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இந்த வழிகாட்டி பின்வருவனவற்ணைக் சகாண்டுள்ளது 

A. சபாது அறிவுறுத்தல்கள் 

B. விபரத்திரட்டு படிவத்திணன பூரைப்படுத்துவதற்கான 

அறிவுறுத்தல்கள் 

C. ச ாத்துக்களினதும் சபாறுப்புகளினதும் கூற்றிணன 

பூரைப்படுத்துவதற்கான அறிவுறுத்தல்கள்  
 

 

A. சபாது அறிவுறுத்தல்கள்  

1. இந்த ஆவைம் இரு பகுதிகணள உள்ளடக்கியது  

I. விபரத்திரட்டு படிவம்  

(i) வருமான விபரத்திரட்டு  

(ii) வருமான விபரத்திரட்டு – அட்டவணைகள்  

II. ச ாத்துக்களினதும் சபாறுப்புக்களினதும் கூற்று  (A/L) 

தனியாள் ஒருவர் விபரத்திரட்டு படிவத்ணதயும் (வருமான விபரத்திரட்டு 

மற்றும் அட்டவணைகள்) ச ாத்துக்கள் மற்றும் சபாறுப்புகளினதும் 

கூற்றிணனயும் நிரப்புதல் வவண்டும்.  

2. வருமான விபரத்திரட்டு, அட்டவணைகள் மற்றும் ச ாத்துகளினதும் 

சபாறுப்புகளினதும் கூற்று என்பனவற்ணை நிரப்புவதற்கு முன்னர்  இவ் 

வழிகாட்டிணய வாசிக்கவும். 

 

3. வதிவுள்ள நபர்கள் மற்றும்  வதிவற்ை நபர்கள் 2021.04.01 சதாடக்கம் 

2022.03.31 வணரயிலான காலப்பகுதிக்கு ஊழியம், வியாபாரம், முதலீடு 

மற்றும் ஏணனய மூலங்களிலிருந்தான வருமானத்ணத 2021/2022 

வரிமதிப்பீட்டாண்டிற்குரிய வருமான விபரத்திரட்டில் சவளிப்படுத்த 

வதணவப்படுத்தப்படுகின்ைனர். 
 

4. வதிவுள்ள ஒரு நபரின் வரி மதிப்பிடற்பாலதான வருமானமானது  

அவ்வாண்டுக்கான  ஊழியம் , வியாபாரம் , முதலீடு மற்றும்  ஏணனய  

மூலங்களிலிருந்தான அம்மூலமானது எங்சகங்கு 

எழுகின்ைதாயிருப்பினும்  ,அதிலிருந்தான வருமானம் என்பதுடன் 

வதிவற்ை ஆசளாருவரின் விடயத்தில் அவ்வருமானமானது 

இலங்ணகயில் எழுகின்ை அல்லது இலங்ணகயிலுள்ள 

மூலசமான்றிலிருந்து சபைப்படுகின்ை அளவுக்கு, அவ்வாண்டுக்கான 

ஊழியம்  ,வியாபாரம் ,முதலீடு அல்லது வவறு மூலத்திலிருந்தான 

அவ்வாளின் வருமானமுமாகும் . 
 

5. நீங்கள் விரும்பும்  சமாழியில் வருமான விபரத்திரட்டு உங்களுக்கு 

அனுப்பப்படுகின்ைது. உங்கள் விருப்பு சமாழிணய மாற்ை விரும்பின் 

நீங்கள் உள்நாட்டு இணைவரித் திணைக்களத்தின்  தணலணம 

காரியாலயத்தின் வாடிக்ணகயாளர் தகவல் இற்ணைப்படுத்தல் 
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அலணக அல்லது ஏவதனும் பிராந்திய அலுவலகத்ணத சதாடர்பு 

சகாண்டு உங்கள் வரிச லுத்துநர் சுயவிபரக்வகாணவணய 

இற்ணைப்படுத்தல் வவண்டும்.  
 

6. வருமான விபரத்திரட்டின் அல்லது அட்டவணைகளில் தரவுகணள 

நிரப்பும் கூடுகளில் நிரப்ப வதணவப்படாதவிடத்து அதனுள் ணைபன் (-) 

குறியீட்ணடத் தவிர்த்து “சபாருத்தப்பாடற்ைது” வபான்ைணவ 

எவற்ணையும் எழுத்தில் எழுதுதல் ஆகாது. 

அட்டவணை அல்லது அட்டவணையின் ஒரு பகுதி 

வதணவப்படவில்ணல/ சபாருத்தப்பாடற்ைசதனில் – ஏற்புணடயதன்று- 

என அட்டவணைக்கு குறுக்வக அல்லது அட்டவணையின் அந்த 

பகுதிக்கு குறுக்வக எழுதவும்  

அட்டவணையில் எழுதுவதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள இடம் வபாதுமாக 

காைப்படாதவிடத்து “இணைப்ணப பார்க்கவும்” என குறிப்பிட்டு  

அத்தரவுகணள தரப்பட்ட வடிவணமப்பிற்கு ஒத்த வடிவணமப்பில் 

பிறிசதாரு இணைப்பாக வழங்கப்படுதல் வவண்டும். 

 தரவுகணள  ரியாக நிரப்புவதற்கான உதாரைம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(வரிச லுத்துநருக்கு வியாபார வருமானம் மாத்திரம் காைப்படும் இடத்து)  

 

பிரிவு – 01: வரி கணிப்பீட்டு கூற்று  

பகுதி A –வரிக்கு சபாறுப்புணடய வருமானம்  
ஊழிய வருமானம்       (அட்டவணை1) 10   - - - - - - - - - - 

வியாபார வருமானம் (அட்டவணை2) 20   2 6 5 8 5 0 0 0 0 0 

முதலீட்டு வருமானம் (அட்டவணை3) 30   - - - - - - - - - - 

ஏணனய வருமானம் (அட்டவணை4) 40   - - - - - - - - - - 

வரிமதிப்பிடற்பாலதான வருமானம் 

(10+20+30+40) 50 
  2 6 5 8 5 0 0 0 0 0 
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7. முணையாக நிரப்பப்பட்ட வருமான விபரத்திரட்டு (வருமான விபரத்திரட்டு 

மற்றும் கட்டாயமான அட்டவணைகள்) மற்றும் வதணவப்படும் ஏணனய 

ஆவைங்கள் என்பணவ பிராந்திய அலுவலகங்களுக்கு அல்லது உள்நாட்டு 

இணைவரித் திணைக்களத்தின்  தணலணம அலுவலகத்திற்கு 2022  ,நவம்பர்  30 

ஆம் திகதியன்வைா அல்லது அதற்கு முன்னவரா  கிணடக்கதக்கவாறு 

வநரடியாகவவா அல்லது தபால் மூலவமா அனுப்புதல் வவண்டும்.  
 

8 உள்நாட்டு இணைவரித் திணைக்களமானது தனியாள் வருமான வரி 

விபரத்திரட்டு மற்றும் கட்டாயமான அட்டவணைகணள  மர்ப்பிப்பதற்கு 

உள்நாட்டு இணைவரித் திணைக்களத்தின் இணையதள முகப்பு - 

இலத்திரனியல் வ ணவணய வழங்கிவருகின்ைது. 

 

9.  வரிக் சகாடுப்பனவு    

“தவணை வரிச லுத்துநர் ஒருவர்”, வரி மதிப்பீட்டாண்டுக்கான வரிணய 

வரிமதிப்பீட்டாண்டிற்கு  மர்ப்பிக்கப்பட்ட மதிப்பிடப்பட்ட 

ச லுத்தப்பட வவண்டிய வரிக்கூற்றுக்கு அணமவாக காலாண்டுத் தவணை 

மூலம் மற்றும் இறுதிக் சகாடுப்பனணவ ச லுத்துதல் வவண்டும். 

2021/2022 ஆம் வரி மதிப்பீட்டாண்டுக்கான காலாண்டு தவணை 

ச லுத்தப்பட வவண்டிய திகதி மற்றும் சகாடுப்பனவுக் குறியீடு என்பன 

பின்வரும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளது. 

 

தவணை சகாடுப்பனவுத் திகதி (அன்று அல்லது அதற்கு 

முள்னர்) 

சகாடுப்பனவுக் 

குறியீடு 

1 15 ஆகஸ்ட் 2021 21221 

2 15 நவம்பர் 2021 21222 

3 15 சபப்ரவரி 2022 21223 

4 15 வம  2022 21224 

இறுதி 30
 
ச ப்சதம்பர் 2022 21220 

 

நான்கு தவணைகள் மற்றும் இறுதிக் சகாடுப்பனவு என்பவற்றின் சமாத்தம் 

மற்றும் ஏற்புணடய வரி வரவுகள் 2021/2022 வரி மதிப்பீட்டாண்டின் சமாத்த 

வரிப் சபாறுப்புக்குச்  மமானதாக இருத்தல் வவண்டும். 
 

10. தண்டப் பைம், வட்டி மற்றும் சிணைத்தண்டணன   
 

பிணழயான வருமான விபரத்திரட்டிணன  மர்ப்பித்தல் அல்லது உரிய 

தினத்திற்கு அல்லது அதற்கு முன்னர் வருமான விபரத்திரட்டிணன 

 மர்ப்பிக்கத் தவறுதல் அல்லது வருமான விபரத்திரட்டிணன 

 மர்ப்பிக்காதிருத்தல் என்பவற்றுக்கு, தண்டப்பைம் அல்லது சிணைத் 

தண்டணன விதிக்கப்படும்.  
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உரிய தினத்தில் வரி ச லுத்தத் தவறின் கீழ்வரும் தண்டப்பைத்திற்கும் 

வட்டிக்கும் ஆளாவீர்கள்: 
 

 தாமதமாக வருமான வரி விபரத்திரட்டிணனக் வகாணவயிடல் 
 

(i) ச லுத்த வவண்டிய வரித் சதாணகயின் 5% வீதத்துடன், வமலும் 

வகாணவயிடத் தவறும் ஒவ்சவாரு மாதமும் அல்லது மாதத்தின் 

பகுதிக்கும் ச லுத்த வவண்டிய வரியின் 1% வீதம்: மற்றும்  
 

(ii) ரூபா 50,000/- உடன் வமலும் 2022 நவம்பர் 30 இற்கு பின்னர் 

சதாடர்ந்துவரும் ஒவ்சவாரு மாதமும் அல்லது  ஒரு மாதத்தின் ஒரு 

பகுதிக்கு வமலதிகமாக ரூபா 10,000/- உம்  
 

என்பவற்றுள், அதிகமான சதாணகக்குச்  மமான தண்டப்பைத்துக்கு 

உட்படுதல் வவண்டும். 
 

 உண்ணமக்குப் புைம்பான அல்லது தவைான கூற்சைான்ணை 

வழங்குவதற்கான தண்டமானது ரூபா 50,000 அல்லது அக் கூற்றிணன 

அடிப்பணடயாக சகாண்டு தீர்மானிக்கப்பட்ட ச லுத்த வவண்டிய 

வரிக்குணைப்புத் சதாணக அல்லது மீளப்சபை வவண்டிய சதாணகயின் 

அதிகரிப்பு, ஆகிய சதாணககளில் எத்சதாணக அதிகமானவதா அத் 

சதாணகயாகும்.  
 

 விபரத்திரட்டிணன வகாணவயிட தவறும் ஒரு நபர் ரூபா 1 மில்லியணன 

விஞ் ாத தண்டப்பைத்திற்கு அல்லது ஓராண்டு காலத்ணத விஞ் ாத  

சிணைத்தண்டணனக்கு அல்லது அத் தண்டப்பைம் மற்றும் 

சிணைத்தண்டணன ஆகிய இரண்டுக்கும் ஆளாக வவண்டிவயற்படும். 
 

 முழுவணதயும் அல்லது ஒரு பகுதிவயனும ச லுத்தத்தவறின்; 

 

- உரிய திகதியில் தவணைக் சகாடுப்பனவு ஒன்றிணன ச லுத்த தவறின்  

ச லுத்தப்பட வவண்டிய ஆனால் ச லுத்தப்படாத வரியின் 10% இற்கு 

 மனான  தண்டப்பைத்ணத ச லுத்த சபாறுப்புணடயவராவார்.  

- ஒரு வரிக் காலப்பகுதிக்கு உரிய திகதியன்று அல்லது வரி மதிப்பீட்டு 

அறிவித்தலில் குறிபிடப்பட்டுள்ள சகாடுப்பனவுத் திகதியன்று ச லுத்த 

வவண்டிய வரி மீதி இருப்பின், ச லுத்தப்பட வவண்டிய ஆனால் 

ச லுத்தப்படாத வரியின் 20% இற்கும், பிந்திய காலத்தின் ஒவ்சவாரு 

மாதமும் அல்லது மாதம் ஒன்றின் பகுதிக்கு 1.5% வட்டிக்கும் 

சபாறுப்புணடயவராவார். 
 

10. குறிப்பிடப்பட்ட படிவம் – விபரத்திரட்டு படிவமானது 2017 ஆம் ஆண்டின் 

24 ஆம் இலக்க உண்ைாட்டரசிணைச்  ட்டத்தின் (இதனகத்து பின்னர் உ.இ. 

 ட்டம் என குறிப்பிடப்படும்) 126 ஆம் பிரிவின் கீழ் உள்நாட்டு இணைவரித் 

திணைக்கள ஆணையாளர் நாயகத்தினால் குறிப்பிடப்படுவதுடன்  

2021/2022 (2021 ஏப்பிரல் 1 முதல் 2022 மார்  31 ஆம் திகதி வணரயிலான 

காலப்பகுதி) ஆம் வரி மதிப்பீட்டாண்டிற்கான வருமானம் மற்றும் ஏணனய 

விபரங்கணள சவளிப்படுத்தவும் வதணவப்படுத்தப்படுகின்ைது.  
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B. விபரத்திரட்டு படிவத்திணன பூர்த்தி ச ய்வதற்கான 

அறிவுறுத்தல்கள்  

 

I. வருமான விபரத்திரட்டிணன பூர்த்தி ச ய்வதற்கான அறிவுறுத்தல்கள்  

 இப் பகுதி இரு பிரிவுகணளக் சகாண்டுள்ளது; 

பிரிவு 1 -  வரி கணிப்பீட்டுக் கூற்று   

பிரிவு 2 –  சவளிப்படுத்தல் 

 

பிரிவு 1 – வரி கணிப்பீட்டுக் கூற்று  

 இப் பிரிவு ஐந்து பகுதிகணள உள்ளடக்கியது; 

பகுதி A – வரிக்கு சபாறுப்புணடய வருமானம்  

பகுதி B – வரி மதிப்பிடற்பாலதான வருமானத்திலிருந்தான 

கழிப்பனவுகள்  

பகுதி C – ச லுத்தப்படத்தக்க வரி கணிப்பீடு  

பகுதி D – விலக்களிக்கப்பட்ட வருமானம்  

பகுதி E -  கட்டாயமான அட்டவணைகள் 
 

விபரத்திரட்டின் “பிரிவு 1” இணன நிரப்புவதற்கு முன்னர், ஏற்புணடய 

அட்டவணைகள் நிரப்பப்படுதல் வவண்டும்.  

அதன் பிரகாரம், வருமான விபரத்திரட்டு - அட்டவணைகணள பூர்த்தி 

ச ய்வதற்கான அறிவுறுத்தல்கணள பின்பற்றி பின்னர் வருமான 

விபரத்திரட்டின் மீதமுள்ள பகுதிகணள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டவாறு  

பூர்த்தி ச ய்யவும்.  

வருமான விபரத்திரட்டின் பகுதி  ஏற்புணடய கூடு 

பகுதி A 

வரிமதிப்பிடற்பாலதான வருமானம் 

- கூடு 50 

பகுதி B 

சமாத்த நிவாரைங்கள் 

வரிமதிப்பிடற்பாலதான வருமானத்திலிருந்தான 

சமாத்த கழிப்பனவுகள்  

வரியிடற்பாலதான வருமானம் 

 

- 

- 

 

- 

 

கூடு 90 

கூடு 110 

 

கூடு 120 

பகுதி C 

ச லுத்தப்படத்தக்க சமாத்த  வரி  

ச லுத்தப்படத்தக்க வரி மீதி 

வகாரப்பட்ட மீளளிப்பு  

 

- 

- 

- 

 

கூடு 170 

கூடு 190 

கூடு 200 
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பகுதி D 

சமாத்த விலக்களிக்கப்பட்ட வருமானம் 

 

- 

 

கூடு 210 

பகுதி E 

கட்டாயமான அட்டவணைகள் 

 

- 

 

 

 விபரத்திரட்டு அல்லது விபரத்திரட்டின் ஒரு பகுதி அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

கைக்காளர் அடங்கலாக சகாடுப்பனவு அடிப்பணடயில் வவறு எவவரனும் 

நபரினால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளசதனில் “ஆம்” என அணடயாளம் இடுக 

இல்ணல எனில் “இல்ணல” என அணடயாளம் இடுக “ஆம் என 

அணடயாளமிடப்பட்டிருப்பின் சவளிப்படுத்தலின் பகுதி  – A இணன 

பூரைப்படுத்தி, அவரினால் வழங்கப்பட்ட  ான்றிதழ்கணள இணைக்கவும் 

ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட நபர்கள் ஈடுபட்டுள்ளார்கள் எனில் வமவல 

குறிப்பிட்டுள்ள விபரங்கணள பூரைப்படுத்துவதற்கு பிறிசதாரு தாணளப் 

பயன்படுத்துவதுடன் அதணன விபரத்திரட்டுடன் இணைக்கவும். 

