.22   5 0 0 0 0 0 0 0 0 

வருடத்திற்கான 

ஈட்டுணககளும் 

இலாபங்களும் 
20.B.13   2 0 0 0 0 0 0 0 0 20.B.23   8 0 0 0 0 0 0 0 0 

சீர்ப்படுத்துணக +/(-)*2 

உயர் வீதத்திலிருந்து 

குணறவான 

வீதத்திற்கான நட்ட 

மாற்றுணக  

20.B.14    - - - - - - - - 20.B.24            

முதலீட்டிற்கு 

மாற்றப்படும் 

நட்டங்கள்(30.B.15 

அல்லது30.B.25 

இற்கு) 

20.B.15   (1 0 0 0 0 0 0 0 0) 20.B.25            

குறித்த நட்டங்கள் 

 (20.B.63 இருந்து) 20.B.16   - - - - - - - - - 20.B.26   3 0 0 0 0 0 0 0 0 

கழிக்கப்படத்தக்க 

நட்டங்கள் 20.B.17   2 0 0 0 0 0 0 0 0 20.B.27   8 0 0 0 0 0 0 0 0 

காலாவதியான 

நட்டங்கள் 20.B.18   - - - - - - - - - 20.B.28            

முன்பகாண்டு 

பசல்லப்படும் 

நட்டங்கள் 

20.B.19   1 0 0 0 0 0 0 0 0 20.B.29            
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கூடு 20.B.40 இல் பவளிப்படுத்தப்பட்ட பமாத்த கழிக்கப்படத்தக்க வியாபார 

நட்டமானது அட்டவணை 02B இன் கூடு A  இல் பதியப்படுதல் மவண்டும்.  

2.3.2 அட்டவணை 02B (II) – குறிப்பிட்ட நட்ட கழிப்பனவுகள்  

இவ் அட்டவணையானது இரு பகுதிகணளக் பகாண்டுள்ளது.  பகுதி I ஆனது 

முதலீட்டு நட்ட கழிப்பனவுகணள பகாண்டுள்ளதுடன் பகுதி II ஆனது 

வர்த்தமானி அறிவித்தலினது இணடநிணல ஏற்பாடுகளின் கீழ் குத்தணக 

நட்டங்கணளக் பகாண்டுள்ளது.  

2.3.2.1 பகுதி 1: இரண்டாம் அட்டவணையின் கீழான முதலீட்டு 

ஊக்குவிப்புகள் 

இச்சட்டத்தின் இரண்டாம் அட்டவணையின் முதலீட்டு ஊக்குவிப்புகளின் கீழ் 

மகாரப்பட்ட மூலதன அனுமதிப்புகளின் விணளவால், ஆபளாருவருக்கான 

கழிக்கப்படாத நட்டங்களின் விணளவாலான கழிக்கப்படாத நட்டங்கள், அந் 

நபாினால் இச்சட்டத்தின் இரண்டாம் அட்டவணையின் (7) மற்றும் (8)ஆம் 

பந்திகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தணனகளுக்கு அணமவாக வியாபார 

வருமானத்திலிருந்து எந்தபவாரு அடுத்துவரும் 10 வாிமதிப்பீட்டாண்டுகள் 

அல்லது  25 வாிமதிப்பீட்டாண்டுகளில் கழிக்கப்படலாம்.  

இச்சட்டத்தின் இரண்டாம் அட்டவணையின் படி மற்றும் 

உண்ைாட்டரசிணறசட்டத்தின் 16ஆம் பிாிவிற்கிைங்க கழிக்கப்பட்டு 

கைிப்பிடப்பட்ட அதிகாிக்கப்பட்ட மூலதன அனுமதிப்புகள் அந்த 

வாிமதிப்பாண்டுக்கான நட்டங்கணள விணளவித்தால் அவ்வாறு உறப்பட்ட 

நட்டங்கணள  மகாரக்கூடிய வருடங்களின் எண்ைிக்ணகயின் அடிப்பணடயில் 

வணகபடுத்தலின் பிரகாரம் பபாருத்தப்பாடுணடய (10 வருடங்கள் அல்லது 25 

வருடங்கள்) கூடு 20.B.50 மற்றும் 20.B.51இல்  பவளிப்படுத்தப்படுதல் 

மவண்டும். 

இவ் வாி மதிப்பீட்டாண்டிற்குாிய கழிக்கப்படத்தக்க நட்டத் பதாணகயானது 

மகாரக்கூடிய வருடங்களின் எண்ைிக்ணகயின் அடிப்பணடயில் வணகபடுத்தலின் 

பிரகாரம் அதற்மகற்ப 20.B.60 மற்றும் 20.B.61 கூடுகளில் உள்ளடக்கப்படுதல் 

மவண்டும். 20.B.50 மற்றும் 20.B.51ஆம் கூடுகளிலுள்ள பதாணககளிலிருந்து 

20.B.60 மற்றும் 20.B.61 கூடுகளிலுள்ள பதாணககணள கழித்த பின்னரான முன் 
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பகாண்டு பசல்லத்தக்க மிகுதி 20.B.70 மற்றும் 20.B.71 கூடுகளில் பதியப்படுதல் 

மவண்டும்.  கீழுள்ள உதாரைத்ணத பார்க்கவும். 

 

 

2.3.2.2 பகுதி 11:  இணடநிணல ஏற்பாடுகளிற்குட்பட்ட குத்தணக நட்டங்கள்  

2018, ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதிய 2064/53 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி 

அறிவித்தலினால் வழங்கப்பட்டவாறு, 2018 ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் 

பசய்து பகாள்ளப்பட்ட ஏதாவது நிதிக் குத்தணகக்கு ஒப்பந்தங்களுடன் 

பதாடர்பான  உறப்பட்ட எதாவது இலாபம், நட்டம், பபறுணக மற்றும் 

பகாடுப்பனவு 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க உண்ைாட்டரசிணறச் 

சட்டத்தின் பபாருத்தப்பாடுணடய ஏற்பாடுகளுக்கு அணமவாக கைிக்கப்படுதல் 

மவண்டும். ஆணகயால், 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க  

உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டத்தின் பபாருத்தப்பாடுணடய ஏற்பாடுகளுக்கு 

அணமவாக நட்டங்கணள எதிாீடு பசய்வதணன  இலகுவாக்குவதற்கு, உறப்பட்ட 

நடப்பு ஆண்டு நட்டங்கள் மற்றும் முன்பகாைரப்பட்ட நட்டங்கணள 

அட்டவணை 02B (II)இன் கூடு 20.B.52 இல் உள்ளடக்கும்படி 

அறிவுறுத்தப்படுகின்றீர். 

 2018 ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் மமற்பகாள்ளப்பட்ட நிதிக் குத்தணக 

ஒப்பந்தங்களிலிருந்த வாறான  2018/2019 வ/ம இற்கான ஏமதனும் 

அட்டவணை - 02 B (II) : குறித்த நட்டக் கழிப்பனவுகள் 

பகுதி I : இரண்டாவது அட்டவணையின் கீழ் முதலீட்டு ஊக்குவிப்புக்கள் 

ம/ஆ 
குறிப்பு
ணர   

ககாரப்படக் கூடிய 

வருடங்களின் 

எண்ைிக்ணக 

உறப்பட்ட நட்டங்களின்  

ததாணக 
கழிக்கப்பட்ட 

நட்டங்களின் ததாணக 
மு/தகா/தெ 

நட்டங்களின் ததாணக 

2018/

19 

2ஆம் 

அட். 

பந்தி 7 

10 வரு 
20.B.

50 
 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.B.

60 

  

3 0 0 0 0 0 0 0 0 
20.B.

70 

 

4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

2ஆம் 

அட். 

பந்தி 8  

25 வரு 20.B.

51 
  

         20.B.

61 

           20.B.

71 

           

பகுதி II :  நிணைதபயர்காை ஏற்பாட்டின் கீழான குத்தணகயிைான நட்டங்கள் 

நிதிக் குத்தகை 

நட்டங்ைள்*3 

20.B.

52 
  

         
20.B

.62 

           20.B.

72 

           

ைழிக்ைப்பட்ட  ம ொத்த 

குறித்த நட்டங்ைள் 
   

         
20.B.

63 

  3 0 0 0 0 0 0 0 0 
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சீர்பசய்யப்பட்ட இலாபங்கள் இருப்பின்  அதிலிருந்து 20.B.52 ஆம் கூட்டில் 

பவளிப்படுத்தப்பட்ட நட்டங்கள் கழிக்கப்படலாம்.  அவ்வாறு கழிக்கப்பட்ட 

2018/2019 வ/ம இற்கான நட்டங்கள் 20. B.62 ஆம் கூட்டில் 

பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும்.  

அவ்வாறான  நிதி குத்தணக ஒப்பந்தங்களின் மீதான 2019.03.31 இல் 

இருந்தவாறான  உள்ளீர்க்கப்படாத, முன் பகாண்டு பசல்லப்பட்டிருக்கத்தக்க 

நட்டத் பதாணகயானது 20.B.72 ஆம் கூட்டில் பவளிப்படுத்தப்படுல் மவண்டும் 

என்பதுடன்  அடுத்த வாி மதிப்பீட்டாண்டில்     அமத அடிப்பணடயில் 

மகாரப்படலாம். 

20. B.60, 20.B.61மற்றும்20.B.62 ஆகிய கூடுகளில் பவளிப்படுத்தப்பட்ட 

2018/2019 வ/ம இற்கான குறிப்பிடப்பட்ட கழிக்கப்படத்தக் நட்டங்களின் 

கூட்டுத்பதாணகயானது கூடு 20.B.63 இல் பதியப்படுதல் மவண்டும்.  

 இத்பதாணகயானது பபாருத்தப்பாடுணடய வருமான வாிவீதத்தில் 

வணகபடுத்தப்பட்டு  20.B.16, 20.B.26 அல்லது 20.B.36 கூடுகளில்  

பதியப்படுதல் மவண்டும்.   

2.3.3 அட்டவணை – 02B (111): முதலீட்டு நட்டங்கள்  

2017/2018 வ/ம இலிருந்து முன்பகாைரப்பட்ட முதலீட்டு நட்டங்களானது 

2018/2019 வ/ம இற்கான முதலீட்டு வருமானத்திற்கு பிரமயாகிக்கப்படத்தக்க 

முணறமய 14% அல்லது 28% வாி வீதத்ணத வணகப்படுத்துவதன் மூலம் 

இவ்வட்டவணையின்  30.B.10 அல்லது 30.B.20 ஆம் கூடுகளில் 

மசர்க்கப்படுதல் மவண்டும். அமத மபான்று 2018/2019 வ/ம இன் மபாது 

உறப்பட்ட முதலீட்டு நட்டங்கள், வருமான வாி வீதங்கணள பிரமயாகித்து 

வணகப்படுத்துவதன் மூலம் 30.B.11 அல்லது 30.B.21 கூடுகளில் 

உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும். 2018/2019 வ/ம இற்கான மகாரப்பட்ட பமாத்த 

நட்டங்கள், வருமான வாி வீதங்கணள பிரமயாகித்து வணகப்படுத்துவதன் மூலம் 

30.B.12 அல்லது 30.B.22 பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும்.  

02A (11) அட்டவணையில் கைிப்பிடப்படும் முதலீட்டிலிருந்தான 

ஈட்டுணககளும் இலாபங்களும் (பவளிநாட்டு மூலங்களிலிருந்தான வருமானம் 
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தவிர்ந்த) வருமான வாி வீதத்திற்மகற்ப வணகப்படுத்துவதன் மூலம் 30.B.13 

அல்லது 30.B.23 கூடுைளில் உள் டக்ைப்படுதல் பவண்டும்.  

