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வருமான விபரத்திரடட்டயும் அதன் அட்டவடணகடையும் 

நிரப்புவதற்கான வழிகாடட்ி  

தனியாட்கை் 
 

வரி மதிப்பாண்டு 2017/2018 
 

 2017.04.01 முதல் 2017.3.31 வரையான காலப் பகுதிக்கான உங்களது 

வருமானம் த ாடைப்ான விபைங்கரள 2017/2018 ஆம் வைி 

மதிப்பாண்டுக்கான விபை ்திைட்டில் தவளிப்படு ்துமாறு நீங்கள் ககடட்ுக் 

தகாள்ளப்படுகின்றீைக்ள்.  

          (வருமான வைியானது நடப்பு வருட ்தின் அடிப்பரடயில் தெலு ் ப்படல் 

கவண்டுதமன்ப னால்) 

  

 உங்களது வைிமதிப்பிடற்பால ான வருமானம் 500,000/- ரூபாரவ 

விஞ்ொதிருப்பின், நீங்கள் வருமான வைி தெலு ்துவ ற்கு 

தபாறுப்புரடயவைாக மாட்டீைக்ள்.  வைி மதிக்க ் க்க வருமானம் என்பது 

தமா ்  நியதிெெ்ட்ட வருமான ்தில் இங்கு 8 ஆம் மற்றும் 9 ஆம் 

பந்திகளிலுள்ள கழிப்பனவுகரளக் கழி ்  ன் பின்னை ் கிரடக்கின்ற 

வருமான ்ர க் குறிக்கும்.  தமா  ் நியதிெெ்ட்ட வருமானம் என்பதில் 

வைி விலக்களிக்கப்பட்ட வருமானம் உள்ளடங்கமாட்டாது.  

எவ்வாறாயினும், பங்கிலாப வருமானம் அல்லது ரவப்புகள் மீ ான வட்டி 

வருமானம் ஒன்று காணப்படுமாயின், இறுதி நிறு ்திரவ ் ல் வைியாக 

வருமான வைி மூல ்தில் அறவிடப்பட முடியும் என்பதுடன், அ ் ரகய 

பங்கிலாபம் மற்றும் வட்டி என்பன தமா ்  நியதிெெ்ட்ட வருமான ்தின் 

பகுதியாக அரமயாது.  

 

 ஏக னும் வை ் ்கம், வியாபாைம், உயைத் ாழில், த ாழில் என்பவற்றுடன் 

த ாடைப்ுரடய கணக்குகளின் கூற்றுக்கள், 32 ஆம் பிைிவின் கீழ் 

தெய்யப்பட்ட கழிப்பனவுகளுக்கு ஆ ாைமாக அரமயும் ஆவணங்கள் 

(இவ்வழிகாட்டியின் 9 ஆம் பந்தி), 34 ஆம் பிைிவின் கீழ் 

(இவ்வழிகாட்டியின் 10 ஆம் பந்தி) தெய்யப்பட்ட  குதிதபறும் 

தகாடுப்பனவுகள், சுய மதிப்பீட்டின் கீழ் வைி தெலு ்தியரமக்கான 

நறுக்குகளின் பிைதிகள் இவ் விபை ்திைடட்ுடன் இரணக்கப்பட கவண்டும். 

ශ්රී ලංකා ්ද්ශීය ආදායම් 
இலங்ரக உை்நாட்டு இடறவரி 

SRI LANKA INLAND REVENUE 
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 2013.08.12 ஆந் திகதிய 1823/5 ஆம் இலக்க அதிவிகெட வை ்் மானியில் 

தவளியிடப்பட்டதும் 2016.03.31 ஆந் திகதிய 1960/42 மற்றும் 1960/39 ஆந் 

திகதிய அதிவிகெட  வை ்் மானி அறிவி ் ல்களால் திரு ் ப்பட்டதுமான 

மாற்றல் விரலயிடல் ஒழுங்குவிதிகளின் 9 மற்றும் 10 ஒழுங்குவிதிகளுக்கு 

இணங்க, துரணக் கம்பனிகளுடன் ெைவ்க ெ தகாடுக்கல் 

வாங்கல்கரளக் தகாண்டுள்ள ஆடக்ள் பின்வருவனவற்ரறெ ்

ெமைப்்பி ் ல் கவண்டும்- 

(i) மாற்றல் விடலயிடல் வவைிப்படுத்துடகப் படிவம்; மற்றும்  

(ii) வருமான வரி விபரத்திரடட்ுடன் பணிப்பாைரின்/ முதன்டம 

உத்தியயாகத்தரின்/ முதன்டமப் பங்காைரின் சான்றிதழ்.  

கமற்குறி ்  வவைிப்படுத்துடகப் படிவமும் பணிப்பாைரின்/ 

முதன்டம உத்தியயாகத்தரின்/ முதன்டமப் பங்காைரின் சான்றிதழும் 

உை்நாடட்ு இடறவரித் திடணக்கை இடணயதைத்தில் வருமான வரி 

விபரத்திரடட்ு என்பதன் தரப்படட்ுை்ைன. 

 விபரத்திரடட்ு நீங்கை் வதரிவு வசய்த வமாழியில் அனுப்பி 

டவக்கப்படுகின்றது. ஏடனய விபரங்களுடன் உங்கை் யதசிய 

அடடயாை அடட்ட இலக்கத்டதயும் இவ் விபரத்திரட்டின் கடடசிப் 

பக்கத்திலுை்ை சம்பந்தப்படட் கூட்டினுை் குறிப்பிடும்படி 

யகடக்ப்படுகின்றீரக்ை். 

  

 வாழ்க்டகத்துடண அல்லது பிை்டைகை் 

வைி மதிப்பாண்டுக் கால ்தில் தபற்கறாைின் திருமணம் நிரல ்திருந் ால் 

வதிவுள்ள  னியாதளாருவைின் 18 வயதிற்குக் கீழ்ப்பட்ட திருமணமாகா  

பிள்ரளகளின் (ஏக னும் வைி மதிப்பாண்டுக்கான) வருமானம், அப் 

பிள்ரளகளின்  ந்ர யின் வருமான ்துடன் கெைக்்கப்படு ல் கவண்டும்.  

திருமணம் நிரல ்திைா விட ்து அவ்வருமானம் அப்பிள்ரளரயப் 

பைாமைிப்பவரும் அப்பிள்ரள கொந்்து வாழ்பவருமான தபற்கறாருரடய 

வருமான ்துடன் கொக்்கப்படல் கவண்டும்.  நீங்கள் அ ் ரகய 

பிள்ரளகரளயுரடய தபற்கறாைாயின் அப்பிள்ரளயின் வருமான ்ர  

உங்கள் வருமான விபை ்திைட்டில் உள்ளடக்கவும்.  (இலங்ரகயில் 

வதிபவைக்ளுக்கு மா ்திைகம ஏற்புரடய ாகும்). 

 

 இவ் வைி மதிப்பாண்டில் உங்கள் வாழ்க்ரக  ் துரண அல்லது 

பிள்ரளதயவரும் (ஒன்றில் திருமணம் தெய் வை ் அல்லது 18 வயதுக்கு 

கமற்பட்டவை)் 500,000 ரூபாவுக்கு கமற்பட்ட வருமான ்ர ப் 

தபற்றிருப்பின், அவைக்ள்  னியான ககாரவ ஒன்றிரன ் திறந்து 

விபை ்திைடத்டான்றிரனெ ் ெமைப்்பிப்பது அவசியமாகும்.  யவுதெய்து 

உங்கள் வருமான வைிக் ககாரவ கபணப்படுகின்ற பிைிவின் அல்லது 

பிைாந்திய அலுவலக ்தின் ஆரணயாளைிரன ் த ாடைப்ு தகாள்ளுமாறு 

அவருக்கு அறிவியுங்கள். 

 

 வரிவிபரத்திரட்டில் அல்லது அட்டவடணயில் உை்ை ஏயதனும் தரவு 

நிரப்பும் கூடுகடை நிரப்புவது அவசியமில்டல எனின், அக்கூடுகளில் 

சிறிய ககாடுகரள ்  விை “தபாரு ் மற்றது” என்பது கபான்ற தொற்கள் 
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எ ரனயும் எழு க்கூடாது.  அட்டவடணயில் எழுதுவதற்குத் 

தரப்படட்ுை்ை இடடவவைி யபாதுமானதாக இல்லாதவிடத்து, 

இரணப்ரபப் பாைக்்கவும் என்று குறிப்பிட கவண்டும் என்பதுடன் 

இரணப்பு அக  வடிவில் வழங்கப்பட கவண்டும். 

 பிடழயாக நிரப்பப்பட்ட தரவுகளுக்கான உதாரணம் 

 

 
 

 
 
 
 
 

 சரியாக நிரப்பப்பட்ட தரவுகளுக்கான உதாரணம்  

 

 
 

 
 

 வைிவிபை ்திைட்டிலும் அட்டவரணகளிலும் தபறுமானங்கள் அரன த்ும் 

கிட்டிய ரூபா தபறுமதியில் காட்டப்படுவது கட்டாயமான ாகும். 

 

 முரறயாகப் பூை ்்தி தெய்யப்பட்ட உங்களது விபை ்திைடட்ும், 

அட்டவரணகளும் பிற க ரவயான ஆவணங்களும் 2018 நவம்பர் 30 

ஆந் திகதியன்று அல்லது அ ற்கு முன்னை ்கிரடக்கக்கூடியவாறு ஏக னும் 

ஒரு பிைாந்திய அலுவலுக ்திற்கு அல்லது  ரலரமயக ்திற்கு அஞ்ெலில் 

அல்லது கநைில் அனுப்பப்படு ல் கவண்டும்.  

 

  னியாள் வருமான வைி விபை ்திைடர்ட உள்நாட்டு இரறவைி ் 

திரணக்கள ்தின் இரணய ள நுரழவாயில் இ-கெரவ வெதியின் 

ஊடாகெ ் ெமைப்்பிப்ப ற்கான வெதிகரளயும் உள்நாட்டு இரறவைி  ்

திரணக்களம் வழங்குகின்றது. இ-ககாரவப்படு ் ரல இைண்டு 

முரறகளில் கமற்தகாள்ள முடியும். 

 இடணயவழியில் சமர்ப்பித்தல்:  

உள்நாட்டு இரறவைி ் திரணக்கள இரணய ள நுரழவாயில் இ-

கெரவகளில்  ைப்படட்ுள்ள இரடமுகங்கரளப் பயன்படு ்தி 

விபை ்திைடர்டெ ்ெமைப்்பி ் ல். 

 இடணயத் வதாடர்பில்லாமல் சமரப்்பித்தல்: 

உைிய படிவங்களின் தமன் பிைதிகரள உள்நாடட்ு இரறவைி ் 

திரணக்கள இரணய ள நுரழவாயிலில் இருந்து பதிவிறக்கம் தெய்து, 
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இரணய ் த ாடைப்ில்லாமல் அவற்ரறப் பூை ்்தி தெய்து இ-கெரவ 

வெதிரயப் பயன்படு ்தி உள்நாட்டு இரறவைி ் திரணக்கள 

இரணய ள நுரழவாயிலுக்கு அவற்ரறப் பதிகவற்றுவ ன் மூலம் 

விபை ்திைடர்டெ ்ெமைப்்பி ் ல்.    

  
 

குறிப்பு:  உரிய திகதியன்று அல்லது அதன் முன்னர் 

விபரத்திரட்டு ஒன்றிடனச ் சமர்ப்பிக்கத் தவறும் அல்லது 

பிடழயான விபரத்திரட்டிடன வழங்கும் ஆை் ஒருவர் மீது 

தண்டம் விதிப்பதற்குச ்சட்டத்தில் இடமைிக்கப்பட்டுை்ைது. 

 

 

பகுதி – 1 
 

வரிக்குை்ைாகும் இலாபங்கை் மற்றும் வருமானம் 

(வமாத்த நியதிசச்ட்ட வருமானத்திடன உறுதிப்படுத்துதல்) 
 
 

01. ஊழியத்தின் மூலமான வருமானம்:    (அட்டவடண -1) 
 

(1) யசடவகை் வழங்கியதற்காக எவ்வரகயிலும் தபறப்பட்ட ஊதியங்கள், 

ஊழிய ்திலிருந்து தபறப்பட்ட  வருமானமாகக் தகாள்ளப்படும்.  

கவ னங்கள், ெம்பளங்கள், மிரகயூதியம்,  ைகுப் பணம், விடுமுரறக் 

தகாடுப்பனவு, கமலதிக கநைக் தகாடுப்பனவுகள், கடட்ணங்கள், 

பணிக்தகாரடகள், படிகள் (உபெைரணெ ் தெலவுப்படி, பிையாணக் 

தகாடுப்பனவுகள் உள்ளடங்கலாக) ஓய்வூதியம், தவகுமதிகள், கமலதிக 

வருமானங்கள் அல்லது முடிவுறு ் ல் பயன்கள் உள்ளிட்ட அ ் ரகய பிற 

தபறுரககள் (ெடட் பூைவ்மான ாககவா அல்லா  ாககவா இருப்பினும்) 

அரவ ஊழியம் மூலம் தபறப்பட்ட இலாபங்களாக அல்லது 

வருமானங்களாக கரு ப்படும் 

 

த ாழில் ருநை ் ஊழிய ்திற்கான வருமானமாகெ ் ெமைப்்பி ்துள்ள வைிக் 

குரறப்புெ ் ொன்றி ழ்களில், (அ ாவது T-10 ொன்றி ழ் அல்லது T-10D 

ொன்றி ழ்) குறிப்பிடப்படட்ுள்ள தமா ்  ஊதிய ்ர  உைியவாறு 

அட்டவரணப்படு ் ப்பட்ட விபை ்திைட்டில் குறிப்பிடவும். 

 
(2) ஊழியத்தின் மூலமான ஒரு முடற மடட்ுயம கிடடக்கின்ற 

வபறுடககை், பணிப்பாைர் கட்டணம் அல்லது கூடு 104 இல் 

வவைிப்படுத்தப்பட்ட ஏடனய பயன்கை் (இரண்டாவது ஊழியம் 

அடங்கலாக)  மற்றும் கூடு 106 இல் வவைிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு முடற 

மடட்ும் கிடடக்கின்ற வபறுடககைின் வமாத்தத் வதாடக  

  
(3) தமா ்  ஊழிய வருமானம் மற்றும் ஒரு  டரவப் தபறுரககளின் 

கூடட்ு த் ாரக அட்டவரண 1 இன் 107 ஆம் கூட்டில் 

தவளிப்படு ் ப்படல் கவண்டும். 
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(i) வைிக் கரும ்தின் தபாருடட்ு பணிப்பாளை ் ஓை ் ஊழியைாக 

கரு ப்படுவ னால் உ.தபா.தெ. வைி அட்டவரணரயப் 

பயன்படு ்தி வருமான வைி கழிக்கப்பட கவண்டுதமன்பர   ்

 யவுதெய்து கவன ்தில் தகாள்ளவும்.  பணிப்பாளை ்

(நிரறகவற்று ் ைம் அல்லது நிரறகவற்று ் ைமல்லா ) 

பணிப்பாளை ் ெரபயின்  ரலவை ் அல்லது கவறு எவகைனும் 

ஆதளாருவை ் பிை ான த ாழில் ருநைல்லா  கவறு 

த ாழில் ருநைின் கீழ் தபற்றுக் தகாள்ளும் தகாடுப்பனவுகளுக்கு 

உள்நாட்டு  இரறவைிெ ்ெட்ட ்தின் 117 ஆம் பிைிவுகளின் ஏற்பாடுகள் 

ஏற்புரடய ாவதுடன், பணம் அல்லது பணமல்லா  ெகல 

மா ாந் க் தகாடுப்பனவுகளும் ரூபா 25,000/- இற்கு குரறவாயின் 

10% வைிக் கழிப்பனவுக்கும், ரூபா 25,000/- இற்கு அதிகமாயின் 

16% வைிக் கழிப்பனவுக்கும் உட்படும்.    
      