  உண்ைாட்டரசிணைச்  ட்டத்தின் 126 ( )4  ஆம் பிரிவின் பிரகாரம்,  வரி 

ச லுத்துநர்  அல்லது வரி ச லுத்துநரினால் முணையாக 

அதிகாரமளிக்கப்பட்ட முகவர்,  விபரத்திரட்டு  ரியானது எனவும் 

பூரைமானது எனவும் உறுதிப்படுத்தி ணகசயாப்பமிடல் வவண்டும். 

 

 ஆகவவ, வரிச லுத்துநர் அல்லது வரிச லுத்துநரினால் முணையாக 

அதிகாரமளிக்கப்பட்ட முகவர், சவளிப்படுத்தலின் பகுதி A அல்லது பகுதி B 

இல் அவரது சபயணரக் குறிப்பிட்டு ணகசயாப்பமிடல் வவண்டும்.  

II.  வருமான விபரத்திரட்டு – அட்டவணைகணள நிரப்புவதற்கான 

அறிவுறுத்தல்கள்  
 

 வருமான விபரத்திரட்டுடன் பின்வரும் அட்டவணைகள் தரப்பட்டுள்ளன.  

அட்டவணை 1 – ஊழிய வருமானம் 

அட்டவணை 2 – வியாபார வருமானம் 

அட்டவணை 3 – முதலீட்டு வருமானம் 

அட்டவணை 4 – ஏணனய வருமானம் 

அட்டவணை 5 – தணகணமயளிக்கும்  சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் 

ச லவின நிவாரைம்  

அட்டவணை 6 – இறுதி பிடித்துணவத்தல் சகாடுப்பனவுகள் மீதான 

பிடித்து ணவத்தல் வரி 
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அட்டவணை 7 – முற்பை வருமான வரி அல்லது பிடித்துணவத்தல் 

வரி 

அட்டவணை 8 – வரி கணிப்பீடு 

அட்டவணை 9 – வரி வரவுகள் 

அட்டவணை 10 –  நட்ட திருத்தம் 

 

வமற்கூைப்பட்ட அட்டவணைகளில் உங்களுக்கு ஏற்புணடய அட்டணைகணள 

மாத்திரம் வதர்ந்சதடுத்து பூரைப்படுத்தவும்.    

விபரத்திரட்டிணன நிரப்புவதற்கு ஒருங்கிணைவாகக் காைப்படும் 

அட்டவணைகள், கட்டாயமான அட்டவணைகளாக கருதப்படும். கீவழ 

காட்டப்பட்டுள்ள அட்டவணை கட்டாயமான அட்டவணைகளாக 

கருதப்படும் சில  ந்தர்ப்பங்கணள குறிக்கின்ைது.  

 

 

அட்டவணை 5, அட்டவணை 6 மற்றும் அட்டவணை 7 என்பணவ வமவல 

குறிப்பிட்ட அட்டவணைகளுக்கு வமலதிகமாக முணைவய ஏவதனும் 

“தணகணமயளிக்கும் சகாடுப்பனவுகள்”, மற்றும் ச லவின நிவாரைம், 

“இறுதி பிடித்துணவத்தல் சகாடுப்பனவின் மீதான பிடித்துணவத்தல் வரி” 

மற்றும் “முற்பை வருமான வரி / பிடித்துணவத்தல் வரி” என்பவற்ணை வகாரும்/ 

சவளிப்படுத்தும் தனியாசளாருவருக்கு அத்தியாவசியமானதாகும். 

தனியாள் வருமானம் 
அட்டவணைகள் 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ஊழிய வருமானம் மாத்திரம்   √ - - -    √ √  

2 வியாபார வருமானம் மாத்திரம் - √ - -    √ √  

3 இறுதி பிடித்துணவத்தல் வரி 

உடனான வியாபார வருமானம் 

மற்றும்  முதலீட்டு வருமானம் 

- √ √ -  √  √ √  

4 பிடித்துணவத்தல் வரி அல்லது 

முற்பை வருமான வரியுடனான 

முதலீட்டு வருமானம் மாத்திரம் 

- - √ -   √ √ √  

5 தணகணகயளிக்கும் 

சகாடுப்பனவுடன் ஏணனய 

வருமானம் மாத்திரம் 

- - - √    √ √  

6 இறுதி பிடித்துணவத்தல் வரி மற்றும் 

பிடித்துணவத்தல் வரி அல்லது 

முற்பை வருமான வரியுடனான 

ஊழிய வருமானம், வியாபார 

வருமானம், முதலீட்டு வருமானம் 

மற்றும் ஏணனய வருமானம்  

√ √ √ √   √ √ √  

7 மு/சகா/வ வருடத்தின் வபாதான 

நட்டத்துடன் வியாபர வருமானம் 

மட்டும்  

- √ - -    - - √ 
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2. அட்டவணைகணள நிரப்புவதற்கு பின்வரும் படிகணளப் பின்பற்ைவும்  

படி 1 – வருமான மூலம் மற்றும் வமற்சகாள்ளப்பட வவண்டிய வரி 

வகாரிக்ணககளுக்கான கட்டாயமான அட்டவணைகணள சதரிவு 

ச ய்யவும். 

படி 2 – கட்டாயமான அட்டவணைகணள பூர்த்தி ச ய்து வழங்கப்பட்ட 

வழிகாட்டல்களின் பிரகாரம் அட்டவணைகளிலுள்ள 

சதாணககணள வருமான விபரத்திரட்டுக்கு எடுத்துச் 

ச ல்லவும்  

அட்டவணை 1- ஊழிய வருமனாம் 

1. விலக்கப்பட்ட சதாணககள் ஏவதனும் இருப்பின் அவற்ணை கழித்த பின்னர் , 

உண்ணம அடிப்பணடயில் 2022  மார்ச் 31 வணரயிலான காலப்பகுதிக்கு  (T10 

படிவத்துக்கு அணமவாக வதறிய ஊதியம் ) ஊழிய வருமானத்ணத பதியவும். 

வரி 101 *A முதன்ணம ஊழியத்திலிருந்தான ஏவதனும் ஊதியம்  

வரி 106 *A முதன்ணம ஊழியத்திலிருந்தான ஏவதனும் முடிவுறுத்தல் நன்ணமகள்  

வரி 101 *B  இரண்டாம் ஊழியத்திலிருந்தான ஏவதனும் ஊதியம்   

வரி 106 *B  இரண்டாம் ஊழியத்திலிருந்தான ஏவதனும் முடிவுறுத்தல் நன்ணமகள்  

 

(ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட முதலாம் அல்லது இரண்டாம் ஊழியத்திலிருந்தான 

ஊதியம் அல்லது முடிவுறுத்தல் நன்ணமகள் காைப்படின் அட்டவணை 1 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ள வமலதிக வரிகணள பயன்படுத்தவும் - கூடுகள் 101 மற்றும் 

106.)   

2 அட்டவணை I இன் பகுதி I இல் நிரல்கள் 102 மற்றும் 103, 107 மற்றும் 108 

கீழ் ஏற்புணடய வரிகளில் வமற்கூைப்பட்ட ஊழிய வருமானத்தின் 

விபரங்கணள சவளிப்படுத்தவும் . 

3 நிரல் 104 இன் கூட்டுத்சதாணகணய 105 ஆம் கூட்டிலும் , நிரல் 109  இன் 

கூட்டுத்சதாணகணய 110ஆம் கூட்டிலும் பதியவும்  

4  110ஆம் கூட்டில் உள்ள சதாணகணய 8 ஆம் அட்டவணையின் 802.1 ஆம் 

கூட்டிற்கு சகாண்டு ச ல்லவும்.” 

5 அதன் பின்னர்  105 ஆம் கூட்டினதும் 110ஆம் கூட்டினதும் கூட்டுத் 

சதாணகணய இந்த அட்டவணையின் 111 ஆம் கூட்டில் பதியவும். 111 ஆம் 

கூட்டில் உள்ள சதாணகணய வருமான விபரத்திரட்டின் கூடு 10 - ஊழிய 

வருமானத்திற்கு சகாண்டு ச ல்லவும். 

6  விலக்களிக்கப்பட்ட சதாணககள் - ஊழிய வருமானத்துடன் 

சதாடர்புணடய விலக்களிக்கப்பட்ட சதாணககளின் விபரங்கணள 

அட்டவணை 1 இன் பகுதி 11 இல் சவளிப்படுத்தவும் . 

 

(சபைத்தக்க விலக்களிக்கப்பட்ட சதாணககளின் நிரல் இந்த வழிகாட்டியின் 

இறுதியில் இணைப்பு 2 இல் தரப்பட்டுள்ளது ) 
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இறுதியாக கூடு 115 இலுள்ள ஊழிய வருமானத்தின் சமாத்த 

விலக்களிப்புகணள வருமான விபரத்திரட்டின்  கூடு 210 – சமாத்த 

விலக்களிக்கப்பட்ட வருமானத்தில் பதியவும்    

விலக்களிக்கப்பட்ட வியாபார வருமானம் (கூடு 216) மற்றும்/அல்லது 

விலக்களிக்கப்பட்ட முதலீட்டு வருமானமும் (கூடு 317) இருப்பின் 

அவற்ணை விலக்களிக்கப்பட்ட ஊழிய வருமானத்துடன் கூட்டி (கூடு 115) 

சமாத்த சதாணகணய வருமான விபரத்திரட்டின் சமாத்த 

விலக்களிக்கப்பட்ட வருமானம் -  கூடு 210 இற்கு சகாண்டு ச ல்லவும்.  

 

அட்டவணை 2 – வியாபார வருமானம் 
 

1 ஏக உரிணமத்துவம் , பங்குணடணமயிலிருந்தான பங்காளரின் வியாபார 

வருமானம் மற்றும் நம்பிக்ணக நிதியத்திலிருந்தான பயன்சபறுநரின் 

வியாபார வருமானம் ஆகிய பிரிவுகளிலிருந்து  சபைப்படும்  வியாபார  

வருமானங்கணள சவவ்வவைாக உறுதிப்படுத்துங்கள். 

 

2. வமவல கூைப்பட்ட வியாபார வருமானத்தின் விபரங்கணள 2 ஆம்  

அட்டவணையின்    பகுதி  I  இன்  201, 202, 205, 206, 207, 210, 211 மற்றும் 212  

நிரல்களின் உரிய வரிகளில் சவளிப்படுத்தவும் . 

 

3. கூடுகள் 204, 209 மற்றும் 214 இன் கூட்டுத்சதாணகணய கூடு 215 இற்கு 

சகாண்டு ச ல்லவும். கூடு 215 இலுள்ள சதாணகணய  வருமான 

விபரத்திரட்டின் கூடு 20 – வியாபார வருமானத்திற்கு சகாண்டு ச ல்லவும்.  

 

4. விலக்களிக்கப்பட்ட சதாணககள் - வியாபார வருமானத்துடன் 

சதாடர்புணடய விலக்களிக்கப்பட்ட சதாணககணள அட்டவணை 2 இன் 

பகுதி III இல் சவளிப்படுத்தவும்.  

(சபைத்தக்க நிவாரைங்களின் நிரல் இந்த வழிகாட்டியின் இறுதியில் இணைப்பு 

2 இல் தரப்பட்டுள்ளது)  

இறுதியாக 216 ஆம் கூட்டிலுள்ள சமாத்த விலக்களிக்கப்பட்ட வியாபார 

வருமானத்ணத வருமான விபரத்திரட்டின் சமாத்த விலக்களிக்கப்பட்ட 

வருமானம் - கூடு 210  இல் பதியவும் 

[விலக்களிக்கப்பட்ட ஊழிய வருமானம் (கூடு 115) மற்றும்/அல்லது 

விலக்களிக்கப்பட்ட முதலீட்டு வருமானமும் (கூடு 317) இருப்பின் அவற்ணை 

விலக்களிக்கப்பட்ட வியாபார வருமானத்துடன் கூட்டி (கூடு 216) சமாத்த 

சதாணகணய கூடு 210 க்கு சகாண்டு ச ல்லவும். ] 
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அட்டவணை 3 – முதலீட்டு வருமானம் 

 

1. ஏக உரிணமத்துவம், பங்குடணமயிலிருந்தான முதலீட்டு வருமானத்தின் 

பங்காளரின் பங்கு மற்றும் நம்பிக்ணக நிதியத்திலிருந்தான முதலீட்டு 

வருமானத்தின் பயன்சபறுநரின் பங்கு ஆகியவற்றிலிருந்து சபைப்படும் 

முதலீட்டு வருமானத்ணத சவவ்வவைாக உறுதி ச ய்து அவற்ணை 

அட்டவணை 3 இன் பகுதி 1 இன் ஏற்புணடய கூடுகளில் பதியவும்.  

2 கூடுகள் 304, 309 மற்றும்  314 இன் கூட்டுத்சதாணகயிணன 315 ஆம்  கூட்டிற்கு 

சகாண்டு ச ல்லவும். 315 ஆம் கூட்டிலுள்ள சதாணகயிணன வருமான  

விபரத்திரட்டின்  30ஆம்  கூட்டிற்கு சகாண்டு ச ல்லவும். இந்த சதாணக  

முதலீட்டு  வருமானத்திலிருந்தான வருமானமாக  காைப்படும். 

3 நிவாரைங்கள்   

 வாடணக வருமானத்திற்கான நிவாரைம் -  

வாடணக வருமானத்தின் 25 வீத நிவாரைம் கழிக்கப்படலாம்   

அத்தணகய சதாணககணள அட்டவணை 10 இன் 979 ஆம் வரியில் பதியவும்.   

இத் சதாணகணய அட்டவணை 3 இன் 316 ஆம் கூட்டிற்கு சகாண்டு 

ச ல்லவும். பின்னர் இத் சதாணகணய வருமான விபரத்திரட்டின் 60 ஆம் 

கூட்டிற்கு சகாண்டு ச ல்லவும்.  

4 முதலீட்டு வருமானத்துடன் சதாடர்புணடய விலக்களிக்கப்பட்ட 

சதாணககளின் விபரங்கணள  அட்டவணை 3 இன் பகுதி III இல் 

சவளிப்படுத்தவும்.  

(விலக்களிக்கப்பட்ட சதாணககளின் நிரல் இந்த வழிகாட்டியின் இறுதியில் 

இணைப்பு 2 இல் தரப்பட்டுள்ளது.) 

இறுதியாக அட்டவணை 1 இன் 115 ஆம் கூடு ( விலக்களிக்கப்பட்ட ஊழிய 

வருமானம்), அட்டவணை 2 இன் 216 ஆம் கூடு (விலக்களிக்கப்பட்ட முதலீட்டு 

வருமானம்) மற்றும் அட்டவணை 3 இன் 317 ஆம் கூடு (விலக்களிக்கப்பட்ட 

முதலீட்டு வருமானம்) என்பவற்றின்  கூட்டுத் சதாணகயிணன வருமான 

விபரத்திரட்டின் 210 ஆம் கூடு – சமாத்த விலக்களிக்கப்பட்ட வருமானத்தில் 

பதியவும்  

 

அட்டவணை  4 – ஏணனய வருமானம் 

1. வமற்கூைப்பட்ட  வருமானத்தின் விபரங்கணள 401 ஆம் நிரலின் 

சதாடர்புணடய வரிகளில் பதியவும்.   

2. 403 ஆம் கூட்டில் உள்ள சதாணககணள வருமான விபரத்திரட்டின் 40 ஆம் 

கூட்டிற்கு சகாண்டு ச ல்லவும்.  
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அட்டவணை 5 – தணகணமயளிக்கும் சகாடுப்பனவுகள் மற்றும்  

ச லவின நிவாரைம் 

 

தணகணமயளிக்கும் சகாடுப்பனவுகளின்  பட்டியல் இணைப்பு 3 இல் 

தரப்பட்டுள்ளது.   

அட்டவணை 5 இல் ஐந்து உப அட்டவணைகள் காைப்படுகின்ைன.  

