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.    Form No -Asmt_PIT-002_T 

  

 

 
தேவைப்படும் அட்டைவைகளின் அவைத்து “கூடுகவையும்” நிரப்பவும்.  நிரப்புைேற்கு எதுவும் இல்லாே கூடுகளில் 

“இல்வல” எை குறிப்பிடவும்.  

 

 

 
குறிப்பு: 
1*: முழு ைரி மதிப்பீட்டாண்டுக்கும் ஏற்புவடய அட்டைவைகள்  

2*: 2019.04.01 முேல் 2019.12.31 ைவரயிலாை ைரிமதிப்பீட்டாண்டின் முேல் 9 மாேங்களுக்கும் மட்டும் ஏற்புவடய அட்டைவைகள்  

3*: 2020.01.01 முேல் 2020.03.31 ைவரயிலாை ைரிமதிப்பீட்டாண்டின் இரண்டாம் 3 மாேங்களுக்கும் மட்டும் ஏற்புவடய அட்டைவைகள் 

ைருமாை விபரத்திரட்டிற்காை அட்டைவைகள்  –  பங்குடவம  

 

ைரி மதிப்பீட்டாண்டு :  2019/2020 

ைரி செலுத்துைர் அவடயாை இலக்கம்  (TIN)          

ைருமாை விபரத்திரட்டில் காட்டப்படைாறு பங்குடவமயின் சபயர் – பங்குடவம 
 

அட்டைவை இல அட்டைவையின் சபயர்  

 சபாருத்ேமாை 

அட்டைவைகளுக்கு 

“” 

அவடயாைமிடவும் 

அட்டைவை - 01 பங்குோரர்களின் விபரங்களும் இலாபத்தின் பங்கும்  

அட்டைவை - 02A பங்குடவம ைருமாைத்தின் பகிர்வும் மூலேை ஈட்டுவகயும்    

அட்டைவை  -02B பங்குடவம விலக்களிப்பு சோவககளிைதும் இறுதி நிறுத்தி வைத்ேல் 

ைரிக் சகாடுப்பைவுகளிைதும் பகிர்வு  

 

அட்டைவை  -03A பங்குடவம ைருமாைத்தில் இருந்து  நிறுத்தி வைத்ேல் ைரிக் 

சகாடுப்பைவுகளின் விபரங்களும் மூலேை ஈட்டுவகயும்   

 

அட்டைவை - 03B  நிறுத்தி வைத்ேல் முகைரிைால் கழிக்கப்பட்ட நிறுத்தி வைத்ேல் 

ைரிஇன் விபரங்கள் (இறுதி சகாடுப்பைவு ேவிர்ந்ே)  

 

அட்டைவை  - 03C நிறுத்தி வைத்ேல் முகைரிைால் கழிக்கப்பட்ட முற்பை ைருமாை ைரி 

விைரங்கள்   

 

அட்டைவை  - 03 D நிறுத்தி வைத்ேல் முகைரிைால் கழிக்கத் ேைறிய நிறுத்தி வைத்ேல் ைரி 

விபரங்கள் (இறுதி சகாடுப்பைவு ேவிர்ந்ே)  

 

அட்டைவை  - 03 E நிறுத்தி வைத்ேல் முகைரிைால் கழிக்கத் ேைறிய இறுதி நிறுத்தி 

வைத்ேல் ைரி. சகாடுப்பைவுகளின் விபரங்கள்  

 

அட்டைவை  - 03 F நிறுத்தி வைத்ேல் முகைரிைால் கழிப்பைவுக்கு  அவமயாே இறுதி 

நி.வை.ை. சகாடுப்பைவுகளின் விபரங்கள் 

 

அட்டைவை  - 03 G ேைவைக் சகாடுப்பைவுகளின் விபரங்கள்   

அட்டைவை  - 04 A நிவலசபயர்கால சீராக்கல்கள்  

அட்டைவை  - 04 B சகாடுப்பைவு செய்யப்பட தைண்டிய ைரிக் கணிப்பீடு   

அட்டைவை  - 04 C ைரி ைரவுகள்  

அட்டைவை  - 05 A பங்குடவம ைருமாைத்தின் மீது செலுத்ேப்பட்ட ைரி (நிறுத்தி 

வைத்ேல் ைரி மற்றும் ேைவைக் சகாடுப்பைவுகள்) 

