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சபாது அறிவுறுத்தல்கை் 

 

 வருமான வரி விபரத்திரட்டினனயும் அடட்வனையினனயும் 

மற்றும் ச ாத்துக்களினதும் சபாறுப்புக்களினதும் கூற்று 

என்பவற்னற நிரப்புவதற்கு முன்னர ்  இவ் வழிகாடட்ினை 

வாசிக்கவும். (மமலதிக தகவல்கள்  சதாடரப்ாக  www.ird.gov.lk எனும் 

உள்நாடட்ு இனறவரி இனைைதளத்திற்கு பிரமவசிக்கவும்.)   

 

 வதிவுள்ள நபரக்ள் மற்றும்  வதிவற்ற நபரக்ள் 2018.04.01 சதாடக்கம் 

2019.03.31 வனரயிலான காலப்பகுதிக்கு ஊழிைம், விைாபாரம், 

முதலீடு மற்றும் ஏனனை மூலங்களிலிருந்தான வருமானதன்த 

2018/2019 வரிமதிப்பீட்டாை்டிற்குரிை வருமான விபரத்திரட்டில் 

சவளிப்படுத்த மதனவப்படுத்தப்படுகின்றனர.் 

 

 வதிவுள்ள ஒரு நபரின் விடைத்தில் வரி மதிப்பிடற்பாலதான 

வருமானமானது அவ்வாை்டுக்கான  ஊழிைம், விைாபாரம், 

முதலீடு அல்லது ஏனனை மூலத்திலிருந்தான -அம்மூலமானது 

எங்சகங்கு எழுகின்றதாயிருப்பினும், அதிலிருந்தான வருமானம் 

என்பதுடன் வதிவற்ற ஆசளாருவரின் விடைத்தில் 

அவ்வருமானமானது இலங்னகயில் எழுகின்ற அல்லது 

இலங்னகயிலுள்ள மூலசமான்றிலிருந்து சபறப்படுகின்ற 

அளவுக்கு, அவ்வாை்டுக்கான ஊழிைம், விைாபாரம், முதலீடு 

அல்லது மவறு மூலத்திலிருந்தான அவ்வாளின் வருமானமுமாகும்.  

 

 நீங்கள் விரும்பும்  சமாழியில் வருமான விபரத்திரடட்ு உங்களுக்கு 

அனுப்பப்படுகின்றது. 

 

 வருமான விபரத்திரடட்ின் அல்லது அடட்வனைகைில் 

தரவுகனை நிரப்பும் கூடுகைில் நிரப்ப ததனவப்படாதவிடத்து 

அதனுள் னைபன் (-) குறியீடன்டத் தவிரந்்து “சபாருத்தபாடற்றது” 

மபான்றனவ எவற்னறயும் எழுத்தில் எழுதுதல் ஆகாது. 

அட்டவனையில் எழுதுவதற்கு வழங்கப்படட்ுள்ள இடம் 

மபாதுமாக காைப்படாதவிடத்து இனைப்னப பாரக்்கவும் என 

குறிப்பிடப்படுதல் மவை்டும் என்பதுடன் அத்தரவு வழங்கப்படும் 

இனைப்பானது தரப்படட் வடிவனமப்பிலும் இருத்தல் மவை்டும். 

http://www.ird.gov.lk/
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 தரவுகனை  ரியாக நிரப்புவதற்கான உதாரைம்  

 

 

 முனறைாக நிரப்பப்பட்ட வருமான விபரத்திரடட்ினனயும் 

அத்துடனான அடட்வனைகனளயும் மதனவப்படும் ஏனனை 

ஆவைங்கனளயும் பிராந்திை அலுவலகங்களுக்கு அல்லது 

உள்நாடட்ு இனறவரித் தினைக்களத்தின்  தனலனம 

அலுவலகத்திற்கு 2019, நவம்பர் 30 ஆம் திகதிைன்மறா அல்லது 

அதற்கு முன்னமரா  கினடக்கதக்கவாறு மநரடிைாகமவா அல்லது 

தபால் மூலமமா அனுப்புதல் மவை்டும். 

 

 உள்நாடட்ு இனறவரித் தினைக்களமானது தனிநபர ்வருமான வரி 

விபரத்திரட்டினன  மரப்்பிக்கும் சபாருடட்ு உள்நாடட்ு இனறவரித ்

தினைக்களத்தின் இனைைதளத்தினூடாக இலத்திரனிைல் 

ம னவனை வழங்குகிவருகின்றது. இலத்திரனிைல் மகானவயிடல் 

இரை்டு வனககளில் மமற்சகாள்ள முடியும். 

 

1) நிகழ்நினல  மர்ப்பிப்பு (Online submission):  
 

உள்நாடட்ு இனறவரித் தினைக்கள இனைைதள முகப்பின்                                   

இ-ம னவயில் வழங்கப்படட்ுள்ள இனடமுகங்கனளப் (Interfaces) 

பைன்படுத்தி வருமான விபரத்திரட்டினன  மரப்்பித்தல். 

2) நிகழ்நினல அல்லாத  மரப்ிப்பு (Offline submission): 
 

உள்நாடட்ு இனறவரித் தினைக்கள இனைைதள முகப்பிலிருந்து 

குறிப்பிட்ட படிவங்களின் சமன்பிரதினை தரவிறக்கம் ச ை்து அதனன 

நிகழ்நினல அற்ற நினலயில் பூரைப்படுத்திைதன் பின்னர,் உள்நாடட்ு 

இனறவரித் தினைக்கள இனைைதள முகப்பின் இ-ம னவனைப் 

பைன்படுத்தி தரமவற்றம் ச ை்வதன் மூலம் விபரத்திரட்டினன 

 மரப்்பிக்கலாம்.  
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வரிக் சகாடுப்பனவு    

“தவனை  ் ச லுத்துநர”் ஒருவர ்வரி மதிப்பீட்டாை்டுக்கான வரினை 

காலாை்டுத் தவனை மூலம் ச லுத்துதல் மவை்டும். 

2018/2019 வரி மதிப்பீட்டாை்டுக்கான காலாை்டு தவனை ச லுத்தப்பட 

மவை்டிை திகதி மற்றும் சகாடுப்பனவுக் குறியீடு என்பன பின்வரும் 

அட்டவனையில் தரப்படட்ுள்ளது. 

தவனை சகாடுப்பனவுத் திகதி (அன்று 

அல்லது அதற்கு முை்னர)் 

சகாடுப்பனவுக் 

குறியீடு 

1 15 ஆகஸ்ட ்2018 18191 

2 15 நவம்பர ்2018 18192 

3 15 சபப்ரவரி 2019 18193 

4 15 மம  2019 18194 

இறுதி 30 ச ப்சதம்பர ்2019 18190 

 

நான்கு தவனைகள் மற்றும் இறுதிக் சகாடுப்பனவு என்பவற்றின் 

சமாத்தம், ஆனது 2018/2019 வரி மதிப்பீட்டாை்டின் சமாத்த வரிப் 

சபாறுப்புக்கு  ் மமானதாக இருத்தல் மவை்டும். 

 

 

தை்டப் பைம், வடட்ி மற்றும் சினறத்தை்டனன   

பினழைான வருமான விபரத்திரட்டினன  மரப்்பித்தல் அல்லது (உரிை 

தினத்திற்கு அல்லது அதற்கு முன்னர)் வருமான விபரத்திரட்டினன 

 மரப்்பிக்கத் தவறுதல் அல்லது வருமான விபரத்திரட்டினன 

 மரப்ிக்காதிருத்தல் என்பவற்றுக்கு, தை்டப்பைம் அல்லது சினறத் 

தை்டனன விதிக்கப்படும். அத்துடன், உரிை திகதியில் வரி 
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ச லுத்தத்தவறின் தை்டப்பைத்திற்கும் வட்டிக்கும் ஆளாதல் 

மவை்டும். அனவ வருமாறு. 

 

 தாமதமாக வருமான வரி விபரத்திரட்டினனக் மகானவயிடல் 

 

(i) ச லுத்த மவை்டியுள்ள வரித் சதானகயின் 5% வீததத்ுடன், 

மமலும் மகானவயிடல் தவறுனக சதாடரும் ஒவ்சவாரு மாதமும் 

அல்லது மாதத்தின் பகுதிக்கும் ச லுத்த மவை்டிை வரியின் 1% 

வீதம்: மற்றும்  

 

(ii) ரூபா ஐம்பதாயிரம் மற்றும் உரிை தினத்திற்கு அல்லது அதற்கு 

முன்னர ் அதாவது 2019 நவம்பர ் 30 இற்கு முன்னர ் வருமான 

விபரத்திரட்டினனக் மகானவயிடத் தவறுதல் சதாடரும் 

ஒவ்சவாரு மாதமும் அல்லது  ஒரு மாதத்தின் ஒரு பகுதிக்கு 

மமலதிகமாக ரூபா பதத்ாயிரம்,  

 

என்பவற்றுை், அதிகமான சதானகக்கு  ்  மமான 

தை்டப்பைத்துக்கு உட்படுதல் தவை்டும். 

 

 உை்னமக்குப் புறம்பான அல்லது தவறான கூற்சறான்னற 

வழங்குவதற்கான தை்டனனைானது ரூபா 50,000 அல்லது அக் 

கூற்றினன அடிப்பனடைாக சகாை்டு தீரம்ானிக்கப்படட் ச லுத்த 

மவை்டிை வரிக்குனறப்புத் சதானக அல்லது மீளப்சபற மவை்டிை 

சதானகயின் அதிகரிப்பு, ஆகிை சதானககளில் எதச்தானக 

அதிகமானமதா அத் சதானகைாகும்.  

 

 விபரத்திரட்டினன மகானவயிட தவறும் ஒரு நபர ் ரூபா ஒரு 

மில்லிைனன விஞ் ாத தை்டப்பைத்திற்கு அல்லது ஓராை்டினன 

விஞ் ாத கால சினறத்தை்டனனக்கு அல்லது அத் தை்டப்பைம் 
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மற்றும் சினறத்தை்டனன ஆகிை இரை்டுக்கும் ஆளாக 

மவை்டிமைற்படும். 

 

 ஒரு வரிக் காலப்பகுதிக்கு அல்லது வரி மதிப்பீடட்ு அறிவித்தலில் 

குறிபிடப்படட்ுள்ள சகாடுப்பனவுத் திகதிைன்று வரி முழுவனதயும் 

அல்லது அதன் பகுதினை சகாடுப்பனவு ச ை்ைத் தவறும் நபர ்

ஒருவருக்கான தை்டப்பைமானது, ச லுத்தப்பட மவை்டிை 

ஆனால் ச லுத்தப்படாத வரியின் 20% இற்கு  மமாகவும்  ட்டத்தின் 

மதனவப்படுத்தப்படட்ுள்ள தவனைப் பைம் முழுவனதயும் அல்லது 

அதன் ஒரு பகுதினை ச லுத்த தவறும் நபர ் ஒருவருக்கு, 

தை்டப்பைமானது ச லுத்தப்பட மவை்டிை ஆனால் 

ச லுத்தப்படாத வரியின் 10% இற்கு  மனாகவும் காைப்படும்.  

 

 குறித்த திகதிைன்று உரிை வரித் சதானக  ச லுத்தபடாதிருப்பின், 

வரிச லுத்துநர,் 151 ஆம் பிரிவுக்கு உட்படட்ு (கால எல்னல 

நீடிக்கப்பட்ட) குறித்த திகதியில் இருந்து வரி ச லுத்தும் திகதி 

வனரயிலான காலப்பகுதிக்கு அத் சதானகயின் மீது, ஒவ்சவாரு 

மாதமும் அல்லது மாதத்தின் ஒரு பகுதிக்கு 1.5% ஆக இருத்தல் 

மவை்டும். என்பதுடன் மாதாந்தம் கூடட்ுவட்டியுடன் இருதத்லும் 

மவை்டும். 
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விபரத்திரடட்ு, அட்டவனைகை் மற்றும் 

ச ாத்துக்கைினதும்  சபாறுப்புக்கைினதும் கூற்று 
 

உங்களுக்கு வழங்கப்படட்ுள்ள ஆவைங்களின் சதாகுதி, மூன்று 

பகுதிகனள உள்ளடக்குகின்றன. 

1. வருமான வரி விபரத்திரடட்ு 

2. வருமான விபரத்திரட்டிற்கான அட்டவனைகள் 

3. ச ாத்துக்களினதும் சபாறுப்புக்களினதும் கூற்று (ச ா/சபா) 

  

ஒவ்சவாரு நபரும் விபரத்திரடட்ு, அட்டவனைகள் மற்றும் 

ச ாத்துக்களினதும் சபாறுப்புக்களினதும் கூற்று என்பவற்றினன 

நிரப்புவது அவசிைமாகும். விருப்பதச்தரிவு அடட்வனைகள் அந் நபரின் 

வருமான மூலம்,  ச ை்ைப்படட் நன்சகானடகள் மற்றும் 

பிடித்துனவத்தல் வரிக் கழிப்பனவுகளுக்கு அனமை நிரப்பப்படலாம் 

ஆயினும், கட்டாை அட்டவனைகளாகிை வரி கைிப்பீடு மற்றும் வரி 

வரவுகள் என்பனவ  பூரைப்படுத்தப்படட்ு  மரப்்பிக்கப்படுதல் 

மவை்டும்.  
 

அடட்வனைகை் பூரைப்படுத்தப்படட்ு  மரப்்பிக்கப்படதவை்டிய 

 ந்தர்ப்பங்கை் 

தனிநபர் வருமானம் R 
அடட்வனைகை் 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A/

L 

1 ஊழிை வருமானம் மாத்திரம் – 

மீளளிப்பு மகாரப்படாதது 

x x x x x    x x x 

2 ஊழிை வருமானம் மாத்திரம் – 

மீளளிப்பு மகாரப்பட்டவில்னல 

ஆயினும் உ.இ.ஆ.நா இனால் 

விபரத்திரடட்ு அனுப்பப்படட்ுள்ளது  

√ √ x x x    √ √ √ 

3 ஊழிை வருமானம் மாத்திரம் – 

மீளளிப்பு மகாரப்படட்ுள்ளது 

√ √ x x x    √ √ √ 

4 ஊழிை வருமானம் (மகாரப்படட் 

வருமானம் மற்றும் மகாரப்படாத) 
மற்றும் விைாபார வருமானம் 

√ √ √ x x    √ √ √ 

5 விைாபார வருமானம் மாத்திரம் √ x √ x x    √ √ √ 

6 விைாபார வருமானம் மற்றும் முதலீடட்ு 

வருமானம் 

√ x √ √ x    √ √ √ 

7 முதலீடட்ு வருமானம்  மாத்திரம் √ x x √     √ √ √ 

8 ஏனனை வருமானம் மாத்திரம்  √ x x x √    √ √ √ 

9 ஊழிை வருமானம்,  விைாபார 

வருமானம், முதலீடட்ு வருமானம்  

மற்றும்  ஏனனை வருமானம் 

√ √ √ √ √    √ √ √ 
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1. வருமான வரி விபரத்திரடட்ு 

 

வதிவுள்ள தனிநபரக்ள் மற்றும் வதிவல்லாத தனிநபரக்ளுக்கு இவ் 

வருமான வரி விபரத்திரடட்ு ஏற்புனடைதாகும். குறித்த கூட்டில் “√” என 

குறியிடவும். 

 

இவ் விபரத்திரடட்ு இரு பகுதிகனளக் சகாை்டுள்ளது; 

 

 பிரிவு- 01 – வரிக் கைிப்பீடட்ுக் கூற்று  

 பிரிவு – 02-  சவளிப்படுத்துனக 

 

1.1 பிரிவு - 01  

பிரிவு - 01 ஐந்து பகுதிகனள உள்ளடக்கிைது  

 

1.1.1. பகுதி A  – வரிக்குப் சபாறுப்புனடய வருமானம் 

 

தனிநபர ் ஒருவரின் வரி மதிப்பிடத்தக்க வருமானத்னத 

கைிப்பிடுவதற்கு 2017 ஆம் ஆை்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நாடட்ு 

இனறவரி  ்  ட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு அனமை கைிப்பீடு 

ச ை்ைப்பட்ட ஒவ்சவாரு மூலங்களினதும் வருமானம் அதாவது, 

ஊழிைம், விைாபாரம், முதலீடுகள் மற்றும் ஏனனை வருமானங்கள்,  

இந்த பகுதி A இல் சவளிப்படுத்தப்படுதல் மவை்டும். ஆதலால், 

தற்மபானதை வருமான மூலங்களுக்கு அனமை அட்டவனை 01, 

அட்டவனை 02, அடட்வனை 03 மற்றும் அட்டவனை 04 ஆகிைவற்றில் 

அவசிைமானனவ நிரப்பப்படுதல் மவை்டும். அதற்ககனமை வருமான 

விபரத்திரட்டின் பின்வரும் கூடுகள் நிரப்பப்படலாம். 

 

 
 

 

கூடு 10 - அடட்வனை 01 ஊழிய வருமானம் 

கூடு 20 - அடட்வனை 02 வியாபார  வருமானம் 

கூடு 30 - அடட்வனை 03 முதலீடட்ு  வருமானம் 

கூடு 40 - அடட்வனை 04 ஏனனய  வருமானம்
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 கூடு 50 – வரி மதிப்பிடற்பாலதான (மதிப்பிடத்தக்க) வருமானம் 

 

தனிநபர ் ஒருவரின் வரி மதிப்பிடற்பாலதான வருமானம் என்பது 

ஊழிைம், விைாபாரம், முதலீடு மற்றும் ஏனனை மூலத்திலிருந்தான 

வருமானமாகும். 

அட்டவனை 01, 02, 03 மற்றும் 04 என்பன முனறமை ஊழிைம், விைாபாரம், 

முதலீடு மற்றும் ஏனனை மூலங்களிலிருந்தான வருமானத்னத 

கைிப்பீடு ச ை்கின்றது. ஆகமவ, 10, 20, 30 மற்றும் 40 ஆம் கூடுகளின் 

கூடட்ுத் சதானக மதிபிடற்பாலதான வருமானமாக கருதப்படும்.  

 

1.1.2. பகுதி ஆ – வரி மதிப்பிடற்பாலதான வருமானத்தில் 

இருந்தான கழிப்பனவுகை் 
 

இப் பகுதியின் கீழ், ஏற்புனடை நிவாரைங்கள் மற்றும் 

தனகனமைளிக்கும் சகாடுப்பனவுகனள  கழிப்பதற்கு உங்களுக்கு 

உரினமயுள்ளது.  விபரத்திரட்டின் கூடுகனள நிரப்புவதற்கு முன்னர ்

மகாரப்படதத்க்க நிவாரைங்கனள, கீமழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

சபாருத்தப்பாடுனடை அட்டவனைகளின் பகுதி II இல் நிரப்பப்புதல் 

மவை்டும்.  இறுதிைாக அத்தனகை நிவாரைங்கள் விபரத்திரட்டின் 

தரப்பட்ட கூடுகளில் பதிைப்படுதல் மவை்டும்.  

 
 

(i) நிவாரைங்கை் 
 

கூடு 60 அடட்வனை 01 - ஊழிை வருமானத்திற்கான 

நிவாரைம் 

கூடு 70   அடட்வனை 02 - சவளிநாடட்ு  ்ம னவ 

வருமானதத்ிற்கான நிவாரைம் 

கூடு 80 அடட்வனை 03        - வாடனக வருமானத்திற்கான 

நிவாரைம் 

கூடு 90 அடட்வனை 03 - வடட்ி வருமானத்திற்கான நிவாரைம் 

(சிமரஷ்ட பிரன களுக்கு மாத்திரம்) 

கூடு 100  - தனிநபர ்நிவாரைம் (வழிகாடட்ினைப் 

பாரக்்கவும்) 

கூடு 110    - சமாத்த நிவாரைம் (60+70+80+90+100) 
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(ii) தனகனமயைிக்கும் சகாடுப்பனவுகை் 
 

 கூடு 120 – தனகனமைளிக்கும் சகாடுப்பனவுகள் (அடட்வனை 

05)  

 

வரி மதிப்பீட்டாை்டில் ச ை்ைப்பட்ட தனகனமைளிக்கும் 

சகாடுப்பனவுகள்  (நன்சகானட) மற்றும் 2017/2018 வரி மதிப்பீடட்ு 

ஆை்டிலிருந்து   முன்சகாைரப்பட்ட தனகனமைளிக்கும் 

சகாடுப்பனவுகளின் மீதி என்பவற்னற  மகாருவதற்கு 05 ஆம் 

அட்டவனையின் கீழ் இரை்டு அடட்வனைகள் முனறமை அட்டவனை 

5A மற்றும்  அட்டவனை 5B வழங்கப்படட்ுள்ளன. இரு 

அட்டவனைகளினதும் இனைந்த சதானக 120 ஆம் கூட்டில் 

உள்ளடக்கப்படல் மவை்டும். 
 

 கூடு 130- மதிப்பிடத்தக்க வருமானத்திலிருந்தான சமாதத் 

கழிப்பனவுகள்  

 

விபரத்திரட்டின் கூடு 110 இல் சவளிப்படுத்தப்படட்ுள்ள சமாதத் 

நிவாரைங்கள் மற்றும் 05 ஆம் அட்டவனையில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

கழிக்கப்படத்தக்க தனகனமைளிக்கும் சகாடுப்பனவுகளின் 

கூடட்ுத்சதானகனை கூடு 130 இல் உள்ளடக்குதல் மவை்டும். 

 

 கூடு 140- வரியிடப்படத்தக்க வருமானம் (கூடு 50 - கூடு 130)  

வரியிடப்படத்தக்க வருமானத்னத எை்துவதற்கு கூடு 130 இலுள்ள 

சதானகனை கழிக்கவும்.  வரியிடப்படத்தக்க வருமானமானது  மனற 

சபறுமானமாக இருக்க முடிைாது.  அவ்வாறாயின் “0” என பதிைவும்.  

 

1.1.3. பகுதி C – ச லுத்தப்படத்தக்க வரிக் கைிப்பீடு 

 

இப் பகுதிைானது பின்வருவனவற்றுக்கு வழங்கப்படட்ுள்ளது; 

(i) வரியிடத்தக்க வருமானதத்ில் ச லுத்தப்படத்தக்க வரினை 

கைித்தல் (அட்டவனை 08) 
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உை்ைாடட்ரசினற  ்  டட்த்தின் முதலாவது அட்டவனையில் 

குறித்துனரக்கப்பட்ட ஏற்புனடை வருமான வரி வீதங்கனள (விம ட 

வீதம் மற்றும்  ாதாரை வீதம்) பிரமைாகிதத்ு கைிப்பீடு 

மமற்சகாள்ளப்பட மவை்டும்.  

(ii)  கினடக்கத்தகு வரி வரவுகனள மகாரல் (அடட்வனை 09) 

பின்வரும் வரி வரவுகள் மகாரப்படலாம்   

(i) சவளிநாடட்ு வரி வரவு 

(ii) சபாருளாதார ம னவக் கட்டைம் (சபா.ம .க.) (ஏக 

உரினமைாளர ்மற்றும் பங்குதாரரக்ள்)   

(iii) முடிவுறுத்தல் நன்னமகளுக்கு ச லுத்தப்படட் வரி 

(iv) முதலீடட்ு  ்ச ாத்தின் மதறிப் சபறுனகயின் ஈட்டத்தின் மீதான 

வரி ச லுத்துனக (ஏக உரினமைாளர ்மற்றும் பங்குதாரர)்  

(v) உனழக்கும் மபாது ச லுத்தும் வரி (PAYE) அடங்கலாக பிடித்து 

னவத்தல் வரி கழிப்பனவுகள்   

(vi) தவனைக் கட்டைங்கள்   

 

1.1.4. பகுதி D - விலக்கைிக்கப்பட்ட வருமானம் 

 

விபரத்திரட்டின் 230 ஆம் கூட்டினன நிரப்ப முன்னர,் உள்நாடட்ு 

இனறவரி  ் ட்டத்தின் 9ஆம் பிரிவுடன் ம ரத்த்ு வாசிக்கப்பட மவை்டிை 

3ஆவது அட்டவனையின்படி, ஒவ்சவாரு வருமான மூலத்திற்குமுரிை 

விலக்களிப்புகள் குறித்த அட்டவனைகளில் (01 இலிருந்து 03 வனர) 

சவளிப்படுத்தப்படல் மவை்டும்.  