 அட்டவணை 5A – இந்த வருடத்தின் வபாது வமற்சகாள்ளப்பட்ட 

தணகணமயளிக்கும் சகாடுப்பனவுகள் (2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் 

இலக்க உண்ைாட்டரசிணைச்  ட்டம் மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டின் 10 

ஆம் இலக்க திருத்தப்பட்டச்  ட்டங்களின் பிரகாரம்)  

 அட்டவணை 5B – 2020/2021 ஆம் வரி மதிப்பீட்டாண்டிலிருந்து 

முன்சகாண்டு வரப்பட்ட  தணகணமயளிக்கும் சகாடுப்பனவுகளுக்காக 

(2002 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு இணைவரிச்  ட்டத்தின் 

பிரகாரம் 2018.4.1 இற்கு முன்னரான தணகணமயளிக்கும் 

சகாடுப்பனவுகளிலிருந்து)  

 அட்டவணை 5C – இவ் வருடத்தில் வமற்சகாள்ளப்பட்ட ச லவின 

நிவாரைத்திற்கு ( 2021 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க திருத்தப்பட்ட 

உள்நாட்டு இணைவரிச்  ட்டத்தின் பிரகாரம்) 

 அட்டவணை  5D – இவ் வருடத்தில்  வதிவுள்ள ஆசளாருவரினால் 

அவரது வளவில் வமற்சகாள்ளப்பட்ட சூரிய கலங்கள் 

சபாருத்துவதற்கான ச லவினத்திற்கு (2021 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் 

இலக்க திருத்தப்பட்ட உள்நாட்டு இணைவரிச்  ட்த்தின பிரகாரம் 

(ஒவ்சவாரு வருடத்திற்கும் உயர்ந்தபட் ம் ரூபா 600,000/-  அல்லது 

உண்ணமயான ச லவினம் என்பவற்றுள் குணைவான சதாணக)) 

 அட்டவணை 5E -  சினிமா படக் ணகத்சதாழில் மீதான ச லவினத்திற்கு 

(சினிமா அரங்ணக நிருமாணித்தல் மற்றும் கருவிகணள சபாருத்துதல் 

அல்லது வமம்படுத்தல் என்பவற்றிற்கான ச லவினங்கள் (2021 ஆம் 

ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க திருத்தப்பட்ட உள்நாட்டு இணைவரிச் 

 ட்டத்தின் பிரகாரம்)). 

  

 தணகணமயளிக்கும் சகாடுப்பனவுகள் 

1. ஏவதனும் தணகணமயளிக்கும் சகாடுப்பனவுகள் காைப்படின் 

அவற்றிணன அட்டவணை 5A மற்றும் அட்டவணை 5B இன் 

ஏற்புணடய கூடுகளில் பதியவும் 

2. அட்டவணை 05 இன் நிரல் 503  மற்றும் 507 இன் கூட்டுத்சதாணகணய 

முணைவய கூடு 504 மற்றும் கூடு 509 இற்கு சகாண்டு ச ல்லவும் . 

3. அட்டவணை 5D இன் 527 ஆம் கூட்டிலுள்ள சதாணகணய 

அட்டவணை 5A இன் 503.5 ஆம் கூட்டிற்கு சகாண்டு ச ல்லவும்.  
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4. பின்னர் 504 ஆம் கூட்டினதும் 509 ஆம் கூட்டினதும் 

கூட்டுத்சதாணகணய கழிக்கப்படற்பாலதான தணகணமயளிக்கும் 

சகாடுப்பனவுகணள அணடவதற்காக 510 ஆம் கூட்டிற்கு சகாண்டு 

ச ல்லவும்.  

5. 510 ஆம் கூட்டிலுள்ள சதாணகணய வருமான விபரத்திரட்டின் 100 ஆம் 

கூட்டிற்கு சகாண்டு ச ல்லவும். இந்த சதாணகயானது, இந்த வரி 

மதிப்பீட்டாண்டிற்கான கழிக்கப்படற்பாலதான தணகணமயளிக்கும் 

சகாடுப்பனவின் சமாத்த சதாணகயாக காைப்படும். 

 ச லவின நிவாரைம் 

1. ச லவின நிவாரைம் ஏவதனும் காைப்படின் அவற்றிணன 

அட்டவணை 5C அட்டவணை 5D மற்றும் அட்டவணை 5E இன் 

ஏற்புணடய கூடுகளில் பதியவும். 

2. 512 ஆம் நிரலின் கூட்டுத்சதாணகணய அட்டவணை 5C இன் 513 ஆம் 

கூட்டில் பதியவும்  

3. பின்னர், சமாத்த கழிக்கப்படற்பாலதான ச லவின நிவாரைத்ணத 

அணடவதற்கு ரூபா 1,200,000 அல்லது 513 ஆம் கூட்டில் உள்ள சதாணக 

என்பவற்றுள் குணைவான சதாணகணய 514 ஆம் கூட்டிற்கு சகாண்டு 

ச ல்லவும் 

4. 516 ஆம் கூட்டிலுள்ள சதாணகணய அட்டவணை 5C இன் 513.b ஆம் 

கூட்டிற்கு சகாண்டு ச ல்லவும். 

5. 514 ஆம் கூட்டிலுள்ள சதாணகணய வருமான விபரத்திரட்டின் 70 ஆம் 

கூட்டிற்கு சகாண்டு ச ல்லவும். இத் சதாணகயானது இவ் வரி 

மதிப்பீட்டாண்டிற்குரிய கழிக்கப்படற்பாலதான சமாத்த ச லவின 

நிவாரைமாக காைப்படும்.  

 

அட்டவணை 6 – இறுதி பிடித்துணவத்தல் சகாடுப்பனவுகளில் பிடித்து 

ணவத்தல் வரி 

இறுதி பிடித்துணவத்தல் சகாடுப்பனவுகள், இறுதியற்ை பிடித்துணவத்தல் 

சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் பிரவயாகிக்கத்தக்க வரி வீதங்கள் என்பனவற்றின் 

அட்டவணை பின்னிணைப்பு 4 இல் தரப்பட்டுள்ளது.  

1. அட்டவணை 6 ஆனது பின்வருமாறு இரண்டு உப அட்டவணைகணள 

சகாண்டுள்ளது; 

A. அட்டவணை 6A – பிடித்துணவத்தல் முகவரினால் கழிக்கப்பட்ட 

பிடித்துணவத்தல் வரி    

B. அட்டவணை 6B - பிடித்துணவத்தல் முகவரினால் கழிக்கத்தவறிய 

பிடித்துணவத்தல் வரி  
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2. அட்டவணை 6A – இறுதி பிடித்துணவத்தல் சகாடுப்பனவுகள் – 

பிடித்துணவத்தல் முகவரினால் கழிக்கப்பட்ட பிடித்துணவத்தல் வரி  – 

 

பிடித்துணவத்தல் முகவரினால் கழிக்கப்பட்ட பிடித்துணவத்தல் வரிக்கான 

ஒவ்சவாரு இறுதி பிடித்துணவத்தல் சகாடுப்பனவின் விபரங்கணள 601 

முதல் 606 வணரயிலான நிரல்களின் கீழ் பதியவும். கழிக்கப்பட்ட சமாத்த 

இறுதி பிடித்துணவத்தல் வரியிணன கூடு 607 இல் பதியவும்.  

 

3. அட்டவணை 6B – இறுதி பிடித்துணவத்தல் சகாடுப்பனவுகள் – 

பிடித்துணவத்தல் முகவரினால் கழிக்கத்தவறிய பிடித்துணவத்தல் வரி  

 

பிடித்துணவத்தல் முகவரினால் கழிக்க சபாறுப்புணடயதாக இருந்த வபாதும் 

முகவரினால் கழிக்கப்படாத பிடித்துணவத்தல் வரியின் விபரங்கணள 

அட்டவணை 6B இன் 608 முதல் 613 வணரயிலான நிரல்களின் கீழுள்ள 

தரப்பட்ட வரிகளில் பதியவும். 612 ஆம் நிரலின் கூட்டுத் சதாணகணய 614 ஆம் 

கூட்டில் பதியவும். 

இறுதியாக கூடு 614 இலுள்ள சதாணகணய அட்டவணை 8 – வரி 

கணிப்பீட்டின் கூடு 811 இற்கு சகாண்டு ச ல்லவும்.  
 

அட்டவணை 7 – முற்பை வருமான வரி (மு.வ.வ - AIT) / பிடித்துணவத்தல் வரி 

(பி.ணவ.வ. - WHT) 

 

i. இந்த அட்டவணை கீழ் வருமாறு மூன்று உப அட்டவணைகணள 

சகாண்டுள்ளது; 

A. அட்டவணை 7A – பிடித்துணவத்தல் முகவரினால் கழிக்கப்பட்ட 

முற்பை வருமான வரி/பிடித்துணவத்தல் வரி 

B. அட்டவணை 7B – பிடித்துணவத்தல் முகவரினால் கழிக்கத் 

தவறிய பிடித்துணவத்தல் வரி  

C. அட்டவணை 7C – பங்குடணமயிலிருந்தான முற்பை வருமான 

வரி 

2. முற்பை சபறுணககள் அடங்கலாக பிடித்துணவத்தல் வரி கழிக்கப்பட்ட 

சகாடுப்பனவுகளின் விபரங்கணள பின்வருமாறு பதியவும்; 

முற்பை வருமான வரி / 

பிடித்துணவத்தல் வரி சகாடுப்பனவு  

அட்டவணை ஏற்புணடய நிரல்கள்/கூடு  

A. முற்பை வருமான வரி/ 

பிடித்துணவத்தல் வரி – 

பிடித்துணவத்தல் முகவரினால் 

கழிக்கப்பட்டது 

அட்டவணை 7A நிரல்கள் 701 இலிருந்து 706 

வணர 
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B. பிடித்துணவத்தல வரி – 

பிடித்துணவத்தல் முகவரினால் 

கழிக்க தவறியது  

அட்டவணை 7B நிரல்கள் 712 இலிருந்து 717 

வணர 

C. பங்குடணமயிலிருந்தான 

முற்பை வருமான வரி  

அட்டவணை 7C கூடு 723, 724 

 

3. சபறுணககளின் சவவ்வவறு மூலம் மற்றும் வணககளுக்கு தனித்தனி 

வரிகணள பயன்படுத்தவும். (உ+ம் வாடணக, வ ணவக் கட்டைம், 

அரசுரிணமப் பைம் வபன்ைணவ). மூலங்கணள குறிப்பிடும் வபாது,  

- சபறுணக வியாபார வருமானமாக இருப்பின் B எனக் குறிப்பிடவும், 

- சபறுணக முதலீட்டு வருமானமாக இருப்பின் I எனக் குறிப்பிடவும்.  

சபறுணகயின் வணகணய குறிப்பிடும் வபாது, வருமான வணக 

வாடணகயாக இருப்பின் R எனக் குறிப்பிடவும்.   

அதன் பிரகாரம் நிரல் 701 இன் .1 முதல் .5 வணரயிலான வரிகள் சவவ்வவறு 

மூலம் மற்றும் வணககளுக்கு பின்வருமாறு காைப்படும்; 

 

உ+ம். வியாபாரத்திலிருந்தான வாடணக வருமானம்  – B-வாடணக 

முதலீட்டிலிருந்தான வாடணக வருமானம்  – I-வாடணக 

 

4. அட்டவணை 7 A – முற்பை வருமான வரி/பிடித்துணவத்தல் வரி – 

பிடித்துணவத்தல் முகவரினால் கழிக்கப்பட்டணவ  

i. ஒவ்சவாரு முற்பை வருமான வரி/பிடித்துணவத்தல் வரி கழிப்பனவுகளின் 

விபரங்கணளயும் (முற்பை சகாடுப்பனவின் மீதான முற்பை வருமான வரி/ 

பிடித்துணவத்தல் வரி அடங்கலாக) “அட்டவணை 7 A இன் 701 முதல் 706 

வணரயிலான நிரல்களின்” கீழ் பதியவும்  

ii. கூடு 706  – பிடித்துணவத்தல் முகவரினால் கழிக்கப்பட்ட முற்பை வருமான 

வரி / பிடித்துணவத்தல் வரியின் சமாத்தத்ணத கூடு 707 இல் பதியவும். 2020/2021 

ஆம் வரி மதிப்பீட்டாண்டிலிருந்தான முற்பை சபறுணக மீதான 

முன்சகாண்டு வரப்பட்ட முற்பை வருமான வரி / பிடித்துணவத்தல் வரி 

என்பவற்றிணன கூடு 708 இல் பதியவும்.  

iii கூடு 707 மற்றும் கூடு 708 இன் கூட்டுத் சதாணகணய கூடு 709 இல் பதியவும்.  

பின்வருமாறு சதரிவு ச ய்திருப்பின்; 

 2021/2022 ஆம் வரிமதிப்பீட்டாண்டிலுள்ள சமாத்த முற்பை 

வருமான வரி/பிடித்துணவத்தல் வரிணய வகார சதரிவு ச ய்திருப்பின்,  

கூடு 709 இலுள்ள சதாணகணய கூடு 710 இல் பதியவும். சமாத்த 

வரணவ வகாருவதற்கு  கூடு 710 இலுள்ள சதாணகணய அட்டவணை 9 

இன் கூடு 908 இல் பதியவும்.  பின்னர் கூடு 711 இலுள்ள சதாணக  

பூச்சியமாக காைப்படும; அல்லது 
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பின்வருமாறு சதரிவு ச ய்திருப்பின்; 

 எதிர்வரும் வரி மதிப்பீட்டாண்டுகளில் கழிக்கப்படுவதற்கு முற்பை  

சபறுணககள் மீது பிடித்துணவத்தல் வரி முன்சகாண்டு ச ல்ல சதரிவு 

ச ய்திருப்பின், இந்த வரி மதிப்பீட்டாண்டில் சமாத்த கழிக்கப்பட்ட 

பிடித்துணவத்தல் வரியிணன கூடு 707 இல் பதியவும்.   முற்பை 

சபறுணக மீது கழிக்கப்பட்ட முன்சகாண்டுவரப்பட்ட முற்பை 

வருமான வரி/பிடித்துணவத்தல் வரி கூடு 708 இல் பதியப்படுதல் 

வவண்டும்.  “2021/2022 ஆம் வரி மதிப்பீட்டாண்டிற்கான முற்பை 

வருமான வரி/பிடித்துணவத்தல் வரி (கூடு 710) வகாரிக்ணகணய கூடு 709 

இலிருந்து கழிக்கவும். வரணவ வகாருவதற்கு கூடு 710 இன் 

சதாணகணய அட்டவணை 9 இன் கூடு 710 இல் பதியவும்.   கூடு 711 

இலுள்ள மீதித்சதாணக  அடுத்த ஏற்புணடய வருடங்களுக்கு முன் 

சகாண்டு ச ல்லப்படும் பிடித்துணவத்தல் வரியாக காைப்படும்.  

5. அட்டவணை 7 B – பிடித்துணவத்தல் வரி – பிடித்துணவத்தல் முகவரினால் 

கழிக்கத்தவறியது  

i. பிடித்துணவத்தல் முகவரினால் கழிக்கப்பட வவண்டிய ஆனால் 

பிடித்துணவத்தல் முகவரினால் கழிக்கப்படாத பிடித்துணவத்தல் வரியின் 

விபரங்கணள அட்டவணை 7 B இன் 712 முதல் 717 வணரயிலான நிரல்களின் 

கீழுள்ள வரிகளில் பதியவும்.  

ii. கூடு 717 – பிடித்துணவக்கப்பட்டவரினால் ச லுத்தப்பட்ட சமாத்த 

பிடித்துணவத்தல் வரி இன் சமாத்தத்ணத கூடு 718 இல் பதியவும். 2020/2021 

ஆம் வரி மதிப்பீட்டாண்டிலிருந்து முற்ப சபறுணகயின் மீதான முன் 

சகாண்டு வரப்பட்ட பிடித்துணவத்தல் வரியிணன கூடு 719 இல் பதியவும்.  

iii   கூடு 718 மற்றும் கூடு 719 இன் சமாத்தத்ணத கூடு 720 இல் பதியவும்.  

2021/2022 ஆம் வரி மதிப்பீட்டாண்டின் சமாத்த பிடித்துணவத்தல் வரிணய 

வகாருவதற்கு சதரிவு ச ய்திருப்பின்; 

 கூடு 720 இலுள்ள சதாணகணய கூடு 721 இல் பதியவும்.  வரணவ 

வகாருவதற்கு கூடு 721 இலுள்ள சதாணகணய அட்டவணை 9C இன்  933 

ஆம் கூட்டில் பதியவும். கூடு 722 இன் சதாணக பூச்சியமாக 

காைப்படும்; அல்லது 

எதிர்வரும் வரி மதிப்பீட்டாண்டுகளில் முற்பை சபறுணக மீதான 

பிடித்துணவத்தல் வரிணய முன் சகாண்டுச ல்வதற்கு சதரிவு ச ய்திருப்பின் 

 இந்த வரி மதிப்பீட்டாண்டின் வபாது பிடித்துணவத்திருப்பவரினால் 

ச லுத்தப்பட்ட சமாத்த பிடித்துணவத்தல் வரியிணன கூடு 718 இல் 

பதியவும். 2020/2021 வரி மதிப்பீட்டாண்டின் வபாது முற்பை 

சபறுணக மீது பிடித்துணவக்கப்பட்டவரினால் ச லுத்தப்பட் முன் 

சகாண்டுவரப்பட்ட பிடுத்துணவத்தல் வரியானது கூடு 719 இல் 

பதியப்படுதல் வவண்டும்.  
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 2021/2022 வரி மதிப்பீட்டாண்டிற்குரிய வகாரப்பட்ட ஏற்புணடய 

பிடித்துணவத்தல் வரியிணன (கூடு 721) கூடு 720 இலிருந்து கழிக்கவும்.  