 

அட்டைவை  -  05 B 

சபாருைாோர தெவைக் கட்டைம், ஏவைய சகாடுப்பைவுகள் மீோை 

நிறுத்தி வைத்ேல் (இறுதி நிறுத்தி வைத்ேல்   ேவிர்ந்ே) மற்றும் முற்பை 

ைருமாை ைரி 

  

அட்டைவை  -  05 C ேவகவமயளிக்கும் சகாடுப்பைவுகள்    

அட்டைவை  - 06 பங்குடவம நட்ட சீராக்கல் விபரங்கள்     

அட்டைவை - 07 பங்குடவம வியாபரத்தின் விபரங்கள்                                                                                                   
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அட்டைவை  01: பங்காைர்களின் விபரங்கள் மற்றும் இலாபத்தின் பங்கு 

பங்காைர் A B C D 

 .1 .2 .3 .4 
பங்காைரின் சபயர் 201     

ை.அ.இ (TIN) 202     

தே.அ.அ. இல.  203     
இலாப வீேம் 204     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பங்குடவம ைருமாை விபரத்திரட்டுக்காை அட்டைவைகள்  

ைரி மதிப்பீட்டாண்டு: 2019/2020 

ைரிசெலுத்துைர் அவடயாை இலக்கம் (ை.அ.இ.)(TIN)           

அட்டைவை 02A: பங்குடவம ைருமாைம் மற்றும்  முேலீட்டுச் சொத்தின் தேறிப் சபறுவகயில் இருந்ோை ஈட்டுவக { மூ.ஈ) (விலக்களிக்கப்பட்ட 

சோவககளின் பகிர்வு மற்றும் இறுதி நிறுத்து வைத்ேல் ைரி சகாடுப்பைவுகள் ேவிர்ந்ேவை}.  அட்டைவையில் ஒவ்சைாரு ைரியும் ஒவ்சைாரு 

பங்காைருக்கு. 1* 
பங்காைர் பங்காைர்கள் அல்லது பங்காைர்களின்  

துவைகளின் தெவைக்காை 

ெம்பைங்கள் /கூலிகள்/கட்டைங்கள் 
மூலேைம்/கடன் மீோை ைட்டி/  

வியாபாரத்திலிருந்ோை மீதி 

ைருமாைம் 1* 

205 206 207 
ரூபா                                                      ெேம் ரூபா                                                   ெேம் ரூபா                                               ெேம் 

A .1                                     

B .2                                     

C .3                                     

D .4                                     

சமாத்ேம் .5                                     

பங்காைர் 

வியாபார ைருமாைம் 1* 

(205+206+207) 
முேலீட்டு ைருமாைம் 1* ஏவைய ைருமாைம் 1* 

208 209 210 
ரூபா                          ெேம்      ரூபா                        ெேம் ரூபா                           ெேம் 

A .1                                      

B .2                                     

C .3                                     

D .4                                     
சமாத்ேம் .5                                     

கூடு 208.5 இன் சமாத்ே சோவகவய அட்டைவை 04A 

இன் 253.1 ஆம் கூட்டில் பதியவும்.  

கூடு 209.5 இன் சமாத்ேத்வே  அட்டைவை 

04A இன் 254.1 ஆம் கூட்டில் பதியவும். 

கூடு 210.5 இன் சமாத்ேத்வே  அட்டைவை 

04A இன் 255.1 ஆம் கூட்டில் பதியவும். 

