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2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இயக்க உள்நாட்டு இணமலாிச் சட்டத்தின் ற்பாடுகரின் 

நிதிகரின்படி,  எவ்வலாரு லதிவுள்ர அல்யது லதிலல்யா கம்பனிநோம் (நைதலீட்டுச் சணபக் 

கம்பனி, வபாதுக் கூட்டுத்தாபனம், நம்பிக்ணக நிதிம் அல்யது பஸ்ப நிதிம் 

உள்ரடங்கயாக) உள்நாட்டு இணமலாிச் சட்டத்தின் 106 ஆம் பிாிலின் கீழ் 

ததணலப்படுத்தப்பட்ட லிபத்திட்டுடன் கைக்காய்வு வசய்ப்பட்ட கைக்குகள் ற்ரம் 

அட்டலணைகளுடன் (படில இய. Asmt_IT_002_T) தசர்த்து 2017/2018 லாி 

திப்நட்டாண்டுக்கான கூட்டிணைவு லருான லாி லிபத்திட்வடான்மிணனச்(படில இய. 

Asmt_CIT_002_T) 2018 நலம்பர் 30 ஆம் திகதின்ர அல்யது நைன்பாக சர்ப்பிக்குார 

ததணலப்படுத்தப்படுகின்மது.  

ின் தகாணலிடயானது உள்நாட்டு இணமலாி திணைக்கரத்தின் இணைத்தரத்திநடாக 

தற்வகாள்ரப்பட நைடிநோம். தவு வசய்து இணைத்தரத்திலுள்ர துாித லறிகாட்டிிணனப் 

பார்ணலிடவும். (www.ird.gov.lk) 

2013.08.12 ஆம் திகதி 1823/5 ஆம் இயக்க அதிலிதசட லர்த்தானிில் பிசுாிக்கப்பட்ட 

ாற்மல் லிணயிடல் எளங்குலிதிகரின் 9 ற்ரம் 10 ஆம் எளங்குலிதிகள் ற்ரம் 

அதணனத்வதாடர்ந்து 2016.03.31 ஆம் திகதி 1960/42 ஆம் இயக்க ற்ரம் 1960/39 ஆம் 

இயக்க அதி லிதசட லர்த்தானிினால் திருத்தப்பட்டலாமானதுான நிதிகரின்படிநோம், 

இணைந்த லிாபாங்களுடன் சர்லததச வகாடுக்கல் லாங்கல்கரில் ஈடுபடுகின்ம ஆட்கள் 

பின்லருலனலற்மிணனச் சர்ப்பிக்குார தகட்டுக் வகாள்ரப்படுகின்மனர்.  

(i) ாற்மல் லிணயிடல் வலரிப்படுத்துணகப் படிவும் 

(ii) லருான லிபத்திட்டுடன் பைிப்பாரர் / நைதன்ண அலுலயர் / நைன்நாிணப் 

பங்காராின் சான்மிதழ் 

 தற்குமித்த வலரிப்படுத்துணகப் படிலம் ற்ரம் பைிப்பாரர் / நைதன்ண அலுலயர் / 

நைன்நாிணப் பங்காராின் சான்மிதழ் ன்பன லருான லிபத்திட்டின் கீழ் உள்நாட்டு 

இணமலாித் திணைக்கரத்தின் இணைதரத்தில் உள்ரன. 

ததணலப்படுத்தப்பட்டலார அல்யது தகாாிக்ணக லிடுக்கப்பட்டலார உாி கைக்காய்வு 

வசய்ப்பட்ட கைக்குகள் அல்யது அட்டலணைகரின்மி அல்யது திப்பிடப்பட்ட லருானத் 

வதாணக தபான்மணலின்மி லிபத்திட்வடான்மிணன தகாணலிடுகின்ம ததநம் கம்பனி 

உள்நாட்டு இணமலாிச் சட்டத்தின் தநாக்கங்களுக்காக லிபத்திட்டிணன 

சர்ப்பிக்கலில்ணயவனக் கருதப்படும்.  

லிபத்திட்டானது பின்லருார வபாிணனநோணட பதின்நன்ர அட்டலணைகரிணனக் 

வகாண்டுள்ரது. அணல அட்டலணை 1A, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 6, 5A, 6B, 7, 7A  ற்ரம் 7B 

னப் வபாிடப்பட்டுள்ரன. இந்த நைணம லாி கைிப்நட்டுத் தாரானது, உாி பதிவுகரிணனக் 

கைிப்நடு வசய்லதற்காக அச்சடிக்கப்பட்ட லடிலில் லறங்கப்படாத தபாதிலும் அதணன 

உள்நாட்டு இணமலாித் திணைக்கர இணைத்தரத்திலிருந்து பதிலிமக்கம் வசய்து வகாள்ர 

நைடிநோம். 

லிபத்திட்டு அல்யது அட்டலணைின் ததநவாரு கூட்டிணன நிப்ப தலண்டி 

ததணலில்யாதலிடத்து, இணைப்நெக் குமி தலிர்ந்த தலர தணனநோம் ளதுதயாகாது. 

அட்டலணைில் லறங்கப்பட்டுள்ர இணடவலரிானது தபாதுானதாக இல்யாதலிடத்து, 

தவு வசய்து இணைப்பிணன லாசித்துப் பார்க்கவும். இணைப்பானது லறங்கப்பட்ட அதத 

லடிலத்திணனவாத்ததாக அணந்திருத்தல் தலண்டும். 

http://www.ird.gov.lk/
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பிணறான நைணமில் தவுகள் நிப்பப்படுலதற்கான உதாைம். 

 

 வாத்த நிதிச்சட்ட லருானம்  (20+30+40+50+60+70) 80      1 0 0 0 0 0 0 
               

  வாத்த நிதிச்சட்ட லருானத்தின் பகுதிாக ததாற்ரலிக்கப்படாத லருானம் 90 ப ொ ரு த் த ம ற் ற து     

வாத்த நிதிச்சட்ட லருானத்திலிருந்தான கறிப்பனவுகள்               
  லர்த்தகம் அல்யது லிாபாத்திலிருந்து கறிக்கத்தக்க நட்டங்கள்  (அட்டலணை  3, 3அ,3ஆ) 100 ப ொ ரு த் த ம ற் ற து     

  வசலுத்தப்பட்ட லட்டி அல்யது ஆண்டுக் கட்டைங்கள் 110       2 0 2 0 0 0 

  வாத்த நிதிச்சட்ட லருானத்திலிருந்தான வா.கறிப்பனவுகள்  (100+110) 120       2 0 0 0 0 0 
               

 லாி திப்பிடத்தக்க லருானம்    (120>80 னின், “0” ஆகும்) (80-120) 130       8

0 

0 0 0 0 0 

 

சாிான நைணமில் தவுகள் நிப்பப்படுலதற்கான உதாைம் 

 

அட்டலணைகள் பற்மி சுருக்காக கீதற தப்படுகின்மது. 

அட்டலணை 1– லாிிலிருந்து லியக்கரிப்நெ வபரம் இயாபங்களும் லருானநைம் 

எவ்வலாரு நயத்திலிருந்தும் லாி திப்நட்டாண்டு காயப்பகுதிில் லியக்கரிப்நெப் வபரம் 

இயாபங்களும் லருானங்களும் இந்த அட்டலணைில் வலரிப்படுத்தப்பட தலண்டும். 

அட்டலணை  2 – லர்த்தகம் அல்யது லிாபாத்திலிருந்தான இயாபங்கள் 

எவ்வலாரு லிாபாத்திலிருந்தும் லாி திப்நட்டாண்டு காயப்பகுதிிலும் லியக்கரிப்நெப் 

வபற்ம உணறக்கப்பட்ட நெள்வு ற்ரம் சீாக்கப்பட்ட இயாபங்கள் ன்பன உாி 

வசற்பாட்டு குமிநொட்டுடன் இந்த அட்டலணைில் வலரிப்படுத்தப்படல் தலண்டும். 

வசற்பாட்டுக் குமிநொட்டுப் பட்டியானது உள்நாட்டு இணமலாித் திணைக்கரத்தின் 

இணைத் தரத்திலுள்ரன. 

அட்டலணை 3  -  நட்டங்கள் 

சட்டத்தின் உாி ற்பாடுகளுக்கணலாக நட்டங்கணரப் பதிலரிப்பதற்கான ற்பாட்டிணன 

தற்வகாள்ணகில், அட்டலணை 3, 3அ ற்ரம் 3ஆ ஆகிலற்மிணனப் பன்படுத்தி, நைன் 

வகாண்டு வசல்லும் லணகில் 2018.03.31 ஆம் திகதிிலுள்ரலாமான நணடநைணம ஆண்டு 

நட்டங்கள், நைன்வகாண்டு லப்பட்ட நட்டங்கள் ற்ரம் உள்லாங்கப்படாத நட்டங்கள் 

ன்பலற்மிணன  நைடிவுரத்திச் சர்ப்பிக்குார நீங்கள் தகட்டுக் வகாள்ரப்படுகின்மீர்கள்.  

 

 வாத்த நிதிச்சட்ட லருானம்  (20+30+40+50+60+70) 80     1 0 0 0 0 0 0  
               

  வாத்த நிதிச்சட்ட லருானத்தின் பகுதிாக ததாற்ரலிக்கப்படாத லருானம் 90 - - - - - - - - -    

வாத்த நிதிச்சட்ட லருானத்திலிருந்தான கறிப்பனவுகள்               
  லர்த்தகம் அல்யது லிாபாத்திலிருந்து கறிக்கத்தக்க நட்டங்கள்  (அட்டலணை  3, 3அ,3ஆ) 100 - - - - - - - - -    

 
 வசலுத்தப்பட்ட லட்டி அல்யது ஆண்டுக் கட்டைங்கள் 110       2 0 0 0 0 0 

  வாத்த நிதிச்சட்ட லருானத்திலிருந்தான வா.கறிப்பனவுகள்  (100+110) 120       2 0 0 0 0 0 
               

 லாி திப்பிடத்தக்க லருானம்    (120>80 னின், “0” ஆகும்) (80-120) 130       8 0

0 

0 0 0 0 
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அட்டலணை 3 A – ஆநோட் காப்நெரதி லிாபாத்திலிருந்தான நட்டங்கள் 

ஆநோட் காப்நெரதி லிாபாத்திலிருந்தான நட்டம் இந்த அட்டலணைில் உள்ரடக்கப்படல் 

தலண்டும். நைன்வகாண்டுலப்பட்ட ஆநோட் காப்நெரதி லிாபாத்திலிருந்தான நட்டானது, 

ஆநோட் காப்நெரதி லிாபாத்திலிருந்து இயாபங்கள் (வ்லித லணணமநோின்மி) 

இருக்குாின் ாத்திம் கறிக்கப்பட நைடிநோம்.  ததநம் அகத்துரஞ்சப்படாத நட்டங்கள் 

துிருப்பின்,  அடுத்த ஆண்டுக்கு நைன்வகாண்டு வசல்யப்பட நைடிநோம்.  

அட்டலணை 3B– நிதிக் குத்தணக லிாபாத்திலிருந்தான நட்டங்கள் 

நிதிக் குத்தணக லிாபாத்திலிருந்தான நட்டங்கள் இந்த அட்டலணைில் 

உள்ரடக்கப்படுதல் தலண்டும். நிதிக் குத்தணக லிாபாத்திலிருந்தான நட்டங்கள் 

நிதிக்குத்தணக லிாபாத்திலிருந்தான இயாபங்களுக்வகதிாக (வ்லித லணணமநோின்மி) 

ட்டும் கறிப்பனவு வசய்ப்பட நைடிநோம். ததநம் அகத்துரஞ்சப்படாத நட்டங்கள் 

துிருப்பின்,  அடுத்த ஆண்டுக்கு நைன்வகாண்டு வசல்யப்பட நைடிநோம்.  

அட்டலணை 4– தணகணலாய்ந்த வகாடுப்பனவுகள் 

லாி திப்நட்டாண்வடான்மில் தற்வகாள்ரப்படுகின்ம எவ்வலாரு தணகணலாய்ந்த 

வகாடுப்பனவு, நைன்ணன ஆண்டிலிருந்து அத்தணக வகாடுப்பனவு ீதிிணன நைன்தனாக்கி 

வகாண்டு வசல்லும் ததநம் ற்ரம் 2017/2018 ஆண்டுக்கான அத்தணக தணகணலாய்ந்த 

வகாடுப்பனலின் கறிக்கத்தக்க வதாணக ன்பன இந்த அட்டலணைில் வலரிப்படுத்தப்படல் 

தலண்டும்.  