வரணவ வகாருவதற்கு கூடு 721 இலுள்ள சதாணகணய அட்டவணை 9C 

இன் கூடு 933 இல் பதியவும். கூடு 722 இலுள்ள  மீதித் சதாணக அடுத்த 

ஏற்புணடய வருடத்திற்கு முற்பை சபறுணக மீதான முன் சகாண்டு 

ச ல்லப்படும் பிடித்துணவத்தல் வரியாக காைப்படும். 

6    அட்டவணை  7 C – பங்குடணமயிலிருந்தான முற்பை வருமான வரி  

 

i. பங்காளர்களுக்கு பங்குடணமயிலிருந்து ஒதுக்கப்பட்ட முற்பை வருமான 

வரி ஆனது இந்த அட்டவணையில் சவளிப்படுத்தப்படுதல் வவண்டும்.  

ii.நீங்கள் பங்குடணமயின் பங்காளராயின், பங்குடணமயிலிருந்து 

ஒதுக்கப்பட்ட முற்பை வருமான வரியின் சதாணகயிணன கூடு 723 இல் 

பதியவும்.    2020/2021 ஆம் வரி மதிப்பீட்டாண்டிலிருந்து முற்பை 

சபறுணக மீதான முன் சகாண்டு வரப்பட்ட பிடித்துணவத்தல் வரியிணன 

கூடு 724 இல் பதியவும்.  கூடு 723 மற்றும் கூடு 724 இன் கூட்டுத் சதாணகணய 

கூடு 725 இல் பதியவும்.   

2021/2022 ஆம் வரி மதிப்பீட்டாண்டின் சமாத்த முற்பை வருமான 

வரியிணன வகார சதரிவு ச ய்திருப்பின் 

 கூடு 725 இன் சதாணகணய கூடு 726 இல் பதியவும். வரணவ 

வகாருவதற்கு கூடு 726 இலுள்ள சதாணகணய அட்டவணை 9 இன் கூடு 

907 இல் பதியவும். அவ்வாைாயின் கூடு 727 இல்  எந்த சதாணகயும் 

காைப்படமாட்டாது. அல்லது 

எதிர்வரும் வரி மதிப்பீட்டாண்டுகளில் கழிப்பதற்க்கு முற்பை சபறுணக 

மீதான முற்பை வருமான வரிணய முன் சகாண்டு ச ல்வதற்கு சதரிவு 

ச ய்திருப்பின் 

 2021/2022 ஆம் வரிமதிப்பீட்டாண்டிற்கு வகாரப்பட்ட முற்பை 

வருமான வரியிணன (கூடு 726) கூடு 725 இன் சதாணகயிலிருந்து 

கழிக்கவும். வரணவ வகாருவதற்கு கூடு 726 இலுள்ள சதாணகணய 

அட்டவணை 9 இன் 726 ஆம் கூட்டிற்கு சகாண்டு ச ல்லவும். கூடு 727 

இலுள்ள சதாணகவய அடுத்த ஏற்புணடய ஆண்டிற்கு முற்பை 

சபறுணக மீது முன் சகாண்டு ச ல்லப்படும் முற்பை வருமான 

வரியாக காைப்படும்.  

 

அட்டவணை  8 – வரி கணிப்பீடு 

1 இந்த அட்டவணை முக்கியமாக A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகிய ஏழு 

பகுதிகணள சகாண்டுள்ளது.  

a) வரியிடற்பாலதான வருமானம்  
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வருமான விபரத்திரட்டின் கூடு 140 – வரியிடற்பாலதான வருமானத்திணன 

பகுதி A இன் கூடு 801 இல் பதியவும்.  

b) முடிவுறுத்தல் நன்ணமகள் மீதான வருமான வரியின் கணிப்பீடு  

i. முடிவுறுத்தல் நன்ணமகளானது  லுணக வீதத்தில் அல்லது  ாதாரை 

அதிகரித்து ச ல்லும் வீதத்தில் வரியிடப்படும்.   

  லுணக வீத வரிக்கு சபாறுப்புணடய முடிவுறுத்தல் நன்ணமகளின் 

அட்டவணை ஒன்று இந்த வழிகாட்டியின் இறுதியில் இணைப்பு 5 

இல் தரப்பட்டுள்ளது.  

 முடிவுறுத்தல் நன்ணமகளுக்கு பிரவயாகிக்கத்தக்க  லுணக வீதங்கள் 

இந்த வழிகாட்டியின் இறுதியில்  இணைப்பு 6 இல் தரப்பட்டுள்ளது.  

 அதிகரித்துச் ச ல்லும் வரி வீதம் இணைப்பு 7 இல் தரப்பட்டுள்ளது.  

ii அட்டவணை 1 இன் பகுதி 1 இன் 110 ஆம் கூட்டிணன இந்த 

அட்டவணையின் வருமானம் – நிரல் .1 இன் வரி 802 இல் பதியவும்.  

iii  லுணக வரி வீத்த்தில் வரிக்கு சபாறுப்புணடய முடிவுறுத்தல் நன்ணமணய 

நிரல் .1 – வருமானத்தின் சபாருத்தப்பாடுணடய வரிகளில் (வரி 803.a, 

வரி 803.b மற்றும் வரி 803.c) இல் பதிவதுடன் அந்த வரிக்கு 

சபாறுப்பான முடிவுறுத்தல் நன்ணமயுடன் சதாடர்புணடய வரி 

வீதத்ணத நிரல் .2 – வீதத்தில் பதியவும்.  

iv  ாதாரை வீதத்தில் வரிக்கு சபாருப்பான முடிவுறுத்தல் நன்ணமயின் 

அத்தணகய பகுதிணய, நிரல் .1 – வருமானத்தின் 804 ஆம் வரியின் கீழ் 

 ாதாரை வீதத்தில் வரிக்கு சபாறுப்புணடயதில் பதியவும்.  

v பின்னர் இந்த வழிகாட்டியின் இறுதியிலுள்ள இணைப்புக்கள் 6 அல்லது 

7 இன் பிரகாரம் ஏற்புணடய  லுணக வரி வீதம் அல்லது  ாதாரை 

அதிகரித்துச் ச ல்லும் வரி வீதத்ணத பிரவயாகித்து வரியிணன 

கணிக்கவும்.  

vi 803 a, 803 b, 803 c மற்றும் 804 ஆம் கூடுகளுக்கு சபாருத்தமான 

வருமானம்சதாடர்பிலான அத்தணகய வரித் சதாணகணய முணைவய 

நிரல் .3 இன் கூடுகள் 803a .3, 803b.3, 803c.3 மற்றும் 804.3இல் பதியவும்.  

vii இறுதியாக கூடுகள் 803a.3, 803b.3, 803c.3 மற்றும் 804.3 இன் கூட்டுத் 

சதாணகணய கூடு 805 இல் பதியவும். கூடு 805 இலுள்ள சதாணகணய 

வருமான விபரத்திரட்டின் கூடு 130 இற்கு சகாண்டு ச ல்லவும்.  

c) முதலீட்டுச் ச ாத்தின் வதறிப்சபறுணக மீதான ஈட்டுணகயில் வரி  

i. முதலீட்டுச் ச ாத்தின் வதறிப் சபறுணக மீதான ஈட்டுணக (முதலீட்டுச் 

ச ாத்தின் விற்பணனயில் மூலதன ஈட்டுணக) 10% இல் வரியிடப்படும்.  
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ii. பங்குடணம தவிர்ந்த முதலீட்டுச் ச ாத்துக்களின் விற்பணனயில் 

மூலதன ஈட்டுணகணய நிரல் .1 – வருமானத்தின் கூடு 806 இல் பதியவும்.  

iii. சதாடர்புணடய வரியிணன நிரல் .3 –806 ஆம் வரியில் பதியவும்.  

 

d) பங்குடணமயிலிருந்தான முதலீட்டுச் ச ாத்தின் வதறிப்சபறுணகயின் 

ஈட்டுணக மீதான வரி  

i. பங்குடணமயிலிருந்தான முதலீட்டுச் ச ாத்தின் விற்பணனயிலிருந்தான 

மூலதன ஈட்டுணககள் 10% இல் வரியிடப்படும்  

ii. பங்குடணமயிலிருந்தான முதலீட்டுச் ச ாத்தின் விற்பணனயின் 

அத்தணகய மூலதன ஈட்டுணகணய நிரல் .1 - வருமானத்தின் கீழ் 807 ஆம் 

வரியிலும்  சபாருத்தப்பாடுணடய வரியிணன நிரல் .3 இன் கீழ் அவத 

வரிகளிலும் பதியவும்.  

iii. கூடு 806.3 மற்றும் கூடு 807.3 இன் சமாத்தத்ணத வருமான விபரத்திரட்டின் 

கூடு 140 இல் பதியவும்.  

 

e)   மீதி வரியிடற்பாலதான வருமானத்தில் வரி  

 முதலாம் காலப்பகுதிக்கு ஏற்புணடய பந்தயம் மற்றும் சூதாட்டம், 

மதுபானம் அல்லது புணகயிணல வியாபாரத்ணதக் சகாண்ட 

வியாபாரத்திலிருந்தான வரியிடற்பாலதான வருமானத்தில் வரி –  

- பிரவயாகிக்கத்தக்க வரி வீதம் 40%. ஆகும்.  

- வரியிடற்பாலதான வருமானத்ணத கூடு 808.1 இலும் அத்தணகய 

வருமானத்தின் மீதான வரிணய கூடு 808.3 இலு பதியவும்.  

 மீதி வரியிடற்பாலதான வருமானத்தின் மீதான  வரி அதிகரித்துச் 

ச ல்லும் வரி வீதங்களில் வரியிடப்படுதல் வவண்டும் 

- அதிகரித்துச்ச ல்லும் வருமான வரி வீதம் பிரவயாகிக்கத்தக்கது.   

- வரியிடற்பாலதான வருமானத்ணத கூடு 809.1 இல் பதியவும்.   

- இந்த வழிகாட்டியின் இறுதியில் இணைப்பு 7 இல் தரப்பட்டுள்ள 

அதிகரித்துச் ச ல்லும் வருமான வரி வீதத்ணத பிரவயாகிக்கவும்.  

- அத்தணகய வரியிணன கூடு  809.3 இல் பதியவும்.   

- கூடு 808.3 மற்றும் கூடு  809.3 இன் கூட்டுத் சதாணகணய கூடு 810 

இல் பதியவும்.  

- இறுதியாக கூடு 810 இலுள்ள சதாணகணய வருமான 

விபரத்திரட்டின் கூடு 150 இற்கு சகாண்டு ச ல்லவும்.  
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 இரத்தினக்கற்கள் மற்றும் ஆபரைம் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க  க்தி 

மூலங்கள் 

 இரத்தினக்கல் மற்றும் ஆபரைங்கள் 

 புதுப்பித்தல்  க்தி மூலத்தின் மூலம் உற்பத்திச ய்யப்பட்ட 

மின் ாரத்ணத வதசிய மின் கட்டணமப்புக்கு விநிவயாகம்  

தனியாள் வருமானமானது வமற்கூைப்பட்டவற்றில் இருந்து 

வருமானங்கணள சகாண்டிருப்பின் ஒவ்சவாரு சதாகுதிக்கும் 

முணைவய 6%, 12% எனவும் மீதியில் உயர்ந்தபட்  14% வபான்ை 

 ாதாரை அதிகரித்துச் ச ல்லும் வரி வீதம் பிரவயாகிக்கப்படுதல் 

வவண்டும்.  

- சமாத்த வரியிணன அட்டவணை 8 இன் 809.3 ஆம் கூட்டில் 

பதியவும் 

f) விவ ாய பதனிடுணகயுடனான விவ ாயத்தில் ஈடுபட்டுள்ள  ஆள் 

ஆசளாருவர், இலங்ணகயில் விவ ாய பதனிடுணக அல்லது 

உற்பத்திக்கு அவரினால் உற்பத்தி ச ய்யப்பட்ட விவ ாய 

உற்பத்திகணள பயன்படுத்துவாராயின், அதிகரித்துச் ச ல்லும் வரி 

வீதம் பிரவயாகிக்கத்தக்கது ஆகும். அத்துடன் அத்தணகய விவ ாய 

பதனிடுணக அல்லது உற்பத்திச ய்ணகயில் (manufacturing) சமாத்த 

விவ ாய உற்பத்திகளில் அவரினால் உற்பத்தி ச ய்யப்பட்ட 

விவ ாய உற்பத்திகளின் அளவிற்கு ஒத்துள்ள 

ச லுத்தப்படற்பாலதான வரியில் 25% வரி குணைப்புக்கு 

உரித்துணடயவர் ஆவார்.  

 ஏற்புணடய வருமானத்தின் பகுதிணய அட்டவணை 8 இன் 

809.a.1 ஆம் கூட்டில் பதிந்து  ாதாரை அதிகரித்துச் ச ல்லும் 

வீதத்தில் வரிணய கணித்து   809.a.3 ஆம் கூட்டில் பதியவும்.  

பின்னர் ச லுத்தப்படற்பாலதான வரியின் 25% இணன 

809.b.3ஆம் கூட்டில் பதியவும்.  

 809.c.3 ஆம் கூட்டில் விவ ாய துணையிலிருந்தான மீதி 

ச லுத்தப்படற்பாலதான வரிணய பதியவும்.  

 808.3, 809.3 ஆம் 809.c.3 கூடுகளின் கூட்டுத்சதாணகணய 810 ஆம் 

கூட்டில் பதியவும். 

g) இறுதி பிடித்துணவத்தல் சகாடுப்பனவு மீதான வரி  

- அட்டவணை 6 இன் கூடு 614 இன் சதாணகணய கூடு 811 இல் 

பதியவும்.  

- இறுதியாக கூடு 811 இலுள்ள சதாணகணய வருமான 

விபரத்திரட்டின் கூடு 160 இற்கு சகாண்டு ச ல்லவும்.  
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அட்டவணை 9 – வரி வரவுகள்  

அட்டவணை 9 இன் ஏற்புணடய கூடுகளில் கிணடக்கத்தக்க வரி வரவுகணள 

பதியவும்.    

(a) சவளிநாட்டு வரி வரவு (கூடு 901)  

உள்நாட்டு இணைவரிச்  ட்டத்தின் 80 ஆம் பிரிவின் கீழான ஏவதனும் 

சவளிநாட்டு வரி வரவுக்கு நீங்கள் உரித்துணடயவராயின் அத்தணகய 

சதாணகணய அட்டவணை 9 இன் கூடு 901 இல் பதியவும். சவளிநாட்டு வரி 

வரவானது அத்தணகய வருமானத்தில் இலங்ணகயில் அைவிடத்தக்க வரித் 

சதாணகணய விஞ்சுதல் ஆகாது.   

 

(b) கழிக்கப்படற்பாலதான சபாருளாதார வ ணவக் கட்டைம்.  (கூடு 902 

மற்றும் 9A அட்டவணையும்) 

இக் கூட்ணட நிரப்புவதற்கு முன்னர் அட்டவணை 9A இணன நிரப்பவும்.  

சபாருளாதார வ ணவக் கட்டைச்  ட்டத்தின் பிரகாரம், ஏவதனும் 

முன்சகாண்டுவரப்பட்ட சபாருளாதார வ ணவக் கட்டைம் உங்களால் 

ச லுத்தப்படற்பாலதான வருமான வரியிலிருந்து கழிக்கப்படலாம்.   

i. சபாருளாதார வ ணவக் கட்டைம் – அட்டவணை 9 A 

 ஏக உரிணமத்துவத்திலிருந்து  முன்சகாண்டு வரப்பட்ட 

கழிக்கப்படாத சபா.வ .க இணன 916 ஆம் கூட்டில் பதியவும்.  

 பங்குடணமயிலிருந்து பங்காளராக முன்சகாண்டு வரப்பட்ட 

கழிக்கப்படாத சபா.வ .க  இணன 917 ஆம் கூட்டில்” பதியவும்.  

 916 ஆம் கூடு மற்றும் 917 ஆம் கூடு என்பவற்றின் கழிக்கப்படாத 

மீதியின் சமாத்த சதாணகணய கூடு 918 இல் பதியவும்.   

 அட்டவணை 9 இன் 901 ஆம் கூட்டில் உள்ள சவளிநாட்டு வரி 

வரவிணன கழித்தபின்னரான சமாத்த ச லுத்தப்படற்பாலதான 

வரித் சதாணகயிணன (வருமான விபரத்திரட்டின் 170 ஆம் கூடு) 

அட்டவணை 9A இன் 919 ஆம் கூட்டில் பதியவும்.   

 கூடு 918 இலுள்ள சதாணகயானது கூடு 919 இலுள்ள சதாணகணய 

விட அதிகம் எனில், அத்தணகய குணைந்த சதாணகணய 2021/2022 

ஆம் வரி மதிப்பீட்டாண்டில் கழிப்பதற்கு கூடு 920 இல் 

பதியவும்.  

