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வருமான விபரத்திரடட்ுக்கான 

அட்டவணைகள் - தனிநபர்  
வரி மதிப்பாை்டு : 2017/2018 

வரிசெலுத்துநர் அணடயாள இலக்கம் (TIN)  
  

முகவரி  மாற்றமா?        தயவு செய்து கூட்டில் புள்ளடியிடட்ு உங்கள் புதிய அஞ்ெல் முகவரியயக் குறிப்பிடவும். 

 

அட்டவணை 1 - ஊழியத்தின் மூலமான வருமானம் 
 

 
சதாழில் வழங்குநரின்/கம்பனியின் 

சபயர் 

சதாழில் 

வழங்குனரின் 

வ.செ.அ. 

இலக்கம் 

ஊழியத்தின் 

மூலமான வருமானம் 
( T-10 ொன்றிதழின் படி) 

ஒரு தடணவப் 

சபறுவனவுகள் 
( 90 PFC படிவத்திற்கு 

இைங்க) 

 101 102 103 104 

.1                       

.2                       

.3                       

 
சதாழில்வழங்குநரின்/கம்பனியின் 

சபயர் 

சதாழில் 

வழங்குனரின் 

வ.செ.அ. 

இலக்கம் 

பைிப்பாளர் 

கட்டைம்  
( T-10D  ொன்றிதழிற்கு 

இைங்க) 

ஒரு தடணவப் 

சபறுவனவுகள் 
( T-10D  ொன்றிதழிற்கு 

இைங்க)) 

.4                       

.5                       

.6                       

சமாத்த ஊழிய வருமானம் 105                     

சமாத்த ஒரு தடணவ வருமானங்கள்            

ஊழியத்தின் மூலமான சமாத்த வருமானம் (105 + 106)            

பிரதான விபரத்திரட்டின் 107 முதல் 100 வயரயான கூடுகளிலுள்ள சதாயகயய உள்ளடீு செய்து, அடட்வயை 12 இல் வரியயக் 

கைிப்பதற்கு 106 ஆம் கூடய்டப் பயன்படுத்தவும். 
 

 

அட்டவணை 2 - வரத்்தகம், வியாபாரம், உயரச்தாழில் அல்லது வாழ்க்ணகத்சதாழிலில் 

மூலமான இலாபம் 

A.  தனியுடணம மூலமான இலாபம் 

 
செயற்பாட்டு 

குறியீடு 
வியாபாரத்தின் சபயர் புரள்வு (ரூபா) 

நியதிெெ்டட் 

வருமானம் 

(ரூபா) 
 111 112 113 114 

.1                            

.2                            

.3                            

தனியுரிணம மூலமான சமாத்த வருமானம் 115           

B. பங்குடணம மூலமான இலாபம் 

 பங்குடணமயின் 
பங்குடணமயின் 

வரிசெலுத்துநர் 

அணடயாள இலக்கம் 

வருமானம் 

(ரூபா) 

 116 A 116 117 

.1             

.2             

.3             

தனியுரிணம மூலமான சமாத்த வருமானம் 118           

தனியுடணம மற்றும் பங்குடணம மூலமான சமாத்த வருமானம் ரூபா (115 + 118) 119           
 

பிரதான விபரத்திரட்டின் 109 முதல் 110 வயரயான கூடுகளிலுள்ள சதாயகயய உள்ளடீு செய்க 

அட்டவணை 3 -  ததறிய ஆை்டுப் சபறுமதி மற்றும்/அல்லது வாடணக 

படிவம். -  IIT_4R-3(2)_T 

அலுவலகப் பயன்பாடட்ுக்குரியது 

DLN  

திகதி  
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A. வாடணக 

 
ஆதனத்தின் 

முகவரி 

தொணலவரி 

மதிப்பீடு 

சமாத்த 

வாடணக 

(ரூபா) 

உரிணமயாளர் 

செலுத்திய 

தொணலவரி 

திருத்த 

தவணலகளுக்கான 

விடுசதாணக 

ததறிய 

வருமானம் 

(ரூபா) 
 121A 121B 121C 121D 121E 121F 

.1                

.2                

.3                

வாடயக உப சமாதத்ம் (ததறிய வருமானத்தின் சமாத்தம், 121F) 122           

B. ததறிய வருடாந்தப் சபறுமதி 

 ஆதனத்தின் முகவரி தொணலவரி மதிப்பீடு 

ததறிய 

வருமானம் 

(ரூபா) 
 123A 123B 123C 

.1             

.2             

.3             

ததறிய ஆை்டுப் சபறுமதி உப சமாத்தம் (ததறிய வருமானத்தின் சமாதத்ம், 123C) 124           

 

