
 

 

 

  

 

 

 

 

அட்டவணை  01: பங்காளர்களின் விபரங்கள்  

பங்காளர் A B C D 

 .1 .2 .3 .4 

பங்காளாின் பபயர் 201     

வ.அ.இ (TIN) 202     

தே.அ.அ. இல.  203     

இலாப வீேம் 204     
 

 

 

 

பங்குடணை வருைானக் கூற்றுக்கான அட்டவணைகள்  

வாி ைேிப்பீட்டாண்டு: 2018/2019 

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

அட்டவணை 02A: பங்காளாின் வருைானம் ைற்றும் விலக்களிக்கப்பட்ட போணககளின் பகிர்வு {முேலீட்டுச் பொத்ேின் தேறிப் பபறுணகயில் 

இருந்ோன ஈட்டுணக (மூ.ஈ)ைற்றும் இறுேி பிடித்துணவத்ேல் வாி பகாடுப்பனவுகள் ேவிர்ந்ேணவ}.  அட்டவணையில் ஒவ்பவாரு வாியும் ஒவ்பவாரு 

பங்காளருக்கு.  

பங்காளர் பங்காளர்கள் அல்லது பங்காளர்களின்  

துணைகளின் தெணவக்கான 

ெம்பளங்கள்/கூலிகள்/கட்டைங்கள் 

மூலேனம்/கடன் ைீோன வட்டி  

 

வியாபாரத்ேிலிருந்ோன ைீேி 

வருைானம்  

205 206 207 

ரூபா ெேம் ரூபா  ெேம்  ரூபா ெேம் 

A .1                                     

B .2                                     

C .3                                     

D .4                                     

பைாத்ேம் .5                                     

பங்காளர் 

வியாபார வருைானம் (205+206+207) முேலீட்டு வருைானம் ஏணனய வருைானம் 

208 209 210 

ரூபா  ெேம்                      ரூபா                            ெேம்                      ரூபா                          ெேம் 

A .1                                      

B .2                                     

C .3                                     

D .4                                     

பைாத்ே

ம் 
.5                                     

ெீர்படுத்துணகயின் பின்னர்  கூடு 208 இன் பைாத்ேத்ணே கூற்றின் 

கூடு 10 இல் பேியவும். (வழிகாட்டிணய வாெிக்கவும்) 
கூடு 209 இன் பைாத்ேத்ணே கூற்றின் கூடு 

20 இல் பேியவும்.   

கூடு 210 இன் பைாத்ேத்ணே கூற்றின் 

கூடு 30 இல் பேியவும் 

பங்காளர் 

பைாத்ே பங்குடணை வருைானம்  (208+209+210) 

211 

ரூபா ெேம் 

A .1             

B .2             

C .3             

D .4             

பைாத்ே

ம் 
.5             

கூடு 211 இலுள்ள பைாத்ேம் (கூடு 208 இன் ெீர்படுத்துணகயின் பின்னர்) கூற்றின் 40 ஆம் கூட்டில் 

பேியப்படுேல் தவண்டும். 

பங்காளர் 

விலக்களிக்கப்பட்ட போணகயின் ஒதுக்கீடு  

212 

ரூபா ெேம் 

A .1             

B .2             

C .3             

D .4             

பைாத்ே

ம் 
.5             

Form No. - Asmt_PIT_002_T 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

அட்டவணை  02 B: பங்குடணை மூலேன ஈட்டுணக (மூ.ஈ.) ைற்றும் இறுேி பிடித்துணவத்ேல் வாி பகாடுப்பனவுகளில் பகிர்வு   

கீதழ உள்ள அட்டவணைகளில் ஒவ்பவாரு வாியும் ஒவ்பவாரு பங்காளருக்கு 

பங்காளர் 

முேலீட்டு பொத்துக்களின் தேறிப் 

பபறுணக ைீோன ஈட்டுணக (மூ.ஈ.) 

இறுேி பிடித்து ணவத்ேல் வாி (பி.ணவ.வ) பகாடுப்பனவின் ஒதுக்கீடு  

கழிக்கப்பட்ட அல்லது பெலுத்ேப்பட்ட 

இறுேி பிடித்து ணவத்ேல் வாி 

கழிக்கப்படாே இறுேி பிடித்துணவத்ேல் 

வாி  

213 214 215 

ரூபா ெேம் ரூபா ெேம் ரூபா ெேம் 

A .1                                     

B .2                                     

C .3                                     

D .4                                     

பைாத்ேம் .5                                     

அட்டவணை  03: பங்குடணை வருைானத்ேில் பெலுத்ேப்பட்ட வாி  

 