 920 ஆம் கூட்டலுள்ள கழிக்கப்படற்பாலதான சபாருளாதார 

வ ணவக் கட்டைத்தின் சதாணகயிணன அட்டவணை 9 இன் 902 

ஆம் கூட்டிற்கு சகாண்டு ச ல்லவும்.  
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c) ஊழிய வருமானத்தின் மீது ச லுத்தப்பட்ட மு.த.வ.வ. – முதன்ணம 

ஊழியம் (கூடு 903)  

முதன்ணம ஊழியத்திலிருந்தான ஊழிய வருமான வரிணயக் சகாண்ட தனி 

ஆசளாருவர் முதன்ணம சதாழில்வழங்குநரால் கழிக்கப்பட்ட மு.த.வ.வ இல் 

வரி வரணவ வகாரலாம்.  

முதன்ணம  சதாழில் வழங்குநரால் ஊதியத்தில் வமற்சகாள்ளப்பட்ட 

மு.த.வ.வ கழிப்பனவுகணள கூடுகள்  903A, 903B, 903C இல் பதியவும். உங்கள் 

முதன்ணம சதாழில் வழங்குநரால் வழங்கப்பட்ட  உ.வபா.ச .வ T – 10 

 ான்றிதணழ இணைக்கவும்.   

 

d) ஊழிய வருமானத்தின் மீது ச லுத்தப்பட்ட மு.த.வ.வ. – இரண்டாம் 

ஊழியம் (கூடு 904) 

தனியாள் ஒருவருக்கு ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட ஊழியம் காைப்படின், முதன்ணம 

ஊழியம் தவிர்ந்த ஊழியங்கள் இரண்டாம் ஊழியமாகக் கருதப்படும். 

ஒவ்சவாரு இரண்டாம் ஊழிய வழங்குநர்களால் ச ய்யப்பட்ட ஊதியத்தின் 

மீதான மு.த.வ.வ கழிப்பனவுகணள சவவ்வவைாக பதியவும். (உ.வபா.ச .வ  T -

10/D இணன இணைக்கவும்)   

 

e) முடிவுறுத்தல் நன்ணமக்கு ச லுத்தப்படும் வரி (கூடு 905)  

கழிக்கப்பட்டு ச லுத்தப்பட்ட வரி, வரவாக வகாரப்படலாம்.  அத்தணகய 

சதாணகயிணன கூடு 905 இல் பதியவும்.  

 

f) பங்குடணம வரியின் பங்காளரின் பங்கு (கூடு 906) 

இந்த கூட்டிணன நிரப்புவதற்கு முன்னர் அட்டவணை 9B இணன நிரப்புதல் 

வவண்டும்.   

- 2020.01.01 முதல் ச யல் வலுப்  சபறும் விதத்தில் பங்குடணமயின் 

வரியிடற்பாலதான வருமானத்தில் வருமான வரிணய ச லுத்த 

பங்குடணம சபாறுப்புணடயதாகின்ைது.  

- 2020/2021 ஆம் வரிமதிப்பீட்டாண்டிலிருந்து முன்சகாண்டு வரப்பட்ட 

பங்குடணம வரியின் மீதமுள்ள பகுதிணய 922 ஆம் கூட்டில் பதியவும் 

- 2020/2021 ஆம் வரிமதிப்பீட்டாண்டிற்கு பங்குடணம வரியின் பங்காளரின் 

பங்கிணன 923 ஆம் கூட்டில் பதியவும்.   

- பங்குடணம வரியின் பங்காளரின் சமாத்த பங்கிணன (கூடு 922 மற்றும் கூடு 

923 இன் சமாத்தம்) 924 ஆம் கூட்டில் பதியவும்.  அத்துடன் 2021/2022 ஆம் 

வரிமதிப்பீட்டாண்டிற்கு கழிக்கப்படற்பாலதான சதாணகயிணன 925 ஆம் 

கூட்டில் பதியவும். 
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h) பங்குடணமயிலிருந்தான முற்பை வருமான வரி (கூடு 907) 

 

அட்டவணை 7 இன் கூடு 726 கூட்டிலுள்ள சதாணகணய கூடு 907 இல் பதியவும் 

(நம்பிக்ணக நிதியத்திலிருந்து ஒதுக்கப்பட்ட சதாணகயும் பதியப்படலாம்)   

i) முற்பை வருமான வரி வரவு – பிடித்துணவத்தல் முகவரினால் 

கழிக்கப்பட்ட மு.வ.வ (கூடு 908)  

அட்டவணை 7 A இன் கூடு 710 இலுள்ள சதாணகணய கூடு 908 இற்கு சகாண்டு 

ச ல்லவும்.  

j) முதலீட்டுச் ச ாத்தின் வதறிப்சபறுணக மீதான ஈட்டத்தில் 

ச லுத்தப்பட்ட வரி (கூடு 909) 

 

ச லுத்தப்பட்ட சதாணகணய கூடு 909 இல் பதியவும்.   

k) பங்குடணமயிலிருந்தான முதலீட்டுச் ச ாத்துக்களின் வதறிப்சபறுணக 

மீதான ஈட்டத்தில் ச லுத்தப்பட்ட வரி (கூடு 910)  

பங்குடணமயினால் ஒதுக்கப்பட்ட சதாணககணள கூடு 910 இல் 

பதியவும்.   

l) பிடித்துணவக்கப்பட்டிருப்பவரினால் ச லுத்தப்பட்ட தவணை 

சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் முற்பை வருமான வரி/பிடித்துணவத்தல் 

வரி (கூடு 911)  

 

இந்த கூட்ணட நிரப்புவதற்கு முன்னர் அட்டவணை 9C நிரப்பப்படுதல் 

வவண்டும்.   

i. தவணைக் சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் இறுதி சகாடுப்பனவு 

என்பவற்ணை தரப்பட்ட வரிகளில் பதியவும் .  

ii. தவணைக் சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் இறுதி சகாடுப்பனவு 

என்பவற்றின் கூட்டுத் சதாணகயிணன கூடு 932 இல் பதியவும்.   

iii. அட்டவணை 6B இன் கூடு 614 இன் பிரகாரமும் அட்டவணை  7 B இன் 

கூடு 721 இன் பிரகாரமும் வமற்சகாள்ளப்பட்ட முற்பை வருமான 

வரி/ பிடித்துணவத்தல் வரியின் சகாடுப்பனவுகளின் சதாணககணள 

கூடு 933  இல் பதியவும்.  

iv. கூடுகள் 932 மற்றும் 933 இன் கூட்டுத் சதாணகணய கூடு 934 இல் 

பதியவும்.  

v. 934 ஆம் கூட்டிலுள்ள  சதாணகணய அட்டவணை 9 இன் கூடு 911 இல் 

பதியவும்.  

m) கூடு 901 – கூடு 911 வணரயிலான கூட்டுத் சதாணகயிணன கூடு 912 இல் 

பதியவும்.  இறுதியாக கூடு 912 இல் உள்ள சதாணகணய வருமான 

விபரத்திரட்டின் கூடு 180 இற்கு சகாண்டு ச ல்லவும்.    
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அட்டவணை 10 – நட்ட சீர்படுத்துணக  

i. இந்த வரிமதிப்பீட்டாண்டில் உைப்பட்ட நட்டங்கள் அல்லது முன் 

சகாண்டு வரப்பட்ட நட்டங்கள் இந்த அட்டவணையில் 

சவளிப்படுத்தப்படுதல் வவண்டும்.  

ii. நட்டம் இலாபமாக இருந்திருப்பின் 40% அல்லது அதிகரித்துச் ச ல்லும் 

வீதத்தில் வரியிட்டிருக்க கூடிய வியாபார நட்டங்கணள  

சவளிப்படுத்துவதற்காக பகுதி 1A & 1B என்பணவ முணைவய  

தரப்பட்டுள்ளன.  

iii. 2018/2019, 2019/2020 மற்றும் 2020/2021 ஆம் வரி மதிப்பீட்டாண்டுகளிலிருந்து 

முன் சகாண்டு வரப்பட்ட நட்டங்கள் நிரல் 0.2 இன் அதற்கு ஏற்புணடய 

வரியிலும் மற்றும் நடப்பு வருடத்தின் நட்டங்கள் அதற்கு அடுத்த 

வரியிலும் பதியவும்.  

iv. நட்டத்திற்கு எதிரீடு ச ய்ய கருதியுள்ள நடப்பு வரி மதிப்பீட்டாண்டு 

இலாபத்திணன நிரல்கள் 0.3 இலிருந்து 0.7 வணரயில் பதியவும்.   

v. ஆசளாருவருக்கு உரிணமயுள்ள ஆதனம் ஒன்று சவவ்வவறு வரி வீதங்களில் 

வரியிடற்பாலதான வியாபாரத்திலிருந்தான சவவ்வவறு ஈட்டங்கள் 

மற்றும் இலாபங்கணள (நட்டங்கள் அடங்கலாக) உற்பத்தி ச ய்வதில் 

பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பின், அவ் ஆதனத்திற்கான ச லவினம் மற்றும் 

சபைப்பட்ட  லுணகயானது, அத்தணகய ஈட்டங்கள் மற்றும் இலாபங்கணள 

ஈட்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த ஆதனத்தின் பகுதிகளின்  ந்ணதப் 

சபறுமானத்திற்கு அணமவாக அத்தணகய ஈட்டங்கள் மற்றும் 

இலாபங்களிணடவய பகிரப்படுதல் வவண்டும்.  

 

C.   ச ாத்துக்களினதும் சபாறுப்புகளினதும் கூற்றிணன 

பூரைப்படுத்துவதற்கான அறிவுறுத்தல்கள்   

2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உண்ைாட்டரசிணைச்  ட்டத்தின் 126 (2) ஆம் 

பிரிவிற்கணமய ஆணையாளர் நாயகம் விபரத்திரட்டுடன் வகாப்பிடுவதற்கு  

ஏவதனும் தகவல்கள் இருப்பின், அதணன விபரத்திரட்டு மற்றும் 

இணைப்புகளுடன் வழங்க குறிப்பிடுவார்.  

அதற்கணமவாக, உங்களுக்கு விபரத்திரட்டுடன் வழங்கப்பட்டுள்ள 

ச ாத்துக்களினதும் சபாறுப்புகளினதும் கூற்று படிவத்தில் 2022 மார்ச் 31 ஆம் 

வரிமதிப்பீட்டாண்டின் இறுதி திகதியன்று (உங்களது) ஒவ்சவாரு 

ச ாத்தினதும் சபாறுப்பினதும் (இலங்ணகயின் உள்ளும் சவளிவயயும்) 

சபறுமதிணய வழங்கி விபரத்திரட்டுடன்  மர்ப்பிக்க  

வதணவப்படுத்தப்படுகின்றீர்கள்.  

(சகாள்முதல் விணலயிணன அல்லது சகாள்முதல் இல்ணல எனில்  ந்ணத 

சபறுமதிணய சவளிப்படுத்தவும்.)  
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பகுதி 01 

A. அண யா ச ாத்துக்கள்:  

2022.03.31 அன்று (இலங்ணகக்கு உள்ளும் சவளிவயயும் அணமந்துள்ள) 

உங்களது அணனத்து அண யாச் ச ாத்துக்கணளயும் சபறுமதிகளுடன் 

சவளிப்படுத்தவும்.  

B. அண யும் ச ாத்துக்கள்:  

2022.03.31 அன்று உங்களுக்கு உரிணமயான (இலங்ணகயினுள்ளும் 

சவளிவயயும் உள்ள) வமாட்டார் வாகனங்கள், வங்கி ணவப்புக்கள், மற்றும் 

பங்குகள்/இருப்புக்கள்/பிணையங்கள், ணகயிலுள்ள பைம், வழங்கப்பட்ட  

கடன் அல்லது வருமதியிலுள்ள சதாணககள், தங்கம், சவள்ளி, இரத்தினகற்கள் 

மற்றும் ஆபரைங்கள் வபான்ை அணனத்து  அண யும் ச ாத்துக்கணளயும் அதன் 

சபறுமதியுடன் சவளிப்படுத்தவும்.   

C. வியாபாரத்தின் பகுதியாக ணவத்திருக்கப்படும் ச ாத்து    

வியாபாரத்தின் பகுதியாக ணவத்திருக்கும் ச ாத்தின் சபறுமதி, அதாவது 

2022.03.31 அன்று மூலதன மற்றும் நடப்பு கைக்கின் மிகுதி 

சவளிப்படுத்தப்படுதல் வவண்டும்.  (ஏற்புணடயதாயின் ஐந்சதாணகயின் 

பிரதிகணள இணைக்கவும்)  

D. 2022.03.31 அன்றுள்ளவாைான சபாறுப்புக்கள்  

இந்த வருட காலப் பகுதியில் ஆசளாருவருக்கு அல்லது நிறுவனசமான்றுக்கு 

ச லுத்த வவண்டிய கடன் அடங்கலாக, அணனத்து சபாறுப்புக்களும் இந்த 

பகுதியில் சவளிப்படுத்தப்படுதல் வவண்டும்.  

 

பகுதி 02 

A. இந்த வருடத்தின் வபாது சகாள்முதல் ச ய்யப்பட்ட  அல்லது 

நன்சகாணடயாக சபைப்பட்ட வவறு ஏவதனும் ச ாத்துக்கள்  

 சகாள்முதல் ச ய்யப்பட்ட ச ாத்துக்கள் மற்றும் நன்சகாணடயாக 

சபைப்பட்டணவ அடங்கலாக ச ாத்துக்களின் சமாத்த சபறுமதிணய 

சவளிப்படுத்தவும்.  

B. இந்த வருடத்தின் வபாது பங்குகள் அடங்கலாக ச ாத்துக்களின் ணகயுதிர்வு 

(விற்பணன/மாற்றீடு/நன்சகாணட)  

2021.04.01 முதல் 2022.03.31 வணரயிலான காலப் பகுதியில் ணகயுதிரப்பட்ட 

ச ாத்துக்களின் சமாத்த சபறுமதிணய சவளிப்படுத்தவும். (விற்பணன, 

பரிமாற்ைம், நன்சகாணடகள்)  
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இணைப்புக்கள் 

 

அட்டவணை 1 – சபைத்தக்க  நிவாரைங்களின் நிரல்  

உண்ைாட்டரசிணைச்  ட்டத்தின் ஐந்தாம் அட்டவணையின் 2 ஆம் பந்தியின் கீழ் 

வழங்கப்பட்டுள்ள நிவாரைங்கள்   

a) தனிப்பட்ட நிவாரைம் – உண்ைாட்டரசிணைச்  ட்டத்தின் ஐந்தாம் 

அட்டவணையின் 2 ஆம் பந்தியின் (அ) உப பந்தியின் கீழ் வழங்கப்பட்ட 

நிவாரைம். – வரிமதிப்பீட்டாண்டிற்கு  ரூபா. 3,000,000 இலிருந்து சமாத்த 

வரிமதிப்பிடற்பாலதான வருமானம் வணரயில் (முதலீட்டுச் 

ச ாத்துக்களின் வதறிப்சபறுணகயிலிருந்தான ஈட்டுணககள் தவிர்த்து)  

b) வாடணக நிவாரைம் - உண்ைாட்டரசிணைச்  ட்டத்தின் ஐந்தாம் 

அட்டவணையின் 2 ஆம் பந்தியின் (இ) உப பந்தியின் கீழ் வழங்கப்பட்ட 

நிவாரைம் – வரிமதிப்பீட்டாண்டின் சமாத்த வாடணக வருமானத்தின் 25%  

c) ச லவின நிவாரைம்  - உண்ைாட்டரசிணைச்  ட்டத்தின் ஐந்தாம் 

அட்டவணையின் 2 ஆம் பந்தியின் (ஊ) உப பந்தியின் கீழ் வழங்கப்பட 

நிவாரைம் – வதிவுள்ள ஆசளாருவருக்கு ரூபா 1,200,000 வணரக்கும் 

உைப்பட்ட பின்வரும் குறிப்பட்ட ச லவினத்தின் சமாத்த சதாணக;  

 மருத்துவ காப்புறுதிக்கான பங்களிப்பு அடங்கலாக 

சுகாதாரத்துக்கான ச லவினங்கள், 

 அத்தணகய நபர் ஒருவருக்கு அல்லது அவரது பிள்ணளகளுக்கு 

உள்ளூரில் உைப்பட்ட சதாழில்  ார் கல்விக்கான அல்லது ஏணனய 

கல்விக்கான ச லவினம்.  

 வீட்டுக் கடன்களுக்கு ச லுத்தப்பட்ட வட்டி, 

 சதாழில்வழங்குநரின் கீழ் அல்லது சதாழில்வழங்குநர்  ார்பான 

ஓய்வூதிய திட்டம் தவிர்ந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய 

திட்டத்திற்கு ஊழியரினால் ச ய்யப்பட்ட பங்களிப்பு 

 இலங்ணக பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தணன 

ஆணைக்குழுவினால் உரிமம் வழங்கப்பட்டதும் சகாழும்பு பங்கு 

பரிவர்த்தணனயில் பட்டியலிடபட்டதுமான பங்குகள் அல்லது 

ஏணனய நிதி  ாதனங்கள் அல்லது பதவி ச ய்யப்பட்ட பங்குகள் 

மற்றும் பிணையங்கள் நியதிச் ட்டத்தின் கீழான திணைவ ரி 

பிணையங்கள் அல்லது உள்ளூர் திணைவ ரி முறிகள் நியதிச் 

 ட்டத்தின் கீழான திணைவ ரி முறிகள்  என்பவற்றின் சகாள்முதலில் 

உைப்பட்ட ச லவினம்.     