பங்காைர் 

சமாத்ே பங்குடவம ைருமாைம்  (208+209+210)1* 

211 
ரூபா                                                                       ெேம் 

A .1             

B .2             

C .3             

D .4             

சமாத்ேம் .5             

பங்காைர் 

முேலீட்டுச் சொத்தின் தேறுவகயில் இருந்ோை 
ஈட்டுவக  

212 

ரூபா                              1*                       ெேம் 

A .1             

B .2             

C .3             

D .4             
சமாத்ேம் 

.5             
212.5 இல் உள்ை சமாத்ே சோவகவய விபரத்திரட்டின் 40 ஆம் கூட்டிலும் 

அட்டைவை 04 A இல் உள்ை 256.1 ஆம் கூட்டிலும் பதியவும் 
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அட்டைவை  02 B: பங்குடவம ைருமாைத்தின் விலக்களிக்கப்பட்ட சோவககள் மற்றும் இறுதி நிறுத்தி வைத்ேல் ைரி சகாடுப்பைவுகளில் பகிர்வு   
கீதே உள்ை அட்டைவைகளில் ஒவ்சைாரு ைரியும் ஒவ்சைாரு பங்காைருக்கு 

பங்காைர் 

விலக்களிக்கப்பட்ட சோவககளின் ஒதுக்கீடு 1*  இறுதி நிறுத்தி வைத்ேல் ைரி (நி.வை.ை) சகாடுப்பைவின் ஒதுக்கீடு 2* 

கழிக்கப்பட்ட அல்லது செலுத்ேப்பட்ட இறுதி 
நிறுத்தி வைத்ேல் ைரி கழிக்கப்படாே இறுதி நிறுத்தி வைத்ேல் ைரி 

213 214  

ரூபா                                                        ெேம் ரூபா                                                        ெேம் ரூபா                                                       ெேம் 

A .1                                     

B .2                                     

C .3                                     

D .4                                     
சமாத்ே

ம் .5                                     

    

அட்டைவை  03: பங்குடவம ைருமாைத்தில் செலுத்ேப்பட்ட ைரி 

அட்டைவை 03. A: 2019.04.01 முேல் 2019.12.31 ைவரயிலாை பங்குடவம ைருமாத்திலாை நிறுத்தி வைத்ேல் ைரி சகாடுப்பைவுகள் மற்றும் மூலேை 
ஈட்டுவகயின் விபரங்கள்  

பங்குடவம ைருமாைத்தில் நிறுத்தி வைத்ேல் ைரி சகாடுப்பைவு 2* மூலேை ஈட்டுவகயில் செலுத்ேப்பட்ட ைரி 1* 
சகாடுப்பைவு 

செய்யப்பட்ட திகதி ரூபா                       சோவக            ெேம் சகாடுப்பைவு 
செய்யப்பட்ட திகதி ரூபா                       சோவக            ெேம் 

216 217 218 219 

.1                           

.2                           

.3                           

.4                           

.5 சமாத்ேம்             சமாத்ேம்             
217.5 ஆம் கூட்டின் சமாத்ே சோவகவய விபரத்திரட்டின் 180 ஆம் கூட்டில் 

பதியவும்  

219.5 ஆம் கூட்டிலுள்ை சமாத்ே சோவகவய அட்டைவை 4 Cஇன் 269 ஆம் 

கூட்டில் பதியவும்.    

அட்டைவை  03 B: 2019.12.31 ைவரயில் நிறுத்தி வைத்ேல் முகைரிைால் கழிக்கப்பட்ட பிடித்துவைத்ேல் ைரியின் விபரம் (இறுதியாைது ேவிர்ந்ே)  

ைருமாை 

மூலம்/ைவக   
பி.வை.ை முகைரின் 

TIN 
ொன்றிேழ் 

இலக்கம் 
சகாடுப்பை

வுத் திகதி 
சபறப்பட்ட ைருமாைத்தின் சோவக நிறுத்தி வைத்ேல் முகைரிைால் செலுத்ேப்பட்ட 

பிடித்துவைத்ேல் ைரி 

220 221 222 223 224 225 

    ரூபா                                           ெேம் ரூபா                                                        ெேம் 

.1                             

.2                             

.3                             

.4                             

.5 சமாத்ேம்                            

225.5 மற்றும் 236.5 ஆம் கூடுகளின் சமாத்ே சோவகயிவை  5B அட்டைவையின் 278.5 ஆம் கூட்டிலும்  4C அட்டைவையின் 270 ஆம் கூட்டிலும் பதியவும்   