 

(ii) Iபிை ான த ாழில் வழங்குநைல்லா  எவகைனும் கவறு த ாழில் 

வழங்குநைின் ஊழியதைாருவைாக நீங்கள் இருப்பின், அ ் ரகய 

த ாழில் வழங்குநைினால் பணமாக அல்லது கவறு ஏக னும் 

வி  ்தில் வழங்கப்பட்ட பயன்கள் மீது கீழ்வருமாறு 

வைிக்குட்படு ் ப்படு ல் கவண்டும்: 

 

-  னியாை ்துரற ஊழியம் - 

அவ்வருமானம் ஒரு மா  ்துக்கு 25,000 ரூபாரவக் விடக் 

குரறவாக இருப்பின் 10% என்ற வீ  ்திலும் அவ்வருமானம் ஒரு 

மா  ்துக்கு 25,000 ரூபாரவ விட அதிகமாக இருப்பின் 16% 

என்ற வீ  ்திலும் வைிப் தபாறுப்புக்குட்படும்.  

 

- அைெ துரற ஊழியம்- 

அவ்வருமானம் ஒரு மா  ்துக்கு 50,000 ரூபாரவக் விடக் 

குரறவாக இருப்பின் 10% என்ற வீ  ்திலும் அவ்வருமானம் ஒரு 

மா  ்துக்கு 50,000 ரூபாரவ விட அதிகமாக இருப்பின் 16% 

என்ற வீ  ்திலும் வைிப் தபாறுப்புக்குட்படும். 

 

 மூல ்தில் வைி கழிக்கப்பட்ட ஊழிய ்தின் மூலமான வருமானம், வட்டி 

அல்லது பங்கிலாபங்கள்  விை, கவறு வருமானம் ஏதும் உங்களுக்கு 

இல்லாதிருப்பினும், கமற்குறி ்  இைண்டாவது ஊழிய ்தின் மீது புதிய 

வீ  ்தில் வைி தெலு ் ப்பட்டிருப்பினும் கமற்தகாண்டு வைி தெலு  ் 

கவண்டியதில்ரல. 

 

  

 
 
 

 

02. வரத்்தகம், வியாபாரம், உயரவ்தாழில் அல்லது 

வாழ்க்டகத்வதாழிலில் மூலம்  வபறப்படும் இலாபங்கை்: 

(அட்டவடண -2) 
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வைி விடயங்களுக்காக தெம்ரமயாக்கப்பட்ட வருமான ்ர  அட்டவரண 2 

இன் இறுதி நிைலில் தவளிப்படு ் வும்.  வைி விடயங்களுக்காக 

தெம்ரமயாக்கப்பட்ட வருமானம் என்பது (உள்நாட்டு இரறவைிெ ்ெட்ட ்தின் 

ஏற்பாடுகளுக்கரமய கழிக்க முடியா  தெலவுகள்  விைந்் ) வருமானம் 

உரழப்ப ற்காக கமற்தகாள்ளப்பட்ட அரன ்துெ ்தெலவுகரளயும் கழி த்ுப் 

தபறப்பட்ட க றிய வருமானம் ஆகும்.  

 

கணக்கு விபைக் கூற்றுக்கரளயும் வைிக் கணிப்பீடுகரளயும் இரணக்கவும். 

 

இது த ாடைப்ில் கமலதிக விபைங்கள் அவசியமாயின்  யவுதெய்து உைிய 

பிைாந்திய அலுவலக ்தின் ஆரணயாளருடன் த ாடைப்ு தகாள்ளவும். 

  

பிராந்திய அலுவலகம்                           

 வதாடலயபசி இல.  

 

தகாழும்பு நகைம் - நகைக் கிரள

 0112504390 

தகாழும்பு ம ்தி - நகைக் கிரள

 0112505274 

தகாழும்பு த ற்கு - நகைக் கிரள

 0112502564 

அலகு 1 மற்றும் 2 - நவம் மாவ ்ர 

 0112302249 

பிைாந்திய அலுவலகம் - அநுைா புைம்

 0252235512 

பிைாந்திய அலுவலகம் - பதுரள 0552222490 

பிைாந்திய அலுவலகம் - மட்டக்களப்பு

 0652222087 

பிைாந்திய அலுவலகம் -  ம்புள்ரள

 0662283655 

பிைாந்திய அலுவலகம் - காலி 0912222504 

பிைாந்திய அலுவலகம் - கம்பஹா 0332234246 

பிைாந்திய அலுவலகம் - யாழ்ப்பாணம்

 0212222076 

பிைாந்திய அலுவலகம் - களு த்ுரற

 0342222216 

பிைாந்திய அலுவலகம் - கண்டி 0812223526 

பிைாந்திய அலுவலகம் - கககாரல 0352222493 

பிைாந்திய அலுவலகம் - குருநாகல் 0372222798 

பிைாந்திய அலுவலகம் - மகைகரம கிழக்கு

 0112802433 

பிைாந்திய அலுவலகம் - மகைகரம கமற்கு

 0112803125 

பிைாந்திய அலுவலகம் - மா ் ரற 0412222933 

பிைாந்திய அலுவலகம் - நீைத்காழும்பு

 0312228322 

பிைாந்திய அலுவலகம் - நுவதைலியா

 0522222520 
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பிைாந்திய அலுவலகம் - இை ்தினபுைி

 0452222040 
 
 

வரத்்தகம்,  வியாபாரம்,  உயரவ்தாழில்  அல்லது  வாழ்க்டகத்  வதாழில்  

மூலமான  வமாத்த  வருமானத்டத விபரக்கூற்றின் 110 வது கூட்டில் 

குறிப்பிடல் யவண்டும்.  வசம்டமயாக்கப்பட்ட யதறிய வருமானத்தின் 

வபறுயபறு நட்டமாக இருக்கும் யபாது அதடன அட்டவடண 8 இல் 

குறிப்பிடவும். 
 
 

03. யதறிய ஆண்டுப் வபறுமதி (யத.ஆ.வப)  மற்றும் வாடடக:  

(அட்டவடண -3) 

 
(1) வாடடக 

 
வீதடன்கறா அல்லது கட்டடதமான்கறா வாடரகக்கு வழங்கப்படும் கபாது 

உைிரமயாளைினால் தவளிப்படு ் ப்பட கவண்டிய வருமானமானது 

உைிரமயாளைினால் அ ் ரகய தெலவுகள் தபாறுப்கபற்கப்படுமாயின் வீ  

வைிகள் அல்லது மீதியின் (திரு ் ங்கள் கபான்றவற்றுக்கான படிகள்) 25 

ெ வீ  ்துக்கு ெமனான த ாரகயிலிருந்து கழிக்கப்பட்ட ன் பின்னைான 

தமா ்  வாடரகயிரனக் குறிக்கும்.  

  கவறு ஏக னும் கழிப்பனவுகளும் அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.  

 

கமகல உள்ளவாறு கணிக்கப்படட் க றிய வாடரகயானது க றிய 

ஆண்டுப் தபறுமதியிலும் பாைக்்க குரறவாக இருக்குமிட த்ு வருமானம் 

தெலு ்  ் க்க ான உைிரமயாளைின் வருமானமானது பின்வரும் 

தெம்ரமயாக்கங்களுக்கு உட்படட்ு ஆ ன ்தின்  ஏக னும் க றிய 

ஆண்டுப் தபறுமதியாக இருக்கும்- 

 

          (அ) ஆ னம் தவற்றிடமாகக் காணப்படட் மற்றும் /அல்லது 

வாடரகயிரன அறவிட முடியாது கபான மா ங்கள்; அல்லது 

          (ஆ)   குடியிருப்பாளைின் வருமானம், ஏக னும் இருப்பின். 

 

     விலக்கைிப்புக்கை்: 

2008.04.01 ஆந் திகதியன்று அல்லது அ ன் பின்னை ் வதிவிட 

கநாக்க ்திற்காக மடட்ும் பயன்படு ் ப்படும் 500 ெதுை அடியிரன 

விஞ்ொ   ளப்பைப்பிரனக் தகாண்ட வீதடான்றின் உைிரமயாளருக்கு 

கெரும் வாடரகக்கு, நிைம்ாண கவரலகள் பூை ்்தி தெய்யப்பட்ட வைி 

மதிப்பாண்டிலும்  அடு ்து வரும் நான்கு (4) வருடங்களில் வைி 

விலக்களிக்கப்படும். 

 

 

(2) யதறிய ஆண்டுப் வபறுமதி (யத.ஆ.வப) 

 
வீதடான்றில் அ ன் உைிரமயாளை ் அல்லது அவை ் ொைப்ில் கவறு ஒருவை ்

குடியிருக்குமிட ்து,  அவ் வீட்டின் க றிய ஆண்டுப் தபறுமதி உைிரமயாளைின் 

வருமானமாகக் தகாள்ளப்படும்.  உைிரமயாளை,் வீதடான்ரற ்  னது 
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உபகயாக ்திற்காக அல்லது  னது குடும்ப உறுப்பினை ் ஒருவைின் 

உபகயாக ்திற்காக ஒதுக்கியிருக்குமிட த்ு, உைிரமயாளை ் அவ்வீட்டில் 

குடியிருப்ப ாகக் கரு ப்பட முடியும்.    

  
 

க றிய ஆண்டுப் தபறுமதி (க .ஆ.தப) பின்வருமாறு கணிக்கப்படும்: 
 

 

(a) உள்ளூைாட்சி ெரபதயான்றினால் வீதடான்று கொரல வைி மதிப்பீடட்ு 

கநாக்கங்களுக்காக மதிப்பிடப்பட்டிருப்பின் கொரல வைி 

மதிப்பீட்டிலிருந்து 25% கழிக்கப்பட்ட த ாரககய க .ஆ.தப ஆகும். 
 

(b) வீதடான்று வைி விதிக்கும் கநாக்கங்களுக்காக மதிப்பீடு 

தெய்யப்படவில்ரலயாயின்; க றிய ஆண்டுப் தபறுமதியானது 

குடியிருப்பாளை ் ஒருவை ் தெலு ் க் கூடுதமன எதிைப்ாைக்்கப்படும் 

நியாயமான வாடரகரய அடிப்பரடயாகக் தகாண்டு அதிலிருந்து 25 

ெ வீ  ்ர க் கழிப்ப ன் மூலம் கணிக்கப்படும்.   
 

    
 விலக்கைிப்புக்கை்: 

(a) உைிரமயாளை ் அல்லது உைிரமயாளை ் ொைப்ில் எவகைனும் குடியிருக்கும் 

ஒரு வீட்டின் க .ஆ.தபறுமதிக்கு வைிவிலக்களிக்கப்படும். 

 

    (ஆ)  2008.04.01 ஆம் திகதி அல்லது அ ற்குப் பின் நிைம்ாணிக்கப்பட்டதும் 

உைிரமயாளை ் குடியிருப்பதுமான வீதடான்றின் நிலப்பைப்பளவு 500 ெதுை 

அடிகரள விஞ்ொதிருப்பின் அ ன் க .ஆ.தபறுமதிக்கு அவ்வீடு 

பூை ்்தியாக்கப்படட் வைிமதிப்பாண்டிலும் கமலும் நான்கு (4) 

ஆண்டுகளிலும் வைி விலக்களிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

வதிவாைரின் வருமானம்  

       ஆதளாருவை ் வாடரகயின்றி வீதடான்றில் குடியிருப்பின் அல்லது அ ன் 

க றிய ஆண்டுப் தபறுமதிக்குக் குரறவாக வாடரக தெலு ்தி 

குடியிருப்பாைாயின்  க றிய ஆண்டுப் தபறுமதி அல்லது தெலு ் ப்படட் 

வாடரகக்கு கமலான  க றிய ஆண்டுப் தபறுமதியின் விஞ்சிய த ாரக 

க ரவக்கு ஏற்றவாறு அவைது வருமானமாகக் கரு ப்படும் 

 

            

வரி விதியாகும் யதறிய வருடாந்தப் வபறுமதியின் மூலமான வருமானம் 3 

ஆம் அடட்வடணயின் 3ஆ ஆம் கூடட்ில் வவைிப்படுத்தப்பட யவண்டும்.    வரி 

விதியாகும் வாடடகயின் மூலமான வருமானம் 3 (ஆ)ஆம் கூட்டில் 

வவைிப்படுத்தப்பட யவண்டும்.  வமாத்த யதறிய ஆண்டுப் வபறுமதிகை் 

மற்றும் வாடடககை் (3 ஆம் அடட்வடணயின் 127 ஆம் கூடு)  விபரத்திரட்டின் 

120 ஆம் கூட்டில் பதியப்பட யவண்டும். 

 

வரி விலக்கைிக்கப்பட்ட வாடடககை் ஏயதனும் இருப்பின் அடவ 

விபரத்திரட்டின் 4 ஆம் பகுதியில் (வரி விலக்கைிக்கப்பட்ட வருமானம்) 

வவைிப்படுத்தப்பட யவண்டும். 
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04. பங்கிலாபங்கை்: (அட்டவடண - 4) 
 

கம்பனி, பங்கிலாபங்கரள தவளிப்படு ்தும் தின ் ன்று பங்கிலாப 

வருமானம் எழுவ ாகக் கரு ப்படும்.    எவ்வாறாயினும், கம்பனிதயான்று 

பங்கிலாபதமான்றிரன எதிைக்ால திகதிதயான்றில் தெலு ்துவ ாகப் 

பிைகடனப்படு ்துமிட ்து வருமானம் அப்பிந்திய திகதியிலிருந்து 

எழுவ ாகக் கரு ப்படும்.  

 
 

மூல ்தில் 10% வைி கழிக்கப்பட்ட பங்கிலாபங்கள் மீது கவறு வைிகள் 

விதிக்கப்பட மாட்டாது.  அ னால், அ ் ரகய பங்கிலாபங்கரள 

அட்டவரண 4 இல் தவளிப்படு ்  கவண்டிய அவசியமில்ரல.  வைி 

கழிக்கப்படா , எனினும் வைிப் தபாறுப்புக்குட்படும் பங்கிலாபங்கள் ஏதும் 

இருப்பின் அவற்ரற மா ்திைம் தவளிப்படு ் வும். 

 

              விலக்கைிப்புக்கை்: 
 

(i) சில பங்கிலாபங்களுக்கு (பிைிவு 10 இல் குறி ்துரைக்கப்படட்ுள்ளது) 

வருமான வைியிலிருந்து வைிவிலக்களிக்ப்படட்ுள்ளது. எனினும், கீகழ 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள அ ் ரகய பங்குலாபங்களுக்கு வருமான 

வைியிலிருந்து விலக்களிக்கப்படவில்ரல என்பதுடன் அரவ மூல ்தில் 

வைிக்கழிப்பனவுக்கும் (நிறு ்திரவ ் ல் வைி) உட்படும். 
 

(அ) 2002 நவம்பை ் மா ம் 06 ஆம் திகதி அல்லது அ ன் பின்னை ்

மு லீட்டுெ ் ெரபயுடன் ஒப்பந் ங்கரள தெய்து தகாண்ட 

கம்பனிகளினால் தவளிப்படு ் ப்படும் ஏக னும் பங்கிலாபங்கள்; 

 

(ஆ)  2002 நவம்பை ் மா ம் 06 ஆம் திகதி அல்லது அ ற்குப் பின்னை ்

வைி விலக்களிப்புக்காக  ரகரம தபற்றுள்ள கம்பனிதயான்று 

உள்நாட்டு இரறவைிெ ் ெட்ட ்தின் 10(எ) பிைிவின் கீழ் அ ன் 

வைிவிலக்குப் தபறும் இலாப ்திலிருந்து வழங்கும் ஏக னும் 

பங்கிலாபங்கள். 

 

(ii)     பிைிவு 16 இ அல்லது 17 அ வின் கீழ் வருமான வைியிலிருந்து 

விலக்களிக்கப்படட்   கம்பனிதயான்று எவகைனும் பங்காளைக்ளுக்குெ ்

தெலு ்தும் ஏக னும் பங்கிலாபங்கள். அ ் ரகய இலாபங்கள் அல்லது 

வருமானங்கள் வருமான வைியிலிருந்து விலக்களிக்கப்படட் 

காலப்பகுதிக்காக அல்லது அ ரன ் த ாடைந்்து வரும் காலப் பகுதிக்கு 

ஏக னும் நிைம்ாணெ ் தெயற்திட்டதமான்றில் ஈடுபடட்ுள்ள வதியுநைான 

கம்பனிதயான்றினால் தெலு ் ப்படு ல். 