ஆபளாருவாின் முதலீட்டிலிருந்தான வாிமதிப்பிடற்பாலதான வருமானத்ணத 

கைிப்பிடும் மபாது, முதலீட்டு வருமானத்திலிருந்த முதலீட்டு நட்டங்கணள 

அல்லது கழிக்கப்படாத நட்டங்கணள கழிக்கும் மபாது வியாபார 

நட்டங்களிற்கான பந்தி 2.3.1.(1)இல் குறித்துணரக்கப்பட்ட விதிகள் 

பிரமயாகிக்கப் படுதல் மவண்டும்.  

அதற்கணமவாக விதிகளானது இந்த அட்டவணையின் +/(-)  

சீர்ப்படுத்துணகயின் கீழ் ஒன்றுபடுத்தப்படுதல் மவண்டும். முதலீட்டு 

வருமானத்தின் உயர் வீதத்திலிருந்து குணறவான வீதத்திற்கான நட்ட 

மாற்றீடானது முதலீட்டு வருமானத்திற்கு பிரமயாகிக்கப்படும் வருமான வாி 

வீதத்திற்மகற்ப வணகப்படுத்தி 30.B.14 மற்றும் 30.B.24 கூடுகளில் 

உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும்.  வருமான வாியின் உயர் வீதத்திலிருந்து 

குணறவான வீதத்திற்கான நட்டமாற்றீட்டின் மபாது நட்டமானது உயர் வீத 

நிரலில் மணற இலக்கங்களிலும் (அணடப்புகுறிகளுடன்) குணறந்த வீத நிரலில் 

மநர்  இலக்கங்களிலும் பதியப்படுதல் மவண்டும். (கீழுள்ள அட்டவணையில் 

பகாடுக்கப்பட்ட உதாரைத்ணதப் பார்க்கவும்) 

வாி மதிப்பீட்டாண்டின் முதலீட்டு வருமானத்திலிருந்து கழிக்கப்பட மவண்டிய 

வியாபார  நட்ட மாற்றீடுகள் வருமான வாி வீதத்திற்மகற்ப வணகப்படுத்தி  

30.B.15 மற்றும் 30.B.25 ஆம் கூடுகளில் உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும்.   

மமற்கூறப்பட்ட சீர்படுத்துணகயின் பின்னர் கழிக்கப்படத்தக்க நட்டங்கள் 

30.B.16 மற்றும் 30.B.26 ஆம் கூடுகளில் உள்ளடக்கப்படல் மவண்டும். ஆகமவ, 

கழிக்கப்படத்தக்க நட்டத் பதாணகயானது உயர் வீதத்திலிருந்து குணறந்த 

வீதத்திற்கு மாற்றப்பட்ட நட்டம் மற்றும் அந்தஅந்த வருமான வாிவீதத்தின்  கீழ் 

பவளிப்படுத்தப்பட்ட முதலீட்டுக்கு மாற்றப்பட்ட வர்த்தக நட்டம் என்பவற்றின் 

கூட்டுத் பதாணகயாகும்.  

முதலீட்டிலிருந்தான கழிக்கப்படாத நட்டமானது ஆறு வருட 

வாிமதிப்பீட்டிற்குள்  கழிக்கப்படலாம்.  ஆகமவ, ஆறு வருட மதிப்பீட்டின் 

பின்னர் காலாவதியான கழிக்கப்படாத முதலீட்டு நட்டங்களானது வருமான 

வாி வீதத்தில் வணகப்படுத்தி இந்த அட்டவணையின் 30.B.17 மற்றும் 

30.B.27ஆகிய  கூடுகளில் உள்ளடக்கப்படல்  மவண்டும்.  
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கழிக்கப்படத்தக்க நட்டம் மற்றும் ஒவ்பவாரு வருமான வாி வீதத்திற்கான 

சீர்படுத்துணக (மணற இலக்கம்) என்பவற்ணறக் கழித்த பின்னரான 

பவளிப்படுத்தப்பட்ட மமலதிக நட்ட  பதாணகயானது பிரமயாகிக்கத்தக்க 

வருமான வாி வீதத்திற்கு  அணமவாக வணகப்படுத்தப்பட்டு 30.B.18, 30.B.28 

ஆகிய முன்பகாண்டு பசல்லப்படத்தக்க நட்டத்திற்கான  கூட்டில் 

மசர்க்கப்படுதல் மவண்டும். பின்வரும் அட்டவைணய பார்க்கவும். 

 

 

கூடு 30.B.30 இலுள்ள கழிக்கப்படத்தக்க பமாத்த முதலீட்டு நட்டமானது 02B 

அட்டவணையின்  கூடு  B இல் பதியப்படுதல் மவண்டும்.    

 

 

 

அட்டவணை - 02 B (III) : முதலீட்டு நட்டங்கள் 

 14% 28% 

வ/ம 2017/18 இைிருந்து 

மு/தகாைரப்பட்ட நட்டங்கள் 
30.B.10      - - -  - - - - - 30.B.20      - - - - - - - - - 

வ/ம 2018/19 இற்கான நட்டங்கள் 30.B.11      - - - - - - - - - 30.B.21      7 0 0 0 0 0 0 0 0 

தமாத்த நட்டங்கள் 30.B.12      - - - - - - - - - 30.B.22      7 0 0 0 0 0 0 0 0 

முதலீட்டின் ஈட்டுணககளும் 

இைாபங்களும் 

30.B.13      2 00 0 0 0 0 0 0 0 30.B.23      5 0 0 0 0 0 0 0 0 

ெீர்ப்படுத்துணக +/(-)*
2
  

உயர் வதீத்திைிருந்து குணறவான  
வதீத்திற்கான   நட்ட மாற்றுணக 

30.B.14      1 0 0 0 0 0 0 0 0 30.B.24      (1 0 0 0 0 0 0 0 0) 

வியாபாரத்திைிருந்து நட்ட 

மாற்றுணக (20.B.15, 20.B.25 

அல்ைது 20.B.35 இைிருந்து) 

30.B.15      1 0 0 0 0 0 0 0 0 30.B.25      - - - - - - - - - 

-கழிக்கப்படத்தக்க நட்டங்கள் 30.B.16      2 0 0 0 0 0 0 0 0 30.B.26      5 0 0 0 0 0 0 0 0 

0காைாவதியான நட்டங்கள் 30.B.17      - - - - - - - - - 30.B.27      - - - - - - - - - 

முன்தகாண்டு தெல்ைப்படும் 

நட்டங்கள் 

30.B.18      - - - - - - - - - 30.B.28      1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

ைழிக்ைப்படக்கூடிய முதலீட்டு நட்டங்ைள்  (30.B.16+ 

30.B.26)     

   [இப்மபறு திகய அட். 02 B இன் கூடு B இல் பதியவும்] 

30.B.30      7 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.3.4 அட்டவணை – 02B (1V): பவளிநாட்டு நட்டங்கள்  

2017/2018 வ/ம இலிருந்து முன்ளைாணரப்பட்ட ளவளிநாட்டு 
மூலங்ைளிலிருந்தான நட்டங்ை ானது வியாபாரம்  மற்றும் முதலீடு ஆகிய 

வருமான மூலங்ைளுக்பைற்ப வகைப்படுத்துவதன் மூலம் 20.B.80 அல்லது 

30.B.40 கூடுைளில் உள் டக்ைப்படுதல் பவண்டும். அபத பபான்று 

2018/2019 வ/ம இன் பபாது உறப்பட்ட ளவளிநாட்டு நட்டங்ைள், 

வருமான மூலங்ைளுக்பைற்ப வகைப்படுத்துவதன் மூலம் 20.B.81 மற்றும் 

30.B.41 கூடுைளில் உள் டக்ைப்படுதல் பவண்டும். 2018/2019 வ/ம 
இற்ைான பைாரப்பட்டளமாத்த நட்டங்ைள் வருமான மூலங்ைளுக்பைற்ப 

வகைப்படுத்துவதன் மூலம்  கூடு 30 B.82 மற்றும் 30.B.42 இல்   

ளவளிப்படுத்தப்படுதல் பவண்டும்.  

02A (1) ஆம் மற்றும் (11) ஆம் அட்டவகணைளிலுள்  
ளபாருத்தப்பாடுகடய ளெயற்பாட்டு குறியீடுைக ப் பயன்படுத்தி 
ளவளிப்படுத்தப்பட்ட ளவளிநாட்டு மூலங்ைளிலிருந்தான ஈட்டுகைைளும் 

இலாபங்ைளும் வருமான மூல வகைப்படுத்தல் மூலம் 20.B.83 மற்றும் 

30.B.43 கூடுைளில்  ளவளிப்படுத்தப்படுதல் பவண்டும்.  

ஒரு வாி மதிப்பீட்டாண்டிற்கான ஆபளாருவாின் வாிமதிப்பிடற்பாலதான 

வருமானத்ணத கைிப்பிடுணகயில் முதலீட்டு வருமானத்திலிருந்து நட்டங்கணள 

அல்லது கழிக்கப்படாத நட்டங்கணள (முன்பகாைரப்பட்ட) கழிக்கும் மபாது கீழ் 

உள்ள விதிகள், பிரமயாகிக்கப்படுதல் மவண்டும். 

  அட்டவணை 02 A (1) மற்றும் அட்டவணை 02 A (11) இல் உள்ள 

பபாருத்தப்பாடுணடய பசயற்பாட்டுக்குறியீட்ணடப் பயன்படுத்தி பவவ்மவறாக 

பவளிப்படுத்தப்பட்ட  பவளிநாட்டு மூலங்களிலிருந்தான ஈட்டுணககள் மற்றும் 

இலாபங்கள், வருமான மூலங்களின் அடிப்பணடயில் வணகப்படுத்தி அதற்மகற்ப  

இந்த அட்டவணையில் 30.B.83 மற்றும் 30.B.43 ஆம் கூடுகளில்  

உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும். 

ஒரு வாி மதிப்பீட்டாண்டிற்கான பவளிநாட்டு மூலத்திலிருந்தான வாி 

மதிப்பிடற்பாலதான வருமானத்ணத கைக்கிடும் மபாது, பவளிநாட்டு 

மூலத்திலிருந்து எழுந்த நட்டங்கணள அல்லது கழிக்கப்படாத நட்டங்கணள 
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(முன்பகாைரப்பட்ட நட்டங்கள்) கழிக்கும் மபாது பின்வரும் விதிகள் 

பிரமயாகிக்கப்படுதல் மவண்டும்.   

 (அ) பவளிநாட்டு மூலத்திலிருந்தான முதலீட்டு நட்டத்ணதப் பபாறுத்த 

வணரயில் பவளிநாட்டு மூலத்திலிருந்தான முதலீட்டு வருமானத்ணத 

கைிப்பிடும் மபாது மட்டுமம கழிக்கப்படலாம்; மற்றும்  

(ஆ) பவளிநாட்டு மூலத்திலிருந்தான வியாபார நட்டத்ணத பபாறுத்த வணரயில் 

பவளிநாட்டு மூலத்திலிருந்தான வியாபார அல்லது முதலீட்டு வருமானத்ணத 

கைிப்பிடும் மபாது மட்டுமம கழிக்கப்படலாம்.  

அதற்கணமவாக, விதிகளானது இந்த அட்டவணையின் +/- சீர்படுத்துணகயின் 

கீழ் ஒன்றுபடுத்தப்படல்  மவண்டும். பவளிப்படுத்தப்பட்ட பவளிநாட்டு 

ஈட்டுணககள் மற்றும்  இலாபங்கள்,அட்டவணையில்   

பவளிப்படுத்தப்பட்ட பமாத்த நட்டங்கணளவிட  அதிகமாயின் மட்டுமம 

இச்சீர்படுத்துணகணயச் பசய்யலாம்.   வியாபாரத்திலிருந்து முதலீட்டுக்கான 

நட்ட மாற்றுணகயானது 20.B.84 மற்றும் 30.B.44 ஆகிய கூடுகளில் 

உள்ளடக்கப்பட மவண்டும்.  வியாபார த்திலிருந்து முதலீட்டுக்கான 

நட்டமாற்றத்தில் நட்டமானது, வியாபார நிரலில் மணற இலக்கமாகவும் 

(அணடப்புகளினுள்)  முதலீட்டு நிரலில் மநர் இலக்கமாகவும் பதியப்படுதல் 

மவண்டும்.   

