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 பங்குடமை  
வரி ைதிப்பீட்டரண்டு    2017/2018 

 
 

வரி செலுத்துனர் அமடயரள இலக்கம் 

(TIN) 
 

 

 

முகவரி 

 

வழங்கிய திகதி: ஒப்பமடத்தல் திகதி : 
                      

 

2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க உள்நரட்டு இமைவரிச்  ெட்டத்தின் 76(3) ஆம் பிரிவின் கீழரன அைிவித்தல் ைற்றும் 213 ஆம் 

பிரிவில் குைித்துமைக்கப்பட்ட படிவம். 
 

 2018 ைரர்ச் 31 ஆம் திகதியில் முடிவமடந்த வருடத்திற்கரன வருைரனங்கமளயும் ஏமனய விபைங்கமளயும் சவளிப்படுத்துக. 

 அவெியைரனவிடத்து கணக்குக் கூற்றுக்கள், வரிக் கணிப்புக்கள், அட்டவமணகள் என்பவற்மை இமணக்குக; உரிய முமையில் 

பூர்த்திசெய்யப்பட்ட படிவத்மத 2018 நவம்பர் 30 ஆந் திகதி அல்லது அதற்கு முன்னர் இந்த அலுவலகத்திற்கு கிமடக்குைரறு அனுப்புக. 
               

 பிமழயரன விபைத்திைட்டுக்கமளச் ெைர்ப்பிக்கும் அல்லது விபைத்திைட்டுக்கமளச் ெைர்ப்பிக்கத் தவறும் எந்தசவரரு முதன்மை பங்குதரர் /  

முகவர் ைீது தண்டங்கள் விதிக்கப்படும் என்பமத தயவுசெய்து கவனத்திற் சகரள்ளவும். 

பகுதி I 

 
01. வியரபரைத்தின் சபயர், தன்மை ைற்றும் முகவரி 

வியரபரைத்தின் சபயர் 100  

வியரபரைத்தின் தன்மை 110  செயற்பரட்டு குைியீடு 120       

வியரபரைத்தின் முகவரி 130  
 

 

02. வியரபரைத்தின் இலரபம் / நட்டம்  

 

பங்குடமையின் இலரபம்  (அல்லது நட்டங்கள்) (வரி நநரக்கங்களுக்கரக செம்மையரக்கங்கள் செய்ததன் பின்னர்) 

 
140             

 

03. கழிப்பனவுகள் 

 

(i) வட்டி 

 

சபறுநரின் சபயர் கடன் சதரமக (ரூபர) கடன் சபற்றுக் 

சகரண்டதன் நநரக்கம் 

சகரடுப்பனவு 

செலுத்திய 

கரலப்பகுதி 

செலுத்திய வட்டி 

(ரூபர) 

 151 152 153 154 155 

.1              

.2              

.3              

                                                                                                                                                      உப    சைரத்தம் 156          

(ii) ஆண்டுத் சதரமககள், நில வரடமக ைற்றும் நவத்துரிமைகள் 

 
சபறுநரின் சபயர் சகரடுப்பனவு செலுத்திய 

கரலப்பகுதி 

செலுத்திய திகதி செலுத்திய சதரமக 

ரூபர 

 157 158 159 160 

.1             

.2             

.3             

உப சைரத்தம் 161          
 

சைரத்தக் கழிப்பனவுகள் (156 + 161) 162          
 

04. பகிைத்தக்க இலரபம் / நட்டம் (140 - 162) 170          
 

05. ஏமனய வருைரனங்கள் (வட்டி வருைரனங்கமளப் சபரறுத்தவமையில்,உள்நரட்டு இமைவரிச் ெட்டத்தின் 133 (4) (அ) ஆம் பிரிவிற்கு அமைவரக மூலத்தில் 2.5%  நிறுத்தி 

மவக்கப்பட்ட வரி கழிக்கப்படரத வட்டிகமள ைரத்திைம் சவளிப்படுத்துக.)  