 

இதற்கு மமலதிகமாக, 2018 ஏப்ரல் 01 ஆந் திகதிை 2064/53 ஆம் இலக்க 

வரத்்தமானி அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளவாறு 2006 ஆம் 

ஆை்டின் 10 ஆம் இலக்க உை்ைாட்டரசினற  ் ட்டத்தின் 16இ, 16ஈ,16உ, 

24அ, ஆம் பிரிவுகளின் கீழ் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள காலப்பகுதிக்கு அவ் 

ஏற்பாடுகளில் ஏற்பாடு ச ை்ைப்படட்ுள்ளவாறு தனிநபர ் ஒருவரின் 

வருமான வரியில் இருந்து விலக்களிக்கப்பட்ட முழு இலாபம் மற்றும் 
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வருமானம் அல்லது அவற்றின் ஏமதனும்  ஒரு பகுதி  மற்றும், 2018 மார ் ்

31 அன்று அக் காலப்பகுதியின் ஏமதனும் காலாவதிைாகாத பகுதி 

இருப்பின் அப் பகுதி, என்பனவ அத்தனகை  ஏற்பாடு சதாடரந்்து 

பிரமைாகத்தில் இருப்பது மபான்று சதாடரந்்தும் விலக்களிக்கப்படும்.  

 

இறுதிைாக, பின்வரும் கூடுகளில் குறிபிடப்படட்ுள்ள விலக்களிக்கப்பட்ட 

சதானககளின் கூடட்ுத்சதானகனை விபரத்திரட்டின் 230 ஆம் கூட்டில் 

பதிைவும்.  

அட்டவனை 01 -  ஊழிை வருமானத்தில் விலக்களிக்கப்பட்ட சதானக 

   -  கூடு 116  

அட்டவனை 02 – விைாபார வருமானத்தில் விலக்களிக்கப்பட்ட சதானக

   - கூடு 217 

அட்டவனை 03 - முதலீடட்ு வருமானதத்ில் விலக்களிக்கப்பட்ட 

சதானக   - கூடு 318  

 

1.1.5. பகுதி E- ஏனனயனவ 

 

 ஏற்புனடயவற்றுக்கு √ குறியிடுங்கை்  

 வரி கைிப்பீடு இனைக்கப்படட்ுள்ளது   

 வரி மதிப்பிடத்தக்க வருமானத்னத கைிக்கும் மபாது நடட் 

சீராக்கம் ச ை்ைப்படட்ுள்ளது.   
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1.2.   பிரிவு - 02: சவைிப்படுத்தல் 

 

1.2.1. பகுதி A 

 

உை்ைாட்டரசினற  ்  ட்டத்தின் 126 (5) ஆம் பிரிவின் பிரகாரம், 

விபரத்திரடட்ு அல்லது விபரத்திரட்டின் ஒரு பகுதி வரிச லுத்துநரின் 

முழு மநர ஊழிைர ் தவிரந்்த, அங்கீகரிக்கப்படட் கைக்காளர ்

அடங்களாக சகாடுப்பனவுக்காக பிறிசதாருவரினால் 

தைாரிக்கப்பட்டிருப்பின் அப் பிறிசதாரு நபரும் விபரத்திரட்டில் 

னகசைாப்பம் இடுதல் மவை்டும்.   

ஆகமவ, விபரத்திரட்டினன அல்லது விபரத்திரட்டின் ஒரு பகுதினை 

பூரைப்படுத்துவதில் ஈடுபடட் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கைக்காளர ்அல்லது 

மவறு எவமரனும் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட நபர,் விபரத்திரட்டின் பிரிவு 02 

இன் பகுதி A இல் அவரது சபைர ்மற்றும் பதவிப் சபைனரக் குறிப்பிடட்ு 

விபரத்திரட்டில் (திகதியுடன்) னகசைாப்பம் இடுதல் மவை்டும்.  

1.2.2. பகுதி B 

 

உை்ைாட்டரசினற  ்  ட்ட்தின் 126 (4) ஆம் பிரிவின் பிரகாரம், 

வரிச லுத்துநர ் அல்லது வரிச லுத்துநரினால் முனறைாக 

அதிகாரமளிக்கப்படட் முகவர,் விபரத்திரடட்ு  ரிைானது எனவும் 

பூரைமானது எனவும் னகசைாப்பமிடல் மவை்டும்.   

ஆகமவ, வரிச லுத்துநர ் அல்லது வரிச லுத்துநரினால் முனறைாக 

அதிகாரமளிக்கப்படட் முகவர,் விபரத்திரட்டின் பிரிவு 02 இன் பகுதி B 

இல் அவரது சபைனரக் குறிப்பிடட்ு (திகதியுடன்) னகசைாப்பமிடல் 

மவை்டும்.  
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2. வருமான விபரத்திரடட்ுக்கான அடட்வனைகை்   

 

ஏற்புனடை அட்டவனைகள் மற்றும் கட்டாை அடட்வனைகள் என 

அட்டவனைகள் வனகப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. சில அட்டவனைகள் 

எல்மலாராலும் கட்டாைமாக பூரைப்படுத்தப்படுதல் மவை்டும் 

(கட்டாை அட்டவனைகள்), ஆயினும் சில அட்டவனைகள் 

ஏற்புனடைதாயின் மடட்ும்  பூரைப்படுத்தப்படுதல் மவை்டும்.  

 

A. ஏற்புனடய அட்டவனைகை் 
 

முக்கிைமாக 01 முதல் 07 வனரயிலான அட்டவனைகள் 

ஏற்புனடைானனவைாக இருக்குமிடதத்ு மடட்ும் நிரப்பப்பட மவை்டிை 

ஏற்புனடை அட்டவனைகள் ஆகும்.  

 அட்டவனை 01- ஊழிை வருமானம் 

 அட்டவனை 02- விைாபார வருமானம் 

 அட்டவனை 03- முதலீடட்ு வருமானம்  

 அட்டவனை 04- ஏனனை வருமானம் 

 அட்டவனை 05-தனகனமைளிக்கும் சகாடுப்பனவுகள்  

 அட்டவனை    06–இறுதி பிடித்துனவத்தல் வரி 

சகாடுப்பனவுகள்   

 அட்டவனை    07 – பிடிதத்ுனவத்தல் வரி     

 

B. கட்டாய அடட்வனைகை் 

 

 அட்டவனை 08 – வரிக் கைிப்பீடு  

 அட்டவனை 09 – வரி வரவுகள் 

 

வரியிடற்பாலதான வருமானத்னதக் சகாை்டுள்ள  அல்லது மீளளிப்னப 

மகார விரும்பும் எவமரனும் நபசராருவர,் மமற்குறிப்பிடட்ுள்ள இரை்டு 

அட்டவனைகனளயும்  பூரத்த்ி ச ை்தல் மவை்டும்.  
 

(மமமல குறிபிடப்படட்ுள்ள அட்டவனைகளில் விபரங்கனள பதிவதற்கு 

வழங்கப்படட்ுள்ள இனடசவளி மபாதாவிடின், இ-மகாப்பிடனல சதரிவு 

ச ை்து “மமலும் ம ரக்்குக” (“Add more”)  ாவினை பைன்படுத்தி 

தரவிறக்கம் ச ை்யுங்கள் அல்லது தரப்பட்ட வடிவனமப்பில் பிறிசதாரு 

தாளில் விபரங்கனள பதிவு ச ை்யுங்கள்)  
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2.1.  ஊழிய வருமானம்   

 

2.1.1. வரி மதிப்பீட்டாை்டிற்கான நபர ் ஒருவரின் 

ஊழிைத்திலிருந்தான வருமானம், அந்த வரி 

மதிப்பீட்டாை்டிற்குரிை  அந்த நபரின் ஊழிைத்திலிருந்தான 

ஈடட்ுனக மற்றும் இலாபமாக இருத்தல் மவை்டும் என்பதுடன் 

அது அட்டவனை 01 இன் கீழ் ஊழிை வருமானத்தின் கீழ் 

சவளிப்படுத்தப்படுதலும் மவை்டும்.  

 

2.1.2. ஓர ் வரி மதிப்பீட்டாை்டின் நபர ் ஒருவரின் 

ஊழிைத்திலிருந்தான ஈடட்ுனக மற்றும் இலாபங்கனளக் 

கைிக்கும் மபாது வரி மதிப்பீட்டாை்டில் அந்த நபருக்கு 

கினடக்கப்சபற்ற அல்லது சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட பின்வரும் 

சதானககள் உள்ளடக்கப்படுதல் மவை்டும்: 

 

(அ)  ம்பள சகாடுப்பனவுகள், கூலிகள், லீவு மவதனங்கள், 

மமலதிக மநர மவதனங்கள், கட்டைங்கள், 

ஓை்வூதிைங்கள், தரகுகள், பைிக்சகானடகள், மினக 

ஊதிைங்கள் மற்றும் மவறு அனத ஒத்த 

சகாடுப்பனவுகள்; 

(ஆ) ஏமதனும் வாழ்க்னக  ் ச லவுப் படி, உைவுப் படி, 

வாடனக, கழிைாட்ட அல்லது பைைப் படி உட்பட 

தனிப்பட்ட படியின் சகாடுப்பனவு; 

(இ) நபர ் ஒருவரினால் அல்லது அந் நபரின் இனைைாளர ்

ஒருவரினால் உறப்பட்ட ச லவுகளின் சகாடுதத்ு  

தீரத்்தனல அல்லது மீளளிப்னப வழங்குகின்ற 

சகாடுப்பனவு; 

(ஈ) ஊழிை நிபந்தனனகளுக்கு நபர ் ஒருவரின் 

உடன்பாடட்ுக்கான சகாடுப்பனவுகள்; 

(உ) சதாழில் நீக்கம், இழப்பு அல்லது முடிவுறுதத்ுனகக்கான 

சகாடுப்பனவுகள்; 

(ஊ) 3 ஆம் உட்பிரிவின் (ஊ) பந்திக்கனமை ஊழிைரின் 

 ாரப்ில் இனளப்பாற்று நிதிைசமான்றுக்கு ச ை்ைப்பட்ட 
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இனளப்பாற்று உதவு சதானககளும் ஊழிைம் 

சதாடரப்ில் சபறப்பட்ட இனளப்பாற்று 

சகாடுப்பனவுகளும்; 

(எ) நபர ் ஒருவரின் அல்லது நபசராருவருடன் இனைந்த  

ஆசளாருவரின் நன்னமக்காக மவமறார ் ஆளுக்கான 

சகாடுப்பனவு அல்லது னகமாற்றங்கள்; 

(ஏ) ஒரு நபசராருவரினால் அல்லது நபசராருவருடன் 

இனைந்த ஆசளாருவரினால் ஊழிைத்தின் 

பைனனக்சகாை்டு சபறப்பட்ட  அல்லது சபற்றுக்சகாள் 

நன்னமகளின் நிைாைமான  ந்னதப் சபறுமதி; 

(ஐ) ஊழிைம் சதாடரப்ில் சபறப்பட்ட நன்சகானடகள் உட்பட 

மவறு சகாடுப்பனவுகள்  அதத்ுடன் 

(ஒ) பங்குகளுக்காக ஊழிைரின் உதவுத்  சதானகயினால் 

குனறக்கப்படட்னவயும்   பங்குகனளக் சகாள்வதற்கான 

விருப்புத் சதரிசவான்னற அல்லது உரினமனைப் 

பிரமைாகித்தலின் வினளவாக பங்கீடு 

ச ை்ைப்படட்னவயுமான பங்குகள் உட்பட  ஊழிைரின் 

பங்குதிடட்சமான்றின் கீழ் அந்மநரத்தில் பங்கீடு 

ச ை்ைப்பட்ட பங்குகளின்  ந்னதப் சபறுமதி. 

2.1.3. வரி மதிப்பீட்டாை்டு ஒன்றிற்காக நபர ் ஒருவரின் 

ஊழிைத்திலிருந்தான ஈடட்ுனககனளயும் இலாபங்கனளயும் 

கைக்கிடுவதில் பின்வருவன விலக்களிக்கப்படல் மவை்டும்; 

 

(அ)  விலக்களிக்கப்பட்ட சதானககள்  (உை்ைாட்டரசினற  ்

 ட்டத்தின் மூன்றாம் அட்டவனையில் 

குறிப்பிடட்ுள்ளவாறு)  

I. பின்வருவன சதாடரப்ாக நபர ் ஒருவரின் நட்டஈடாக அல்லது 

பைிக்சகானட ஒன்றாக ச லுத்தப்பட்ட மூலதனப் பைத ்

சதானககள்  

(i) நபர ்ஒருவரினால் உறப்படும் தனிப்பட்ட ஊறுகள்; அல்லது 

(ii) இன்சனாரு நபரின் மரைம்; 
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II. ஓை்வூதிை வருமானமானது இலங்னக அர ாங்கதத்ினால் 

அல்லது இலங்னக அர ாங்கத்தின்  தினைக்களம் ஒன்றினால் 

ச லுத்தப்படுமிடத்து நபர ்ஒருவரின் ஓை்வூதிைம்;  

III. பின்வருவனவற்றிலிருந்து ஊழிைர ்ஒருவருக்கு இனளப்பாறும் 

மநரத்தில் ச லுத்தப்பட்டத் சதானக -  

(i) ஏமதனும் ஓை்வூதிை நிதிைத்திலிருந்து அல்லது 1980 ஆம் 

ஆை்டின் 46 ஆம் இலக்க ஊழிைர ் நம்பிக்னகப்சபாறுப்பு 

நிதிை  ்  ட்டத்தால் தாபிக்கப்பட்ட ஊழிைர ் நம்பிக்னகப் 

சபாறுப்பு நிதிைத்திலிருந்து சபறப்பட்ட வருமானதன்தக் 

குறிக்கின்றதான, 1987, ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதிைன்று அல்லது 

அதன் பின்னர ் சதாடங்கும் ஏமதனும் காலப்பகுதிக்கு 

அதனால் ச ை்ைப்பட்ட முதலீடுகளிலிருந்து 

ச லுத்தப்பட்ட சதானக; 

(ii) ஆனைைாளர ் நாைகத்தினால் அங்கீகரிக்கப்படட் ஒரு 

 காை நிதிைம்;  

IV. பின்வருவனற்றால் ஏற்பாடு ச ை்ைப்பட்ட அளவுவனர 

சிறப்புரினமகளுக்கு உரித்தாக்கப்பட்ட தனிைாள் ஒருவரின் 

வருமானம் -  

(i) இராஜதந்திர விடுபாடட்ுரினம  ் ட்டம் அல்லது  அதனன 

ஒத்த  ட்டம்;  

(ii) ஐக்கிை நாடுகளின் சிறப்புரினமகள் மற்றும் 

விடுபாடட்ுரினமகளின் மமலான  மவாைம் மற்றும் 

ஐக்கிை நாடுகளின் சிறப்பு முகவர ் நினலைங்களின் 

சிறப்புரினமகள் மற்றும் விடுப்பாடட்ுரினமகளின் 

மமலான  மவாைத்திற்கு பைன்சகாடுக்கும்  ட்டம்; 

அல்லது 

(iii)  ரவ்மத  ஒழுங்கனமப்சபான்று சதாடரப்ாக இ  ்

 ட்டத்தின் கீழ் அல்லது உபபந்தி (i) அல்லது (ii) இல் 

குறிப்பீடு ச ை்ைப்பட்ட  ட்டத்தின் கீழ் ஆக்கப்பட்ட 

ஒழுங்குவிதிகள்;   

V. இலங்னக அர ாங்க ஊழிைர ் ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்ட 

வீதிவாகன அனுமதிபத்திரத்தில் இருந்து அவ் ஊழிைரினால் 

சபறப்பட்ட அல்லது அவருக்கு வழிவந்த நன்னமகள்;  
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(அ) சதாழில்தருநரின்  ாரப்ில் தனிைாளினால் உறப்பட்ட 

ச லவுகளின் சகாடுத்து தீரத்்தல் அல்லது மீளளிப்பு; 

(ஆ)  மமான நிைதிகளின் மீது எல்லா முழுமநர ஊழிைருக்கும் 

நன்னம கினடக்க கூடிைதாக இருக்குமிடத்து, நபர ்ஒருவரின் 

பல் மருத்துவ, மருத்துவ அல்லது சுகாதார காப்புறுதி  ்

ச லவுகனள சகாடுத்து தீரத்த்ல் அல்லது  மீளளித்தல்;  

(இ) சகாடுப்பனவுகளின் அளவு, வனக அல்லது நிகழ்தகவு 

காரைமாக நிைாைமற்றனவைாக உள்ளனவயும் அல்லது 

அவற்றுக்கு கைக்கு காடட்ுதல்  அல்லது அவற்னற 

தனிைாளுக்கு குறிதச்தாதுக்குதல் சதாழில்தருநருக்கு 

நிரவ்ாகரீதியில் ச ைல்முனறக்கு உகந்ததற்றதாக 

உள்ளனவயுமான, ஓரங்காட்டபடாத அடிப்பனடயில்  

ஊழிைருக்கு ச ை்ைப்படட் அக் சகாடுப்பனவுகள் அல்லது 

ஒன்று திரளுகின்ற நன்னமகள்;  

(ஈ) (2) ஆம் உட்பிரிவின் (ஒ) எனும் பந்தியில் குறிப்பீடு 

ச ை்ைப்பட்ட ஓர ் ஊழிைர ் பங்கு திட்டத்தின் கீழ், ஊழிைர ்

ஒருவருக்கு அந்மநரத்தில் வழங்கப்பட்ட பங்குகனள 

சகாள்வதற்கான உரினமயின் அல்லது விருப்பத் சதரிவின் 

சபறுமதி; அத்துடன் 

(உ) ஆனைைாளர ் நாைகதத்ினால் குறித்துனரக்கப்பட 

கூடிைதான நிபந்தனனகளுக்கு அனமை,  ஆனைைாளர ்

நாைகத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓர ் ஓை்வூதிைத்தில், 

 காை அல்லது ம மிப்பு நிதிைத்தில் அல்லது ம மிப்பு  ்

 ங்கத்தில் ஊழிைர ் ஒருவரின் கைக்குக்குத் சதாழில் 

தருநரினால் அளிக்கப்பட்ட உதவுத்  சதானக   

, 

2.1.4. அடட்வனை 01- ஊழிய வருமானம்  
 

2.1.4.1. இந்த அடட்வனை மூன்று பகுதிகைாக வகுக்கப்படட்ுை்ைது   

1. பகுதி I ஊழிைத்திலிருந்தான வரி மதிப்பிடத்தக்க 

வருமானத்னத சவளிப்படுத்துவதற்கு  

2. பகுதி II ஊழிை வருமானத்திற்கான நிவாரைங்கனை 

சவளிப்படுத்துவதற்கு  

3. பகுதி III ஊழிை வருமானதத்ுடன் சதாடரப்ுனடை 

விலக்கைிப்புத் சதானககனை சவளிப்படுத்துவதற்கு   
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2.1.4.2. அட்டவனை 01 இன் 101 முதல் 104 வனரயிலான நிரல்களில், 

விலக்களிக்கப்பட்டத் சதானககனள (மமமல 2.1.3. இன் கீழ் 

தரப்பட்டனவ) உள்ளடக்கப்படட்ுள்ள சதானககளில் இருந்து 

(மமமல 2.1.2 இன் கீழ் தரப்படட்னவ) கழித்த பின்னர,் முதன்னம 

ஊழிைத்திலிருந்து சபறப்பட்ட மவதனாதினளயும் 

விபரங்கனளயும் “A” வரியின் கீழும் இரை்டாம் 

ஊழிைத்திலிருந்து சபறப்பட்ட மவதனாதிகனள “B” வரியின் 

கீழும் பதிைவும்.  அட்டவனை 01 இன் 105 ஆம் கூட்டில் 

சபறப்பட்ட சமாத்த மவதனாதிகனள  (104 ஆம் நிரலின் 

சமாத்தம்) பதிைவும்.  

 

2.1.4.3. 106 இலிருந்து 109 வனரயிலான நிரல்களின் “A” வரியில் 

முதன்னம ஊழிைத்திலிருந்து சபறப்பட்ட முடிவுறுத்தல் 

நன்னமகள் மற்றும் விபரங்கனளயும்,  “B” வரியில் இரை்டாம் 

ஊழிைத்திலிருந்து சபறப்படட் முடிவுறுத்தல் நன்னமகனளயும் 

பதிைவும். அமத பகுதியின் 110 ஆம் கூட்டில் சமாத்த 

முடிவுறுத்தல் நன்னமகனள (109 ஆம் நிரலின் கூடட்ுத்சதானக) 

பதிைவும்.  

 

 

(அ) முதன்னம ஊழியம் (A)  

2018.04.01 ஆம் திகதிை 2064/60 ஆம் இலக்க வரத்த்மான 

அறிவித்தலின் 3 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் முதன்னம 

ஊழிைசமன கருதப்படுவது; 

 

i. வரி மதிப்பீட்டாை்டு ஒன்றுக்கான ஊழிைர ் ஒருவரின் 

முதன்னம ஊழிைமானது, குறித்த ஆை்டுக்கான விடைம் (ii) 

இன் கீழ் ஊழிைர ் ஒருவரினால் சதாழில்வழங்குநருக்கு 

வழங்கியுள்ள சவளிப்படுத்துனக சதாடரப்ிலான 

சதாழிலாகும். 

 

ii. ஒரு ஊழிைத்னத மடட்ும் சகாை்டுள்ள எவமரனும் ஊழிைர ்

தவிரந்்த ஊழிைர ் ஒருவர,் அவரின் முதன்னம ஊழிைமாக 

குறிப்பீடு ச ை்கின்ற சதாழில் சவளிப்படுத்துனகயினன 

சதாழில்  வழங்குநருக்கு   மரப்்பித்தல் மவை்டும். 
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iii. விடைம் (ii) இன் கீழான சவளிப்படுத்துனகைானது ஊழிைர ்

மற்றும் சதாழில்வழங்குநரினால்  னகசைாப்பமிடப்படட்ு 

திகதியிடப்பட மவை்டும் என்பதுடன் அது ஒன்று அல்லது 

ஒன்றுக்கு மமற்பட்ட வரி மதிப்பீட்டாை்டுகளுடன் 

சதாடரப்ுனடைதாக இருக்கலாம். 

 

iv. ஊழிைர ் ஒருவர ் ஏமதனும் ஒரு காலப்பகுதியில் ஒன்றுக்கு 

மமற்பட்ட முதன்னம ஊழிைத்தினன சகாை்டிருதத்ல்  

ஆகாது 

 

v. அமத வரத்்தமான பத்திரினகயின் 4 ஆம் பந்திக்குட்பட்ட 

வனகயில், ஊழிைர ் ஒருவர ்வரி மதிப்பீட்டாை்டு ஒன்றின் 

இறுதியில் மடட்ுமம விடைம் (ii) இன் கீழான 

சவளிப்படுத்துனக ஒன்றினன மீள சபற்றுக் சகாள்ளலாம். 

 

(ஆ) இரை்டாம் நினல ஊழியம் (B)  

2018.04.01 ஆம் திகதிை 2064/60 ஆம் இலக்க வரத்்தமானப் 

பத்திரினகயின் பிரகாரம்; 

ஊழிைர ் ஒருவனரப் சபாறுத்த வனரயில் இரை்டாம் நினல 

ஊழிைம் என்பது  குறிதத் ஊழிைரின் முதன்னம ஊழிைம் 

அல்லாத மவறு ஏமதனும் ஊழிைத்தினனக் குறிப்பிடுகின்றது.  

2.1.4.4. இறுதிைாக 105 மற்றும் 110 ஆம் கூடுகளின் கூடட்ுத ்

சதானகயினன இந்த அடட்வனையின் 111 ஆம் கூட்டில்  

பதிைவும். 111 ஆம் கூடட்ிலுள்ள சதானகயினன விபரத்திரட்டின் 

10 ஆம் கூட்டிற்குக் சகாை்டு ச ல்லவும். இந்த சதானகமை 

ஊழிை வருமானத்திலிருந்தான  வரிக்கு சபாறுப்பான 

வருமானமாகும்.  

 

2.1.4.5. நீங்கள் ஊழிை வருமானம் சபறுபவராயின், நிவாரைமாக 

ரூபா 700,000 அல்லது கூடு 111 இல் குறிப்பிடட்ுள்ள சமாத்த 

ஊழிை வருமானம் என்பவற்றுள் குனறவான சதானகக்கு 

உரித்துனடைவராவீர.் அத்தனகை குனறவான சதானகயினன 

கூடு 112 இல் பதிந்து அத் சதானகயினன விபரத்திரடட்ின் 60 ஆம் 

கூடட்ுக்கு சகாை்டு ச ல்லவும்.  (பந்தி 2.5.1 இந் விடைம் (அ) 

இனனப் பாரக்்கவும்.  

 



22 

 

2.1.4.6.  மமமல பந்தி 2.1.3 இல் விடைம் (அ) இன் கீழ் குறிப்பிடட்ுள்ளவாறு 

ஊழிை வருமானத்திலிருந்து விலக்களிக்கப்படட் 

சதானககனள நீங்கள் சபறுபவராயின், அத்தனகை 

சதானககனளயும் மகாரப்படட்ுள்ள விபரங்கனளயும் இந்த 

அட்டவனையின் பகுதி  III இன் 113, 114 மற்றும் 115 ஆம் 

நிரல்களின் கீழ்  தப்படட்ுள்ள வரிகளில் பதிைவும். பின்னர ் 115 

ஆம் நிரலின் கூடட்ுத்சதானகயினன 116 ஆம் கூட்டில் பதிைவும். 