அட்டைவை  03 C: 2019.12.31 ைவரயில் நிறுத்தி வைத்ேல் முகைரிைால் கழிக்கப்பட்ட முற்பை ைருமாை ைரியின் விபரம்  

ைருமாை 

மூலம்/ைவக   
பி.வை.ை முகைரின் 

TIN 
ொன்றிேழ் 

இலக்கம் 
சகாடுப்ப

ைவுத் 

திகதி 

சபறப்பட்ட ைருமாைத்தின் சோவக நிறுத்தி வைத்ேல் முகைரிைால் செலுத்ேப்பட்ட 

முற்பை ைரி 

226 227 228 229 230 231 

    ரூபா                                           ெேம் ரூபா                                                        ெேம் 

.1                             

.2                             

.3                             

.4                             

.5 சமாத்ேம்                            
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அட்டைவை  03 D: நிறுத்தி வைத்ேல் முகைரிைால் கழிக்கத்ேைறிய நிறுத்தி வைத்ேல் ைரி சகாடுப்பைவின் (இறுதி பி.வை.ை ேவிர்ந்ே) விபரம் 2* 

சபறப்பட்டத் 
திகதி 

சபறப்பட்ட ைருமாைத் சோவக 
நிறுத்திவைக்கப்பட்டைரிைால் 

செலுத்ேப்பட தைண்டிய பிவை.ை 
சகாடுப்பைவுத் 
திகதி 

நிறுத்தி வைக்கப்பட்டைரிைால் 

செலுத்ேப்பட்ட பி.வை.ை. 

232 233 234 235 236 

 ரூபா                                     ெேம் ரூபா                                     ெேம்  ரூபா                                     ெேம் 

.1                                    

.2                                    

.3                                    

.4                                    

.5 சமாத்ேம்                                   

 225.5 மற்றும் 236.5 ஆம் கூடுகளின் சமாத்ே சோவகயிவை  5B அட்டைவையின் 278.5 ஆம் கூட்டிலும்  4C அட்டைவையின் 270 ஆம் கூட்டிலும் பதியவும்   

அட்டைவை  03 E: நிறுத்தி வைத்ேல் முகைரிைால் கழிக்கத்ேைறிய இறுதி நிறுத்தி வைத்ேல் ைரி சகாடுப்பைவின் விபரம் 2* 

சபறப்பட்டத் 
திகதி 

சபறப்பட்ட ைருமாைத் சோவக 
நிறுத்தி வைக்கப்பட்டைரிைால் 

செலுத்ேப்படத்ேக்க நி. வை .ை 
சகாடுப்பைவுத் 
திகதி 

நிறுத்தி வைக்கப்பட்டைரிைால் 

செலுத்ேப்பட்ட பி.வை.ை. 

237 238 239 240 241 

 ரூபா                                        ெேம் ரூபா                                        ெேம்  ரூபா                                        ெேம் 

.1                                    

.2                                    

.3                                    

.4                                    

.5 சமாத்ேம்                                   

அட்டைவை  03 F: நிறுத்தி வைத்ேல் முகைரிைால் கழிப்பைவுக்கு உட்படாே இறுதி நிறுத்திவைத்ேல் ைரியின் விபரம்  2* 

ைருமாைம் 
சபறப்பட்டத் 
திகதி 

சபறப்பட்ட ைருமாைம் சோவக 
நிறுத்திவைக்கப்பட்டைரிைால் 

செலுத்ேப்படத்ேக்க பி. வை .ை 
சகாடுப்பைவுத் 
திகதி 

நிறுத்தி வைக்கப்பட்டைரிைால் 

செலுத்ேப்பட்ட பி.வை.ை. 