 

(iii)    இலங்ரகயில் வதிவில்லா  கம்பனிதயான்றினால் இலங்ரகயில் 

வதியும் ஏக னும்   பங்குடரமயாளருக்கு தெலு ் ப்பட்ட ஏக னும் 

பங்கிலாபங்கள், அ ் ரகய பங்கிலாப ் த ாரக வங்கிதயான்றின் 

ஊடாக இலங்ரகக்கு அனுப்பப்பட்டிருப்பின். 
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(Iv) கமகல விடய இலக்கம் (iii) இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

பங்கிலாபங்கரளப் தபறும் பங்காளை ் ஒரு கம்பனியாக இருந்து, 

அ ் ரகய பங்கிலாபங்கள் கிரடக்கப் தபற்று 3 மா  காலப் 

பகுதியினுள் அப்பங்கிலாபங்கரளப் பகிைந்் ளி ்திருப்பின், 

அவற்றுக்குப் பங்காளைின் ரககளில் வைியிலிருந்து 

விலக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

(v) ஏற்றுமதிக்காக தபாருடக்ரள உற்ப ்தி தெய்வ ன் தபாருடட்ு 2015 

ஏப்ைல் மா ம் 01 ஆந் திகதி அல்லது அ ன் பின்பு ஆைம்பிக்கப்பட்ட 

ஏக னும் புதிய வியாபாைதமான்றினால் தெலு ் ப்பட்ட பங்கிலாபம். 

(பிைிவு 10 (க) இல் குறி ்துரைக்கப்படட்ுள்ள ஆகக் குரறந்  தபறுமதி 

இைண்டு மில்லியன் ஐக்கிய அதமைிக்க குடியைசு தடாலைக்ள் அல்லது 

அ ற்குெ ் ெமமான கவறு நாணயப் தபறுமதி மு லீட்ரடக் தகாண்டு 

நரடமுரறயிலுள்ள வியாபாை ்ர  துண்டாடுவ னாகலா அல்லது மீள் 

நிருமாணம் தெய்வ னாகலா அரமக்கப்படா )  
  

வரி விதியாகும் வமாத்தப் பங்கிலாப வருமானங்கை் (அட்டவடண 4 

இன் கூடு 134) ஏதுமிருப்பின் விபரத்திரட்டின் 130 ஆவது கூடட்ில் 

குறிப்பிடுதல் யவண்டும்.    
 

 

மூலத்தில் (10%) வரி கழிக்கப்பட்ட ஏயதனும் பங்கிலாபங்கை் இருப்பின், 

அவற்டற பகுதி 4 இன் வமாத்த நியதிசச்ட்ட வருமானத்தில் 

உை்ைடக்கப்படாத வருமானம் என்பதன் கீழ் வவைிப்படுத்துக. 
 

 
 
 

05. வட்டி (அட்டவடண - 5) 
   

வட்டி மூலம் கிரடக்கும் வருமானம் என்பது கிரட ்  ாககவா கிரடக்கப் 

தபறா  ாககவா இப்பினும் கிரடக்க கவண்டிய தமா ்  ் த ாரகயிரனக் 

குறிக்கின்றது.  தவளிநாட்டிலிருந்து வட்டி தபறப்படும் ெந் ைப்்பங்களில், 

இலங்ரக குறி ்  நாட்டுடன் இைடர்ட வைி ்  விைப்்பு ஒப்பந் தமான்ரறெ ்

தெய்திருக்கா  விட ்து அவ்வட்டி த ாடைப்ில் அந்நாட்டில் தெலு ் ப்பட 

கவண்டிய ஏக னும் வைிகள் இருப்பின், அ ரனக் கழி த்ு க றிய 

த ாரகரய வருமானமாகக் காடட்ு ல் கவண்டும். இலங்ரக இைடர்ட வைி 

 விைப்்பு உடன்படிக்ரக தெய்து தகாண்ட நாதடான்றிலிருந்து வட்டி 

வருமானம் தபறப்படும் ெந் ைப்்பங்களில் தமா ்  வருமானம் காட்டப்பட 

கவண்டும்.  கவறு கழிவுகள் அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. 

 

கிரடக்கப்பால ான வட்டி கிரடக்காமலும் அறவிட முடியாமற் 

கபாகுதமனக் கருதுமிட த்ும் அவ்வட்டி  விைக்்கப்படுவதுடன் அவ்வட்டி 

பற்றிய விபைங்கள் அடங்கிய குறிப்தபான்ரற கவறாகக் காட்டி அ ரன 

விபை ்திடட்ுடன் இரணக்க கவண்டும். 
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விலக்கைிப்புக்கை்: 
 

 னி ஆள் ஒருவைினால் தபறப்படும் பின்வரும் வட்டிகள் வருமான 

வைியிலிருந்து விலக்குப் தபறும் (உள்நாட்டு இரறவைிெ ் ெட்ட ்தின் 9 ஆம் 

பிைிவு): 
 

(a) இலங்ரகக்கு தவளிகய ரவ ்திருந்  தவளிநாடட்ு நாணய ்ர  

மாற்றிய ன் மூலம் தபறப்பட்ட த ாரககரள ரவப்புெ ் தெய்வ ற்காக 

ம ்திய வங்கியின் அங்கீகாை த்ுடன் வை ்் க வங்கிதயான்றில் 

திறக்கப்பட்ட விகெட கணக்தகான்றின் பணம் மீது கெரும் வட்டி; 
 

(b) ஏக னும் தவளிநாடட்ு நாணய வங்கிக் கிரளயில் ரவ ்திருக்கும் 

தவளிநாடட்ு நாணயமாகவுள்ள பண ்தின் கபைில் கெரும் வட்டி; 
 

(c) வதிவற்கறாை ் தவளிநாடட்ு நாணயக் கணக்கில் அல்லது வதிவுள்களாை ்

தவளிநாடட்ு நாணயக் கணக்கில் [ம ்திய வங்கியின் அங்கீகாை ்துடன் 

திறக்கப்பட்டரவ] உள்ள ரவப்புகளில் கெரும் வட்டி. 
 

(d) தவளிநாடட்ு நாணய ்தில் வழங்கப்பட்ட கடன் த ாடைப்ில் 

அைொங்க ் ால் வழங்கப்பட்ட பிரணப்ப ்திைங்கள்,  ாள்கள் அல்லது 

கூப்பனிலிருந்து ஆதளாருவருக்குெ ்கெரும் வட்டி. 

 

(e)ஐக்கிய அதமைிக்க தடாலைக்ளில் (US$) குறி த்ுரைக்கப்படட்ுள்ள 

இலங்ரக அைொங்க ்தினால் வழங்கப்பட்ட இலங்ரக மீள் கட்டரமப்பு 

முறிகளில் மு லீடு தெய்யப்பட்ட பணங்கள் மீது எவகைனும் ஆளுக்கு 

கெரும் வட்டி. 

 

(f) ஐக்கிய அதமைிக்க தடாலைக்ளில் (US$) குறி த்ுரைக்கப்படட்ுள்ள 

இலங்ரக அைொங்க ்தினால் வழங்கப்பட்ட நாட்ரடக் கட்டிதயழுப்பும் 

முறிகளில் மு லீடு தெய்யப்பட்ட பணங்கள் மீது எவகைனும் ஆளுக்கு 

கெரும் வட்டி. 
 

(g) இலங்ரக ம ்திய வங்கியினால் அதிகாைமளிக்கப்படட்ுள்ள ஏ ாவது 

வங்கி, நிதி நிறுவனம் அல்லது 1972 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் இலக்க 

கூடட்ுறவுெ ் ெங்கங்கள் ெட்ட ்தின் தபாருளுக்கரமவாகப் பதிவு 

தெய்யப்பட்ட ஏக னும் ெங்க ்தில் கபணப்படட்ு வரும் ஏக னும் 

ரவப்புகளிலிருந்து வைி மதிப்பாண்டின் மு ற்கறதியில் 59 வயதுக்கு 

கமற்பட்ட (சிகைஷ்ட பிைரெகள்) எவகைனும் இலங்ரகயின் வதியுநரும் 

பிைரெயுமான ஒருவருக்குெ ்கெரும் வட்டி.  

 

(h)  கெமிப்புக் கணக்தகான்ரற அல்லது அ ற்கு கமற்பட்ட கெமிப்புக் 

கணக்குகரளப் கபணும் எவகைனும் ஆதளாருவருக்குெ ்கெரும் மா ம் ரூபா 

5,000/- இற்கு குரறவான வட்டி. 

  

(i) ஏக னும் பிரணயங்கள் மு லீட்டுக் கணக்கில் ரவப்பிலிடப்படட்ுள்ள 

பண ்திலிருந்து  கிரடக்கும் வட்டி.  
 

(j) இலங்ரகயில் வதியும் ஆதளாருவருக்கு இலங்ரகக்கு தவளியில் 

தெய்யப்பட்ட மு லீதடான்றிலிருந்து கெைக்ின்ற அல்லது எழுகின்ற 
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ஏக னும் வடட்ி வங்கிதயான்றின் ஊடாக இலங்ரகக்கு 

அனுப்பப்பட்டிருப்பின் அவ்வட்டிக்கும் வைி விலக்களிக்கப்படும். 

 

(k) எவகைனும் ஆதளாருவை ்அல்லது பங்குடரம 2012.04.01 ஆந் திகதி அல்லது 

அ ற்குப் பின்னை ் இலங்ரகக்கு தகாண்டு வந்  தவளிநாடட்ுெ ்

தெலாவணியின் மூலம் இலங்ரகயிலுள்ள எவகைனும் ஆதளாருவைினால் 

விநிகயாகிக்கப்பட்ட ஏக னும் பிரணயங்களில் அல்லது முறிகளில் 

தெய்  மு லீட்டின் மூலம் அவருக்கு அல்லது அப்பங்குடரமக்குெ ் கெரும் 

வட்டி. 
 

(l) 2013/01/01 ஆந் திகதி அல்லது அ ன் பின்னை ் ஏக னும் நகை ெரபயால் 

விநிகயாகிக்கப்படட்ுள்ள கூட்டிரணவு கடன் பிரணப்ப ்திை ்திலும் 

(பங்குெெ்ந்ர யில் பட்டியற்படு ் ப்பட்ட) மாநகை முறியிலும் 

தெய்யப்பட்ட மு லீட்டின் மூலம் எவகைனும் ஆதளாருவருக்குெ ் கெரும் 

அல்லது எழும் வட்டி அல்லது கழிவு.  

 
 

ஒரு வங்கியில் அல்லது நிதி நிறுவனம் ஒன்றிலுை்ை 2.5% நிறுத்தி 

டவத்தல் வரி கழிக்கப்பட்ட ஏயதனும் டவப்புக்களுக்கான வட்டிடய 

அட்டவடண 5 இல் வவைிப்படுத்த யவண்டிய அவசியமில்டல.  முதலாம் 

நிடலச ்  சந்டதப்படுத்துனரிடம் 10% வீத  நிறுத்திடவத்தல்  வரி 

கழிக்கப்படட் அரச பிடணப் பத்திரங்கை் மீதான வட்டியும் 

உை்ைடங்கலாக அவ்வட்டிடய 4 ஆவது பிரிவில் வமாத்த நியதிசச்ட்ட 

வருமானத்தில் உை்ைடக்கப்படாத வருமானத்தின் கீழ் காடட்ுதல் 

யவண்டும்.  
 

வட்டி வருமானம் ( 2.5%  வீதம்  நிறுத்திடவத்தல் வரி கழிப்பனவு 

வசய்யப்பட்ட வருமானம் தவிர்ந்த) அட்டவடண 5 இல் காடட்ப்படல் 

யவண்டும்.   

வமாத்த வட்டி வருமானம் (அட்டவடண 5 இல் 146வது கூட்டினுை்)  

விபரத்திரட்டின் 140வது கூட்டினுை் பதியப்பட யவண்டும். 

 
 
 

06. ஆண்டுத் வதாடககை் மற்றும் யவத்துரிடமகை்: 

(அட்டவடண– 6) 
 

 

வரி விலக்கைிக்கப்பட்ட ஆண்டுத் வதாடககை்:  60 அல்லது அ ற்கு 

கமற்பட்ட வயர யுரடய  னியாள் ஒருவருக்கு வங்கிதயான்றிலிருந்து 

அல்லது அங்கீகைிக்கப்பட்ட காப்புறுதிக் கம்பனிதயான்றிலிருந்து ஆயுட் 

கால ்துக்கு அல்லது 10 வருடங்களுக்கு குரறயா  காலப்பகுதிக்கு 

தகாள்வனவு தெய்யப்பட்ட ஆண்டு ் த ாரகயிலிருந்து அவ் ஆண்டு ் 

த ாரகரயக் தகாள்வனவு தெய்வ ற்காக பணமாககவா பண ்தின் 

தபறுமதியாககவா தெலு ் ப்பட்ட அம்முழுக் கிைய ்திற்கு வருவாயாக 

திைளும் ஆண்டு ் த ாரகக்கு வருமான வைியிலிருந்து விலக்களிக்கப்படும். 
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வரி விலக்கைிக்கப்பட்ட யவத்துரிடமகை்: இலங்ரகயில் வதியும் 

எவகைனும் ஆதளாருவருக்கு இலங்ரகக்கு தவளிகய தவளிநாடட்ு 

நாணய ்தில் கிரடக்கப் தபறுகின்றதும் வங்கிதயான்றின் மூலம் 

இலங்ரகக்கு அனுப்பப்படுகின்றதுமான ஏக னும் கவ ்துைிரம வருமான 

வைியிலிருந்து விலக்களிப்புப் தபறும். 
 

யவத்துரிடம மற்றும் ஆண்டுத் வதாடகயிலிருந்து வமாத்த வருமானம் (6 

ஆவது அடட்வடணயில் 154 ஆவது கூடு)விபரத்திரட்டின் 150 ஆவது 

கூட்டில் குறிப்பிடப்படுதல் யவண்டும் 

 

07. யவறு ஏயதனும் மூலங்கைிலிருந்து கிடடக்கும் வருமானம் 

(அட்டவடண – 7) 

அரமய மற்றும் மீண்தடழா   ன்ரமரயக் தகாண்ட வருமானங்கரள ் 

 விை கமகல குறிப்பிடப்படா  கவறு ஏக னும் மூலங்களிலிருந்து கிரடக்கும் 

வருமானங்களின்  விபைங்கரள தவளிப்படு ் ல் கவண்டும். 
 

ஏடனய மூலங்கைிலிருந்து கிடடக்கும் வமாத்த வருமானம் 

(அட்டவடண 7 இன் 164 ஆவது கூடு) விபரத்திரட்டின் 160 ஆவது கூடட்ில் 

குறிப்பிடப்படுதல் யவண்டும்.  
 

100 முதல் 170 வடரயான கூடுகைில் காட்டப்படட்ுை்ை அடனத்து 

வருமானங்கைினதும் கூடட்ுத்வதாடகடய விபரக்கூற்றின் 200 ஆவது 

கூட்டினுை் உை்ைடக்கவும்.  இந்த கூடட்ுத்வதாடக வமாத்த நியதிசச்ட்ட 

வருமானம் என  அடழக்கப்படும்.   

 

பகுதி – 2 

வமாத்த நியதிசச்ட்ட வருமானத்திலிருந்து வசய்யப்பட்ட 

கழிப்பனவுகை் 

(வரி மதிக்கத்தக்க வருமானத்திடன உறுதிப்படுத்துதல்) 

 

08. நட்டங்கை் - (அட்டவடண 8) 
 

     

வை ்் கம், வியாபாைம், உயைத் ாழில் அல்லது வாழ்க்ரக த் ாழில் 

ஆகியவற்றில் ஏக னும் நட்டம் ஏற்படுமிட த்ு அ ் ரகய நட்டம் (உெெ் 

வைம்புக்கு உட்படு ் ப்படட்ு) கழிவாக அனுமதிக்கப்படும் எவ்வாறாயினும், 

அது இலாபவமான்றாக இருப்பின் வரி மதிப்பிடப்படக் கூடியதாக 

இருத்தல் யவண்டும்.  ஆயுட் காப்புறுதி வியாபாைம் அல்லது நிதிக் கு ் ரக 

வியாபாை ்தில் ஏற்படும் நட்டம்  விைந்்  2017.04.01 மு ல் 2018.03.31 ஆம் 

திகதி வரையிலான காலப்பகுதிக்குள் ஏற்பட்ட அ ் ரகய கழிக்க  ்க்க 

நட்டம் மற்றும் முன்ரனய ஆண்டிலிருந்து முன்தகாண்டு வைப்பட்ட ஏக னும் 

நட்ட ்ர  இவ்வைி மதிப்பாண்டின் தமா ்  நியதிெெ்ட்ட வருமான ்தின் 35% 

உெெ் எல்ரலக்கு  மடட்ுப்படு ்தி கழிப்பனவு தெய்ய முடியும். 