கழி - ஒரு வதிவிடத்தின் (நீங்கள் வசிக்கும்) ததறிய ஆை்டுப் சபறுமதி 125           

ததறிய ஆை்டுப் சபறுமதி மீதி (124 -125) 126           

சமாத்த வாடணக மற்றும் ததறிய ஆை்டுப் சபறுமதி (122 +126)  127           

பிரதான விபரத்திரட்டின் 120 முதல் 127 வயரயான கூடுகளிலுள்ள சதாயகயய உள்ளடீு செய்க 
 

அட்டவணை 4 - பங்கிலாபங்கள் 
 

 கம்பனியின் சபயர் 

31.03.2018 இல் 

உள்ளவாறான பங்குகளின் 

எை்ைிக்ணக 

பங்கிலாப 

வருமானம் (ரூபா) 

 131 132 133 

.1             

.2             

.3             

சமாத்த பங்கிலாப வருமானம் (பங்கிலாப வருமான சமாத்தம், 133) (பிரதான 

விபரத்திரட்டின் 130 ஆம் கூட்டில் உள்ளடீு செய்யவும்) 
134           

 

அட்டவணை 5 - வட்டி 
 

 
வங்கி/ நிதி 

நிறுவனம்/செலுத்துநர் 

31.03.2018 இல் 

உள்ளவாறான 

முதலீட்டின் 

சபறுமதி 

கைக்கு வணக (நிணலயான 

ணவப்பு/தெமிப்பு/நணடமுணற) 

கைக்கு 

இலக்கம் 

வட்டி வருமானம் 

(ரூபா) 

 141 142 143 144 145 

.1               

.2               

.3               

சமாத்த வட்டி வருமானம் (வட்டி வருமான சமாத்தம், 145) (பிரதான விபரத்திரட்டின் 140 ஆம் 

கூட்டில் உள்ளடீு செய்யவும்) 
146           

 

அட்டவணை 6 -  ஆை்டுத் சதாணககள் மற்றும் தவத்துரிணமகள் தபான்றணவ. 
 

 வருமான விபரம் செலுத்துபவரின் விபரங்கள் 
வருமானம் 

(ரூபா) 
 151 152 153 

.1             

.2             

.3             

ஆை்டுத் சதாணககள் மற்றும் தவத்துரிணமகள் தபான்றவற்றின் சமாத்த வருமானம் 

(வருமான சமாத்தம், 153) (பிரதான விபரத்திரட்டின் 150 ஆம் கூடட்ில் உள்ளடீு செய்யவும்) 
154           

 

அட்டவணை 7 - தவறு ஏததனும் மூலங்களிலிருந்து கிணடக்கும் வருமானம் 
 

 வருமான மூலம் 
செலுத்துபவரின் சபயர் மற்றும் 

முகவரி 

வருமானம் 

(ரூபா) 
 161 162 163 

.1             

.2             

.3             
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தவறு ஏததனும் மூலங்களிலிருந்து கியடத்த சமாத்த வருமானம் (வருமான சமாத்தம், 163) 

(பிரதான விபரத்திரட்டின் 160 ஆம் கூடட்ில் உள்ளடீு செய்யவும்) 
164           

 

அட்டவணை 8 - வரத்்தகம், வியாபாரம், உயரச்தாழில் அல்லது வாழ்க்ணகத்சதாழிலில் 

மூலமான நட்டம் 
 

 
செயற்பாடட்ு 

குறியீடட்ு 
வியாபாரத்தின் சபயர ்

கழிக்க முடியுமான 

நட்டத் சதாணக (ரூபா) 

 211 212 214 

.1                  

.2                  

.3                  

இவ்வருடத்தில் ஏற்பட்ட நட்டங்கள் (கழிக்க முடியுமான நட்டத ்சதாயக, 214) 215           

முன்யனய வருடத்திலிருந்து முன்சகாை்டுவரப்பட்ட கழிக்க முடியுமான நடட்ங்கள் 

(ஏததனும் இருப்பின்) 
216           

சமாத்த நட்டம் (215 + 216) 217           

நியதிெெ்ட்ட சமாத்த வருமானத்தின் 35% (பிரதான விபரத்திரட்டின் 200 ஆம் கூட்டின் 35%) 218           

217 அல்லது 218 ஆம் கூடட்ில் உள்ள சதாயககளில் குயறந்தது (பிரதான விபரத்திரடட்ின் 210 

ஆம் கூட்டில் சதாயகயய உள்ளடீு செய்யவும்) 
219           

அடுத்த வருடத்திற்கு முன்சகாை்டு சென்ற கழிக்க முடியுமான நட்டங்களின் மீதி (217 - 219 
)  

219A           
 

அட்டவணை  9 – சகாடுப்பனவு செய்யப்பட்ட வட்டி ,ஆை்டுத் சதாணககள் , தவத்துரிணமகள் 

மற்றும் நிலவடணக 

A. வட்டி 

 