இறுதிைாக 116 ஆம் கூடு, அட்டவனை 2 இன் 217 ஆம் கூடு, 

அட்டவனை 3 இன் 318 ஆம் கூடுகளின் சமாதத் 

விலக்களிக்கப்பட்ட வருமானத்தினன விபரத்திரட்டின் 230 ஆம் 

கூட்டிலும் பதிைவும். 

 

2.2.  வியாபார வருமானம் – வரத்்தகம், உயர் சதாழில், வாழ்க்னகத் 

சதாழில் அல்லது ஒழுங்தகற்பாடு:  

 

2.2.1. ஒரு வரி மதிப்பீட்டாை்டுக்கான விைாபாரம் ஒன்றிலிருந்தான 

ஆசளாருவரின் வருமானம், அவ்வாை்டுக்காக விைாபாரத்னத 

நடாத்துவதிலிருந்து சபறப்பட்ட அவ்வாளின்  ஈடட்ுனகயும் 

இலாபமும் என்பதுடன் அது அட்டவனை 02 இன் கீழ் விைாபார 

வருமானம் என சவளிப்படுத்தப்படுதல் மவை்டும்.  

 

2.2.2 ஒரு வரி மதிப்பீட்டாை்டிற்கு விைாபாரசமான்னற 

நடாத்துவிதிலிருந்து ஆசளாருவரின் ஈடட்ுனககனளயும் 

இலாபங்னளயும் கைக்கிடுவதில் அவ் வரி மதிப்பீட்டாை்டின் 

மபாது விைாபாரதத்ிலிருந்து அவ்வாளினால் 

சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட பின்வரும் சதானககள் 

உள்ளடக்கப்படுதல் மவை்டும்.  

(அ)  ம னவக் கட்டைம்; 

(ஆ) வரத்்தக னகயிருப்புத் சதாடரப்ில் சபறப்படட் 

பிரதிபலன்; 

(இ) உை்ைாட்டரசினற  ்  ட்டத்தின் IV ஆம் 

அத்திைாைாத்தின் கீழ் கைக்கிடப்பட்டவாறு 

விைாபாரத்தின் மூலதன  ் ச ாத்துக்களினதும் 

சபாறுப்புக்களினதும் மதறிப் சபறுனகயிலிருந்தான 

ஈடட்ுனககள்.  
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(ஈ)  ஆசளாருவரினது விைாபாரத்தின் மதை்மானத்துக்கு 

உட்படத்தக்க ச ாத்துக்களின் மதறிப்சபறுனகயின் 

மீது உை்ைாடட்ரசினற  ்  ட்டத்தின் இரை்டாம் 

அல்லது நான்காம் அட்டவனையின் மூலம் 

உள்ளடக்கப்படுவதற்குத் மதனவப்பட்ட சதானககள் 

(உ)  விைாபாரத்னத நடாத்துவதற்கான ஆற்றலின் மீதான 

மடட்ுப்பாடன்ட ஏற்றுக்சகாள்வதற்கான 

பிரதிபைனாக சபறப்பட்டத் சதானககள் 

(ஊ)  விைாபாரம் சதாடரப்ில்  ஆசளாருவரினால் 

சபறப்பட்ட நன்சகானடகள்  

(எ) விைாபாரத்துடன் பைனுள்ள வனகயில் 

 ம்பந்தப்பட்டனவயும் ஒரு முதலீடட்ிலிருந்து 

அவ்வாளின் வருமானதன்தக் கைக்கிடுவதில் மவறு 

வனகைாக உள்ளடக்க மவை்டிைனவயுமான 

சதானககள்; அதத்ுடன் 

(ஏ) உை்ைாட்டரசினற  ்  ட்டத்தின் கீழ் 

ம ரக்்கப்படுவதற்குத் மதனவப்படுத்தப்பட்ட மவறு 

சதானககள்.  

2.2.3 வரி மதிப்பீட்டாை்டு ஒன்றில் விைாபாரம் ஒன்றினன 

நடாத்துவதிலிருந்தான ஆசளாருவரின் ஈடட்ுனககள் மற்றும் 

இலாபங்கனள கைிக்கும் மபாது, பின்வருவன 

தவிரக்்கப்படுதல் மவை்டும் . 

 

A. விலக்கைிப்புத் சதானககை்  

 

(a) 2016 ஆம் ஆை்டின் 10 ஆம்  இலக்க உை்ைாட்டரசினற  ்

 ட்டத்தில் காைப்படும் விலக்களிப்புகள் பின்வருமாறு;  

 

2018, ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதிை 2064/53 ஆம் இலக்க 

வரத்்தமானப் பத்திரினகயில் ஏற்பாடு ச ை்துள்ளவாறு 

எவமரனும் ஆசளாருவரின் முழு இலாபங்களும் 

வருமானமும் அல்லது அதன் ஏமதனும் பாகம், 2006 ஆம் 

ஆை்டின் 10 ஆம் இலக்க உை்ைாட்டரசினற  ் ட்டத்தின் 16 

இ, 16 ஈ, 16 உ மற்றும் 24 அ ஏற்பாடுகளின் கீழ் 

அவ்மவற்பாடட்ில் குறித்துனரக்கப்படும் ஒரு காலப்பகுதிக்கு 
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விலக்களிக்கப்பட்டிருக்குமிடத்து, 2018 மார ் ் 31 ஆம் 

திகதிைன்று எவமரனும் ஆசளாருவர ்சதாடரப்ில் அத்தனகை 

முடிவில் எஞ்சியுள்ள காலப்பகுதி மீதமிருக்குமிடதத்ு, 

அத்தனகை ஏற்பாடு சதாடரந்்தும்  ஏற்புனடைது என்பது 

மபான்று, சதாடரந்்தும் வருமான வரியிலிருந்து 

விலக்களிக்கப்டுதல் மவை்டும்.    

(b) உை்ைாட்டரசினற  ்  டட்த்தின் கீழ் காைப்படும் 

விலக்களிப்புகள் பின்வருமாறு;   
 

i. ஆசளாருவரினால் உருவாக்கப்படட் ஒரு 

புத்தாக்கத்னத அல்லது மமற்சகாள்ளப்பட்ட ஏமதனும் 

ஆராை் ச்ினை  ஏற்று அங்கீகரிக்குமுகமாக இலங்னக 

குடிைரசின்  னாதிபதியினால் அல்லது 

அர ாங்கத்தினால் அளிக்கப்பட்ட சவகுமதி ஒன்றாக 

அவ் ஆளினால் சபறப்பட்ட பரிசு.  
 

ii. உை்ைாட்டரசினற  ்  ட்டத்தின் 84 ஆம் பிரிவின் (2) 

ஆம் உப பிரிவின் கீழ் ஏதாவது இரத்தினக்கல் 

விற்பனனயிலிருந்து வரி கழிக்கப்படட்ுள்ளமதா அந்த 

இரத்தினக் கல் விற்பனனயிலிருந்து  ஆசளாருவர ்

சபற்றுக் சகாை்ட ஏமதனும் சதானக; 

 

iii. 2018.09.17 ஆம் திகதிை 2089/1 ஆம் இலக்க அதிவிம ட 

வரத்்தமானப் பத்திரினகயின் பிரகாரம் -  

 

(அ) 2018, ஏப்பிரல் 01 ஆம் திகதிக்கு முன்னர ் 1978 ஆம் 

ஆை்டின் 04 ஆம் இலக்க, இலங்னக முதலீடட்ு  ் னப  ்

 ட்டத்தின் 17 ஆம் பிரிவின் கீழ் இலங்னக முதலீடட்ு  ்

 னபயுடன் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் னக  ்ாத்திடட்ிருக்கும்  

ஏமதனும் சதாழில் முைற்சிசைான்று மற்றும்  

(M) 1979 ஆம் ஆை்டின் 28 ஆம் இலக்க 

உை்ைாட்டரசினற  ் ட்டம் அல்லது 2000 ஆம் ஆை்டின் 

38 ஆம் இலக்க உை்ைாடட்ரசினற  ் ட்டம் அல்லது 2006 

ஆம் ஆை்டின் 10 ஆம் இலக்க உை்ைாடட்ரசினற  ்

 ட்டம் என்வனவற்றின் கீழ் குறித்த சதாழில் 

முைற்சியின் கீழ் குறித்த சதாழில் முைற்சியின் இலாபம் 

மற்றும் வருமானம் அல்லது அதச்தாழில் முைற்சி மூலம் 

வழங்கப்படுகின்ற ஏமதனும் பங்கிலாபங்கள், 

முழுவதுமாகமவா அல்லது பகுதிைளவிமலா வருமான 
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வரியிலிருந்து விலக்களிப்பதற்கு அல்லது 

குனறக்கப்படட் விகிதத்திற்கனமை வரி விதிப்பதற்கு, 

அல்லது வருமான வரிப் சபாறுப்புடனமயினனக் 

கைிக்கும் அடிப்பனடக்கான ஏற்பாடுகனள 

வழங்குசமனில், அதத்னகை சதாழில் முைற்சியின் 

இலாபங்கள் மற்றும் வருமானத்தினதும் முடிவுறாது 

எஞ்சியுள்ள பாகத்திற்கு அந்த ஒப்பந்தம் ஏற்பாடு 

ச ை்கின்றது.  

அத்தனகை சதாழில் முைற்சியினால் ச லுத்தப்பட்ட 

அத்தனகை பங்குலாபமானது 2017 ஆம் ஆை்டின் 24 ஆம் 

இலக்க உை்ைாடட்ரசினற  ்  ட்டத்தின் கீழ் அல்லது அந்த 

ஒப்பந்தத்தில் ஏற்பாடு ச ை்ைப்படட்ுள்ள வீதத்திலும் அதன் 

அடிப்பனடயிலும் கைிப்பீடு ச ை்ைப்பட்ட வருமான வரி 

சபாறுப்புக்கு சதாடரந்்தும் விலக்களிக்கப்படுதல் மவை்டும்.   

 

iv. உை்ைாட்டரசினற  ்  ட்டத்தின் 84 ஆம் பிரிவின் கீழ் 

பங்குலாபக் சகாடுப்பனவு ஒன்று பிடித்து னவதத்லுக்கு 

உட்பட்ட, வதிவிட கம்பனி ஒன்றினால் அல்லது இன்சனாரு 

வதிவிடக் கம்பனிைால் சபறப்பட்ட இன்சனாரு 

பங்கிலாபத்திற்கு சுமதத்ப்படற்பாலதான அல்லது 

அதிலிருந்து சபறப்பட்ட அளவு வனர, உறுப்பினர ்

ஒருவருக்கு அவ் வதிவிடக் கம்பனிைானால் ச லுத்தப்படட் 

பங்கிலாபம் . 

 

v. 2018.04.01 இற்கு முன்னர ் சபறப்பட்டதும் மற்றும் 2019.04.01 

இற்கு முன்னர ்விநிமைாகிக்கப்படட்ும் இருப்பின் அதில் 10% 

பிடித்துனவத்தல் வரி கழிக்கப்பட்ட பங்குலாபத்திலிருந்து 

ச லுத்தப்பட்ட பங்குலாபம். 

vi. இலங்னக அர ாங்கத்தால் அல்லது அதன்  ாரப்ில் 2008 

ஒக்மடாபர ்21 அன்று அல்லது அதன் பின்னர ்வழங்கப்படட், 

சவளிநாடட்ு நாைைத்தில் வகுக்கப்பட்ட ஏமதனும் 

இனறைாை்னம முறிசைான்னற வழங்குபவர ் மூலம் 

எவமரனும் வதிவற்ற ஆசளாருவருக்கு அல்லது 

இலங்னகயில் உள்ள ஏமதனும் உரிமமளிக்கப்பட்ட வைிக 

வங்கிக்கு, விடைத்திற்கு ஏற்ப, ச லுத்தப்பட்ட அல்லது 

அனுமதிக்கப்பட்ட வட்டி அல்லது கழிவுக்கு  மமான 

சதானக.  
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vii. உை்ைாட்டரசினற  ்  ட்டதத்ின் 84 ஆம் பிரிவின் )2 ( ஆம் 

உப பிரிவின் கீழ் ஏதாது இரத்தினக்கல் 

விற்பனனயிலிருந்து வரி கழிக்கப்படட்ுள்ளமதா அந்த 

இரத்தினக் கல் விற்பனனயிலிருந்து  ஆசளாருவர ்சபற்றுக் 

சகாை்ட ஏமதனும் சதானக. (இரத்தினக்கல் விற்பனன 

விைாபாரத்தில் ஈடுபடட்ிருப்பின்) 
 

 

B. இறுதி பிடித்துனவத்தல் சகாடுப்பனவுகை் 

 

விைாபார வருமானத்துடன் சதாடரப்ுனடை இறுதி 

பிடித்துனவத்தல் சகாடுப்பனவுகள் (பிடித்துனவத்தல் வரி 

கழிக்கப்படட்னவ  அல்லது கழிக்கப்படாதனவ) பின்வருமாறு 

i. வதிவுள்ள கம்பனியிடமிருந்து வதிவுள்ள நபரினால் 

சபறப்பட்ட பங்குலாபங்கள் 

ii. வதிவுள்ள நபர ் ஒருவரினால் சபறப்பட்ட அல்லது 

சபறப்பட்டதாக கருதப்படுகின்ற வட்டி   

iii. இலங்னகயின் நிரந்தர தாபனம் ஒன்றினூடாக 

சபறப்பட்ட ச லுத்துனககள் தவிர, வதிவற்ற ஆடக்ளுக்கு 

ச லுத்தப்பட்ட இப்பகுதியின் கீழான 

பிடித்துனவத்தலுக்கனமவான அல்லது 84 ஆம் பிரிவின் (2) 

ஆம் உப பிரிவின் (ஆ) எனும் பந்தியில் மற்றும் 85 ஆம் 

பிரிவின் (3) ஆம் உப பிரிவின் (ஆ) என்னும் பந்தி ஆகிைன 

கருத்திற் சகாள்ளப்படாதிருப்பின், அவ்வாறு 

அதற்கனமவானதாக இருக்கக்கூடிை ச லுத்துனககள்   

 

விைாபார வருமானம் சதாடரப்ில் உங்களுக்கு வட்டி அல்லது 

பங்குலாபம் கினடக்கப்சபறலாம்.  அத்தனகை 

சதானகயினன 02 ஆம் அட்டவனையில் அல்லது வரி 

மதிப்பிடத்தக்க விபரத்திரடட்ில்  குறிப்பிட மவை்டாம். (06 

ஆம் அட்டவனை இறுதி பிடித்துனவத்தல் 

சகாடுப்பனவுகளுக்காக வழங்கப்படட்ுள்ளது.  அத்தனகை 

சதானககனள சபாருத்தப்பாடுனடை   06 A, 06 B  அல்லது 06 C 

கூடுகளில் நிரப்பவும்)  

 

C. ஊழிைத்திலிருந்தான ஆசளாருவரின் வருமானத்னத கைிக்கும் 

மபாது உள்ளடக்கப்படும் சதானககள் 
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2.2.4. அடட்வனை  02 – வியாபார வருமானம்  

இவ் அட்டவனை மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்படட்ுள்ளது   

 பகுதி I விைாபரத்திலிருந்தான வரி மதிப்பிடத்தக்க 

வருமானத்னத சவளிப்படுத்துவதற்கு  

 பகுதி II விைாபார வருமானம் சதாடரப்ிலான 

நிவாரைங்கனை சவளிப்படுத்துவதற்கு  

 பகுதி III  விைாபார வருமானம் சதாடரப்ிலான 

விலக்கைிப்புகனை சவளிப்படுத்துவதற்கு  

 

2.2.4.1. இந்த அட்டவனையின் பகுதி 1 மூன்று பகுதிகனள 

உள்ளடக்குகின்றது.  

 

 A – ஏக உரினமத்துவத்திலிருந்தான விைாபார வருமானம்  

 B – பங்குடனமயிலிருந்தான பங்குதாரரின் விைாபார 

வருமானம்  

 C – நம்பிக்னக நிதிைத்திலிருந்தான பைன்சபறுநரின் விைாபார 

வருமானம்  

 

A. ஏக உரினமத்துவத்திலிருந்தான விைாபார வருமானம்  

 

(i) அத்தனகை விைாபர வருமானத்திற்கு ம ரக்்கப்பட மவை்டிை 

(மமமல 2.2.2 ஆம் பந்தியின் கீழ் தரப்பட்ட) சதானககளிலிருந்து ஏக 

உரினமத்துவம் சதாடரப்ில் விலக்களிக்கப்படும் (மமமல 2.2.3 

பந்தியின் கீழ் தரப்படட்)  விடைங்கனள கழிக்கவும். 

அனுமதிக்கப்பட்ட ச லவினங்கள் மற்றும் நடட்ங்கனள 

கழிப்பதன் மூலம் ஏக உரினமத்துவத்திலிருந்தான விைாபார 

வருமானத்னத கைிக்கவும்.   

 

அ)  உங்களுக்கு ஒரு ஏக உரினமத்துவ விைாபாரம் மடட்ுமம 

காைப்படின், அத்தனகை விைாபார வருமானமானது 

அனுமதிக்கப்படத்தக்க ச லவினங்கள் மற்றும் நட்டங்கனள 

கழிப்பதன் மூலம் கைிக்கப்படுதல் மவை்டும்.  

ஆ) சவவ்மவறு வருமான வரி வீதங்களில் வரிக்கு 

சபாறுப்புனடை ஒன்றுக்கு மமற்பட்ட விைாபாரம் உங்களுக்கு 
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காைப்படின் அல்லது நிவாரைங்கள் காைப்படின், 

அத்தனகை விைாபாரத்தினன கீழ் கை்டவாறு வகுக்கவும்.   

 பந்தைம் மற்றும் சூதாடட்ம், மதுபானம் அல்லது 

புனகயினல என்பவற்றிலிருந்தான விைாபாரம்   

 இலங்னகக்கு சவளிமையுள்ள எவமரனும் 

ஆசளாருவருக்கு இலங்னகயில் அல்லது இலங்னகக்கு 

சவளிமை வழங்கப்பட்ட ஏமதனும் ம னவயிலிருந்து 

சவளிநாடட்ு நாைைத்தில் இலங்னகயில் 

 ம்பாதிக்கப்பட்ட வருமானம். (சவளிநாடட்ு ம னவனை 

வழங்கும் விைாபாரம்) 

 அனனத்து ஏனனை வருமானங்கள் 
 

சவவ்மவறாக அனுமதிக்கப்படட்ுள்ள கழிப்பனவுகள் மற்றும் 

நட்டங்கனள கழிப்பதன் மூலம் ஒவ்சவாரு வனகக்குமான 

விைாபார வருமானத்னத கைிக்கவும்.   
 

(ii) மமமல குறிபிடட்ுள்ள வருமானத்தின் விபரங்கனள 

201சதாடக்கம் 203 வனரயிலான நிரல்களின் கீழ் உள்ள 

வரிகளில் பதிைவும். ஏக உரினமத்துவத்திலிருந்தான சமாத்த 

விைாபார வருமானத்னத 204 ஆம் கூட்டில்  பதிைவும்.  

 

B. பங்குடனமயிலிருந்தான பங்குதாரரின் வியாபார வருமானம்  
 

(i) பங்குதாரராக, பங்குடனமயிலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு 

வனகைான விைாபார வருமானத்திற்கு மடட்ுமம ஒதுக்கீடு 

ச ை்ைப்படட்ிருப்பின், அத்தனகை வருமானத்னத 205 

சதாடக்கம் 208 வனரயிலான நிரல்களின் கீழ் தரப்படட் 

வரிகளில் பதிைவும்.  

(ii) பங்குதாரரா சவவ்மவறு வருமான வரி வீதங்களில் வரிக்கு 

சபாறுப்புனடை ஒன்றுக்கு மமற்பட்ட விைாபாரம் உங்களுக்கு 

காைப்படின் அல்லது நிவாரைங்கள் காைப்படின், அதத்னகை 

விைாபாரத்தினன கீழ் கை்டவாறு வகுக்கவும்.   

 

 பந்தைம் மற்றும் சூதாடட்ம், மதுபானம் அல்லது புனகயினல 

என்பவற்றிலிருந்தான விைாபாரம்   

 இலங்னகக்கு சவளிமையுள்ள எவமரனும் ஆசளாருவருக்கு 

இலங்னகயில் அல்லது இலங்னகக்கு சவளிமை வழங்கப்படட் 

ஏமதனும் ம னவயிலிருந்து சவளிநாடட்ு நாைைத்தில் 

இலங்னகயில்  ம்பாதிக்கப்பட்ட வருமானம். 

(சவளிநாடட்ு ம னவனை வழங்கும் விைாபாரம்) 

 அனனத்து ஏனனை வருமானங்கள்  
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(iii) பங்குதாரரின் சபைருடன் (உ.ம். சபமரரா என்டபினர ஸ் – 

மதுபான விைாபாரம்) (206 ஆம் நிரலின் கீழ்)  மமமல 

வனகபடுத்தப்படட்வாறு வகுக்கப்பட்ட விைாபார 

வனகயினனயும் மற்றும் 205 சதாடக்கம் 206 வனரயிலான 

நிரல்களின் கீழ் தரப்படட் வரிகளில் சதானககனளயும் 

பதிைவும். பங்குடனமயிலிருந்தான சமாதத் விைாபார 

வருமானத்னத 209 ஆம் கூடட்ில் பதிைவும்.  
 

C. நம்பிக்னக நிதிைத்திலிருந்தான பைன்சபறுநரின் விைாபார 

வருமானம்.   
 

(i) பைன்சபறுநராக, நம்பிக்னக நிதிைத்திலிருந்து ஒரு 

வனகைான விைாபார வருமானத்னத மடட்ும் நீங்கள் 

சபறுபவராயின், 210 சதாடக்கம் 213 வனரயிலான நிரல்களின் 

கீழ் தரப்படட்ுள்ள வரிகளில் அத்தனகை விபரங்கனளப் 

பதிைவும். 
 

(ii) பைன்சபறுநராக, நம்பிக்னக நிதிைத்திலிருந்து உங்களுக்கு 

சவவ்மவறு வருமான வரி வீதங்களில் வரிக்கு 

சபாறுப்புனடை ஒன்றுக்கு மமற்பட்ட விைாபாரம் 

காைப்படின் அல்லது நிவாரைங்கள் காைப்படின், 

அத்தனகை விைாபாரத்தினன கீழ் கை்டவாறு வகுக்கவும்.   
 

 பந்தைம் மற்றும் சூதாடட்ம், மதுபானம் அல்லது 

புனகயினல என்பவற்றிலிருந்தான விைாபாரம்   

 இலங்னகக்கு சவளிமையுள்ள எவமரனும் 

ஆசளாருவருக்கு இலங்னகயில் அல்லது இலங்னகக்கு 

சவளிமை வழங்கப்பட்ட ஏமதனும் ம னவயிலிருந்து 

சவளிநாடட்ு நாைைத்தில் இலங்னகயில் 

 ம்பாதிக்கப்பட்ட வருமானம். 

(சவளிநாடட்ு ம னவனை வழங்கும் விைாபாரம்) 

 அனனத்து ஏனனை வருமானங்கள்  
 

(iii) நம்பிக்னக நிதிைத்தின் சபைருடன் (உ.ம். ABC நம்பிக்னக 

நிதிைம் – ஏனனை விைாபாரம்) (211 ஆம் நிரலின் கீழ்) மமமல 

வனகபடுத்தப்படட்வாறு வகுக்கப்பட்ட விைாபார 

வனகயினனயும் மற்றும் 210 சதாடக்கம் 213 வனரயிலான 

நிரல்களின் கீழ் தரப்பட்ட வரிகளில் சதானககனளயும் 

பதிைவும். பங்குடனமயிலிருந்தான சமாத்த விைாபார 

வருமானத்னத 215 ஆம் கூடட்ில் பதிைவும்.  
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2.2.4.2. இறுதிைாக கூடுகள் 204, 209 மற்றும் 214 ஆம் கூடுகளிலுள்ள 

சதானககளினன கூடட்ுக. பின்னர,் அதத்னகை சமாதத் 

விைாபார வருமானமானது 215 ஆம் கூடட்ில் பதிைப்படுதல் 

மவை்டும். 215 ஆம் கூட்டிலுள்ள் சதானகைனன 

விபரத்திரட்டின் 20 ஆம் கூட்டிற்கு சகாை்டுச ல்லவும். இந்த 

சதானகமை விைாபார வருமானத்திலிருந்தான வரிக்கு 

சபாறுப்பான வருமானமாக காைப்படும். 