அட்டலணை 5 –லாி லிதிக்கத்தக்க லருானம் ீதான லாி 

சாதாை லாி வீதங்கரில் வபாரப்பாகக்கூடி லாி லிதிக்கத்தக்க லருானம் இந்த 

அட்டலணைில் உள்ரடக்கப்படுதல் தலண்டும்.  

சாதாை லாி வீதங்கள் உள்நாட்டு இணமலாிச் சட்டத்தின் இண்டாம் 
அட்டலணைின் பகுதி – B இல் லிதித்துணக்கப்பட்டுள்ரன.  

சிய சந்தர்ப்பங்கரில் லாிகள் லிதசட வீதங்கரில் லிதிக்கப்படுகின்மன. டுத்துக்காட்டாக, 

நைதலீட்டுச் சணப லிாபாங்கள், வதாறில் நைற்சி நயதனக் கம்பனிகள், நம்பிக்ணக அயகு 

தபான்ம குமித்த சியலற்மிற்கு உள்நாட்டு இணமலாிச் சட்டத்தின் இண்டாம் 

அட்டலணைின் பகுதி –B இல் லிதித்துணக்கப்பட்டலாமான வீதம் தலிர்ந்த குணமந்த லாி 

வீதங்கரில் லிதித்துணக்கப்பட்டுள்ரன. 

அட்டலணை 6– பங்கியாப வலரிப்படுத்துணக 

குமித்த லாி திப்நட்டாண்டில் பகிப்பட்ட எவ்வலாரு பங்கியாபம் வதாடர்பிலும் 

தனிானவதாரு அட்டலணை பன்படுத்தப்படல் தலண்டும்.  

அட்டலணை 6A– அநப்நெதல்கள் ீதான லாி 

இந்த அட்டலணைானது லதிலல்யா கம்பனிகளுக்கு ட்டுத ற்நெணடதாகும்.  

அட்டலணை 6B – பகித்தக்க இயாபங்கள் ீதான லாி 

2017.09.30 ஆம் திகதின்ர அல்யது அதற்கு நைன்பாக 2017/18 லாி திப்நட்டாண்டுக்கான 

2016/2017 இன் பகித்தக்க இயாபத்தின் ஆகக் குணமந்தது 10% இல் பகிப்பட்டிருக்காத 
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ததநம் கம்பனிாக இருக்குிடத்து, அத்தணக கம்பனிானது இந்த அட்டலணைிணன 

நேர்த்தி வசய்நோார தகாப்படுகின்மது. 

அட்டலணை 7 –  லாி லவுகள் 

சு திப்நட்டு வகாடுப்பனவுகள், இட்ணட லாி நிலாைம், வபாருராதா தசணல கட்டைம், 

வசலுத்தி பங்கியாப லாி உள்ரடங்கயான லாி லவுகரின் பிாித்தயானது இந்த 

அட்டலணைில் வலரிப்படுத்தப்படுதல் தலண்டும். 

அட்டலணை 7A– வபாருராதா தசணலக் கட்டைம் 

இந்த அட்டலணைானது நைன்வகாண்டு வசல்யப்படக் கூடி வபாருராதா தசணலக் 

கட்டைத்தின் ீதி ற்ரம் பதிலரிக்கப்படக் கூடி வசலுத்தப்பட்ட வபாருராதா தசணலக் 

கட்டைத்திற்வகதிாக லருான லாித் வதாணகின் கைிப்நட்டிணன லசதிப்படுத்துகின்மது.   

அட்டலணை 7B –நெணனப்பட்ட லாி லவு  

நெணனப்பட்ட லாி லவு லிபங்கள் இந்த அட்டலணைில் உள்ரடக்கப்படுதல் தலண்டும். 

லாிக் வகாடுப்பனவு  

லாி திப்நட்டாண்டுக்கான லாிானது கீழ்லரும் திகதிகரன்ர அல்யது அதற்கு நைன்னதாக 

வசலுத்தப்பட தலண்டிிருந்தது.  

 1 ஆலது தலணைக் கட்டைம் - 2017 ஆகஸ்ட் 15 ஆம் திகதி 

2 ஆலது தலணைக் கட்டைம் - 2017 நலம்பர்15 ஆம் திகதி 

 3 ஆலது தலணைக் கட்டைம் - 2018 வபப்லாி 15 ஆம் திகதி ற்ரம் 

 4 ஆலது தலணைக் கட்டைம் - 2018 த 15 ஆம் திகதி 

வ்லாமாிநம், எவ்வலாரு வகாடுப்பனவு திகதின்ர அல்யது அதற்கு நைன்பாக 

வசலுத்தப்பட்ட நைன்ணன லாி திப்நட்டாண்டுக்கான(2016/17) லாிப் வபாரப்பின் நான்கில் 

என்மிற்குக் குணமாத வதாணக ற்ரம் 2017/18 லாி திப்நட்டாண்டுக்கான வாத்த லாிப் 

வபாரப்நெக்குச் சான இரதிக் வகாடுப்பனலானது நான்கு தலணைக் கட்டைங்கரின் 

வாத்தாக 2018 வசப்வம்பர் 30 ஆம் திகதின்ர அல்யது அதற்கு நைன்பாக 

வசலுத்தப்பட்டிருப்பின், தாதக் வகாடுப்பனவுக்காக தண்டப்பைம் அமலிடப்பட ாட்டாது. 

தண்டப் பைங்கள் 

உாி திகதிகரில் லாிக் வகாடுப்பனலிணன தற்வகாள்ராண அல்யது உாி திகதின்ர 

அல்யது உாி திகதிகளுக்கு நைன்னதாகலிபத்திட்டிணனச் சர்ப்பிக்காண அல்யது தலமான 

லிபத்திட்டுக்கணரச் சர்ப்பித்தல் ன்பன பின்லருாமான தண்டப்பை 

லிதிப்பனவுக்குட்படும்: 

 லிதித்துணக்கப்பட்ட திகதின்ர அல்யது அதற்கு நைன்னதாக அதாலது 2018 நலம்பர் 

30 ஆம் திகதின்ர அல்யது அதற்கு நைன்பாக லிபத்திட்டுக்கணரச் சர்ப்பிக்கத் 

தலரிடத்து ரூபா 50,000/- லணியான தண்டப்பை லிதிப்பனவு. 

 உாி திகதிகரில் வகாடுப்பனலிணன தற்வகாள்ராணக்கான தண்டப்பைம் 

வசலுத்தத்தக்க லாித் வதாணகின் 10% ற்ரம் தலும், எவ்வலாரு ாதத்திற்குான 

வசலுத்த தலண்டி வதாணகின் 2% ஆகக் கூடுதயாக 50% லணில். 
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 தலமான லிபத்திட்டிணனத் தாாிப்பதற்கான தண்டப்பைம், தயதிக லாிின் 

200% வாத்தத்திணன லிஞ்சாத வதாணக ற்ரம் ரூபா 2000/-. 

பிாிவு 1 

1. கூடு 10 – லாி லியக்கரிப்பிலிருந்தான இயாபங்கள் ற்ரம் லருானம்  

      அட்டலணை 1இல்; 

I. கூடு 10.01 இலுள்ர நெதி லிாபாங்கரில் (பிாிவு 16C, 16A இன் கீழ் 

லியக்கரிப்நெப் வபரம் லருானம் அல்யது உள்நாட்டு இணமலாிச் 

சட்டத்தின் பிாிவு17A) 2011, ப்பில் 01ஆம் திகதின்ர அல்யது 

அதன் பின்னர் தற்வகாள்ரப்பட்ட நைதலீடுகரிலிருந்து அல்யது நெதி 

லிாபாங்கரில் 2012 ப்பில் 1 ஆம் திகதின்ர அல்யது அதன் 

பின்னர் தற்வகாள்ரப்பட்ட நைதலீடுகரிலிருந்து (உள்நாட்டு 

இணமலாிச் சட்டத்தின் பிாிவு 16D இன் கீழ் லியக்கரிப்நெப் வபரம் 

லருானம்) லியக்கரிப்நெப் வபரம் இயாபங்கள் அல்யது 

லருானங்கணரப் பதிவு வசய்க. 

II. கூடு 10.02 இலுள்ர நைதலீட்டுச் சணபின் கீழ்லியக்கரிப்நெப் வபரம் 

நைதலீட்டுச் சணப கம்பனிகரின் லியக்கரிப்நெ வபரம்இயாபங்கணரப் 

பதிவு வசய்க. 

III. தலர ததநம் லியக்கரிப்நெப் வபரம் இயாபங்கரின் வபரதிண 

கூடு 10.03 இலிருந்து 10.07லணில் பதிவு வசய்க.  அத்துடன் 

நைதயாலது நிலில் உள்நாட்டு இணமலாிச் சட்டத்தின் இணபான 

பிாிலிணனநோம் குமிப்பிடுக.  

கூடு 10.08இல் உள்ரடங்கிநோள்ர அணனத்து நயங்கரிலிருந்துான லியக்கரிப்நெப் 

வபற்ம அணனத்து இயாபங்கள் ற்ரம் லருானங்கரின் வாத்தானது லிபத்திட்டின் 

கூடு 10 இல் பதிவு வசய்ப்படுதல் தலண்டும்.  

 

2. கூடுகள் 20 இலிருந்து 70 லணில் லருான லாிக்குவபாரப்பாகக் கூடி 

இயாபங்கள் ற்ரம் லருானம் 

2.1  கூடு 20– லர்த்தகம் அல்யது லிாபாத்திலிருந்தான இயாபங்கள் 

லர்த்தகம் அல்யது லிாபாத்திலிருந்து சீாக்கப்பட்ட வாத்த அமலிடத்தக்க 

லருான லாிானது 20 ஆம் இயக்க கூட்டில் வலரிப்படுத்தப்படல் தலண்டும். 

ததநம் லர்த்தகம் அல்யது லிாபாத்திலிருந்து ற்படுகின்ம நட்டம் கறிப்பனவு 

வசய்த்தக்கதாின், அவ்லார இருக்கக் கூடிலார அட்டலணை 3, 3A அல்யது 

3Bஇல் அரிக்கப்பட்டலாமான அத்வதாணகிணனப் பதிவு வசய்க. (இந்த 

லறிகாட்டிின் லிடம் 5.1 இணனப் பார்க்க). 

2.2  கூடு 30 – லட்டி 

தற்கூமி ததநவான்மிலிருந்து ததநம் கம்பனிக்கு (உள்நாட்டு இணமலாிச் 

சட்டத்தின் பிாிவு 7 இன் பந்தி (a), (c), (d) அல்யது (g) இல் 

லிதித்துணக்கப்பட்டலாமான ததநம் கம்பனி தலிர்ந்த) தசருகின்ம அல்யது 

ளகின்ம லட்டிானது – 

i. லங்கி அல்யது நிதி நிரலனவான்மில் தற்வகாள்ரப்பட்ட ணலப்நெ; 
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ii. ததநம் பிணை நைமி அல்யது திணமதசாி உண்டில், திணமதசாி நைமி அல்யது 

ததநம் த்தி லங்கி பிணை நைமி வதாடர்பியான இண்டாம் த சந்ணதக் 

வகாடுக்கல் லாங்கல்; 

iii. ததநம் கம்பனிினால் அல்யது தலர லணகில் லறங்கப்பட்ட சட்டத்தில் 

லிதித்துணக்கப்பட்டலாமான நிரலன கடன் பிணை நைமி அல்யது; 

iv. தலர லறிகரில்; 

30 ஆம் இயக்க கூட்டில் பதிப்படுதல் தலண்டும். கம்பனிின் லர்த்தகம் அல்யது 

லிாபாம் பிதானாக கடன் லறங்கயாக இருக்குிடத்து, லட்டிானது 20 ஆம் 

இயக்கக் கூட்டில் பதிவு வசய்ப்பட தலண்டிிருக்கும். (அட்டலணை 07 இன் கூடு 

220.07 இல் 10% நிரத்தி ணலத்தல் லாிிணனப் பதிவு வசய்க). 

 

 

 

 

ததநம் பிணை, திணமதசாி உண்டில், திணமதசாி நைமி அல்யது த்தி லங்கிின் 

ததநம் நைமி, லட்டிக்குப் வபாருத்தான வதாணக ற்ரம் அதில் தகாாிக்ணக லிடுக்க 

தலண்டி ததசி லாி வசயவுத் வதாணக ஆகிலற்ரடன் வகாடுக்கல் லாங்கலில் 

ஈடுபடுகின்ம இண்டாம் த சந்ணதகரிலிருந்தான ததநம் லட்டி வதாடர்பில் 

தகாப்படுகின்ம “ நெணனப்பட்ட லாி வசயவு” ஆக இருக்குிடத்து, அட்டலணை 07 

இன் கூடு 220.08 இல் வலரிப்படுத்தப்படல் தலண்டும். 