சபறுபவரின் 

சபயர் மற்றும் 

முகவரி 

கடன் 

சதாணக 

சகாடுப்பனவு 

செலுத்திய 

காலப்பகுதி 

கடன் எடுத்த 

தநாக்கம் 

செலுத்த 

தவை்டிய 

வட்டி 

செலுத்திய வட்டி 

(ரூபா) 

 221 222 223 224 225 226 

.1                

.2                

.3                

செலுத்திய வடட்ியின் உப சமாத்தம் (செலுத்திய வட்டித ்சதாயக, 226) 227           

B.  ஆை்டுத் சதாணககள் , தவத்துரிணமகள் மற்றும் நிலவடணக 

 
சபறுபவரின் சபயர ்

மற்றும் முகவரி 

சகாடுப்பனவு 

செலுத்திய 

காலப்பகுதி 

செலுத்திய 

திகதி 

செலுத்த தவை்டிய 

சதாணக (ரூபா) 

செலுத்திய சதாணக 

(ரூபா) 

 228 229 230 231 232 

.1                        

.2                        

.3                        

ஆை்டுத் சதாயககளின் உப சமாதத்ம் (செலுத்திய சதாயக, 232) 233           

சகாடுப்பனவு செய்யப்படட் சமாத்த வட்டி, ஆை்டுத் சதாணககள் , தவத்துரிணமகள் 

மற்றும் நிலவடணககள் (227 + 233)  (பிரதான விபரத்திரடட்ின் 220 ஆம் கூடட்ில் சதாயகயய 

உள்ளடீு செய்யவும்) 

234           

()  2014.04.01 ஆம் திகதிக்கு முன்னர ்சகாடுப்பனவு செய்யப்பட தவை்டிய யாதாயினும் தவத்துரிணமகள் மற்றும் 

நிலவடணககள் 2014.04.01 ஆம் திகதிக்கு பின்னர ்செய்யப்பட்ட சகாடுப்பனவுகள் (ணகதயடட்ின் 9 ஆம் இலக்கத்ணதப் 

பாரக்்கவும்)    
 

அடட்வணை 10 - தகுதிசபறும் சகாடுப்பனவுகள் 

 

A. அரொங்கத்திற்கான அன்பளிப்பு 

 முன்யனய வருடத்திலிருந்து முன்சகாை்டுவரப்பட்ட மீதி (ஏததனும் இருப்பின்) (ரூபா) 302           

 இவ்வருடத்தில் செய்யப்படட் அன்பளிப்புக்கள் 304           

 302 மற்றும் 304 ஆம் கூடுகளின் கூடட்ுத்சதாயக 306           

 அடுத்த வரிமதிப்பாை்டுக்கு முன்சகாை்டு செல்லப்பட்ட சதாயக (ஏதும் இருப்பின்) 306A           
 

B. காப்புறுதி கடட்ைம் 

 
குைப்படுத்த முடியாத தநாய்களுக்கான விதெட காப்பபுறுதிப் பூடய்க உள்ளிடட்  

காப்புறுதி கடட்ைங்கள் 
307           

 

C. அரொங்கத்தின் அபிவிருத்தித் திடட்ங்களில் செய்த முதலீடுகள் 

 முன்யனய வருடத்திலிருந்து முன்சகாை்டுவரப்பட்ட மீதி (ஏததனும் இருப்பின்) 308           

 இவ்வருடத்தில் செய்யப்படட் முதலீடுகள் 310           

 
308 மற்றும் 310 ஆம் கூடுகளின் கூடட்ுத்சதாயக அல்லது 25,000 (ரூபா) ஆகிய 

இரை்டில் குயறந்த சதாயக 
312           

 
அடுத்த வரிமதிப்பாை்டுக்கு முன்சகாை்டு செல்லப்பட்ட சதாயக (ஏதும் இருப்பின்) )  

"(308 + 310) – 312 = 312A” 
312A           

 

D. அங்கீகரிக்கப்படட் தரம் ஸ்தாபனங்களுக்குெ ்செய்யப்பட்ட அன்பளிப்புக்கள் 314           
 

E. செலுத்திய காப்புறுதி கடட்ைங்கள் (ஆயுள் மற்றும் மருத்துவக் காப்புறுதி) 
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 செலுத்திய காப்புறுதி கடட்ைங்கள் (ஆயுள் மற்றும் மருத்துவக் காப்புறுதி) 316           

 
314 மற்றும் 316 ஆம் கூடுகளின் கூடட்ுத்சதாயக அல்லது 75,000 (ரூபா) ஆகிய 

இரை்டில் குயறந்த சதாயக* 
320           

* 250 ஆம் கூட்டின் 1/3 இற்கு உட்பட்ட வயகயில்,  பிரதான விபரத்திரடட்ின் “வரிமதிக்கத்தக்க வருமானம்” 
 