 மமற் கூறப்பட்ட சீராக்கல்களின் பின்னர் கழிக்கப்படத்தக்க  நட்டம் 20.B.85 

மற்றும் 30.B.45 ஆகிய கூடுகளில் உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும். ஆணகயால் 

கழிக்கப்படத்தக்க பமாத்த நட்டமானது பவளி ப்படுத்தப்பட்ட  நட்டத்தினதும் , 

மாற்றப்பட்ட வியாபார நட்டத்தினதும் கூட்டுத்பதாணகயாகும். 

கீழுள்ள உதாரைத்ணத பார்க்கவும். 
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பவளிநாட்டு மூலங்களிலிருந்தான வியாபாரம் மற்றும் முதலீட்டிலிருந்து  

கழிக்கப்படாத நட்டங்கள் ஆறு வாி மதிப்பீட்டாண்டினுள் கழிக்கப்படலாம்.  

ஆகமவ, ஆறு வருடங்களின் பின்னர் காலாவதியான கழிக்கப்படாத நட்டங்கள் 

இந்த அட்டவணையின்  20.B.86 மற்றும் 30.B.46 ஆம் கூடுகளில் 

உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும்.  

 

அட்டவணை - 02 B (IV) : பவளிநாட்டு நட்டங்கள் 

 வியாபாரம் முதலீடு 

வ/ம 2017/18 

இலிருந்து 

மு/பகாைரப்பட்ட 

நட்டங்கள் 

20.B.80    - - - - - - - - -   
30.B.

40 
   - - - - - - - -    

வ/ம 2018/19 

இற்கான 

நட்டங்கள்  

20.B.81      4 0 0 0 0 0 0 0 0 
30.B.

41 
   - - - - - - - -    

பமாத்த நட்டங்கள் 20.B.82      4 0 0 0 0 0 0 0 0 
30.B.

42 
   - - - - - - - -    

பவளிநாட்டு 

ஈட்டுணககளும் 

இலாபங்களும் 

20.B.83      1 0 0 0 0 0 0 0 0 
30.B.

43 
     3 0 0 0 0 0 0 0 0 

சீர்ப்படுத்துணக  +/(-

)*2 
 

முதலீட்டிற்கு  

மாற்றப்படும் 

வியாபார 

நட்டங்கள் 

20.B.84     ( 2 0 0 0 0 0 0 0 
0

) 

30.B.

44 
     2 0 0 0 0 0 0 0 0 

கழிக்கப்படக்கூடிய 

நட்டங்கள்  

[இப்பபறுமதிணய 

அட். 02 B இன் 

கூடுகள் C மற்றும் 

D இல் பதியவும்] 

20.B.85      1 0 0 0 0 0 0 0 0 
30.B.

45 
     2 0 0 0 0 0 0 0 0 

காலாவதியான 

நட்டங்கள் 
20.B.86      - - - - - - -   30.B.

46 

     - - - - - - -   

முன்பகாண்டு 

பசல்லப்படும் 

நட்டங்கள் 

20.B.87      1 0 0 0 0 0 0 0 0 30.B.

47 

     - - - - - - -   
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பமாத்த நட்டத்திலிருந்து கழிக்கப்படத்தக்க(கழிக்கப்படக்கூடிய) நட்டத்ணத 

கழித்த பின், மீதியான நட்டங்கள்20.B.87 மற்றும் 30.B.47 கூடுகளில் 

முன்பகாண்டு பசல்லப்படத்தக்க மீதியாக உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும். 

 

20.B.85 மற்றும் 30.B.45 ஆம் கூடுகளில் பதியப்பட்ட கழிக்கப்படத்தக்க பமாத்த 

பவளிநாட்டு நட்டங்கள் அட்டவணை 02B இன் C மற்றும் D கூடுகளில் 

பதியப்படுதல் மவண்டும். (நட்ட கழிப்பனவுச் சுருக்கம்)  

3. கூடு -45 - 2018 மார்ச் 31 வணரயில் கைக்கீட்டு வருடத்ணத மாற்றியதன் 

காரைமான சீராக்கல் (அட்டவணை 02C) 

கைக்கீட்டு வருடத்ணத மாற்றியதன் காரைமாக, 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் 

இலக்க உண்ைாட்டரசிணறசட்டம் மற்றும் திருத்தங்களின் ஏற்பாடுகளுக்கணமய 

கைிக்கப்பட்ட வாி மதிப்பிடற்பாலதான வருமானத்தின் 2018 மார்ச் 31 

வணரயிலான காலப்பகுதிக்கு மமற்பகாள்ளப்பட்ட சீராக்கல், இந்த 

அட்டவணையில் உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும்.   

இந்த அட்டவணையின் உப அட்டவணைகளான வியாபரம் அல்லது 

வர்த்தகத்திலிருந்து கழிக்கப்படத்தக்க நட்டம், ஆயுட் காப்புறுதி வியாபாரத்தின் 

கழிக்கப்படத்தக்க நட்டம், மற்றும் நிதிக் குத்தணக வியாபாரத்தின் 

கழிக்கப்படத்தக்க நட்டம் என்பணவ அட்டவணை 2C நிரப்பப்படுவதற்கு 

முன்னர் நிரப்பப்படுதல் மவண்டும்.  

வருமான வாிக்கு பபாறுப்புணடய இலாபங்களும் வருமானமும் கூடு 45.1 

இலிருந்து 45.6 வணர பதியப்படுதல் மவண்டும். பமாத்த இலாபங்களும் 

வருமானங்களும் பமாத்த நியதிச்சட்ட வருமானமாக 45.7 ஆம் கூட்டில் 

குறிப்பிடப்படுதல் மவண்டும்.   

நியதிச்சட்ட வருமானத்தின் ஒரு பகுதியாக அணமயாத பி.ணவ.வ (WHT) 

கழிக்கப்பட்ட பின்னரான பங்குலாப வருமானம் மபான்ற  வருமானம் 45.8 ஆம் 

கூட்டில் பதியப்படுதல் மவண்டும்.   

நியதிச்சட்டத்திலிருந்து கழிப்பனவுகளாக கழிக்கப்படக்கூடிய வியாபார 

அல்லது  வர்த்தக நட்டங்கள் மற்றும் பசலுத்திய வட்டி அல்லது 

ஆண்டுத்பதாணக மபான்றணவ முணறமய 45.10 மற்றும் 45.11 ஆம் கூடுகளில் 
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பதியப்படுதல் மவண்டும்.  2018 மார்ச் 31 வணரயிலான காலப்பகுதிக்கான  

ஆயுட் காப்புறுதி வியாபாரத்தின் நட்டம் மற்றும் நிதிக் குத்தணக வியாபாரத்தின் 

நட்டம் அட்டவணை 02C இன் கீழ் பகாடுக்கப்பட்ட  உப அட்டவணைகணளப் 

பயன்படுத்தி கைிக்கப்படுதல் மவண்டும்.  

 

அட்டவணை 02C இன் கூடு 45.0 இல் பவளிப்படுத்தப்பட்ட,2018 மார்ச் 31 

வணரயிலான காலப்பகுதிக்கான வாிமதிப்பிடற்பாலதான வருமானம், வருமான 

விபரத்திரட்டில் கூடு 45இல் பதியப்படமவண்டும். 

 

3.1 கழிக்கப்படத்தக்க வர்த்தகம் அல்லது வியாபார  நட்டங்கள் 

ஆயுட் காப்புறுதிவியாபாரம் மற்றும்  நிதிக் குத்தணக வியாபாரம் தவிர்ந்த 

ஏமதனும் வர்த்தகம்,வியாபாரம், உயர்பதாழில் மற்றும் 

வாண்ணமத்பதாழிலிலிருந்து உறப்பட்ட நட்டங்கள்  அணவ இலாபமாக 

இருந்திருந்தால், வாிமதிப்பீட்டிற்குட்பட்டிருக்கலாம் எனில்  கழிப்பனவிற்காக 

அனுமதிக்கப்படலாம். எவ்வாறாயினும்  இந்த வாிமதிப்பாண்டிற்கான 

அவ்வாறு கழிக்கப்படத்தக்க பமாத்த நட்டம் மற்றும் முன்பகாைரப்பட்ட 

கழிக்கப்படத்தக்க நட்டமானது ஆகக்கூடியது இந்த வாிமதிப்பீட்டாண்டின் 

2018, மார்ச் 31 வணரயிலான காலப்பகுதிக்கான பமாத்தநியதிசட்ட 

வருமானத்தின் 35%  எனும் வணரயணறக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. (அதாவது 

கூடு 45.d இலுள்ள பதாணகயின் 35%).அவ்வாறு கழிக்கப்படாதணவ அந்த 

மதிப்பீண்டாண்டின் எஞ்சிய காலப்பகுதிக்கும் மற்றும் ஆறு 

மதிப்பீட்டாைடுகளுக்கும் முன்பகாண்டுபசல்லப்படலாம் என்பதுடன்  2017 

ஆம் ஆண்டின் 24ஆம் இலக்க உண்ைாட்டரசிணறச்சட்டத்தின் பிாிவு 19 இல் 

குறித்துணரக்கப்பட்டுள்ள அடிப்ணடயில் கழிக்கப்படலாம். 

 

ஆயுட் காப்புறுதி வியாபாரம் மற்றும்  நிதிக் குத்தணக வியாபாரத்திலிருந்து 

உறப்பட்ட ஏதாவது நட்டங்கள்,முன்பகாைரப்பட்ட நட்டங்கள் அடங்கலாக, 

முணறமய அதற்குாிய வியாபார இலாபங்களிலிருந்து மட்டுமம கழிக்கப்படலாம். 

( வணரயணற இல்லாமல்). 

உப அட்டணையின் கூடு 45.j இலுள்ள   பமாத்த கழிக்கப்படத்தக்க 

நட்டமானது  [மமற்குறிப்பிட்டவாறு  2018, மார்ச் 31 வணரயிலான பமாத்த 
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கழிக்கப்படத்தக்க நட்டம், (45.j=45.f+45.h+45i)] அட்டணை 02C இன் கூடு 

45.10 இல் பதியப்படமவண்டும்.  

3.2 ஆயுட் காப்புறுதி வியாபாரத்திலிருந்தான கழிக்கப்படற்பாலதான நட்டம்   

ஆயுட் காப்புறுதி வியாபாரத்திலிருந்தான நட்டங்கள் இந்த அட்டவணையில் 

உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும். முன்பகாைரப்பட்ட நட்டங்கள் அடங்கலாக 

ஆயுட் காப்புறுதி வியாபாரத்தில் உறப்பட்ட நட்டங்கள் இத்தணகய 

வியாபாரத்தின் இலாபங்களில் இருந்து  மட்டுமம கழிக்கப்படலாம் 

(வணரயணறயின்றி) என்பதுடன் உள்ளீர்க்கப்படாத நட்டங்கள் ஏமதனும் 

இருப்பின், 2017 ஆம் ஆண்டின் 24ஆம் இலக்க உண்ைாட்டரசிணறச்சட்டத்தின் 

பிாிவு 19இல் குறித்துணரக்கப்பட்ட தினடிப்ணடயில் 2018/2019 ஆம் 

வாிமதிப்பீட்டாண்டின் எஞ்சிய காலப்பகுதிக்கும் அதன் பின்னரும்  முன் 

பகாண்டுபசல்லப்படலாம். 

