
 
 

 

 

வருமான விபரத்திரடட்ு – தனிநபர ்

வரி மதிப்பீட்டாண்டு : 2017/2018 

வரிசெலுத்துநர் அடடயாள இலக்கம் (TIN)  
  

 

முகவரி 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

வழங்கல் திகதி:  ஒப்படடத்தல் திகதி : 
  

2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க உள்நாடட்ு இடைவரிெ ்  ெட்டத்தின் 106(7) ஆம் பிரிவின் கீழான அறிவித்தல் மை்றும் 213ஆம் பிரிவில் 

குறித்துடரக்கப்பட்ட படிவம். 

 2018 மாரச் ்31 ஆம் திகதியில் முடிவடைந்த வருைத்திற்கான வருமானங்கடையும் ஏடனய விபரங்கடையும் வவைிப்படுத்துக. 

 அவசியமானவிைத்து கணக்குக் கூற்றுக்கை், வரிக் கணிப்புக்கை், அைை்வடணகை் என்பவற்டற இடணக்குக; உரிய முடறயில் பூரத்்திவசய்யப்பை்ை 

படிவத்டத 2018 நவம்பர ்30 ஆந் திகதி அல்லது அதற்கு முன்னர ்இந்த அலுவலகத்திற்கு கிடைக்குமாறு அனுப்புக. 
               

பிடையான விபரத்திரைட்ுக்கடைச ்சமரப்்பிக்கும் அல்லது விபரத்திரைட்ுக்கடைச ்சமரப்்பிக்கத் தவறும் எந்தவவாரு ஆைின் மீது தண்ைங்கை் 
விதிக்கப்படும் என்படத தயவுவசய்து கவனத்திற் வகாை்ைவும் 

பகுதி - 1 - வரிப் சபாறுப்புடடய இலாபங்கள் மை்றும் வருமானங்கள் சதாடரப்ான சவளிப்படுத்துடக 

ஊழியத்தின் மூலமான வருமானம்  (அட்டவடண 1) 100             
வரத்்தகம், வியாபாரம், உயரவ்தாழில் அல்லது 

வாை்க்டகத்வதாழில் மூலமான இலாபங்கை் 
(அட்டவடண 2) 110             

ததறிய வருைாந்தப் வபறுமதி மற்றும்/அல்லது 

வாைடககை் 
(அட்டவடண 3) 120             

பங்கிலாபங்கை்  (அட்டவடண 4) 130             

வை்டி (அட்டவடண 5) 140             
ஆண்டுத் வதாடககை் மற்றும் தவத்துரிடம 

தபான்றடவ: 
(அட்டவடண 6) 150             

தவறு ஏததனும் மூலங்கைிலிருந்து கிடைக்கும் 

வருமானம் 
(அட்டவடண 7) 160             

பிை்டைகைின் வருமானம் (இலங்டகயின் 

வதியுநரக்ளுக்கு மைட்ும் ஏற்புடையதாகும்) 
கூடு 655 170             

சமாத்த நியதிெெ்டட் வருமானம் 
(100+110+120+130+140+150+160+170) 

200             

பகுதி - 2 - சமாத்த நியதிெெ்டட் வருமானத்தில் இருந்து செய்யப்பட்ட கழிப்பனவுகள் 

வரத்்தகம், வியாபாரம், உயரவ்தாழில் அல்லது 

வாை்க்டகத்வதாழில் மூலமான கழிக்க முடியுமான 

நை்ைங்கை் 

(அட்டவடண 8) 210 
            

வை்டி, ஆண்டுத் வதாடககை், தவத்துரிடமகை் மற்றும் 

நிலவாைடக 
(அட்டவடண 9) 220             

சமாத்த நியதிெெ்ட்ட வருமானத்தில் செய்யப்பட்ட சமாத்தக் 

கழிப்பனவுகள் (210+220) 
240             

வரி மதிக்கத்தக்க வருமானம் (200 - 240) 250             

வரி  விடுசதாடக (இலங்டக வதிநயுநரக்ளுக்கு அல்லது 

பிரடசகளுக்கு மாத்திரம் ஏற்புடையதாகும்) 
260             

தகுதிசபறும்  சகாடுப்பனவுகள் 
(அட்டவடண 

10) 
300             

வரி மதிக்கத்தக்க வருமானத்தில் செய்யப்பட்ட சமாத்தக் 

கழிப்பனவுகள் (260+300) 
400             

வரி விதிக்கத்தக்க வருமானம் (250+400) 410             

பகுதி - 3 - செலுத்த வவண்டிய வருமான வரிடயக் கணித்தல் 

ஊழியத்தின் மூலமான ஒரு தைடவக் 

கிடைப்பனவுகை் மீதான வரி 

(அட்டவடண 

12) 
500             

மீதமுை்ை வரிவிதிக்கத்தக்க வருமானத்தின் மீதான 

வரி 

(அட்டவடண 

12) 
520             

செலுத்த வவண்டிய சமாத்த வருமான வரி 

(500+520) 
530 

            

வரி வரவுகை் 
(அட்டவடண 

11) 
540             

செலுத்த வவண்டிய வரி (530 > 540 ஆயின் = 530 – 

540) 
590 

            

வகாரிய மீளளிப்பு (530 < 540 ஆயின் = 540 – 530) 595             

வரிகடள உரிய திகதியில் அல்லது அதை்கு முன்னர் செலுத்தாதவிடத்து தண்டம் வெரக்்கப்படும் என்படத தயவு செய்து கவனத்திை் 

சகாள்ளவும்.   
 

