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வருமான விபரத்திரட்டுக்கான அட்டவணைகள் – பங்குடணம 

வாிமதிப்பீட்டாண்டு :  2020/2021 
 

வாிசெலுத்துநர் அணடயாள இலக்கம் (வ.அ.இ.) 

(TIN) 
          

வருமானவாி விபரத்திரட்டில் குறிப்பிட்டவாறு வாிசெலுத்துநாின் சபயர் 
 

அட்டவணை 

இலக்கம் 
அட்டவணையின் சபயர்  

அட்டவணை  - 01 பங்காளர்களினதும் இலாபப் பங்கினதும் விபரங்கள்   

அட்டவணை  - 02A வருமானம் மற்றும் மூலதன ஈட்டுணகயின் பகிர்வு   

அட்டவணை  - 02B பங்குடணமயின் விலக்களிக்கப்பட்ட சதாணககளின் பகிர்வு  

 அட்டவணை  - 03A மூலதன ஈட்டுணக வாி சகாடுப்பனவு விபரங்கள்   

அட்டவணை  - 03B  முகவாினால் கழிக்கப்பட்ட முற்பை வருமான வாியின் விபரங்கள்   

அட்டவணை  - 03C சுய மதிப்பீட்டுக் சகாடுப்பனவு விபரங்கள் (மூலதன ஈட்டுணக தவிர்ந்த)  

அட்டவணை  - 04A செலுத்தப்படற்பாலதான வாிக் கைிப்பீடு   

அட்டவணை  - 04B வாி வரவு   

அட்டவணை  - 05A சுய மதிப்பீட்டுக் சகாடுப்பனவுகள்  மற்றும் மூலதன ஈட்டுணககள் வாி   

அட்டவணை  -  05B 
தணகணமயளிக்கும் சகாடுப்பனவுகள்  மற்றும் முற்பை வருமான வாி  

(AIT) 

 

அட்டவணை  -  06 பங்குடணம நட்ட ெீராக்கங்களின் விபரங்கள்   

அட்டவணை  -  07 பங்குடணம வியாபாரத்தின் விபரங்கள்   

Form No -Asmt_PIT-002_T 
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அட்டவணை 01: பங்காளர்களினதும் இலாபப் பங்கினதும் விபரங்கள் 

பங்காளர் பங்காளாின் 

சபயர் 

வ.அ.இ (TIN) தத.அ.அ. இலக்கம் இலாப வீதம் 

 201 202 203 204 

A .1     

B .2     

C .3     

D .4     
 

 
 

 
 

 

 
 

, 
 

 

 

 

 

வருமான வாிவிபரத்திரட்டுக்கான அட்டவணைகள் – பங்குடணம  
வாி மதிப்பீட்டாண்டு : 2020/2021 

 

வாிசெலுத்துநர் அணடயாள இலக்கம் (வ.அ.இ.) (TIN)           
  

அட்டவணை 02A: பங்குடணமயின் வருமானம் மற்றும் முதலீட்டு ஆதனங்களின் ததறிப்சபறுணகயிலிருந்தான 

ஈட்டுணகயின் பகிர்வு (விலக்களிக்கப்பட்ட சதாணககள் தவிர்ந்தணவ) அட்டவணையின் ஒவ்சவாரு வாியும்  

ஒவ்சவாரு  பங்காளருக்கு. 

பங்காளர் 

பங்காளர்கள் அல்லது அவர்களின் 

துணைகளின் 

ெம்பளங்கள்/கூலிகள்/ 

தெணவகளுக்கான கட்டைங்கள்  

மூலதனம் /கடன் மீதான வட்டி  

 

வியாபாரத்திலிருந்தான மீதி 

வருமானம்  

205 206 207 
ரூபா                                       ெதம் ரூபா                                    ெதம் ரூபா                                   ெதம் 

A .1                                     

B .2                                     

C .3                                     

D .4                                     

சமாத்தம் .5                                     

பங்காளர் 

வியாபார வருமானம் 

(205+206+207) 

முதலீட்டு வருமானம்  ஏணனய வருமானம்  

208 209 210 

ரூபா                                         ெதம் ரூபா                                     ெதம் ரூபா                                      ெதம் 

A .1                                      

B .2                                     

C .3                                     

D .4                                     

சமாத்தம் .5                                     

கூடு 208.5 இலுள்ள சமாத்த சதாணகணய 

விபரத்திரட்டின் கூடு 10 இல் பதியவும்  

கூடு 209.5 இலுள்ள சமாத்த 

சதாணகணய  விபரத்திரட்டின் கூடு 

20 இல் பதியவும்  

கூடு 210.5 இலுள்ள சமாத்த 

சதாணகணய  விபரத்திரட்டின் கூடு 

30இல் பதியவும் 

பங்காள

ர் 

சமாத்த பங்குடணம வருமானம் 

(208+209+210) 