3.3 நிதிக் குத்தணக வியாபாரத்திலிருந்தான கழிக்கப்படத்தக்க நட்டங்கள்  

நிதிக் குத்தணக வியாபாரத்திலிருந்தான நட்டங்கள் இந்த அட்டவணையில் 

உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும். முன்பகாைரப்பட்ட நட்டங்கள் அடங்கலாக 

நிதி குத்தணக வர்த்தகத்தில் உறப்பட்ட நட்டங்கள் இத்தணகய வியாபாரத்தின் 

இலாபங்களில் மட்டுமம கழிக்கப்படலாம் (வணரயணறயின்றி) என்பதுடன் 

உள்ளீர்க்கப்படாத நட்டங்கள் ஏமதனும் இருப்பின், அமதயடிப்பணடயில் 

2018/2019 ஆம் வாிமதிப்பீட்டாண்டின் எஞ்சிய காலத்திற்கு அதன் பின்னரும்   

முன் பகாண்டுபசல்லப்படலாம் . 

 [ அட்டணை 02B(II ) இல்பவளிப்படுத்தப்படமவண்டும்   ] 

 

4. கூடு 50 – பமாத்த வாிமதிப்பிடற்பாலதான வருமானம்  

பமாத்த வாி மதிப்பிடற்பாலதான வருமானமானது ஒவ்பவாரு மூலத்திலிருந்து 

எழுந்த வாி மதிப்பிடற்பாலதான வருமானத்தின் கூட்டுத்பதாணகயாகும்.  20, 

30,40 மற்றும் 45 ஆம் கூடுகளில் பவளிப்படுத்தப்பட்ட பதாணககளின் 

கூட்டுத்பதாணக  50 ஆம் கூட்டில் பமாத்த வாிமதிப்பிடற்பாலதான 

வருமானமாக பதியப்படுதல் மவண்டும். பபறுமானம் மணறப் பபறுமானமாக 

காைப்படின் வாிமதிப்பிடற்பாலதான வருமானம் பூச்சியமாகக் காைப்படும்.  
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5. கூடு 60– தணகணமயளிக்கும் பகாடுப்பனவுகள் (அட்டவணை 3) 

இந்த அட்டவணை இரு பாகங்கணளக் பகாண்டுள்ளது. அணவயாவன: 

(I) இவ் வருடத்தில் மமற்பகாள்ளப்பட்ட கழிக்கப்படத்தக்க 

தணகணமயளிக்கின்ற பகாடுப்பனவுகள் (2017 ஆம் ஆண்டின் 24 

ஆம் இலக்க உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டத்தின் கீழ்) 

(II)  2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க சட்டத்தின் கீழான 

முன்பகாைரப்பட்ட (மு/பகா) கழிக்கப்படத்தக்க தணகணமயளிக்கின்ற 

பகாடுப்பனவுகள்.  

 

5.1 இவ் வருடத்தில் மமற்பகாள்ளப்பட்ட கழிக்கப்படத்தக்க 

தணகணமயளிக்கின்ற பகாடுப்பனவுகள் (2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க 

உண்ைாட்டரசிணறச்சட்டத்தின் 5 ஆம் அட்டவணை) 

 

பின்வரும் பகாடுப்பனவுகள், இந்த வாிமதிப்பீட்டாண்டின் மபாது 

மமற்பகாள்ளப்பட்ட தணகணமயளிக்கின்ற பகாடுப்பனவுகளாக 

கழிக்கப்படலாம்.  

 

(i) பிைியாளர்களுக்கும் அல்லது மதணவயுள்ளவர்களுக்கும் நிறுவன 

மயப்படுத்தப்பட்ட பராமாிப்ணப வழங்குவதற்காக தாபிக்கப்பட்ட தரும 

நிறுவனங்களுக்கு பைமாக மமற்பகாள்ளப்பட்ட நன்பகாணடகள்.  

(ii)                                              

                       - 

(அ) இலங்ணக அரசாங்கம்; 

(ஆ) உள்ளூர் அதிகாரசணப; 

(இ) பல்கணலக்கழகங்கள் சட்டத்தின் கீழ் தாபிக்கப்பட்ட 

பல்கணலக்கழகம் அல்லது தாபிக்கப்பட்டதாகக் 

கருதப்பட்ட ஏமதனுபமாரு உயர் கல்வி நிறுவனம் 
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(ஈ) பல்கணலக்கழகங்கள் சட்டம் அல்லது பபௌத்த மற்றும் பாளி 

பல்கணலக்கழகங்கள் சட்டத்தின் கீழ் தாபிக்கப்பட்ட 

பபௌத்த மற்றும் பாளி பல்கணலக்கழகம் அல்லது 

ஏமதனுபமாரு உயர் கல்வி நிறுவகம்; 

(உ) இலங்ணக அரசாங்கத்தினால் தாபிக்கப்பட்ட நிதியம்; 

(ஊ) உள்ளூர் அதிகாரசணபயினால் தாபிக்கப்பட்டதும் 

அணமச்சாினால் அங்கீகாிக்கப்பட்டதுமான நிதியம்; 

(எ) மதசிய விடணமப்பு அதிகணரசணபயினால் 

உருவாக்கப்பட்டதும் நிருவகிக்கப்பட்டதுமான பசவன 

நிதியம்; 

(ஏ) மாகாை சணபயினால் தாபிக்கப்பட்டு அணமச்சாினால் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட நிதியம்; 

(ஐ) அப்பி பவனுபவன் அப்பி நிதியச் சட்டத்தினால் 

தாபிக்கப்பட்ட அபி பவனுபவன் அப்பி நிதியம்;  

(ஒ) இலங்ணக மதசிய சிறுநீரக மன்றம் (கூட்டிணைக்கப்பட்ட) 

சட்டத்தின் கீழ் தாபிக்கப்பட்ட மதசிய சிறுநீரக நிதியம், 

(ஓ) 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க 

உண்ைாட்டரசிணறச்சட்டத்தின் பிரகாரம் முன்ணனய 

ஆண்டிலிருந்து முன்பகாைரப்பட்ட அத்தணகய ஏமதனும் 

கழிப்பனவு பசய்யப்படாத மீதி; மற்றும்   

 

(iii) எந்தச் சட்டத்தினால் அல்லது எந்தச் சட்டத்தின் கீழ் பகிரங்கக்க 

கூட்டுத்தாபனம் ஒன்று தாபிக்கப்படுகின்றமதா அந்தச் சட்டத்தினால் அல்லது 

அந்தச் சட்டத்தின் கீழ், மதணவப்படுத்தப்பட்ட அத்தணகய 

கூட்டுத்தாபனத்தால், சனாதிபதி நிதியச் சட்டத்தினால் தாபிக்கப்பட்ட 

சனாதிபதி நிதியத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட இலாபங்கள்.   

 

5.2 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க சட்டத்தின் கீழ் மமற்பகாள்ளப்பட்ட 

முன்பகாைரப்பட்ட கழிக்கப்படத்தக்க தணகணமயளிக்கும் பகாடுப்பனவுகள் 

(இணடநிணல வர்த்தமானி அறிவித்தலில் வழங்கப்பட்டவாறு)    
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2018, ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதிய 2064/53 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி அறிவித்தலில் 

வழங்கப்பட்டவாறு, கடந்த வாிமதிப்பீட்டாண்டிலிருந்து முன்பகாைரப்பட்ட 

தணகணமயளிக்கின்ற பகாடுப்பனவுகள்  

 

(i) காசாகமவா அல்லது மவறு வழிகளிமலா பின்வரும் நிறுவனங்களுக்கு 

மமற்பகாள்ளப்படும்  நன்பகாணடகள் – 

 (அ) அரசாங்கம்; 

(ஆ) உள்ளூர் அதிகாரசணப; 

 (இ) அரசாங்கத்தினால் தாபிக்கப்பட்ட நிதியம்; 

  (ஈ) உள்ளூர் அதிகாரசணப அல்லது மாகாை சணபயினால் 

தாபிக்கப்பட்டு அணமச்சாினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட நிதியம்; 

 (உ)  பல்கணலக்கழகங்கள் சட்டம் அல்லது பபௌத்த மற்றும் பாளி  

பல்கணலக்கழகங்கள் சட்டத்தின் கீழ் தாபிக்கப்பட்ட 

பபௌத்த மற்றும் பாளி பல்கணலக்கழகம் அல்லது 

ஏமதனுபமாரு உயர் கல்வி நிறுவகம்; 

 (ஊ) பசவன நிதியம்; 

  (எ) அபி பவனுபவன் அபி நிதியம்(2008.01.01 இலிருந்து); 

அல்லது 

  (ஏ) இலங்ணக மதசிய சிறுநீரக நிதிய (கூட்டிணைக்கப்பட்ட) 

சட்டத்தின் கீழ் தாபிக்கப்பட்ட மதசிய சிறுநீரக நிதியம்,  

மற்றும் 

  (ஐ) முன்ணனய ஆண்டிலிருந்து முன்பகாண்டு பசல்லப்படுகின்ற 

அத்தணகய ஏமதனும் கழிப்பனவு பசய்யப்படாத மீதி 

(ii)  அரசாங்கத்தின் அபிவிருத்தி திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள 

ஏமதனும் கருத்திட்டம் மீது, எவமரனும் ஆளினால் குறித்த ஆண்டு 

காலப்பகுதியில் மமற்பகாள்ளப்பட்டு அணமச்சாினால் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட பசலவினம் அல்லது முன்ணனய ஆண்டிலிருந்து 

முன்பகாண்டு பசல்லப்பட்ட அத்தணகய பசலவினத்தின் கழிப்பனவு 

பசய்யப்படாத ஏமதனும் மீதி. 



 ` 

 

36 

 

கூட்டிணைவு வருமான வாி விபரத்திரட்டிற்கான வழிகாட்டி - வாி மதிப்பீட்டாண்டு - 2018/2019 
 

(iii)  ரூபா 5 மில்லியனுக்கு குணறயாத பசலவில் திணரப்படபமான்றிணனத் 

தயாாிப்பதில் ஏற்படும்   பசலவினம். (தயாாிப்புச் பசலவானது 

பூர்த்தியாகும் திகதியிலிருந்து 90 நாட்களினுள் ஏற்பட்ட ஏமதனும்   

மமம்படுத்தல் பசலவுகணள உள்ளடக்குகின்றது) 

அ) 2007.04.01 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதற்குப் பின்னர் 

ஆனால் 2008.03.31 இற்கு முன்னதாக திணரப்படம் 

ஒன்றிணனத் தயாாிப்பதில் ஏற்பட்ட பசலவினம் 

ஆ) 2008.04.01 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதன் பின்னர் 

திணரப்படபமான்றிணனத் தயாாிப்பதில் ஏற்பட்ட பசலவினம் 

(iv)  உள்நாட்டு இணறவாிச் சட்டத்தின் பிாிவு 20(2) (இ) இல் 

விதித்துணரக்கப்பட்ட புதியபதாரு பைிப்பபாறுப்பபான்றில் 

மமற்பகாள்ளப்பட்ட ஏமதனும் ஒரு முதலீடு.  

(v)  உள்நாட்டு இணறவாிச் சட்டத்தின் பிாிவு 21(2) இல் 

விதித்துணரக்கப்பட்ட இடமாற்றப்பட்ட பைிப்பபாறுப்பபான்றில் 

ஏற்பட்ட ஏமதனும் பசலவு. 

 (vi) 2008.04.01 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதன் பின்னர் ஆரம்பமாகின்ற 

சினிமா திணரப்படங்களின் கண்காட்சியானது டிஜிடல் பதாழில்நுட்பம், 

டியிரல் திமயட்டர் முணறணம மற்றும் படால்பி ஒலி படால்பி 

முணறணமக்கணமவான உபகரைங்கணளக் பகாண்டு அணமக்கப்படுவதாக 

இலங்ணக மதசிய திணரப்படக் கூட்டுத்தாபனத்தினால் 

சான்றுப்படுத்தப்பட்ட சினிமாவின் நிருமாைம் மற்றும் உபகரை 

மயப்படுத்தலில் ரூபா 25 மில்லியணன விஞ்சாது ஏற்பட்ட பசலவினம். 