F. திணரப்படத் தயாரிப்புக்காகெ ்செய்த முதலீடுகள் 

 

2007.04.01 ஆந் திகதி  அல்லது அதற்குப் பின்னர ்ஆனால் 2008.03.31 ஆந் திகதி முன்னர ்

தயாரிக்கப்பட்ட தியரப்படங்களின் முன்யனய வருடதத்ிலிருந்து முன்சகாை்டு 

வரப்பட்ட மீதி 

322           

 
322 ஆம் கூடட்ில் உள்ள சதாயக அல்லது 25 மில்லியன் (ரூபா) ஆகிய இரை்டில் 

குயறந்தது 
324           

 அடுத்த வரிமதிப்பாை்டுக்கு முன்சகாை்டு செல்லப்பட்ட சதாயக (ஏதும் இருப்பின்) 324A           
 

F1. 
2008.04.01 ஆந் திகதி அல்லது அதற்குப் பின்னர் தயாரிக்கப்பட்ட 

திணரப்படங்களின் முன்ணனய வருடத்திலிருந்து முன்சகாை்டு வரப்பட்ட மீதி 
326           

 இவ்வருடத்தில் ஏற்பட்ட செலவினங்கள் 328           

 
326 மற்றும் 328 ஆம் கூடுகளில் உள்ள சமாதத்ம் அல்லது 35 மில்லியன் (ரூபா) ஆகிய 

இரை்டில் குயறந்தது 
330           

 அடுத்த வரிமதிப்பாை்டுக்கு முன்சகாை்டு செல்லப்பட்ட சதாயக (ஏதும் இருப்பின்) 330A           
 

G. 
வரி விடுமுணறகணள அனுபவிக்கும் சதாழில்முயற்சி மூலதனக் கம்பனிகளின் பங்குகளில் செய்யப்படட்ுள்ள  50% 

முதலீடுகள் 

 இவ்வருடத்தில் முதலீடு செய்யப்படட் சதாயக 332           

 
விபரத்திரட்டின் 250 ஆம் கூட்டில் உள்ள சபறுமதியில் 1/3 இற்கு உட்படட் வயகயில் 332 

ஆம் கூட்டிலுள்ள சதாயக 
334           

 

H. 

1979 ஆம் ஆை்டின் 28 ஆம் இலக்க உள்நாடட்ு இணறவரிெ ்ெட்டத்தின் 31 (2)(த) ஆம் 

பிரிவில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள முதலீடட்ுெ ்ெணபக் கம்பனிசயான்றில் 2000.04.01 ஆந் 

திகதிக்கு முன்னர ்பங்குகணளக் சகாள்வனவு செய்வதற்காகெ ்செய்யப்படட் 

முதலீடுகளில் கழிக்கப்படாத மீதிகள், விபரத்திரடட்ின் கூடு 250 இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள சபறுமானத்தின் 1/3 பங்ணக விஞ்சிய விதத்தில். 

336           

 

I. திணரப்படக் சகாடட்ணகயின் நிர்மாைம் மற்று அதன் உபகரைங்களுக்கான செலவினம் 

 முன்யனய வருடத்திலிருந்து முன்சகாை்டு வரப்பட்ட மீதி (ஏதும் இருப்பின்) 338           

 இவ்வருடத்தில் ஏற்பட்ட செலவினங்கள் 340           

 
338 மற்றும் 340 ஆம் கூடுகளில் உள்ள சமாதத்ம் அல்லது 25 மில்லியன் (ரூபா) ஆகிய 

இரை்டில் குயறந்தது 
342           

 
அடுத்த வரிமதிப்பாை்டுக்கு முன்சகாை்டு செல்லப்பட்ட சதாயக (ஏதும் இருப்பின்) )  

"(338 + 340) – 342 = 342A” 
342A           

 

J. திணரப்படக் சகாடட்ணககணளத் தரமுயரத்்துவதற்கான செலவினம் 

 முன்யனய வருடத்திலிருந்து முன்சகாை்டு வரப்பட்ட மீதி (ஏதும் இருப்பின்) 344           

 இவ்வருடத்தில் ஏற்பட்ட செலவினங்கள் 346           

 
344 மற்றும் 346 ஆம் கூடுகளில் உள்ள சமாதத்ம் அல்லது 10 மில்லியன் (ரூபா) ஆகிய 

இரை்டில் குயறந்தது 
348           

 
அடுத்த வரிமதிப்பாை்டுக்கு முன்சகாை்டு செல்லப்பட்ட சதாயக (ஏதும் இருப்பின்)   