242 243 244 245 246 

 ரூபா                                     ெேம் ரூபா                                     ெேம்  ரூபா                                     ெேம் 

.1                                    

.2                                    

.3                                    

.4                                    

.5 சமாத்ேம்                                   

அட்டைவை 03 G : ேைவைக் சகாடுப்பைவுகள் (மூலேை ஈட்டுவக ேவிர்ந்ே) 3* 

 
சகாடுப்பைவுத் திகதி செலுத்ேப்பட்ட சோவக 

.1 .2 
1 ஆம் ேைவை 247 D D / M M / Y Y Y Y             

2 ஆம் ேைவை 248 D D / M M / Y Y Y Y             

3 ஆம் ேைவை 249 D D / M M / Y Y Y Y             

4 ஆம் ேைவை 250 D D / M M / Y Y Y Y             

ைரிமதிப்பீட்டுக் சகாடுப்பைவு  251 D D / M M / Y Y Y Y             

சமாத்ேக் சகாடுப்பைவுகள் 252              

252.2 ஆம் கூட்டின் சமாத்ேத்வே  4 C அட்டைவையின் 271 ஆம் கூட்டில் பதியவும்   
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அட்டைவை 04: ைரி விதிக்கக் கூடிய ைருமாை கணிப்பீடு ைரி சபாறுப்பு மற்றும் ைரி ைரவு 

அட்டைவை 04 A: நிவலசபயர்கால திருத்ேம்  

விைரைம்  
சமாத்ேம் 

முேல் காலப்பகுதி  

(2019.04.01-2019.12.31) 

இரண்டாம் காலப்பகுதி 

(2020.01.01-2020.03.31) 

ரூபா ெேம் ரூபா ெேம் ரூபா ெேம் 

  .1 .2 .3 

வியாபார 

ைருமாைம் 
253                                     

முேலீட்டு 

ைருமாைம் 
254                                     

ஏவைய ைராைம்  255                                     
முேலீட்டு 

சொத்துக்களின் 

தேறிப் சபறுவக  

மீோை ஈட்டுவக  

256                                    

மதிப்பீட்டு 

ைருமாைம் 257                          

ேவகவகயளிக்கு

ம் 

சகாடுப்பைவுகள் 
(05 C அட்டைவையின் 

281.5 ஆம் கூட்டின் 

சமாத்ேம்) 

258                         

ைரி விதிக்கத்ேக்க 

ைருமாைம்  
259                                  

**253.3 மற்றும் 254.3, 255.3 (இரண்டாம் பகுதி) மற்றும் 256.1(சமாத்ேம்) கூடுகளின் சோவககவை விரத்திரட்டின் முவறதய 10, 

20,30 மற்றும் 40ஆம் கூடுகளில் பதியவும். 

***257.2 ஆம் கூட்டின் சமாத்ே சோவகவய விபரத்திரட்டின் 150 ஆம் கூட்டில் பதியவும்  

 

அட்டைவை 04B : செலுத்ேப்படற்பாலோை ைரிக் கணிப்பீடு   

பங்குடவமயின் ைரிவிதிக்கத்ேக்க ைருமாைம்  

(259.3 ஆம் கூட்டிலுள்ை சோவக) 
260            

 

பங்குடவம ைருமாைம் 

* 

 Income.1 Rate Tax 
.1 .2 .3 

முேல் 261             0%             
மீதி 262             6%             
பங்குடவம ைருமாைத்தில் 

சமாத்ே ைரி  
263              

 263 .3 ஆம் கூட்டில் உள்ை சமாத்ே சோவககவை விபரத்திரட்டின் 80 ஆம் கூட்டில் பதியவும்  

முேலீட்டுச் சொத்துக்களின் 

சமாத்ே 

தேறிப்சபறுவகயின் 

ஈட்டுவகயில் ைரி  

264             10% 

            

264.3 ஆம் கூட்டிலுள்ை சமாத்ே சோவககவை விபரத்திரட்டின் 90 ஆம் கூட்டில் பதியவும்  

*பங்குடவம ைருமாைம் என்பது முேலீட்டுச் சொத்தின் தேறிப் சபறுவகயிலிருந்ோை  ஈட்டுவக ேவிர்ந்ேோக இருத்ேல் தைண்டும்.  

