
 
 

 
 
 

 

 

வருமானவாி விபரத்திரட்டு - தனியாள் 

வாி மதிப்பீட்டாண்டு: 2020/2021 
 

வாி செலுத்துனர் அடடயாள இலக்கம் (TIN)  
  

 

 
முகவாி 

 

 
 

  

வழங்கப்பட்ட திகதி: சகாடுப்பனவுத் திகதி: 
  

 

பிாிவு – 01: வாி கணிப்பீட்டு கூற்று 

பகுதி A – வாிக்கு சபாறுப்பான வருமானம் 
  ரூபா  ெதம் 

 ஊழிய வருமானம் (அட்டவடண 1) 10             

வியாபார வருமானம் (அட்டவடண 2) 20             

முதலீட்டு வருமானம் (அட்டவடண 3) 30             

ஏடனய வருமானம் (அட்டவடண 4) 40             
வாி மதிப்பிடத்தக்க வருமானம் (10+20+30+40) 50             
 

பகுதி B – வாி மதிப்பிடத்தக்க வருமானத்தில் கழிப்பனவுகள் 

நிவாரணங்கள்  
வாடடக வருமானத்திற்கான நிவாரணம் (அட்டவடண 3) 60             

 செலவினங்களுக்கான நிவாரணம் (அட்டவடண 5) 70             
தனிப்பட்ட நிவாரணம்   80             
சமாத்த நிவாரணங்கள் (60+70+80)  90             
தடகடமயளிக்கின்ற சகாடுப்பனவுகள் (அட்டவடண 5) 100             
வாி மதிப்பிடத்தக்க வருமானத்திலிருந்தான சமாத்த கழிப்பனவு 

(90+100) 
110 

            

வாி வித ிக்கத்தக்க வருமானம் (50-110) 120             
 

பகுதி – C – செலுத்தத்தக்க வாி கணிப்பீடு 

முடிவுறுத்தல் நன்டமகள் மீதான வாி (அட்டவடண 8) 130             

முதலீட்டுச் சொத்தின் ததறிப்சபறுடக மீதான வாி  (அட்டவடண 8) 140             

வாி விதிக்கத்தக்க வருமான மிகுதி மீதான வாி  (அட்டவடண 8) 150             
இறுதி பிடித்துடவத்தல் சகாடுப்பனவு மீதான வாி 

(பி.டவ.வ. கழிக்கப்படாதடவ) 

 (அட்டவடண 8) 
160 

            

செலுத்தத்தக்க சமாத்த வாி (130+140+150+160) 170             
கழி: வாி வரவுகள் (அட்டவடண 9) 180             
செலுத்தத்தக்க வாி மீதி  ( 170>180 ஆயின், 170 – 180 ஆகும்) 190             
தகாரப்பட்ட மீளளிப்பு (170<180 ஆயின், 180 – 170 ஆகும்) 200             
 

பகுதி D – விலக்களிக்கப்பட்ட வருமானம் 

விலக்களிக்கப்பட்ட சமாத்த வருமானம்  (116+217+318) 210             
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பகுதி E – கட்டாயமன அட்டவடணகள்  
பூரணப்படுத்தப்பட்டு படிவத்துடன் இடணக்கப்பட்ட கட்டாயமான அட்டவடணகடள கீழ்வரும் அட்டவடணயில்  ‘’’’  

அடடயாளத்டத இட்டு அடடயாளப்படுத்துங்கள். 
  

(அட்டவடண 1) (அட்டவடண 2) (அட்டவடண 3) (அட்டவடண 4) (அட்டவடண 5) (அட்டவடண 6) (அட்டவடண 7) (அட்டவடண 8) (அட்டவடண 9) (அட்டவடண 10) 

          
 
 

பிாிவு – 02:சவளிப்படுத்துடக 
 

விபரத்திரட்டு அல்லது விபரத்திரட்டின் ஒரு பகுதி அங்கீகாிக்கப்பட்ட கணக்காளர் அல்லது சகாடுப்பனவு அடிப்படடயில் 

தவறு எவதரனும் நபாினால் தயாாிக்கப்பட்டதா?   ஆம்      இல்டல     

( ‘ஆம்’ எனில் பகுதி A இடன நிரப்பவும்.) 
 