"(344 + 346) – 348 = 348A” 
348A           

 

K. வருமானம் குணறந்த குடும்பங்களுக்கு வீடுகணள நிரம்ாைிப்பதற்கான செலவினம் 

 முன்யனய வருடத்திலிருந்து முன்சகாை்டு வரப்பட்ட மீதி (ஏதும் இருப்பின்) 350           

 இவ்வருடத்தில் ஏற்பட்ட செலவினங்கள் 352           

 350 மற்றும் 352 ஆம் கூடுகளில் உள்ள கூடட்ுத்சதாயக 354           

 அடுத்த வரிமதிப்பாை்டுக்கு முன்சகாை்டு செல்லப்பட்ட சதாயக (ஏதும் இருப்பின்) 354A           
 

L. 

2011.04.01 ஆந் திகதிக்கு முன்னர ்வீசடான்ணற நிர்மாைிப்பதற்காக அல்லது 

சகாள்வனவு செய்வதற்காகெ ்செய்யப்பட்ட, கடன்கள் தவிரந்்த ஏததனும் 

செலவினத்தில் முன்சகாை்டு வரப்பட்ட மீதி 

356           

 
100,000 (ரூபா)  அல்லது விபரத்திரட்டின் கூடு 250 இல் உள்ள சபறுமதியின் 1/3 பங்கு 

ஆகிய இரை்டில் குயறந்த சதாயக 
358           

 
அடுத்த வரிமதிப்பாை்டுக்கு முன்சகாை்டு செல்லப்பட்ட சதாயக (ஏதும் இருப்பின்) 

(அதிகபடெ்மமாக 10 வருடங்களுக்கு முன்சகாை்டு செல்லப்பட்ட சதாயக) 
358A           

 

M. 

சபாருளாதார ரதீியில் பின்தங்கிய ஏததனும் கிராமசமான்றில் 

நணடமுணறப்படுத்தப்படட் ெமுதாய அபிவிருத்திெ ்செயற்திடட்சமான்றுக்கான 

செலவினம் 

360           

 
360 ஆம் கூட்டில் உள்ள சதாயக அல்லது 1 மில்லியன் (ரூபா) ஆகிய 

இரை்டில் குயறந்தது 
362           

 

N. 

16 இ ஆம் பிரிவின் கீழ் வரி விலக்களிப்ணபப் சபறுவதற்குத் தகுதியான புதிய நிறுவனசமான்றின் 

விரிவாக்கத்திற்காக அல்லது உயர ் சதாழில்நுடப்த்திற்கான முதலீடட்ுக்காக 2011.04.01 ஆந் திகதி அல்லது 

அதற்குப் பின்னர ்ஆனால் ததணவணயப் சபாறுத்து 2014.04.01 ஆந் திகதி அல்லது 2015.04.01 ஆந் திகதிக்கு முன்னர ்

செய்யப்படட் (50 மில்லியன் ரூபாணவ விடக் குணறயாத) முதலீடுகள் 

 முன்யனய வருடத்திலிருந்து முன்சகாை்டு வரப்பட்ட மீதி (ஏதும் இருப்பின்) 364           

 
364 ஆம் கூடட்ில் உள்ள சதாயக அல்லது சகாடுப்பனவின் 25% ஆகிய இரை்டில் 

குயறந்தது 
366           
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அடுத்த வரிமதிப்பாை்டுக்கு முன்சகாை்டு செல்லப்பட்ட சதாயக (ஏதும் இருப்பின்) 

364 –  366 =  366A  (அதிகபடெ்மாக 3 வருடங்களுக்கு முன்சகாை்டு செல்ல முடியும் ) 
366A           

 

O. 

2014.04.01 ஆந் திகதி அல்லது அதற்குப் பின்னர் ஆரம்பிக்கப்படட் ஏததனும் ஒரு 

சபாருள் உற்பத்தியில் ஈடுபடட்ுள்ள நிறுவனத்தில்  செய்யப்பட்ட 16 ஈ  ஆம் 

பிரிவின் நிரல் ii  இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள சதாணகணய விடக் குணறயாத) முதலீடு 

368           

 
365 ஆம் கூடட்ில் உள்ள சதாயக அல்லது சகாடுப்பனவின் 25% ஆகிய இரை்டில் 

குயறந்தது 
369           

 
அடுத்த வரிமதிப்பாை்டுக்கு முன்சகாை்டு செல்லப்பட்ட சதாயக (ஏதும் இருப்பின்) 

368 –  369 =  369A  (அதிகபடெ்மாக 3 வருடங்களுக்கு முன்சகாை்டு செல்ல முடியும் ) 
369A           

 

P. 