(vii) டிஜிடல் பதாழில்நுட்பம், டியிரல் திமயட்டர் முணறணம மற்றும் படால்பி 

ஒலி முணறணமக்கணமவாக, 2008.04.01 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதற்குப் 

பின்னர் உள்ளவாறு இலங்ணக மதசிய திணரப்படக் கூட்டுத்தாபனத்தினால் 

சான்றுப்படுத்தப்பட்டு, 2008 ஏப்ரல் 1 இற்கு முன்னதாக டியிரல் 

பதாழில்நுட்பம், டியிரல் திமயட்டர் முணறணம மற்றும் படால்பி ஒலி 

முணறணமக்கணமவாக உபகரை மயப்படுத்தப்படாது சினிமா 

மமம்படுத்தலுக்காக ஏற்படுகின்ற ரூபா 10 மில்லியணன விஞ்சாத 

பசலவினம் 
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(viii) உள்நாட்டு இணறவாிச் சட்டத்தின் பிாிவு 13 (வவவ) இல் 

குறித்துணரக்கப்பட்ட குணறந்த வருமானம் பபறும் குடும்பங்களுக்கான 

வீடுகணள நிருமாைிப்பதற்கு ஏற்பட்ட பசலவினம். 

(ix)   விதித்துணரக்கப்பட்ட நடவடிக்ணககளில் ஈடுபடுகின்ற பிாிவு 16 C அல்லது 

17A (புதிய பைிப்பபாறுப்பபன்ற வணகயில்) இன் கீழ் விலக்களிப்புக்கான 

தணகணமயிணனக் பகாண்டுள்ள ஏமதனும் பைிப்பபாறுப்பபான்றின் 

விாிவாக்கலில், 2011 ஏப்ரல் 1 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதன் பின்னர் 

ஆனால் 2014 ஏப்ரல்1 ஆம் திகதிக்கு முன்னதாக ஆரம்பமாகும் 

காலப்பகுதியில் நிணலயான பசாத்துக்களின் மீது (ரூபா 50 மில்லியனுக்கு 

குணறயாத) மமற்பகாள்ளப்பட்ட முதலீடு. எவ்வாறாயினும், அமத 

நிபந்தணனகளுக்குட்பட்டு கழிப்பனவு பசய்யத்தக்கதான தணகணமவாய்ந்த 

பகாடுப்பனவு 2015/03/31 ஆம் திகதிக்கு முன்னதாக உள்நாட்டு 

இணறவாிச் சட்டத்தின் பிாிவு 34(2) (த) இன் ஏற்பாடுகணள நிணறவு 

பசய்யும் வணகயில் உயர் பதாழில்நுட்பம் பகாண்ட பபாறி, இயந்திரம், 

உபகரைம் என்பவற்றில் மமற்பகாள்ளப்படுகின்ற அத்தணகய முதலீடாக 

இருக்குமிடத்து, விதித்துணரக்கப்பட்ட நடவடிக்ணககளில் ஈடுபடுகின்ற 

ஆபளாருவாினால் மமற்பகாள்ளப்படுகின்ற அத்தணகய ஏமதனும் முதலீடு.  

(x) துைி வணக, மருந்தாக்கல் பபாருட்கள், பால் மா அல்லது சீபமந்து 

தயாாிப்பில் ஈடுபடுகின்ற ஏமதனும் பைிப் பபாறுப்பில் 

மமற்பகாள்ளப்படுகின்ற முதலீடானது அத்தணகய பைிப்பபாறுப்பு 

மற்றும் பிாிவு 16 D இன் கீழ் விதித்துணரக்கப்பட்ட குறித்த 

பதாணகயிணனக் காட்டிலும் குணறவாக இருக்கின்ற முதலீடானது 2012 

ஏப்ரல் 1 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதற்கு முன்பாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

வியாபாரமாக இருக்குமாயின், குறித்த பிாிவின் கீழ் விலக்களிப்புக்கான 

தணகணமயிணனப் பபறுகின்றனர். 

(xi) ஆணையாளர் நாயகம் குறித்துணரக்கும் விதத்தில், இலங்ணக மத்திய 

வங்கியினால் வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களுக்கணமவாக அத்தணகய 

பசலவானது உறுதிப்படுத்தப்படுமிடத்து, மவறு ஏமதனும் வங்கி அல்லது 

நிதிக் கம்பனியின் பகாள்ளல் அல்லது இணைப்புச் பசலவின் வழி மூலமாக 

ஏமதனுபமாரு வங்கி அல்லது நிதிக் கம்பனியினால் (2011 ஆம் ஆண்டின் 

42 ஆம் இலக்க நிதி வியாபாரச் சட்டத்தின் கீழ் உாிமம் பபற்றது) ஏற்பட்ட 

பசலவினம். 
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விபரத்திரட்டில் மகாரப்பட்ட ஏதாவது தணகணமயளிக்கின்ற பகாடுப்பனவு 

பதாடர்பிலான ஆவை ாீதியிலான அத்தாட்சிகள் இணைக்கப்படமவண்டும். 

 

5.3 தணகணமயளிக்கும் பகாடுப்பனவுகள் பதாடர்பிலான கழிப்பனவுகளின்  

மட்டுப்படுத்தல்கள்: 

தணகணமயளிக்கும் பகாடுப்பனவுகளுக்கான சலுணகயானது உண்ணமயில் 

பசலவழிக்கப்பட்ட/ முதலிடப்பட்ட பதாணகக்கு அல்லது கீமழ தரப்பட்டவற்றுள் 

குணறவானதற்கு மட்டுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

5.3.1 இந்த வருட காலப்பகுதியில் மமற்பகாள்ளப்பட்ட தணகணமயளிக்கும் 

பகாடுப்பனவுகளின் மட்டுப்படுத்தல்கள் (2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்கச் 

சட்டத்தின் 5 ஆம் அட்டவணை) 

 

 அ) 5.1.(i) பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயத்தின் அணனத்து 

தணகணமயளிக்கின்ற பகாடுப்பனவுகளின் கூட்டுத்பதாணகயின் 

கழிப்பனவு பதாடர்பில் அந்த வாிவிதிக்கப்படற் பாலதான 

வருமானத்தின் 1/5 பங்கு அல்லது ரூபா.500,000/- என்பவற்றுள் 

குணறவானதற்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 ஆ)  5.1 (ii), மற்றும் (iii). பந்தியின் குறிபிடப்பட்டுள்ள விடயத்தின் 

தணகணமயளிக்கும் பகாடுப்பனவுகளின் கழிப்பனவுகளிற்கு எதுவித 

கட்டுப்பாடுகளும் இருக்கமாட்டாது.  

 

5.3.2. 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்கச் சட்டத்தின் கீழ் முன் 

பகாைரப்பட்ட தணகணமயளிக்கின்ற பகாடுப்பனவுகளுக்கான 

மட்டுப்படுத்தல்கள்.  

 

(i) விடயம் 5.2 (i), (v) மற்றும் (viii). இல் குறித்துணரக்கப்பட்ட  

தணகணமயளிக்கின்ற பகாடுப்பனவுகளின் கழிப்பனவில் எவ்வித 

வணரயணறயுமில்ணல 

(ii) விடயம் 5.2 (ii) இல் குறித்துணரக்கப்பட்ட எல்லா தணகணமவாய்ந்த 

பகாடுப்பனவுகளின்  கூட்டுத்பதாணக பதாடர்பான 
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கழிப்பனவானது, மதிப்பிடற்பாலதான வருமானத்தின் 1/5 பங்கு 

அல்லது உண்ணமயில் உறப்பட்ட பசலவீனம் என்பதில் எது 

குணறமவா அத்பதாணகக்கு மட்டுப் படுத்தப்படுகின்றது. 

(iii) விடயம் 5.2 (iii) (அதாவது திணரப்படச் பசலவு) இல் 

குறித்துணரக்கப்பட்ட ஏமதனும்   தணகணமயளிக்கின்ற 

பகாடுப்பனவு பதாடர்பிலான கழிப்பனவானது –  

  (iii)(a)– திணரப்படபமான்றுக்கு ரூபா 25 மில்லியன் 

  (iii)(b)– திணரப்படபமான்றுக்கு ரூபா 35 மில்லியன் 

 என்ற வணகயில் மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது 

(iv) விடயம் 5.2 (iv) இல் குறித்துணரக்கப்பட்ட தணகணமயளிக்கின்ற 

பகாடுப்பனவு பதாடர்பான கழிப்பனவானது 100 மில்லியன் 

அல்லது ஏற்பட்ட உண்ணமயில் உறப்பட்ட பசலவீனம் என்பதில் 

எது குணறமவா அத்பதாணகக்கு மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. 

(v) விடயம் 5.2 (vi) இல் குறித்துணரக்கப்பட்ட தணகணமயளிக்கின்ற 

பகாடுப்பனவு பதாடர்பிலான கழிப்பனவானது ரூபா. 25 

மில்லியன் அல்லது ஏற்பட்ட உண்ணமயில் உறப்பட்ட பசலவீனம் 

இரண்டிலும் எது குணறமவா அத்பதாணகக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. 

(vi) விடயம் 5.2 (vii) இல் குறித்துணரக்கப்பட்ட தணகணமயளிக்கின்ற 

பகாடுப்பனவு  பதாடர்பிலான கழிப்பனவானது ரூபா10 மில்லியன் 

அல்லது ஏற்பட்ட உண்ணமயில் உறப்பட்ட பசலவீனம் 

இரண்டிலும் எது குணறமவா அத்பதாணகக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. 

(vii) விடயம் 5.2 (ix) & (x) இல் குறித்துணரக்கப்பட்ட 

தணகணமயளிக்கின்ற பகாடுப்பனவு பதாடர்பிலான 

கழிப்பனவானது தணகணமயளிக்கின்ற பகாடுப்பனவின் 25% க்கு  

மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. உள்நாட்டு இணறவாி 

ஆணையாளாிடமிருந்து கைக்கீட்டு வருட மாற்றத்திற்கான 

அங்கிகாரத்ணதபபற்ற ஆபளாருவராமலமய இந்த 

தணகணமயளிக்கின்ற பகாடுப்பனவுமகாரப்படலாம். 

(viii) விடயம் 5.2 (xi) is இல் குறித்துணரக்கப்பட்ட தணகணமயளிக்கின்ற 

பகாடுப்பனவு பதாடர்பிலான கழிப்பனவானது மதிப்பிடத்தக்க 
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வருமானத்தின் 1/3 பங்கு அல்லது ரூபா.300,000,000 இரண்டில் 

எது கூடமவா அதற்கு மட்டுப்படுத்தபடுகின்றது. 

 

அத்தணகய பசலவினங்களின் கழிக்கப்படாத முன் பகாைரப்பட்ட மீதிகள் 

ஏமதனும் இருப்பின், 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க 

உண்ைாடரசிணறச்சட்டத்தின் பிரகாரம் தணகணமயளிக்கின்ற 

பகாடுப்பனவுகளுக்கு இம்மட்டுப்படுத்தல்கள் பிரமயாகிக்கத்தக்கது. 

5.4 கழிப்பனவுபசய்யப்படாத தணகணமவாய்ந்த பகாடுப்பனவுகணள 

முன்பகாண்டு பசல்லுதல் (முன்பகாண்டு பசல்லப்படுதல் ):  

5.4.1. இந்த வாி மதிப்பீட்டாண்டின் மபாது மமற்பகாள்ளப்பட்ட 

தணகணமயளிக்கும் பகாடுப்பனபவுகள்:  

வ/ம 2018/2019 இல் கழிக்கப்படமுடியாத 5.1.1 (i), 5.1.1 (ii), and 5.1.1 (iii) ஆம் 

பந்திகளில் குறிபிடப்பட்டுள்ள ஏமதனும்   தணகணமயளிக்கும் 

பகாடுப்பனவுகளின் மீதி,  முன்பகாண்டு பசல்லப்பட முடியாது மற்றும் இனி 

வரும் வாி மதிப்பீட்டாண்டுகளில் கழிக்கப்பட முடியாது. 