 

2.2.4.3. நீங்கள் இலங்னகக்கு சவளியில் பைன்படுத்துவதற்காக  

இலங்னகயிமலா அல்லது இலங்னகக்கு சவளியிமலா ம னவ 

வழங்கும் விைாபாரத்தில் ஈடுபடட்ுள்ளவராயின், 2.5 ஆம் 

பந்தியின் (ஆ) விடைதன்தப் பாரக்்கவும். அதத்னகை 

சதானகயினன 02 ஆம் அட்டவனையின் 216 ஆம் கூட்டில் 

பதிைவும்.  216 ஆம் கூட்டிலுள்ள சதானகயினன விபரத்திரட்டின் 

70 ஆம் கூட்டிற்கு எடுத்து  ்ச ல்லவும்.  

 

2.2.4.4. மமமல 2.2.3 பந்தியின் கீழ் குறிப்படட்ுள்ளவாறு விைாபார 

வருமானத்திலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்ட சதானககனள 

நீங்கள் சபற்றிருப்பின், அதத்னகை சதானககனள மகாரப்படட் 

விபரங்களுடன் 217 ஆம் கூட்டில் பதிைவும். இறுதிைாக 116, 217 

மற்றும் 318 ஆம் கூடுகளினது கூடட்ுத் சதானகயினன 

விபரத்திரட்டின் 230 ஆம் கூடட்ில் பதிைவும்.  

 

2.3. முதலீடட்ு வருமானம்   

 

2.3.4. ஓர ்வரி மதிப்பீட்டாை்டில் ஆசளாருவரின் முதலீட்டிலிருந்தான 

வருமானமானது, அந்த வருடத்தின் அந்த ஆசளாருவரின் 

முதலீடட்ிலிருந்தான ஈடட்ுனககள் மற்றும் இலாபங்களாக 

இருதத்ல் மவை்டும் என்பதுடன் அது அட்டவனை 03 இல் 

முதலீடட்ு வருமானத்தின் கீழ் சவளிப்படுத்தப்படுதலும் 

மவை்டும்.  

 

2.3.5. அதற்க்கனமவாக, கீமழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ள ஏமதனும் 

முதலீடட்ு ச ைற்பாடுகளிலிருந்து, வரி மதிப்பீடட்ாை்டின் 

மபாது சபறப்படட் ஈடட்ுனககளும் இலாபங்களும் அடட்வனை 

03 இன் முதலீடட்ு வருமானத்தின் கீழ் சவளிப்படுத்தப்படுதல் 

மவை்டும்.  
 

(a) பங்கு இலாபங்கள், வட்டி, கழிப்பனவுகள், விதிப்பனவுகள், 

ஆை்டுத் சதானககள், இைற்க்னக வளக் 
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சகாடுப்பனவுகள், வாடனககள், கடட்ுப்பைங்கள், 

மற்றும் அரசினறகள்  

(b) IV ஆம் அத்திைாைத்தின் கீழ் கைக்கிடப்பட்ட முதலீடட்ு  ்

ச ாத்துக்களின் மதறிப்சபறுனகயில் இருந்தான 

ஈடட்ுனககள்;           

(c) முதலீடன்ட நடாத்துவதற்கான ஆற்றல் மீதான 

மடட்ுப்பாடன்ட ஏற்றுக் சகாள்வதற்கான பிரதிபைனாகப் 

சபறப்பட்ட சதானககள்; 

(d) முதலீடு சதாடரப்ில்  ஆசளாருவரினால் சபறப்படட் 

நன்சகானடகள்; 

(e) சலாத்தரக்ள், பந்தைம்பிடித்தல் அல்லது சூதாட்டம் 

என்பவற்றிலிருந்தான சவற்றியீடட்ுனககள்; மற்றும் 

(f) இ  ்  ட்டத்தின் கீழ் உள்ளடக்கப்படுவதற்குத ்

மதனவப்படுத்தப்பட்ட மவறு சதானககள்.  

 

2.3.6. ஓர ் வரி மதிப்பீட்டாை்டின் மபாது சபறப்படட் அல்லது 

சபறப்பட்டதுமான முதலீட்டின் ஈடட்ுனக மற்றும் 

இலாபங்கனள கைிப்பிடும் மபாது, நபசராருவரினால் 

சபறப்பட்ட  அல்லது சபறப்பட்டதுமான கீமழ தரப்பட்ட 

சதானககள் விலக்கப்படுதல் மவை்டும்.  

 

(a) விலக்களிக்கப்பட்ட சதானககள் 

 

முதலீடட்ு வருமானத்துடன் சதாடரப்ுனடை 

விலக்களிக்கப்பட்ட சதானககள் (வடட்ி, பங்குலாபம், 

மூலதன ஈடட்ுனக) ஒவ்சவாரு வருமானத்தின் கீழ், கீமழ 

தரப்படட்ுள்ளன.  

 

(b) முதலீடட்ு வருமானத்துடன் சதாடரப்ுனடை இறுதி பிடிதத்ு 

னவத்தல் சகாடுப்பனவாக கருதப்படும் பின்வரும் 

சகாடுப்பனவுகள் (பிடித்துனவத்தல் வரி 

கழிக்கபடட்ிருப்பினும் கழிக்கபடாதிருப்பினும்). முதலீடட்ு 

வருமானம் சதாடரப்ில் வட்டி அல்லது பங்குலாபங்கள் 

உங்களுக்கு கினடக்கப் சபறலாம்.   

 

(i) வதிவுள்ள கம்பனியிலிருந்து வதிவுள்ள நபர ்

ஒருவருக்கு சபறப்பட்ட பங்குலாபங்கள்; 
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(ii) வதிவிட நபர ் ஒருவரினால் சபறப்படட் அல்லது 

சபறப்படாதாக சகாள்ளபடும் வட்டி (ஓர ் வரி 

மதிப்பீட்டாை்டில்  சிமரஷ்ட பிரன  ஒருவரினால 

ரூபா 1,500,000 வனரயில் சபறப்பட்ட வடட்ி 

தவிரந்்தனவ)  

 

(iii) பந்தைம் மற்றும் சூதாட்டத்னதக் சகாை்ட 

விைாபாரத்தில் சபறப்பட்ட சதானககள் தவிரந்்த 

சலாத்தர,் சவகுமதிகள், பந்தைம் அல்லது 

சூதாட்டத்தின் சவற்றியில் சபறப்பட்ட  சதானககள். 

 

(iv) இலங்னகயிலுள்ள நினலைான தாபனத்தின் ஊடாக 

சபறப்பட்ட சகாடுப்பனவுகள் தவிரந்்த வதிவற்ற 

தனிநபர ்ஒருவரினால் சபறப்பட்ட சகாடுப்பனவுகள்.  

 

அத்தனகை சதானககனள அட்டவனை 03 அல்லது வரி 

மதிப்பிடப்பட மவை்டிை விபரத்திரட்டில் குறிப்பிடத ் 

மதனவயில்னல. 06 ஆம் அட்டவனைைானது இறுதி 

பிடித்துனவத்தல் வரிக்காக வழங்கப்படட்ுள்ளது.  அத்தனகை 

சதானககனள 06 A, 06 B அல்லது 06 C அடட்வனையில் 

சபாருத்தப்பாடுனடை கூடுகளின் கீழ் நிரப்பவும்.  

2.3.4. பல்தவறு வனகயான வருமானத்தின் சிறப்பு இயல்புகை். 

 

(a) பங்குலாபங்கை்:  

 

பங்குலாபங்களானது விைாபார வருமானம் அல்லது முதலீடட்ு 

வருமானத்திலிருந்து சபறப்படலாம். விைாபார ச ைற்பாடு 

சதாடரப்ாக பங்குலாபங்கள் சபறப்பட்டதாக சகாள்ளப்பட்டால், 

அத்தனகை வருமானமானது விைாபார வருமானதத்ின் கீழ் 

சவளிப்படுத்தப்படுதல் மவை்டும். அவ்வாறு இல்னலசைனில் அது 

ஓர ்முதலீடட்ு வருமானமாகும்.  

 

வதிவிட ஆசளாருவருக்கு வதிவுள்ள  கம்பனியினால் சபறப்பட்ட 

பங்குலாபமானது, இறுதி பிடித்துனவத்தல் சகாடுப்பனவாக 

கருதப்படும்.  ஆயினும் அத்தனகை பங்குலாபமானது, 

மூலத்திலிருந்து 14% வரி கழிக்கப்பட்டமதா அல்லது 

கழிக்கப்படாதமதா, அத்தனகை பங்குலாபங்களானது, 02 ஆம் 



33 

 

அட்டவனையின் பகுதி I அல்லது 03 ஆம் அட்டவனை அல்லது 

விபரத்திரட்டில் பதிைப்படுதல்  ஆகாது.  ஆயினும், அத்தனகை 

சதானகைானது  6 ஆம் அட்டவனையின் 06 A, 06 B அல்லது 06 C இல் 

சவளிப்படுத்தப்படுதல் மவை்டும்.  

 

பின்வரும் பங்குலாபங்கள் விலக்களிக்கபட்ட பங்குலாபங்களாக 

கருதப்படும்.  

 

(i) 2018.09.17 ஆம் திகதிை 2089/1 ஆம் இலக்க விம ட வரத்்தமான 

பத்திரினகயின் பிரகாரம்; 

  

(a) 2018 ஆம் ஆை்டு ஏப்பிரல் மாதம் 01 ஆம் திகதிக்கு முன்னர ்

1978 ஆம் ஆை்டின் 04 ஆம் இலக்க இலங்னக முதலீடட்ு  ்

 னப  ்  ட்டத்தின் 17 ஆம் பிரிவின் கீழ் இலங்னக 

முதலீடட்ு  ்  னபயுடன் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 

னக  ்ாத்திடட்ிருக்கும் ஏமதனும் சதாழில்முைற்சி ஒன்று; 

மற்றும்  

 

(b) ஒப்பந்தமானது 1979 ஆம் ஆை்டின் 28 ஆம் இலக்க 

உை்ைாட்டரசினற  ் ட்டம், அல்லது 2000 ஆம் ஆை்டின் 

38 ஆம் இலக்க உை்ைாட்டரசினற  ் ட்டம் அல்லது 2006 

ஆம் ஆை்டின் 10 ஆம் இலக்க உை்ைாட்டரசினற  ்

 ட்டம் என்பவற்றின் கீழ் குறித்த சதாழில் முைற்சி மூலம் 

வழங்கப்படுகின்ற ஏமதனும் பங்கிலாபங்கள் 

முழுவதுமாகமவா அல்லது பகுதிைளவிமலா வருமான 

வரியிலிருந்து விலக்களிப்பதற்கு அல்லது குனறக்கப்படட் 

விகிதத்திற்கனமை வரி விதிப்பதற்கு அல்லது வருமான 

வரிப் சபாறுப்பினனக் கைிக்கும் அடிப்பனடக்கான 

ஏற்பாடுகனள வழங்குகின்றது.  

 

அத்தனகை சதாழில் முைற்சியினால் சகாடுப்பனவு ச ை்ைப்படட் 

அத்தனகை பங்குலாபங்களுக்கு,  2017 ஆம் ஆை்டின் 24 ஆம் இலக்க 

உை்ைாட்டரசினற  ்  ட்டத்தின் கீழ் ச லுத்தப்படற்பாலதான 

வருமான வரியிலிருந்து விலக்களிக்கப்படுவது அல்லது அத்தனகை 

உடன்படிக்னகயில் ஏற்பாடு ச ை்ைப்படட்ுள்ள விகிதம் அல்லது 

அடிப்பனடயினனக் கருத்திற் சகாை்டு கைிக்கப்பட்ட வருமான 

வரிக்கு சபாறுப்புடனமைாக்கப்படல் மவை்டும். 
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(ii) உை்ைடாட்டரசினற  ்  ட்டத்தின் 84 ஆம் பிரிவின் கீழ், 

பிடித்துனவப்பிற்கு உட்படட் வதிவிட கம்பனி ஒன்றினால் 

அல்லது இன்சனாரு வதிவிடக் கம்பனி ஒன்றினால் சபறப்படட் 

பங்குலாபத்திற்கு சுமத்தப்படத்தக்க அல்லது அதிலிருந்து 

சபறப்பட்ட அளவு வனர உறுப்பினர ்ஒருவருக்கு அவ் வதிவிடக் 

கம்பனியினால் ச லுத்தப்பட்ட பங்குலாபம்.  

 

(iii) 2019.04.01 இற்கு முன்னர ் விநிமைாகப்படட்ிருப்பின், 10% 

பிடித்துனவத்தல் வரி கழிக்கப்பட்டதும் 2018.04.01 இற்கு முன்னர ்

சபறப்பட்ட பங்குலாபத்திலிருந்து வழங்கப்படட் பங்குலாபங்கள்  

  

(b) வடட்ி  
 

சபாதுவில், வடட்ி வருமானமானது முதலீடட்ு வருமானத்தின் 

கீழ்  வனகப்படுத்தப்படும். எவ்வாறாயினும், விைாபார 

ச ைற்பாடு சதாடரப்ாக சபறப்பட்ட அல்லது சபறப்பட்டதாக 

கருதப்படும் வட்டி வருமானமானது, விைாபார வருமானமாக 

கருதப்படுதல் மவை்டும்.  

 

விலக்கைிப்புகை்: 
 

இலங்னக அர ாங்கத்தால் அல்லது அதன்  ாரப்ில் 2008 ஆம் ஆை்டு 

ஒக்மடாபர ் மாதம் 21 ஆம் திகதிைன்று அல்லது அதன் பின்னர ்

வழங்கப்பட்ட சவளிநாடட்ு நாைைத்தில் வகுக்கப்பட்ட ஏமதனும் 

இனறைாை்னம முறிசைான்னற வழங்குபவர ் மூலம் எவமரனும் 

வதிவற்ற  ஆசளாருவருக்கு அல்லது இலங்னகயில் உள்ள ஏமதனும் 

உரிமமளிக்கப்பட்ட வைிக வங்கிக்கு, விடைதத்ிற்கு ஏற்ப, 

ச லுத்தப்பட்ட அல்லது அனுமதிக்கப்பட்ட வட்டி அல்லது கழிவுக்கு 

 மமான சதானக@  
 

(c) ஆை்டுத் சதானககை் 

 

ஆை்டுத் சதானககளானது முதலீடட்ுத் சதானகயின் கீழ் 

சவளிப்படுத்தப்படுதல் மவை்டும்.  

 

விலக்கைிப்புகை்: 

 

2000 ஆம் ஆை்டின் 43 ஆம் இலக்க காப்புறுதித் சதாழினல 

ஒழுங்குபடுத்தும்  ட்டத்தின் கீழ் பதிவு ச ை்ைப்பட்ட வங்கி அல்லது  
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காப்புறுதிக் கம்பனியிலிருந்து ஆயுட ் காலத்திற்கு 

பத்தாை்டுகளுக்கு குனறைாத காலப்பகுதி ஒன்றுக்கு சகாள்வனவு 

ச ை்ைப்பட்ட ஆை்டுத் சதானகயிலிருந்து சிமரஷ்ட 

பிரன சைாருவரினால் சபறப்பட்ட  ஏமதனும் சதானக 
 

(d) இயற்னகவைக் சகாடுப்பனவு  

 

நிலம் அல்லது கடலிலிருந்து இைற்னக வளங்கனள எடுப்பதற்கான 

உரினமக்கான அல்லது நிலம் அல்லது கடலில் இருந்து 

எடுக்கப்படுகின்ற இைற்னக வளங்களின் அளவு அல்லது 

சபறுமானக் குறிப்பு மூலம் சமாத்தமாக அல்லது பகுதிைாக 

கைக்கிடப்பட்ட கடட்ுப்பைம் அல்லது அது மபான்ற சதானக 

உள்ளடங்கலான சகாடுப்பனசவான்றாகும் உதாரைமாக, ஓர ்

இடத்தினுள் பிரமவசிப்பதற்குரிை உரினம, மரங்கனள சவடட்ி 

சகாை்டு ச ல்வதற்கான சகாடுப்பனவு ஆகும், ஆயினும் அது  

ஏலமவ சவட்டிை மரங்களுக்கு அல்ல.  

(e) வாடனக  

 

(அன யும் அல்லது அன ைா) ச ாதச்தான்று வாடனகக்கு 

விடப்படட்ிருப்பின், (உதாரைமாக வரிகள், வட்டிகள், 

பழுதுபாரப்்புகள் மற்றும் பராமரிப்பு (மீை்சடழும் இைல்புனடை) 

வருமான உற்பத்தியில் உறப்பட்ட ச லவினங்கனள கழித்த 

பின்னர ் உரினமைாளரினால் சவளிப்படுத்தப்பட மவை்டிை 

வருமானம் வாடனக வருமானமாகும்.  

 

முதலீடட்ு  ் ச ாதச்தான்றிலிருந்தான வாடனக 

வருமானத்துடனான வதிவுள்ள தனிைாள் ஒருவர ் விடைத்தில், 

வரிமதிப்பீட்டாை்டிற்கான சமாத்த வாடனக வருமானத்தின் 25 

 தவீதத்திற்கு  மமான சதானக (பழுதுபாரத்்தல், மபணுனக 

மற்றும் மதை்மானம் தவிர அனுமதிக்கப்படக்கூடிை ச லவுகள் 

கழிந்தபின்னர)் அத்தனகை முதலீடட்ு ச ாத்து சதாடரப்ில் 

பழுதுபாரத்்தல், மபணுனக மற்றும் மதை்மாத்திற்கான 

நிவாரைமாக  இருக்கும்.   

 

(f)  முதலீடட்ு  ்ச ாத்தின் ததறிப் சபறுனகயின் மீதான ஈடட்ம்  

 

முதலீடட்ு  ் ச ாத்தின் மதறிப் சபறுனகயின் மீதான ஈட்டமானது 

முதலீடட்ு வருமானத்தின் ஒரு பகுதிைாகும். ஆகமவ அத்தனகை 
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ஈட்டத்தின் சமாத்தமானது 03 ஆம் அட்டவனையின் பகுதி I  இல் 

சவளிப்படுத்தப்படுதல் மவை்டும்.   

 

விலக்கைிப்புகை் 

 

(i) முதலீடட்ு  ் ச ாத்தின் மதறிப்சபறுனகயிலிருந்து எழும் 

ஏமதனும் பாகத்திலிருந்தான  ஈடட்ுனகயின் சமாத்தம் ரூபா 

50,000 இனன விஞ் ாததும், வரிமதிப்பீட்டாை்டில் முதலீடட்ு  ்

ச ாத்துக்களின் மதறிப் சபறுனகயிலிருந்தான வதிவிட 

தனிைாளினால் ச ை்ைப்படட்    சமாத்த ஈடட்ுனக ரூபா 600,000 

இனன விஞ் ாததுமாக இருந்தால் மடட்ும்- 

 

a. இப்பந்தியின் அனுகூலத்னத எடுத்துக்சகாள்ளும் 

மநாக்கத்துக்காக இரை்டு அல்லது அதற்கு மமற்பட்ட 

பாகங்களில் முதலீடட்ு  ் ச ாதச்தான்று 

மதறிப்சபறப்படட்ுள்ளது என ஆனைைாளர ்

தனலனமைதிபதி திருப்திபடுகின்றவிடத்து, 

மதறிப்சபறுனகயிலிருந்து எழும் ஏமதனும் அனனதத்ு 

பாகங்களிலிருந்தான சமாதத் ஈடட்ுனக ரூபா 50,000 இனன 

விஞ் ாததும், வரிமதிப்பீட்டாை்டில் முதலீடட்ு  ்

ச ாத்துக்களின் மதறிப்சபறுனகயிலிருந்தான வதிவிட 

தனிைாளினால் ச ை்ைப்பட்ட சமாத்த ஈடட்ுனக ரூபா 

600,000 விஞ் ாததுமாக இருந்தால் மடட்ும் இப்பந்தியின் கீழ் 

விலக்களிக்கப்படுதல் மவை்டும் 
 

b. கூட்டாக  ் ச ாந்தமாகக் சகாை்ட முதலீடட்ு  ்

ச ாதச்தான்றின் மதறிப்சபறுனக விடைத்தில் இப் 

பந்திைானது, ச ாத்தின் மதறிப்சபறுனகயின் மமல் 

முதலீடட்ு  ் ச ாத்தின் எல்லா  ் ச ாந்தக்காரரக்ளினால் 

ச ை்ைப்பட்ட ஈடட்ுனக ரூபா 50,000 இனன விஞ் ாததும் 

வரி மதிப்பீட்டாை்டில் வதிவிட தனிைாளினால் 

ச ை்ைப்பட்ட சமாத்த ஈடட்ுனக ரூபா 600,000 இனன 

விஞ் ாததுமாக இருந்தால் மடட்ும் ஏற்புனடைதாகும். 

 

(ii) தனிைாள் ஒருவரின் பிரதான வதிவிடத்தின் மதறிப் சபறுனகயின் 

மமல் வதிவிட தனிைாளினால் ச ை்ைப்பட்ட ஈடட்ுனகைாயின், 

மதறிப்சபறுவதற்கு முன்னர ் சதாடர ்ச்ிைாக 

மூன்றாை்டுகளுக்கு  அவ்வாளினால்   ச ாந்தமாகக் 

சகாள்ளப்படட்ு  அம் மூன்றாை்டுகளில் குனறந்தது இரை்டு 

ஆை்டுகளுக்கு அவ்வாள் அதில் வசித்திருத்தல் மவை்டும். 

(நாளாந்த அடிப்பனடசைான்றில் கைக்கிடப்பட்டது)  
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(iii)  இலங்னக பினைைங்கள் மற்றும் பரிவரத்்தனன 

ஆனைக்குழுவினால் உரிமமளிக்கப்பட்ட ஏமதனும் பங்குத ்

சதாகுதி பரிவரத்்தனன நினலைத்தினால்  சவளியிடப்பட்ட 

ஏமதனும் அலுவலக முனறைான நிரலில் வினலமகாரிப் 

சபறப்பட்ட பங்குகனளக் சகாை்டுள்ள ச ாதச்தான்றின் 

மதறிப்சபறுனகயின் மமல் ச ை்ைப்படட்  ஈடட்ுனக  

 

(g) சலாத்தர,் பந்தயம் அல்லது சூதாட்டத்திலிருந்தான 

சவல்லுனக  

 

விலக்கைிப்பு: 
 

சலாத்தர ் ஒன்றிலிருந்தான சவல்லுனகயின் சமாத்த சதானக 

ரூபா 500,000 இனன விஞ் ாதிருக்கின்றமதா அந்த ஏமதனும் 

சவல்லுனக∶ 

பந்தைம் மற்றும் சூதாடட்ம் என்பவற்னறக் சகாை்டுள்ள 

விைாபாரம் ஒன்னற நடாத்துவதில் சபறப்படட் சதானககள் தவிர, 

சலாத்தர,் சவகுமதி, பந்தைம் அல்லது சூதாடட்ம் ஒன்றிலிருந்தான 

சவற்றிகளாக  ் ச லுத்தப்பட்ட சதானகைனது இறுதி 

பிடித்துனவத்தல் சகாடுப்பனவாக கருதப்படுவதுடன் அதனன 03 

ஆம் அடட்வனையில் சவளிப்படுத்த மதனவயில்னல, ஆயினும் 

அத்தனகை சதானகைானது 06 ஆம் அட்டவனையின் 

சபாருத்தப்பாடுனடை 06A அல்லது 06B அட்டவனையில்  

சவளிப்படுத்தப்படல் மவை்டும்.             

 

2.3.5. அடட்வனை 03 – முதலீடட்ு வருமானம்   

 

2.3.5.1. இந்த அட்டவனையின் பகுதி 1 மூன்று பகுதிகனளக் 

சகாை்டுள்ளது  

 

A – முதலீடட்ு வருமானம் (பங்குடனம அல்லது நம்பிக்னக 

நிதிைம் தவிரந்்தனவ)  

B –  பங்குடனமயிலிருந்தான பங்குதாரரின் முதலீடட்ு 

வருமானம்  

C –  நம்பிக்னக நிதிைத்திலிருந்தான பைன் சபறுநரின் 

முதலீடட்ு வருமானம்  
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A. முதலீடட்ு வருமானம் (பங்குடனம அல்லது நம்பிக்னக 

நிதியம் தவிரந்்தது) 

 

(அ) முதலீடட்ு வருமானம் பின்வரும் வனககளில் பிரதானமாக 

வனகப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 

i. வட்டி வருமானம் (சிமரஷ்ட பிரனஜக்கு மடட்ும்) 

ii. வாடனக வருமானம்  

iii. முதலீடட்ு ச ாத்துக்களின் மதறிப் சபறுனகயின் மபாதான 

ஈடட்ுனக 

iv. ஏனனைனவ 
 

(அ) பங்குடனம அல்லது நம்பிக்னக நிதிைத்திலிருந்து 

சபறப்பட்டனவ தவிரந்்த (ஏக உரினமத்துவத்தில் இருந்தான 

வருமானம்)   முதலீடட்ு வருமானத்திற்கு 

சபாருத்தப்பாடுனடை ஒவ்சவாரு வனகைான 

வருமானத்திலிருந்தான (அதாவது வடட்ி, வாடனக 

மபான்றனவ) விலக்களிக்கப்பட்ட விடைங்கள் (மமமல 2.3.3 

மற்றும் 2.3.4 பந்திகளில் தரப்பட்டனவ) மற்றும் நட்டங்கள் 

அடங்கலாக அனுமதிக்கப்பட்ட மமலும் கழிப்பனவுகள் கழிதத் 

பின்னரான முதலீடட்ு வருமானமானது 301 இலிருந்து 303 

வனரயிலான நிரல்களின் கீழ் தரப்படட்ுள்ள வரிகளில் 

சவளிப்படுத்தப்படுதல் மவை்டும். சமாத்த முதலீடட்ு 

வருமானத்தினன (பங்குடனம அல்லது நம்பிக்னக நிதிைம் 

தவிரந்்த) 304 ஆம் கூட்டில் பதிைவும்.  