அதன் லருான லாி வபாரப்பின் ிணகில் ததநம் வசயவு இருக்குாின், 

அத்தணக ிணகானது திர்காய லருான லாி வபாரப்நெக்வகதிாக பதிலரிப்நெ 

வசய்ப்படுலதற்கு நைன்வகாண்டு வசல்யப்பட நைடிநோம். ஆனால், அத்தணக 

ிணகானது ீரரிக்கப்படாட்டாது. இது வதாடர்பியான 

கைக்காய்லாரர்கரிடிருந்தான சான்மிதழ் என்ர இணைக்கப்படுதல் தலண்டும். 

லியக்கரிப்நெப் வபற்ம லட்டிானது 10 ஆம் இயக்க கூட்டில் உள்ரடக்கப்படுதல் 

தலண்டும். (30 ஆம் இயக்க கூட்டில் அல்ய) 

குமிப்நெ: நைதன்ண லிாபாாி எருலாின் லர்த்தகம் அல்யது லிாபாத்திலிருந்தான 

நிதிச்சட்ட லருானத்திணனக் கைிப்நடு வசய்நோம் தபாது ததநம் பிணை, 

திணமதசாிநைமிகள் அல்யது திணமதசாி உண்டில்கள் ன்பனலற்மின் ீது ததநம் 

நைதன்ணசந்ணதக் வகாடுக்கல் லாங்கலிலிருந்து அத்தணக லட்டி லிாபாாிக்கு 

தசருகின்ம அல்யது கிணடக்கப் வபரகின்ம ததநம் நைதன்ண லறங்கலில் லாி 

கறிப்பனவு வசய்ப்பட்டிருப்பின், 90 ஆம் இயக்க கூட்டிநள் பதிப்படுதல் 

தலண்டும். 

2.3  கூடு 40 – வபமப்பட்ட பங்கியாபங்கள் 

லதிவுள்ர ற்ரம் லதிலல்யா கம்பனிகரிடிருந்து வபமப்பட்ட வாத்த நிதிச்சட்ட 

லருானத்தின் பகுதிாக அணாத ததநம் பங்கியாபம் தலிர்ந்த வாத்த 

பங்கியாபத் வதாணகானது 40 ஆம் கூட்டில் பதிவு வசய்ப்படுதல் தலண்டும். 

பங்கியாப லணலியக்கைத்திற்கணலாக, பங்கியாபாக கருதப்பட நைடிந்தாயன்மி 

ததநம் ிணக ஊதி பங்கு லறங்கல் அல்யது நயதன லிநிதாகம் 

உள்ரடக்கப்படயாகாது. 

நிரத்தி ணலத்தல் லாிின் 10% இலிருந்தான லட்டிானது கறிப்பனவு 

வசய்ப்பட்டுள்ரதுடன் இரதிானது துதலா (உதாைம் – அசாங்கம் ற்ரம்காைி 

ரசீணப்நெ ஆணைக்குளதபான்மலற்மினால் வசலுத்தத்தக்க நட்டஈடு ீதான லட்டி) 

அது கூடு 90 இன் கீழ் உள்ரடக்கப்படுதல் தலண்டும்.  

 

வாத்த நிதிச்சட்ட லருானத்தின் பகுதிாக அணாத ததநம் (வாத்த) 

பங்கியாபானது 90 ஆம் கூட்டிநள் உள்ரடக்கப்படுதல் தலண்டும். தவுவசய்து இந்த 

லறிகாட்டலின் 4 ஆம் லிடத்திணனப் பார்க்கவும்.  
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2.4  கூடு 50 – லாடணககள் 

கம்பனிவான்மினால் ததநம் காைி உள்ரடங்கயான கட்டிட லரவுகரின் 

லாடணக அல்யது குத்தணகிலிருந்தான லருானம், லிாபாத்திலிருந்தான 

லருானாகக் கருதப்படுதல் தலண்டும் ன்பதணன தவுவசய்து கலனத்தில் 

வகாள்க. அத்தணக சந்தர்ப்பத்தில் கட்டிட லரவுகளுடன் வதாடர்நெணட திருத்த 

தலணயகளுக்கான வசயவுகரின் கறிப்பனலானது வாத்த லாடணகின் 25% இற்கு 

ட்டுப்படுத்தப்படுகின்மது. அத்தணக லருானம் 20 ஆம் இயக்க கூட்டிநள் 

உள்ரடக்கப்படுதல் தலண்டும். ணன லடிலியான லாடணககள் ட்டும் 50 ஆம் 

கூட்டிநள் பதிவு வசய்ப்படுதல் தலண்டும்.  

2.5  கூடு 60 – ஆண்டுக் கட்டைங்கள் ற்ரம் தலத்துாிணக் 

கட்டைங்கரிலிருந்தான லருானம்  

வபற்ரக் வகாள்ரப்பட்ட அல்யது வபமத்தக்க ஆண்டுக் கட்டைங்கள் ற்ரம் 

தலத்துாிணக் கட்டைங்கரிலிருந்தான வாத்த லருானத் வதாணகானது 60 ஆம் 

கூட்டிநள் பதிப்படுதல் தலண்டும்.  

2.6  கூடு 70 – ணன நயங்கரிலிருந்தான இயாபங்கள் 

நைதன்ண லர்த்தகம் அல்யது லிாபாத்திலிருந்தல்யாத தலர ததநம் 

நயத்திலிருந்தான கம்பனிின் வாத்த இயாபங்கள் அல்யது லருானம் ததநம் 

லட்டி, பங்கியாபம், லாடணக ஆண்டுக் கட்டைம் அல்யது தலத்துாிணக் கட்டைம் 

ன்பனலற்மிணன 70 ஆம் கூட்டிநள் பதிவு வசய்க. ணன லருான நயத்தின் 

தன்ணிணன லிபாிக்குக.  

3. கூடு 80 – வாத்த நிதிச்சட்ட லருானம் 

20, 30, 40, 50, 60 ற்ரம் 70 ஆம் இயக்க கூடுகரில் வலரிப்படுத்தப்பட்ட 

வதாணககரின் வாத்தானது வாத்த நிதிச்சட்ட லருானாக 80 ஆம் கூட்டிநள் 

பதிவு வசய்ப்படுதல் தலண்டும்.   

4. கூடு 90– வாத்த நிதிச்சட்ட லருானத்தின் பகுதி லடிலிலில்யாத ததநம் 

லருானம் 

வாத்த நிதிச்சட்ட லருானத்தின் பகுதி லடிலிலில்யாத ததநம் லருானம் னில், 

இந்தக் கூட்டிநள் வலரிப்படுத்தப்படல் தலண்டும்.  

உதாைம் – 10% லாிிணனக் கறிப்பனவு வசய்ததன் பின்னர் லதிவுள்ர இன்வனாரு 

கம்பனிிலிருந்து வபமப்பட்ட பங்கியாபம் பிாிவு 10 இன் கீழ் லியக்கரிக்கப் வபற்ம 

பங்கியாபங்கள் இன்வனாரு லதிவுள்ரகம்பனிிலிருந்து கம்பனிவான்மினால் 

வபமப்பட்ட பங்கியாபங்கரில் லதிவுள்ர கம்பனிவான்மினால் வலரிப்படுத்தப்பட்ட 

பங்கியாபம் லிணயகூமப்பட்ட வபாதுக் கம்பனிவான்மினால் வலரிப்படுத்தப்பட்ட 

பங்கியாபம், ஆதனக் வகாள்ரலுக்கான நட்டஈடுீது காைி ரசீணப்நெ 

ஆணைக்குளலிலிருந்து வபமப்பட்ட லட்டி ற்ரம் லாி கறிப்பனவு 

வசய்ப்பட்டுள்ரது. நைதன்ண லிாபாாிிணனப் வபாரத்தலணில் நைதன்ண 

சந்ணதக் வகாடுக்கல் லாங்கலுக்காக வபமப்பட்ட லட்டி தபான்மணல.  

வலரிப்படுத்துணகானது என்மிற்கு தற்பட்ட நயத்திணனக் வகாண்டிருப்பின், தவு 

வசய்து தலமானவதாரு தாரிணன இணைக்குக. 
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வலரிப்படுத்துணகானது என்மிற்கு தற்பட்ட நயங்கணரக் வகாண்டிருப்பின், 

தவுவசய்து தலமானவதாரு அட்டலணைிணன இணைக்குக. 

5. கூடுகள் 100 ற்ரம் 110– வாத்த நிதிச்சட்ட லருானத்திலிருந்தான 

கறிப்பனவுகள் 

5.1  கூடு 100– கறிக்கத்தக்க நட்டங்கள் (அட்டலணை 3, 3A ற்ரம் 3B) 

ஆநோட் காப்நெரதி லிாபாம் ற்ரம் நிதிக் குத்தணக தலிர்ந்த ததநம் லர்த்தகம், 

லிாபாம், உர் வதாறில் அல்யது லாழ்க்ணகத் வதாறில் பிற்சிில் ற்பட்ட 

நட்டானது அது திப்பிடத்தக்கதான நட்டவான்மிற்குப் பதியாக இயாபாக 

இருந்திருப்பின், அது கறிப்பனலாக அநதிக்கப்படும். வ்லாமாிநம், அத்தணக 

கறிக்கத்தக்க நட்டங்கள் ற்ரம் நைன்வகாண்டு வசல்யப்படும் கறிக்கத்தக்க 

நட்டங்கரின் வாத்தக் கறிப்பனலானது இந்த லாி திப்நட்டாண்டிற்கான வாத்த 

நிதிச் சட்ட லருானத்தின் ஆகக் கூடுதயாக நைப்பத்ணதந்து (35%) 

சதவீதத்திற்குட்படும். (அதாலது கூடு 80 இலுள்ர வதாணகின் 35%) அவ்லார 

கறிப்பனவு வசய்ப்பட நைடிாத அத்தணக ததநம் நட்டானது அடுத்த லாி 

திப்நட்டாண்டுக்கு வகாண்டு வசல்யப்பட நைடிநோம் ன்பதுடன், அதணன குமித்த 

அத்தணக நைணமிதயத கறிப்பனவு வசய்ப்படவும் நைடிநோம்.  

உள்நாட்டு இணமலாி ஆணைாரர் நாகத்தினால் லறங்கப்பட்ட 

லறிகாட்டுதல்கரில் லிதித்துணக்கப்பட்ட நிபந்தணனகளுக்குட்பட்டு இயங்ணக 

த்தி லங்கிினால் லறங்கப்பட்ட லறிகாட்டுதல்கரின்படி என்மிணைக்கப்பட்ட, 

வகாள்ரல் வசய்ப்பட்ட அல்யது இணைப்நெச் வசய்ப்படுகின்ம ததநம் லங்கி 

லிாபாம், நிதி நிரலனம் அல்யது குத்தணக கம்பனிின் ததநம் நட்டானது, 

இந்த லாி திப்நட்டாண்டுக்கான வாத்த நிதிச்சட்ட லருானத்தின் 

ஆகக்கூடுதயாக  நைப்பத்ணதந்து சதவீதத்திற்குட்படும் அத்தணக எருங்கிணைப்நெ, 

வகாள்ரல் அல்யது இணைப்நெக்கு நைன்னதாக பிாிவு 32 இன் கீழ் தகாாிக்ணக 

லிடுக்கப்பட்டிருக்க்க்கூடிதாக இருக்குாின் கறிப்பனவு வசய்ப்பட நைடிநோம். 

லர்த்தகம், லிாபாம், உர் வதாறில் அல்யது லாழ்க்ணகத் வதாறில் பிற்சிிலிருந்து 

அல்யது கறிக்கத்தக்கதல்யாத ஆண்டுக் கட்டைம், நிய லாடணக, தலத்துாிணக் 

கட்டைம் அல்யது லட்டி ன்ம லணகில் வசலுத்தப்படும் ததநவாரு 

வதாணகானது வாத்த நிதிச்சட்ட லருானத்திற்கு தற்பட்டதாக இருக்குிடத்து, 

ிணகானது குமித்த ஆண்டு காயப்பகுதிில் ற்பட்ட நட்டாகக் கருதப்படுதல் 

தலண்டும் ன்பதுடன், அது நட்டாக நைன்வகாண்டு வசல்யப்பட நைடிநோம்.  

நொிணிணன வலரிக் வகாைருகின்ம அல்யது வலரிக்காட்டாத லறிகரின் 

நயாக அல்யது உாிணில் ாற்மவான்மிணனச் வசய்து வகாண்டுள்ர 

கம்பனிவான்மினால் ற்பட்ட ததநம் நட்டானது, அவ்லார ற்பட்ட 

நட்டத்திணனப் வபாரத்தலணில் கம்பனிின் அத்தணக லர்த்தகம் அல்யது 

லிாபாத்தின் நிதிச்சட்ட லருானத்திற்வகதிான லியக்கரிப்பிணன கறிப்பனவு 

வசய் நைடிாது ன்பதணனத் தவுவசய்து கலனத்தில் வகாள்க.   