5.4.2.  2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க சட்டத்தின் கீழ் 

முன்பகாைரப்பட்ட தணகணகயளிக்கும் பகாடுப்பனவுகள்  

 5.2 (i), (ii), (iii) (a) & (b), (iv), (v), (vi), (vii), (viii) & (xi)  ஆம் பந்திகள் 

முன்பகாண்டு பசல்லப்பட்டலாம் மற்றும்  அந்த தணகணமயளிக்கும் 

பகாடுப்பனவுகளின் முழுத் பதாணகயும் கழிபடும் வணர 

கழிக்கப்படலாம்.  

 5.2 ஆம் பந்தியின் மவறு எந்த விடயமும் முன் பகாண்டுபசல்லப்பட 

முடியாது. 

 

03 ஆம் அட்டவணையின் 60.0 ஆம் கூட்டிலுள்ள பமாத்த பதாணக  

வருமான விபரத்திரட்டின் 60 ஆம் கூட்டில் பதியப்படுதல் 

மவண்டும். 

 



 ` 

 

41 

 

கூட்டிணைவு வருமான வாி விபரத்திரட்டிற்கான வழிகாட்டி - வாி மதிப்பீட்டாண்டு - 2018/2019 
 

 

6. கூடு 70 – வாிவிதிக்கப்படற்பாலதான வருமானம்  

உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் ஒரு 

வாிமதிப்பாண்டிற்கான வாிவிதிக்கப்படற்பாலதான வருமானத்ணதக் 

கைிப்பதில் இச்சட்டத்தின் 5 ஆம் அட்டவணையில் கூறப்பட்ட 

தணகணமயளிக்கும் பகாடுப்பனவுகளின் கூட்டுத்பதாணகயானது 

கழிக்கப்படமவண்டும். 

கூடு 50 இலிருந்து கூடு 60 இலுள்ள பதாணகணய கழித்து வருவணத கூடு 70 

இல் பதியவும். இது கம்பனி/உருவகத்தின் வாிவிதிக்கப்படற்பாலதான 

வருமானம் ஆகும். வாிவிதிக்கப்படற்பாலதான வருமானம் மணறபபறுமானமாக 

இருக்க முடியாபதன்பணத கவனத்தில் பகாள்ளவும்.  அவ்வாறு இருப்பின் அதில் 

“0” எனப் பதியவும். 

7. கூடு 80 – சிறப்பு வீதத்தில் வாிவிதிக்கப்படற்பாலதான வருமானத்தின் 

மீதான வாி (அட்டவணை 4)  

 

2018 ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதியன்மறா அல்லது அதற்கு பின்னமரா  

ஆரம்பிக்கும்  எந்தபவாரு வாி மதிப்பீட்டாண்டிற்குமான, கம்பனிகளின் 

மற்றும் உருவகங்களுக்கு பின்வரும் வாிவீதங்கள் பிரமயாகிக்கப்படும்.   

 

7.1 சிறப்பு வாி வீதம் பிரமயாகிக்கப்படும் கம்பனிகள்  

வாி மதிப்பீட்டாண்டிற்குாிய கம்பனியின் வாிவிதிக்கப்படற்பாலதான 

வருமானம் பின்வரும் வீதங்களில் வாியிடப்படுதல் மவண்டும் : — 

(அ) சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் பதாடர்பில்  – 14%; 

(ஆ) பண்டங்கள் அல்லது மசணவகணள பிரதானமாக ஏற்றுமதி பசய்யும் 

கம்பனி பதாடர்பில் –  14%; 

(இ) பிரதானமாக விவசாய வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டுள்ள கம்பனி 

பதாடர்பில் – 14%; 

(ஈ) பந்தய அல்லது சூதாட்ட மற்றும் மதுபானம் மற்றும்/ அல்லது 

புணகயிணல வர்த்தகத்திலிருந்தான வருமாத்ணதக்பகாண்டுள்ள 
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கம்பனிபதாடர்பில் (பிறிபதாரு வர்த்தகத்திற்கு இணடமநர் 

விணளவாக் காைப்படும் அத்தணகய வருமானம் தவிர்ந்த) - 40%   

(உ) பிரதானமாக கல்விசார் மசணவகணள வழங்கும் கம்பனி 

பதாடர்பில் – 14%; 

(ஊ) பிரதானமாக சுற்றுலா துணறயின் முன்மனற்றத்தில் ஈடுபட்டுள்ள 

கம்பனி பதாடர்பில் - 14%; மற்றும் 

(எ) பிரதானமாக தகவல் பதாழில்நுடப மசணவகணள வழங்கும் கம்பனி 

பதாடர்பில் – 14%. 

(ஏ) 2018, ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதிய 2064/53 ஆம் இலக்க 

வர்த்தமானிஅறிவித்தலில் வழங்கப்பட்டவாறு , 1979 ஆம் 

ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்க உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டம் அல்லது 

2000 ஆம்  ஆண்டின் 38 ஆம் இலக்க உண்ைாட்டரசிணறச் 

சட்டம் அல்லது 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க 

உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டம் எது ஏற்புணடயமதா அதன் கீழ் 

அல்லது வருமான வாிப் பபாறுப்ணப கைிப்பதற்கான 

அடிப்பணடக்கு ஓர் ஒப்பந்தமானது முழுவதுமாக அல்லது 

பகுதியளவில் அந் நிறுவனத்தினது வருமானத்திணன 

விலக்களிக்கப்படுவதற்மகா அல்லது குணறக்கப்பட்ட வருமான 

வாி வீதத்தில் வாியிடப்படமவா ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது 

எனின், அத்தணகய நிறுவனத்தின் அத்தணகய இலாபமானது 

பதாடர்ந்தும் அவ் அடிப்பணடயிலும் அவ் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் 

ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ள வீதத்திலும் கைிக்கப்படும் வருமான 

வாிக்கு பபாறுப்புணடயதாகும்.     

(ஐ) 2018, ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதிய 2064/53 ஆம் இலக்க 

வர்த்தமானிஅறிவித்தலில் வழங்கப்பட்டவாறு ,2006 ஆம் 

ஆண்டின் 10 இலக்க உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டத்தின் பிரகாரம் 

59D, 59I, 59J, 59K, 59L, 59M ஆம் ஏற்பாடுகளின் கீழ், அவ் 

ஏற்பாடுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலப்பகுதிக்கு, 

ஆபளாருவரது இலாபம் மற்றும் வருமானத்தின் ஓர் பகுதிக்கு 

அல்லது முழுவதற்கும் சலுணக வீதத்தில் வாி பசலுத்த 

உாித்துணடயவராகி, அக்காலப்பகுதியின் காலாவதியாகாத பகுதி 
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2018, மார்ச் 31 வணரயிலான காலப்பகுதிக்குள் காைப்படின் 

அத்தணகய பகுதிக்கு பதாடரப்படுதல் மவண்டும்.  

7.2 நம்பிக்ணகப்பபாறுப்புகளுக்கான பிரமயாகிக்கத்தக்க வாி வீதங்கள்  

சட்டத்தின் 57 ஆம் பிாிவின் (1) ஆம் உப பிாிவு ஏற்புணடயதாகும் வாி 

மதிப்பீட்டாண்டிற்கான    நம்பிக்ணகப்பபாறுப்புகளுக்கான 

வாியிடற்பாலதான வருமானம், 24% இல் வாியிடப்படுதல் மவண்டும்.  

7.3 தர்ம நிறுவனங்களுக்கு பிரமயாகிக்கத்தக்க வாி வீதங்கள்  

வாிமதிப்பீட்டாண்டில் தர்ம நிறுவனத்தின் வாிவிதிக்கப்படற்பாலதான 

வருமானமானது 14% இல் வாியிடப்படுதல் மவண்டும்.  

7.4 ஊழியர் நம்பிக்ணகப்பபாறுப்பு நிதியங்கள், சகாய அல்லது ஓய்வூதிய 

நிதியங்கள் மற்றும் முடிவுறுத்துணக நிதியங்களுக்கான வாி வீதங்கள்.  

வாி மதிப்பீட்டாண்டிற்கான ஊழியர் நம்பிக்ணகப்பபாறுப்பு நிதியம், 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட சகாய அல்லது ஓய்வூதிய நிதியம், அல்லது 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட முடிவுறுத்துணக நிதியத்தின் வாியிடற்பாலதான 

வருமானம் 14% இல் வாியிடப்படுதல் மவண்டும்.  

சிறப்பு வீதத்தில் விதிக்கப்படத்தக்க வாிவிதிக்கப்படற்பாலதான வருமானத்தின் 

பகுதியும் அத்தணகய வாிவிதிக்கப்படற்பாலதான வருமானத்தின் பகுதிக்கு 

பிரமயாகிக்கப்படும் குறிப்பிட்ட வீதமும் அட்டவணை 04 இன் 

பபாருத்தப்பாடுணடய கூட்டில் குறிப்பிடப்படுதல் மவண்டும் என்பணத 

கவனத்தில் பகாள்ளவும்.  

.   

அட்டவணை 04 இன் 80.0 ஆம் கூட்டிலுள்ள பதாணகணய விபரத்திரட்டின் 

80 ஆம் கூட்டில் பதியவும்  

8. கூடு 90- முதலீட்டு பசாத்துகளின் மதறுணகயின் ஈட்டத்தில் வாி  

2018, ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதியன்மறா அல்லது அதற்கு பின்னமரா ஆரம்பமாகும் 

எந்தபவாரு வாிமதிப்பீட்டாண்டிற்கும், ஓர் கம்பனியின்/நிறுவனத்தினுணடய 

வாிவிதிக்கப்படற்பாலதான வருமானம் முதலீட்டு பசாத்தின் 

மதறிப்பபறுணகயிலிருந்தான ஈட்டுணககணள பகாண்டிருப்பின், அத்தணகய 

ஈட்டுணக 10% இல் வாியிடப்படுதல் மவண்டும்.  

10% வாி விதிக்கத்தக்க வாியிடற்பாலதான வருமானத்தின் அத்தணகய 

வாியிடற்பாலதான வருமானம், அட்டவணை 4 இன்பபாருத்தப்பாடுணடய 
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அட்டவணை 04 இன் 90.0 கூட்டிலுள்ள பதாணகணய விபரத்திரட்டின் 90 

ஆம் கூட்டில் பதியவும்.   

அட்டவணை 4 இன் 100.0 ஆம் கூட்டிலுள்ள பதாணகணய வருமான 

விபரத்திரட்டின் 100 ஆம் கூட்டில்  பதியவும்.   

கூட்டின் கீழ்  பதளிவாக குறிப்பிடப்படுதல் மவண்டும் என்பணத கவனத்தில் 

பகாள்ளவும்.  

 

 

 

9.  கூடு 100- வாிவிதிக்கப்படற்பாலதான வருமான மீதியில் மீதான வாி.  

வாிமதிப்பீட்டாண்டு ஒன்றுக்கு கம்பனி/உருவகம்  ஒன்றின் சிறப்பு 

வீதத்திலான வாி மற்றும் முதலீட்டு பசாத்தின் மதறுணகயின் மபாதான 

ஈட்டுணகயில் வாி என்பணவ தவிர்ந்த ஏணனய வாிவிதிக்கப்டற்பாலதான 

வருமானம் 28% இல் வாியிடப்படும்.  