 

B – பங்குடனமயிலிருந்தான பங்குதாரரின் முதலீடட்ு வருமானம்  

(அ) முதலீடட்ு வருமானத்தின் ஒதுக்கீடு பின்வருமாறு 

வகுக்கப்பட மதனவப்படுத்தப்படட்ுள்ளது.  

i. வட்டி வருமானம் (சிமரஷ்ட பிரனஜகளுக்கு மடட்ும்)  

ii. வாடனக வருமானம்  

iii. முதலீடட்ு  ் ச ாத்தின் மதறிப் சபறுனகயின் மீதான 

ஈடட்ுனக  

iv. ஏனனைனவ 
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(ஆ) பங்குதாரராக, உங்களுக்கு பங்குடனமயிலிருந்து 

முதலீடட்ு வருமானம் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பின், அத்தனகை 

வருமானத்தின் விபரங்கனள, 305 இலிருந்து 308 

வனரயிலான நிரல்களின் கீழ் தரப்பட்ட வரிகளில் 

பதிைவும்.  

(இ) மமமல வனகப்படுத்தப்படட்வாறு வனகப்படுத்தப்பட்ட 

முதலீடட்ு வருமானத்தின் வனகனை பங்குதாரரின் 

சபைருடன் 306 ஆம் நிரலின் கீழ் தரப்பட்ட வரிகளில் 

பதிைவும். பங்குதாரரின், பங்குடனமயிலிருந்தான 

சமாத்த முதலீடட்ு வருமானத்னத 309 ஆம் கூட்டில் 

பதிைவும்.  

C –  நம்பிக்னக நிதியத்திலிருந்தான பயன் சபறுநரின் முதலீடட்ு 

வருமானம்  

(அ) முதலீடட்ு வருமானத்தின் ஒதுக்கீடு பின்வருமாறு 

வகுக்கப்பட மதனவப்படுத்தப்படுகின்றது.  

i. வட்டி வருமானம் (சிமரஷ்ட பிரனஜகளுக்கு மடட்ும்)  

ii. வாடனக வருமானம்  

iii. முதலீடட்ு  ் ச ாத்தின் மதறிப் சபறுனகயின் மீதான 

ஈடட்ுனக  

iv. ஏனனைனவ 

 

(ஆ) நன்னம சபறுநராக, உங்களுக்கு நம்பிக்னக 

நிதிைத்திலிருந்து முதலீடட்ு வருமானம் கினடக்கப் 

சபற்றிருப்பின், அத்தனகை வருமானத்தின் விபரங்கனள 310 

இலிருந்து 313 வனரயிலான நிரல்களின் கீழ் உள்ள வரிகளில் 

பதிைவும்.   

(இ) மமமல வனகப்படுத்தப்பட்டவாறு வனகப்படுத்தப்பட்ட 

முதலீடட்ு வருமானத்தின் வனகனை நம்பிக்னக நிதிைதத்ின் 

சபைருடன் 311 ஆம் நிரலின் கீழ் தரப்பட்ட வரிகளில் 

பதிைவும். பைன்சபறுநரின், நம்பிக்னக நிதிைத்திலிருந்தான 

சமாத்த முதலீடட்ு வருமானத்னத 314 ஆம் கூடட்ில் பதிைவும்.  

2.3.5.2. இறுதிைாக, 304, 309 மற்றும் 314 ஆம் கூடுகளின் சதானககள் 

கூட்டப்படட்ு அந்த சமாத்த முதலீடட்ு வருமானம் 315 ஆம் 

கூட்டில் பதிைப்படுதல் மவை்டும்.  315 ஆம் கூடட்ிலுள்ள 
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சதானகயினன விபரத்திரடட்ின் 30 ஆம் கூடட்ிற்கு சகாை்டு 

ச ல்லவும்.  இத் சதானகைானது முதலீடட்ு வருமானத்திலிருந்து 

வரிக்கு சபாறுப்புனடைத் சதானகைாக  காைப்படும்.  

 

2.3.5.3. உங்களுக்கு வாடனக வருமானம் கினடக்கப் சபறின் 2.5 ஆம் 

பந்தியின் விடைம் (இ) இனன வாசிக்கவும்.  அந்த 

சதானகயினன பகுதி II இன் 316 ஆம் கூடட்ிலும் விபரத்திரட்டின் 

80 ஆம் கூட்டிலும் பதிைவும்.  

 

2.3.5.4. நீஙகள் சிமரஷ்ட பிரனஜைாக இருந்து உங்களுக்கு வட்டி 

வருமானம்  கினடக்கப் சபறின், 2.5 ஆம் பந்தியின் விடைம் (ஆ) 

இனன வாசிக்கவும்.  அத்தனகை குனறவானத் சதானகயினன 

பகுதி II இன் 317 ஆம் கூட்டில் பதிவதுடன் 317 ஆம் கூட்டின் 

சதானகயினன விபரத்திரடட்ின் 90 ஆம் கூடட்ிற்கு சகாை்டு 

ச ல்லவும்.   

 

2.3.5.5. 2006 ஆம் ஆை்டின் 10 இலக்க உை்ைாட்டரசினற  ்  ட்டம் 

அல்லது 2017 ஆம் ஆை்டின் 24 ஆம் இலக்க 

உை்ைாட்டரசினற  ்  டத்்தின் கீழ் உங்களுக்கு ஏமதனும் 

முதலீடட்ு வருமானம் விலக்களிக்கப்பட்டிருப்பின் பகுதி III இன் 

318 ஆம் கூடட்ில் தரப்பட்ட நட்டங்கள் அடங்கலாக 

அனுமதிக்கப்பட்ட கழிப்பனவுகனள கழித்த பின்னர ் 

அத்தனகை விலக்களிக்கப்பட்டத் சதானகயினன 

தனித்தனிைாகப் பதிைவும். இறுதிைாக 116, 217 மற்றும் 318 ஆம் 

கூடுகளின் கூடட்ுத் சதானகயினன விபரத்திரட்டின் 230 ஆம் 

கூட்டில்  பதிைவும்.  
 

2.4.  ஏனனய மூலங்கைிலிருந்தான வருமானம்   
 

2.4.1 மமற்கூறப்பட்ட ஊழிை வருமானம் ,விைாபார வருமானம் 

அல்லது முதலீடட்ு வருமானத்தின் கீழ் குறிப்பிடப்படாத ,

அனமை மற்றும் மீள் எழும் இைல்புனடை இலாபங்கள் தவிரந்்த 

ஏமதனும் மூலத்திலிருந்தான வருமானமானது 04 ஆம் 

அட்டவனையின் கீழ் ஏனனை வருமானமாக  

சவளிப்படுத்தப்படுதல் மவை்டும். 
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2.4.2. அடட்வனை 04 – ஏனனய வருமானம்  

 

401 மற்றும் 402 ஆம் நிரல்களின் கீழ் தரப்பட்ட வரிகளில் 

விபரங்கனளயும் வருமானத்னதயும் பதிைவும்.  ஏனனை 

வருமானங்களின் கூடட்ுத் சதானகனை 403 ஆம் கூட்டில் 

பதிைவும்.  இறுதிைாக, அத்தனகை கூடட்ுத்சதானகனை 

விபரத்திரட்டின் 40 ஆம் கூடட்ிற்கு எடுத்து  ்ச ல்லவும்.  

 

2.5.   வரியிடபடத்தக்க வருமானத்னத நிரை்யித்தல்  

 

வரியிடப்படத்தக்க வருமானத்னத எை்துவதற்கு நிவாரைம் மற்றும் 

தனகனமைளிக்கும் சகாடுப்பனவுகள் கழிக்கப்படுதல் மவை்டும்.  

 

2.5.1. வரி மதிப்பிடத்தக்க வருமானத்திலிருந்து கழிக்கப்படத்தக்க 

நிவாரைங்கள் . 

 

(அ) ஊழிய வருமானத்திற்கான நிவாரைம்   

ஊழிை வருமானத்னதக் சகாை்ட எந்தசவாரு தனிநபரும் 

ஒவ்சவாரு வரிமதிப்பீட்டாை்டிற்கும் நிவாரைமாக அவரது 

முழு வருமானம் அல்லது ரூபா 700,000  என்பவற்றுள் 

குனறவானத் சதானகயினன கழிக்க தகுதியுனடைவராவார.் 

(2.1.4.5 ஆம் பந்தினை பாரக்்கவும்)  

 

(ஆ)சவைிநாடட்ு தவனவ வருமானத்திலிருந்தான நிவாரைம்.  

இலங்னகக்கு சவளிமை பைன்படுத்துவதற்கு ஏமதனும் 

ஆசளாருவருக்கு இலங்னகயினுள் அல்லது சவளிமை வழங்கிை 

ஏமதனும் ம னவயிலிருந்து இலங்னகயில்  சவளிநாடட்ு 

நாைைத்தில் ஈடட்ிை வருமானமுனடை வதிவுள்ள எவமரனும் 

ஆசளாருவருக்கு அல்லது பங்குடனம ஒன்றின் பங்காளருக்கு, 

அவ் வருமானத்திற்கான அத்தனகை வருமானத்தின் சமாத்தம் 

வனரக்கும் ஒவ்சவாரு வரி மதிப்பீட்டாை்டிற்கும் ரூபா 15,000,000  

நிவாரைத்திற்கு தகுதியுனடைவராவார.்  (2.2.4.3 பந்தினைப் 

பாரக்்கவும்)  

 

(இ) வாடனக வருமாத்திற்கான நிவாரைம்  

முதலீடட்ு  ் ச ாத்திலிருந்து வாடனக வருமானதன்தக் 

சகாை்டுள்ள எந்தசவாரு தனிநபரும் அவ் 
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வரிமதிப்பீட்டாை்டிற்கு சமாத்த வாடனக வருமானத்தின் 

(சீராக்கப்பட்ட வருமானதத்ின்) 25 வீதத்திற்கு  மமான 

சதானகயினன கழிப்பதற்கு தகுதியுனடைவராவார.் இந்த 

நிவாரைமானது, முதலீடட்ு  ்  ச ாத்தினன பழுதுபாரத்்தல், 

பராமரித்தல் மற்றும் மதை்மானம் என்பவற்றுக்கானதாகும். 

ஆனகயினால், முதலீடட்ு  ் ச ாதன்த பழுதுபாரத்்தல்,  

பராமரித்தல் மற்றும் மதை்மானத்திற்கு வரி ச லுத்துநரினால் 

உறப்பட்ட ஏமதனும் உை்னமைான ச லவினதத்ிற்கு, 

கழிப்பனவுகள் அல்லது ச லவினம் மகாரப்படாதவிடத்து 

மடட்ுமம இதனன கழிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்படுவார.்   

 

நட்டங்கள் மற்றும் பங்குடனமயிலிருந்தான பங்குதாரரின் 

முதலீடட்ு வருமானமாக ஒதுக்கப்பட்ட வாடனக வருமானம் 

அல்லது நம்பிக்னக நிதிைத்திலிருந்தான பைன்சபறுநரின் 

முதலீடட்ு வருமானம் அடங்கலாக அனுமதிக்கப்பட்ட 

ச லவினங்கனளக் கழித்த பின் முதலீடட்ு வருமானமாக 

(பங்குடனம அல்லது நம்பிக்னக நிதிைம் தவிரந்்த) வாடனக 

வருமானம் கினடக்கப்சபற்றால், அது ஒவ்சவாரு 

வரிமதிப்பீட்டாை்டிற்குமுரிை நட்டங்கள் அடங்கலாக 

அனுமதிக்கப்பட்ட கழிப்பனவுகனள கழித்த பின்னர ் உள்ள 

சமாத்த வாடனக வருமானத்தின் 25% நிவாரைதத்ிற்கு 

தகுதியுனடைதாகும். அந்த சதானகயினன 03 ஆம் 

அட்டவனையின் பகுதி II இன் 316 ஆம் கூட்டிலும் 

விபரத்திரட்டின் 80 ஆம் கூட்டிலும் பதிைவும். (வழிகாடட்ியின் 

2.3.5.3. இனன வாசிக்கவும்)  

 

(ஈ) வடட்ி வருமானத்திற்கான நிவாரைம் (சிதரஷ்ட 

பிரனைகளுக்கு மடட்ும்)  

சிமரஷ்ட பிரனஜைாகவுள்ள எந்தசவாரு தனிநபரும், 

ஆை்சடான்றில் நிதி ார ்நிறுவனசமான்றிலிருந்து சபறப்படட் 

வட்டி வருமானத்துடன் ஒவ்சவாரு வரிமதிப்பீட்டாை்டுக்கும் 

தனிைாளின் வட்டி வருமானத்தின் சமாத்தம் ரூபா 1,500,000 வனர 

அவ்வாை்டிற்காக நிவாரைத்திற்கு தகுதியுனடைவர ்ஆவார.்   

 

நீங்கள் சிமரஷ்ட பிரனஜைாகவும் முதலீடட்ு வருமானமாக 

(பங்குடனம அல்லது நம்பிக்னக நிதிைம் தவிரந்்த) வடட்ி 

வருமானத்னத சபறுபவராகவும் இருந்து, 

பங்குடனமயிலிருந்தான பங்குதாரரின் முதலீடட்ு 

வருமானமாகவும் நம்பிக்னக நிதிைதிலிருந்தான 

பைன்சபறுநரின் முதலீடட்ு வருமானமாகவும் வடட்ி 
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வருமானத்னத சபறுபவராகவும் இருப்பின் நீங்கள், ரூபா 1,500,000 

அல்லது  A, B அல்லது C ஆகிை ஒவ்சவாரு வனகயின் கீழும் 

நிரப்பபட்ட அத்தனகை வட்டியினது கூடட்ுத்சதானக 

என்பவற்றுள் எது குனறமவா அந்த சதானகனை நிவாரைமாக 

சபற்றுக்சகாள்வீரக்ள். அட்டவனை 03 இன் II ஆம் பகுதியின் 317 

ஆம் கூட்டிலும் விபரத்திரட்டின் 90 ஆம் கூட்டிலும் பதிைவும்.  

 

(a) தனிப்பட்ட நிவாரைம் -  ரூபா. 500,000 

 

எவமரனும் தனிநபர ் ஒருவர ் இலங்னக பிரனஜைாக இருந்து, 

அத்தனகை நபர ்  இலங்னகயில் வதிபவராக அல்லது 

வதிைாதவராக இருப்பினும், அவர ் ரூபா 500,000 அல்லது 

வரிமதிப்பீட்டாை்டின் வரி மதிப்பிடற்பாலதான வருமானம் 

என்பவற்றுள் எது குனறவானமதா அதச்தானகக்கு 

நிவாரைமாக உரிதத்ுனடைவராவார.்  இதச்தானகயினன 100 

ஆம் கூடட்ில் பதிைவும்.  

 

2.5.2. அடட்வனை 05 – தனகனமயைிக்கும் 

சகாடுப்பனவுகளுக்கான  லுனக:  
 

தனிநபரக்ள் 2018/2019 ஆம் வரிமதிப்பீட்டாை்டின் மபாது ச ை்ைப்படட் 

நன்சகானடயின் மீது தனகனமைளிக்கும் சகாடுப்பனவுகனள ஏக 

உரினமத்துவத்தின் கீழ் தனிநபராக, பங்குடனமயின் கீழ் பங்குதாரராக 

மற்றும் நம்பிக்னக நிதிைத்தின் கீழ் பைன்சபறுநராக 

உை்ைாட்டரசினற  ்  ட்டத்தின் (05A அட்டவனையின்) கீழ் 2018/2019 

ஆம் வரி மதிப்பீட்டாை்டினுள் மகாரலாம். அத்துடன் 2018 ஏப்ரல் 1 ஆம் 

திகதிக்கு முன்னர ் மமற்சகாள்ளப்பட்ட நன்சகானட சதாடரப்ில் 

ஏமதனும் கழிக்கப்படாத தனகனமைளிக்கும் சகாடுப்பனவுகள், 2006 

ஆம் ஆை்டின் 10 ஆம் இலக்க உை்ைாடட்ரசினற  ்  ட்டத்தில் 

குறிபிடப்டட்ுள்ள கடட்ுப்பாடுகளிற்கு அனமவாக மிகுதி காலப்பகுதிக்கு 

2018/2019 ஆம் வரிமதிப்பீட்டாை்டில் மகாரப்படலாம்.    

அதற்கனமவாக, அட்டவனை 05 இரை்டு அட்டவனைகளாக 

வனகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது; 
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2.5.2.1. அடட்வனை 05A- 2017 ஆம் ஆை்டின் 24 ஆம் இலக்க 

உை்ைாடட்ரசினற  ்  ட்டத்தின் பிரகாரம் 

தனகனமயைிக்கும் சகாடுப்பனவுகை்:   

 

பின்வரும் சதானககள் அட்டவனை 05A இல் 

சவளிப்படுத்தப்படல் மவை்டும். 

   

அ. அங்கீகரிக்கப்பட்ட தரும நிறுவனத்திற்கான நன்சகானட 
 

ஓர ் தரும நிறுவனமாக அனம ச்ினால் சவளிப்படுத்தப்பட்ட  

பிைிைாளரக்ளுக்கும் அல்லது மதனவயுள்ளவரக்ளுக்கும் 

நிறுவனமைப்படுத்தப்படட் பராமரிப்னப வழங்குவதற்காக 

தாபிக்கப்பட்ட தரும நிறுவனத்திற்கு பைமாக 

மமற்சகாள்ளப்படட் நன்சகானடயில் தனகனமைளிக்கின்ற 

சகாடுப்பனவுகள், தனிைாள் ஒருவரின் வரிவிதிக்கப்படத்தக்க 

வருமானத்தின் மூன்றில் ஒரு பங்கு (அதாவது அனனதத்ு 

நிவாரைங்கனளயும் கழிதத் பின்னரான வரி மதிப்பிடத்தக்க 

வருமானத்தின் நான்கின் ஒரு பகுதி) அல்லது ரூபா 75,000 

அல்லது மமற்சகாள்ளப்படட் நன்சகானட என்பவற்றுள் எந்த 

சதானக குனறவானமதா அந்தத் சதானகைாகும்.  

 

அட்டவனை 05A இன் 502 ஆம் நிரலின் கீழ் 1 ஆம் வரியில் 

நன்சகானட ச ை்ைப்பட்டத் சதானகயினனயும் 503 ஆம் 

நிரலின் கீழ் மமமல குறிபிடப்படட்ுள்ள கடட்ுப்பாடுகளின் 

பிரகாரம் கழிப்பனவு ச ை்ைப்படத்தக்க சதானகயினனயும் 

பதிைவும். 2018/2019 ஆம் வரி மதிப்பீட்டாை்டில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தரும நிறுவனங்களுக்கு 

மமற்சகாள்ளப்படட் நன்சகானட சதாடரப்ில் ஏமதனும் 

கழிக்கப்படாத மீதிகள் இனி வரும் ஆை்டுகளில் 

மகாரப்படுவதற்கு முன்சகாை்டு ச ல்லவதற்கு 

தகுதிைற்றதாகும்.   

 

A. பின்வருவனவற்றுக்கு பைமாக அல்லது மவறு வனகயில் 

ச ை்ைப்பட்ட நன்சகானடகள்:  
 

(i) இலங்னக அர ாங்கம்; 
 

(ii) உள்ளூர ்அதிகார னப; 
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(iii) 1978 ஆம் ஆை்டின் 76 ஆம் இலக்க, பல்கனலக்கழகங்கள் 

 ட்டத்தின் கீழ் தாபிக்கப்படட் அல்லது தாபிக்கப்படத்தாகக் 

கருதப்படட் ஏமதனும் உைர ்கல்வி நிறுவனம்; 
 

(iv) 1981 ஆம் ஆை்டின் 74 ஆம் இலக்க, பல்கனலக்கழகங்கள் 

 ட்டத்தால் அல்லது   ட்டத்தின் கீழ் தாபிக்கப்படட் 

இலங்னக சபௌத்த, பாளி பல்கனலக் கழகம் அல்லது 

ஏமதனும் உைர ்கல்வி நிறுவனம்; 
 

(v) இலங்னக அர ாங்கத்தினால் தாபிக்கப்படட் 

நிதிைசமான்று; 
 

(vi) உள்ளூர ் அதிகார னபசைான்றினால் தாபிக்கப்பட்டதும் 

அனம  ்ரினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுமான நிதிைம்; 

(vii) 1979 ஆம் ஆை்டின் 17 ஆம் இலக்க, மதசிை வீடனமப்பு 

அபிவிருத்தி அதிகார னப  ்  ட்டத்தினால் தாபிக்கப்படட் 

மதசிை வீடனமப்பு அதிகார னபயினால் 

உருவாக்கப்பட்டதும் நிருவாகிக்கப்படுவதுமான ச வன 

நிதிைம்; 
 

(viii) மாகாை  னபசைான்றினால் தாபிக்கப்படட்ு அனம  ்ரால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதிைம்; 
 

(ix) 2008 ஆம் ஆை்டின் 6 ஆம் இலக்க அப்பி சவனுசவன் அப்பி 

நிதிை  ்  ட்டத்தினால் தாபிக்கப்பட்ட அப்பி சவனுசவன்  

அப்பி நிதிைம்; 
 

(x) 2006 ஆம் ஆை்டின் 34 ஆம் இலக்க, இலங்னக மதசிை 

சிறுநீரக மன்றம் (கூடட்ினைத்தல்)  ட்டத்தின் கீழ் 

தாபிக்கப்பட்ட மதசிை சிறுநீரக நிதிைம்;  
 

 நன்சகானடைாக வழங்கிை சதானகனை 502 ஆம் நிரலின் கீழ் 

தரப்பட்ட வரிகளில் பதிைவும். கழிக்கப்படத்தக்க 

சதானகைானது, வரிமதிப்பிடத்தக்க வருமான மீதி அல்லது 

அர ாங்கத்துக்கு அல்லது ஏனனை குறிதத்ுனரக்கப்படட் 

நிறுவனங்களுக்கு நன்சகானடைாக வழங்கப்படட் சமாத்த 

சதானக என்பவற்றுள் எந்த சதானக குனறவானமதா அந்தத் 

சதானகக்கு  மனாகக் காைப்படும். ஒவ்சவாரு 

நன்சகானடயினனயும் 503 ஆம் நிரலின் கீழ் தரப்படட் 
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வரிகளில் பதிைவும். கழிக்கப்படாத ஏமதனும் மீதி 

முன்சகாை்டு ச ல்லப்பட முடிைாது.  

 

 503 ஆம் நிரலின் சமாத்த கழிக்கப்படத்தக்க சதானகயினன 504 

ஆம் கூடட்ில் பதிைவும்.  504 ஆம் கூட்டிலுள்ள சமாத்த 

கழிக்கப்படத்தக்க சதானக அல்லது வரி மதிப்பிடத்தக்க 

வருமானம் என்பவற்றுள் எது குனறவானமதா அத் 

சதானகைானது 2006 ஆம் ஆை்டின் 10 ஆம் இலக்க 

உை்ைாட்டரசினற  ்  ட்டத்தின் பிரகாரம் 

முன்சகாைரப்பட்ட மீதி ஏமதனும் இல்னலசைனில் 

வரிமதிப்பிடத்தக்க வருமானத்திலிருந்து கழிக்கப்படலாம்.   
 

 2018/2019 வரி மதிப்பீட்டாை்டில் மகாரப்படத்தக்க முன் 

சகாை்டு வரப்படட் தனகனமைளிக்கும் சகாடுப்பனவுகள் 

காைப்படின் அடட்வனை 05B இனனயும் நிரப்புங்கள்.  