 

d)  ச லவின நிவாரைம் – உள்நாட்டு இணைவரி   ட்டத்தின் ஐந்தாம் 

அட்டவணையின் 2 ஆம் பந்தியின் (எ) ஆம் உபபந்தியில் 

வழங்கப்பட்டுள்ள நிவாரைம் – தனது வளவில் சபாருத்துவதற்கு சூரிய 

கலங்கணள சகாள்வனவு ச ய்து வதசிய மின் கட்டணமப்புக்கு 

இணைத்துள்ள வதிவுள்ள ஆசளாருவருக்கு, அத்தணகய சூரிய 

கலங்களின்  சமாத்த ச லவினங்கள் வணரயில் அல்லது அத்தணகய 
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சூரிய கலங்களின் சகாள்வனவிற்கு சபைப்பட்ட கடன் சதாடர்பில் 

வங்கிக்கு ச லுத்திய சதாணககள் வணரயில் ஒவ்சவாரு வரி 

மதிப்பீட்டாண்டிற்கும் ரூபா 600,000. 

குறிப்பு: உள்நாட்டு இணைவரிச்  ட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு ஓர் 

வரி மதிப்பீட்டாண்டிற்கு இலங்ணகயில் வதிவுள்ள தனியாசளாருவரின் 

வரியிடற்பாலதான வருமானத்ணத அணடவதற்கு வமற்குறிப்பிட்ட 

நிவாரைங்களின் கூட்டுத்சதாணக கழிக்கப்படற்பாலதானதாகும். 

எவ்வாைாயினும், வதிவற்ை தனியாள் ஆனால் இலங்ணகயின் பிரண  ஒருவர், 

தனது வரியிடற்பாலதான வருமானத்ணத அணடவதற்கு வமவல  a) பந்தியின் 

கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தனிப்பட்ட நிவாரைத்ணதக் கழிக்கலாம்  

இணைப்பு 2 – விலக்களிக்கப்பட்ட சதாணககளின் நிரல் (தனியாள் ஒருவருக்கு 

ஏற்புணடயது) 

1. இற்றுவணர 2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உண்ைாட்டரசிணைச் 

 ட்டத்தல் உள்ள விலக்களிப்புகள் 

a) பின்வருவன சதாடர்பில் ஆசளாருவருக்கு  நட்டஈடாக அல்லது 

பணிக்சகாணடயாக சகாடுப்பனவு ச ய்யப்பட்ட  மூலதன பைத் 

சதாணககள் -  

அ)  ஆசளாருவரினால் உைப்பட்ட தனிப்பட்ட ஊறுகள்; அல்லது  

ஆ)  இன்சனாரு ஆசளாருவரது மரைம்; 

b) ஓய்வூதிய வருமானமானது இலங்ணக அர ாங்கம் அல்லது இலங்ணக 

அர ாங்கத்தின் திணைக்களம் ஒன்றினால் ச லுத்தப்படுமிடத்து 

ஆசளாருவரின்  ஓய்வூதியம்; 

 

c) ஊழியர் ஒருவர் ஓய்வு சபறும் வபாது பின்வருவனவற்றிலிருந்து 

ச லுத்தப்பட்ட சதாணக — 

i) ஏவதனும் ஓய்வூதிய நிதியத்திலிருந்து அல்லது 1980 ஆம் 

ஆண்டின் 46 ஆம் இலக்க, ஊழியர் நம்பிக்ணகப்சபாறுப்பு 

நிதியச்  ட்டத்தால் தாபிக்கப்பட்ட ஊழியர் நம்பிக்ணகப் 

சபாறுப்பு நிதியத்திலிருந்து சபைப்பட்ட வருமானத்ணதக்  

குறிக்கின்ைதான, 1987, ஏப்பிைல் 1 ஆந் திகதியன்று அல்லது 

அதன் பின்னர் சதாடங்கும் ஏவதனும் காலப்பகுதிக்கு அதனால் 

ச ய்யப்ட்ட முதலீடுகளிலிருந்து ச லுத்தப்பட்ட சதாணக; 

 

ii) ஆணையாளர் நாயகத்தினல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு  காய 

நிதியம்; 

 

d) பின்வருவனவற்ைால் ஏற்பாடு ச ய்யப்பட்ட அளவுவணர, 

சிைப்புரிணமகளுக்கு உரித்தாக்கப்பட்ட தனியாள் ஒருவரின் 

வருமானம் -  
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i) இராஜதந்திர விடுபாட்டுரிணமச்  ட்டம் அல்லது அதணன ஒத்த 

 ட்டம்; 

 

ii) ஐக்கிய நாடுகளின் சிைப்புரிணமகள் மற்றும் 

விடுபாட்டுரிணமகளின் வமலான  மவாயம் மற்றும் ஐக்கிய 

நாடுகளின் சிைப்பு முகவர் நிணலயங்களின் சிைப்புரிணமகள் 

மற்றும் விடுபாட்டுரிணமகளின்வமலான  மவாயத்திற்கு  பயன் 

சகாடுக்கும்  ட்டம்; அல்லது  

 

iii)  ர்வவத  ஒழுங்கணமப்சபான்று சதாடர்பாக இச்  ட்டத்தின் கீழ் 

அல்லது உட்பந்தி (i) அல்லது (ii) இல் குறிப்பீடு ச ய்யப்பட்ட 

 ட்டத்தின் கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள்   

 

e) கீழ்வருவன தவிர்த்து - 50,000 ரூபாணவ விஞ் ாத முதலீட்டுச் 

ச ாத்சதான்றின் வதறிப் சபாறுணகயிலிருந்து வதிவுள்ள தனியாள் 

ஒருவரினால் ச ய்யப்பட்ட ஈட்டுணகயும் வரிமதிப்பீட்டாண்டில் 

முதலீட்டுச் ச ாத்துக்களிலிருந்தான வதறிப்சபறுணகயிலிருந்து 

வதிவுள்ள தனியாளினால்  ச ய்யப்பட்ட சமாத்த ஈட்டுணககள் 

600,000 ரூபாணவ விஞ் ாத விடத்தும்,   

 

i. இப் பந்தியின் அனுகூலத்ணத எடுத்துக் சகாள்ளும் வநாக்கத்துக்காக 

இரண்டு அல்லது அதற்கு வமற்பட்ட பாகங்களில் முதலீட்டுச் 

ச ாத்சதான்று வதறிப்சபைப்பட்டுள்ளது  என  ஆணையாளர் 

நாயகம்  திருப்திப்படுகின்ைவிடத்து, வதறிப் சபறுணகயிலிருந்தான 

சமாத்த ஈட்டுணக 50,000 ரூபாணவ விஞ் ாததும், வரி 

மதிப்பீட்டாண்ண்டில் முதலீட்டுச் ச ாத்துக்களின் வதறிப் 

சபறுணகயிலிருந்தான வதிவிட தனியாளினால்   ச ய்யப்பட்ட 

சமாத்த ஈட்டுணககள் 600,000 ரூபாணவ விஞ் ாததுமாக இருந்தால் 

மட்டும் இப்பந்தியின் கீழ் விலக்களிக்கப்டுதல் வவண்டும; 

 

ii) கூட்டாகச் ச ாந்தமாகக் சகாண்ட முதலீட்டுச் ச ாத்சதான்றின் 

வதறிப்சபறுணக விடயத்தில், இப்பந்தியானது, ச ாத்தின்  வதறிப் 

சபறுணகயின் வமல் முதலீட்டுச் ச ாத்தின் எல்லாச் ச ாந்தக் 

காரர்களினால் ச ய்யப்பட்ட சமாத்த  ஈட்டுணக 50,000 ரூபாணவ 

விஞ் ாததும் வரிமதிப்பீட்டாண்டில் வதிவிட தனியாளினால் 

ச ய்யப்ட்ட  சமாத்த ஈட்டுணககள் 600,000 ரூபாணவ 

விஞ் ாததுமாக இருந்தால் மட்டும் ஏற்பணடயதாகும்;  

 

f) தனியாள் ஒருவரின் பிரதான வதிவிடத்தின் வதறிப்சபறுணகயின் 

வமல் வதிவிட தனியாளினால் ச ய்யப்பட்ட ஈட்டுணக, ஆயின் 

வதறிப்சபறுவதற்கு முன்னர் சதாடர்ச்சியாக மூன்ைாண்டுகளுக்கு 

அவ்வாளினால் ச ாந்தமாகக் சகாள்ளப்பட்டு அம் 

மூன்ைாண்டுகளில் குணைந்தது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அவ்வாள் 

அதில் வசித்திருத்தல் வவண்டும்.  (நாளாந்த அடிப்பணடசயான்றில் 

கைக்கிடப்பட்டது.); 
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g) பிணையங்கள் மற்றும் இலங்ணக பரிவர்த்தணன ஆணைக் 

குழுவினால் உரிமமளிக்கப்பட்ட  ஏவதனும் பங்குத்சதாகுதி 

பரிவர்த்தணன நிணலயத்தினால் சவளியிடப்பட்ட ஏவதனும்  

அலுவலக முணையான நிரலில் விணலவகாரிப் சபைப்பட்ட 

பங்குகணளக் சகாண்டுள்ள ச ாத்சதான்றின் வதறிப் சபறுணகயின் 

வமல் ச ய்யப்பட்ட ஈட்டுணக; 

h) ஆசளாருவரினால் உருவாக்கப்பட்ட புத்தாக்கம் அல்லது 

வமற்சகாள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சிணய அங்கீகரித்து இலங்ணக 

குடியரசின்  னாதிபதியினால் அல்லது அரசினால்  அளிக்கப்பட்ட 

விருதாக அவ்வாளினால் சபைப்பட்ட  ஏவதனும் பரிசு; 

i) 2021, ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதி அன்று அல்லது அதற்கு பின்னர் 

ஆசளாருவரினால் இலங்ணக பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தணன 

ஆணைக்குழுவினால் உரிமம் வழங்கப்பட்டதும் சகாழும்பு பங்கு 

பரிவர்த்தணனயில் பட்டியலிடப்பட்டதுமான வீட்டுமணன 

முதலீட்டிற்கு விற்பணன, பரிமாற்ைம் அல்லது மாற்றீடு ச ய்யப்பட்ட 

காணி அல்லது கட்டிடத்திலிருந்தான ஈட்டம்.  

j) 1978 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க,  னாதிபதி நிதியச்  ட்டத்தினால் 

தாபிக்கப்பட்ட  னாதிபதி நிதியத்திலிருந்து அல்லது 1985 ஆம் 

ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்க, வதசிய பாதுகாப்பு நிதியச்  ட்டத்தினால் 

தாபிக்கப்பட்ட வதசிய பாதுகாப்பு நிதியத்திலிருந்து  

ஆசளாருவரினால் சபைப்பட்ட ஏவதனும் பைத் சதாணக;  

k) இலங்ணக அர ாங்கத்தினால் அல்லது அவர்  ார்பில் 2008 ஆம் ஆண்டு 

ஒக்வடாபர் மாதம் 21 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதன் பின்னர் 

வழங்கப்பட்ட சவளிநாட்டு நாையத்தில் வகுக்கப்பட்ட ஏவதனும் 

இணையாண்ணம முறிசயான்ணை வழங்குபவர் மூலம் எவவரனும் 

வதிவற்ை ஆசளாருவருக்கு அல்லது இலங்ணகயில் உள்ள ஏவதனும் 

உரிணமயளிக்கப்பட்ட வணிக வங்கிக்கு, விடயத்திற்கு ஏற்ப, 

ச லுத்தப்பட்ட அல்லது அனுமதிக்கப்பட்ட வட்டி அல்லது 

கழிவுக்கு  மமான சதாணக 

l) வங்கிசயான்றிலிருந்து அல்லது 2000 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம் இலக்க, 

காப்புறுதித் சதாழிணல ஒழுங்குபடுத்தும்  ட்டத்தின் கீழ் பதிவு 

ச ய்யப்ட்ட காப்புறுதிக் கம்பனியிலிருந்து ஆயுட்காலத்திற்கு 

பத்தாண்டுகளுக்கு குணையாத காலப்பகுதிசயான்றிற்கு சகாள்வனவு 

ச ய்யப்பட்ட ஆண்டுத் சதாணக ஒன்றிலிருந்து சிவரஷ்ட 

பிரண சயாருவரினால் சபைப்பட்ட ஏவதனும் சதாணக  

m) எந்த சலாத்தர் ஒன்றிலிருந்தான சவல்லுணகயின் சமாத்த சதாணக 

500,000 ரூபாணவ விஞ் ாதிருக்கின்ைவதா அந்த ஏவதனும் சவல்லுணக  

n) இலங்ணக அர ாங்கத்தின் ஊழியர் ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்ட வீதி 

வாகன அனுமதிப்பத்திரத்திலிருந்து அவ் ஊழியரினால் சபைப்பட்ட 

அல்லது வழிவந்த நன்ணமகள். 
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o) உண்ைாட்டரசிணைச்  ட்டத்தின் 84 ஆம் பிரிவின் (2) ஆம் உட்பிரிவின் 

கீழ் 2.5% வரி கழிக்கப்பட்ட அந்த இரத்தினக்கல் விற்பணனயிலிருந்து  

ஆசளாருவர் சபற்றுக் சகாண்ட ஏவதனும் சதாணக;   

p) இலங்ணகயிலுள்ள எவவரனும் ஆசளாருவருக்கு அல்லது இலங்ணக 

அரசுக்கு வழங்கப்பட்ட ஏவதனும் கடனிற்கு இலங்ணகக்கு சவளிவய 

எவவரனும் ஆசளாருவருக்கு திரளுகின்ை அல்லது சபைப்படுகின்ை 

வட்டி 

q) இலங்ணக மத்திய வங்கியின் அனுமதியுடன் ஏவதனும் வர்த்தக 

வங்கியில் அல்லது ஏவதனும் விவ ட வங்கியில் எவவரனும் 

ஆசளாருவரினால் அல்லது அவர்  ார்பில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

ஏவதனும் சவளிநாட்டு நாைய கைக்கில் சவளிநாட்டு நாையத்தில் 

அவரது வரவில் காைப்படும் பைத்திற்கு திைட்டப்படும் அல்லது 

சபைப்படும் வட்டி. 

r) 2020 ஏப்பிரல் 08 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதன் பின்னர் ஏவதனும் 

குறிக்கப்பட்ட சவளிநாட்டு நாையத்தில் அல்லது இலங்ணக 

ரூபாவில் (பின்னர் புதுப்பிக்கப்பட்ட கைக்குகள் நீங்கலாக) 2017 ஆம் 

ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க சவளிநாட்டு பரிவர்த்தணனச்  ட்டத்தின் 7 

ஆம் பிரிவுடன் வ ர்த்து வாசிக்கப்படும் 29 ஆம் பிரிவின் கீழ் 

அணமச் ரினால் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்கு விதிகளினால் 

விதித்துணரக்கப்பட்டவாறு இலங்ணகயிலுள்ள அதிகாரம் 

அளிக்கப்பட்ட வியாபாரியுடன் திைக்கப்பட்ட அல்லது வபைப்பட்ட 

“விவ ட ணவப்புக் கைக்கு” ஆகப் சபயரிடப்பட்ட ணவப்புக் கைக்கு 

காலப்பகுதி ஒன்றிலிருந்து எவவரனும் ஆளினால் திரட்டப்பட்ட 

அல்லது சபைப்பட்ட வட்டி 

s) இலங்ணக அர ாங்கத்தினால் அல்லது அதன்  ார்பில் வழங்கப்பட்ட 

(a) எவவரனும் வதிவற்ை ஆசளாருவரினால் உள்நாட்டு அல்லது 

சவளிநாட்டு நாையத்தில் ஏவதனும் இணையாண்ணம முறியின் 

மீது வட்டி, கழிப்பனவு அல்லது ஏவதனும் வதறிப்சபறுணக 

மீதான ஈட்டுணக  (இலங்ணகயின் நிரந்தர தாபனம் தவிர்ந்த). 