ஊழியத்தின் மூலமான வருமானத்திற்கான விடுசதாயக (பிரிவு 4 (1) (C) இல் 

குறிப்பிடப்பட்டயவ தவிர 500,000 (ரூபா) அல்லது 250,000 (ரூபா) இற்கு அதிகமான 

ஊழியத்தின் மூலமான வருமானத்தில் குயறந்தது) 

370           

 

Q. 

உயர ்சதாழில்புரியும் ஒருவர ்வீசடான்யற நிரம்ாைிப்பதற்காக/ அடுக்குமாடித ்

சதாடர ்வீசடான்யறக் சகாள்வனவு செய்வதற்காகப் சபற்ற மூலதனக் கடனின்  மீளெ ்

செலுத்துயக, 600,000 (ரூபா) அல்லது உை்யமெ ்செலவினங்கள் ஆகிய இரை்டில் 

குயறந்தது)  

380           

 

இறுதிக் கூடட்ுத்சதாணக 

(306+307+312+320+324+330+334+336+342+348+354+358+362+366+369+370+380)இதச்தாயகயய 

விபரத்திரட்டின் 300 ஆம் கூட்டில் உள்ளடீு செய்யவும்) குறிப்பு - தயவுசெய்து ‘A’ 

அயடயாளமிடப்படட் கூடுகளிலுள்ள சதாயககள் அடுதத் வரிமதிப்பாை்டுக்கு 

முன்சகாை்டு செல்லப்பட்ட சதாயககயளக் குறிப்பதனால் அவற்யற இறுதிக் 

கூடட்ுத்சதாயகயில் உள்ளடக்க தவை்டாம் (உ-ம்-306A, 312A, 324A தபான்றுயவ.)  

 

          

 

அடட்வணை 11 - வரி வரவுகள் 

 

A. இரடண்ட வரிக்கான நிவாரைம் (ஏதும் இருப்பின்) 542           
 

B. 8% இல் பங்குடயம வரிப் பங்கு 543           
 

C. செலுத்தி சபாருளாதார தெணவகள் கட்டைத்திற்கான வரவு 
 

முன்ணனய வருடத்திலிருந்து முன்சகாை்டுவரப்பட்ட சபாருளாதார தெணவகள் கட்டைம் 

2013/2014 & 2014/2015 () 
550.1 

2015/2016 
550.2 

2016/2017 
550.3 

சமாத்தம் (550.1+550.2 

+ 550.3) (ரூபா 551 

                                    
 

நடப்பு வருடத்திற்காகெ ்செலுத்திய சபாருளாதார தெணவகள் கடட்ைம் 

1 ஆம் காலாை்டு 
552.1 

2 ஆம் காலாை்டு 
552.2 

3ஆம் காலாை்டு 
552.3 

4 ஆம் காலாை்டு 
552.4 

                                    

நடப்பு வருடத்திற்காகெ ்செலுத்திய சமாத்த சபாருளாதார தெணவகள் கடட்ைம் (552.1 + 

552.2 + 552.3 + 552.4) 

 
        553 

 

C1. முன்ணனய 3 வருடங்களினதும் நடப்பு வருடத்தினதும் கூடட்ுத்சதாணக (551 + 553) 554           

C2. 
ஏததனும் ஒரு பங்குடணமயினால் செலுத்தப்படட் சபாருளாதார தெணவகள் 

கட்டைப் பங்கு 
555           

C3. சமாத்த சபா.தெ.கட்டைம் (554 + 555) 556           

 
556 ஆம் கூடட்ில் உள்ள சதாணக செலுத்த தவை்டிய வருமான வரிணய (பிரதான விபரத்திரட்டின் 530 ஆம் கூடய்ட) 

விட அதிகமாயின் 

C4. 
அடுத்த வருடத்திற்கு முன் சகாை்டு செல்லப்பட்ட சபாருளாதார தெணவகள் 

கட்டை மீதி (பிரதான விபரத்திரட்டின் கூடு 556  – கூடு 530 ) 
559           

C5. 
கழிக்கத்தக்க சபாருளாதார தெயவகள் கடட்ைம் (பிரதான விபரத்திரடட்ின்  556 ஆம் 

கூடு அல்லது 530 ஆம் கூடு, ஆகிய இரை்டில் குயறந்தது) 
560           

D பங்குடயமயினால் செலுத்தப்பட்ட நிறுத்தியவத்தல் வரியின் பங்கு 561           
 

E 
உயைக்கும் தபாது செலுத்தும் வரிக் கழிப்பனவுகள் (PAYE T-10 ொன்றிதயை 

இயைக்கவும்) 
562           

 