9.1  கூறுநம்பிக்ணகப்பபாறுப்புகள் அல்லது பரஸ்பர நிதியங்களுக்கு ஏற்புணடய 

வாி வீதங்கள்  

  சட்டத்தின் 59 ஆம் பிாிவின் கீழான நம்பிக்ணக நிதியம் அல்லது பரஸ்பர 

நிதயத்தின் ஓர் வாி மதிப்பீட்டாண்டிற்கான வாிவிதிக்கப்படற்பாலதான 

வருமானம் 28% இல் வாியிடப்படும்.  

9.2 அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களுக்கான வாி வீதங்கள். 

(அ) பிாிவு 68 இன் (2) ஆம் உப பந்திக்கு அணமவாக, வாி 

மதிப்பீட்டாண்டிற்குாிய அரச சார்பற்ற அணமப்பபான்றின் 

வாிவிதிக்கப்படற்பாலதான வருமானம், 28% இல் வாியிடப்படும்.  

(ஆ) வாி மதிப்பீட்டாண்டின் மபாது அரச சார்பற்ற அணமப்பினால் 

மானியம், பகாணட, அல்லது உதவுபதாணக அல்லது 68 ஆம் பிாிவின் 

கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எந்தபவாரு விதத்திலும், பபறப்பட்ட 

பதாணககளுக்கான பசலுத்தப்படற்பாலதான வாி வீதம் 28% ஆகும்.  

28% இல் விதிக்கப்படத்தக்க வாிவிதிக்கப்டற்பாலதான வருமான மீதி, 

அட்டவணை 4 இன் பபாருத்தப்பாடுணடய கூட்டில் பதளிவாக 

குறிப்பிடப்படுதல் மவண்டும்.  
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10.   கூடு 110  - அனுப்புணககள் மீதான வாி (அட்டவணை 5)  

அனுப்பப்பட்ட இலாபங்கள்/அனுப்புணக மீதான வாியானது வதிவல்லா 

கம்பனிகளுக்கு மட்டுமம ஏற்புணடயதாகும் என்பதுடன் அவ் வருடத்தில் 

மமற்பகாள்ளப்பட்ட பமாத்த அனுப்புணக மீது 14% இல் 

கைிக்கப்படுகின்றது.  

“அனுப்பப்பட்ட இலாபம்” என்பது - வதிவுள்ள கம்பனியால் 

வதிவற்ற ஆளுக்கு பசலுத்தப்பட்ட  பங்குலாபங்கள் நீங்கலாக, ,வதிவற்ற 

ஆளின்  இலாபங்களிலிருந்து அனுப்பப்பட்ட அல்லது பவளிநாட்டில் 

ணவத்திருக்கப்பட்டனவுமான பதாணககள் என்றும், இலங்ணகயில் 

வருமான வாிக்கணமந்தனவும் , இலங்ணகயில் வியாபாரம்  

நடத்துவதிலிருந்து அத்தணகய வதிவற்ற ஆளினால் அல்லது அவர் 

சார்பில் இலங்ணகக்கு பவளிமய பபறப்பட்ட ஏமதனும் பதாணககள் 

  

 

 

11.  கூடு 120  - இறுதி பிடித்திணவத்தல் பகாடுப்பனவுகள் 

பபற்றுக்பகாண்டதன் மீதான வாி 

 (அட்டவணை 6) 

இறுதி பிடித்துணவத்தல் வாி( பி.ணவ.வ.) யிற்கு உட்பட்ட ஈட்டுணககளும் 

இலாபங்களும் 120 A .1. ஆம் கூட்டில் பவளிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். 

சட்டத்தின் 88 ஆம் பிாிவில் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளவாறு, 

கம்பனி/உருவகம் பதாடர்பில் கீழ்வரும் பகாடுப்பனவுகள் இறுதி 

பிடித்துணவத்தல் வாியிற்கு உட்படும்.  

 

I. வதிவுள்ள ஆபளாருவருக்கு வதிவுள்ள கம்பனியினால் பசலுத்தப்பட்ட 

பங்கிலாபங்கள் 

II. பந்தயம் அல்லது சூதாட்டத்ணத உள்ளடக்கிய வியாபாரபமான்ணற 

நடாத்துவதில் பபறப்பட்ட பதாணககள் தவிர்ந்த வதிவுள்ள 

அட்டவணை 5 இன் 110.0 ஆம் கூட்டின் பதாணகணய வருமான  விபரத்திரட்டின் 

110 ஆம் கூட்டில் பதியவும்.  
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ஆபளாருவருக்கு பலாத்தர், பவகுமதி பந்தயம் அல்லது சூதாட்டத்தில் 

பவற்றிபபற்றதில் பசலுத்தப்பட்ட பதாணக 

III. பிடித்துணவத்தல் வாி இற்கு உட்பட்ட வதிவில்லா ஆபளாருவருக்கு 

பசய்யப்பட்ட பகாடுப்பனவுகள் (இலங்ணகயிலுள்ள நிரந்தர 

தாபனத்தினூடாக பபறப்பட்ட பகாடுப்பனவுகள் தவிர்ந்தணவ) 

பிடித்துணவத்தல் முகவாினால் பிடித்துணவத்தல் வாி கழிக்கப்படவில்ணல எனில் 

மமற்குறிப்பிட்ட ஈட்டுணககள் மற்றும் இலாபங்கள் (பகாடுப்பனவுகள்) 

என்பணவ பிடித்துணவக்கப்படுபவாின் வருமானம் என்பதற்கணமவாக   

பிடித்துணவத்தல் வாி வீதத்தில் வாிக்குட்படுத்தப்படும். 

 

ஆகமவ, இறுதி பிடித்துணவத்தல் பகாடுப்பனவின் பபறுணக, பிடித்துணவத்தல்  

முகவாினால் கழிக்கப்படாத பிடித்துணவத்தல் வாியானது 120.A.3 இல் 

பதியப்படுதல் மவண்டும் என்பதுடன் வருமான வாிப் பபாறுப்பானது      

பிடித்துணவத்தல் வாி வீதத்தில் கூடு 120.A இல் பதியப்படுதல் மவண்டும். 

 

6 ஆம் அட்டவணையின் 120.A ஆம் கூட்டில் உள்ள பதாணகணய வருமான 

விபரத்திரட்டின் 120 ஆம்  கூட்டில் பதியவும். 

 

12. கூடு 130 -பசலுத்தபடத்தக்க பமாத்த வாி 

கூடு 80, கூடு 90, கூடு 100,  கூடு 110, மற்றும்  கூடு  120 

என்பவற்றின்பமாத்தக் கூட்டுத்பதாணக வருமான விபரத்தில் கூடு 130 இல்  

பசலுத்தபடத்தக்க பமாத்த பதாணகயாக பதியப்படுதல் மவண்டும். 

 

13. கூடு 140 -பமாத்த வாி வரவுகள் (அட்டவணை 7) 

7 ஆம் அட்டவணையின் ஒவ்பவாரு கூடு பதாடர்பிலுமான விளக்கங்கள் அமத 

ஒழுங்கு வாிணசயில் கீமழ தரப்பட்டுள்ளன.  வாி வரவுகள் மீளளிக்கத்தக்க 

வரவுகள் மற்றும் மீளளிக்கத்தகாத வரவுகள் என இரு பகுதிகளாக 

வகுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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13.1 பின்வரும் வரவுகள் மீளளிக்கத்தகாதணவ 

13.1.1 கூடு 140.1 -பவளிநாட்டு வாி வரவு 

பவளிநாட்டில் பசலுத்தப்பட வாிக்கான ஏமதனும் அனுமதிக்கப்பட்ட வரவுகள் 

கூடு 140.01 இல் மகாரப்படலாம்.மகாாிக்ணகயானது சான்றிதழுடன் 

ஆதாரப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும் என்பதுடன் அந்த பவளிநாட்டு 

வாிவரவுகளுடன் பதாடர்புபட்ட  அத்தணகய இலாபங்கள் அல்லது 

வருமானத்தின் பகுதிக்கான வாித்பதாணகக்கு மட்டுப்படுத்தப்படும். 

13.1.2 கூடு 140.2 – ஏணனய நிவாரைம் 

கழிக்கப்படத்தக்க ஆனால் வருமான விபரத்திரட்டு அல்லது அட்டவணைகளில் 

மவறு எங்கும் மகாரப்படாத ஏமதனும் வாி வரவுகளானது இந்த கூட்டில்  

பதியப்படுதல் மவண்டும்.  இத்தணகய மகாாிக்ணகயின் முழு விபரங்கணளயும் 

பிறிபதாரு தாளில் தரவும். 

13.1.3 கூடு 140.3 -பபாருளாதார மசணவக் கட்டைம் 

அட்டவணை 07A இன் 140.3.6 ஆம் கூட்டிலுள்ள பதாணகணய இந்த கூட்டில் 

கழிக்கப்படத்தக்க பபாருளாதார மசணவக் கட்டைத் பதாணகயாகப் பதியவும்.  

13.1.4 கூடு 140.4 – கழிக்கப்படத்தக்க பபயரளவிலான வாி வரவு (பப.வ.வ)  

2018, ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதற்கு பின்னரான பபயரளவிலான 

வாித்பதாணக, 2018/2019 ஆம் வாி மதிப்பீட்டாண்டில் மகாரப்பட முடியாது.  

எவ்வாறாயினும், 2018, ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதிய 2064/53 ஆம் இலக்க 

வர்த்தமானி அறிவித்தலில் வழங்கப்பட்டவாறு கழிப்பனவிற்கு 

தணகணமப்பபற்ற முன்பகாைரப்பட்ட ஏமதனும் பபயரளவிலான வாி மீதியும் 

2018 சனவாி 1 பதாடக்கம் 2018 மார்ச் 31 வணரயான காலப்பகுதிக்கு 

காைப்படும் பபயரளவிலான வாி வரவும் இந்த வாிமதிப்பீட்டாண்டின் மபாது 

மகாரப்படலாம் என்பதுடன் அட்டவணை 7C இல் உள்ளடக்கப்பட்டிருத்தலும் 

மவண்டும்.  

 

இந்த வாி மதிப்பீட்டாண்டிற்கான பபயரளவிலான வாி வரவின் 

முன்பகாைரப்பட்ட மீதியின் கழிக்கப்படத்தக்க பதாணகயானது  7 C 

அட்டவணையின் கூடு  A இல் பதியப்படல் மவண்டும்.  அத்துடன் 2018 சனவாி 
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1 முதல் 2018, மார்ச் 31 வணரயிலான காலப்பகுதியில் இரண்டாம் நிணல சந்ணத 

பாிவர்த்தணனயிலிருந்து எழும் எந்தபவாரு வட்டிக்குமான பபயரளவிலான 

வாித்பதாணகணய 7C அட்டவணையின்  B கூட்டில் பதியவும். 

2018/2019 வாி மதிப்பீட்டாண்டிற்கான வாி வரவாக கழிக்கப்படத்தக்கத் 

பதாணகயானது கூடு C இல் பதியப்படுதல் மவண்டும் என்பதுடன் முன் 

பகாண்டு பசல்லதப்படத்தக்க மீதி எதுவும் இருப்பின், அது 7C 

அட்டவணையின் D பந்தியில் பதியப்படல் மவண்டும்.  

2064/53 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி அறிவித்தலில் வழங்கப்பட்டவாறு 

பபயரளவிலான வாி வரவின் முன்பகாைரப்பட்ட மீதி ஏதும் இருப்பின் அது 

முன்பகாைரப்பட்டு 2018/2019 வாி மதிப்பீட்டாண்டு பதாடக்கம் அடுத்துவரும் 

மூன்று ஆண்டுகளினுள் வருமான வாி பபாறுப்புக்கு எதிராக கழிக்கப்படலாம்.   

13.2 பின்வரும் வரவுகள் மீளளிக்கத்தக்க வரவுகள். 

13.2.1 கூடு 140.10 – பசலுத்தப்பட்ட அனுப்புணக வாி  

 05 ஆம் அட்டவணையின் 110.4 ஆம் கூட்டிலுள்ள பசலுத்தப்பட்ட பமாத்த 

அனுப்புணக   வாிணய 07 ஆம் அட்டவணையின் 140.10 கூட்டில் பதியவும். 