நைணமாக நைன்வகாண்டு வசல்யப்படும் ததநம் நட்டங்கள் உள்ரடங்கயான ஆநோட் 

காப்நெரதி அல்யது நிதிக் குத்தணக லிாபாவான்மில் ற்பட்ட ததநம் 

நட்டானது அத்தணக லிாபாத்திலிருந்தான இயாபங்கரிலிருந்து (வ்லித 

ட்டுப்பாடுின்மி) ட்டும் கறிப்பனவு வசய்ப்பட நைடிநோம். அட்டலணை 3 இலுள்ர 

கூடுகள் 100.10  (ததய குமிப்பிடப்பட்ட அணனத்து கறிக்கத்தக்கணலகரின் 

வாத்தம்) இலுள்ர வாத்தத் வதாணகானது லிபத்திட்டின் கூடு 100 இல் பதிவு 

வசய்ப்படுதல் தலண்டும்.  
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5.2  கூடு 110– வசலுத்தப்பட்ட ஆண்டுக் கட்டைங்கள், நிய லாடணக,   

தலத்துாிணக் கட்டைங்கள் அல்யது லட்டி 

வாத்த நிதிச்சட்ட லருானத்திலிருந்து கறிப்பனவு வசய்த்தக்கதாக 

வசலுத்தப்பட்ட ததநம் ஆண்டுக் கட்டைம், நிய லாடணக, தலத்துாிணக் கட்டைம் 

அல்யது லட்டிின் வாத்தத் வதாணக ற்ரம் இத்வதாணக ன்பன கூடு 110 இல் 

பதிவு வசய்ப்படுதல் தலண்டும்.  

லங்கி, நிரலனம் அல்யது ஆணைாரர் நாகத்தினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட தலர 

ததநம் நிரலனவான்மிற்கு ததநவாரு கட்டிடவான்மின் நிருாைத்திற்காக 

அல்யது வகாள்லனவு வசய்லதற்காக வபற்ரக் வகாள்ரப்பட்ட ததநவாரு கடன் 

ீது அல்யது கட்டிடவான்மிணன நிருாைிப்பதற்கான காைிவான்மிணனக் 

வகாள்லனவு வசய்லதற்காக அல்யது லிாபாத்தில் பன்படுத்துலதற்காக 

(ஆம்பிக்க நைன்னதான லட்டி) ற்ரம் சட்டத்தின் 25 ஆம் பிாிலின் கீழ் கறிப்பனவு 

வசய்ப்பட நைடிாத ததநம் லட்டி இங்தக கறிப்பனவு வசய்த்தக்க “லட்டி” 

னப்படுகின்மது. வ்லாமாிநம், பிாிவு 26(1) இன் (ய) அல்யது பந்தி () இல் 

குமிப்நடு வசய்ப்பட்ட லட்டி ிணகானது கறிப்பனவு வசய்ப்படத்தக்கதல்ய. 

வ்லாமாிநம், குமித்த லாி திப்நட்டாண்டு காயப்பகுதிில் வசலுத்தப்பட்ட 

ததநம் நிய லாடணக அல்யது தலத்துாிணக் கட்டைானது 2014/04/01 இற்கு 

நைன்னதான ததநம் காயப்பகுதிக்கான அத்தணக வகாடுப்பனலாக இருந்தால் 

ட்டுத கறிப்பனவு வசய்த்தக்கதாகும். தலர ததநம் ற்பாடுகரின் கீறான 

லிாபாத்திலிருந்தான இயாபம் அல்யது லருானத்தின் உண்ணத் தன்ணானது 

கறிப்பனவு வசய்த்தக்கதல்ய.   

6. கூடு 120– வாத்த நிதிச்சட்ட லருானத்திலிருந்தான கறிப்பனவுகரின் உப 

வாத்தம் 

கூடுகள் 100 ற்ரம் 110 இல் வலரிப்படுத்தப்பட்ட வதாணககரின் வாத்தானது 

வாத்த நிதிச்சட்ட லருானத்திலிருந்தான வாத்தக் கறிப்பனவுகராகப் கூடு 120 

இல் பதிவு வசய்ப்படுதல் தலண்டும். 

7. கூடு 130– திப்பிடத்தக்க லருானம் 

திப்பிடத்தக்க லருானானது பிாிவு 32 இன்படி அநதிக்கத்தக்க 

கறிப்பனவுகரிலிருந்தான கறிப்பனவுகரின் பின்னருள்ர வாத்த நிதிச்சட்ட 

லருானத்திணனக் குமிப்பிடுகின்மது. லாி திப்பிடத்தக்க லருானானது நேச்சிாக 

இருக்குணகில் வபரதபமானது திர்ணம இயக்கத்திணனக் வகாண்டிருந்தாயன்மி, 

கூடு 80 இலிருந்து கூடு 120 இலுள்ர வதாணகிணனக் கறித்துக் கூடு 130 இல் பதிவு 

வசய்வும். 

8. கூடு 140– தணகணலாய்ந்த வகாடுப்பனவுகள்  

8.1  தணகணலாய்ந்த வகாடுப்பனவுகள்: 

(i) காசாகதலா அல்யது தலர லறிகரிதயா பின்லரும் நிரலனங்களுக்கு 

தற்வகாள்ரப்படும் நன்வகாணடகள் – 

   (அ) அசாங்கம்; 

   (ஆ) உள்ளூர் அதிகாசணப; 

   (இ) அசாங்கத்தினால் தாபிக்கப்பட்ட நிதிம்; 
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(ஈ) உள்ளூர் அதிகாசணப அல்யது ாகாை சணபினால் 

தாபிக்கப்பட்டு அணச்சாினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட நிதிம்; 

(உ) பல்கணயக்கறகங்கள் சட்டம் அல்யது வபௌத்த ற்ரம் பாரி 

பல்கணயக்கறகங்கள் சட்டத்தின் கீழ் தாபிக்கப்பட்ட வபௌத்த ற்ரம் 

பாரி பல்கணயக்கறகம் அல்யது ததநவாரு உர் கல்லி 

நிரலகம்; 

(ஊ)  வசலன நிதிம்; 

() அபி வலநவலன் அபி நிதிம்(2008.01.01 இலிருந்து); அல்யது 

() இயங்ணக ததசி சிரநீக நிதி (கூட்டிணைக்கப்பட்ட) சட்டத்தின் 

கீழ் தாபிக்கப்பட்ட ததசி சிரநீக நிதிம், 

() நைன்ணன ஆண்டிலிருந்து நைன்வகாண்டு வசல்யப்படுகின்ம 

அத்தணக ததநம் கறிப்பனவு வசய்ப்படாத ீதி 

(ii) அசாங்கத்தின் அபிலிருத்தி திட்டத்தில் உள்ரடக்கப்பட்டுள்ர ததநம் 

கருத்திட்டம் ீது, லதநம் ஆரினால் குமித்த ஆண்டு காயப்பகுதிில் 

தற்வகாள்ரப்பட்டு அணச்சாினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட வசயலினம் அல்யது 

நைன்ணன ஆண்டிலிருந்து நைன்வகாண்டு வசல்யப்பட்ட அத்தணக வசயலினத்தின் 

கறிப்பனவு வசய்ப்படாத ததநம் ீதி. 

(iii) சுகவீனம் அல்யது லிதசட ததணலக்கான நிரலனப்படுத்தப்பட்ட கலனிப்நெ 

லறங்கலுக்காக தாபிக்கப்பட்ட அங்கீகாிக்கப்பட்ட தருதாபனவான்மிற்கு 

பைாக லறங்கப்படும் நன்வகாணடகள். 

(iv) ரூபா 5 ில்லிநக்கு குணமாத வசயலில் திணப்படவான்மிணனத் தாாிப்பதில் 

ற்படும் வசயலினம். (தாாிப்நெச் வசயலானது நேர்த்திாகும் திகதிிலிருந்து 90 

நாட்கரிநள் ற்பட்ட ததநம் தம்படுத்தல் வசயவுகணர உள்ரடக்குகின்மது) 

அ) 2007.04.01 ஆம் திகதின்ர அல்யது அதற்குப் பின்னர் ஆனால் 2008.03.31 

இற்கு நைன்னதாக திணப்படம் என்மிணனத் தாாிப்பதில் ற்பட்ட 

வசயலினம் 

ஆ) 2008.04.01 ஆம் திகதின்ர அல்யது அதன் பின்னர் 

திணப்படவான்மிணனத் தாாிப்பதில் ற்பட்ட வசயலினம் 

(v) கம்பனி சட்டத்தின் 23 ஆம் பிாிலின் கீழ் லருான லாிிலிருந்து 

லியக்கரிக்கப்படுகின்ம குமித்த காயப்பகுதிில் வதாறில்நைற்சி நயதனக் 

கம்பனிவான்மினால் லறங்கப்பட்ட தற்தபாணத பங்குகள் தலிர்ந்த சாதாை 

பங்குகரின் வகாள்லனலில் நூர ஆிம் ரூபாய்க்குக் குணமாத ததநம் 

நைதலீட்டின் 50%. 

(vi) வகாளம்நெ ற்ரம் கம்பஹா நிருலாக ாலட்டங்களுக்கு வலரிதநோள்ர ததநம் 

பிததசத்தில் அணந்துள்ர உள்நாட்டு இணமலாிச் சட்டத்தின் பிாிவு 20(2) இல் 

லிதித்துணக்கப்பட்ட நெதிவதாரு பைிப்வபாரப்வபான்மில் தற்வகாள்ரப்பட்ட 

ததநம் எரு நைதலீடு. (அத்தணக நைதலீடானது நைப்பது ில்லின் ரூபாய்களுக்கு 

தற்படாததாகவும் அத்தணக பைிப்வபாரப்பில் பன்படுத்தப்பட்ட ததநம் 

வபாமி, இந்திம், தரபாடம், கட்டிடம் அல்யது (அத்தணக 

பைிப்வபாரப்பானது லிலசா பைிப்வபாரப்வபனில் காைி தபான்மணல) 

ஆகிலற்மின் ீது தற்வகாள்ரப்பட்டதாநோம் இருத்தல் தலண்டும்.) 
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(vii) வகாளம்நெ ற்ரம் கம்பஹா நிருலாக ாலட்டங்கரில் உள்நாட்டு இணமலாிச் 

சட்டத்தின் பிாிவு 21(2) இல் லிதித்துணக்கப்பட்ட ீரணடக்கப்பட்ட 

பைிப்வபாரப்வபான்மில் ற்பட்ட ததநம் வசயவு. (அத்தணக ீரணப்நெச் 

வசயலானது நூர ில்லின் ரூபாய்களுக்கு குணமாததாக இருத்தல் தலண்டும்.) 

(viii) 2008.04.01 ஆம் திகதின்ர அல்யது அதன் பின்னர் ஆம்பாகின்ம சினிா 

திணப்படங்கரின் கண்காட்சிானது டிஜிடல் வதாறில்நுட்பம், டிில் திதட்டர் 

நைணமண ற்ரம் வடால்பி எலி வடால்பி நைணமணக்கணலான 

உபகைங்கணரக் வகாண்டு அணக்கப்படுலதாக இயங்ணக ததசி திணப்படக் 

கூட்டுத்தாபனத்தினால் சான்ரப்படுத்தப்பட்ட சினிாலின் நிருாைம் ற்ரம் 

உபகை ப்படுத்தலில் ரூபா 25 ில்லிணன லிஞ்சாது ற்பட்ட வசயலினம். 

(ix) டிஜிடல் வதாறில்நுட்பம், டிில் திதட்டர் நைணமண ற்ரம் வடால்பி எலி 

நைணமணக்கணலாக, 2008.04.01 ஆம் திகதின்ர அல்யது அதற்குப் பின்னர் 

உள்ரலார இயங்ணக ததசி திணப்படக் கூட்டுத்தாபனத்தினால் 

சான்ரப்படுத்தப்பட்டு, 2008 ப்ல் 1 இற்கு நைன்னதாக டிில் வதாறில்நுட்பம், 

டிில் திதட்டர் நைணமண ற்ரம் வடால்பி எலி நைணமணக்கணலாக உபகை 

ப்படுத்தப்படாது சினிா தம்படுத்தலுக்காக ற்படுகின்ம ரூபா 10 

ில்லிணன லிஞ்சாத வசயலினம். 