 

** பங்குடவமகைாைது 2019.12.31 ஆம் திகதிக்கு முன்ைர் சபா.தெ.க மற்றும் பி.வை.ை ைரவுகவை பங்குோரர்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யவில்வல என்றால் 

மட்டுதம அத்ேவகய ைரவுகவை கழிக்க உரித்துவடயைர்கள் ஆைர்.  ஒதுக்கீடு செய்யவில்வல எனில் 277.5 இவை 266 மற்றும் 225.5+236.5 இன் சமாத்ேத்வே 270 

இல் பதியவும். ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருப்பின் மீதி ஏதேனும் இருப்பின் (ஒதுக்கீடு செய்யப்படாே சோவக) முவறதய 266 அல்லது 270 இல் பதியவும்  
 

அட்டைவை 04 C : ைரி ைரவு 
சைளிநாட்டு ைரி ைரவு  265              
சபாருைாோர தெவைக் கட்டைம்** 266              

சமாத்ே திரும்ப சபறமுடியாே ைரவுகள்           (265+266 கூடுகளின் சமாத்ேம்) 267              

 

அனுப்புவககள் மீோை ைரி  268              

முேலீட்டுச் சொத்துக்களின் தேறிப் சபறுவகயில் செலுத்ேப்பட்ட ைரி  269              

பிடித்துவைத்ேல் ைரி ** 270              

சகாடுப்பைவுகள் 
 

271              

சமாத்ே மீை செலுத்ேக்கூடிய ைரவுகள்    (268 முேல் 271 ைவரயிலாை கூடுகளின் சமாத்ேம்) 272              

சமாத்ே ைரி ைரவுகள்      (267 +272) 

[273 ஆம் கூட்டின் சமாத்ே சோவகவய விபரத்திரட்டின் 110 ஆம் கூட்டில் பதியவும்] 
273              
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அட்டைவை 05: பங்குோரர்களுக்காை ைரி ைரவுகளின் ஒதுக்கீடு   

அட்டைவை 05 A நட்டத் திருத்ேம்  

பங்குோரர் 

பங்குடவம ைருமாைத்தில் 

நிறுத்திவைத்ேல் ைரி (2019.12.31 

ைவர) 2* 

ேைவைக் சகாடுப்பைவுகள்  

(01.01.2020 முேல் 31.03.2020  ைவர) 3* 

மூலேை ஈட்டுவக ைரி 

1* 

274 275 276 

ரூபா                                              ெேம் ரூபா                                              ெேம் ரூபா                                              ெேம் 

A .1                                     

B .2                                     

C .3                                     

D .4                                     

சமாத்ேம் .5                                     

 
 274.5 ஆம் கூட்டிலுள்ை சோவக 217.5 ஆம் 

கூட்டிற்கு ெமமாக இருத்ேல் தைண்டும்  

275.5 ஆம் கூட்டிலுள்ை சோவக 252.5 ஆம் 

கூட்டிற்கு ெமமாக இருத்ேல் தைண்டும்  

276.5 ஆம் கூட்டிலுள்ை சோவக 219.5 ஆம் 

கூட்டிற்கு ெமமாக இருத்ேல் தைண்டும்  

அட்டைவை 05 B: ஏவைய சகாடுப்பைவுகள் மீோை மற்றும் முற்பை ைருமாை ைரி மீதில் சபாருைாோர தெவைக் கட்டைம் மற்றும் 

நிறுத்தி வைத்ேல் ைரி  

 

பங்குோரர் 

சபாருைாோர தெவைக் கட்டைம். 2* 

 

ஏவைய சகாடுப்பைவுகள் மீது 

பி.வை.ை (இறுதி பி.வை.ை ேவிர்ந்ே) 1* 

 

முற்பை ைருமாை ைரி  

277 278 279 

ரூபா                                              ெேம் ரூபா                                              ெேம் ரூபா                                              ெேம் 

A .1                                     

B .2                                     

C .3                                     

D .4                                     

சமாத்ேம் .5                                     

 