F. பைிப்பாளர ்கட்டைத்திலிருந்து ெந்தரப்்பாத்திற்கு அயமவாக கழிக்கப்பட்ட 10% 

அல்லது 16% வரி மற்றும் உயைப்பூதியத்திலிருந்து இரை்டாம் சதாழில் 

வைங்குனரினால் கழிக்கப்பட்ட 10% அல்லது 16% வரி (PAYE T-10 / D ொன்றிதயை 

சதாயகயய தனியாக குறிப்பிடட்ு இயைக்கவும்) 

563A           

 563B           

 563C           

 

ஒரு தடயவக் கியடப்பனவு நறுக்களினது உயைக்கும் தபாது செலுத்தும் வரிக் 

கழிப்பனவுகள் 

(PAYE T-13 ொன்றிதயை இயைக்கவும்) 

           

 

G. தவணைகளில் செலுத்தப்படட் வருமான வரி (அயனத்து சகாடுப்பனவு நறுக்களினதும் பிரதிகயள இயைக்குக) 
 

 செலுத்திய திகதி  
செலுத்திய சதாணக 

(ரூபா) 
 

கழிவு வழங்கப்படட் 

சதாணக (ரூபா) 
 

1 ஆம் தவணை  570.1          570.2          570.3 

2 ஆம் தவணை  571.1          571.2          571.3 

3 ஆம் தவணை  572.1          572.2          572.3 

4 ஆம் தவணை  573.1          573.2          573.3 
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இறுதிக் சகாடுப்பனவு          574           

செலுத்திய சமாத்தம் (570.2 + 571.2 + 572.2 + 573.2 + 574)          575           

சமாத்தக் கழிவு ( 571.3 + 572.3 + 573.2 + 573.3)          581 

சமாத்தம் (575 + 581)          582 
 

H. 
முன்ணனய வருடத்திலிருந்து முன்சகாை்டுவரப்பட்ட மீளளிப்பு (ஏததனும் 

இருப்பின்) 
583           

 

I. 
இறுதியான நிறுத்தி யவத்தல் வரியயத் தவிர தவறு ஏததனும் நிறுத்தி யவத்தல் 

வரிகள் இருப்பின் தயவு செய்து குறிப்பிடுக 
584           

 

 ஆை்டின் இறுதிக் கூடட்ுத்சதாணக (542 + 543 + 560 + 562 + 563 + 582 + 583 + 584)            
 

அடட்வணை 12 - வரிணயக் கைித்தல் 

கீை்வரும் அட்டவயைகயள பூரத்்தி செய்வதற்கு முன்னர ்வழிகாடட்யல வாசிக்கவும் 
 

A. 
பிரதான விபரத்திரட்டின் 410 ஆம் கூட்டிலிருந்து சமாத்த வரி விதிக்கத்தக்க 

வருமானத்தியன உள்ளடீு செய்யவும் 
851           

 

B. 106 ஆம் கூட்டின் 1 ஆம் அட்டவயையிலுள்ள ஒரு தடயவப் 

கியடப்பனவுகயள உள்ளடீுசெய்யவும். 
852           

ஒரு தடயவக் கியடப்பனவுகள் மீதான  வரி ொதாரன  விகிதம் 853           

 ஒரு தடயவக் கியடப்பனவுகள் மீதான வரி  854           

 

ஒரு தடயவக் கியடப்பனவுகள் மீதான வரி விதெட விகிதம் (தெயவ 

வைங்கப்பட்ட ஆை்டுகள் 

           20 ஆை்டுகளுக்கு அதிகம்        20 ஆை்டுகளுக்கு குயறவு 

855           

 ஒரு தடயவக் கியடப்பனவுகள் மீதான வரி விதெட விகிதம் 856           

 

 சமாத்த ஒரு தடயவக் கியடப்பனவுகள் மீதான வரி (854+856  இன்  

சமாத்தம்) பிரதான விபரதத்ிரட்டின் 857 முதல் 500 வயரயான கூடுகளில் 

சதாயகயய உள்ளடீு செய்யவும்) 

857           

          மீதி வரி விதிக்கத்தக்க வருமானம் மீதான வரி 

I.  விதெட  வரி வீதங்கள் மீதான வரி 
 

 
ஊழியத்தின் மூலமான வரி  விதிக்கத்தக்க வருமானத்யத உள்ளடீு 

செய்யவும் 
858           

C1 ஊழியத்தின் மூலமான வருமானத்தின் மீதான வரி 859           

 
சதாழில்ொர ்தெயவகளின்  மூலமான வரி  விதிக்கத்தக்க வருமானத்யத 

உள்ளடீு செய்யவும் (பிரிவு 59F) 
860           

C2 
சதாழில்ொர ்தெயவகளின்  மூலமான வருமானத்தின் மீதான வரி (பிரிவு 

59F) 
861           

 தவறு ஏததனும் விதெட வீதங்களில் வரி விதிக்கத்தக்க வருமானம்            

 பிரிவு மற்றும் வருமானம் 862.1a  862.1           

C3 கூடு 862.1 இல் உள்ளவாரான வரி விதிக்கத்தக்க வருமானம் 862.2           

() 2013/2014 மற்றும் 2014/2015 ஆம் ஆை்டுகளில் யாதாயினும் சபறுமதி தெரக்்கப்பட்ட கட்டைங்கள் 