211 

ரூபா                                                      ெதம் 

A .1             

B .2             

C .3             

D .4             
சமாத்

தம் 

.5             

பங்காளர் 

முதலீட்டு ஆதனங்களின் 

ததறிப்சபறுணக மீதான ஈட்டம் 

(CG) 

212 

ரூபா                                       ெதம் 

A .1             

B .2             

C .3             

D .4             
சமாத்தம்  .5             

கூடு 212.5 இலுள்ள சமாத்த சதாணகணய  விபரத்திரட்டின் கூடு 40 இல் 

பதியவும் 
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அட்டவணை  03 : பங்குடணம வருமானத்தின் மீது செலுத்தப்பட்ட வாி  

 

அட்டவணை  03 A: மூலதன ஈட்டுணக வாி சகாடுப்பனவு விபரங்கள்  

 

 
 
 
 

 
 

அட்டவணை  02 B:  பங்குடணமயின் விலக்களிக்கப்பட்ட சதாணககளின் பகிர்வு  

பங்காளர் 

213 213  A 

ரூபா                                                              ெதம் விலக்களிக்கப்பட்ட வருமானம் சதாடர்பிலான 

விவரைம்  

A .1              

B .2             

C .3             

D .4             

சமாத்தம் .5             

  கூடு 213.5 இலுள்ள சமாத்த சதாணகணய  விபரத்திரட்டின் கூடு 130 இல் பதியவும் 

மூலதன ஈட்டுணக வருமானம் 

ததறிப் சபறப்பட்ட திகதி 
சகாடுப்பனவுத் திகதி 

சதாணக  

ரூபா                                                            ெதம்  

214 215 216 

.1               

.2               

.3               

.4               

.5               

கூடு 216.5 இலுள்ள சமாத்த சதாணகணய   அட்டவணை 04 B இன் கூடு 235 இல் பதியவும் 

அட்டவணை  03 B:முகவாினால் கழிக்கப்பட்ட முற்பை வருமான வாியின் விபரங்கள்  

மூலம்/வரு

மான வணக  

பி.ணவ.வ 

(WHT) 

முகவாின் 

வ.அ.இ (TIN) 

ொன்றிதழ் 

இலக்கம்  

சகாடுப்

பனவு 

திகதி  

சபறப்பட்ட வருமானத்தின் 

சதாணக 

பிடித்துணவத்தல் முகவாினால் 

செலுத்தப்பட்ட முற்பை வருமான 

வாி 

217 218 219 220 221 222 

    ரூபா                                     ெதம்  ரூபா                                           ெதம்  

.1                             

.2                             

.3                             

.4                             

.5 சமாத்தம்                            

கூடு 222.5 இலுள்ள சமாத்த சதாணகணய  அட்டவணை 04 B இன் கூடு  236 இல் பதியவும் 

அட்டவணை  03 C: சுய மதிப்பீட்டு வாிக் சகாடுப்பனவு விபரங்கள் (மூலதன ஈட்டுணக வாி தவிர்ந்த) 

 
சகாடுப்பனவு திகதி  செலுத்தப்பட்ட சதாணக  

.1 ரூபா               .2                      ெதம் 

1 ஆவது தவணை  223 D D / M M / Y Y Y Y             

2 ஆவது தவணை 224 D D / M M / Y Y Y Y             

3 ஆவது தவணை 225 D D / M M / Y Y Y Y             

4 ஆவது தவணை 226 D D / M M / Y Y Y Y             

இறுதி சகாடுப்பனவு 227 D D / M M / Y Y Y Y             

தவணைக் சகாடுப்பனவுகளின்  

சமாத்தம் 
228              

கூடு 228.2 இல் உள்ள சமாத்த சதாணகணய அட்டவணை 4B இன் கூடு 237இல் பதியவும் 
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அட்டவணை 04: வாிவிதிக்கத்தக்க வருமானக் கைிப்பீடு மற்றும் வாி வரவு 

அட்டவணை 04A: செலுத்தத்தக்க வாி கைிப்பீடு  

பங்குடணமயின் வாியிடற்பாலதான 

வருமானம்  

229               

 