(x) வகாளம்நெ ற்ரம் கம்பஹா நிருலாக ாலட்டங்களுக்கு வலரித ததநம் 

பிததசத்தில் உள்நாட்டு இணமலாிச் சட்டத்தின் பிாிவு 21 A இல் 

குமித்துணக்கப்படும் ீரணக்கப்பட்ட பைிப்வபாரப்வபான்மில் ற்பட்ட 

ததநம் வசயலினம். (அத்தணக ீரணப்நெ வசயலானது ரூபா 100 

ில்லிநக்கு குணமாததாக இருத்தல் தலண்டும்) 

(xi) உள்நாட்டு இணமலாிச் சட்டத்தின் பிாிவு 13 (லலல) இல் குமித்துணக்கப்பட்ட 

குணமந்த லருானம் வபரம் குடும்பங்களுக்கான வீடுகணர நிருாைிப்பதற்கு 

ற்பட்ட வசயலினம். 

(xii) ஆணைாரர் நாகத்தினால் லர்த்தானி நயாக இனங்காைப்பட்டு 

பிசுாிக்கப்பட்டலாமான வபாருராதா ாீதிாக ல்ணயப்படுத்தப்பட்ட ததநம் 

கிாவான்மில் நைன்வனடுக்கப்படும் ததநம் சநக அபிலிருத்தி கருத்திட்டம் 

வதாடர்பில் ற்பட்ட ததநம் வசயலினம். 

(xiii) லிதித்துணக்கப்பட்ட நடலடிக்ணககரில் ஈடுபடுகின்ம பிாிவு 16 C அல்யது 17A 

(நெதி பைிப்வபாரப்வபன்ம லணகில்) இன் கீழ் லியக்கரிப்நெக்கான 

தணகணிணனக் வகாண்டுள்ர ததநம் பைிப்வபாரப்வபான்மின் 

லிாிலாக்கலில், 2011 ப்ல் 1 ஆம் திகதின்ர அல்யது அதன் பின்னர் ஆனால் 

2014 ப்ல்1 ஆம் திகதிக்கு நைன்னதாக ஆம்பாகும் காயப்பகுதிில் நிணயான 

வசாத்துக்கரின் ீது (ரூபா 50 ில்லிநக்கு குணமாத) தற்வகாள்ரப்பட்ட 

நைதலீடு. வ்லாமாிநம், அதத நிபந்தணனகளுக்குட்பட்டு கறிப்பனவு 

வசய்த்தக்கதான தணகணலாய்ந்த வகாடுப்பனவு 2015/03/31 ஆம் திகதிக்கு 

நைன்னதாக உள்நாட்டு இணமலாிச் சட்டத்தின் பிாிவு 34(2) (த) இன் ற்பாடுகணர 

நிணமவு வசய்நோம் லணகில் உர் வதாறில்நுட்பம் வகாண்ட வபாமி, இந்திம், 

உபகைம் ன்பலற்மில் தற்வகாள்ரப்படுகின்ம அத்தணக நைதலீடாக 

இருக்குிடத்து, லிதித்துணக்கப்பட்ட நடலடிக்ணககரில் ஈடுபடுகின்ம 

ஆவராருலாினால் தற்வகாள்ரப்படுகின்ம அத்தணக ததநம் நைதலீடு.  

(xiv) துைி லணக, ருந்தாக்கல் வபாருட்கள், பால் ா அல்யது சீவந்து தாாிப்பில் 

ஈடுபடுகின்ம ததநம் பைிப் வபாரப்பில் தற்வகாள்ரப்படுகின்ம நைதலீடானது 



 ` 

 

12 

 

Asmt_CIT_015_T 

 

அத்தணக பைிப்வபாரப்நெ ற்ரம் பிாிவு 16 D இன் கீழ் லிதித்துணக்கப்பட்ட 

குமித்த வதாணகிணனக் காட்டிலும் குணமலாக இருக்கின்ம நைதலீடானது 2012 

ப்ல் 1 ஆம் திகதின்ர அல்யது அதற்கு நைன்பாக ஆம்பிக்கப்பட்ட 

லிாபாாக இருக்குாின், குமித்த பிாிலின் கீழ் லியக்கரிப்நெக்கான 

தணகணிணனப் வபரகின்மனர். 

(xv) இயங்ணக த்தி லங்கிினால் லறங்கப்பட்ட லறிகாட்டுதல்களுக்கணலாக 

அத்தணக வசயலானது உரதிப்படுத்தப்படுிடத்து, தலர ததநம் லங்கி 

அல்யது நிதிக் கம்பனிின் வகாள்ரல் அல்யது இணைப்நெச் வசயலின் லறி 

நயாக ததநவாரு லங்கி அல்யது நிதிக் கம்பனிினால் (2011 ஆம் ஆண்டின் 

42 ஆம் இயக்க நிதி லிாபாச் சட்டத்தின் கீழ் உாிம் வபற்மது) ற்பட்ட 

வசயலினம். 

 

 

 

8.2  தணகணலாய்ந்த வகாடுப்பனவுகள் வதாடர்பியான கறிப்பனவுகரின்  

ட்டுப்படுத்தல்கள்: 

(i) உப பந்தி 1 இன் லிடம் 1.(i), 1.(vii), ற்ரம் 1.(xi) இல் குமித்துணக்கப்பட்ட  

தணகணலாய்ந்த வகாடுப்பனவுகரின் கறிப்பனலில் வ்லித 

ட்டுப்படுத்தலுில்ணய.  

(ii) லிடம்1 இன் (ii) இல் குமித்துணக்கப்பட்ட தணகணலாய்ந்த வகாடுப்பனவு 

வதாடர்பான கறிப்பனலானது திப்பிடத்தக்க லருானத்தின் 1/5 பங்கு அல்யது 

ரூபா.500,000 இண்டில் து குணமதலா அத்வதாணகக்கு 

ட்டுப்படுத்தப்படுகின்மது. 

(iii) உப பந்தி 1 இன் லிடம் (iv) (அதாலது திணப்படச் வசயவு) இல் 

குமித்துணக்கப்பட்ட ததநம் தணகணலாய்ந்த வகாடுப்பனவு வதாடர்பியான 

கறிப்பனலானது –  

   (iv)(A)– திணப்படவான்ரக்கு ரூபா 25 ில்லின் 

   (iv)(B)– திணப்படவான்ரக்கு ரூபா 35 ில்லின் 

ன்ம லணகில் ட்டுப்படுத்தப்படுகின்மது.  

(iv) லிடம்1 இன் (ii), 1. (v) ற்ரம் 1.(x) இல் குமித்துணக்கப்பட்ட தணகணலாய்ந்த 

வகாடுப்பனவு வதாடர்பான கறிப்பனலானது திப்பிடத்தக்க லருானத்தின் 1/5 

பங்கு அல்யது ற்பட்ட உண்ணச் வசயலினத்தில் து குணமதலா அத்வதாணகக்கு 

ட்டுப்படுத்தப்படுகின்மது. 

(v) உப பந்தி 1 இன் லிடம் 1. (vi) இல் குமித்துணக்கப்பட்ட தணகணலாய்ந்த 

வகாடுப்பனவு வதாடர்பியான கறிப்பனலானது ரூபா.100 ில்லின் அல்யது 

ற்பட்ட உண்ணச் வசயலினத்தில் து குணமதலா அத்வதாணகக்கு 

ட்டுப்படுத்தப்படுகின்மது. 

(vi) உப பந்தி 1 இன் (viii) இல் குமித்துணக்கப்பட்ட தணகணலாய்ந்த வகாடுப்பனவு 

வதாடர்பியான கறிப்பனலானது ரூபா. 25 ில்லின் அல்யது ற்பட்ட உண்ணச் 

தணகணலாய்ந்த வகாடுப்பனவு ன்ம லணகியான ததநம் தகாாிக்ணக 

வதாடர்பியான ஆலை ாீதிியான அத்தாட்சிகணர இணைக்குார நீங்கள் 

தகட்கப்படுகின்மீர்கள். 
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வசயலினம் இண்டிலும் து குணமதலா அத்வதாணகக்கு 

ட்டுப்படுத்தப்படுகின்மது. 

(vii) உப பந்தி 1 இன் (ix)இல் குமித்துணக்கப்பட்ட தணகணலாய்ந்த வகாடுப்பனவு 

வதாடர்பியான கறிப்பனலானது ரூபா10 ில்லின் அல்யது ற்பட்ட உண்ணச் 

வசயலினம் இண்டிலும் து குணமதலா அத்வதாணகக்கு 

ட்டுப்படுத்தப்படுகின்மது. 

(viii) லிடம் 1.(xii) இல் குமித்துணக்கப்பட்ட தணகணலாய்ந்த வகாடுப்பனவு 

வதாடர்பியான கறிப்பனலானது ரூபா 10 ில்லின் அல்யது ற்பட்ட உண்ணச் 

வசயலினம் இண்டில் து குணமதலா அத்வதாணகக்கு ட்டுப்படுத்தப்படுகின்மது.  

(ix) லிடம் 1.(xiii) ற்ரம் 1.(xiv) இல் குமித்துணக்கப்பட்ட தணகணலாய்ந்த 

வகாடுப்பனவு வதாடர்பியான கறிப்பனலானது தணகணலாய்ந்த 

வகாடுப்பனலாின் 25% அல்யது ற்பட்ட உண்ணச் வசயலினத்தில் து 

குணமதலா அத்வதாணகக்கு ட்டுப்படுத்தப்படுகின்மது.  

(x) லிடம் 1.(xv) இல் குமித்துணக்கப்பட்ட தணகணலாய்ந்த வகாடுப்பனவு 

வதாடர்பியான கறிப்பனலானது திப்பிடத்தக்க லருானத்தின் 1/3 பங்கு அல்யது 

ரூபா.300,000,000 இண்டில் து கூடதலா அதற்கு ட்டுப்படுத்தபடுகின்மது. 

 

8.3  கறிப்பனவுவசய்ப்படாத தணகணலாய்ந்த வகாடுப்பனவுகணர நைன்வகாண்டு  

வசல்லுதல்:  

 குமித்துணக்கப்பட்ட ததநம் தணகணலாய்ந்த வகாடுப்பனலில் ததநம் 
ீதி காைப்படுாின்: 

 உப பந்தி 1 இன் லிடம்(i), (ii), (iv)(A), (iv)(B) (vi), (vii), (viii), (ix), (xi) 
ற்ரம் (xv)ஆனது தணகணலாய்ந்தவகாடுப்பனலின் நைளத்வதாணகநோம் 
கறிப்பனவு வசய்ப்படும் லணில் நைன்வகாண்டு வசல்யப்படவும் 
கறிப்பனவு வசய்ப்படவும் நைடிநோம்.  

 லிடத்தின் 75% உப பந்தி 1 இன் (viii) ற்ரம் (xiv)ன்பன நன்ர லருட 
காயப்பகுதிில் சான வதாணகில் நைன்வகாண்டு வசல்யப்படவும் 
கறிப்பனவு வசய்ப்படவும் நைடிநோம்.  

 தற்குமிப்பிடப்பட்ட லிடங்கள் தலிர்ந்த தலர ததநம் லிடானது 
நைன்வகாண்டு வசல்யப்பட நைடிாது.  

9. கூடு 140– தணகணலாய்ந்த வகாடுப்பனவுகரின் வாத்தம் 

அட்டலணை 4 இன் கூடு E இலுள்ர வாத்த வதாணகானது லருான லாி 

லிபத்திட்டின்கூடு 140 இல் பதிவு வசய்ப்படுதல் தலண்டும்.  

10. கூடு 150– லாி லிதிக்கத்தக்க லருானம் 

லாி லிதி லருானானது லாி திப்பிடத்தக்க லருானம் ற்ரம் கறிக்கத்தக்க 

தணகணலாய்ந்த வகாடுப்பனவுகள் ஆகி இண்டுக்குிணடியான தலரபாட்டிணனக் 

குமிக்கின்மது. கூடு 130 இலுள்ர வதாணகிலிருந்து கூடு 140 இலுள்ர வதாணகிணனக் 

கறிப்பனவு வசய்து கூடு 150 இலுள்ர வபரதபற்மில் பதிவு வசய்தல். “நேச்சித்திணனப்” 

பதிவு வசய்கின்ம தபாது லாி லிதிக்கத்தகு லருானானது திர்ணமத் வதாணகாக 

இருக்க நைடிாது ன்பதணனக் கலனத்தில் வகாள்க.  
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11. கூடு 160– சாதாை வீதங்கரல்யாத ணன வீதங்கரில் லிதிக்கத்தக்க 

லருான லாி ீதான லாி  (லிதசட லாி வீதங்கள்) (அட்டலணை 5) 

உள்நாட்டு இணமலாிச் சட்டத்தின் இண்டாம் அட்டலணைின் பகுதி –B இல் 

லிதித்துணக்கப்பட்ட ததநம் வீதல்யாத வீதங்கள் பிதிபலிக்கின்ம லிதசட லாி 

வீதங்கள் ற்ரம் அத்தணக லிடங்கரில் சிய கீதற நில்படுத்தப்பட்டுள்ரன.  