பகுதி – A அங்கீகாிக்கப்பட்ட கணக்காளர் / தவறு எவதரனும் நபாின் விபரங்கள் 
 

சபயர்                         

                        
 

பதவிப் சபயர்                         
 

சதாடலதபெி இலக்கம்           டகத்சதாடலதபெி           
 

மின்னஞ்ெல்  
 

ொன்றுபடுத்தப்பட்ட திகதி தி தி / மா மா / வ வ வ வ 

 

*ஒன்றுக்கு தமற்பட்ட நபர்கள் ெம்பந்தப்பட்டிருப்பின் விபரங்கடள தனியான தாளில் நிரப்பி விபரத்திரட்டுடன் இடணக்கவும்.  

 

பகுதி – B –  வாிசெலுத்துனாின்  சவளிப்படுத்துடக 

இந்த படிவத்தில் தரப்பட்டுள்ள விபரங்கள் யாவும் நான் அறிந்த வடரயில் உண்டமயானடவயும் ொியானடவயும் 

என்பதுடன் பூரணமானடவயும் என நான் சவளிப்படுத்துகின்தறன். தவறான அல்லது பிடழயான கூற்டற வழங்கும் 

அல்லது சபாய்யான தகவடல வழங்குவது குற்றசமன்படதயும் நன்கறிதவன். 

 
சவளிப்படுத்துநாின் முழுப்  

சபயர் 
                        

                        
 

சதாடலதபெி இலக்கம்           டகத்சதாடலதபெி           
 

மின்னஞ்ெல்  
 

சவளிப்படுத்துநாின் 

டகசயாப்பம் 
  

ததெிய அடடயாள அட்டட 

இல/ கடவுச்ெீட்டு இல 

          

திகதி தி தி / மா மா / வ வ வ வ 

 

 2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு இடறவாிச் ெட்டத்தின் 126 ஆம் பிாிவின் கீழ் உள்நாட்டு இடறவாி ஆடணயாளர் 

நாயகத்தினால் குறிப்பிடப்பட்ட வாரான வாி விபரத்திரட்டு. 

 2021 மார்ச் 31 ஆம் திதகி முடிவுற்ற வாி மதிப்பீட்டாண்டிற்கான வருமானம் மற்றும் ஏடனய விபரங்கடள  சவளிப்படுத்தவும். 

 வாிக்கணிப்பீடு ஏற்புடடயதாயின் கணக்குகள் மற்றும் ெமர்ப்பிக்க ததடவப்படுத்தப்படுகின்ற ஏடனய ஆவணங்கடளயும் 

இடணக்கவும். 

 முடறயாக நிரப்பப்பட்ட வருமான விபரத்திரட்டு மற்றும் இடணக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் என்படவ 2021 நவம்பர் 30 ஆம் 

திகதியன்தறா அதற்கு முன்னதரா உள்நாட்டு இடறவாித் திடணக்களத்திற்கு ெமர்ப்பிக்கப்படுதல் தவண்டும். 

 விபரத்திரட்டிடன ெமர்ப்பிக்காத அல்லது தவறான விபரத்திரட்டிடன ெமர்ப்பித்திருந்த ஆசளாருவர் மீது தண்டம் விதிக்கப்படும். 
  உாிய திகதியில் வாிகடள செலுத்தாதவிடத்து தண்டங்கள் மற்றும் வட்டி விதிக்கப்படும். 
 தமற்கூறப்பட்ட பிாிவு 02 இற்கு ஆம் எனக் குறிப்பிட்டிருப்பின் அங்கீகாிக்கப்பட்ட கணக்காளர் அல்லது தவசறாரு நபர், அவர் எந்த 

அளவுக்கு ெம்பந்தப்பட்டார் அவர் பாிதொதித்த ஆவணங்கள் மற்றும் அவர் ொர்ந்திருந்த தகவல்கடளக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் 

வழங்கிய தனியானசதாரு ொன்றிதடழ/ ொன்றிதழ்கடள இடணக்கவும். அச் ொன்றிதழ் வாி விபரத்திரட்டின் ஓர் அங்கமாகக் 

கருதப்படும். 
 

 
 

Did Return or part of the return prepared by other person   

 

உத்திதயாகபூர்வ முத்திடர 
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