 

2.5.2.2. அடட்வனை 05B – 2006 ஆம் ஆை்டின் 10 ஆம் இலக்க 

உை்ைாடட்ரசினற  ்  ட்டத்தின் பிரகாரம் முன் 

சகாைரப்பட்ட தனகனமயைிக்கும் சகாடுப்பனவுகை்:  

 

கீமழ குறிப்பிடட்ுள்ளவாறு கடந்த வரி மதிப்பீட்டாை்டுகளிலிருந்து 2009 

ஆம் ஆை்டின் 10 ஆம் இலக்க உை்ைாட்டரசினற  ்  ட்டத்துக்கு 

அனமவாக முன்சகாைரப்பட்ட ஏமதனும் தனகனமைளிக்கும் 

சகாடுப்பனவுகளின் ஏமதனும் மீதி அடட்வனை 05B இல் 

சவளிப்படுத்தப்படுதல் மவை்டும்.   

 

506 ஆம் நிரலின் A இலிருந்து L வனரயிலான சபாருத்தப்பாடுனடை 

வரிகளில் கடந்த ஆை்டுகளிலிருந்து முன்சகாைரப்படட் 

சதானககனளப் பதிைவும். அத்துடன், ஒவ்சவாரு விடைத்தின் கீழும் 

குறிப்பிடப்பட்ட கடட்ுப்பாடுகளின் பிரகாரம் கழிக்கப்படத்தக்க 

சதானககனளயும் முன் சகாை்டு ச ல்லப்படட் சதானககனளயும் 

முனறமை 507 மற்றும் 508 ஆம் நிரல்களில் பதிைவும்.  கழிக்கப்படத்தக்க 

சமாத்த சதானகயினன 507 ஆம் நிரலின் கீழ் 509 ஆம் கூட்டில் பதிைவும். 

அட்டவனை 05A இன் 504 ஆம் கூட்டினதும் அடட்வனை 05B இன் 509 ஆம் 

கூட்டினதும் சமாத்த சதானக 510 ஆம் கூட்டில் பதிைவும். இத ்

சதானகைானது வரிமதிப்பிடத்தக்க வருமானத்னத விட கூடுதலாக 

இருதத்ல் ஆகாது.  
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A. பைமாகமவா அல்லது மவறு வழிகளிமலா பின்வரும் 

நிறுவனங்களுக்கு மமற்சகாள்ளப்படட் நன்சகானடகளில் 

முன்சகாைரப்பட்ட ஏமதனும் சதானககள்:  

- இலங்னக அர ாங்கம்; 
 

- உள்ளூர ்அதிகார னப; 
 

- அர ாங்கத்தினால் தாபிக்கப்பட்ட நிதிைம், உள்ளூர ்

அதிகார னபயினால் அல்லது மாகாை  னபயினால் 

தாபிக்கப்பட்டதும் அனம  ்ரினால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டதுமான நிதிைம்; 
 

- பல்கனலக்கழகங்கள்  டட்த்தின் கீழ் தாபிக்கப்படட் 

ஏமதனுசமாரு உைர ் கல்வி நிறுவனம் அல்லது சபௌத்த 

மற்றும் பாளி பல்கனலக்கழகங்கள்  ட்டத்தின் கீழ் 

தாபிக்கப்பட்ட சபௌத்த மற்றும் பாளி பல்கனலக்கழகம்; 
 

- ச வன நிதிைம்; 
 

- அபி சவனுசவன் அப்பி நிதிைம்; 
 

- 2006 ஆம் ஆை்டின் 34 ஆம் இலக்க, இலங்னக மதசிை 

சிறுநீரக மன்றம் (கூடட்ினைத்தல்)  ட்டத்தின் கீழ் 

தாபிக்கப்பட்ட மதசிை சிறுநீரக நிதிைம்;  

             (தனகனமைளிக்கும் சகாடுப்பனவுகளின் கழிப்பனவுகளில் 

கடட்ுப்பாடு எதுவும் இல்னல.  அத்தனகை சதானகயினன 

507 ஆம் நிரலின் கீழ் “A” வரியில் பதிைவும்.)  
 

B. அனம  ்ரினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதும் எவமரனும் 

ஆசளாருவரினால் ஏமதனும் அர ாங்க அபிவிருத்தித ்

திடத்்திட்டத்திற்கு உறப்பட்டதுமான ஏமதனும் 

முன்சகாைரப்பட்ட சதானக.  (ரூபா 25,000 வனர 

அனுமதிக்கப்படட்ுள்ளது.  அத்தனகை சதானகயினன 507 ஆம் 

நிரலின் “B” வரியில் பதிைவும்).  
 

C. ரூபா 5 மில்லிைனுக்கு குனறைாத ச லவினத்னதக் சகாை்ட 

சினிமா படத் தைாரிப்பில் உறப்பட்ட ச லவினத்தில் ஏமதனும் 

முன்சகாைரப்பட்ட மீதி. தைாரிப்பு  ் ச லவானது, தைாரிப்பு 

முடிவனடந்து 90 நாடக்ளுக்குள் மமற்சகாள்ளப்பட்ட விளம்பர  ்

ச லவினத்னதயும் உள்ளடக்கும். (2007.04.01 அன்று அல்லது 

அதற்கு பின்னர ் ஆனால் 2008.03.31 இற்கு முன்னர ் தைாரிப்பு 

நினறவுற்றனவக்கு) (ஒவ்சவாரு சினிமா படத்துக்கும் ரூபா 
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25,000,000 இற்கு மடட்ுபடுத்தப்படட்ுள்ளது.  அத்தனகை 

சதானகயினன 507 ஆம் நிரலின்  “C”  வரியில் பதிைவும்).  
 

D. 2008.04.01 அன்று அல்லது அதற்கு பின்னர ்தைாரிப்பு நினறவுற்ற 

ஏமதனும் சினிமா படத்திலான ச லவினங்களின் ஏமதனும் 

முன் சகாைரப்பட்ட மீதி. (ஒவ்சவாரு சினிமா படத்திற்கும் 

ரூபா 35,000,000 இற்கு மடட்ுபடுத்தப்படட்ுள்ளது.  அத்தனகை 

சதானகயினன 507 ஆம் நிரலின் கீழ் “D” வரியில் பதிைவும்).  
 

E. 1997, நவம்பர ் 06 அன்று அல்லது அதற்கு பின்னர ்

இனைக்கப்பட்ட முதலீடட்ு  ்  னபயின் ஏமதனும் கம்பனி 

ஒன்றில் புதிை  ாதாரை பங்குகனள 1997, நவம்பர ் 5 மற்றும் 

2000, ஏப்பிரல் 1 இற்குமினடயில் சகாள்வனவு ச ை்வதில் 

எவமரனும் ஆசளாருவரினால் முதலீடு ச ை்ைப்படட் 

சதானகயின் முன்சகாைரப்பட்ட ஏமதனும் சதானக மற்றும் -  
a) இலங்னகயின் உடக்டட்னமப்பு மமம்பாடட்ில் 

ஈடுபடட்ுள்ள; 
 

b) 2000, மார ் ்31 அன்று: 

- ரூபா 300 மில்லிைனுக்கு குனறைா மூலதனத்னத 

வழங்கிை; மற்றும்  

- மூலதன  ் ச ாதத்ுகளின் னகக்சகாள்ளலில் 

ரூபா 500 மில்லைனுக்கு குனறைாது முதலீடு 

ச ை்ைப்படட்னவ (கட்டடம், காைி, இைந்திரத ்

சதாகுதிகள், இைந்திரம் மபான்றனவ)   
 

(வரி மதிப்பிடத்தக்க வருமானத்தின் 1/3 பங்கு அல்லது 2012.04.01 

அன்று உள்வாங்கப்படாத மீதி என்பவற்றில் குனறவான 

சதானக எதுமவா அத் சதானக.  அத்தனகை சதானகயினன 507 

ஆம் கூடட்ின் “E” வரியில் பதிைவும்.)  

 

F. 2008.04.01 ஆம் திகதிக்கு பின்னர ்சினிமா படக்  காட்சிப்படுத்தல் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டதும் இலங்னக மதசிை படக் 

கூடட்ுத்தாபனத்தினால் டிஜிடட்ல் சதாழில்நுட்பம், டிஜிடட்ல் 

தினரைரங்கம் மற்றும் சடாலி ஒலி முனறனம என்பனவ 

சபாருத்தபட்டது என  ான்றுபடுத்தப்பட்ட சினிமா தைாரிப்பு 

மற்றும் அதமனாடு ஒத்த கருவிகள் மீது ரூபா 25 மில்லிைனுக்கு 

மமற்படாத ச லவினத்தின் ஏமதனும் முன்சகாைரப்பட்ட 

ச லவினத்தின் சதானக (ரூ.25 மில்லிைன் அல்லது 

உள்வாங்கப்பட்ட மீதி என்பவற்றுள் குனறவான சதானக 



49 

 

எதுமவா அதச்தானகக்கு மடட்ுப்படுத்தப்பட்ட சதானகயினன 

507 ஆம் நிரலின் “F” வரியில் பதிைவும்) 
 

G. 2008.04.01 ஆம் திகதிக்கு பின்னர ்சினிமா படக்  காட்சிப்படுத்தல் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டதும், 2008.04.01 இற்கு முன்னர ் டிஜிடட்ல் 

சதாழில்நுடப்ம், டிஜிடட்ல் தினரைரங்கம் மற்றும் சடாலி ஒலி 

முனறனம என்பனவ சபாருத்தப்படாமல், இலங்னக மதசிை 

தினரப்படக் கூடட்ுத்தாபனத்தினால் அனவ 2008.04.01 பின்னர ் 

டிஜிடட்ல் சதாழில்நுடப்ம், டிஜிடட்ல் தினரைரங்கம் மற்றும் 

சடாலி ஒலி முனறனம சபாருத்தபட்டது என 

 ான்றுபடுத்தப்பட்ட சினிமா மமம்படுத்தலுக்கு ரூபா 10 

மில்லிைனுக்கு மமற்படாத ச லவினத்தின் ஏமதனும் 

முன்சகாைரப்பட்ட ச லவினம் (ரூபா 10  மில்லிைன் அல்லது 

உள்வாங்கப்பட்ட மீதி என்பவற்றுள் குனறவான சதானக 

எதுமவா அதச்தானகக்கு மடட்ுப்படுத்தப்பட்ட சதானகயினன 

507 ஆம் நிரலின் “G” வரியில் பதிைவும்) 
 

H.  நகர அபிவிருத்தி அதிகார னப அல்லது மதசிை வீடனமப்பு 

அதிகார  னபயினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் கீழ் 500 

 துர அடி இனன விஞ் ாத வீடுகனள குனறந்த 

வருமானமுனடை குடும்பங்களுக்கு கடட்ி, விற்பனன 

ச ை்வதற்கான (2013.04.01 இற்கு முன்னர ்அத்தனகை வீடுகளின் 

விற்பனன காைப்படின்) பைிகளில் உறப்படட் ச லவினத ்

சதானகயின் ஏமதனும் முன் சகாைரப்பட்ட மீதி  

(தனகனமைளிக்கும் சகாடுப்பனவு கழிப்பனவில் வனரைனற 

எதுவும் இல்னல.  அத்தனகை சதானகயினன 507 ஆம் நிரலின் 

கீழ் “H”  வரியில் பதிைவும்.)  
 

I. கடசனான்றின் மூலம் அல்லாது முதலாவது வீடன்ட 

நிரம்ாைிப்பதற்காக அல்லது சகாள்வனவு ச ை்வதற்காக 2011 

ஏப்ரல் 1 ஆந் திகதிக்கு முன்னர ் உறப்பட்ட ச லவினத்தின் 

ஏமதனும் மீதமுள்ள பகுதி. எவ்வாறாயினும், தகுதிசபறும் 

சகாடுப்பனவுகள் மகாரப்படும் வருடங்களின் எை்ைிக்னக, 

நிரம்ாைப் பைி பூரத்்தி ச ை்ைப்படட் வருடம் அடங்கலாக 10 

வருடங்கனள விட அதிகமாக இருப்பின், நீங்கள் இப்பந்தியின் 

கீழ் இனிமமலும் மகாரிக்னககனள முன்னவப்பதற்கு 

உரித்தற்றவராவீரக்ள்.  (வரி மதிப்பிடற்பாலதான 

வருமானத்தின் 1/3 பகுதிக்கு அல்லது 2011.03.31 

அன்றுை்ைவாறு உை்வாங்கப்படாத மீதி என்பவற்றில் 

குனறவான சதானகக்கு வனரயறுக்கப்படட்ுை்ைது. இந்த 

தனகனமைளிக்கும் சகாடுப்பனவு 9 வருடங்களினுள் 
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மகாரப்பட்டிருப்பின் மமலதிக மகாரிக்னககள் 

காைப்படமாட்டாது.  அத்தனகை சதானகயினன 507 ஆம் 

நிரலின் கீழ் “I” வரியில் பதிைவும்) 
 

J. பிரிவு 16 (இ) இன் கீழ் விலக்களிப்புக்கு  தனகனம சபற்ற (புதிை 

சதாழில் முைற்சி ஒன்று என்ற வனகயில்) ஏமதனும் சதாழில் 

முைற்சிகளின் விரிவாக்கதத்ிற்காக 2011 ஏப்ரல் 1 ஆந் திகதி 

அல்லது அதற்குப் பின்னர,் எனினும் 2014 ஏப்ரல் 1 ஆந் திகதிக்கு 

முன்னர ் ஆரம்பிக்கும் காலப்பகுதியில் நினலைான 

ச ாத்துக்களில் ச ை்ைப்பட்ட (ரூபா 50 மில்லிைனன விடக் 

குனறைாத) முதலீடட்ின் ஏமதனும் முன்சகாைரப்பட்ட சதானக. 

எவ்வாறாயினும், விம டமாகக் குறித்துனரக்கப்பட்ட 

ச ைற்பாடுகளில் ஈடுபடட்ுள்ள ஆசளாருவரினால் 2015.03.31 

ஆந் திகதிக்கு முன்னர ் 2006 ஆம் ஆை்டின் 10 ஆம் இலக்க 

உை்ைாட்டரசினற  ்  ட்டத்தின் பிரிவு 34(2) (த) 

ஏற்பாடுகனளப் பூரத்்தி ச ை்கின்ற உைர ் சதாழில்நுட்பப் 

சபாறிதச்தாகுதி, இைந்திரங்கள், உபகரைங்கள் 

என்பவற்றுக்காக  ் ச ை்ைப்பட்ட தகுதிசபறும் 

சகாடுப்பனவுகள் அமத நிபந்தனனகளின் கீழ் கழிக்கப்பட  

முடியும்.  (முதலீடட்ின் 25% இற்கு மடட்ுபடுத்தப்படட்ுை்ைது.  

அத்தனகை சதானகயினன 507 ஆம் நிரலின்  “J” நிரலில் 

பதிைவும்) 
 

K. ஆனட, மருந்துப் சபாருடக்ள், பால் மா அல்லது சீசமந்து 

தைாரிப்பில் ஈடுபடட்ுள்ள ஏமதனும் சதாழில் முைற்சியில் 

மமற்சகாள்ளப்படட் முதலீடு 2012 ஏப்ரல் 1 ஆம் திகதி அன்று 

அல்லது பின்னர ் ஆரம்பிக்கப்பட்ட விைாபாரமாயின் 16 ஈ 

பிரிவில் குறிப்பீடு ச ை்ைப்பட்ட சதானகயினனவிட குனறைாத 

முதலீடட்ின் ஏமதனும் முன்சகாைரப்பட்ட சதானகைாக 

இருதத்லுடன் அத்தனகை சதாழில் முைற்சி அப்பிரிவின் கீழ் 

விலக்களிப்புக்காக தனகனம சபறும். (முதலீடட்ின் 25% இற்கு 

மடட்ுப்படுத்தப்படட்ுை்ைது. அத்தனகய சதானகயினன 507ம் 

நிரலின் கீழ் “K” கூடட்ில் பதிைவும்)  
 

L. வீடு ஒன்னற அல்லது அடுக்குமாடித் சதாடர ் ஒன்றில் 

குடியிருப்பு அலகு ஒன்னற நிரம்ாைிப்பதற்காக அல்லது 

சகாள்வனவு ச ை்வதற்காக (பிரிவு 40 (இ) இன் கீழ் தனகனம 

சபறும்) உைரச்தாழில் வல்லுநர ்ஒருவரால் 2014/04/01 ஆந் திகதி 

அல்லது அதற்குப் பின்னர ் அனுமதிப் பத்திரம் சபற்ற 

வங்கிசைான்றிடமிருந்து/ நிதி நிறுவனசமான்றிடமிருந்து 

சபறப்பட்ட கடசனான்றின் மூலதன மீள  ் ச லுத்தலுக்காக 
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உறப்பட்ட ச லவினம். (ரூபா 600,000 அல்லது கழிக்கப்படாத 

தனகனமயைிக்கும் சகாடுப்பனவுன் சதானக என்பற்றுை்  

குனறவான சதானகக்கு மடட்ுப்படுத்தப்படட்ுை்ைது. 

அத்தனகய சதானகயினன 507 ஆம் நிரலின் “L” வரியின் கீழ் 

பதிைவும்)  

 

2.6. பிடித்துனவத்தல் வரி (பி.னவ.வ.)  

 

82 ஆம் பிரிவில் குறிப்பிடட்ுள்ளவாறு வருமான வரினை ச லுத்தும் ஒரு 

முனற பிடித்துனவத்தல் மூலம் வரி ச லுத்துவதாகும். சில 

பிடித்துனவத்தல் வரிகளானது இறுதி பிடித்துனவத்தல் 

சகாடுப்பனவுகள் மீதான பிடித்துனவத்தல் வரிைாக கருதப்படும்.  

 

2.6.1. இறுதி பிடித்துனவத்தல் சகாடுப்பனவு மீது 

பிடித்துனவத்தல் வரி -   

 

இறுதி பிடித்துனவதத்ல் சகாடுப்பனவின் மீதான பிடித்துனவத்தல் 

வரிைானது இறுதி பிடித்துனவத்தல் வரிைாக கருதப்படும். 

பிடித்துனவத்தல் வரிகள் கழிக்கப்படட்மதா இல்னலமைா, அத்தனகை 

சகாடுப்பனவுகள் இறுதி பிடித்துனவத்தல் சகாடுப்பனவாக 

கருதப்படும். அத்துடன், பிடித்துனவத்தல் வரிகள் கழிக்கப்படட்மதா 

இல்னலமைா பிடித்துனவத்தல் வரிக்கு பிரமைாகிக்கத்தக்க வீதங்களில் 

மாற்றம் இல்லாது காைப்படும். இறுதி பிடித்துனவத்தல் 

சகாடுப்பனவில் மமலும் வரியிடல் காைப்படமாட்டாது. 

 

தனிநபர ்ஒருவருக்கான, இறுதி பிடித்து னவதத்ல் சகாடுப்பனவுகளும் 

பிடித்துனவத்தல் வரி வீதங்களும் பின்வருமாறு;  

 

 வனக பி.னவ.வ 

வீதம் 

(அ) வதிவுள்ள கம்பனிைால் வதிவுள்ள ஆளுக்கு 

ச லுத்தப்பட்ட பங்குலாபங்கள்  
14% 

(ஆ) வதிவிட ஆசளாருவருக்க ச லுத்தப்பட்ட 

அல்லது சபறப்பட்டதாக சகாள்ளப்படும் வட்டி 

(சிமரஷ்ட பிரன  ஒருவருக்கு ச லுத்தப்பட்ட 

வட்டி ரூபா 1,500,000 தவிரந்்த)  

5% 
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(இ) பந்தைம் மற்றும் சூதாட்டத்னத சகாை்டுள்ள 

விைாபாரத்னத நடாத்துவதில் சபறப்படட் 

சதானககள் தவிரந்்த சலாத்தர,் சவகுமதி, 

பந்தைம் மற்றும் சூதாடத்்தின் சவற்றிைாக 

ச லுத்தப்பட்ட சதானககள்  

14% 

(ஈ)  பிடித்துனவத்தல் வரிக்கு உட்பட்ட 

வதிவற்ற ஆசளாருவருக்கு 

மமற்சகாள்ளப்படட்  சகாடுப்பனவு 

(இலங்னகயிலுள்ள நிரந்தர 

தாபனத்தினூடாக சபறப்பட்ட 

சகாடுப்பனவு தவிரந்்த)  

14% 

 

2.6.1.1. அட்டவனை 06 – இறுதி பிடித்துனவத்தல் சகாடுப்பனவில் 

பி.னவ.வ.  

 

2.6.1.2. கீழ்வரும் நிலவரங்கள் ஏற்படும் காரைத்தினால் இவ் 

அட்டவனை மூன்று உப பாகங்கனளக் சகாை்டுள்ளது.  

 பிடித்துனவத்தல் முகவரினால் கழிக்கப்படட் பி.னவ.வ  

  - அட்டவனை 06A 

 பிடித்துனவத்தல் முகவரினால் கழிக்க தவறிை பி.னவ.வ 

  - அட்டவனை 06B 

 பி.னவ.வரிக்கு உட்படாதனவ  – அடட்வனை 06C  

  

2.6.1.3.  அடட்னை 06 A – இறுதி பிடித்து னவத்தல் சகாடுப்பனவு – 

பிடித்தனவத்தல்  முகவரினால் கழிக்கப்பட்ட பி.னவ.வ  – 
  

பிடித்துனவத்தல் முகவரினால் பிடித்துனவத்தல் வரி 

கழிக்கப்பட்ட ஒவ்சவாரு பிடித்துனவத்தல் 

சகாடுப்பனவுகளின் விபரங்கனள 601 சதாடக்கம் 606 

வனரயிலான நிரல்களின் கீழ் பதிைவும். கழிக்கப்பட்ட சமாதத் 

இறுதி பி.னவ.வ இனன அமத அட்டவனையின் 607 ஆம் கூட்டில் 

பதிைவும்)  
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2.6.1.4. அடட்வனை 06 B – இறுதி பிடித்துனவத்தல் சகாடுப்னவு – 

பிடிதுனவத்தல் முகவரினால் கழிக்கத் தவறிய பி.னவ.வ.   

 

i. பிடித்துனவத்தல் முகவர ் பி.னவ.வரியினன கழிக்கத ்

தவறிை நிகழ்வுகள் காைப்படலாம்.  அத் தனகை 

 ந்தரப்்பங்களில், பிடித்துனவக்கப்படட்ிருப்பவர,் 

சகாடுப்பனவு சபறப்பட்ட கலை்டர ் மாத முடிவின் 

பின்னர ் பதினனந்து நாடக்ளுக்குள், அமத பி.னவ.வ 

வீதத்னதப் பிரமைாகித்து பி.னவ.வரியினன ச லுத்த 

கடப்பாடுனடைவராகின்றார.் 

 

ii. 06 B அடட்வனையின் 608 இலிருந்து 613 வனரயிலான 

நிரல்களின் கீழ் தரப்பட்ட சகாடுப்பனவுகளின் 

விபரங்கனளப் பதிைவும். கழிக்கத் தவறிை – சமாத்த 

இறுதி பி.னவ.வரியினன அமத அட்டவனையின் 614 ஆம் 

கூட்டல் பதிைவும். 

 

iii. இறுதிைாக 614 மற்றும் 621 ஆம் கூடுகளின் சதானககனள 

கூட்டவும்.  இறுதிைாக அத்தனகை சமாதத் 

சதானகயினன 08 ஆம் அட்டவனையின் 811 ஆம் கூட்டில் 

பதிைவும்.   

 

2.6.1.5. அடட்வனை 06 C – இறுதி பிடித்துனவத்தல் வரி 

சகாடுப்பனவுகை் – பி.னவ.வரிக்கு உடபடாதனவ  

 

உை்ைாட்டரசினற  ் ட்டத்தின் 88 ஆம் பிரிவின் (3) ஆம் உப 

பிரிவின் பிரகாரம், கீழ்வரும்  ந்தரப்்பங்களின் கீழ் 

மமற்சகாள்ளப்படட் சகாடுப்பனவுகள் “பிடித்துனவத்தல் 

வரிக்கு உட்படாதனவ” என சகாள்ளப்படும்.  

i. விைாபாரசமான்னறக் சகாை்டு நடாத்தலில் 

ச ை்ைப்படட்ிருந்தாலன்றி, தனிைாடக்ளினால் 

ச ை்ைப்பட்ட சகாடுப்பனவுகள்.  

ii. வதிவற்ற ஆசளாருவரினால் மமற் சகாள்ளப்படட் 

சகாடுப்பனவு  

iii. பதிவு ச ை்ைப்படட் பங்குத்  சதாகுதி மற்றும் பினைப் 

சபாறுப்புக்கள்  கட்டனள  ்  ட்டம் (அத்திைாைம் 420) 

அல்லது உள்ளூர ்தினறம ரி உை்டிைல்கள் கட்டனள  ்
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 ட்டத்தின் கீழ் (அத்திைாைம் 417) பினைப்சபாறுப்பு 

அல்லது  தினறம ரி உை்டிைல் மீது எவமரனும் 

ஒருவருக்கு ச லுத்தப்படட் வட்டி அல்லது கழிவு; 
 

பி.னவ.வரிக்குட்படாத காரைத்தினால் இறுதி பிடித்துனவத்தல் 

வரி கழிக்கப்படாவிடின் – அத்தனகை வரிைானது 

பிடித்துனவக்கபடட்வரினால், தவனை முனறயிலும் வரி 

மதிப்பீடட்ு முனறயிலும் ச லுத்தப்படுதல் மவை்டும்.  ஒவ்சவாரு 

மூலத்திலிருந்துமான வரி மதிப்பிடத்தக்க வருமானத்னத 

கைிப்பிடுவதில் பிடித்துனவத்தல் சகாடுப்பனவுகள் 

விலக்களிக்கப்பட மவை்டுமானகைால், அத்தனகை இறுதி 

சகாடுப்பனவுகள் மீதான ச லுத்தப்படத்தக்க வரிைானது 

விபரத்திரட்டின் பகுதி C இன் கீழ் மடட்ுமம கருத்தில் 

சகாள்ளப்படுதல் மவை்டும்.  