(விபை ்திைட்டில் 200 வது கூட்டில் உள்ள த ாரக).  

 



15 

 

ஆயுட் காப்புறுதி வியாபாைம் அல்லது நிதிக்கு ் ரக வியாபாைம் ஒன்றின் 

மூலம் ஏற்படும் நட்டம் அவ்வியாபாை ்திலிருந்து தபறப்படும் இலாப ்தில் 

இருந்து மடட்ுகம கழிக்கப்படலாம். 

 

வமாத்த நியதிசச்ட்ட வருமானத்தின் 35% வீதத்டத கணிப்பீடு 

வசய்வதற்காக, வமாத்த நியதிசச்டட் வருமானம் என்பது இறுதி வரியாக 

நிறுத்திடவத்தல் வரி கழிக்கப்பட்ட ஏயதனும் வட்டிடய, பங்கிலாபத்டத, 

விருவதான்டற, தண்டத்தின் பகுதிவயான்று அல்லது சீட்டிழுப்பு மூலம் 

கிடடத்த பரிசிடன அல்லது சூதாட்டம் மூலம் கிடடத்த பணம் 

என்பவற்டற உை்ைடக்காத வமாத்த நியதிசச்டட் வருமானத்டத 

குறிக்கின்றது. 

 
   

குறித்த வரி மதிப்பாண்டில் (2017/ 2018) இல் உறப்பட்ட நட்டங்கடை 

அட்டவடண 8 இன் 215 ஆம் கூட்டில் குறிப்பிடுக. முன்டனய 

ஆண்டிலிருந்து முன்வகாண்டுவரப்பட்ட ஏயதனும் (கழிக்கத்தக்க) 

நட்டங்கை் இருப்பின் அவற்டற 8 ஆம்  அட்டவடணயின்  216 (அ) ஆம்  

கூட்டில் பதியவும்.  

 

2017/ 2018 ஆம் வரி மதிப்பாண்டுக்கான கழிக்கத்தக்க நடட்ங்கைின் 

வதாடக  கூடு 217 இல் அல்லது கூடு 218 இல் உை்ை குடறந்த 

வபறுமதியாகும். 8 ஆம் அடட்வடணயின் 219 ஆம் கூட்டில் உை்ை 

வதாடக விபரத்திரட்டின் 210 ஆம் கூட்டில் பதியப்பட யவண்டும். 

 

 

 
 

09. வட்டி, ஆண்டுத்வதாடக, யவத்துரிடம, நிலவாடடக 

முதலியன (அட்டவடண – 9) 
 

 

(i) (அ) வங்கிதயான்றுக்கு அல்லது கவறு எவகைனும் கடன் உைிரமயாளருக்கு 

தெலு ் ப்பட்டதும், வருமான ர்  ெம்பாதிக்கும் கபாது 

தெலு ் ப்பட்டதுமான வட்டிரய, வை ்் கம், வியாபாைம், 

உயைத் ாழில், அல்லது வாழ்க்ரக ் த ாழில் மூலம் கிரடக்கும்  

நியதிெெ்ட்ட வருமான ்ர  தீைம்ானிக்ரகயில் கழிக்க முடியும். 
 

(b) கட்டடம் ஒன்ரற நிைம்ாணிப்ப ற்காக அல்லது தகாள்வனவு 

தெய்வ ற்காகப் தபறப்பட்ட கடதனான்றின் மீ ான ெட்ட அல்லது 

ஒப்பந்  ைீதியான கடப்பாட்டின் கீழ், வங்கி ஒன்றுக்கு அல்லது நிதி 

நிறுவனம் ஒன்றுக்கு அல்லது ஆரணயாளை ் நாயக ்தினால் ஏற்றுக் 

தகாள்ளப்பட்ட ஏக னும் நிறுவனதமான்றுக்கு தெலு ் ப்பட்ட கவறு 

ஏக னும் வட்டி  (அல்லது வை ்் கம், வியாபாைம் உயைத் ாழில் அல்லது 

வாழ்க்ரக த் ாழில் மூலம் வருமான ்ர  ஈடட்ுவ ற்காக உறப்பட்ட 

ஏயதனும் நட்ட மீதிகை் இருப்பின் (8 ஆம் அடட்வடணயின் 217 – 219 

கூடுகை்) அவற்டற அடுத்த வரி மதிப்பாண்டிற்கு முன்வகாண்டு வசல்ல 

முடியும் (8 ஆம் அட்டவடணயின் 219 A ஆம் கூடு). 
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எனினும் பிைிவு 25 இன் கீழ் கழிக்க முடியா  ஏக னும் வட்டி) 

அட்டவரண 9 இன் பகுதி (அ) இல் தவளிப்படு ் ப்படு ல் கவண்டும். 

 

(ii) (அ) பிைிவு 25 இன் கீழ் கழிப்ப ற்கு ்  குதிதபறா  ஏக னும் 

ஆண்டு த் ாரக. 
 

(b) தெலு ் ப்பட்ட ஏக னும் ஆண்டு த் ாரக, நில வாடரக அல்லது 

கவ ்துைிரம அட்டவரண 9 இன் பகுதி ஆ வில் தவளிப்படு ் ப்படல் 

கவண்டும்.  

 

 எவ்வாறாயினும், 2014 ஏப்பிறல் 1 ஆந் திகதிக்கு முன்னை ் தெலு  ் 

கவண்டியதும் 2014 ஏப்பிறல் 1 ஆந் திகதிக்குப் பின்னை ்

தெலு ் ப்பட்டதும் பிைிவு 25 இன் கீழ் கழிப்ப ற்கு  ்

 குதிதபறா துமான ஏக னும் நில வாடரக  அல்லது கவ ்துைிரம 

இ ன் கீழ் தவளிப்படு ் ப்படக் கூடாது. 

 
     
  

 

குறிப்பு – வமாத்த நியதிசச்ட்ட வருமானத்தில் உை்ைக்கப்பட்ட ஊழிய 

வருமானத்திலிருந்து எந்தவவாரு கழிப்பனவும் யமற்வகாை்ை முடியாது. 

அதாவது கழிப்பனவு வசய்ய முடியுமான ஆகக்கூடிய வதாடகயானது 

ஊழிய வருமானமல்லாத வருமானங்கைின் வதாடகயினால் 

வடரயறுக்கப்படட்ுை்ைது.   

 
 
 

வரி மதிக்கத்தக்க வருமானத்டதக் கணிப்பதற்கு வமாத்த நியதிசச்ட்ட 

வருமானத்திலிருந்து (கூடு 200) வமாத்தக் கழிப்பனவுகடை (கூடு 240) 

கழிக்க. 

வமாத்த நியதிசச்ட்ட வருமானத்திலிருந்து கழிக்க முடியாத யமலதிக 

கழிப்பனவுகை் ஏயதனும் இருப்பின்  அவற்டற முன்வகாண்டு வசன்று (8 

ஆம் அடட்வடணயின் 219A ஆம் கூடு) வமாத்த நியதிசச்ட்ட 

வருமானத்தில் 35 சதவீதம் என்ற வடரயடறகளுக்குட்பட்ட வடகயில் 

அடுத்துவரும் வருடத்தில் அவ்வருடத்திற்கான ஏயதனும் கழிக்க 

முடியுமான நட்டங்கைிலிருந்து கழிக்க முடியும்.   

 
 
 

வரி விதிக்கத்தக்க வருமானத்திடன உறுதிப்படுத்துதல்  

 
 

வைி மதிக்க ் க்க வருமான ்திலிருந்து பின்வருவனவற்றின் 

கூடட்ு த் ாரகரய கழி ்து வைி விதிக்க ் க்க வருமானம் தபற்றுக் 

தகாள்ளப்படும். 
 

(a) வரி விலக்கைிப்பு விடுவதாடக ரூபா 500,000 
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குறிப்பு –  இலங்ரகயின் பிைரெ ஒருவை,் அவை ் இலங்ரகயில் வதியுநைாக 

இருந் ாலும் இல்லாவிட்டாலும், இவ்விடுத ாரகரயக் கழிப்ப ற்கு 

உைி ்துரடயவைாவாை.் 

 

(ஆ)    தடகடம வபறும் வகாடுப்பனவுகை்  வதாடர்பான விடுவதாடககை் 

குறிப்பு – உள்நாடட்ு இரறவைிெ ் ெட்ட ்தின் 34(2) (ப) ஆம் பிைிவிற்கு 

இணங்க ஊழிய ்தின் மூலமான வருமான ்தின் அடிப்பரடயிலான 

தகாடுப்பனவுகரள  விை வைிமதிக்க ் க்க வருமான ்தில் உள்ளடங்கும் 

எந் தவாரு ஊழிய ்தின் மூலமான வருமான ்திலிருந்தும் 34 ஆம் 

பிைிவின் கீழ் கழிப்பனவுகரளெ ்தெய்ய முடியாது  (அ ாவது அ ் ரகய 

கழிப்பனவுகரளக் ககாருவ ாயின் ஊழிய ்தின் மூலமான வருமான 

 விை கபாதிய கவறு வருமானம் காணப்படு ல் கவண்டும்.  ) 

 

அக கபான்று, வதியுநகைா பிைரெகயா அல்லா   னிப்பட்ட ஆதளாருவை ்

இலங்ரகயில் எழும் ரூபா 250,000 இற்கு கமற்படா  ெம்பளப் 

பகுதிகளுக்கு உைிரம ககாை உைி ்துரடயவைக்ளாவா.் (பிைிவு 34 (2) (v)) 

 (10 ஆம் பந்தியின் ‘P’ பிரிடவப் பாரக்்கவும்) 

 
 

10.  தடகடமவபறும் வகாடுப்பனவுகளுக்கான விடுவதாடககை்: 

(அட்டவடண– 10) 
 

(1)   தகுதிவபறும் வகாடுப்பனவுகை் என்படவ: 
  
A. பண ்தினால் அல்லது கவறு வி  ்தில் தெய்யப்படும் நன்தகாரடகள்;   

- அைொங்க ்திற்கு, 

-  உள்ளூைாட்சி மன்றதமான்றிற்கு 

- அைசினால் ஏற்படு ் ப்பட்ட நிதியதமான்றுக்கு அல்லது உள்ளூைாட்சி 

அதிகாைெரப ஒன்றினால் அல்லது மாகாண ெரபதயான்றினால் 

ஏற்படு ் ப்படட்ு அரமெெ்ைினால் அனுமதிக்கப்பட்ட நிதிய ்திற்கு, 

- பல்கரலக்கழகெ ் ெட்ட ்தின் கீழ் அல்லது தபௌ ் பாளி 

பல்கரலக்கழக ெட்ட ்தின் கீழ் நிறுவப்பட்ட ஏ ாவது உயை ் கல்வி 

நிறுவனதமான்றுக்கு அல்லது தபௌ ் பாளி பல்கரலக்கழக ்துக்கு, 

- தெவன நிதிய ்திற்கு  
- “நமக்காக நாம்” நிதிய ்திற்கு வழங்கப்பட்ட நன்தகாரடகள்  

- 2006 ஆம் ஆண்டின் 34 ஆம் இலக்க க சிய சிறுநீைக மன்றெ ்

ெட்ட ்தின் கீழ்  ாபிக்கப்பட்ட க சிய சிறுநீைக நிதிய ்திற்கு 

வழங்கப்பட்ட நன்தகாரடகள் 

 

              முந்திய வைி மதிப்பீட்டாண்டிலிருந்து முற்தகாண்டு வந்  அ  ்ரகய 

ஏக னும்  ரகரம தபறும் தெலு ் தலான்றின் ஏக னும் கழிக்கப்படா  

மீதி அட்டவடண 10 இன் 302 ஆம் கூடட்ில் வவைிப்படுத்தப்பட 

யவண்டும் மற்றும்/அல்லது வரி மதிப்பீட்டாண்டினுை் 

யமற்வகாை்ைப்பட்ட அத்தடகய தடகடமவபறும் வகாடுப்பனவுகை் 

அடனத்தும் அட்டவடண 10 இன் 304 ஆம் கூட்டில் 

வவைிப்படுத்தப்படுதல் யவண்டும்.  

 



18 

 

B  சுகமளிக்க முடியா  ஏக னும் கநாய்களுக்கான விகெட  சுகா ாை  

காப்புறுதி  பூடர்கதயான்றுடன்  ( னியான காப்புறுதி) தெலு ் ப்பட்ட 

காப்புறுதி  வரணக் கட்டணம். (அட்டவடண 10 இன் 307 ஆம் கூடு) 
  

 

C அைொங்க ்தின் அபிவிரு ்தி திட்டதமான்றிரன உள்ளடக்கிய ஏக னும் 

கரு ்திட்டதமான்றினால் ஆதளாருவைினால் தெலவிடப்பட்ட 

அரமெெ்ைினால் அங்கீகைிக்கப்பட்ட தெலவினம். கழிக்கப்படாது 

முன்தகாண்டு வைப்பட்ட மீதிகள் அட்டவடண 10 இன் 308 ஆம் கூட்டில் 

பதியப்பட கவண்டும்.  குறித்த வரி    மதிப்பாண்டில் உறப்படட் 

ஏயதனும் அத்தடகய வசலவினம் அட்டவடண 10 இன் 310 ஆம்  

கூட்டில் பதியப்பட யவண்டும்.     

 

D   எவகைனும் ஆதளாருவை ் கநாயுற்ற அல்லது ஏரழ ஆடக்ளுக்கு நிறுவன 

ைீதியான பாதுகாப்பு வழங்குவ ற்காக அங்கீகைிக்கப்பட்ட அற நிரலயம் 

ஒன்றுக்குப் பங்களிப்பாகெ ்தெலு த்ிய த ாரக. (அட்டவடண 10 இன் 

314 ஆம் கூடு) 

 

E    3 வருடங்களுக்குக் குரறயா  ஒரு காலப் பகுதியில்  தெலு ்   கவண்டிய  

ஆயுட் காப்புறுதிப் பூடர்க,  மரு ்துவக் காப்புறுதிப் பூடர்க 

என்பவற்றுக்கான  வரணக் கட்டணங்கள்.  (இலங்ரகயில் 

தெலு ் ப்பட்ட காப்புறுதி கட்டணங்கள் மா ்திைகம அனுமதிக்கப்படும்) 

(அட்டவடண 10 இன் கூடு 316) 

 

F. திரைப்படதமான்ரற ்  யாைிப்ப ற்காக உறப்பட்ட 5 மில்லியன் 

ரூபாரவ விடக் குரறயா  தெலவினம்.  திரைப்பட த்ிற்கான  யாைிப்பு 

முடிவரடந்  திகதி த ாடக்கம் 90 நாட்களுக்குள் அ ன் கமம்பாடட்ு 

நடவடிக்ரககள் த ாடைப்ாக ஏற்பட்ட தெலவுகள் இந்  உற்ப ்திெ ்

தெலவில் உள்ளடங்கும்.  2007.04.01 ஆந் திகதி அல்லது அ ற்குப் பின்னை ்

ஆனால் 2008.03.01 ஆந் திகதிக்கு முன்னை ் பூை ்்தி தெய்யப்பட்ட 

திரைப்பட ்  யாைிப்பின் முன்ரனய வைிமதிப்பாண்டிலிருந்து 

கழிக்கப்படாது முன்தகாண்டுவைப்பட்ட ஏக னும் மீதிகள் இருப்பின், 

(ரூபா 25,000,000 வரையரறக்கு உட்பட்ட வரகயில்) அ த் ாரக (10 

ஆம் அட்டவடணயின் 322 கூட்டில்) பதியப்பட கவண்டும். 

 

F12008.04.01 ஆம் திகதி அல்லது அ ற்குப் பின்  யாைி ்து முடிக்கப்பட்டதும் 

முன்ரனய ஆண்டிலிருந்து முன்தகாண்டு வைப்பட்டதுமான ஏக னும் 

கழிக்கப்படா  மீதியிரன (ரூபா 35,000,000/- வரையரறக்குள்) (10 

ஆம் அடட்வடணயில் 326 ஆம் கூட்டினுை் குறிப்பிட யவண்டும்) 

அ ்துடன் வைி மதிப்பாண்டில் திரைப்படதமான்றிரன ்  யாைிப்ப ற்கு 

உறப்பட்ட தெலவினம் (அ ாவது குறி ்  வருட ்தினுள் பூை ்்தி 

தெய்யப்பட்ட  யாைிப்புக்கள்)  (அட்டவடண 10 இன் 328 ஆம் கூட்டில்) 

பதியப்பட கவண்டும். 