(b) எவவரனும் ஆசளாருவரினால் இலங்ணக அபிவிருத்தி முறிகள் 

அடங்கலாக, சவளிநாட்டு நாையத்தில் உள்ள ஏவதனும் 

இணையாண்ணம முறியின் மீது வட்டி அல்லது சகாடுப்பனவு 

ச ய்யப்பட்ட அல்லது அனுமதிக்கப்பட்ட கழிப்பனவு மூலம்  

சபைப்பட்ட ஏதாவது வருமானம் 

t) வதிவிட கம்பனி ஒன்றினால் சபைப்பட்ட பங்கிலாபத்திலிருந்தான 

ஈட்டுணககள் மற்றும இலாபங்களிற்கு ஏற்றிக் கூைப்படற்பாலதான 

அல்லது அதிலிருந்து சபைப்பட்ட அளவு வணர 

உறுப்பினசராருவருக்கு அவ்வதிவிடக் கம்பனியினால் 

ச லுத்தப்பட்ட பங்கிலாபம் ஒன்று (இப்பந்தியில் 

“பங்கிலாபத்திலிருந்தான ஈட்டுணககள் மற்றும் இலாபங்கள்” 

என்பது, இச் ட்டத்தின் ஏற்பாடுகளிற்கணமய எணவவயனும் 

ச லவுகள் அல்லது நட்டங்கள் இருப்பின் அவற்ணையும 

அக்கம்பனியால் சபைப்பட்ட பங்கிலாபத்தின் மீது ச லுத்தப்பட்ட 

அல்லது ச லுத்தப்படற்பாலதான வருமான வரிணயயும் கழிப்பனவு 

ச ய்ததன் பின்னர் அக்கம்பனியால் சபைப்பட்ட அத்தணகய 

பங்கிலாபம் எனப் சபாருள்படும்.) 
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u) வதிவற்ை ஆசளாருவரான அங்கத்தவர் ஒருவருக்கு வதிவுள்ள 

கம்பனியால் சகாடுப்பனவு ச ய்யப்பட்ட பங்கிலாபம் ஒன்று 

v) 1978 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் இலக்க இலங்ணக முதலீட்டுச்  ணப 

 ட்டத்தின் கீழ் தாபிக்கப்பட்ட இலங்ணக முதலீட்டுச்  ணபயுடன் 

ச ய்யப்பட்ட உடன்படிக்ணகயில் உள்ளக்கப்பட்டுள்ள மற்றும் 2012 

ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க நிதிச்கட்டத்தின் பகுதி IV இன் 

ஏற்பாடுகளுக்கு அணமய ஏவதனும் ஒன்வைா அல்லது அதற்கு 

வமற்பட்ட கீழ்வரும் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ள வதிவுள்ள 

கம்பனியால் ச லுத்தப்படும் பங்கிலாபம் –  

(i) இைக்குமதி, சிறுபதனீடு மற்றும் மீள் ஏற்றுமதியுடன் 

சதாடர்புணடய துணைமுக நுணழவு வியாபாரம் 

(ii) பண்டங்கள் ஒரு நாட்டிலிருந்து சபைப்பட்டு அல்லது ஒரு 

நாட்டில் உற்பத்தி ச ய்யப்பட்ட இலங்ணகயினுள் அதணன 

சகாண்டுவராது வவறு நாட்டிற்கு கப்பவலற்ைப்படுகின்ை 

இடத்து கணரகடந்த வியாபாரம் 

(iii) சவளிநாட்டு வாடிக்ணகயாளருக்கான முன்னரங்கு நிணைவு 

வ ணவகணள வழங்குதல்  

(iv) நிதி விநிவயாக  ங்கிலி மற்றும பட்டியலிடல் ச யற்பாடுகளின் 

முகாணமத்துவத்திற்கு முன்னிணல சகாள்வனவாளர்களின் 

தணலணமயக ச யற்பாடுகள் 

(v) இலங்ணகயில் இணைக்கப்பட்ட பிணைக்குதம் அல்லது 

பன்நாட்டு சதாகுதி வபான்ை ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட வ ணவகள் 

w) வதிவற்ை கம்பனிசயான்றின் கணி மான அளவிலான பங்குபற்றுணக 

சதாடர்பில் எவவரனும் ஆசளாருவரின் பங்குகணள வதறிப் 

சபைப்படுவதிலிருந்தான பங்கிலாபங்களும் அணவ வதறிப் 

சபைப்படுவதன் மீதிலான ஈட்டுணககளும (உண்ைாட்டரசிணைச் 

 ட்டத்தின் மூன்ைாம் அட்டவணையின் (ை) பந்தியின் 

வணரவிலக்கைத்திற்வகற்ப கணி மான அளவிலான பங்குபற்றுணக)  

x) விவ ாய வவளாண்ணமயின் விணளசபாருட்கணள உற்பத்திக்கான 

ஏவதனும் ச யன்முணைக்கு உட்படுத்தாது ஆசளாருவரினால் 

அத்தணகய விவ ாய வவளாண்ணமயின் உற்பத்தியின் விற்பணனயின் 

மூலம் அந்த ஆளினால் ஈட்டப்பட்ட மற்றும் உைப்பட்ட அல்லது 

சபைப்பட்ட இலாபங்கள் 

y) பரிந்துணரக்கப்பட்டவாறு தகவல் சதாழில்நுட்பத்ணத வழங்குதல் 

மற்றும அதவனாடிணைந்த வ ணவ 

z) எவவரனும் ஆசளாருவருக்கு இலங்ணகக்கு சவளிவய 

பயன்படுத்தப்படுவதற்கு இலங்ணகயினுள்வளா சவளிவயா 

வழங்கப்பட்ட ஏவதனும் வ ணவக்கு சவளிநாட்டு நாையத்தில் 

சகாடுப்பனவு சபைப்படுவதுடன் இலங்ணகக்கு வங்கி ஒன்றினூடாக 

அனுப்பிணவத்தல். 

aa) ஈட்டங்களும் இலாபங்களும் [உப பிரிவு (b) இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஈட்டுணக மற்றும் இலாபங்கள் தவிர்ந்த] 

சவளிநாட்டு நாையத்தில் ஈட்டப்பட்டு அல்லது சபைப்பட்டு 

இலங்ணகக்கு வங்கி ஒன்றினூடாக அனுப்பப்படும் ஏவதனும் 

சவளிநாட்டு மூலம் 
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bb) 2021, ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதி அன்வைா அல்லது அதற்கு பின்னவரா நபர் 

ஒருவரினால் கீழ்வருவனவற்றிலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

(ஏற்கனவவயுள்ள சபாறுப்வபற்புகணள பிரிப்பதனால் அல்லது 

மீள்கட்டணமப்பினால் உருவாக்கப்படாத) வியாபாரத்திலிருந்து 

சபைப்பட்ட ஈட்டுணக மற்றும் இலாபம் (இந்தச்  ட்டத்தின் 

அத்தியாயம் IV இன் கீழ் கணிக்கப்பட்டவாைான வியாபாரத்தின் 

மூலதன ஆதனங்கள் அல்லது சபாறுப்புக்களின் வதறிப் 

சபறுணகயிலிருந்தான ஏவதனும் ஈட்டுணககள் தவிர்ந்து) 

i) மூன்ைாம் நிணல சதாழில் ார் கல்வி ஆணைக்குழுவினால் 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டதும், சதாழில்நுட்ப மற்றும் சதாழில் ார் 

கல்வி மற்றும் பயிற்சி சகாள்ணகயின் கீழ் (TVET concept) 

நியமப்படுத்தபட்டதுமான ஏவதனும் சதாழில் ார் கல்வி 

நிறுவனத்திலிருந்து சதாழில் ார் கல்விணய சவற்றிகரமாக 

பூரைப்படுத்திய தனியாள் ஒருவரினால் 2021, ஏப்பிரல் 1 ஆம் 

திகதி அன்வைா அல்லது அதற்கு பின்னவரா ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

ஏவதனும் வியாபாரம். 

ii) இலங்ணகயிலுள்ள உள்ளூர் சதாழிலாளர்கள் மற்றும் உள்ளூர் 

மூலப்சபாருட்கணள பயன்படுத்தி சதாணலசதாடர்பாடல் 

வகாபுரங்கள் மற்றும் அது சதாடர்பான கருவிகணள 

நிருமாணிக்கும் மற்றும் நிறுவும் அல்லது அத்தணகய நிருமாைம் 

அல்லது நிறுவுணகக்கு வதணவப்படும் சதாழில்நுட்ப வ ணவணய 

வழங்கும் நபர் ஒருவரினால், 2021,  னவரி 1 ஆம் திகதி அன்று 

அல்லது அதற்கு பின்னர் ஆரம்பிக்கப்ப்ட சபாறுப்வபற்பு  

iii) சகாழும்பு மற்றும் ைம்பாந்வதாட்ணட துணைமுகங்களில் 

கடல்கடந்த வியாபாரத்துடன் சதாடர்புணடய பிணைகுதங்கள் 

அல்லது கிடங்குகணள விடும் ஓர் சபாறுப்வபற்பு, அத்தணகய 

நபர் 2021, ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதி அன்வைா அல்லது அதற்கு 

பின்னவரா அத்தணகய சபாறுப்வபற்பில் முதலீடு ச ய்திருந்தால் 

iv) வதிவற்ை ஆசளாருவரினால் ஆய்வுகூட வ ணவகள் அல்லது 

நியம  ான்றுபடுத்தல் வ ணவகளிலிருந்து சபைப்பட்ட ஏவதனும் 

சதாணக. 

  

2. 2018 ஆம் ஆண்டின் ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதிய 2064/53 ஆம் இலக்க வர்த்தமான 

அறிவித்தலில் ஏற்பாடு ச ய்யபட்டவாறு, அந்த ஏற்பாடுகளில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலப்பகுதிக்கு 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க 

உள்நாட்டு இணைவரிச்  ட்டத்தின் 16இ, 16ஈ, 16உ, 24அ பிரிவுகளின் 

ஏற்பாடுகளின் கீழ் ஆசளாருவரின் இலாபங்களின் அல்லது வருமானத்தின் 

முழு அல்லது ஏவதனும் பகுதி, வருமான வரியிலிருந்து 

விலக்களிக்கப்ட்டுள்ள வபாது, மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டின் மார்ச் 31 அன்று 

அந்த காலப்பகுதியின் ஏவதனும் காலாவதியாகாத பகுதி காைப்படின், அப் 

பகுதியானது அந்த ஏற்பாடு சதாடந்தும் பிரவயாகத்திலுள்ளவாறு 

சதாடர்ந்தும் வருமான வரியிலிருந்து  விலக்களிக்கப்படுதல் வவண்டும்.   
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3. 2018.09.17 ஆம் திகதிய 2089/1 ஆம் இலக்க அதிவிவ ட வர்த்தமானப் 

பத்திரிணகயின் பிரகாரம் - 

 

(அ) 2018 ஆம் ஆண்டு ஏப்பிரல் மாதம் 01 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் 1978 ஆம் 

ஆண்டின் 04 ஆம் இலக்க, இலங்ணக முதலீட்டுச்  ணபச்  ட்டத்தின் 17 

ஆம் பிரிவின் கீழ் இலங்ணக முதலீட்டுச்  ணபயுடன் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 

ணகச் ாத்திட்டிருக்கும் ஏவதனும் சதாழில்முயற்சிசயான்று; மற்றும்  

 
(ஆ)வமற்குறித்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம், 1979 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்க, 

உள்நாட்டு இணைவரிச்  ட்டம் அல்லது 2000 ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம் இலக்க 

உள்நாட்டு இணைவரிச்  ட்டம் அல்லது 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க, 

உள்நாட்டு இணைவரிச்  ட்டம் என்பனவற்றின் கீழ், குறித்த சதாழில் 

முயற்சியின் இலாபம் மற்றும் வருமானம் அல்லது அத்சதாழில் முயற்சி 

மீலம் வழங்ப்படுகின்ை ஏவதனும் பங்கிலாபங்கள் முழுவதுமாகவவா 

அல்லது அதன் பகுதியளவாகவவா வருமான வரியிலிருந்து 

விலக்களிப்பதற்கு அல்லது குணைக்கப்பட்ட விகிதத்திற்கணமய வரி 

விதிப்பதற்கு, அல்லது வருமான வரிப் சபாறுப்பிணனக் கணிக்கும் 

ஏற்பாடுகணள வழங்குசமனில்,   
 

அத்தணகய சதாழில்முயற்சியின் இலாபங்கள் மற்றும் வருமானத்தினதும் 

முடிவுைாது எஞ்சியுள்ள பகுதிக்கு 2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க 

உண்ைாட்டரசிணைச்  ட்டத்தின் கீழ் ச லுத்தப்படற்பாலதான வருமான 

வரியிலிருந்து விலக்களிக்கப்படுவது அல்லது அத்தணகய உடன்படிக்ணகயில் 

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள விகிதம் அல்லது அடிப்பணடயிணனக் கருத்திற்சகாண்டு 

கணிக்கப்பட்ட வருமான வரிக்கு சபாறுப்புணடயது ஆதல் வவண்டும்.  

 

இணைப்பு 3 – தணகணமயளிக்கும் சகாடுப்பனவுகள்  
 

a) அங்கீகரிக்கப்பட்ட தரும நிறுவனசமான்றுக்கு வமற்சகாள்ளப்பட்ட 

நன்சகாணடகள் – சமாத்த வரிமதிப்பிடற்பாலதான வருமானத்தின் 

நான்கிசலாரு பங்கு (வரியிடற்பாலதான வருமானத்தின் மூன்றிசலாரு 

பங்கு) அல்லது ரூபா 75,000 அல்லது நன்சகாணடத் சதாணக என்பவற்றுள் 

குணைவான சதாணக.  

b) அர ாங்கம் அல்லது உண்ைாட்டரசிணைச்  ட்டத்தின் ஐந்தாம் 

அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவனங்களுக்கு பைமாக அல்லது 

வவறு ஏவதனும் வணகயில் வமற்சகாள்ளப்பட்ட நன்சகாணடகள்  

c) 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு இணைவரிச் 

 ட்டத்திற்கணமவாக முன்சகாைரப்பட்ட ஏவதனும் தணகணமயளிக்கும் 

சகாடுப்பனவின் கழிக்கப்படாத ஏவதனும் மீதி.   

d) 2021 ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதி ச யல்வலுப்சபறும் வணகயில்,  முர்த்தி 

அபிவிருத்தி திணைக்களத்தினால் பரிந்துணரச ய்யப்பட்டதும் உறுதி 

ச ய்யப்பட்டதுமான  முர்த்தி நன்ணம சபறும் குடும்பதிலுள்ள சபண் 

ஒருவருக்கு பைமாக அல்லது கணட ஒன்ணை தாபிப்பதற்கு வதிவுள்ள 

ஆசளாருவரினால் வமற்சகாள்ளப்பட்ட பங்களிப்பு 

e)  
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i. ஐந்து மில்லியன் ரூபாய்களுக்கு குணையாத ச லவில் திணரப்பட 

தயாரிப்பில் (அத்தணகய திணரப்படத்தின் விளம்பர ச லவினங்கள் 

அடங்கலாக) 

ii. இருபத்ணதந்து மில்லியன் ரூபாக்கணள விஞ் ாத ச லவில் புதிய 

திணரயரங்கு ஒன்ணை நிருமாணித்தல் மற்றும் கருவிகணளப் 

சபாருத்துதல்  

iii. பத்து மில்லியன் ரூபாக்கணள விஞ் ாத ச லவில் திணரயரங்கு 

ஒன்றிணன வமம்படுத்துதல்   

என்பவற்றுக்கு, எவவரனும் நபர் ஒருவரினால் 2021, ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதி 

அன்று அல்லது அதற்கு பின்னர் உைப்பட்ட ச லவினம் 

இவ் உப பந்தியின் கீழான கழிப்பனவானது இவ் வரி மதிப்பீட்டாண்டிற்குரிய 

வரியிடற்பாலதான வருமானத்தின் மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கு 

மட்டுப்படுத்தப்படுதல் வவண்டும் என்பதுடன் நடப்பு ஆண்டில் 

கழிக்கப்படாத ஏவதனும் மீதியானது, முன்சகாண்டு ச ல்லப்படலாம் 

என்பதுடன் இவத மட்டுப்படுத்தல்களுக்கு உட்பட்டு அடுத்து வரும் 

ஆண்டுகளில் அம் மீதியானது கழிக்கப்படலாம். 
 