அத்தனகை சகாடுப்பனவுகளின் விபரங்கனள 06 C 

அட்டவனையின் 615 சதாடக்கம் 620 ஆம் கூடுகளின் கீழ் 

பதிைவும்.  பி.னவ.வரிக்குட்படாத இறுதி பிடித்து னவத்தல் 

சகாடுப்பனவுகளின் சமாதத்ம் 06 C அடட்வனையின் 621 ஆம் 

கூட்டில் பதிைப்படுதல் மவை்டும் என்பதுடன் இந்த 

சதானகயினன 614 ஆம் கூட்டிலுள்ள சதானகயுடன்  கூட்டவும். 

இறுதிைாக அத்தனகை சமாத்த சதானகயினன 08 ஆம் 

அட்டவனையின் 811 ஆம் கூட்டிற்கு சகாை்டு ச ல்லவும்.  

 

2.6.2. அடட்வனை 07 – பிடித்துனவத்தல் வரி (இறுதி 

பிடித்துனவத்தல் சகாடுப்பனவு மற்றும் 

ஊழியத்திலிருந்தான பி.னவ.வ தவிர்ந்தனவ)  
 

கீழ்வரும் நிலவரங்கள் ஏற்படும் காரைத்தினால் இவ் 

அட்டவனை மூன்று உப பாகங்கனளக் சகாை்டுள்ளது. 

  

 பிடித்துனவத்தல் முகவரினால்க கழிக்கப்பட்ட பி.னவ.வ  

   - அட்டவனை 07A 

 பிடித்துனவத்தல் முகவரினால் கழிக்க தவறிை பி.னவ.வ 

   - அட்டவனை 07B 

 பி.னவ.வரிக்கு உட்படாதனவ  – அடட்வனை 07C  



55 

 

2.6.2.1  அட்டனை 07 A – இறுதி பிடித்து னவத்தல் சகாடுப்பனவு – 

பிடித்தனவத்தல்  முகவரினால் கழிக்கப்படட் பி.னவ.வ   

 

i. ஒவ்சவாரு பி.னவ.வ இன் விபரங்கனளயும் 07 A 

அட்டவனையின் 701 இலிருந்து 706 ஆம் நிரல்களின் கீழ்  

பதிைவும். கழிக்கப்பட்ட பி.னவ.வரிக்கு முன்பைம் எதுவும் 

சபற்றுக்சகாள்ளப்படட்ிருப்பின், அத்தனை முற்பைதத்ின் 

விபரங்கனள அமத நிரலின் கீழ் தரப்பட்ட வரிகளில்  

பதிைவும். 701 ஆம் நிரல் அத்தனகை சபறுனககளின்  

மூலங்கனளயும் வனகயினனயும் குறிப்பிடுவதற்கு 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. மூலத்னத குறிப்பிடும் மபாது அப் 

சபறுனக விைாபார வருமான மூலத்திற்கு ஏற்புனடைதாயின்  

“B” எனக் குறிப்பிடவும்,  அப் சபறுனக முதலீடட்ு வருமான 

மூலத்திற்கு ஏற்புனடைதாயின்  “I” எனக் குறிப்பிடவும். 

சபறுனகயின் வனகனைக் குறிப்பிடும் மபாது, வருமான 

வனக வாடனகைாக இருப்பின்  “R” எனக் குறிப்பிடவும். 

பி.னவ.வரி வரவானது, வரி மதிப்பீட்டாை்டிற்கு நபர ்

ஒருவரின் வருமானத்னத கைிப்பிட வழங்கப்பட்ட 

வருமானத்திற்கு மாத்திரமம மகாரப்படலாம்.  

 

ii. நபர ் ஒருவரின் ஊழிை வருமானம் அல்லது முதலீடட்ு 

வருமானமானது பை அடிப்பனடயில் கைக்கிடப்படுதல் 

மவை்டும். அதற்கு முரைாக, விைாபார வருமானமானது 

திரட்டிை அடிப்பனடயில்  கைக்கிடப்படுதல் மவை்டும். 

ஆகமவ, விைாபார வருமானமானத்தில் சபறப்பட்ட ஏமதனும் 

முற்பைம் சதாடரப்ில், பி.னவ.வ வரவானது, 2018/2019 ஆம் 

வரிமதிப்பீட்டாை்டிற்கு சதாடரப்ுனடை வருமானத்திற்கு 

மடட்ுமம வழங்கப்படும். முற்பைப் சபறுனக மீதான 

பி.னவ.வ ஆனது இனி வரும் வருடங்களில் கழிக்கப்பட முன் 

சகாை்டு ச ல்லப்படலாம்.  

iii. கழிக்கப்படட் பி.னவ.வரியினன அமத அடட்வனையின் 707 

ஆம் கூடட்ில் பதிைவும்.  2018/2019 ஆம் வரி 

மதிப்பீட்டாை்டிற்கு முற்பைக் சகாடுப்பனவில் 

முன்சகாைரப்பட்ட மீதி எதுவும் காைப்படாததால் 708 ஆம் 

கூட்டில்  எதுவும் காைப்படமாட்டாது.  

 

iv. 707 மற்றும் 708 ஆம் கூடுகளின் கூடட்ுத் சதானகயினன 709 

ஆம்  கூட்டில்  பதிைவும். 2018/2019 ஆம் வரி 

மதிப்பீட்டாை்டிற்கு மகாரப்பட்ட சபாருத்தப்பாடுனடை 
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பி.னவ.வ இனன (கூடு 710) 709 ஆம் கூட்டிலிருந்து கழிக்கவும். 

வரவினன மகாருவதற்கு 710 ஆம் கூடட்ிலுள்ள சதானகயினன 

09 ஆம் அட்டவனையின் 908 ஆம் கூட்டில் பதிைவும். 711 ஆம் 

கூட்டிலுள்ள மீதித் சதானக, அடுத்து வரும் ஆை்டுகளுக்கு 

முற்பைக் சகாடுப்பனவில்  முன்சகாை்டு ச ல்லப்படும் 

சதானகைாகும்.   

 

2.6.2.2 அடட்வனை 07 B – பிடித்துனவத்தல் வரி – பிடித்துனவத்தல் 

முகவரினால் கழிக்கத் தவறியனவ  

 

பிடித்துனவத்தல் முகவரினால் பி.னவ.வ கழிக்கப்படத ்

தவறுமிடதத்ு, அத்தனகை பி.னவ.வரிைானது அமத பி.னவ.வரி 

வீதத்னதப் பிரமைாகித்து அக்சகாடுப்பனவு கினடக்கப்சபற்ற 

கலை்டர ் மாத முடிவின் பின்னர ் பதினனந்து நாடக்ளினுள் 

பிடித்து னவக்கப்படட்ிருப்பவரினால் சகாடுப்பனவு 

ச ை்ைப்படுதல் மவை்டும்.  

i. ஒவ்சவாரு பி.னவ.வ இன் விபரங்கனளயும் 07 B 

அட்டவனையின் 712 இலிருந்து 717 ஆம் நிரல்களின் 

கீழ்  பதிைவும். பிடித்துனவத்தல்  முகவரினால் 

கழிக்கப்படாத பி.னவ.வரிக்கு முன்பைம் எதுவும் 

நீங்கள் சபற்றுக் சகாை்டிருக்கலாம். அத்தனகை 

முற்பைத்தில் நீங்கள் பி.னவ.வ ச லுத்தியிருந்தால், 

அதன் விபரங்கனள  712 முதல் 717 நிரலின் கீழ் 

தரப்பட்ட வரிகளில்  பதிைவும். 712 ஆம் நிரல்கள் 

அத்தனகை சபறுனககளின்  மூலங்கனளயும் 

வனகயினனயும் குறிப்பிடுவதற்கு 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. மூலத்னத குறிப்பிடும் மபாது அப் 

சபறுனக விைாபார வருமான மூலத்திற்கு 

ஏற்புனடைதாயின்  “B” எனக் குறிப்பிடவும்,  அப் 

சபறுனக முதலீடட்ு வருமான மூலத்திற்கு 

ஏற்புனடைதாயின்  “I” எனக் குறிப்பிடவும். 

சபறுனகயின் வனகனைக் குறிப்பிடும் மபாது, 

வருமான வனக வாடனகைாக இருப்பின்  “R” எனக் 

குறிப்பிடவும். பி.னவ.வரி வரவானது, வரி 

மதிப்பீட்டாை்டிற்கு நபர ் ஒருவரின் வருமானத்னத 

கைிப்பிட வழங்கப்பட்ட வருமாத்திற்கு மாத்திரமம 

மகாரப்படலாம்.  
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ii. பிடித்து னவக்கப்டட்ிருப்பவரினால் ச லுத்தப்படட்   

சமாத்த பி.னவ. வரியினன அமத அட்டவனையின் 718 

ஆம் கூட்டில் பதிைவும். 2018/2019 ஆம் 

வரிமதிப்பீட்டாை்டிற்கு முற்பை சகாடுப்பனவில் 

முன்சகாைரப்பட்ட பி.னவ.வ. காைப்படாத 

காரைத்தினால் 719 ஆம் கூடு சவறிதாக காைப்படும்.  

 

iii. 718 மற்றும் 719 ஆம் கூடுகளின் கூடட்ுத் சதானகயினன 

720 ஆம்  கூட்டில்  பதிைவும். 2018/2019 ஆம் 

வரிமதிப்பீட்டாை்டிற்கு மகாரப்படட் 

சபாருத்தப்பாடுனடை பி.னவ.வ இனன (கூடு 721) 720 

ஆம் கூடட்ிலிருந்து கழிக்கவும். வரவினன 

மகாருவதற்கு 721 ஆம் கூட்டிலுள்ள சதானகயினன 09B 

ஆம் அடட்வனையின் 936 ஆம் கூடட்ில் பதிைவும். 722 

ஆம் கூடட்ிலுள்ள மீதித் சதானக, அடுத்து வரும் 

ஆை்டுகளுக்கு முற்பைக் சகாடுப்பனவில்  

முன்சகாை்டு ச ல்லப்படும் சதானகைாகும்.   

2.6.2.3. அடட்வனை 07 C – பங்குடனமயிலுருந்தான ஏனனய 

பி.னவ.வ  

 

பங்குடனமயில் சபறப்பட்ட சகாடுப்பனவுகளுக்கு பி.னவ.வ 

கழிக்கப்படட்ிருக்கலாம். பங்குடனம வருமான வரிக்கு 

சபாறுப்புனடைதாக காைப்படாத காரைதத்ினால், 

பங்குடனமகள் அத்தனகை வரவுகனளக் மகாரமுடிைாது. 

ஆயினும் பங்குடனமகளானது பங்குதாரரக்ளின் 

ச லுத்தப்படத்தக்க வரியிலிருந்து மகாரப்படுவதற்கு 

அத்தனகனை பி.னவ. வரியினன ஒதுக்கீடு ச ை்தல் மவை்டும்.   

i. ஆகமவ, நீங்கள் பங்குடனமயின் பங்குதாரர ் எனின், 

பங்குடனமயிலிருந்தான ஒதுக்கீடு ச ை்ைப்பட்ட பி.னவ. 

வரி வரவினன 723 ஆம் கூடட்ில் பதிைவும். 2018/ 2019 ஆம் 

வரி மதிப்பீட்டாை்டிற்கு முற்பைக் சகாடுப்பைவில் 

முன்சகானரப்பட்ட பி.னவ.வ காைப்படாத 

காரைத்தினால் 724 ஆம் கூடு சவறிதாகக் காைப்படும். 

 

ii. 723 மற்றும் 724 ஆம் கூடுகளின் கூடட்ுத்சதானகயினன 725 

ஆம் கூட்டில் பதிைவும். 2018/2019 ஆம் வரி 

மதிப்பீட்டாை்டிற்கு மகாரப்பட்ட சபாருத்தப்பாடுனடை 
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பி.னவ.வ இனன (கூடு 721) 720 ஆம் கூட்டிலிருந்தி 

கழிக்கவும். வரவினன மகாருவதற்கு 721 ஆம் கூட்டிலுள்ள 

சதானகயினன 09B ஆம் அட்டவனையின் 936 ஆம் 

கூட்டில் பதிைவும். 722 ஆம் கூட்டிலுள்ள மீதித் சதானக, 

அடுத்து வரும் ஆை்டுகளுக்கு முற்பைக் 

சகாடுப்பனவில் முன்சகாை்டு ச ல்லப்படும். 

குறிப்பு – உங்களுக்கு (பைன்சபறுநராக) நம்பிக்னக நிதிைத்திலிருந்து 

பி.னவ.வரி வரவுகள் ஒதுக்கீடு ச ை்ைப்பட்டிருப்பின் வரி வரவு 

சதாடரப்ில் பங்குதாரரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்  

சதாடரப்ில் பங்குதாரருக்கு வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்கனள 

பின்பற்றவும். அதத்ுடன் விபரங்கனள அமத அட்டவனையில் 

நிரப்பவும். (அடட்வனை 07C மற்றும் 09 ஆம் அட்டவனையின் 907 ஆம் 

கூடு.) 

2.7. அடட்வனை – 08 – வரி கைிப்பீடு 

இவ் அடட்வனை முக்கிைமாக A, B, C, D, E மற்றும்  F என்ற ஆறு 

பகுதிகனளக் சகாை்டுள்ளது. 
 

A. விபரத்திரடட்ின் 140 ஆம் கூட்டிலுை்ை வரியிடத்தக்க 

வருமானத்னத 801 ஆம் கூடட்ில் பதியவும். 
 

B. முடிவுறுத்தல் நன்னமகைில் வருமான வரியின் 

கைிப்பீடு 
 

முடிவுறுத்தல் நன்னமகளின் மீதான வரினை கைிப்பிடுவதற்கு 

பின்வரும் வரி வீதங்கனளப் பின்பற்றவும். 

 

(அ) ஊழிைத்திலிருந்தான முடிவுறுத்தல் நன்னமகளில் 

பிரமைாகிக்கப்படதத்க்க வரிவீதங்கள் 

பின்வரும் ஊழிைத்திலிருந்தான வருமானம் குனறவான வீதத்தில் 

வரியிடப்படும். 

i. ஓை்வூதிைம் ஒன்னற மாற்றிைதில் சபறப்பட்டத் சதானக; 

ii. இனளப்பாற்றுப் பைிக்சகானடசைான்றாக 

சபறப்பட்டத் சதானக ; 

iii. ஆனைைாளர ் தனலனமைதிபதி, சதாழில்தருனரினால் 

சதாழிலுக்கு அமரத்்தப்பட்ட எல்லா தனி ஆடக்ளுக்கும் 
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ஒரு சீராக ஏற்புனடைதாகின்றது என கருதும் 

திட்டசமான்றின் கீழ் பதவி அல்லது ஊழிைத்தின் 

இழப்புக்காக நட்டஈடாக சபறப்பட்ட சதானக ;  

iv.  காை நதிைசமான்றுக்கான ஆள் ஒருவரின் 

உதவுதச்தானககனள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தாத 

ஆனைைாளர ் தனலனமைதிபதியினால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட  காை நிதிைத்திலிருந்து 

ஊழிைத்திலிருந்து இனளப்பாறும் மநரத்தில் அல்லது 

அதன் பின்னரான மநரத்தில் அவ்வாளுக்கு 

ச லுத்தப்பட்ட சதானக; 

v.  வரிைானது ச லுத்தப்படட் அத்தனகை உதவுத ்

சதானககள் மற்றும்  அதன் மமல் ஒன்று திரை்ட 15 

 தவீதத்தில் சதாழில்தருநரினால் 

ச லுத்தப்படட்ிருந்தால் 1968 ஆம் ஆை்டு ஏப்ரல் மாதம் 01 

ஆம் திகதிக்கு முன்னர ் அ  ்  காை நிதிைத்திற்கு 

சதாழில்தருநரினால் ச லுத்தப்பட்ட உதவுத ்

சதானககனள பிரதிபலிக்காத ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 

 காைம் ஒன்றிலிருந்து  ஆசளாருவருக்கு ச லுத்தப்பட்ட 

சதானக மற்றும் சதாழில்தருநரினால் ச லுத்தப்படட்  

அத்தனகை உதவு சதானககளின் மமல் ஒன்று திரை்ட 

வட்டி; மற்றும் 

vi. 1980 ஆம் ஆை்டின் 80 ஆம் இலக்க ஊழிைர ்நம்பிக்னக 

நிதிைத்திலிருந்து ஊழிைத்திலிருந்து இனளப்பாறும் 

மநரத்தில் அல்லது அதன் பின்னரான மநரத்தில் 

ஆசளாருவருக்கு ச லுத்தப்பட்ட சதானக   

 

(a) பங்களிப்புக் காலம் அல்லது ஊழிைக்காலம் 20 ஆை்டுகள் 

அல்லது அதனனவிடக் குனறவாக இருக்கின்றவிடத்து: 

 

ஊழியத்திலிருந்தான 

சமாத்த வருமானம் 
ச லுத்தப்படற்பாலதான வரி 

2,000,000 ரூபானவ விஞ் ாத 0 ரூபானவ  விஞ்சுதலான 

சதானகயின் 0% 

2,000,000 ரூபானவ விஞ்சிய 

ஆனால் 3,000,000 ரூபானவ 

விஞ் ாத 

2,000,000 ரூபானவ விஞ் ாத 

சதானகயின் 5%.  

3,000,000 ரூபானவ விஞ்சிய 50,000 ரூபாவும் 3,000,000 ரூபானவ 

விஞ்சிய 10% உம்  
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(ஆ) பங்களிப்புக் காலம் அல்லது ஊழிைக்காலம் 20 ஆை்டுகளுக்கு 

மமலாக இருக்கினறிவிடத்து;  

ஊழியத்திலிருந்தான சமாத்த 

வருமானம் 

ச லுத்தப்படற்பாலதான வரி 

5,000,000 ரூபானவ விஞ் ாத 0 ரூபானவ விஞ்சுதலான 

சதானகயில் 0%   

5,000,000 ரூபானவ விஞ்சிை 

ஆனால் 6,000,000 ரூபானவ 

விஞ் ாத 

5,000,000 ரூபானவ விஞ்சிை 

சதானகயின் 5% .  

6,000,000 ரூபானவ விஞ்சிை 50,000 ரூபாவும் 6,000,000 ரூபானவ 

விஞ்சுதலான சதானகயின்10% 

உம்.  
 

மமற்கூறப்பட்ட பந்தியின் கீழ் குறிப்பிடப்படாத முடிவுறுத்தல் 

நன்னமகள்  ாதாரை வீததத்ில் வரியிடப்படும்.  

 01 ஆம் அட்டவனையின் 110 ஆம் கூட்டிலுள்ள சமாத்த 

முடிவுறுத்தல்  நன்னமகனள நிரல் 1 இன் 802 ஆம் கூட்டில் 

பதிைவும். (வருமானம்)  

 பைம் ச லுத்தப்படட் காலம் அல்லது ஊழிைத்தின் காலத்னத 

குறிப்பிடவும். சபாருத்தப்பாடுனடை கூடட்ில் √ குறினை இடவும்.  

பின்னர ்கீமழ குறிப்பிட்டவாறு நிரல் 1 இன் கீழ் வருமானத்னத 

பதிைவும்.  அதற்க்கனமவாக, நிரல் 3 இன் கீழாக வரி 

வீதங்கனள பதிைவும்.   

 

வருமான வீ ச்ு கூடு 

0 – 2,000,000 ரூபா அல்லது 

0 – 5,000,000 ரூபா 

803.a 

2,000,000 ரூபா – 3,000,000 ரூபா அல்லது 

5,000,000 ரூபா – 6,000,000 ரூபா 

803.b 

3,000,000 ரூபானவ விஞ்சிை அல்லது 

6,000,000 ரூபானவ விஞ்சிை 

803.c 
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 குனறக்கப்படட் வரி வீதம் பிரமைாகிக்கப்பட முடிைாவிடின் 

கீமழ E இல் குறிப்பிடட்வாறுள்ள  ாதாரன வீதத்னத 

பிரமைாகிக்கவும்.  அதற்க்கனமவாக வரினை கைிக்கவும்.  

அத்தனகை வருமானத்னத 1 ஆம் நிரலின் 804 ஆம் கூட்டில் 

பதிைவும். வரியினன அமத வரியில் நிரல் 3 இன் கீழ் பதிைவும். 

(வரி) 

 

 இறுதிைாக 803a.3, 803b.3, 803c.3 மற்றும் 804.3 கூடுகளில் உள்ள 

சதானகனை கூட்டவும்.  அத்தனகை சதானகயினன 805 ஆம் 

கூட்டில்  பதிைவும்.  805 ஆம் கூட்டிலுள்ள சதானகயினன 

விபரத்திரட்டின்  150 ஆம் கூட்டிற்கு சகாை்டு ச ல்லவும்.  

 

C. முதலீடட்ு  ்ச ாத்தின் ததறிப் சபறுனகயின்  ஈடட்ுனகயின் 

மீதான வரி   

 

முதலீடட்ு  ் ச ாத்தின் மதறிப்சபறுனகயின் ஈடட்ுனக மீதான 

வரி 10% இல்  வரியிடப்படும். அத்தனகை ஈடட்ுனகயினன நிரல் 

1 இன் 806 ஆம் கூட்டிலும் (வருமானம்) அமத வரியில் நிரல் 3 இன் 

கீழ் வரினைப் பதிைவும். (வரி)   

 

D. பங்குடனமயில் முதலீடட்ு  ் ச ாத்தின் ததறிப் 

சபறுனகயின்  ஈடட்ுனகயின் மீதான வரி   

 

பங்குடனமயின் முதலீடட்ு  ் ச ாத்தின் மதறிப் சபறுனகயின்  

ஈடட்ுனக 10% இல் வரியிடப்படும்.  ஒதுக்கீடு ச ை்ைப்பட்ட 

ஈடட்ுனகனை நிரல் 1 இன் 807 ஆம் கூட்டிலும் (வருமானம்) 

மற்றும் அமத வரியின் 3 ஆம் நிரலில் வரினைப் (வரி) பதிைவும்.   

 

 கூடுகள் 806.3 மற்றும் 807.3 இன் சமாத்த சதானககளினன 

விபரத்திரட்டின் கூடு 160 இல் பதிைவும்.   

E. மீதி வரியிடத்தக்க வருமானத்தில் வரி  

 

 பந்தயம் மற்றும் சூதாடட்ம், மதுபானம் அல்லது 

புனகயினல என்பவற்றிலிருந்தான வரியிடத்தக்க 
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வருமானத்திலிருந்து வரி – பிரமைாகிக்கத்தக்க 

வீதமானது 40%.  அத்தனகை வரியிடத்தக்க வருமானத்னத 

நிரல் 1 இன் கீழ் கூடு 808 இலும் வரியினன அமத வரியில் 

நிரல் 3 ன் கீழும் பதிைவும் (வரி)  

 

 பந்தயம் மற்றும் சூதாடட்ம், மதுபானம் அல்லது 

புனகயினல வியாபாரத்திலிருந்தான வருமானம் 

தவிர்ந்த ஏனனய வரியிடத்தக்க வருமானத்தின் 

மீதான வரி   

கீமழ தரப்படட்ுள்ள வரி வீதங்கள் ( ாதாரை வீதங்கள்) 

ஏற்புனடைனவைாகும்.  அத்தனகை வரியிடத்தக்க 

வருமானத்னத நிரல் 1 இன் கீழ் (வருமானம்) 809 ஆம் 

கூட்டிலும் நிரல் 3 இன் கீழ் (வரி) அமத வரியிலும் பதிைவும்.  

 

808.3 மற்றும் 809.3 இன் கூடட்ுத் சதானகயினன  810 

ஆம் கூடட்ில் பதிைவும். இறுதிைாக 810 ஆம் 

கூட்டிலுள்ள சதானகயினன விபரத்திரட்டின் 170 

ஆம் கூடட்ுக்கு எடுத்து  ்ச ல்லவும்.  

உங்களது வரியிடத்தக்க வருமானம் உள்ள வருமான 

வீ ன்  சதரிவு ச ை்து அதற்க்கனமவாக வரியினன 

கைிக்கவும்.  