 

G. 23 ஆம் பிைிவின் கீழ் வைி விலக்களிப்பு கால எல்ரலக்குள் 

த ாழில்முயற்சி மூல ன கம்பனிதயான்றினால் வழங்கப்பட்ட ொ ாைண 

பங்குகளுக்கான தகாள்வனவில் 500,000/- ரூபாவுக்கு குரறயா  
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த ாரகரய மு லீடு தெய்திருப்பின் இதில் 50% (அட்டவடண 10 இன் 

332 வது கூட்டினுை்) 

 

H. 1997 நவம்பை ்5 ஆந் திகதிக்கும் 2000 ஏப்ைல் 1 ஆந் திகதிக்கும் இரடப்பட்ட 

காலப் பகுதியில் எவகைனும் ஆதளாருவைினால் 1997 நவம்பை ் 06 ஆந் 

திகதி அல்லது அ ற்குப் பின்னை ்கூட்டிரணக்கப்பட்டதும்  

 

a) இலங்ரகயில் உடக்ட்டரமப்பு அபிவிரு ்திப் பணிகளில் 

ஈடுபடட்ுள்ளதும்,  

b) 2000 மாைெ் ்31 இல் உள்ளவாறு,  

- 300 மில்லியன் ரூபாரவ விடக் குரறயா  மூல னப் 

பங்குகரள விநிகயாகி ்துள்ளதும், 

- 500 மில்லியன் ரூபாவுக்குக் குரறயா  மூல னெ ்

தொ ்துக்களில் (கட்டடங்கள், காணி, தபாறி த் ாகுதி, 

இயந்திைங்கள் கபான்றவற்றில்) மு லீடு தெய்துள்ளரவ 

(அட்டவடண 10 இன் கூடு 336) 

 

I. 2008.04.01 ஆம் திகதி அல்லது அ ற்குப் பின் சினிமா திரைப்படக்காடச்ி 

ஆைம்பிக்கப்படட்ுள்ளதும்,  ாபிக்கப்பட்ட இலங்ரக க சிய திரைப்படக் 

கூடட்ு ் ாபன ் ால் டிஜிட்டல் த ாழில்நுட்பம், டிஜிட்டல் காட்சி 

முரறகள் மற்றும் தடால்பி ஒலி முரறரமகரள தகாண்டுள்ள ாக 

ொன்றுப்படு ் ப்பட்டதுமானத ாரு திரைப்படக் கூட ்திரன 

நிைம்ாணிப்ப ற்காகவும் மற்றும் அ ற்குைிய உபகைணங்களுக்காகவும் 

ஏற்பட்ட 25 மில்லியன் ரூபாவுக்கு கமற்படா  தெலவின ்தின் ஏக னும் 

கழிக்கப்படா  மீதி.  இது அடட்வடண 10 இன் 338 ஆம் கூட்டில் 

பதியப்பட கவண்டும். அ த்ுடன் குறி ்  வைி மதிப்பாண்டில் உறப்பட்ட 

அ ் ரகய தெலவினங்கள் அட்டவடண 10 இன் 340 ஆம் கூட்டில் 

பதியப்பட கவண்டும். 

 

J. 2008.04.01 ஆம் திகதிக்கு முன் சினிமா திரைப்படக்காட்சி 

ஆைம்பிக்கப்படட்ுள்ளதும், 2008.04.01 ஆம் திகதிக்கு முன் டிஜிட்டல் 

த ாழில்நுட்பம், டிஜிட்டல் காட்சி முரறகள் மற்றும் தடால்பி ஒலி 

முரறகரள தகாண்டிைா தும் க சிய திரைப்படக் கூடட்ு ் ாபன ் ால் 

2008.04.01 ஆம் திகதிக்கு பின் கமற்படி த ாழில்நுட்ப முரறகரள 

தகாண்டுள்ள ாக ொன்றுப்படு ் ப்படட்ுள்ளதுமான திரைப்படக்கூடம் 

ஒன்ரற கமம்படு ்தும் கபாது ஏற்பட்ட 10 மில்லியன் ரூபாவுக்கு 

கமற்படா  தெலவின ்தின் ஏக னும் கழிக்கப்படா  மீதி.  இது 

அட்டவரண 10 இன் 344 ஆம் கூட்டில் பதியப்பட கவண்டும். குறி ்  வைி 

மதிப்பாண்டில் உறப்பட்ட இவ்வரகயான தெலவினங்கள் அட்டவரண 10 

இன் 346 ஆம் கூட்டில் பதியப்பட கவண்டும். 

 

K. நகை அபிவிரு ்தி அதிகாைெரபயினால் அல்லது க சிய வீடரமப்பு 

அதிகாைெரபயினால் அங்கீகைிக்கப்பட்ட வீடரமப்பு ் திட்டம் ஒன்றின் 

கீழ் குரறந்  வருமானம் தபறும் குடும்பங்களுக்காக 500 ெதுை அடிகரள 

விஞ்ொ  நிலப்பைப்பளவுரடய வீடுகரள கட்டி விற்பரன தெய்வ ற்கான 

முயற்சிதயான்றில் (2013.04.01 ஆம் திகதிக்கு முன் வீடட்ு விற்பரன இடம் 

தபறுமாயின்) உறப்பட்ட தெலவினங்களில் கழிக்கப்படா  ஏக னும் 
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மீதிகள். இது 10 ஆம் அட்டவடணயின் 350 கூட்டில் பதியப்பட 

கவண்டும். 

 

L. கடதனான்றின் மூலம் அல்லாது மு லாவது வீடர்ட நிைம்ாணிப்ப ற்காக 

அல்லது தகாள்வனவு தெய்வ ற்காக 2011 ஏப்ைல் 1 ஆந் திகதிக்கு முன்னை ்

உறப்பட்ட தெலவின ்தின் ஏக னும் மீ முள்ள பகுதி எவ்வாறாயினும், 

 குதிதபறும் தகாடுப்பனவுகள் ககாைப்படும் வருடங்களின் எண்ணிக்ரக, 

நிைம்ாணப் பணி பூை ்்தி தெய்யப்பட்ட வருடம் அடங்கலாக 10 

வருடங்கரள விட அதிகமாக இருப்பின், நீங்கள் இப்பந்தியின் கீழ் 

இனிகமலும் ககாைிக்ரககரள முன்ரவப்ப ற்கு உைி ் ற்றவைாவீைக்ள்.  

(அட்டவடண 10 இன் 356 ஆம் கூடு) 

 

M. தபாருளா ாை ைீதியில் பாதிக்கப்படட் ஏக னும் கிைாம ்தில் ஏக னும் 

ெமு ாய அபிவிரு ்திக்  கரு த்ிட்ட ்திரன கமற்தகாள்வ ற்காக 

உறப்பட்ட தெலவினம் ஆரணயாளை ் நாயக ்தினால்  வை ்் மானியில் 

பிைசுைிக்கப்படு ல் (10 ஆம் அட்டவடணயின் 360 கூடு). 

 

N. பிைிவு 16 (இ) இன் கீழ் விலக்களிப்புக்கு   ரகரம தபற்ற (புதிய த ாழில் 

முயற்சி ஒன்று என்ற வரகயில்) ஏக னும் த ாழில் முயற்சிகளின் 

விைிவாக்க ்திற்காக 2011 ஏப்ைல் 1 ஆந் திகதி அல்லது அ ற்குப் பின்னை,் 

எனினும் 2014 ஏப்ைல் 1 ஆந் திகதிக்கு முன்னை ் ஆைம்பிக்கும் 

காலப்பகுதியில் நிரலயான தொ ்துக்களில் தெய்யப்பட்ட (ரூபா 50 

மில்லியரன விடக் குரறயா ) மு லீடு. எவ்வாறாயினும், விகெடமாகக் 

குறி ்துரைக்கப்பட்ட தெயற்பாடுகளில் ஈடுபடட்ுள்ள ஆதளாருவைினால் 

2015.03.31 ஆந் திகதிக்கு முன்னை ்உள்நாட்டு இரறவைிெ ்ெட்ட ்தின் பிைிவு 

34(2) ( ) ஏற்பாடுகரளப் பூை ்்தி தெய்கின்ற உயை ் த ாழில்நுட்பப் 

தபாறி த் ாகுதி, இயந்திைங்கள், உபகைணங்கள் என்பவற்றுக்காகெ ்

தெய்யப்பட்ட  குதிதபறும் தகாடுப்பனவுகள் அக  நிபந் ரனகளின் கீழ் 

கழிக்கப்பட  முடியும்.  

(அட்டவடண 10 இன் 364 ஆம் கூடு) 

 
 
 
 

O. ஆரட, மருந்துப் தபாருடக்ள், பால் மா அல்லது சீதமந்து  யாைிப்பில் 

ஈடுபடட்ுள்ள ஏக னும் த ாழில் முயற்சியில் கமற்தகாள்ளப்பட்ட மு லீடு 

2012 ஏப்ைல் 1 ஆம் திகதி அன்று அல்லது பின்னை ் ஆைம்பிக்கப்பட்ட 

வியாபாைமாயின் 16 ஈ பிைிவில் குறிப்பீடு தெய்யப்பட்ட 

த ாரகயிரனவிட குரறயா  மு லீடாக இரு ் லுடன் அ ் ரகய 

த ாழில் முயற்சி அப்பிைிவின் கீழ் விலக்களிப்புக்காக  ரகரம தபறும். 

(அட்டவடண 10 இன் 368 ஆம் கூடு) 

 

P. 2003.01.01 ஆந் திகதி அல்லது அ ்தின ்தின் பின்னை ் ஆைம்பிக்கும் 

ஏக னும் வைி மதிப்பாண்டிற்காக பிைிவு 4 (1) (இ) இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

இலாபங்கரள ்  விை ரூபா. 500,000 அல்லது ரூபா 250,000 இற்கு 

கமற்பட்ட ஊழிய ்தின் மூலமான வருமான ்தின் கமலதிகப் பகுதியின் 

குரறந்  பகுதி வரை எவகைனும் (வதியுநைான பிைரெ) ஆதளாருவருக்கு 
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ஊழிய ்தின் மூலம் கிரடக்கும் தகாடுப்பனவு.   இலங்ரகயின் 

வதியுநைல்லா  அல்லது பிைரெயல்லா  ெந் ைப்்ப ்தில் இலங்ரகயில் 

எழும் ரூபா 250,000  ஐ விஞ்ொ  அந்  உ ்திகயாகபூைவ் ஊதியப் பகுதி 

(10 ஆம் அட்டவடணயின் 370 ஆம் கூடு) 

 

Q.  வீடு ஒன்ரற அல்லது அடுக்குமாடி ் த ாடை ்ஒன்றில் குடியிருப்பு அலகு 

ஒன்ரற நிைம்ாணிப்ப ற்காக அல்லது தகாள்வனவு தெய்வ ற்காக (பிைிவு 

40(இ) இன் கீழ்  ரகரம தபறும்) வாண்ரம ் த ாழில் வல்லுநை ்

ஒருவைால் 2014/04/01 ஆந் திகதி அல்லது அ ற்குப் பின்னை ் அனுமதிப் 

ப ்திைம் தபற்ற வங்கிதயான்றிடமிருந்து / நிதி நிறுவனதமான்றிடமிருந்து 

தபறப்பட்ட கடதனான்றின் மூல ன மீளெ ் தெலு  ்லுக்காக உறப்பட்ட 

தெலவினம். (10 ஆம் அட்டவடணயின் 380 ஆம் கூடு) 

 

தயவுவசய்து கவனிக்க 

தடகடம வபறும் வகாடுப்பனவவான்றாக கழிப்பதற்கான ஏயதனும் 

யகாரிக்டககடை சமர்ப்பிப்பதாயின் ஆவணச ் சான்றுகடைச ்

சமர்ப்பிக்குமாறு நீங்கை் தயவாய் யகடட்ுக் வகாை்ைப்படுகின்றீரக்ை்.   

 

சில தகுதி வபறும் வகாடுப்பனவுகளுக்கான கழிப்பனவுகை் உசச் 

வரம்புக்கு உட்பட்டதாக அடமயும். 

 
  

(2)  வசலுத்திய (அல்லது வசலுத்தியதாகக் கருதப்படும்)  தடகடம வபறும்    

வகாடுப்பனவுகை் வதாடர்பிலான கழிப்பனவு வடரயடறகை்: 
 

 கமகல உப பந்தி (1)  இன் விடய இலக்கம் (A), (B)  அல்லது (K) 

என்பவற்றில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள  குதி தபறும் 

தகாடுப்பனவுகரளக் கழிப்பதில் வரையரறகள் எதுவும் இல்ரல. 

 
 

 உப பந்தி (1) இன் விடய இலக்கம் (C) இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

 ரகரமக் தகாடுப்பனவுகளில் 25,000 ரூபா வரை மா ்திைகம 

கழிப்ப ற்கு இடமளிக்கப்படும்;  
 

 (D) மற்றும் (E) ஆகிய விடய இலக்கங்களில்  ரகரம தபறும் 

தகாடுப்பனவுகள் த ாடைப்ிலான ெகல கழிப்பனவுகளும் வைி 

மதிக்க ் க்க வருமான ்தின் 1/3 அல்லது 75,000 ரூபா என்பவற்றில் 

எது குரறவானக ா அ த் ாரகயால் மடட்ுப்படு ் ப்படும்;   
 

 

 (1) ஆம் உப பந்தியின் விடய இலக்கம் (F) மற்றும் (F1) (அ ாவது 

திரைப்படதமான்றுக்கான தெலவுகள்) இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

 குதி தபறு தகாடுப்பனவுகளுக்கான கழிப்பனவுகள் பின்வருமாறு 

மடட்ுப்படு ் ப்படும். 
 

- (F)   2007.04.01 ஆந் திகதிக்குப் பின்னை ்ஆனால் 2008.04.01 ஆந் 

திகதிக்குப் பின்னை ்     யாைிக்கப்பட்டரவ - ஒரு 

திரைப்பட ்திற்கு ரூபா 25,000,000 ஆக 

மட்டுப்படு  ்ப்பட்டுள்ளது. 
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- (F1) 2008.04.01 ஆந் திகதி அல்லது அ ற்குப் பின்னை ்

 யாைிக்கப்பட்டரவ - ஒரு  பட ்துக்கு ரூபா 35,000,000 ஆக 

மட்டுப்படு  ்ப்பட்டுள்்ளது. 
 

 விடய இலக்கம் (G) இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள  குதி தபறும் 

தகாடுப்பனவுகளுக்காக கழிப்பனவுகள் வைி மதிக்க ் க்க 

வருமான ்தின் 1/3 பகுதி அல்லது  குதி தபறும் தகாடுப்பனவின் 

உண்ரமயான தபறுமதி ஆகிய இைண்டில் குரறந்  

தபறுமதியினால் மடட்ுப்படு ் ப்படும். 
  

 (1) ஆம் பந்தியின் விடய இலக்கம் (H) இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

 ரகரமகரளப் தபறுகின்ற தகாடுப்பனவுகள் த ாடைப்ிலான 

கழிப்பனவுகள் வைிமதி வருமான ்தின் 1/3 பகுதி அல்லது 2012.04.01 

இல் உள்ளவாறான உள்வாங்கப்படா  மீதி ஆகிய இைண்டில் 

குரறவான த ாரகயினால் மடட்ுப்படு ் ப்படும். 
 

 உப பந்தி (1) இன் விடய இலக்கம் (I) இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

 ரகரமகரளப் தபறுகின்ற தகாடுப்பனவுகள் த ாடைப்ிலான 

கழிப்பனவுகள், 25 மில்லியன் ரூபா அல்லது உண்ரம  குதி தபறும் 

தகாடுப்பனவு ஆகிய இைண்டில் குரறந்  த ாரகயினால் 

மடட்ுப்படு ் ப்படும். 
 
 

 உப பந்தி (1) இன் விடய இலக்கம் (J) இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

 ரகரம தபறும் தகாடுப்பனவுகள் த ாடைப்ிலான கழிப்பனவுகள், 

10 மில்லியன் ரூபா அல்லது உண்ரமயான  குதி தபறும் 

தகாடுப்பனவு ் த ாரக ஆகிய இைண்டில் குரறந்   

த ாரகயினால் மடட்ுப்படு ் ப்படும். 
 