13.2.2 கூடு 140.11 – முதலீட்டுச் பசாத்தின் மதறிப்பபறுணக மீது 

பசலுத்தப்பட்ட வாி 

2018/2019 ஆம் வாி மதிப்பீட்டாண்டின் மபாது முதலீட்டுச் பசாத்தின் 

மதறிப்பபறுணகயின் மீது பசலுத்தப்பட்ட வாிணய மட்டும் கூடு 140.11 இல் 

பதியவும். 

13.2.3 கூடு 140.12 – கூட்டிணைந்த வருமான வாியிலிருந்து   மகாரப்பட்ட  

பிடித்துணவத்தல் வாி வரவு 

07 B அட்டவணையில்  F.2 கூட்டிலுள்ள முதலீட்டு வருவாய் மற்றும் மசணவக் 

கட்டைம் மற்றும் ஒப்பந்த பகாடுப்பனவுகளில் மீது பசலுத்தப்பட்டதுடன் 

மகாரப்பட்டபட்ட  இறுதியல்லாத பிடித்துணவத்தல் வாியின் பதாணகணய 07 

ஆம் அட்டவணையின் 140.12 கூட்டில் பதியவும். மகாரப்பட்ட பிடித்துணவத்தல் 

வாியின் விபரங்கள் பதியப்படுதல்  மவண்டும். சாிபார்க்கப்பட்ட 

பிடித்துணவத்தல் வாி அட்டவணை CSV-வடிவத்தில் தரமவற்றம் 
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பசய்யப்படமவண்டும். இது 20ற்குமமற்பட்ட உருப்படிகணளக் பகாண்டிருப்பின் 

தரமவற்றம் கட்டாயமானது என்பதுடன் இல்லாவிடில் வன்பிரதிணய 

மநரடியாகக் ணககயளிக்கலாம். 

13.2.4 கூடு 140.13 – சுய மதிப்பீட்டு வாி பகாடுப்பனவுகள் (மதிபிடப்பட்ட 

வருமான வாிக் கூற்றில் பகாடுப்பனவு பசய்யப்பட்ட வாி) 

இந்த வாிமதிப்பாண்டிற்கான (2018/2019), மதிப்பீட்டு வருமான  வாியின் கீழ் 

பசலுத்தப்பட்ட காலாண்டு  தவணைகள், இறுதி பகாடுப்பனவு மற்றும் 

பிடித்துணவத்தல்  முகவாினால் பிடித்துணவத்தல் வாி கழிக்கப்படாத இறுதி 

பிடித்துணவத்தல் பகாடுப்பனவுகளின் பபறுணக மீதான வாி என்பவற்றின் 

கூட்டுத் பதாணகணய  140.13 ஆம் கூட்டில் பதியவும். 

கூடு 140. A இலுள்ள மீளத்தக்க வரவுகளின் கூட்டுத்பதாணக, கூடு 140. B 

இலுள்ள மீளத்தகாத கூட்டுத்பதாணக                      

அட்டவணை 07 இன் கூடு 140.0 இல் பதியவும்.  

 

07 ஆம் அட்டவணையின் 140.0 ஆம் கூட்டல் உள்ள பதாணகணய வருமான 

விபரதிரட்டின் 140 ஆம் கூட்டில் பதியவும். 

 

13.2.5 கூடு 140. C – முன்ணனய ஆண்டுகளிலிருந்து கிணடக்கப்பபறத்தக்க 

பமாத்த வருமான வாி மீளளிப்பு 

முன்ணனய ஆண்டுகளிலிருந்தான வருமான வாி மீளளிப்பின் 

திரட்டியபதாணகணய பதியவும் (ஏணனய நிவாரைத்தின் (140.2)  கீழ் இதணன 

பவளிப்படுத்த மவண்டாம்). 

14. கூடு 150 அல்லது கூடு160 -பகாடுப்பனவு பசய்யப்படமவண்டிய வாி மீதி 

அல்லது மகாரப்பட்ட மீளளிப்பிற்கான கைிப்பீடு. 

140 ஆம் கூட்டின் பதாணகணய விட 130 ஆம் கூட்டின் பதாணக கூடுதலாக 

இருப்பின் அவற்றுக்கிணடமய காைப்படும்மவறுபாட்ணட 150 ஆம் கூட்டில் 

பகாடுப்பனவு பசய்யப்பட மவண்டிய பதாணகயாக பதியவும்.  130 ஆம் 

கூட்டின் பதாணகணய விட 140 ஆம் கூட்டின் பதாணக கூடுதலாக இருப்பின் 

அவற்றுக்கிணடமய காைப்படும் மவறுபாட்ணட 160 ஆம் கூட்டில் மகாரப்பட்ட 

மீளளிப்பாக பதியவும்.   
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பகுதி B – கைிப்பீடும் நிதித் தகவல்களும் 

உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டத்தின் 126(2) ஆம் பிாிவின் பிரகாரம்,         

      விபரத்திரட்டுடன் மகாப்பிடுவதற்கு விபரத்திரட்டுனும் 

இணைப்புகளுடனும்  இணைப்பதற்கான மதணவப்படும் தகவல்கணள 

குறிப்பிடுவார்.  ஆகமவ பின்வரும் தகவல்கள் வருமான விபரத்திரட்டுடன் 

வழங்கப்படுதல் மவண்டும். 

 

1. அட்டவணை 8 – கைிப்பீட்டுத் தாள்கள் 

 

வியாபாரம், முதலீடு மற்றும்  ஏணனய வருமான மூலங்களிலிருந்தான 

சீராக்கப்பட்ட ஈட்டுணககள் மற்றும் இலாபங்கள் இந்த அட்டவணைக்கு 

அணமவாக கைிக்கப்படுதல் மவண்டும்.   6 பதாடக்கம் 8  வணரயிலான 

பிாிவுகளில் உள்ளடக்கப்பட்ட ஈட்டுணககள் இலாபங்களும் பபறப்பட்ட 

பதாணககளாக உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும் என்பதுடன் ஒவ்பவாரு 

மூலத்திலிருந்துனமான விலக்களிக்கப்பட்ட பதாணககள் மற்றும் 

பிடித்துணவத்தல் வாி என்பவற்ணற கழித்த பின்னர் ஒவ்பவாரு 

மூலத்திலிருந்துமான பபறப்பட்ட  மதறிய பதாணககள் 

கைிக்கப்படுதலும் மவண்டும். 

 

அதன்பின்பு 2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உண்ைாட்டரசிணறச் 

சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் கழிப்பனவுகளுக்கான விதிகள் 

பிரமயாகிக்கப்படுதல் மவண்டும் என்பதுடன் ஒவ்பவாரு 

மூலத்திலிருந்துமான வாிமதிப்பிடற்பாலதான வருமானம் 

கைிக்கப்படுதலும் மவண்டும். 

 

இரண்டாம் அட்டவணையின் பிரகாரம் மகாரப்பட்ட முதலீட்டு 

ஊக்குவிப்புத்பதாணககள் காரைமாக ஏற்பட்ட நட்டங்கள்  மவறாக 

பதாிவிக்கப்படுதல் மவண்டுமாணகயால்  இவ் வாி மதிப்பீட்டாண்டில் 

மகாரப்பட்ட முதலீட்டு ஊக்கத்பதாணககள், வியாபாரத்திலான 

வாிமதிப்பிடற்பாலதான வருமானத்ணத கைிப்பதற்கு முன்னர் 

அட்டவணை 08 இன்  2700 ஆம் கூட்டில் மவறாகப் பதியப்படுதல் 
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மவண்டும்.  ஆகமவ, முதலீட்டு ஊக்குவிப்புகணள கழித்ததின் பின்னர், 

வியாபாரத்திலிருந்தான வாிமதிப்பிடற்பாலதான வருமானமாக 

பவளிப்படுத்தத்தக்க வருமானம் ஏதும் இருப்பின் அதணன 2999 ஆம் 

கூட்டில் பதியவும். 

 

2. அட்டவணை 9 A – நிதித் தகவல்கள் 

2018/2019 வாி மதிப்பீட்டாண்டுக்குாிய கைக்காய்வு பசய்யப்பட்ட 

கூற்றுக்களிலிருந்தவாறான பமாத்த இலாபம், விாிவான வருமானம் 

மற்றும் ஏணனய விாிவான வருமானம் என்பவற்றின் விபரங்கணள இந்த 

அட்டவணையில் பதியவும். 

3. அட்டவணை 9 B -ணகமாற்று விணலயிடல் விபரங்கள் 

உங்களுக்கு இணைப்பபாறுப்பு பதாழில் முயற்சிகளுடன்  ஏமதனும் 

பாிவர்த்தணன காைப்படின் அது பற்றிய விபரமங்கணள 

உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கும்  2018.12.31 ஆம் 

திகதிய 2104/4 ஆம் இலக்க அதிவிமசட வர்த்தமானி அறிவித்தலுக்கும் 

அணமய இந்த அட்டவணையில் பதியப்படுதல் மவண்டும். 
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பிாிவு 02 

பவளிப்படுத்தல் 

 

பகுதி அ 

 உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டத்தின் 126(5) ஆம் பிாிவின் பிரகாரம், 

வாிபசலுத்துநாின் முழு மநர ஊழியர் அல்லாத, அங்கீகாரம் பபற்ற கைக்காளர் 

அடங்கலாக பவகுமதிக்காக  பிறிபதாரு நபாினால் விபரத்திரட்மடா அல்லது 

விபரத்திரட்டின் ஒரு பகுதிமயா நிரப்பப்பட்டால் அந்த நபரும் விபரத்திரட்டில் 

ஒப்பமிடுதல் மவண்டும்.  ஆகமவ விபரத்திரட்டிணனயும் அட்டவணைகணளயும் 

தயாாித்த அங்கீகாரம் பபற்ற கைக்காளர் அல்லது அதிகாரமளிக்கப்பட்ட நபர் 

வருமான விபரத்திரட்டின் 02ஆம் பிாிவின் பகுதி அ இல் அவரது பபயர் மற்றும் 

பதவிப்பபயர் என்பவற்ணறக் குறிப்பிட்டு  ஒப்பமிடுதல் (திகதியுடன்) மவண்டும். 

பகுதி ஆ 

உண்ைாட்டரசிணறச் சட்டத்தின் 126(4)ஆம் பிாிவின் பிரகாரம் வாிபசலுத்துநர் 

அல்லது முணறமய அதிகாரமளிக்கப்பட்ட முகவர், விபரக்பகாத்தில் ஒப்பமிட்டு 

அதன் உண்ணமத்தன்ணமணயயும் பூரைத்தன்ணமணயயும் சான்றுபடுத்துதல் 

மவண்டும். ஆணகயினால், கம்பனியின் முகாணமத்துவ பைிப்பாளர்/ 

பைிப்பாளர்/ பசயலாளர் அல்லது பிரதான உத்திமயாகத்தர் வருமான 

விபரத்திரட்டின் 02 ஆம் பிாிவின் பகுதி ஆ இல் அவரது பபயர் மற்றும் 

பதவிப்பபயர் என்பவற்ணறக் குறிப்பிட்டு  ஒப்பமிடுதல் (திகதியுடன்) மவண்டும். 

ஏதாவது விளக்கம் அல்லது உதவி மதணவப்படின் 1944 என்ற இலக்கத்திற்கு 

அணழத்து உள்நாட்டு இணறவாித் திணைக்கள அணழப்பு நிணலயத்துடன் 

பதாடர்பு பகாள்ளவும். 

www.ird.gov.lk எனற உ.இ.தி.இணையதள முகப்பிலிருந்து தமிழ் அல்லது 

சிங்கள பமாழிபபயர்புகணள தரவிரக்கம் பசய்துபகாள்ளலாம். 
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