பங்குடணம வருமானம்  

 வருமானம்.1 வீதம் வாி 

.1 .2 .3 

முதலாவது 230    1 0 0 0 0 0 0 0 0 0%             

மீதி 231             6%             

பங்குடணம வருமானம் 

மீதான சமாத்த வாி  
232 

             

கூடு 232.3 இன் சமாத்த சதாணகணய விபரத்திரட்டின் கூடு 80 இல் பதியவும்  

முதலீட்டு ஆதனங்களின் 

ததறிப் சபறுணகயின் 

ஈட்டத்தின் மீதான வாி 

233             10% 

            

கூடு 233.3 இன் சமாத்த சதாணகணய விபரத்திரட்டின் கூடு 90 இல் பதியவும்  

 

 

 

 

அட்டவணை04 B:வாி வரவு  

சவளிநாட்டு வாி வரவு  234              

முதலீட்டு ஆதனங்களின் ததறிப்சபறுணக மீது செலுத்தப்பட்ட வாி  235              

முற்பை வருமான வாி  236              

சுய மதிப்பீட்டு வாிக்சகாடுப்பனவுகள்  237              

சமாத்த வாி வரவுகள் (234 சதாடக்கம் 237 வணரயான சமாத்தம்)(கூடு 238 

இன் சமாத்த சதாணகணய விபரத்திரட்டின் கூடு 110 இல் பதியவும்)  
238            

  

அட்டவணை  05: வாிக் சகாடுப்பனவு, தணகணமயளிக்கும் சகாடுப்பனவு  மற்றும் முற்பை வருமான வாிகளின் ஒதுக்கீடு 

அட்டவணை  05 A:  தவணைக் சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் மூலதன ஈட்டுணக வாிகளின்  ஒதுக்கீடு 

பங்காளர் 

சுய மதிப்பீட்டு வாிக்சகாடுப்பனவுகள் மூலதன ஈட்டுணக வாி  

239 240 

ரூபா                                                           ெதம் ரூபா                                                             ெதம் 

A .1                         

B .2                         

C .3                         

D .4                         

சமாத்தம் .5                         

 
 கூடு 239.5 இலுள்ள சதாணக கூடு 228.2 இற்கு ெமமாகும் கூடு 240.5 இலுள்ள சதாணக கூடு 216.5 இன் சமாத்தத்திற்கு 

ெமமாக இருத்தல் தவண்டும் 

அட்டவணை  05 B:  தணகணமயளிக்கும் சகாடுப்பனவு மற்றும் முற்பை வருமான வாி (AIT) 

பங்காளர் 

தணகணமயளிக்கும் சகாடுப்பனவு முற்பை வருமான வாி (AIT) 

241 242 

ரூபா                                                             ெதம் ரூபா                                                                ெதம் 

A .1                        

B .2                        

C .3                        

D .4                        

சமாத்தம் .5                        

  
கூடு 241.5 இலுள்ள சதாணக விபரத்திரட்டின் கூடு 60இற்கு 

ெமமாக இருத்தல் தவண்டும் 
கூடு 242.5 இன் சதாணக 03 B அட்டவணையின் 222.5 ஆம் 

கூட்டின் சதாணகக்கு ெமமாக இருத்தல் தவண்டும் 
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சவளிப்படுத்துநாின் முழுப் சபயர்  
                        

                        

                          

                         
சதாணலதபெி இலக்கம்            ணகப்தபெி            

                      மின்னஞ்ெல்                       

                      

சவளிப்படுத்துநாின் ணகசயாப்பம்  

 
 

திகதி : D D / M M / Y Y Y Y 

 

 

அட்டவணை 06: பங்குடணம நட்ட ெீராக்கங்களின் விபரங்கள் 

 

 

வ/ஆ 
நட்டம் 

(ரூபா) 

வ/ஆ 2020/2021 இலிருந்து கழிக்கப்படற்பாலதான நட்டம்  

 வியாபார 

வருமானம் 

(ரூபா) 

முதலீட்டு 

வருமானம் 

(ரூபா) 

மூலதன 

ஈட்டுணக 

(ரூபா) 

விலக்களிக்கப்ப

ட்ட வருமானம்  

( ரூபா.) 

சமாத்த 

கழிப்பனவு 

(ரூபா) 
 

  .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 

வியாபார நட்டங்கள்  243 2020/2021       

முதலீட்டு நட்டங்கள்  244 2020/2021       

விலக்களிக்கப்பட்ட 

நட்டங்கள்  
245 2020/2021       

அட்டவணை  07:பங்குடணம வியாபாரத்தின் விபரங்கள்  ரூபா                                           ெதம் 

வியாபார புரள்வு  - சபாறுப்பு  246             
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