 

 உப பந்தி (1) இன்  விடய இலக்கம் (L) இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

 ரகரமகரளப் தபறுகின்ற தகாடுப்பனவுகள் த ாடைப்ிலான 

கழிப்பனவுகள் 2011.03.31 ஆந் திகதியில் உள்ளவாறான ரூபா 

100,000 அல்லது வைிமதி வருமான ்தின் 1/3 பகுதி ஆகிய இைண்டில் 

குரறந்  த ாரகயினால் மடட்ுப்படு ் ப்படும்.  இந்   குதி தபறும் 

தகாடுப்பனவுகள் 9 வருடங்களுக்குள் ககாைப்பட்டிருப்பின், கவறு 

ககாைிக்ரககளுக்கு இடமளிக்கப்பட மாட்டாது. 
 

 

 உப பந்தி (1) இன் விடய இலக்கம் (M) இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

 ரகரம தபறும் தகாடுப்பனவுகள் த ாடைப்ிலான கழிப்பனவுகள், 

ஒரு மில்லியன் ரூபா அல்லது உண்ரமயான  குதி தபறும் 

தகாடுப்பனவு ் த ாரக ஆகிய இைண்டில் குரறந்   

த ாரகயினால் மடட்ுப்படு ் ப்படும். 
 

 உப பந்தி (1) இன் விடய இலக்கம் (N) மற்றும்  (O) இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள  ரகரம தபறும் தகாடுப்பனவுகள் 

த ாடைப்ிலான கழிப்பனவுகள், 25 ெ வீ  ்துக்கு  

மடட்ுப்படு ் ப்படும். உப பந்தி (1) இன் விடய இலக்கம் (P) இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள  ரகரம தபறும் தகாடுப்பனவுகள் 

த ாடைப்ிலான கழிப்பனவுகள், 500,000 ரூபாவிற்கு  கமற்பட்ட 
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ஊழிய ்தின் மூலமான வருமானம் அல்லது ரூபா 250,000 ஆகிய 

இைண்டில் குரறந்   த ாரகயினால் மடட்ுப்படு ் ப்படும்.   
 

 

  
 

 உப பந்தி (1) இன் விடய இலக்கம் (Q) இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

 ரகரம தபறும் தகாடுப்பனவுகள் த ாடைப்ிலான கழிப்பனவுகள், 

600,000 மில்லியன் ரூபா அல்லது உண்ரமயான  குதிதபறும் 

தகாடுப்பனவு ் த ாரக ஆகிய இைண்டில் குரறந்   

த ாரகயினால் மடட்ுப்படு ் ப்படும். 
 

 
  

 

(3) தகுதிவபறும் வகாடுப்பனவுகைின் கழிக்கப்படாத மீதிகடை 

முன்வகாண்டு வசல்லல்: 
 

கீகழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ளவாறு கழிக்கப்படா    குதிதபறும் 

தகாடுப்பனவுகள் ஏதும் இருப்பின்: 
 

- கமகல உப பந்தி (1) இன் (A), (C), (F) (F1), (H), (I), (J), (K) மற்றும் (Q)  

ஆகிய விடய இலக்கங்களில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள  குதி தபறும் 

தகாடுப்பனவுகளில் கழிக்கப்படா  மீதிகள் ஏக னும் இருப்பின் முழு ் 

த ாரகயும் கழிக்கப்படும் வரை காலவரையரறயின்றி முன்தகாண்டு 

தெல்ல முடியும். 

 
 

- (N), (O) ஆகிய விடய இலக்கங்களில் 75 % கழிக்கப்படா  மீதிகரள ெம 

அளவுகளில் 3 வருடங்களுக்கு மா ்திைகம முன் தகாண்டு  தெல்ல 

முடியும். 

 

- கமகல விடய இலக்கம் (L) இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள  குதி தபறும் 

தகாடுப்பனவுகளில் உள்வாங்கப்படா  த ாரகரய,  குதி தபறும் 

தகாடுப்பனவுகள் தெய்யப்பட்ட வைி மதிப்பாண்ரட உடனடு த்ுவரும் 

ஒன்பது வருடங்களுக்கு முன்தகாண்டு தெல்ல முடியும். 

 

- கவறு எந் தவாரு விடய ்ர யும் முன்தகாண்டு தெல்y முடியாது.  
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                                                                 பகுதி – 3 

வரி விதிக்கத்தக்க வருமானத்திடனக் கணித்தல் 

 

11. வரி வரவுகை் வழங்குதல்: (அட்டவடண - 11) 
 

 இரடட்ட வரிக்கான சலுடககை் – (அட்டவடண 11 இன் 542 ஆவது கூடு) 

 

நீங்கள் ஏக னும் இைடர்ட வைிெ ் ெலுரகக்கு உைி ்துரடயவைாயின், 

கிரடக்க கவண்டிய ெலுரகரய கணிப்பீடு தெய்யும் தபாருடட்ு 

ஆரணயாளரை/பிைதி ஆரணயாளரை (தெயலகப் பிைிவு/ெைவ்க ெப் பிைிவு) 

வினவவும்.  (கழிப்பனவானது, அ ் ரகய வருமானம் மீது அறவிடப்படும் 

இலங்ரக வைிக்கு கமற்படு லாகாது) 

 

(2) 8 சதவீதப்படி வசலுத்தப்பட்ட பங்குடடம வரிகளுக்கான பங்கு 

(அட்டவடண 11 இன் 543 வது கூடட்ினுை்) 

நீங்கள் பங்குடரமதயான்றின் பங்காளைாக இருப்பின், பங்குடரமயினால் 

தெலு ் ப்பட்ட 8% பங்குடரம வைியின் உங்கள் பாக ்ர  இங்கு 

குறிப்பிடவும்.  பங்குடரமயின் மூலமான ஏக னும் ெம்பளம் அல்லது ஏரனய 

வருமானங்கள் உள்ளிட்ட இலாபப் பங்குகள் மீ ான வைிகளுக்கான 

பதிலீடாக  மா ்திைகம பயன்படு ்  முடியும்.  வைி வைவிரனக் கணிக்கும் 

முரற:- 
 

படிமுரற 1-  (x) இன் தபறுமான ்ர  கணி ் ல் 

 
 

 
 

 

படிமுரற 2 - பங்காளருக்குைிய பங்குடரம வைியின் அளரவ ் தீைம்ானி ் ல்  

(y) 
 

(x) அல்லது (y) இல் குரறந்  தபறுமதி பங்குடரமயின் மூலமான  பங்கின் 

மீ ான வைி வைவாக அரமயும். 

 

  வசலுத்தப்பட்ட பங்குடடம வரியில் எந்தவவாரு பகுதிடயயும் மீைப் 

வபறயவா முன்வகாண்டு வசல்லயவா முடியாது என்படத தயவுவசய்து 

கவனத்திற் வகாை்ைவும். 

 
 

(3)   வசலுத்தப்பட்ட வபாருைாதார யசடவக் கடட்ணத்திற்கான வரி வரவு 

(அட்டவடண 11 இன் 560 ஆம் கூடு) 

 இந்  வைி மதிப்பாண்டின் ஏக னும் காலாண்டிற்காக தெலு ் ப்பட்ட 

தபாருளா ாை கெரவகள் கடட்ணெ ் ெட்ட ்தின் அடிப்பரடயில் 

பங்குடரம மூலமான இலாபப் பங்கு & ஏரனய வருமானம் x 

தெலு ்  கவண்டிய தமா ்  வைி 

தமா ்  நியதிெெ்ட்ட வருமானம் 
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தெலு ் ப்பட்ட தபா.கெ.க (நீங்கள் பங்காளியாக இருக்கும் பங்குடரமயின் 

தபா.கெ.கட்டண பகுதியின் ஏக னும் பங்தகான்று உள்ளடங்கலாக) மற்றும் 

முன் தகாண்டு வந்  தபா.கெ.க. என்பவற்ரற உங்களால் இவ்வைி 

மதிப்பாண்டுக்கு தெலு ்  கவண்டிய வருமான வைியிலிருந்து கழிக்க 

முடியும். 
 

559 ஆம் கூடு - தெலு ்  கவண்டிய தமா ்  வைியில் (அ ாவது விபை  ்

திைட்டின் 530 ஆம் கூட்டிலுள்ள த ாரக) 11 ஆம் அட்டவரணயின் 542, 543 

ஆம் கூடுகளிலுள்ள த ாரககரளக் கழி ்  ன் பின்னை ்556 ஆம் கூட்டினுள் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள த ாரக, நீங்கள் தெலு ்  கவண்டிய வருமான வைி  ்

த ாரகரய விட அதிகமாயின் அ த் ாரககள் இைண்டினதும் 

வி ்தியாெ ்திரன அ ாவது 556 ஆம் கூட்டிலுள்ள த ாரக மற்றும் 542, 543 

ஆம் கூடுகளிலுள்ள தெலு ்திய வைி ் த ாரககரளக் கழி ்  ன் பின்னை ்

மீதியாகவுள்ள த ாரக 559 ஆம் கூட்டினுள் குறிப்பிடவும். அது வைி 

வைவுக்காக வைி மதிப்பாண்டில் அடு ்  வருட ்திற்ககாக முன்தகாண்டு 

தெல்லும் த ாரகயாகும்.   
 

560 ஆம் கூடு - தெலு ்  கவண்டிய தமா ்  வருமான வைியிலிருந்து 542, 543 

ஆம் கூடுகளிலுள்ள தபறுமானங்கரளக் கழி ்  ன் பின்னை ் கிரடக்கும் 

த ாரக அல்லது 556 ஆம் கூட்டிலுள்ள த ாரக ஆகிய இைண்டில் குரறவான  

தபறுமான ்ர க் குறிப்பிடுக. 
 

 

 

 

2016/2017 வரிமதிப்புக் காலப்பகுதிக்கு முன்னர் ஏயதனும் ஒரு 

வருடத்தில் வசலுத்தப்பட்ட வபாருைாதார யசடவகை் கட்டணத்தின் 

கழிக்கப்படாத ஏயதனும் மீதிவயான்டற, அடுத்து வரும் நான்கு 

வருடங்கை் வடர மடட்ுயம முன்வகாண்டு வசல்ல முடியும் என்பதனாலும் 

2016/2017 வரி மதிப்புக் காலப்குதியில் அல்லது அதற்குப் பின்னர் 

வசலுத்திய வபாருைாதார யசடவகை் கடட்ணத்தின் கழிக்கப்படாத 

ஏயதனும் மீதிவயான்டற அடுத்துவரும் இரண்டு வருடங்களுக்கு 

மாத்திரயம முன்வகாண்டு வசல்ல முடியும் என்பதனால் (வசலுத்திய) 

வபாருைாதார யசடவகை் கட்டணத்டத வரி வரவாகக் 

கழிப்பனவுக்காகக் யகாருகின்ற யபாது (11 ஆம் அட்டவடணயின் 560 

ஆம் கூடு) முன்டனய வருடத்திலிருந்து முன்வகாண்டு வரப்பட்ட 

மீதிடய முதலில் கழித்தல் யவண்டும்.  

 
  

 
 
 
 

(4) உடழக்கும் வபாழுது வசலுத்தும் வரி வரவுகை் 

ஊழிய ்தின் மூலமான வருமான ்துடன் கவறு வருமான மூலங்கரளயும் 

தகாண்ட  னிப்பட்ட ஆடக்ள் மடட்ுகம உரழக்கும் கபாது தெலு த்ும் வைி 

வைவுகரளப் தபறுவ ற்கான உைி ்துரடயவைக்ளாவை.் உரழக்கும் கபாது 

தெலு ்தும் வைிக் கழிப்பனவுகரளப் பதியவும்.   யவுதெய்து த ாழில் 

வழங்குநைால் வழங்கப்பட்ட உ.தபா.தெ. T-10 ொன்றி ழ்கரள 

இரணக்கவும்.  (அட்டவடண 11 இல் 562 ஆம் கூடு)  
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(5) (அ) பணிப்பாளை,்  ரலவை ் அல்லது கவறு எவகைனும் ஒரு ஆளிடமிருந்து 

பிைிவு 117 மற்றும் 117 அ ஆகிய பிைிவுகளின் கீழ் (மு லாம் ஊழியம் 

அல்லா ) ஊழிய ்தின் மூலமான இலாபங்கள் மீது கழிக்கப்பட்ட வைி  ்

த ாரக  யவுதெய்து ஒவ்தவாரு கிரடப்பனரவயும்  னி ் னியாக 

தவளிப்படு ் வும் ( யவுதெய்து  PAYE T -10/D ஐ இரணக்கவும்)  

(அட்டவரண 11 இன் 563A, 563B, 563C ஆம் கூடுகள்) 
 

 

(6)தவடண அடிப்படடயில் வசலுத்தப்பட்ட வருமான வரி (அடட்வடண 

11 இன் 581 ஆவது கூடு) 

சுய மதிப்பீட்டின் அடிப்பரடயில் ஏக னும் ஒரு காலாண்டுக்கான 

வைிரயெ ்தெலு ்தும் கபாது தெலு ்  கவண்டிய திகதிக்கு ஒரு மா  ்திற்கு 

முன்னை ் அக்காலாண்டுக்கான வைிரயெ ் தெலு ்துவீைக்ளாயின், நீங்கள் 

குறி ்  வைி ் த ாரகயில் 10 ெ வீ  கழிவாகப் தபறுவ ற்கு  ்

 குதியுரடயவைாவீை.் (நடப்பு வருட ்தின் வைிப் தபாறுப்பின் 

அடிப்பரடயில்) 

 

2016/2017 வைி மதிப்பாண்டுக்கான உங்களது வருமான வைிப் தபாறுப்பு ரூபா 

100,000 எனவும் 2017/2018 வைி மதிப்பாண்டுக்கான உங்களது வைிப் 

தபாறுப்பு ரூபா 150,000 எனவும் நீங்கள் சுய மதிப்பீட்டின் அடிப்பரடயில் 

உங்களது வைி ் த ாரகய முன்கூட்டிெ ்தெலு ்தியுள்ளீை ்எனவும் கருதுக. 

 

   2017/2018 வைி மதிப்பாண்டுக்கான வைிப்தபாறுப்பு                                         

 ரூபா. = 150,000 

கழி: சுய மதிப்பீடட்ுக் தகாடுப்பனவுகளின் அடிப்பரடயிலான வைி வைவுகள் 

(அட்டவரண 11 இன் 570 மு ல் 573 வரையான கூடுகள்) 

1 ஆவது  வரணக் தகாடுப்பனவு 2017 ஜூரல 15 ஆந் திகதியில் அ ற்குப் 

பின்னை ்தெலு  ்ப்பட்டது (100,000/4)  

அ னால் கழிப்பனவுக்கு இடமளிக்கப்படமாட்டாது                                                                             

ரூபா.  =     25,000                                                                                                       

2ஆம்  வரணக் தகாடுப்பனவு 2017 ஒக்கடாபை ் 15 ஆந் திகதி அல்லது 

அ ற்கு முன்னை ்தெலு ் ப்பட்டது (100,000 / 4) கழி. 10%             ரூபா.  =     

22,500 

3ஆம்  வரணக் தகாடுப்பனவு 2018 ஜனவைி 15 ஆந் திகதி அல்லது அ ற்கு 

முன்னை ்தெலு ் ப்பட்டது (100,000 / 4) கழி. 10%             ரூபா.  =     22,500 

4ஆம்  வரணக் தகாடுப்பனவு 2018 ஏப்ைல் 15 ஆந் திகதி அல்லது அ ற்கு 

முன்னை ்தெலு ் ப்பட்டது (100,000 / 4) கழி. 10%             ரூபா.  =     22,500 

சுய மதிப்பீடட்ுக் தகாடுப்பனவுகளாக காலாண்டுகளில் தெலு ் ப்பட்ட 

தமா ்  ் த ாரக                                             ரூபா   =    92,500 

தமா ் க் கழிப்பனவு (அட்டவரண 11 இன் 581 ஆம் கூடு)                                                         

ரூபா.  =  (100,000) 
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    7,500 

* 

       2018 தெப்டம்பை ் 30 ஆந் திகதி அல்லது அ ற்கு முன்னை ் இறுதிக் 

தகாடுப்பனவாகெ ்தெலு ் ப்பட கவண்டிய வைி மீதி  ரூபா.  =    50,000 

(அட்டவரண 11 இன் 574 ஆம் கூடு) 

*இக்கழிப்பனவு நடப்பு வருட ்தின் வைிப் தபாறுப்பின் 10 ெ வீ ம் அல்லது 

வழங்கப்படும் கழிவு ஆகிய இைண்டில்  குரறந்  த ாரகயாக அரமயும் (உ-

ம் 150,000 x 10%=15,000 அல்லது 7,500) 

 

எடுத்துக்காடட்ு - 2 
 

2016/2017 வைி மதிப்பாண்டுக்கான உங்களது வருமான வைிப் தபாறுப்பு 

ரூபா 100,000 எனவும் 2017/2018 வைி மதிப்பாண்டுக்கான உங்களது வைிப் 

தபாறுப்பு ரூபா 80,000 எனவும் நீங்கள் சுய மதிப்பீட்டின் அடிப்பரடயில் 

உங்களது வைி ் த ாரகய முன்கூட்டிெ ்தெலு ்தியுள்ளீை ்எனவும் கருதுக. 