அட்டவணை 03. A: பகாடுப்பனவுகளின் விபரங்கள் (பங்குடணை வருைானத்ேில் பிடித்துணவத்ேல் வாி ைற்றும் மூலேன ஈட்டுணக) 

பங்குடணை வருைானத்ேில் பெலுத்ேப்பட்ட பிடித்துணவத்ேல் வாி  மூலேன ஈட்டுணகயில் பெலுத்ேப்பட்ட வாி  

பகாடுப்பனவு 

பெய்யப்பட்ட ேிகேி 

போணக                பகாடுப்பனவு 

பெய்யப்பட்ட 

ேிகேி 

போணக                

ரூபா.               ெேம் ரூபா.               ெேம் 

216 217 218 219 

.1                           

.2                           

.3                           

.4                           

.5 பைாத்ேம்                          

கூடு 217 இன் பைாத்ேம் கூற்றின் 60 ஆம் கூட்டில் பேியப்படுேல் தவண்டும்  
கூடு 219 இன் பைாத்ேம் கூற்றின் 130 ஆம் கூட்டில் பேியப்படுேல் 

தவண்டும் 

அட்டவணை  03 B: பிடித்துணவத்ேல் முகவாினால் கழிக்கப்பட்ட பிடித்துணவத்ேல் வாியின் விபரம் (இறுேியானது ேவிர்ந்ே)  

வருைான 

மூலம்/வணக   

பி.ணவ.வ (WHT) 

முகவாின் TIN  

ொன்றிேழ் 

இலக்கம்  

பகாடுப்பன

வுத் ேிகேி  
பபறப்பட்ட வருைாத்ேின் போணக 

பிடித்துணவத்ேல் முகவாினால் 

பெலுத்ேப்பட்ட பிடித்துணவத்ேல் வாி  

220 221 222 223 224 225 

    ரூபா               ெேம் ரூபா               ெேம் 

.1                             

.2                             

.3                             

.4                             

.5 பைாத்ேம்                             

அட்டவணை  03 C: பிடித்துணவத்ேல் முகவர் கழிக்கத்ேவறிய பிடித்துணவத்ேல் வாியின் விபரம் ( இறுேியானது ேவிர்ந்ே)  

பபறப்பட்ட 

ேிகேி 
பபறப்பட்ட வருைானத்ேின் போணக  

பிடித்துணவத்ேல் 

வாிக்குட்பட்டிருப்பவாினால் 

பெலுத்ேப்பட தவண்டிய பி.ணவ.வ  

பகாடுப்பனவு

த் ேிகேி 

பிடித்துணவத்ேல் 

வாிக்குட்பட்டிருப்பவாினால் 

பெலுத்ேப்பட தவண்டிய பி.ணவ.வ 

226 227 228 229 230 

 ரூபா               ெேம் ரூபா               ெேம்  ரூபா               ெேம் 

.1                                    

.2                                    

.3                                    

.4                                    

.5 பைாத்ேம்                                   

(கூடு 225 இன் பைாத்ேம்) + (கூடு 230 இன் பைாத்ேம்) அட்டவணை 04A இன் 243 ஆம் கூட்டில் பேியப்படல் தவண்டும்  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

அட்டவணை  03 D: பிடித்துணவத்ேல் முகவாினால் கழிக்கத்ேவறிய இறுேி பிடித்துணவத்ேல் வாி பகாடுப்பனவின் விபரம் 

பபறப்பட்டத் 

ேிகேி 
பபறப்பட்ட வருைானத் போணக  

பிடித்துணவத்ேல் 

வாிக்குட்பட்டிருப்பவாினால் 

பெலுத்ேப்பட தவண்டிய பி.ணவ.வ 

பகாடுப்பனவு

த் ேிகேி 

பிடித்துணவத்ேல் 

வாிக்குட்பட்டிருப்பவாினால் 

பெலுத்ேப்பட தவண்டிய பி.ணவ.வ 

231 232 233 234 235 

 ரூபா               ெேம் ரூபா               ெேம்  ரூபா               ெேம் 

.1                                    

.2                                    

.3                                    

.4                                    

.5 பைாத்ேம்                                   

அட்டவணை  03 E: பிடித்துணவத்ேல் முகவாினால் கழிப்பனவுக்கு உட்படாே இறுேி பிடித்ேிணவத்ேல் வாியின் விபரம்   