1) கல்லிசார் தசணலகரிலிருந்தான இயாபங்கள் 10% இல் லாி 

அமலிடத்தக்கணலாகும். 

2) உள்நாட்டு இணமலாிச் சட்டத்தின் 16 ஆம் பிாிலில் குமித்துணக்கப்பட்ட லிலசாம் 

சார்ந்த பைிப்வபாரப்நெக்கரிலிருந்தான இயாபங்கள் 10% இல் லாி 

அமலிடத்தக்கணலாகும். (பிாிவு 48A) 

3) லிலசாம், லியங்குைவுத் தாாிப்நெ, சுற்ரயா ற்ரம் நிருாை 

தலணயகரிலிருந்தான இயாபங்கள் (உள்நாட்டு இணமலாிச் சட்டத்தின் 46 ஆம் 

பிாிவு) 12% இல் லாி அமலிடத்தக்கணலாகும்.  

4) தணகணலாய்ந்த ற்ரதி இயாபங்கள் லருானம் ன்பன (உள்நாட்டு இணமலாிச் 

சட்டத்தின் பிாிவு 51 ற்ரம் 52) 12% இல் லாி அமலிடத்தக்கணலாகும்.  

5) ளநூற்மி ம்பது ில்லின் ரூபாய்கணர லிஞ்சாத லருடாந்த நெள்லியான 

பைிப்வபாரப்வபான்ர (லாங்குதல் ற்ரம் லிற்மல் தலிர்ந்த) (உள்நாட்டு 

இணமலாிச் சட்டத்தின் பிாிவு 59B) 12% இல் லாி அமலிடத்தக்கதாகும். (பிடிப்நெக் 

கம்பனி, துணைக் கம்பனி அல்யது கம்பனிகள் குளத்திலுள்ர 

இணைக்கம்பனிவான்ரக்கு ற்நெணடணலல்ய) 

6) நயதன வதாறில் நைற்சிக் கம்பனிவான்ர 12% இல் லாி அமலிடத்தக்கதாகும். 

7) அயகு நம்பிக்ணகப் வபாரப்நெக்கள், பஸ்ப நம்பிக்ணக நிதிங்கள் அல்யது அயகு 

நம்பிக்ணகப் வபாரப்நெ நைகாணத்துலானது அதன் லாி லிதிக்கத்தக்க 

லருானத்தின் 10% இல் லாி அமலிடத்தக்கதாகும். 

8) ததநம் துபானம் அல்யது நெணகிணயின் தாாிப்நெ ற்ரம் லிற்பணன அல்யது 

இமக்குதி ற்ரம் லிற்பணன ற்ரம் ததநம் வயாத்தர் அல்யது பந்த அல்யது 

சூதாட்ட நடலடிக்ணகிணன தற்வகாள்லதன் நயான இயாபங்கள் ற்ரம் 

லருானம் ன்பன 40% இல் லாி அமலிடத்தக்கணலாகும்.  

9) உள்நாட்டில் தாாிக்கப்படும் ணகத்தமி உற்பத்திகரின் தாாிப்பிலிருந்தான 

இயாபங்கள் 12% இல் லாி அமலிடத்தக்கணலாகும்.  

10) சுகாதா நயன் தபைல் தசணலகரிலிருந்தான இயாபங்கள் 12% இல் லாி 

அமலிடத்தக்கணலாகும். 

11) ததிணய ற்ரதிாரருடன் கூட்டு நைற்சிவான்மிணன தாபித்துள்ர ததிணய 

பிர்ச் வசய்ணகாரர்கள் அல்யது தாாிப்பாரர் எருலாின் இயாபங்கள் 12% இல் 

லாி அமலிடத்தக்கணலாகும்.  

12) தகாறிப் பண்ணைகரிலிருந்தான இயாபங்கள் 10% இல் லாி 

அமலிடத்தக்கணலாகும். 
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13) ற்ரதி தநாக்கியான கம்பனிவான்மினால் தற்வகாள்ரப்படும் வபாருட்கரின் 

லிற்பணனிலிருந்தான இயாபங்கள் ற்ரம் லருானம் 12% இல் லாி 

லிதிக்கத்தக்கணலாகும். (பிாிவு 56 A) 

14) வலரிநாட்டு கப்பல்களுக்கான வபாருட்கள் அல்யது தசணலகரின் 

லறங்கலிலிருந்தான இயாபங்கள் 12%இல் லாி அமலிடத்தக்கணலாகும்.(பிாிவு 

56B) 

15) உடன் பதிவு வசய்து வகாண்டுள்ர ணதத்த ஆணடகரின் ற்ரதிாரருக்கான 

ததநம் ணதத்த ஆணடகரின் வபரதி தம்படுத்தலின் வபரதபமாக ததநம் 

ணதத்த ஆணடகள் அல்யது ததநம் தலர தசணல எருங்கிணைப்நெ 

லறங்கலிலிருந்தான இயாபங்கள் ற்ரம் லருானம் 12% இல் லாி 

அமலிடத்தக்கதாகும். (பிாிவு 58) 

16) 2015 ப்பில் 01 ஆம் திகதின்ர அல்யது அதன்பின்னர் ஆனால் 2017 ப்பில் 01   

ஆம் திகதிக்கு நைன்னதாக ஆம்பாகும் ததநம் லாி திப்பாண்டுக்கு ரூபா.300 

ில்லிநக்குக் குணமாத வபரதிில் நிணயான வசாத்துக்கரின் (காைி 

அல்யது கட்டிடம் தலிர்ந்த) வகாள்ரலில் நைதலீடு வசய்லதன் நயம் அத்தணக 

கம்பனிின் லிாிலாக்கல் வதாடர்பான வபாருட்கரின் தாாிப்நெ 

லிாபாவான்மிணன நடாத்தி லருகின்மதும் 28% லாி வீதத்தில் லருான 

லாிிணனச் வசலுத்துலதற்குப் வபாரப்நெணடதுான கம்பனிவான்மின் 

இயாபங்கர ற்ரம் லருானம் ன்பன, சட்டத்தின் பிாிவு 59 I இன் கீழ் 

லிதித்துணக்கப்பட்ட நிபந்தணனகளுக்குட்பட்டு, ஆகக்கூடுதயாக ரூபா.500 

ில்லிணன லிஞ்சாத லணகில் 50% இனால் குணமக்கப்படுதல் தலண்டும்.  

 

17) ததநம் தாாிப்நெத் வதாறில் சார்ந்த லிாபாவான்மில் ஈடுபடுத்தும் வபாருட்டு  

 ரூபா.500 ில்லின் ிணகப் வபரதிில் நைதலீடு வசய்துள்ரதும், 2015 டிசம்பர் 31 

 ஆம் திகதின்ர அல்யது அதற்கு நைன்பாக லாி தநாக்கத்திற்காக, உள்நாட்டு 

 இணமலாித் திணைக்கரத்தில் பதிவு வசய்துவகாண்டுள்ர ததநம் கம்பனிவான்மின் 

 இயாபங்கள் ற்ரம் லருானம் ன்பன, சட்டத்தின் பிாிவு 59 J இன் கீழ் 

 லிதித்துணக்கப்பட்ட நிபந்தணனகளுக்குட்பட்டு, 28% லருான லாி வீதத்திற்கு 

 ற்நெணடதாின், 50% இனால் குணமக்கப்படுதல் தலண்டும். 

 

18) 1970 ஆம் ஆண்டிலிருந்து தாாிப்நெத் வதாறில் லிாபாத்தில் ஈடுபட்டு லருபலரும் 

இமக்குதி லிாபாத்தில் ிகுந்த தபாட்டித்தன்ணிணனக் வகாண்டுள்ரலருான, 

லதநம் தாாிப்பாராினால் வசலுத்தத்தக்கதாக இருக்கின்மதும், 2015 ப்பில் 1 

ஆம் திகதின்ர அல்யது அதன்பின்னர் ஆம்பாகும் ததநம் லாி 

திப்பாண்வடான்மிற்காக, அத்தணக கம்பனி 28% லாி வீதத்திற்குப் 

வபாரப்நெணதுான இயாபங்கள் ற்ரம் லருானம்   ன்பன, சட்டத்தின் பிாிவு      

59 K இன் கீழ் லிதித்துணக்கப்பட்ட நிபந்தணனகளுக்குட்பட்டு, உள்ளூர்ச் சந்ணதில் 

தாாிக்கப்பட்ட அத்தணக வபாருட்கள் வதாடர்பில் தற்வகாள்ரப்பட்ட 

லிற்பணனகரிலிருந்தான இயாபங்கள் ற்ரம் லருானம் ன்பலற்மின் ீது 10% 

இனால் குணமக்கப்படுதல் தலண்டும்.  

19) சாந்தப் பிற்வசய்ணகில் அல்யது க்கமி ற்ரம் உைவு பதப்படுத்தல் 

நடலடிக்ணககரில் ஈடுபடுகின்ம லதநம் வதாறில்நைற்சிாரர்கரினால் 

வசலுத்தத்தக்கதாக இருக்கின்மதும், 2015 ப்பில் 1 ஆம் திகதின்ர அல்யது 
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அதன்பின்னர் ஆம்பாகும் ததநம் லாி திப்பாண்வடான்மிற்காக, உள்நாட்டு 

இணமலாிச் சட்டத்திற்கணலாக கைிப்நடு வசய்ப்பட்ட அத்தணக லாிின் எரு 

பகுதிானது, பிாிவு 59 L இல் குமித்துணக்கப்பட்ட அத்தணக 

நடலடிக்ணககரிலிருந்தான இயாபங்கள் ற்ரம் லருானம் ன்பலற்மின் ீது 50% 

இனால் குணமக்கப்படுதல் தலண்டும். 

20) 2015, வபப்லாி 1 ஆம் திகதின்ர அல்யது அதன் பின்னர் ஆனால் 2017 ார்ச் 31 

ஆம் திகதிக்கு நைன்பாக, ரூபா.250 ில்லிநக்குக் குணமாத வதாணகில், ததநம் 

பினதங்கி பிாந்தித்தில் அணந்துள்ர ததநம் தாாிப்நெத் வதாறில் நைற்சிில் 

அல்யது ததநம் தசணல லறங்குணகில் நைதலீடு வசய்துள்ர தாாிப்பாரர் அல்யது 

தசணல லறங்கனாக இருக்கின்ம லதநம் ஆரின் அத்தணக இயாபங்கள் ற்ரம் 

லருானத்தின் ீதான லருான லாி வீதானது, பிாிவு 59 M இல் 

லிதித்துணக்கப்பட்ட நிபந்தணனகளுக்குட்பட்டு, 50% இனால் குணமக்கப்படுதல் 

தலண்டும்.  

லிதசட லாி வீதத்தில் அமலிடத்தக்க லாி லிதிக்கத்தக்க லருானத்தின் பகுதி ற்ரம் 

லாி லிதிக்கத்தக்க லருானத்தின்  அத்தணக பகுதிக்கு ற்நெணட குமித்த லாி 

ன்பன அட்டலணை 5 இலுள்ர உாி கூட்டிநள் வதரிலாக குமிப்பிடப்படுதல் 

தலண்டுவன்பதணனத் தவுவசய்து கலனத்தில் வகாள்க.  

 

 

   

12. கூடு 170– லாி லிதிக்கத்தக்க லருானத்தின் ீதி ீதான லாி  

லாி லிதி லருானத்தின் ீதி ீதான லாிானது பின்லருார கைிப்பிடப்படுதல் 

தலண்டும்.  

(1) ரூபா 5,000,000 – இணன லிஞ்சாத தாாிப்நெ ற்ரம் தசணல லிாபாத்தில் 

ஈடுபடுகின்ம ததநம் கம்பனி தலிர்ந்த கம்பனிகள் – 

   கம்பனிவான்மின் (நம்பிக்ணகப் வபாரப்நெ, பஸ்ப நம்பிக்ணக நிதிம், நயதன 

வதாறில் நைற்சி கம்பனி அல்யது பிடிப்நெக் கம்பனி, துணைக் கம்பனி அல்யது 

கம்பனிகள் குளவான்மின் இணைக் கம்பனிவான்மின்) லாி லிதி 

லருானானது ரூபா 5,000,000 இணன லிஞ்சாதிருப்பின், அதன் லாி லிதி 

லருானத்திற்கு ற்நெணடதான லருான லாி வீதானது 12% ஆகும்.  