2017/2018 வைி மதிப்பாண்டுக்கான வைிப்தபாறுப்பு                                         

 ரூபா. = 80,000 

கழி: சுய மதிப்பீடட்ுக் தகாடுப்பனவுகளின் அடிப்பரடயிலான வைி வைவுகள் 

(அட்டவரண 11 இன் 570 மு ல் 573 வரையான கூடுகள்) 

1ஆம்  வரணக் தகாடுப்பனவு 2017 ஜூரல 15 ஆந் திகதி அல்லது அ ற்கு 

முன்னை ்தெலு ் ப்பட்டது (100,000 / 4) கழி. 10%             ரூபா. =  22,500 

2ஆம்  வரணக் தகாடுப்பனவு 2017 ஒக்கடாபை ் 15 ஆந் திகதி அல்லது 

அ ற்கு முன்னை ்தெலு ் ப்பட்டது (100,000 / 4) கழி. 10%             ரூபா. =  

22,500 

3ஆம்  வரணக் தகாடுப்பனவு 2018 ஜனவைி 15 ஆந் திகதி அல்லது அ ற்கு 

முன்னை ்தெலு ் ப்பட்டது (100,000 / 4) கழி. 10%             ரூபா. =  22,500 

4ஆம்  வரணக் தகாடுப்பனவு 2018 ஏப்ைல் 15 ஆந் திகதி அல்லது அ ற்கு 

முன்னை ்தெலு ் ப்பட்டது (100,000 / 4 கழி. 10%             ரூபா. =  22,500 

சுய மதிப்பீடட்ுக் தகாடுப்பனவுகளாக காலாண்டுகளில் தெலு ் ப்பட்ட 

தமா ்  ் த ாரக                                             ரூபா. =  90,000 

தமா ் க் கழிப்பனவு (அட்டவடண 11 இன் 581 ஆம் கூடு)                                                         

ரூபா=  8,000*  

                                                             ரூபா. =

 98,000 

 2016/2017 வைி மதிப்பாண்டில் உங்களுக்கு மீளளிப்புெ ் தெய்யப்பட 

கவண்டிய  த ாரக                                           ரூபா  =   18,000 

  

* வைிக் கழிப்பனவு நடப்பு வருட ்தின் வைிப் தபாறுப்பின் 10 ெ வீ  ் ால்  

மடட்ுப்படு ் ப்படட்ுள்ளது.  (அ ாவது 80,000 x 10% = 8,000) 

 



28 

 

சுய மதிப்பீட்டின் மூலமான 1 ஆம், 2 ஆம், 3 ஆம், 4 ஆம் 

காலாண்டுகளுக்கான வைிகள் தெலு ் ப்பட்ட திகதிகரள அட்டவரண 11 

இன்  570.1, 571.1, 572.1, 573.1  ஆகிய கூடுகளில் எழுதுக. 

 
         

அட்டவடண 11 இன் 585 ஆம் கூட்டில் உை்ை இறுதிக் கூடட்ுத்வதாடக, 

விபரத்திரட்டின் 540 ஆம் கூட்டில் பதியப்பட யவண்டும். 

 
                                                     

12. வசலுத்த யவண்டிய வருமான வரிடயக் கணித்தல் (அட்டவடண 12) 

 

2017/2018 ஆம் வைி மதிப்பாண்டுக்கு தெலு ்  கவண்டிய தமா ்  வருமான  

வைிரய மு லில் கணிப்பீடு தெய்து, அ ன் பின்னை ் ஏற்புரடய வைி 

வைவுகரளக் கழி த்ு தெலு ்  கவண்டிய வைிரய /(மீளளிப்பு த ாரகரய) 

கணிப்பீடு தெய்யவும். 
 

 

வமாத்த வருமான வரிடய கணிப்பீடு வசய்தல் 

வைி விதிக்க ் க்க வருமான ்தின் மீது தமா ்  வருமான வைிரய கணிப்பீடு 

தெய்வ ற்கு   யவு தெய்து பின்வரும் வைி அட்டவரணரயப் 

பிைகயாகிக்கவும். 
 

(1) ஊழியத்தின் மூலமான வருமானங்கை் மீது ஏற்புடடயதாகும் வியசட 

வரி வீதங்கை்: 

(a) கீயழ பந்தி (ஆ) இல் குறிப்பிடப்படட்ுை்ை ஊழியத்தின் மூலமான 

வருமானம் தவிர்ந்த, ஊழியத்தின் மூலமான வருமானங்கை் 16% 

உசச்த்தின் கீழ் வரிக்கு உட்படும். 
 

(b) ஒரு தடடவ வசலுத்தப்படும் வபறுடககளுக்கு ஏற்புடடயதாகும் 

வரி வீதங்கை் (யசடவ முடிவுறுத்தற் பயன்கை்) 

                     ஒகை வி மான முரறயில் ஒரு  டரவ மா ்திைம் தெலு ் ப்படும் 

ஊழிய ்தின் மூலமான தபறுரககளின் தமா ்  த ாரகக்கு ஒரு  டரவ 

தெலு ் ப்படும் தபறுரககளுக்குைிய வீ ங்கள் ஏற்புரடய ாகும் 

(எவ்வாறாயினும், ரூபா 1,800,000/- அல்லது கடந்  மூன்று (03) 

வருடங்களுக்கான மா ாந்  ெம்பள ்தின் ெைாெைி மற்றும் 

கெரவயாற்றிய முழுரமயான வருடங்களின் எண்ணிக்ரக ஆகிய 

இைண்ரடயும் தபருக்குவ ால் கிரடக்கும் த ாரக ஆகிய இைண்டில் 

கூடிய த ாரகரயவிடக் கூடு லாகெ ் தெலு ் ப்படும் ஏக னும் 

ஓய்வூதியப் பணிக்தகாரட ் த ாரகயிரன ்  விை அ ரனவிட 

கமலதிகமாகவுள்ள ஓய்வூதியப் பணிக்தகாரட).  கமலதிகமான 

ஓய்வூதியப் பணிக்தகாரட மீது வழரமயான அதிகைி ்துெ ் தெல்லும் 

வீ ங்களில் வைி விதியாகும். 
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கெரவக் காலம் 

அல்லது பங்களிப்புக் 

காலம்  

20 வருடங்களாக 

அல்லது அ ற்கு 

கமற்பட்ட ாக 

இருப்பின் 

அல்லது 

கெரவக் காலம் 

அல்லது பங்களிப்புக் 

காலம்  

20 வருடங்களாக 

அல்லது அ ற்கு 

கமற்பட்ட ாக 

இருப்பின் 

 

மு லாவது 

ரூபா.5,000,000  -   வைி 

இல்ரல 

 
 
 

 மு லாவது 

ரூபா.2,000,000  -   வைி 

இல்ரல 

 

அடு ்  ரூபா 1,000,000 

மீது 

மீதியின் மீது  

 -     5% 
-     10% 

 

ப விரய அல்லது ஊழிய ்ர  இழந் ரமக்காக வழங்கப்படும் ஏக னும் 

ஒரு நட்டஈடு ஒரு சீைற்ற  திட்டதமான்றின் கீழ் வழங்கப்படுமாயின் 

அ த் ாரக மீது  16% இரன விஞ்ொ வாறு ொ ாைண வீ ங்களில் 

வைிவிதிக்கப்படும். 

           ஊழிய ்தின் மீது ஒரு முரற மா ்திைம் தெய்யப்படும் தகாடுப்பனவுகள் 

மீ ான வைிரய விபை ்திைட்டின் 500 ஆம் கூட்டில் குறிப்பிடுக. 

   

(2)  யவறு வியேட வரி விகிதங்கை்: 

 னிப்பட்ட ஆடக்ள் மீது ஏற்புரடய ாகும் சில குறி த்ுரைக்கப்பட்ட வைி  

வீ ங்கள் கீகழ  ைப்படட்ுள்ளன. 

 

(அ) (i) வைி விதியாகும் வருமான ்தில் உள்ளடங்கும் சுற்றுலா 

கமம்படு ்து ல், சில நிைம்ாணப் பணிகள் அல்லது சில விவொய 

பணிகள் ஆகியவற்றிலிருந்து கிரடக்கும் வருமானம் (வைி 

விலக்களிக்கப்படாதிருப்பின்) மற்றும்  ரகரம தபறும் ஏற்றுமதி 

வருமானம் என்பவற்றின் மீது 12% இற்கு கமற்படா  வீ  ்தில் வைி 

விதிக்கப்படும். 
 

 (ii) இலங்ரகக்கு தவளியிலிருந்து கிரட ் தும் மற்றும் வைி 

விதிக்க ் க்க வருமான ்தின் பகுதியாகவும் உள்ள 

பங்கிலாபங்களுக்கு 10% வைி விதியாகும். (10 ஆம் பிைிவின் கீழ் வைி 

விலக்களிக்கப்படாவிடின்) 
 

(b) தலா ் ை,் பந் யம், சூ ாட்டம், மதுபானம் அல்லது புரகயிரல 

உற்ப ்தி தெய்து அல்லது இறக்குமதி தெய்து விற்பரன தெய்வ ன் மூலம் 

கிரடக்கும் இலாபங்கள் – வைி வீ ம் 40% ஆகும். 
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(c) 750 மில்லியன் ரூபாரவ விஞ்ொ  வருடாந் ப் புைள்ரவக் தகாண்டுள்ள 

(வாங்கி விற்றல்  விைந்்   யாைிப்பு மற்றும் கெரவ வழங்கல் 

வியாபாைங்கள்) மீது 12 ெ வீ  த்ுக்கு  கமற்படா  வீ  ்தில் வைி 

விதிக்கப்படும் (பிைிவு 59 ஆ) 
 

 

(ஈ) பிைிவு 59(ஊ) இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள வைி மதிக்க ் க்க வாண்ரம  ்

த ாழில் கெரவகரள வழங்குவ ன் மூலம் கிரடக்கும் இலாபங்கள் மற்றும் 

வருமானங்கள் மீது 16% இற்கு கமற்படா  வீ ங்களில் பின்வருமாறு வைி 

விதியாகும்; 

ரூபா 25 மில்லியன் வரை 12% ஐ விஞ்ொ  வி  ்தில் 

ரூபா 35 மில்லியன் வரை 14% ஐ விஞ்ொ  வி  ்தில் 

மீ முள்ள பகுதியின் மீது 16% ஐ விஞ்ொ  வி  ்தில்                                                     

 

வருமானங்கரளக் கணிப்ப ற்கு  யவுதெய்து உ ாைணம் II ஐப் 

பாைக்்கவும். 

 

குறிப்பு: பல்யவறு அலகுகை் அல்லது கம்பனிகை் மீது வித்தியாசமான வரி 

வீதங்கை் ஏற்புடடயதாகும் சந்தர்ப்பங்கைில் தனியான 

அட்டவடணவயான்டற இடணத்து வரி விபரத்திரடட்ின் 520 ஆம் கூட்டில் 

"வசலுத்த யவண்டிய மீதி வரி" எனக் குறிப்பிடுக. 

 
 
 

 

(3) சாதாரண வரி விகிதங்கை்  

உங்கள் வைி விதிக்க ் க்க வருமானம் உள்ளடங்குகின்ற வைி விதிக்க ் க்க 

வருமான ்தின் வீெச்ிரன ் த ைிவு தெய்து வைிரய கணிப்்பீடு தெய்யவும். 

 

வரி 

விதிக்கத்தக்க 

வருமான வீசச்ு 

(ரூபா) 

வீசச்ில் குடறந்த 

வதாடகக்கு 

சமமான 

வருமானத்தின் 

மீதான வரி 

வீசச்ின் குடறந்த 

வதாடகக்கு  

யமலதிகமாக 

உை்ை 

வரிவிதிக்கத்தக்க 

வருமானத்தின் 

மீதான வரி வீதம்  

0-     500,000 - 4% 

5,00,000 -  
10,00,000 

20,000 8% 

1,000,000 -  
1,500,000 

60,000 12% 

15,00,000 -  
20,00,000 

1,20,000 16% 

2,000,000 - 
3,000,000 

2,00,000 20% 

3,000,000 

மற்றும் அ ற்கு 

கமல்  

4,00,000 24% 
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உ ாைணம்:- வைி விதிக்க ் க்க வருமானம் ரூபா 250,000/- எனில், 

தெலு ்  கவண்டிய வைி, 4% = 10,000 

 இவ்வைி விதிக்க ் க்க வருமானம் ரூபா 1,110,000 எனின், தெலு  ் 

கவண்டிய வைி 

1,000,000 வரையான வைி   -     60,000 

கமலதிக 110, 000 x 12% -      13,200 

தமா ் ம்               -  73,200 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

எடுத்துக்காடட்ு - I 

60 வயதுரடய திரு. தபகைைா ஒரு அைொங்க ஓய்வூதியகாைை ் ஆவாை.் அவை ்

வணிகக் கம்பனிதயான்றில் த ாழில் தெய்கிறாை.் 2017/2018 இல் முடிவரடந்  

வருட ்திற்ற்கான அவருரடய வருமானம் கீழ்வருமாறு காணப்பட்டது: 

 

வருமானம்                         

ரூபா. 

அைொங்க ஓய்வூதியம்  600,000  

மாற்றிய ஓய்வூதியம்          350,000  

வணிகக் கம்பனி மூலமான ெம்பளம் (T 10 இற்கு 

இணங்க)  

வாகனக் தகாடுப்பனவு 70,000 x 12 

        1800,000         
840,000 

மிரகயூதியம்  

இலங்ரக ம ்திய வங்கியின் அனுமதி தபற்ற நிதிக் 

கம்பனி மூலமான நிரலயான ரவப்பு வட்டி                         

 600,000 
                       
 250,000  

18 வயதுக்கு குரறந்  மகனின்  வட்டி வருமானம் 

(நிறு ்தி   ரவ ் ல் வைி கழிக்கப்படவில்ரல) 

          250,000  

வாடரக வருமானம் (கொரல வைி மற்றும் திரு ்  

கவரலகளுக்கான விடுத ாரககரளக் கழி ்  ன் 

பின்னை)் 

           250,000  

விவொய வருமானம் (16 ஆம் பிைிவிற்கு இணங்க 5 

வருட வைி விடு ரலக் காலப்பகுதிரயப் தபற்றதும் 

48 அ பிைிவின் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள ெலுரக வைி 

வீ  ்துக்குைியதுமான  க யிரலப் பயிைெ் ்தெய்ரக) 

 500,000  

க றிய பங்கிலாபம் ( நிறு ்தி ரவ ் ல் வைி 

கழிக்கப்படட்ுள்ளது) 

             8,000  

   

வகாடுப்பனவுகை் / நட்டங்கை்                            
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ரூபா. 

க சிய சிறுநீைக நிதிய ்திற்கு வழங்கப்பட்ட 

நன்தகாரட 

 100,000  

எெட்ிஎவ்சி வங்கியிடமிருந்து தபறப்பட்ட 

வீடரமப்புக் கடனுக்கான வட்டி 

 40,000  

கநாயாளை ்அல்லது க ரவயுள்களாருக்கு நிறுவன 

ைீதியான பாதுகாப்பு வழங்கும் அங்கீகைிக்கப்பட்ட 

அற நிறுவன ்திற்கான நன்தகாரட 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட ஊழியை ்கெமலாப 

நிதியதமான்றுக்கான பங்களிப்பு 

 

 150,000 
 
                        

140,000 
 

உ.தபா.தெ. வைி                                                                                                                                                

183,312 
சுய-மதிப்பீட்டுக் தகாடுப்பனவு  50,000 
   
2017/ 2018 வரி மதிப்பாண்டில் திரு.  வபயரரா வசலுத்த யவண்டிய வரி 

பின்வருமாறு கணிக்கப்படும். 
 