 

தனிநபரக்ளுக்கு பிரமைாகிக்கத்தக்க வரி வீதங்கள்  

 

வரிவிதிக்கப்படத்தக்க 

வருமான வீ ச்ு (ரூபா) 

குனறவான வீ ச்ிற்கு 

தமலதிகமாகவுை்ை தமலதிக 

வரியிடற்பாலதான 

வருமானத்தின் வரி வீதம்  

600,000 ரூபாவுக்கு விஞ் ாத  ரூபா 0 ஐ விஞ்சும் சதானகக்கு 4%  

ரூபா 600,000 ஐ விஞ்சிை ஆனால் 

ரூபா 1,200,000 விஞ் ாத  

ரூபா. 24,000 மற்றும் ரூபா 600,000 

ஐ விஞ்சும் சதானகக்கு 8%  

ரூபா 1,200,000 ஐ விஞ்சிை ஆனால் 

ரூபா 1,800,000  விஞ் ாத   

ரூபா. 72,000 மற்றும் ரூபா 1,200,000 

ஐ விஞ்சும் சதானகக்கு 12%  
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ரூபா 1,800,000 ஐ விஞ்சிை ஆனால் 

ரூபா 2,400,000 விஞ் ாத  

ரூபா. 144,000 மற்றும் ரூபா 

1,800,000 ஐ விஞ்சும் சதானகக்கு 

16%  

ரூபா 2,400,000 ஐ விஞ்சிை ஆனால் 

ரூபா 3,000,000 விஞ் ாத   

ரூபா. 240,000 மற்றும் ரூபா 

2,400,000 ஐ விஞ்சும் சதானகக்கு 

20%  

ரூபா 3,000,000 விஞ்சிை ரூபா. 360,000 மற்றும் ரூபா 

3,000,000 ஐ விஞ்சும் சதானகக்கு 

24%  

F. இறுதி பிடித்துனவத்தல் வரி சகாடுப்பனவின் மீது வரி 

(பி.னவ.வ. கழிக்கப்பட்ட)  

811 ஆம் கூடட்ிலுள்ள சதானகயினன விபரத்திரட்டின் 180 ஆம் 

கூட்டில் பதிைவும்.  

 

ஏனனய குறிப்பிடப்படட் வரி வீதம்: 

i. முதலாம் அட்டவனையில் எது எவ்வாறிருப்பினும், 

வதிவற்ற உறுப்பினர ் ஒருவருக்கு கம்பனி ஒன்றினால் 

ச லுத்தப்பட்ட பங்குலாபம் ஒன்றிலிருந்து 

பிடித்துனவக்கப்பட மவை்டிை வரி வீதமானது, 

பங்குலாபம் ச லுத்தும் கம்பனி இலங்னகயிலுள்ள (அருவ 

ச ாத்துக்கள் தவிர) மதை்மானத்திற்கு உட்படத்தக்க 

ச ாத்துக்களின் மீதான 1000 மில்லிைன் ஐ.ஆ. சடாலரிற்கு 

மமல் அனமந்து, அல்லது முதலாம் பந்தியின் (5) ஆம் 

உட்பந்தியின் கீழ் அதிகரிக்கப்பட்டசதாரு மூலதன 

அனுமதிப்புக்கு உரித்துனடைதாகும்மபாது அப்பங்கு 

லாபம் இவ் அடட்வனையின் கீழ் அதிகரிக்கப்படட் 

மூலதன அனுமதிப்புக்களால் பாதுகாக்கப்படட் 

இலாபங்களிலிருந்து ச லுத்தப்படட்ால் பூ ச்ிைமாக 

இருதத்ல் மவை்டும்.  

 

ii. முதலாம் அடட்வனையில் எது எவ்வாறிருப்பினும் 

சவளிநாடட்ு ஊழிைர ் ஒருவருக்கு சதாழில்தருநர ்

ஒருவரால் ச லுத்தப்பட்ட சகாடுப்பனவு ஒன்றிலிருந்து 

பிடித்துனவக்கப்பட மவை்டிை வரி வீதமானது பங்குலாபம் 

ச லுத்தும் கம்பனி இலங்னகயிலுள்ள (அருவ 
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ச ாத்துக்கள் தவிர) மதை்மானத்திற்கு உட்படற்பாலதான 

ச ாத்துக்களின் மீதான 1000 மில்லிைன் ஐ.அ. சடாலரிற்கு 

மமல் அனமந்து அல்லது முதலாம் பந்தியின் (5) ஆம் 

உட்பந்தியின் கீழ் அதிகரிக்கப்பட்டசதாரு மூலதன 

அனுமதிப்புக்கு உரித்துனடைதாகும் மபாது 

அப்பங்குலாபம் சவ ளிநாடட்ு ஊழிைரக்ளின் 

எை்ைிக்னக இருபனத விஞ் ாதவிடத்து, இவ் 

அட்டவனையின் கீழ் அதிகரிக்கப்பட்ட மூலதன 

அனுமதிப்புக்களால் பாதுகாக்கப்படட் 

இலாபங்களிலிருந்து ச லுத்தப்படட்ால் பூ ச்ிைமாக 

இருதத்ல் மவை்டும்.  

 

2.8. அடட்வனை – 09 – வரி வரவுகை்:  
 

2.8.2. கினடக்கத்தகு வரி வரவுகள் தரப்பட்ட கூடுகளில் 

பதிைப்படலாம்.    

 

(1) சவைிநாடட்ு வரி வரவு (கூடு 901)  

 

இரடன்ட வரி விதிப்பு தவிரப்்பு உடன்படிக்னகயின் கீழான சவளிநாடட்ு 

வரி நிவாரைம் அடங்கலாக  ஏமதனும் சவளிநாடட்ு வரி 

நிவாரைத்திற்கு நீங்கள் தகுதியுனடைவராயின், அதனன அடட்வனை 

09 இன் 901 ஆம் கூடட்ின் கீழ் பதிைவும். சவளிநாடட்ு வரி 

நிவாரைமானது அத்தனகை வருமானத்திற்கு  இலங்னகயில் வரி 

விதிக்கத்தக்க சதானகனை விட கூடுதலாக இருத்தல்  ஆகாது.   

 

(2)  கழிக்கப்படத்தக்க சபாருைாதார த னவக் கடட்ைம் 

(அட்டவனை 09A இன் கூடு 902)  

 

இந்த கூடன்ட நிரப்புவதற்கு முன்னர ்அட்டவனை 09A இனன நிரப்பவும்.  

சபாருளாதார ம னவக் கட்டை  ட்டத்தின் பிரகாரம் இந்த வரி 

மதிப்பீட்டாை்டின் எந்தசவாரு காலாை்டிற்கும் உங்கள் 

விைாபாரத்தில் ச லுத்தப்பட்ட சபாருளாதார  ம னவக் கட்டைம் 

(நீங்கள் பங்காளராகவுள்ள பங்குடனமயில் பகிரப்பட்ட சபாருளாதார 

ம னவக் கட்டைத்தின் ஏமதனும் பங்கு அடங்கலாக) மற்றும் 

முன்சகாைரப்பட்ட ஏமதனும் சபாருளாதார ம னவக் கட்டைம் 

என்பனவ உங்களால் ச லுத்தப்படத்தக்க வருமான வரியிலிருந்து 

கழிக்கப்படலாம். (அடட்வனை 09 A).  
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சபாருளாதார ம னவக் கட்டைம்(சபா.ம .க) – அடட்வனை 09 A 

 ஏக உரினமத்துவத்திலிருந்தான கழிக்கப்படாத முன் 

சகாைரப்படட் சபா.ம .க இனன 913 இலிருந்து 916 

வனரயிலான கூடுகளின் கீழ் பதிைவும்.  

 பங்குடனமயிலிருந்தான  பங்குதாரராக கழிக்கப்படாத 

முன்சகாைரப்பட்ட சபா.ம .க இனன 917 இலிருந்து 920 

வனரயிலான கூடுகளின் கீழ் பதிைவும்.  

 913 முதல் 920 வனரயிலான கூடுகளிலுள்ள கழிக்கப்படாத 

மீதிகளின் கூடட்ுத்சதானகயினன 921 ஆம் கூட்டில் பதிைவும்.   

 2018/2019 வரி மதிப்பீட்டாை்டிற்கு சகாடுப்பனவு ச ை்ைப்படட் 

சபா.ம .க கூடுகள் 922, 923 மற்றும் 924 இல் பதிைவும். 

 2018/2019 ஆம் வரி மதிப்பீட்டாை்டிற்கான சகாடுப்பனவு 

ச ை்ைப்பட்ட சபா.ச .க. (கூடுகள் 922, 923 மற்றும் 924)  மற்றும் 

கழிக்கப்படாத மீதிகளின் (கூடு 921) கூடட்ுத் சதானகனை கூடு 

925 இல் பதிைவும்.  

 அட்டவனை 09 இன் 901 ஆம் கூட்டிலுள்ள சவளிநாடட்ு வரி 

வரனவ கழித்த பின்னர ் ச லுத்தப்படற்பாலதான சமாத்த 

வரித் சதானகனை ( விபரதத்ிரட்டின் 190 ஆம் கூடு) பதிைவும். 

கூடு 925 இலுள்ள சதானகனை விட கூடு 926 இலுள்ள சதானக 

அதிகமாயின், அத்தனகை குனறவான சதானகயினன 2018/2019 

வரி மதிப்பீட்டாை்டில் கழிப்பனவு ச ை்வதற்காக 927 ஆம் 

கூட்டில் பதிைவும்.   

 கூடு 97 இலுள்ள கழிக்கப்படத்தக்க சபா.ம .க இனன 09 ஆம் 

அட்டவனையின் 902 ஆம் கூட்டிற்கு சகாை்டு ச ல்லவும்.   

 அமத மபான்று, கூடு 926 இலுள்ள சதானகனை விட கூடு 927 

இலுள்ள சதானக அதிகமாயின், அத்தனகை மமலதிக 

சதானகயினன (கூடு 926 – கூடு 927) 2018/2019 வரி 

மதிப்பீட்டாை்டிற்கு முன் சகாை்டு ச ல்லப்படுவதற்காக 927 

ஆம் கூடட்ில் பதிைவும்.   

 

2016/2017 வரி மதிப்பீட்டாை்டிற்கு முன்னரான ஏததனும் 

கழிக்கப்படாத சபாருைாதார த னவக் கடட்ைம் (சபா.த .க) ஆனது 

நான்கு வரி மதிப்பீட்டாை்டுகளுக்கு மடட்ுதம முன் சகாை்டு 

ச ல்லப்படலாம். 2016/2017 ஆம் வரி மதிப்பீட்டாை்டிலிருந்து 

சபா.த .க ஆனது அடுத்து வரும் இரை்டு வரி 

மதிப்பீட்டாை்டுகளுக்கு மடட்ுதம முன் சகாை்டு ச ல்லப்படலாம்.   

 

(3) ஊழிய வருமானத்தில் ச லுத்தப்பட்ட பிடித்து னவத்தல் வரி 

(பி.னவ.வ) – முதன்னம ஊழியம் (கூடு 903) 
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முதன்னம ஊழிைத்திலிருந்தான ஊழிை வருமானத்னத உனடை 

தனிநபரக்ள், முதன்னம சதாழில்வழங்குநரினால் கழிக்கப்பட்ட பிடித்து 

னவத்தல் வரியிலான வரி வரனவ மகாருவதற்கு 

தனகனமயுனடைவராவர.்  

 

முதன்னம சதாழில்வழங்குநரினால் மமற்சகாள்ளப்பட்ட மவதனாதிகள் 

மீதான பிடித்து னவத்தல் வரி  கழிப்பனனவ கூடு 903 இல் பதிைவும். 

முதன்னம சதாழில்வழங்குநரினால் வழங்கப்பட்ட PAYE T -10 

 ான்றிதழ்கனள இனைக்கவும்.  

 

(4) ஊழிய வருமானத்தில் ச லுத்தப்பட்ட பிடித்து னவத்தல் வரி – 

இரை்டாம் ஊழியம் (கூடு 904A, 904B, 904C)    

 

ஒன்றுக்கு மமற்பட்ட ஊழிைத்னதயுனடை தனிநபரக்ளுக்கு, முதன்னம 

ஊழிைம் தவிரந்்த ஏனனை ஊழிைங்கள் இரை்டாம் ஊழிைமாக 

கருதப்படும்.  ஒவ்சவாரு இரை்டாம் சதாழில்வழங்குநருனரினாலும் 

மவதனாதிகள் மீது மமற்சகாள்ளப்பட்ட பிடித்து னவத்தல் வரி 

கழிப்பனவுகனள சவவ்மவறாகப் பதிைவும்.  (PAYE T -10/D இனன 

இனைக்கவும்)  

 

(5) முடிவுறுத்தல்  நன்னமகளுக்கான வரி (கூடு 905) 

 

கழிக்கப்படட்ு ச லுத்தப்படட் வரி வரவாக மகாரப்படலாம். அத்தனகை 

சதானகயினன 905 ஆம் கூடட்ில் பதிைவும்.  

 

(6)  பங்குடனம வருமானத்தின் பங்கில் ச லுத்தப்பட்ட 8% பிடித்து 

னவத்தல் வரி (கூடு 906)  

 

பங்குடனமயில், பங்குடனம வருமானத்தின் ஒவ்சவாரு பங்குதாரரின் 

பங்கிலிருந்தும் 8% பிடித்துனவத்தல் வரி கைிக்கப்படுதல் மவை்டும்.  

நீங்கள் பங்குடனமயின் பங்குதாரர ் எனின், அத்தனகை 

பிடித்துனவக்கப்பட்டதும் ச லுத்தப்பட்டதுமான சதானகயினன 906 

ஆம் கூடட்ில்  பதிைவும்  

(7) பங்குடனமயிலிருந்தான ஏனனய பிடித்துனவத்தல் வரி (கூடு 907 

முதலீடட்ு  ் ச ாத்தின் மதறிப்சபறுனகயின் ஈட்டத்தின் மீதான வரி 

தவிரந்்த ஏனனை வருமான வரிக்கு பங்குடனமகள் 

சபாறுப்புனடைனவைாக மாட்டாது. எவ்வாறாயினும் பங்குதாரரக்ள் 
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பிடித்துனவத்தல் வரியினன மகாருவதற்கு தனகனமயுனடைவராக 

இருந்த மபாதிலும் பங்குடனமக்கு அத்தனகை தனகனம 

காைப்படமாட்டாது. 

ஆகமவ, அத்தனகை பிடித்துனவத்தல் வரிைானது பங்குதாரரின் 

ச லுத்தப்பட மவை்டிை வரிக்கு எதிராக மகாரப்படுவதற்கு 

பங்குடனமயில் ஒதுக்கீடு ச ை்ைப்படுதல் மவை்டும்.   

07 C ஆம் அடட்வனையின் 726 ஆம் கூட்டிலுள்ள சதானக யினன 907 ஆம் 

கூட்டிற்கு சகாை்டு ச ல்லவும்.   

(8) பிடித்து னவத்தல் வரி வரவு – பிடித்துனவத்தல் 

முகவரினால் கழிக்கப்பட்ட பிடித்து னவத்தல் வரி (கூடு 908)  

07 A ஆம் அடட்வனையின் 710 ஆம் கூட்டிலுள்ள சதானகயினன 908 ஆம் 

கூட்டிற்கு சகாை்டு ச ல்லவும்.  

(9) முதலீடட்ு  ் ச ாத்தின் ததறிப் சபறுனகயின் ஈடட்ுனகயில் 

மீதான ச லுத்தப்படட் வரி (909 ஆம் கூடு) 

 

ச லுத்தப்பட்ட சதானககனள 909 ஆம் கூட்டில் பதிைவும்   

(10) பங்குடனமயிலிருந்தான முதலீடட்ு  ் ச ாத்தின் 

ததறிப்சபறுனகயின் மீதான ஈடட்ுனகயில் ச லுத்தப்படட் 

வரி (910 ஆம் கூடு) 

பங்குடனமைால் ஒதுக்கீடு ச ை்ைப்படட்ுள்ள சதானகயினன 910 ஆம் 

கூட்டில் பதிைவும்.   

(11) பிடித்துனவக்கப்படுபவரினால் ச லுத்தப்படட் தவனைக் 

கட்டைங்களும் பிடித்து னவத்தல் வரியும் )பி.னவ.வ (.( 911 

ஆம் கூடு மற்றும் 09 B ஆம் அடட்வனை) 

 

D. தவனைக் கட்டைங்கள் மற்றும் இறுதி சகாடுப்னவு 

என்பவற்னற தரப்பட்ட வரிகளில் பதிைவும்.   

E. தவனைக் கட்டைங்கள் மற்றும் இறுதிக் சகதாடுப்பனவின் 

கூடட்ுத் சதானகனை 934 ஆம் கூட்டில் பதிைவும். 
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F. 07 B அடட்வனையின் 721 ஆம் கூட்டிலுள்ள 

பிடித்துனவக்கப்படுபவரினால் மமற்சகாள்ளப்பட்ட 

பிடித்துனவத்தல் வரி சகாடுப்பனவுத் சதானகயினன 935 

ஆம் கூடட்ில் பதிைவும்  

G. 934 மற்றும் 935 ஆம் கூட்டிலுள்ள  கூடட்ுத் சதானகயினன 936 

இல் பதிைவும்.  

H. 936 ஆம் கூட்டிலுள்ள சதானகனை 09 ஆம் அட்டவனையின் 

911 ஆம் கூட்டில் பதிைவும்.  

 

2.8.3. 901 சதாடக்கம் 911 வனரயிலான கூடுகளின் 

கூடட்ுத்சதானகனை 912 ஆம் கூட்டில் பதிைவும். 912 ஆம் 

கூட்டிலுள்ள சதானகயினன விபரத்ிரட்டின் 200 ஆம் கூட்டில் 

பதிைவும்.    

                                                

3. 2019.03.31. அன்றுை்ைவாறான ச ாத்துக்கை் மற்றும் 

சபாறுப்புகைின் கூற்று.  

 

விபரத்திரடட்ுடன் இனைப்பதற்கு மதனவப்படுவன ஏமதனும் 

இருப்பின், அந்த விபரத்திரடட்ு மற்றும் இனைப்புகள் என்பவற்றில் 

குறிப்பிடப்பட மவை்டிை தகவல்கனள, 2017 ஆம் ஆை்டின் 24 ஆம் 

இலக்க உை்ைாட்டரசினற  ் ட்டத்தின் 126 (2) ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் 

உள்நாடட்ு இனறவரித் தினைக்கள ஆனைைாளர ் தனலனமைதிபதி 

குறித்துனரப்பார.்  

 

அதற்க்கனமவாக, விபரதத்ிரடட்ுடன் உங்களுக்கு வழங்ப்படட் 

“ச ாதத்ுக்கள் மற்றும் சபாறுப்புகளுக்கான கூற்றுப்” படிவத்தில்,  

உங்களது ஒவ்சவாரு ச ாதத்ு மற்றும் சபாறுப்புக்களினதும் 

(இலங்னகயில் அதற்கு சவளியில்) வரிமதிப்பீட்டாை்டின் இறுதித ்

திகதியில் உள்ளவாறான சபறுமதினை (சகாள்முதல் வினல அல்லது 

சகாள்முதல் இல்லாதவிடதத்ு அதன்  ந்னதப் சபறுமானத்னத) வழங்கி 

அதனன விபரத்திரடட்ுடன்  மரப்்பிக்க 

மதனவப்படுத்தப்படுகின்றீரக்ள்.  
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பகுதி 01 
 

A. அன யா  ்ச ாத்துக்கை்:  

2019.03.31 ஆம் திகதியிலுள்ளவாறு உங்களது அனனதத்ு அன ைா  ்

ச ாத்தக்கனளயும் (இலங்னகக்கு உள்மள மற்றும் சவளிமை 

அனமந்தனவ) சவைிப்படுத்தவும். 
 

B. அன யும் ச ாத்துக்கை்:  

2019.03.31 அன்று உங்களுக்கு ச ாந்தமான மமாட்டார ்வாகனம், வங்கி 

னவப்புக்கள் மற்றும் பங்குகள்/இருப்புக்கள்/பினைைங்கள், 

னகயிலுள்ள பைம், வழங்கப்பட்ட கடன்கள் அல்லது 

கினடக்கப்சபறத்தக்க சதானககள், தங்கம், சவள்ளி, இரத்தினகற்கள் 

மற்றும ஆபரைங்கள் மபான்ற (இலங்னகயில் அல்லது அதற்கு 

சவளியிலுள்ள) அனனத்து அன ைா  ் ச ாதத்ுக்களின் சபறுமதினை  

சவளிப்படுத்தவும்.    
 

C. வியாபரத்தின் ஒரு பகுதியாக பிடித்து னவக்கப்படட்ிருக்கும் 

ஆதனம் 

விைாபாரத்தின் ஒரு பகுதிைாக பிடித்துனவக்கப்பட்டிருக்கும் 

ஆதனம், அதாவது 2019.03.31 அன்று மூலதன மற்றும் நனடமுனற 

கைக்கிலுள்ள மீதி என்பனவ சவளிப்படுத்தபடுதல் மவை்டும். 

(ஏற்புனடைதாயின் நிதிநினலனமக் கூற்றின் பிரதிகனள 

இனைக்கவும்) 

 

D.  2019.03.31 அன்று உை்ைவாறான சபாறுப்புக்கை்  

இந்த வருடத்தில் ஆசளாருவருக்கு அல்லது நிறுவனசமான்றிற்கு 

ச லுத்தப்பட மவை்டிை கடன் அடங்கலாக  அனனதத்ு 

சபாறுப்புக்களும், இந்த பகுதியில் சவளிப்படுத்தப்படல் மவை்டும்.  

 

பகுதி 02 
 

A. இவ் வருட காலப்பகுதியில் சகாை்முதல் ச ய்யப்பட்ட அல்லது 

அன்பைிப்பாகப் சபறப்படட் தவறு ஏததனும் ஆதனங்கை்  
 

சகாள்முதல் ச ை்ைப்பட்ட ஆதனங்கள் மற்றும் அன்பளிப்பாக 

சபறப்பட்டனவ அடங்கலாக ச ாத்துக்களின் சமாத்த சபறுமதினை 

சவளிப்படுத்தவும்.   
 

B. இவ் வருட காலப்பகுதியில் பங்குகை் அடங்கலாக 

ஆதனங்கைின் னகயுதிரவ்ுகை் (விற்பனன/ மாற்றீடு/ 

அன்பைிப்பு)  
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2018.04.01 சதாடக்கம் 2019.03.31 வனரயிலான காலப்பகுதியினுள் 

னகயுதிரப்பட்ட ஆதனங்களின் சமாத்தப் சபறுமதினை 

சவளிப்படுத்தவும். (விற்பனனகள், மாற்றீடுகள், அன்பளிப்புகள்) 

மமலதிக விபரங்களுக்கு ச ைலகத்தின் ஆனைைாளர ் அல்லது 

சபாருத்தப்பாடுனடை பிராந்திை அலுவலக ஆனைைாளனரத் சதாடரப்ு 

சகாள்ளவும்.  

 

தனலனமைகம் ச ைலகம்   0112135412 

சகாழும்பு நகர ்    நகரக் கினள                              0112504390 

சகாழும்பு மத்தி    நகரக் கினள                              0112505274 

சகாழும்பு சதற்கு நகரக் கினள                              0112502564 

அலகு1 மற்றும் 2         நவம் மாவத்னத                         0112302249 

பிராந்திை அலுவலகம் அநுராதபுரம்     0252235512 

பிராந்திை அலுவலகம் பதுனள    0552222490 

பிராந்திை அலுவலகம் மட்டக்களப்பு     0652222087 

பிராந்திை அலுவலகம் தம்புள்னள    0662283655 

பிராந்திை அலுவலகம் காலி                           0912222504 

பிராந்திை அலுவலகம் கம்பைா 0332234246 

பிராந்திை அலுவலகம் ைாழ்ப்பானம் 0212222076 

பிராந்திை அலுவலகம் களுத்துனற 0342222216 

பிராந்திை அலுவலகம் கை்டி     0812223590 

பிராந்திை அலுவலகம் மககானல 0352222493 

பிராந்திை அலுவலகம் குருநாகனல   0372222798 

பிராந்திை அலுவலகம் மைரகம கிழக்கு    0112802433 

பிராந்திை அலுவலகம் மைரகம சதற்கு    0112803125 

பிராந்திை அலுவலகம் மாத்தனற               0412222933 

பிராந்திை அலுவலகம் நீரச்காழும்பு   0312228322 

பிராந்திை அலுவலகம் நுவமரலிைா 0522222520 

பிராந்திை அலுவலகம் இரத்தினபுரி    0452222040 

 

බදු - වඩා හ ාඳ අනාගතයකට 

வரிகை் – வைமான எதிரக்ாலத்திற்காக 

TAXES - FOR A BETTER FUTURE  