(2) சட்டத்தின் தலர ததநம் ற்பாடுகரில் லிதித்துணக்கப்பட்ட ததய லிடம் 

(1) அல்யது சலுணக லாி வீதத்தின் கீழ் உள்ரடங்காத கம்பனிகள்; 

   சட்டத்தின் தலர ததநம் ற்பாடுகரின் கீறான ததநம் லிதித்துணக்கப்பட்ட 

லாி வீதத்தின் கீழ் லாி லிதிக்கப்படத்தக்கதன்மாவயாறி அத்தணக கம்பனிின் 

இயாபங்களும் லருானநைம் 28% இல் லாி லிதிக்கத்தக்கணலாகும். 

    

   வ்லாமாிநம், ிணக லாி லிதி லருானத்திற்கும் அதிகான லாிின் 

அத்தணக பகுதிின் 12 ஆம் பந்திின் லிடம் (1) இல் குமித்துணக்கப்பட்ட 

கம்பனிவான்மின் ிணக லாி லிதி லருானத்திற்கும் அதிகாக இருக்கின்ம ரூபா 

5,000,000 இற்கு தற்பட்ட ிணக லாி லிதி லருானத்திற்கும் தசக் கூடி 

லிபத்திட்டின் 160 ஆம் கூட்டிலுள்ர அட்டலணை 5 இன் கூடு 160.06 

இலுள்ர வதாணகிணனப் பதிவு வசய்க. 
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லாிாக (உள்நாட்டு இணமலாிச் சட்டத்தின் கீழ் கைிப்நடு வசய்ப்பட்டது) 

இருப்பின் அது கலனத்தில் வகாள்ரப்படாட்டாது.   

 

 உதாைம்: லாி லிதி லருானம் ரூபா 5,800,000/- னில், வசலுத்தத்தக்க லாித் 

வதாணகானது -            ரூபா 

28% இல் ரூபா 5,800,000 லாி லிதி லருானத்தின் 

ீதான லாி 
=  1,624,000  

12% இல் ரூபா 5,000,000 ீதான லாி =    600,000  

ரூபா 5 ில்லிநக்கு தற்பட்ட லாித் வதாணகக்கு 

தற்பட்ட லாிின் ிணக 
 1,024,000 (A) 

ரூபா 5,000,000 இற்கு தற்பட்ட லாி லிதி 

லருானம்  
= (5,800,000 - 5,000,000)  

  800,000 (B)  

(அ) > (ஆ); ன்ம லணகில்,                                

  வசலுத்தத்தக்க லாி = 

(ரூபா 5,000,000 ீதான லாி + 

ரூபா 5,000,000 இற்கு தற்பட்ட 

லாி லிதி லருானம்)  

 = (600,000 + 800,000)  

 = ரூபா.1,400,000/-  
 

வாத்த லாி லிதிக்கத்தக்க லருானானது 28% இல் லிதிக்கப்படுாின், ரூபா 

5,000,000 இணன லிஞ்சுகின்ம ஆனால், ரூபா 6,111,111 இணன லிஞ்சாத 

அத்தணக லாி லருானத்தின் பின்னான வசலுத்தத்தக்க லாித் வதாணகானது 

ரூபா 5,000,000 ற்ரம் ரூபா 600,000 இணன லிஞ்சுகின்ம லாி லிதிக்கத்தக்க 

லருானத் வதாணகாகும்.  

ஆனால், 28% இல் லாி லிதிக்கத்தக்கதாக வாத்த லாி லிதி லருானாக 

இருக்குிடத்து, இந்த நைணமானது ற்நெணடதாகாது.  

 

(3) ற்நெணடதாக இருக்குிடத்து, பின்லரும் சலுணக லாி வீதங்கள், பிாிவு 48 இல் 

குமித்துணக்கப்பட்ட ததநம் லிாபாங்களுக்கு ற்நெணடணலாகும்: 

 2008/04/01 ஆம் திகதின்ர அல்யது அதன் பின்னர் ஆம்பாகும் லாி 

திப்நட்டாண்வடான்மில் இருக்கின்ம லருான லாிிலிருந்து 

லியக்கரிப்நெப் வபரகின்ம இயாபங்கள் ற்ரம் லருானங்களுக்கான 

காயப்பகுதிின் இரதிிணன உடனடுத்துலரும் லாி திப்நட்டாண்டுக்கு 

ற்நெணடதான லாி வீதங்கள் – 5% 

 நைதயாலது பிந்தி லியக்கரிப்நெ லருடத்தின் இரதிில்– 10% 

 இண்டாலது பிந்தி லியக்கரிப்நெ லருடத்தின் இரதிில்– 15% 

13. கூடு   180– வாத்தப் பங்கியாபங்கள் ீதான லாி  

(1) லிணய கூமப்பட்ட வபாதுக் கம்பனிதா அல்யது தலர ததநம் கம்பனிதா 

ன்பதணனப் வபாருட்படுத்தாது எவ்வலாரு லதிவுள்ர கம்பனிநோம் (அயகு 

நம்பிக்ணகப் வபாரப்நெ அல்யது பஸ்ப நிதில்யாத),லாி திப்நட்டாண்டு 
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காயப்பகுதிில் அதன் பங்குதார்களுக்கு லிநிதாகிக்கப்படும் வாத்த 

பங்கியாபத் வதாணகின் ீது 10% இற்கு சானதாக லருான லாிிணனச் 

வசலுத்துார தகாப்படுகின்மது.  

(2) வ்லாமாிநம், “உாிபகுதி” தலிர்ந்த இயாபங்கரில் அத்தணக இயாபானது 

லிநிதாகிக்கப்படுகின்மதபாது லாி வசலுத்துார தகாப்படுலதில்ணய. உாி 

பகுதி ன்பது லிநிதாகிக்கப்பட்ட ததநம் பங்கியாபத்திலிருந்தான 

கறிப்பனலின் பின்னருள்ர வாத்த பங்கியாபங்கரின் ீதிிணனக் குமிக்கின்மது.   

   அ) பிாிவு 7 இன் பந்தி (a) இன் கீறான லருான லாிிலிருந்து லியக்கரிப்நெப் 

வபரகின்ம ததநம் கம்பனி அல்யது ஆட்கள் குளம்; 

   ஆ) பிாிவு 7 இன் உப பந்தி (c) இல் குமித்துணக்கப்பட்ட ததநம் உள்ளூர் 

அதிகாசணப அல்யது அசாங்க நிரலனம் 

   இ) அயகு நம்பிக்ணகப் வபாரப்நெ அல்யது பஸ்ப நிதிம்; 

   ஈ) அத்தணக பங்குயாபம் வதாடர்பில் பிாிவு 10 இன் கீழ் லருான 

லாிிலிருந்து லியக்கரிப்நெப் வபரகின்ம லதநம் பங்குதார்; அல்யது 

   உ) ததநவாரு கூட்டுமவுச் சங்கம் 

   ஊ) அபி வலநவலன் அபி நிதிம் அல்யது, 

   ) இன்வனாரு லதிவுள்ர கம்பனிிடிருந்து வபமப்பட்ட ததநம் 

பங்கியாபத்திலிருந்து 

(3) எவ்வலாரு லதிவுள்ர கம்பனிநோம் பங்குதார்ாிடிருந்தான அத்தணக 

பங்கியாபங்கள் ீது லாி லிதிப்பனலிணன தற்வகாள்லதற்கான 

அதிகாத்திணனக் கம்பனிகள் வகாண்டிருக்காத தபாதிலும், பங்குகள் அல்யது 

வதாகுதிக் கடன்கள் லடிலில் லிநிதாகிக்கப்பட்ட ததநம் பங்கியாபம் ீது 10% 

லாிிணனச் வசலுத்துலதற்கு ததணலப்படுத்தப்படுகின்மது.  

(4) கம்பனிானது வசலுத்தப்பட்ட தநத்தில் பங்கியாபத்திலிருந்து லாிணக் 

கறிப்பனவு வசய்லதற்கு ததணலப்படுத்தப்படுகின்மது. குமித்த ஆண்டு 

காயப்பகுதிில் பல்தலர பங்கியாப லிநிதாகங்கரின் தபாது எவ்வலாரு 

லிநிதாகத்திற்கும் அட்டலணை 6 இன் பிதிகணர (தபாட்தடா பிதிகள்) 

தனிாக நேர்த்தி வசய்தல் தலண்டும்.  

(5) கம்பனிானது லிநிதாக திகதிிலிருந்து 30 நாட்கரிநள் உள்நாட்டு இணமலாி 

ஆணைாரர் நாகத்திற்கு ததய லிடம் 2 இல் குமித்துணக்கப்பட்ட 

பங்கியாபங்கள் ீது லாி லிதிப்பனலிணன தற்வகாண்டு அவ்லார கறிப்பனவு 

வசய்ப்பட்ட லாிிணன அநப்பி ணலக்குார ததணலப்படுத்தப்படுகின்மனர். 

தலும், பங்கியாபம் ீதான லிபத்திட்டிணன லருடத்திற்கு இண்டு நைணம 

அநப்பி ணலக்குாரம் ததணலப்படுத்தப்படுகின்மது. அதாலது எக்தடாபர் 01 

ஆம் திகதிிலிருந்து ார்ச் 31 ஆம் திகதி லணில் லிநிதாகிக்கப்பட்ட 

பங்கியாபங்கள் வதாடர்பில் ப்ல் 30 ஆம் திகதின்ர அல்யது அதற்கு நைன்பாக 

ற்ரம் ப்ல் 31 இலிருந்து வசப்வம்பர் 30 லணில் லிநிதாகிக்கப்பட்ட 

பங்கியாபங்கள் வதாடர்பில் எக்தடாபர் 31 ஆம் திகதின்ர அல்யது அதற்கு 

நைன்பாக அநப்பி ணலக்கப்படுதல் தலண்டும்.  

 லிபத்திட்டு 180 இலுள்ர கூட்டிநள் அட்டலணை 6இன் கூடு 180.7 இலுள்ர 

வதாணகானது பதிவு வசய்ப்படுதல் தலண்டும். 
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14. கூடு 190– அநப்நெதல்கள் ீதான லாி (அட்டலணை 6A) 

அநப்நெதல்கள் ீதான லாிானது லதிலல்யா கம்பனிகளுக்கு ட்டுத ற்நெணடதாகும் 

ன்பதுடன், குமித்த ஆண்டு காயப்பகுதிில் தற்வகாள்ரப்பட்ட வாத்த 

அநப்நெதல்கரின் ீது 10% இல் கைிப்பிடப்படுகின்மது.  

 “அநப்நெதல்கள்” ன்பது  - வபமப்பட்ட பங்கியாபங்கரில் அநப்பி ணலக்கப்பட்ட 

வதாணக தலிர்ந்த லாி லிதிப்பனவு வசய்க்கூடி 

இயாபங்கள் ற்ரம் லருானத்தில் அநப்பி 

ணலக்கப்பட்ட அல்யது வலரிநாடுகரில் நிரத்தி 

ணலக்கப்பட்ட வதாணககள் 

- வலரிநாட்டு லிற்பணன சம்பாத்திங்கள் ற்ரம் ற்ரதி 

வசய்ப்பட்ட வபாருட்கரின் வலரிநாட்டில் நிரத்தி 

ணலக்கப்பட்ட சம்பாத்திங்கள்;ன்பலற்மிணனக் 

குமிப்பிடுகின்மது.  

 

 

 

15. கூடு – 200–பகித்தக்க இயாபங்கள் ீதான லாி (அட்டலணை 6B )  

பகிதக்க இயாபங்கணர அட்டலணை 6Bஇன் கூடு 200.01 இநள் பதிவு வசய்க.  

பகித்தக்க இயாபம் ன்பது, 2016/17 லாி திப்நட்டாண்டுக்கான கம்பனிின் நெத்தக 

இயாபங்கள்; 

i. 2016/17 லாி திப்நட்டாண்டுக்கான லாி லிதிக்கத்தக்க லருானம் ீது 

வசலுத்தத்தக்க லருான லாி 

ii. 2016/17 இலுள்ர ததநம் காைி அல்யது தலர ததநம் நயதனச் வசாத்து 

வகாள்ரலில் கம்பனிினால் ததநம் வசயவு ற்பட்டிருப்பின், ற்ரம் 

iii. நெத்தக இயாபங்கரில் உள்ரடக்கப்பட்டுள்ர ததநம் நயதனச் வசாத்தின் ீள் 

திப்நடு ீதான ததநம் கருத்தில்பான இயாபம், 

 

ன்பலற்மின் கூட்டுத்வதாணகினால் குணமக்கப்பட்ட ற்ரம், 

 

i. 2016/17 இல் வகாள்ரல் வசய்ப்பட்ட நயதனச் வசாத்துக்கள் வதாடர்பியான 

நெத்தகப் வபரதிில் கறிப்பனவு வசய்ப்பட்ட ததநம் ததய்ான படி ற்ரம் 

ii. நெத்தக இயாபங்கரில் உள்ரடக்கப்பட்ட நயதனச் வசாத்துக்கரின் ீள் திப்நடு 

ீதான ததநம் கருத்தில்பான நட்டம் ன்பலற்மினால் அதிகாிக்கப்பட்ட 

வதாணகணக் குமிப்பிடுகிமது.  