அலுவலகப் பயன்பரட்டுக்குரியது 

DLN 

திகதி 

දේශීය ආදායම් 
உள்நரட்டு இமைவரி 

INLAND REVENUE 
 



 

 
ஏமனய வருைரன மூலம் செலுத்தியவரின் சபயர் ைற்றும் முகவரி, 

(ஏதுைிருப்பின்) 

வருைரனம் (ரூபர) 

 171 172 173 

.1            

.2            

.3            

உப சைரத்தம் 174          
 

06. பகிைத்தக்க இலரபம் ைற்றும் ஏமனய வருைரனங்களின் கூட்டுத்சதரமக   (170+174)                                           175          

குைிப்பு : கூடு 170 நட்டசைனில், கூடு 175  = 174 
 

07. பகிைத்தக்க இலரபம் ைற்றும் ஏமனய வருைரனத்திலிருந்தரன  (ஏநதனுைிருப்பின்) கழிப்பனவுகள். கூடு 175 

இலுள்ள சதரமக அல்லது ரூபர.1 ைில்லியன் இைண்டில் எது குமைநவர அத்சதரமக  
176          

08. வரி விதிக்கத்தக்க பகிைத்தக்க இலரபம் (175 - 176) இக்கூட்டிலுள்ள ஆகக்குமைந்த சதரமக பூச்ெியத்திமன 

விடக் குமையக் கூடரது 
177          

09. பங்குடமை வரி  (8% x கூடு 177)  180          
 

 

 

10. முற்சகரடுப்பனவுகள் ைற்றும் வரி வைவுகளின் கழிப்பனவு 

 

செலுத்திய 

சபரநெக 

தவமணக் 

கட்டண திகதி 

செலுத்திய சபரநெக 

(ரூபர.) 

பங்குடமை வரி 

செலுத்திய திகதி 

 

செலுத்திய பங்குடமை வரி 

(ரூபர.) 

நிறுத்தி மவத்தல் 

வரி செலுத்திய 

திகதி 

செலுத்திய நிறுத்தி மவத்தல் வரி  

 

 (ரூபர.) 

 181 182 183 184 185 186 

.1                               

.2                               

.3                               

.4                               

.5                               

  187  188  189 

 சைரத்தம்          சைரத்தம்          சைரத்தம்          
 

முற்சகரடுப்பனவு ைற்றும் வரி வைவின் சைரத்தக் கழிப்பனவு (187 +188+189) 190          
 

11. செலுத்தத்தக்க ைீதி கூடு 180 இலிருந்து கூடு 190 (187+188+189) இல் செலுத்தப்பட்ட சைரத்த வரித் சதரமகயிமனக் கழிக்குக. ைீதியிமன கூடு 200 இல் 

பதிவு செய்க. 

பங்குடமையினரல் செலுத்தப்பட்ட சபரருளரதரை நெமவகள் கட்டணம், செலுத்த நவண்டிய 8% பங்குடமை வரிமய விட அதிகைரக இருப்பின், பங்குடமை வரி 

அைவிடப்படைரட்டரது. 8% பங்குடமை வரி, செலுத்தப்பட்ட சபரருளரதரை நெமவகள் கட்டணத்மத விட அதிகைரக இருப்பின், செலுத்தப்பட்ட சபரருளரதரை 

நெமவகள் கட்டணத்மத விஞ்ெியதரக உள்ள பங்குடமை வரிநய, பங்குடமை வரியரக அைவிடப்படும்.  

ெட்டத்தில் குைித்துமைக்கப்பட்ட நிபந்தமனகளுக்கு உட்பட்ட வமகயில் அமனத்து வரி வைவுகளும் பங்குடமையின் வரிப் சபரறுப்புடன் சதரடர்புமடய வமகயில் 

உரிய பங்கரளர்களரல் நகரைப்பட நவண்டியிருப்பதனரல் முன்மனய வரி ைதிப்பரண்டுகளிலிருந்து வரி வைவுகமள முன்சகரண்டு வை முடியரது என்பமத தயவு 

செய்து கவனத்திற் சகரள்ளவும். 

செலுத்தத்தக்க சைரத்த வரி (180- 190) 200          

 

12. பங்கரளருக்கு கிமடக்கக்கூடிய வருைரனவரி வைவு 

கீநழயுள்ள 3 அட்டவமணகளில் ஒவ்சவரரு பங்கரளருக்கும் ஒருவரிமெ.  

ஒவ்சவரரு பங்கரளரினதும் அடிப்பமடத் தகவல் 

 பங்கரளரின் சபயர் நத.அ.அ.இல. 
பங்கரளரின் 

வ.செ.அ.இ. 