 

ஊழிய வருமானம்: 
 

 ரூபா. 

அைொங்க ஓய்வூதியம்                                                                                                                             

விலக்களிக்கப்படட்ுள்ளது 

மாற்றிய ஓய்வூதியம்                                                                                                                                

விலக்களிக்கப்படட்ுள்ளது 

வணிகக் கம்பனி மூலமான ெம்பளம்                                                                 1,800,000                                       

 

வாகனக் தகாடுப்பனவு 70,000 x 12 =   840,000 

(மா தமான்றுக்கு ரூபா 50,000/= வரை விலக்களிக்கப்படட்ுள்ளது)         50,000x 

12 =  (600,000)           240,000 
 

மிரகயூதியம்                                                                                                             600,000                                                                         

ஊழிய ்தின் மூலமான நியதிெெ்ட்ட வருமானம்:                                                                                               

2,640 ,000 

சிகைஷ்ட பிைரெ என்ப னால் நிரலயான ரவப்பு மீது வட்டி 

விதியாகமாட்டாது  

                  - 

மகனின் வட்டி வருமானம் (18 வயதுக்கு குரறந் வை ்என்ப னால் நி.ரவ.வைி 

கழிக்கப்படவில்ரல)                                                             250,000 

நிறு ்தி ரவ ் ல் வைி கழிக்கப்பட்டிருப்ப னால் நியதிெெ்ட்ட வருமான ்தில் 

க றிய பங்கிலாபங்கள் உள்ளடக்கப்படக் கூடாது 

கொரல வைிகள் மற்றும் திரு ் கவரலகளுக்கான விடுத ாரககள் 

கழிக்கப்பட்ட ன் பின்னைான வாடரக வருமானம்                                                                       

250,000 

வியாபாை வருமானம் (விவொயம்) - ஏற்புரடய ாகும் அதிகபடெ் வைி வீ ம் 10%                                                       

500,000                        
 

வமாத்த நியதிசச்ட்ட வருமானம் 

                
                 

3,640,000 

 32 ஆம் பிைிவின் கீழான கழிப்பனவுகள் 
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வீடரமப்புக் கடனுக்காகெ ்தெலு ்தி வட்டி                                                                                                                 

(40,000)  
 

வரிமதிக்கத்தக்க வருமானம்                                                                                                                            

3,600,000 
 

 
 

கழி-   

வைி விலக்களிக்கப்பட்ட விடுத ாரக                                                                                   

(500,000) 

 ரகரமதபறும் தகாடுப்பனவுகளுக்கான 

விடுத ாரககள் 

  

- க சிய சிறுநீைக நிதிய ்திற்கு வழங்கப்பட்ட நன்தகாரட (100,000) 

- அங்கீகைிக்கப்பட்ட ஊழியை ்கெமலாப நிதியதமான்றுக்கான பங்களிப்பு  

2011.04.01 இன் பின்னை ்இடமளிக்கப்படவில்ரல 

- கநாயாளை ்அல்லது க ரவயுள்களாருக்கு நிறுவன ைீதியான பாதுகாப்பு 

வழங்கும் அங்கீகைிக்கப்பட்ட அற நிறுவன ்திற்கான நன்தகாரட 

(மடட்ுப்படு ் ப்படட்ுள்ளது) (75,000)  

  

 -ஊழிய வருமான ்திற்கான விடுத ாரக                                                         (250,000)                       

(925,000)                              
  

 
 

வரிவிதிக்கத்தக்க வருமானம் 
 

 
 
 

 

வசலுத்த யவண்டிய வமாத்த வருமான வரி  

 26,75,000 

1ஆவது 500,000 X 4%               20,000 

2ஆவது 500,000 X8%               40,000 

அடு ்  500,000 X10%          50,000 (விவொய வருமான வைி அதிகபடெ்மாக 

10%) 

அடு ்  500,000 X 12%         60,000 

மீதி 675,000 X 16%  108,000 (ஊழிய வருமான வைி அதிகபடெ்மாக 16%) 

                
278,000 

 

கழி: வரி வரவுகை் 

           உ.தபா.தெ வைி 183,312 

           தெலு ்திய சுய மதிப்பீடு                                                 50,000                                               
(233,312) 
 

 

வசலுத்த யவண்டிய மீதி வரி                                                                                                                          

44,688 

எடுத்துக்காடட்ு - II  
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ஊடற்கூற்றியல் நிபுணைான ரவ ்தியை ் குருகக தகாழும்பு க சிய 

ரவ ்தியொரலயில் கெரவயாற்றுவதுடன்,  னிப்பட்ட ைீதியிலும்  னது 

த ாழிற் தெயற்பாட்டில் ஈடுபடுகின்றாை.்  2017/2018 இல் முடிவரடந்  

வருட ்திற்கான அவருரடய தவளிப்படு ் ப்படட வருமானம் கீழ்வருமாறு 

காணப்பட்டது: 
 

வருமானம்                                                                                                                              

ரூபா 

ஊழிய வருமானம்: (உ.தபா.தெ. வைி கழிக்கப்பட்டது)                                                                       

       3,600,000 

 னிப்பட்ட த ாழிற்பாட்டின் மூலமான இலாபம்                                                                                               

 5,000,000  

நிரலயான ரவப்பு வட்டி( நி.ரவ.வைி கழிக்கப்பட்டது)                                                                                                     

200,000 

வாடரக வருமானம் (க றிய)                                                                                                                 

24, 000,000      

 

வகாடுப்பனவுகை்  

வீடரமப்புக் கடனின் மூல ன மீளளிப்பு                                                                                    

750,000 

வீடரமப்புக் கடனுக்கான வட்டி                                                                                                              

600,000 

தெலு ்திய உ.தபா.தெ. வைி                                                                                                                                             

3,36,000 

சுயமதிப்பீட்டின் தெலு ்திய வைி                                                                                                

5,000,000 
 

2017 / 2018 வரி மதிப்பாண்டில் டாக்டர் குருயக வசலுத்த யவண்டிய வரி 

பின்வருமாறு கணிக்கப்படும். 

 

ஊழிய வருமானம்                                                                                                                            

3,600,000 

உயைத் ாழில் வருமானம் ( னிபட்ட த ாழிற்பாடு; 59(ஊ) பிைிவுக்கு உட்பட்ட 

வரகயில்) 5,000,000 

நிரலயான ரவப்பின் மீ ான வட்டி (நி.ரவ.வ கழிக்கப்படட்ுள்ள னால் வைிப் 

தபாறுப்பற்றது) 

க றிய வாடரக                                                                                                                              

24,000,000 
 

வமாத்த நியதிசச்ட்ட வருமானம்                                                                                                  

32,600,000 

32 ஆம் பிைிவின் கீழான கழிப்பனவுகள் 

வீடரமப்புக் கடனுக்கான வட்டி                                                                                                              

(600,000) 
 

வரிமதிக்கத்தக்க வருமானம்                                                                                                                            

320,00,000 
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கழி-  (6,00,000) 

வைி விலக்களிக்கப்பட்ட விடுத ாரக              (500,000) 

                                                                              

 ரகரமதபறும் தகாடுப்பனவுகளுக்கான விடுத ாரககள் 

 

- வீடரமப்புக் கடனின் மூல ன               (6,00,000) 

 மீளளிப்பு (மடட்ுப்படு ் ப்பட்டது)                                                                                    

-ஊழிய வருமான ்திற்கான விடுத ாரக        (250,000)                   (13,50,000)             

 
                                                                  
 

வரிவிதிக்கத்தக்க வருமானம்                                                                                                          

 30,650,000 
 

வசலுத்த யவண்டிய வமாத்த வருமான வரி  

 

      மு லாவது ரூபா. 500,000 X 4%                      20,000 

      அடு ்  ரூபா. 500,000 X 8%                           40,000 

      அடு ்  ரூபா. 500,000 X 12%                          60,000 
 

மீ முள்ள வைி விதிக்க ் க்க வருமானமான ரூபா 29,150,000/- ஆனது வைி 

விதிக்க ் க்க வருமான ்தின் த ாடைப்ுரடய பகுதியாக உள்ளதுடன் உைிய 

இலாப ்ர  விஞ்சுகின்றது (ரூபா. 5,000,000/-) அ ற்கான வருமான வைி 

பின்வருமாறு கணிக்கப்படும்: 

 

அடு ்  ரூபா 5,000,000 X 12%  (பிைிT 59(F) இற்கு அரமய) 600,000 

அடு ்  ரூபா 500,000 X 16%                   80,000 

 

வைி விதிக்க ் க்க வருமான ்தின் மீதிப் பகுதி ரூபா 23,650,000/- ஆகும். இது 

ஊழிய ்தின் மூலமான வருமான ்ர  அ ாவது ரூபா 3,600,000 ஐ விஞ்சுகிறது. 

 
 

ரூபா . (3,600,000 – 250,000) மீ ான வைி X16%      536,000 

ரூபா .1,000,000 மீ ான வைி /- X20%                    200,000 

மீதி. 19,300,000 X 24%                                        4,632,000 

வசலுத்த   யவண்டிய   வரி                                  6,168,000 

 
                                                                                       

கழி: வரி வரவுகை் 

உ.தபா.தெ.                                                             ( 336,000) 

தெலு ்திய சுய மதிப்பீடட்ு வைி                          (5,000,000)              (5,336,000)                                           

 

வசலுத்த யவண்டிய மீதி வரி                                                                                                                

832,000                                                                                                          
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பகுதி- 4 

வமாத்த நியதிசச்ட்ட வருமானத்தில் உை்ைடக்கப்படாத வருமானம்  

(வரியிலிருந்து விலக்கைிக்கப்படட் வருமானம் உை்ைடங்கலாக) 
 
 

          வமாத்த நியதிசச்ட்ட வருமானத்தில் உை்ைடக்கப்படாத 

வருமானம் 

இறுதி வைியாக 10% அல்லது குரறந்  வீ  ்தில் மூல ்திலிருந்து நிறு ்தி 

ரவ ் ல் வைி கழிக்கப்படட்ுள்ள வட்டி, பங்கிலாபம், தவகுமதிகள்,  ண்டம், 

தலா ் ை ் பைிசுகள் கபான்றரவ த ாடைப்ில் விபைங்கரள இ ன் கீழ் 

குறிப்பிடவும். இை ்தினக்கல் மற்றும் ஆபைண அதிகாை ெரபயினால் 

விற்பரன விரலயில் 2.5% வைி கழிப்பனவு தெய்யப்பட்ட நிறு ்தி ரவ ் ல் 

வைி பற்றிய விவைங்கரளயும்  இ ன் கீழ் குறிப்பிடவும். 
 

 

வருமான வரியிலிருந்து விலக்கைிக்கப்பட்ட வருமானங்கை் 

2018.03.31 ஆம் திகதியுடன் முடிவரடந்  வைியாண்டில் 100 த ாடக்கம் 160 

வரையான கூடுகளில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள ஏக னும் மூல ்திலிருந்து 

கிரடக்கும் வைி விலக்களிக்கப்பட்ட வருமானங்கள். 

 

பகுதி- 5 

வவைிப்படுத்துடக 
 

உங்கள் வாழ்க்ரக ் துரண மற்றும் பிள்ரளகள் பற்றிய விபைங்கரள, 

உங்கள் அரடயாள விபைங்கள், முகவைிகள், த ாடைப்ு தகாள்ள கவண்டிய 

த ாரலகபசி இலக்கங்கள் என்பவற்ரறக் குறிப்பிடட்ு உங்கள் 

ரகதயாப்ப ்ர  இடவும். 

 

2018.03.31 ஆம் திகதியில் உை்ைவாறான வசாத்துக்கை், 

வபாறுப்புக்கை் விபரக்கூற்று 
2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு இரறவைிெ ் ெட்ட ்தின் 106 

(6) ஆம் பிைிவின் நியதிகளுக்கு அரமவாக வைி மதிப்பாண்டின் இறுதி  ்

திகதியன்று (இலங்ரகயிலும்  தவளிநாடுகளிலும்) உள்ள உங்களது 

அரன ்து தொ த்ுக்கள் மற்றும் தபாறுப்புக்களினது தபறுமதிகரள 

தவளிப்படு ்து ல் கவண்டும். (ரககயற்ப ற்கான தெலவு அல்லது 

ரககயற்பது அல்லா  ஒன்றாயின் ெந்ர ப் தபறுமதியிரனக் குறிப்பிடுக) 
 

இ ன்படி விபை ்திைடட்ுடன் வழங்கப்படட்ுள்ள “வசாத்துக்கை், 

வபாறுப்புக்கை் படிவத்டத” பூை ்்தி தெய்து விபை ்திைடட்ுடன் இரண த்ுெ ்

ெமைப்்பிக்குமாறு நீங்கள் ககடட்ுக் தகாள்ளப்படுகின்றீைக்ள். 
 

பகுதி I 

(a) அடசயாத்  வசாத்துக்கை்:  
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2018.03.31 இல் உங்களது (இலங்ரகயிகலா தவளியிகலா உள்ள) ெகல 

நிரலயான தொ ்துக்கரளயும் அவற்றின் தபறுமதியுடன் 

தவளிப்படு ் வும். 
 

(b) (ஆ)  அடசயும் வசாத்துக்கை்:   

2018.03.31 ஆம் திகதியில் (இலங்ரகயிகலா தவளியிகலா) உங்களது 

தொந் மாக இருந்  ெகல அரெயும் தொ ்துக்கள் மற்றும் அவற்றின் 

தபறுமதியுடன் அ ாவது கமாட்டாை ் வாகனங்கள், வங்கி 

ரவப்புக்கள், பங்குகள், ரகயிருப்புக்கள், பாதுகாப்பு கெமிப்புப் 

ப ்திைங்கள், ரகயில் உள்ள காசு, கடன் வழங்கப்படட்ுள்ள த ாரக, 

கிரடக்க கவண்டிய பணம்,  ங்கம், தவள்ளி, மாணிக்ககற்கள்,  ங்க 

ஆபைணங்கள் என்பனவற்ரற தவளிப்படு ் வும்.   

 
 

(c) வியாபாரம் ஒன்றின் ஒரு பகுதியாகவுை்ை வசாத்துக்கை்    

 2018.03.31 ஆந் திகதியில் ஏக னும் வியாபாைம் ஒன்றின் ஒரு 

பகுதியாக உள்ள உங்களுக்குெ ் தொந் மான ஏக னும் தொ ்து 

ஒன்றின் தபறுமதி அ ாவது மூல ன மற்றும் நரடமுரறக் 

கணக்குகளின் மீதிகரளக் குறிப்பிடுக.  (தபாரு ் மாயின் 

ஐந்த ாரகயின் பிைதிகரள இரணக்கவும்). 

 

(d) 2018.03.31 ஆந் திகதியில் உை்ைவாறான வபாறுப்புக்கை் 

 வருட ்தில் நீங்கள் எவகைனும் ஆதளாருவருக்கு அல்லது நிறுவனம் 

ஒன்றுக்கு தெலு  ் கவண்டியிருந்  கடன் த ாரககள் அடங்கலாக 

அரன ்துப் தபாறுப்புக்கரளயும் இப்பகுதியில் தவளிப்படு ்  

கவண்டும். 

 

பகுதி II 

(a) யவறு ஏயதனும் வசாத்துக்கைின் டகயகப்படுத்தல் 

 நன்தகாரடக் கிரடப்பனவுகள் அடங்கலாக ரககயற்கப்பட்ட 

அரன ்துெ ்தொ த்ுக்களினதும் தபறுமதிரய தவளிப்படு ்துக. 

(b) வருடத்தில் அகற்றப்பட்ட ஏயதனும் வசாத்துக்கை் 

2017.04.01 மு ல் 2018.03.31 வரையான காலப் பகுதியினுள் 

அகற்றப்பட்ட (விற்பரனகள், பைிமாற்றங்கள் அல்லது 

அன்பளிப்புக்கள்) தொ த்ுக்கள் த ாடைப்ான அரன ்துப் 

தபறுமதிகரளயும் தவளிப்படு ் வும். 

 
 