 

லிபத்திட்டின் கூடு 190 இலுள்ர அட்டலணை 6A இன் கூடு 190.06 இலுள்ர 

வதாணகிணனப் பதிவு வசய்க. 
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2016/17 லாி திப்நட்டாண்டின் லிநிதாகிக்கத்தக்க இயாபங்கரில் பகிப்பட்ட வாத்த 

பங்கியாப வதாணகிணன கூடு 200.02 இல் 2017 வசப்வம்பர் 30 ஆம் திகதின்ர 

அல்யது அதற்கு நைன்பாக  பதிவு வசய்க.  

2016/17 லாி திப்நட்டாண்டில் பகித்தக்க இயாபங்கரின் 10% இற்குச் சான 

வதாணகிணன அதாலது கூடு  200.01இலுள்ர வதாணகிணன 1 இல் பதிவு வசய்க.  

2016/17 லாி திப்நட்டாண்டில் லிநிதாகிக்கத்தக்க இயாபத்தின் 33 1/3 % இற்குச் 

சான வதாணகிணன அதாலது கூடு 200.01 இலுள்ர வதாணகிணன கூடு 200.04 இல் 

பதிவு வசய்க.  

கூடு 200.02 இலுள்ர வதாணகக்வகதிாக கூடு200.04 இலுள்ர வதாணகின் ிணகிணன 

கூடு 200.05 இல் பதிவு வசய்க. 

பின்னர், கூடு 200.02 இலுள்ர வதாணகானது கூடு 200.03 இலுள்ர வதாணகிணன 

லிடக் குணமலாக இருக்குாின், பகிகத்தக்க இயாபம் (ிணக) ீது வசலுத்தத்தக்க லாித் 

வதாணகிணனக் கைிப்நடு வசய்து (அதாலது கூடு 200.05 இலுள்ர வதாணகின் 15%) 

கூடு 200.06 இல் பதிவு வசய்க. 

கூடு 200.02 இலுள்ர வதாணகானது, கூடு 200.03 இலுள்ர வதாணகிலும் பார்க்க 

வபாிதாக இருப்பின், பின்னர் பகிதத்தக்க இயாபம் ீது வசலுத்தத்தக்க லாி துவும் 

இல்யாதிருப்பின், கூடு 200.06 இல் நேச்சித்திணனப் பதிவு வசய்க. அசாங்க 

நிரலனங்கரின் பகித்தக்க இயாபம் ீதான லாிிணன கூடு 200.7 இல் பதிதல் 

தலண்டும்.   

 

 
 

16. கூடு  210–வசலுத்தத்தக்க வாத்த லாி 

அட்டலணை 7 இலுள்ர வாத்த வதாணகானது (220.01 இலிருந்து 220.09 லண) 

வசலுத்தத்தக்க வாத்த லாிாக லிபத்திட்டின் கூடு 210 இல் பதிவு வசய்ப்படுதல் 

தலண்டும் 

17. கூடுகள்   220  - வாத்த லாி லவுகள் 

அட்டலணை 7 இலுள்ர எவ்வலாரு கூடு வதாடர்பான லிரக்கரிப்நெக்கள் அதத 

எளங்குநைணமில் கீதற தப்படுகின்மன.  

17.1 கூடு   220.01–  வசலுத்தப்பட்ட லாி அநப்நெதல்கள் 

லதிலல்யாக் கம்பனிகளுக்கு ற்நெணடதாகும்.  

அட்டலணை 7 இன் கூடு 220.01 இல், அட்டலணை 6A இன் கூடு 190.06 இல் 

வசலுத்தப்பட்ட லாி அநப்நெதலின் வாத்தத் வதாணகிணன பதிவு வசய்க.  

17.2 கூடு   220.02 - இட்ணட லாி நிலாைம் 

இயங்ணகினால் தற்வகாள்ரப்பட்டுள்ர இட்ணட லாி தலிர்ப்நெ உடன்படிக்ணக 

வதாடர்பில் வலரிநாட்டில் வசலுத்தப்பட்டுள்ர லாிக்காக அநதிக்கத்தக்க ததநம் 

வசயலானது கூடு 220.02 இல் உாிண தகாப்படயாம்.  

அட்டலணை 6B இன் கூடு 200.08 இலுள்ர வதாணகானது, லிபத்திட்டின் 200 ஆம் 

கூட்டிநள் பதிவு வசய்ப்படுதல் தலண்டும்.  
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தகாாிக்ணகானது சான்மிதறினால் சான்ரப்படுத்தப்படல் தலண்டும் ன்பதுடன், 

வலரிநாட்டு லாி வசயவுடன் வதாடர்நெணட அத்தணக இயாபங்கரின் அல்யது 

லருானத்தின் அத்தணக பகுதி ீதான லாித் வதாணகக்கு ட்டுப்படுத்தப்படல் 

தலண்டும். 

17.3 கூடு   220.03– கறிக்கத்தக்க வபாருராதா தசணலக் கட்டைம் 

(வபாதசக)  

கூடு 220.03 இலுள்ர வபாருராதா தசணலக் கட்டைத்தின் கறிப்பிடத்தக்கலாமான 

வதாணகாக அட்டலணை 7A இன் கூடு E இல் பதிவு வசய்ப்பட்ட வதாணகிணன 

இக்கூட்டில் பதிவு வசய்க.  

17.4 கூடு   220.04 – சு திப்நட்டு லாிக் வகாடுப்பனவுகள் 

குமித்த லாி திப்நட்டாண்டுக்கான காயாண்டு தலணைக் கட்டைங்கள் ற்ரம் 

இரதிக் வகாடுப்பனலாக சு திப்நட்டின் கீழ் வசலுத்தப்பட்ட வாத்த லருான 

லாித் வதாணகிணன ட்டும் கூடு 220.04 இல்  பதிவு வசய்க. (அதாலது, 2017/2018) 

17.5 கூடு  220.05– வசலுத்தி பங்கியாப லாி  

குமித்த ஆண்டு காயப்பகுதிில் கம்பனிகரினால் வசலுத்தப்பட்ட பங்கியாபம் ீதான 

லாி ததநிருப்பின், இந்தக் கூட்டிநள் பதிவு வசய்தல் தலண்டும். 

17.6 கூடு   220.06  –   பகித்தக்க இயாபம் ீதான லாி 

குமித்த ஆண்டு காயப்பகுதிில் கம்பனிகரினால் வசலுத்தப்பட்ட பகித்தக்க 

இயாபம் ீதான லாி ததநிருப்பின், இந்தக் கூட்டிநள் பதிவு வசய்தல் தலண்டும். 

17.7 கூடு  220.07–லட்டி ீதான நிரத்தி ணலத்தல் லாி 

இரதிானதாக இல்யாத லட்டி ீதான ததநம் நிரத்தி ணலத்தல் வதாணகிணனப் 

பதிவு வசய்க. நிரத்தி ணலத்தல் லாிச் சான்மிதழ்கரின் தபாட்தடாப் பிதிகள் 

இணைக்கப்படுதல் தலண்டும். 

17.8 கூடு  220.08 – நெணனப்பட்ட லாி லவுகள் 

கூடு 220.08 இலுள்ர வபாருராதா தசணலக் கட்டைத்தின் கறிக்கத்தக்க 

வதாணகாக அட்டலணை 7B இன் கூடு D இலுள்ர இண்டாம் த சந்ணத 

வகாடுக்கல் லாங்கல்கரிலிருந்தான ததநம் லட்டி ீது ததநம் வபரலியான 

லாி லவுத் வதாணகிணன பதிவு வசய்க.  

17.9 கூடு   220.09 – ததநம் தலர நிலாைங்கள் . 

லிபத்திட்டு படிலம் அல்யது அட்டலணைில் ங்காலது தகாப்படாத ஆனால் 

கறிக்கத்தக்கதான தலர ததநம் லாி லவு அல்யது நிலாைம்(160 ஆம் பிாிலின் 

கீழ் வசலுத்தப்பட்ட நிரத்தி ணலத்தல் லாி தபான்ம), இந்தக் கூட்டிநள் பதிவு 

வசய்ப்படுதல் தலண்டும். உதாைம். கருத்தில்பான லாி வசயவு தபான்மணல. 

தவு வசய்து அத்தணக தகாாிக்ணககள் வதாடர்பான நைளணான லிபங்கணர 

தனிானவதாரு தாரில் லறங்குக. 

18. கூடு 220.10 – வாத்த லாி லவுகள் 

கூடு 220.01 இலிருந்து 22.09 லணியான வதாணககரின் வாத்தம் லிபத்திட்டின் 

அட்டலணை 7 ற்ரம் கூடு220 இன் கூடு 220.10 இல்  பதிவு வசய்ப்படுதல்  தலண்டும். 
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18.1 கூடு 225.01 –   வாத்த லருான லாி ீரரிப்நெ நைன்ணன 

 ஆண்டுகரிலிருந்து  கிணடக்கக்கூடிதாக உள்ரது. 

  நைன்ணன ஆண்டுகரிலிருந்தான லருான லாிின் திண்ட வதாணகிணன 

பதிவு வசய்க. (இதணன தலர ததநம் லாி நிலாைத்தின் (220.09) கீழ் 

வலரிப்படுத்த தலண்டாம்.) 

18.2 கூடு 230 அல்யது கூடு 240 - வசலுத்தத்தக்க அல்யது ீரரிக்கத்தக்க  

 லாித் வதாணகிணனக் கைிப்நடு வசய்தல் 

கூடு 210 இலுள்ர வதாணகானது கூடு 220 இலுள்ர வதாணகிணனக் காட்டிலும் 

வபாிதாக இருப்பின், இண்டு வதாணககளுக்குிணடியான தலரபாடானது 

வசலுத்தத்தக்க வதாணகாக கூடு 230 இல் பதிப்படுதல் தலண்டும். கூடு 220 

இலுள்ர வதாணகானது கூடு 210 இலுள்ர வதாணகிணனக் காட்டிலும் வபாிதாக 

இருப்பின், இண்டு வதாணககளுக்குிணடியான தகாப்பட்ட ீரரிப்பாக, கூடு 

240 இல் பதிவு வசய்தல் தலண்டும். 

 

பிாிவு 2 

லிபத்திட்டின் பிாிவு 02 இல் லறங்கப்பட்டுள்ர உாி கூடுகரில் நெள்வு, வாத்த 

இயாபம் ற்ரம் லிாிலான லருானம் ன்பலற்ணம பதிவுவசய்தல் தலண்டும்.   

 

 

பிாிவு 3 

 

கம்பனிின் வசயாரர் அல்யது நைதன்ண அலுலயர் ற்ரம் நைகாணப் பைிப்பாராின் 

வபர் லிபத்திட்டின் பிாிவு 2 இல் கட்டாாக லறங்கப்படுதல் தலண்டும். கம்பனிின் 

நைகாணப் பைிப்பாரர், பைிப்பாரவாருலர், வசயாரர் அல்யது நைதன்ண அலுலயர் 

அலாின் வபர் ற்ரம் பதலிப் வபர் குமிப்பிடுகின்ம லிபத்திட்டில் 

ணகவாப்பிடுார (ற்ரம் திகதி) தலண்டப்படுகின்மனர். 

உங்களுக்கு ததநம் லிரக்கம் அல்யது உதவுணக ததணலப்படுிடத்து, 1944 நம் 

இயக்கத்திணன அணறப்பதநடாக உள்நாட்டு இணமலாித் திணைக்கரத்தின் அணறப்நெ 

நிணயத்துடன் வதாடர்நெ வகாள்ரவும்.  

இந்த லறிகாட்டலின் சிங்கர ற்ரம் திழ்  வாறி நயான வாறிவபர்ப்நெக்கரிணன  

உள்நாட்டு இணமலாித் திணைக்கரத்தின் www.ird.gov.lk நம் இணைத்தரத்திலிருந்து 

பதிலிமக்கம் வசய்து வகாள்ரயாம். 

 

 

 

http://www.ird.gov.lk/