  278.5 ஆம் கூட்டிலுள்ை சோவக 225.5  மற்றும் 

236.5ஆம் கூட்டுகளின் சமாத்ே சோவகக்கு 

ெமமாக இருத்ேல் தைண்டும் 

279.5 ஆம் கூட்டிலுள்ை சோவக 231.5 

ஆம் கூட்டிற்கு ெமமாக இருத்ேல் 

தைண்டும் 

அட்டைவை 05 C:  ேவகவமயளிக்கும் சகாடுப்பைவு (QP) 

பங்காைர் 

ேவகவமயளிக்கும் சகாடுப்பைவுகள் 

(2019.12.31 ைவர) 2* 

ேவகவமயளிக்கும் சகாடுப்பைவுகள் 

(2020.01.01. முேல் 2020.03.31 ைவர) 3* 

சமாத்ே ேவகவமயளிக்கும் 

சகாடுப்பைவுகள் 1* 

280 281 282 

ரூபா                                     ெேம் ரூபா                                        ெேம் ரூபா                                    ெேம் 

A .1                                     

B .2                                     

C .3                                     

D .4                                     

சமாத்ேம் .5                                     

   281.5 ஆம் கூட்டின் சமாத்ே சோவகவய 4A 

அட்டைவையின் 258.3 ஆம் கூட்டில் பதியவும்  
 

அட்டைவை  06: பங்குடவம நட்ட சீராக்கல் விபரங்கள் 1* 
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கூடு 

2019/03/31 அன்றுள்ைைாறு   2020/03/31 அன்றுள்ைைாறு 
ரூபா                                                                                ெேம்     ரூபா                                                                                ெேம்     

.1 .2 

வியாபார வகயிருப்பு 295                         

மூலப்சபாருட்கள் 296                         

குவறதைவல 297                         

வியாபார ைருமதி 298                         

ெம்பந்ேப்பட்ட ேரப்பிைரிடமிருந்து 

ைருமதி 
299                         

வியாபார செல்மதி 300                         

ெம்பந்ேப்பட்ட ேரப்பிைருக்கு 

செலுத்ேப்படதைண்டியது 
301                         

 

சைளிப்படுத்துைரின் முழுப் சபயர் 
                        

                        

சைளிப்படுத்துைரின் வகசயாப்பம் 

 
 

திகதி D D / M M / Y Y Y Y 

 
 

 

 

 ைரி 

மதிப்பீட்

டாண்டு 

நட்டம் (ரூபா) 2019/2020 ை/ம/ஆ இலிருந்து கழிக்கப்படற்பாலோை நட்டம் 

 
வியாபார ைருமாம் 

(ரூபா) 

முேலீட்டு 

ைருமாைம் 

(ரூபா) 

மூலேை 

ஈட்டுவக  

(ரூபா) 

விலக்களிக்கப்

பட்ட 

ைருமாைம் 

(ரூபா) 

சமாத்ே 

கழிப்பைவு

கள் (ரூபா) 
 

  .1 .2 
.3 

 
.5 .6 .7 .8 

வியாபார நட்டம்  283 2019/2020       

முேலீட்டு நட்டம் 
284 2019/2020       

விலக்களிக்கப்பட்ட 

நட்டங்கள் 
285 2019/2020       

மு/சகா நட்டம்  286        

அட்ைவை 07:  பங்குடவம வியாபாரத்தின் விபரங்கள்                                                                                                                                         ரூபா                                                     ெேம் 

வியாபாரப் புரள்வு  - சபாறுப்பு 287             

வியாபாரப் புரள்வு  - விலக்களிப்பு  288 
            

சமாத்ேப் புரள்வு  (287+288) 289             

நிருைாக மற்றும் ோபை செலவிைங்கள்  290 
            

விற்பவை மற்றும் விநிதயாக செலவிைங்கள்  291             

நிதிச்  செலவிைங்கள்  292 
            

ஏவைய செலவிைங்கள் 293 
            

தேறிய இலாபம்/ விரிைாை ைருமாைம்  294 
            

 

உத்திதயாகபூர்ை முத்திவர   

 