இருப்பின் அவற்றின் சமாத்த சதாணகணய 550.1 ஆம் கூட்டில் உள்ளடீு செய்யவும்.  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 பிரிவு மற்றும் வருமானம் 862.3a  862.3           

C4 கூடு 862.3 இல் உள்ளவாரான வரி விதிக்கத்தக்க வருமானம் 862.4           

 பிரிவு மற்றும் வருமானம் 862.5a  862.5           

 கூடு 862.5 இல் உள்ளவாரான வரி விதிக்கத்தக்க வருமானம் 862.6           

 
விதெட வீதத்திலான சமாத்த  வரி விதிக்கத்தக்க வருமானம் 

(862.2+862.4+862.6) 
863           

II. நிணலயான  வீதத்திலான வரி 

 நிணலயான  வீதத்திலான வரி விதிக்கத்தக்க வருமானம் 866           

C5 நியலயான  வீதத்திலான வரி விதிக்கத்தக்க வருமானம் 867           

C. 

நியலயான  வீதத்திலான சமாத்த மிகுதி வரி விதிக்கதத்க்க வருமானம் 

(859+861+863+867) பிரதான விபரத்திரட்டின் 520 ஆம் கூட்டில் சதாயகயய உள்ளடீு 

செய்யவும் 

868           

  

 

அட்டவணை  13 - தனியுரிணமகளுக்கான ஏணனய விபரங்கள் 
 

 
வியாபாரப் புரள்வு - வரிப் 

சபாறுப்புணடயது 

வியாபாரப் புரள்வு - 

விலக்களிக்கப்பட்டது 

சமாத்தப் புரள்வு 

(901 + 902) 
சமாத்த இலாபம் 

 901 902 903 904 

.1                                             

.2                                             

.3                                             
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 தவறு  வருமானங்கள் 
நிரவ்ாக மற்றும் 

தாபனெ ்செலவுகள் 

விற்பணன மற்றும் 

விநிதயாகெ ்

செலவுகள் 

நிதிெ ்செலவினங்கள் 

 905 906 907 908 

.1                                             

.2                                             

.3                                             
 

 ஏணனய செலவினங்கள் 

ததறிய இலாபம்/ 

முழுணமயான 

வருமானம் 

ஏணனய 

முழுணமயான 

வருமானம் 

  909 910 911 

.1                                  

.2                                  

.3                                  
 

 
சமாத்த கடன் 

விற்பணனகள்/வழங்கல்கள் 

சமாத்த கடன் 

சகாள்வனவு 

வரி மதிப்பாை்டின்  

நிணலயான 

சொத்துக்களின்  

தெரக்்ணக 
 

 912 913 914 

.1                                  

.2                                  

.3                                  
 

01.04.2017 இல் உள்ளவாறான மீதி 

 வரத்்தகக் ணகயிருப்பு மூலப் சபாருட்கள்   குணற தவணல 

 

 915 916 917 

.1                                  

.2                                  

.3                                  

 
வரத்்தகத்திலிருந்து  

கிணடக்க தவை்டியணவ 

சதாடர்புணடய 

தரப்புக்களிடமிருந்து 

கிணடக்க 

தவை்டியணவ 

வரத்்தகத்திற்கு 

செலுத்த 

தவை்டியணவ  

சதாடர்புணடய 

தரப்புக்களுெ ்

செலுத்த 

தவை்டியணவ 

 918 919 920 921 

.1                                             

.2                                             

.3                                             
 

31.03.2018 இல் உள்ளவாறான மீதி 

 வரத்்தகக் ணகயிருப்பு மூலப் சபாருட்கள் 
தவணலகளின் 

முன்தனற்றம் 

 
 922 923 924 

.1                                  

.2                                  

.3                                  

 
வரத்்தகத்திலிருந்து 

கிணடக்க தவை்டியணவ 

சதாடர்புணடய 

தரப்புக்களிடமிருந்து 

கிணடக்க 

தவை்டியணவ 

வரத்்தகத்திற்கு 

செலுத்த 

தவை்டியணவ  

சதாடர்புணடய 

தரப்புக்களுெ ்

செலுத்த 

தவை்டியணவ 

 925 926 927 928 

.1                                             

.2                                             

.3                                             
 

 
 
 
 

யகசயாப்பம் 

 
 
 
 

திகதி 

 