இலரப நட்ட பகிர்வு 

விகிதரெரைம் (%) 

மூலதனக் 

கணக்கு ைீதி 

(ரூபர.) 

நமடமுமைக் க/கு 

ைீதி (ரூபர) 

 201 202 203 204 205 206 

.1       

.2       

.3       

.4       

 

ஒவ்சவரரு பங்கரளரினதும் வட்டி, உமழப்பூதியம் ைற்றும் இலரபம் அல்லது நட்ட பகிர்ந்தளிப்பு 

 ெம்பளம் (ரூபர.) மூலதனம் ைீதரன வட்டி (ரூபர) 
நவறு ஏநதனும் உமழப்பூதியம் 

(ரூபர.) 
இலரப நட்டப் பகிர்வு (ரூபர) 

 207 208 209 210 



.1                                     

.2                                     

.3                                     

.4                                     

 

ஒவ்சவரரு பங்கரளருக்குைரன வருைரன வரி வைவு  சைரத்தம் 

 சபரநெக (ரூபர) பங்குடமை வரி (ரூபர) நிறுத்தி மவத்தல் வரி (ரூபர.)  214 
 211 212 213  (207+208+209+210) 

.1                                      

.2                                      

.3                                      

.4                                      

 

பகுதி 2 

01 வியரபரைப் புைள்வு - சபரறுப்புமடய 301             

02 வியரபரைப் புைள்வு - விலக்களிக்கப்பட்ட 302             

சைரத்தப் புைள்வு (301 + 302) 303             

சைரத்த இலரபம் 304             

03 ஏமனய வருைரனம் 305             

04 நிருவரக ைற்றும் தரபனச் செலவுகள் 306             

05 விற்பமன விநிநயரகச் செலவுகள் 307             

06 நிதிச் செலவுகள் 308             

07 ஏமனய செலவுகள் 309             

நதைிய இலரபம் / விரிவரன வருைரனம் 310             

ஏமனய விரிவரன வரி வருைரனம் 311             

சைரத்தக் கடன் விற்பமனகள் / வழங்கல்கள் 312             

சைரத்தக் கடன் சகரள்வனவுகள் 313             

வரி ைதிப்பரண்டு கரலப்பகுதியில் நிமலயரன செரத்துக்ளின் நெர்க்மககள் 314             

  ஆம் திகதியிலுள்ளவரைரன ைீதி 
  01.04.2017 .1 31.03.2018 .2 

வியரபரைக் மகயிருப்பு 315                         

மூலப் சபரருட்கள்  316                         

குமைநவமல 317                         

வியரபரை சபைத்தக்கமவகள் 318                         

குைித்த தைப்புக்களிலிருந்து வை நவண்டியமவ 319                         

வியரபரை செலுத்தத்தக்கமவகள் 320                         

குைித்த தைப்புக்களுக்கு செலுத்த நவண்டியமவ 321                         

  

நைற்குைிப்பிடப்பட்ட பங்குடமையின் முன்னுரிமைப் பங்கரளர் / முகவைரகவிருக்கின்ை .………………………………………………………………………… ஆகிய நரன் நைற்படி 

விபைத்திைட்டில் தைப்பட்டுள்ள விபைங்கள் யரவும் நரன் அைிந்த வமையில் உண்மையரனதும் ெரியரனதுசைன இத்தரல் சவளிப்படுத்துகின்நைன். ,  

வரிகமள உரிய திகதியில் அல்லது அதற்கு முன்னர் செலுத்தரதவிடத்து தண்டம் நெர்க்கப்படும் என்பமத தயவுசெய்து கவனத்திற் சகரள்ளவும். 

 சவளிப்படுத்துமக 

சவளிப்படுத்துபவரின் முழுப் சபயர்  
 

உத்திநயரகபூர்வ முகவரி  
 

வதிவிட முகவரி  
 

நதெிய அமடயரள அட்மட இல.  
 

சதரமலநபெி இல.           

மகத்

சதர

மல 

நபெி 

          
ைின்ன

ஞ்ெல் 
 

 

மகசயரப்பம்  

 

திகதி D D / M M / Y Y Y Y  

 
 

உத்திநயரகபூர்வ இலச்ெிமன 
 