வருைானம் 

பபறப்பட்டத் ேிகேி 
பபறப்பட்ட வருைானத் போணக  

பிடித்துணவத்ேல் 

வாிக்குட்பட்டிருப்பவாினால் 

பெலுத்ேப்பட தவண்டிய பி.ணவ.வ 

பகாடுப்பனவுத் 

ேிகேி 

பிடித்துணவத்ேல் 

வாிக்குட்பட்டிருப்பவாினால் 

பெலுத்ேப்பட தவண்டிய பி.ணவ.வ 

236 237 238 239 240 

 ரூபா               ெேம் ரூபா               ெேம்  ரூபா               ெேம் 

.1                                    

.2                                    

.3                                    

.4                                    

.5 பைாத்ேம்                                   

233 ைற்றும் 238 ஆம் கூடுகளின் பைாத்ே போணகணய கூற்றின் 80 ஆம் கூட்டில் பேியவும் ைற்றும் 

235 ைற்றும் 240 ஆம் கூடுகளின் பைாத்ே போணகணய கூற்றின் 90 ஆம் கூட்டில் பேியவும் 

அட்டவணை 04 A:   வாி வரவு ஒதுக்கீடு 

பங்காளல் 

பபாருளாோர தெணவக் கட்டைம் பங்குடணையில் பிடித்து ணவத்ேல் வாி  
ஏணனய பகாடுப்பனவுகளில் 

பிடித்துணவத்ேல் வாி (225+230) 

241 242 243 

ரூபா               ெேம் ரூபா               ெேம் ரூபா               ெேம் 

A .1                                     

B .2                                     

C .3                                     

D .4                                     

பைாத்ேம் .5                                     

அட்டவணை  04 B:   மூலேன ஈட்டுணக வாி பகாடுப்பனவுகளின் ஒதுக்கீடு/இறுேி பிடித்துணவத்ேல் வாி ைற்றும் ேணகணையளிக்கும் பகாடுப்பனவு 

(ே.பகா.)   

பங்காளர் 

மூலேன ஈட்டுணக வாி பகாடுப்பனவு    இறுேி பிடித்துணவத்ேல் வாியின் ஒதுக்கீடு   ேணகணையளிக்கும் பகாடுப்பனவு  

244 245 246 

ரூபா               ெேம் ரூபா               ெேம் ரூபா               ெேம் 

A .1                                     

B .2                                     

C .3                                     

D .4                                     

பைாத்ேம் .5                                     



 

 

 

 

 

கூடு 

2018.03.31 அன்றுள்ளவாறு  2019.03.31 அன்றுள்ளவாறு              

ரூபா               ெேம் ரூபா               ெேம் 

A B 

வியாபார ணகயிருப்பு 255                         

மூலப்பபாருள் 256                         

குணறதவணல 257                         

வியாபார வருைேி 258                         

ெம்பந்ேப்பட்ட ேரப்பினாிடைிருந்து 

வருைேி 
259                         

வியாபார பெல்ைேி 260                         

ெம்பந்ேப்பட்ட ேரப்பினருக்கு 

பெலுத்ேப்படதவண்டியது 
261                         

 

இந்ே கூற்றில் ேரப்பட்டுள்ள விபரங்கள் யாவும் நான் அறிந்ே வணரயில் உண்ணையானணவயும் ொியானணவயும் என்பதுடன் 

பூரைைானணவயுனம் என நான் பவளிப்படுத்துகின்தறன்.  ேவறான அல்லது பிணழயான கூற்ணற வழங்குவது அல்லது பபாய்யான 

ேகவணல வழங்குவது குற்றைாகும் என்பணே நான் அறிதவன்.  

 

பவளிப்படுத்துநாின் முழுப் பபயர் 
                        

                        

                           
                         போணலதபெி இலக்கம்           

ணகயடக்க 

போணலதபெி 
          

                      ைின்னஞ்ெல்                      

                      
பவளிப்படுத்துநாின் ஒப்பம் 

 

 

ேிகேி: நா நா / ைா ைா / வ வ ல ல 

 

 

 

 
 

அட்டவணை 05:    பங்குடணை வியாபாரத்ேின் விபரங்கள்                                                                                                                                         ரூபா               ெேம் 

வியாபாரப் புரள்வு  - பபாறுப்பு 247             

வியாபாரப் புரள்வு  - விலக்களிப்பு 248             

பைாத்ேப் புரள்வு  (247+ 248) 249             

நிருவாக ைற்றும் ோபன பெலவினங்கள்  250             

விற்பணன ைற்றும் விநிதயாக பெலவினங்கள்  251             

நிேிச்  பெலவினங்கள்  252             

ஏணனய பெலவினங்கள்Other Expenses 253             

தேறிய இலாபம்/ விாிவான வருைானம்  254             

உத்ேிதயாகபூர்வ முத்ேிணர   