இணைப்பு 4 – இறுதி பிடித்துணவத்தல் சகாடுப்பனவுகள், இறுதியற்ை 

பிடித்துணவத்தல் சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் ஏற்புணடய வரி வீதங்களின் 

அட்டவணை 

 
சகாடுப்பனவு வணக 

பி.ணவ.வ 

வீதம் 

(a) பந்தயம் மற்றும் சூதாட்டத்ணதக் சகாண்ட 

வியாபரத்ணத நடாத்துவதில் சபைப்பட்ட 

சதாணககள் தவிர்ந்த சலாத்தர்,சவகுமதி பந்தயம் 

அல்லது சூதாட்டத்தின் சவற்றியாக ச லுத்தப்பட்ட 

சதாணககள்   

14% 

இறுதி 

(b) வதிவற்ை ஆசளாருவருக்கு வமற்சகாள்ளப்பட்ட 

பி.ணவ.வ க்கு உட்படும் (வட்டி தவிர்ந்த) 

சகாடுப்பனவுகள் (இலங்ணகயிலுள்ள நிரந்தர தாபனம் 

ஒன்றினூடாக சபைப்பட்ட சகாடுப்பனவு தவிர்ந்த)  

14% 

இறுதி 

(c) வதிவற்ை ஆசளாருவருக்கு வமற்சகாள்ளப்பட்ட 

அல்லது சபைப்பட்டதாக கருதப்படும் வட்டி 

அல்லது கழிப்பனவு  

5% 

இறுதி 

(d) ஏலசமான்றின் விற்கப்பட்ட ஏவதனும் 

இரத்தினக்கல்லின் விற்பணன விணல  

2.5%  
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இணைப்பு 5 –  லுணக ரீதியில் வரிக்கு சபாறுப்புணடய முடிவுறுத்தல் 

நன்ணமகளின் பட்டியல்    

 

i. ஓய்வூதியம் ஒன்ணை மாற்றியதில் சபைப்பட்டத் சதாணக  

ii. இணளப்பாற்றுப் பணிக்சகாணடசயான்ைாக சபைப்பட்ட சதாணக  

iii. சதாழில்தருநரினால் சதாழிலுக்கு அமர்த்தப்பட்ட எல்லா 

தனியாட்களுக்கும் ஒரு சீராக ஏற்புணடயதாகின்ைது என 

ஆணையாளர் நாயகத்தினால் கருதப்படும் திட்டசமான்றின் கீழ் 

பதவி அல்லது ஊழியத்தின் இழப்புக்காக நட்ட  ஈடாக சபைப்பட்ட 

சதாணக.  

iv. 1980 ஆம் ஆண்டின் 46 ஆம் இலக்க ஊழியர் நம்பிக்ணக நிதியச் 

 ட்டத்தினால் தாபிக்கப்பட்ட ஊழியர் நம்பிக்ணக நிதியத்திலிருந்து 

ஊழியத்திலிருந்து இணளப்பாறும் வநரத்தில் அல்லது அதன் 

பின்னரான வநரத்தில்  ஆசளாருவருக்கு ச லுத்தப்பட்ட சதாணக  

உள்நாட்டு இணைவரி ஆணையாளர் நாயகத்தினால் அங்கீகரிக்கப்படாத பதவி 

இழப்பு சதாடர்பில், நம்பிக்ணக நிதியத்திலிருந்தான (ஒழுங்குபடுத்தப்படாத 

நிதியம் அல்லது உள்நாட்டு இணைவரி ஆணையாளர் நாயகத்தினால் 

அங்கீகரிக்கப்படாத நிதியம்) சகாடுப்பனவு, ஏணனய சகாடுப்பனவுகள் 

அல்லது ஏவதனும் ஓய்வுக்கான பைமற்ை நன்ணம என்பணவ நியம 

(அதிகரித்துச் ச ல்லும்) வரி வீதத்திற்கு உட்படும்.  

இணைப்பு 6– முடிவுறுத்தல் நன்ணமகளுக்கு ஏற்புணடய  லுணவ வீதங்கள்  

 

ஊழியத்திலிருந்தான சமாத்த முடிவுறுத்தல் 

நன்ணமகள்  

ச லுத்தப்படத்தக்க 

வரி 

முதல் ரூபா 10,000,000 0% 

இரண்டாவது ரூபா. 10,000,000 6 % 

மீதியில் 12% 

 

இணைப்பு 7 – நியம (அதிகரித்து ச ல்லும்) வருமான வரி வீதங்கள்   

 

வரியிடற்பாலதான வருமானம்   வரி வீதம்   

முதல் 3,000,000 இல் 6 %  

அடுத்த 3,000,000 இல்  12 %  

மீதியில்  18%  
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ஏணனய சிைப்பு வரி வீதங்கள்  

பந்தயம் மற்றும் சூதாட்டம், மதுபானம் அல்லது புணகயிணல 

உற்பத்திகளின் உற்பத்தியும் விற்பணனயும் அல்லது இைக்குமதியும் 

விற்பணனயும் (வாங்கி விற்ைல் தவிர்ந்த) என்பவற்ணை உள்ளடக்கிய 

வியாபாரம்  – 40% 

சதாடர்பு விபரங்கள்  

 

வமலதிக விபரங்களுக்கு, ச யலகத்தின் ஆணையாளர் அல்லது  ஏற்புணடய 

பிராந்திய அலுவலக ஆணையாளணர சதாடர்பு சகாள்ளவும்.  

  

தணலணம காரியாலயம்  ச யலகம்   

0112135413 

0112135438 

0112135434 

0112135441 

0112135433 

0112135430 

நகரக் கிணள சகாழும்பு நகர்  0112504390 

நகரக் கிணள சகாழும்பு மத்தி 0112505274 

நகரக் கிணள  சகாழும்பு சதற்கு 0112502564 

நவம் மாவத்ணத அலகு 1 & 2 0112302249 

பிராந்திய அலுவலகம் அநுராதபுரம் 0252235512 

பிராந்திய அலுவலகம் பதுணள  0552222490 

பிராந்திய அலுவலகம் மட்டக்களப்பு  0652222087 

பிராந்திய அலுவலகம் தம்புணள  0662283655 

பிராந்திய அலுவலகம் காலி  0912222504 

பிராந்திய அலுவலகம் கம்பைா 0332234246 

பிராந்திய அலுவலகம் யாழ்ப்பாைம்  0212222076 

பிராந்திய அலுவலகம் களுத்துணை  0342222216 

பிராந்திய அலுவலகம் கண்டி  0812223590 

பிராந்திய அலுவலகம் வககாணல  0352222493 

பிராந்திய அலுவலகம் குருைாகணல  0372222798 

பிராந்திய அலுவலகம் மைரகம - கிழக்கு 0112803127 

பிராந்திய அலுவலகம் மைரகம - வமற்கு 0112803125 

பிராந்திய அலுவலகம் மாத்தணை  0412222933 

பிராந்திய அலுவலகம் நீர்சகாழும்பு  0312228322 

பிராந்திய அலுவலகம் நுவசரலியா  0522222520 

பிராந்திய அலுவலகம் இரத்தினபுரி   0452222040 

         

 



37 

 

விளக்கங்கள் 

உதாரைம் 1 

திருமதி  ந்திரிகா அவர்கள் DAD கம்பனியின் தணலணம நிதி உத்திவயாகத்தர் ஆவார்.  

2021/2022 ஆம் வரி மதிப்பீட்டாண்டில் அவரது வருமானம் பின்வருமாறு; 

 ஊழிய வருமானம் ரூபா 7,500,000 (மு.த.வ.வ கழிப்பதற்கு அனுமதி 

வழங்கவில்ணல)  

 வியாபார வருமானம் ரூபா 4,000,000 (அனுமதிக்கத்தக்க ச லவினங்கணள 

கழித்த பின்னர்). 

 வட்டி வருமானம் ரூபா 3,000,000 (மு.வ.வ கழிப்பதற்கு அனுமதி 

வழங்கவில்ணல)   

ஊழிய வருமானம் காசு மற்று கா ற்ை நன்ணமகணள உள்ளடக்கியுள்ளது. ரூபா 

375,000, அவரது சுகாதார ச லவினமாக காைப்பட்டது. அவரது பிள்ணளகளின் 

பாட ாணல கட்டைம் ரூபா 600,000 ஆகும். அவர் இந்த வருடம் ரூபா 800,000 இற்கு 

பங்கு சகாள்வனவு ச ய்துள்ளார். அத்துடன் அவர் சபாது ணவத்திய ாணலயின் பல் 

மருத்துவ அலகிற்கு ரூபா 200,000 இற்கு புதிய பல் மருத்துவ கருவிகணள 

சகாள்வனவு ச ய்து நன்சகாணடயாக வழங்கியுள்ளார். இதற்கு வமலதிகமாக 

அவர்  முர்த்தி நன்ணம சபறும் குடும்பத்தில் சபண் ஒருவருக்கு கணட ஒன்ணை 

தாபிப்பதற்கு ரூபா 350,000 இணன (ரூபா 200,000 பைமாகவும் ரூபா 150,000 இற்கு 

சபாருட்களாக – சீசமந்தாக) வழங்கியுள்ளார்.  இவற்றுக்கு வமலதிகமாக அவர் 

தனது வதிவிட வளவில் ரூபா 400,000 ச லவில் சூரிய கலங்கணள சபாருத்தி வதசிய 

மின் கட்டணமப்பிற்கு இணைப்ணப வழங்கியுள்ளார். வமலும் இவர், இலங்ணக 

வதசிய பட கூட்டுத்தாபனத்தினால் அங்கீகாரமளிக்கப்பட்ட திணரயரங்கு 

வமம்பாட்டிற்காக புதிய கருவிகணள சகாள்வனவு ச ய்வதில் தனது 

வியாபாரத்தில் இருந்து ரூபா 1,000,000 இணன ச லவழித்துள்ளார். 

2021/2022 ஆம் வரிமதிப்பீட்டாண்டிற்கு திருமதி  ந்திரிக்காவின் வருமான வரி 

சபாறுப்பின் கணிப்பீடு பின்வருமாறு. 

 

வருமான வரி சபாறுப்பின் கணிப்பீடு  

   ரூபா 

ஊழிய வருமானம்  7,500,000 

வட்டி வருமானம்  3,000,000 

வியாபார வருமானம்  4,000,000 

மதிப்பிடற்பாலதான 

வருமானம் 

 14,500,000 

கழி - நிவாரைங்கள்   
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  ச லவின 

நிவாரைம் 

(375,000+800,000+600,000 = 1,775,000 -  

1,200,000  வணர 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது  ) 

(1,200,000) 

 சூரிய கலங்கணள 

சபாருத்துதல் 

 (400,000) 

 தனிப்பட்ட 

நிவாரைம் 

 (3,000,000) 

கழி – தணகணமயளிக்கும் 

சகாடுப்பனவுகள்  

  

 சபாது 

ணவத்திய ாணலயின் 

பல் மருத்துவ 

அலகிற்கான 

நன்சகாணட   

  முர்த்தி சபண் 

ஒருவருக்கான கணட 

ஒன்ணை தாபித்தல் 

 திணரயரங்கிற்கு 

கருவிகணள 

சபாருத்துதல் 

 

 

 

 

 

ரூபா 200,000 பைமாகவும்  

ரூபா 150,000 சீசமந்தாகவும் 

   (200,000) 

 

 

 

 

 

(350,000) 

 

 

(1,000,000) 

வரியிடற்பாலதான வருமானம்   8,350,000 

வரி சபாறுப்பு 3,000,000 x 6%   = 180,000  

 3,000,000 x 12% = 360,000  

 மீதி 2,350,000 x 18% = 423,000  

ச லுத்தப்படற்பாலதான 

சமாத்த வரி (2021/2022) 

 963,000 

தவணைக் சகாடுப்பனவுகள்    

           1 ஆவது சகாடுப்பனவு  150,000  

           2 ஆவது சகாடுப்பனவு 150,000  

           3 ஆவது சகாடுப்பனவு 150,000  

           4 ஆவது சகாடுப்பனவு 150,000  

ச லுத்தப்பட்ட சமாத்த வரி 600,000 600,000 

ச லுத்தப்படற்பாலதான மீதி 

வரி 

 363,000 
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உதாரைம் 2 

வபாராசிரியர் ைரீன்  இலங்ணக, சகாழும்பு பல்கணலக்கழகத்ணதச்  வ ர்ந்தவர். 

அவதவவணள அவர் பட்டக் கற்ணககள் பீடத்திற்கு வ ணவ வழங்குவதுடன் அதற்கு 

சகாடுப்பனவுகணளயும் சபற்றுக் சகாள்கின்ைார். 2021/2022 ஆம் வரி 

மதிப்பீட்டாண்டிற்கு அவரது வருமானம் பின்வருமாறு; 

  சகாழும்பு பல்கணலக்கழகத்திலிருந்தான ஊழிய வருமானம் (முதன்ணம 

ஊழியம்) - ரூபா 4,680,000 (மு.த.வ.வ. (APIT) கழிப்பதற்கு அனுமதி 

வழங்கியுள்ளார்)  

 பட்டக் கற்ணககள் பீடத்திலிருந்தான ஊழிய வருமானம் (இரண்டாம் ஊழியம்) 

– ரூபா  200,000 (அவர் மு.த.வ.வ (APIT ) கழிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளார். 

அவரது முதன்ணம வருமானம் ரூபா 250,001 – 500,000 எல்ணலயில் 

காைப்படுவதனால் பிரவயாகிக்கத்தக்க வரி வீதம் - 12% ஆகும்.) 

 வட்டி வருமானம் ரூபா, 700.000 (மு.வ.வ கழிப்பதற்கு அனுமதி 

வழங்கப்படவில்ணல) 

 வாடணக வருமானம் ரூபா. 900,000 (மு.வ.வ. கழிப்பதற்கு அனுமதி 

வழங்கவில்ணல)  

ஊழிய வருமானம் காசு மற்றும் கா ற்ை நன்ணமகணள உள்ளடக்கியது. அவர் ரூபா . 

100,000 இணன மருத்துவத்திற்கும் மருத்துவ காப்புறுதிக்கும் ரூபா 150,000 இணன 

வீட்டுக் கடனுக்கான வட்டிக்கும் ரூபா 145,000 இணன பிள்ணளயின் கல்விக்காகவும், 

ரூபா 400,000 இணன பங்குகளின் சகாள்முதலிலும் ச லவழித்துள்ளார்.    

வருமான வரி சபாறுப்பின் கணிப்பீடு  

  ரூபா 

ஊழிய வருமானம் 

(முதன்ணம + இரண்டாம்) 

 4,880,000 

முதலீட்டு வருமானம்  1,600,000 

 வட்டி வருமானம்  700,000  

 வாடணக வருமானம்  900,000  

வரிமதிப்பிடற்பாலதான 

வருமானம்  

 6,480,000 

கழி – நிவாரைங்கள்   

 வாடணக நிவாரைம்   900,000*25% (225,000) 

 ச லவின நிவாரைம்  (100,000+150,000+145,000+400,

000) 

(795,000) 

 தனிப்பட்ட நிவாரைம்   (3,000,000) 

வரிமதிப்பிடற்பாலதான 

வருமானம்   

 2,460,000 

சமாத்த வரி சபாறுப்பு  2,460,000 x 6%   = 147,600 147,600 
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கழி: வரி வரவுகள்   

       ச லுத்தப்பட்ட மு.த.வ.வ  124,800 (124,800) 

ச லுத்தப்படற்பாலதான மீதி 

வரி   

 22,800 

  

உதாரைம் 3: 

திரு சபவரரா அவர்கள் சமன் விணளயாட்டு சபாருட்கணள உற்பத்தி ச ய்யும் 

வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். 2021/2022 ஆம் ஆண்டிற்கான அவரது வருமானம் 

பின்வருமாறு; 

 வியாபார வருமானம் (அனுமதிக்கத்தக்க ச லவினங்கணள கழித்த பின்னர்) 

ரூபா. 15,000,000 

 வட்டி வருமானம் ரூபா. 1,000,000 (6% இல் மு.வ.வ இணன கழிக்க அனுமதி 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கணமவாக, இற்ணைவணர வட்டியில் கழிக்கப்பட்ட 

மு.வ.வ ஆனது ரூபா 1,000,000 x 6% = ரூபா  60,000) 

அவர் மருந்து ச லவினத்திற்கும் காப்புறுதிக்கும் ரூபா 240,000 இணனயும் வீட்டுக் 

கடன் வட்டியாக ரூபா 100,000 இணனயும் ச லவிடுகின்ைார். 2021/2022 வரி 

மதிப்பீட்டாண்டிற்கான ச லுத்தப்படற்பாலதான வரிக்கு எதிராக கழிப்பதற்காக 

முன்சகாண்டுவரப்பட்ட சபாருளாதார வ ணவக் கட்டைம் ரூபா 100,000 ஆகும்.  

காலாண்டு அடிப்பணடயில் ஒவ்சவாரு காலாண்டிற்கும் ரூபா 350,000 

ச லுத்தப்பட்டுள்ளது மீதி 2022, ச ப்தம்பர் 30 ஆம் திகதி ச லுத்தப்படுதல் 

வவண்டும்.  

வருமான வரி சபாறுப்பின் கணிப்பீடு  

  ரூபா. 

வியாபார வருமானம்  15,000,000 

முதலீட்டு வருமானம்    

 வட்டி வருமானம்   1,000,000 

மதிப்பிடற்பாலதான வருமானம்   16,000,000 

கழி – நிவாரைங்கள்    

 ச லவின நிவாரைம்  240,000 + 100,000 (340,000) 

 தனிப்பட்ட நிவாரைம்  (3,000,000) 

வரியிடற்பாலதான வருமானம்   12,660,000 

ச லுத்தப்படற்பாலதான சமாத்த 

வரி   

3,000,000 x 6%   = 180,000  

 3,000,000 x 12% = 360,000  

 6,660,000 x 18% = 1,198,800 1,738,800 

கழி – வரி வரவுகள்   
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    மு/சகா/வ சபா.வ .க 100,000  

     ச லுத்தப்பட்ட மு.வ.வ.  60,000  

தவணைக் சகாடுப்பனவுகள்    

1 ஆவது தவணை 350,000  

2 ஆவது தவணை 350,000  

3 ஆவது தவணை 350,000  

4 ஆவது தவணை 350,000  

ச லுத்தப்பட்ட சமாத்த வரி   1,560,000 

ச லுத்தப்படற்பாலதான மீதி வரி  178,000 

           

 

           

 

 

 