 
 

 

 

 

பகுதி - 4 - நியதிெெ்ட்ட வருமானத்திலும் வரியிலிருந்து விலக்களிக்கப்படட் வருமானத்திலும் 

உள்ளடக்கப்படாத வருமானங்கள் 
(வரியிலிருந்து விலக்கைிக்கப்பை்ை வருமானங்கை் வவைிப்படுத்தப்பை தவண்டும் என்று 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க உை்நாைட்ு இடறவரிச ்சை்ைத்தின் 

106(6) ஆம் பிரிவின் கீை் கை்ைாயமாக்கப்பைட்ுை்ைது) 

பகுதி அ - சமாத்த நியதிெெ்ட்ட வருமானத்தில் உள்ளடக்கப்படாத வருமானம் 

அ) வங்கிகைால் அல்லது நிதி நிறுவனங்கைால் வரி கழிக்கப்பை்ை வை்டி வருமானங்கை் (திடறதசரி உண்டியல்கை் 

தபான்றடவ அைங்கலாக). 

 வங்கி/ நிதி நிறுவனம் 

முதலீடு 

செய்யப்பட்ட 

சதாடக (ரூபா) 

வதறிய வட்டி வருமானம் (ரூபா) 

படிவம். -  IIT_4R-3(1)_T 

அலுவலகப் பயன்பாைட்ுக்குரியது 

 

DLN  

திகதி  

 



 

 

 601 602 603 

.01               

.02               

வட்டி மூலமான சமாத்த வருமானம் 604             

ஆ) மூலத்தில் 10% வரி கழிக்கப்பை்ை பங்கிலாபங்கை் 

 கம்பனியின் சபயர் 

2018.03.31 இல் 

உள்ளவாைான 

பங்குகளின் 

எண்ணிக்டக 

வதறிய பங்கிலாப வருமானம் (ரூபா) 

 611 612 613 

.01               

.02               

பங்கிலாபங்கள் மூலமான சமாத்த வருமானம் 614             

இ) மூலத்தில் 10% வரி கழிக்கப்பை்ை வவகுமதிகை், தண்ைப்பங்குகை்,  வலாத்தர ்பரிசுகை் தபான்றடவ 

 செலுத்தும் நிறுவனம் செலுத்திய திகதி வதறிய வருமானம் (ரூபா) 

 621 622 623 

.01               

.02               

சவகுமதிகள்,  தண்டப் பங்குகள், சலாத்தரக்ள் 

பரிசுகள் வபான்ைவை்றின் மூலமான சமாத்த 

வருமானம் 

624 

            

ஈ) ததசிய இரத்தினக் கல் மற்றும் ஆபரண அதிகாரசடபயினால் 2.5% வரி கழிக்கப்பை்ை இரத்தினக் கற்கடை விற்படன 

வசய்வதன் மூலமான வருமானம் 

 

சகாடுக்க

ல் 

வாங்கல் 

திகதி 

ொன்றிதழ் 

இல. 
விபரங்கள் 

வதறிய வருமானம் (ரூபா) 

 631 632 633 634 

.01                

.02                

இரத்தினக்கல் விை்படன மூலமான சமாத்த 

வருமானம் 
635 

            

பகுதி ஆ - வரி விலக்களிக்கப்பட்ட வருமானம் 

 வருமான விபரங்கள் சதாடக (ரூபா) 

 641 642 

.01              

.02              

03              

வரி விலக்களிக்கப்பட்ட சமாத்த வருமானம் 643             

பகுதி - 5 -   சவளிப்படுத்துடக 

வாழ்க்டகத் 

துடணயின் சபயர் 
650 

 

வாழ்க்டகத் 

துடணயின் 

வரிசெலுத்துநர் 

அடடயாள இலக்கம் 

651 

 

 
பிள்டளகளின் 

சபயரக்ள் 
பிைந்த திகதி 

பிள்டளயின் வருமானம் (ரூபா) 

 652 653 654 

.01               

.02               

.03               

பிள்டளகளின் சமாத்த வருமானம் 655             
 

இவ் விபரத்திரட்டிலும் இத்துடன் இடணக்கப்பட்டுள்ள அட்டவடணகளிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்கள் எனது அறிவுக்கும் 

நம்பிக்டகக்கும் எட்டிய வடரயில் உண்டமயானடவயாகவும் ெரியானடவயாகவும் பூணமானடவயாகவும் உள்ளன என்று இத்தால் 

நான் சவளிப்படுத்துகின்வைன். பிடழயான அல்லது சபாய்யான சவளிப்படுத்துடகசயான்டைெ ்செய்வது அல்லது 

விபரத்திரட்டுக்களுடன் சதாடர்புடடயதாகப் சபாய்யான தகவல்கடள வழங்குவது ஒரு குை்ைமாகும் என்படத நான் அறிவவன். 
 

வவைிப்படுத்துபவரின் முழுப் 

வபயர ்
 

 

உத்திதயாகபூரவ் முகவரி  
 

வதிவிை முகவரி   
 

ததசிய அடையாை அைட்ை இல. 

: 
 

 

வதாடலதபசி 

இல. 
          

டகத்

வதா

டலதப

சி 

          
மின்னஞ்

சல் 
 

 

டகவயாப்பம்  பதவி முத்திடர 
 

திகதி தி தி / மா மா / வ வ வ 

பதவி முத்திடர 


