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பங்குடமை – வருைான விபரத்திரட்டு ைற்றும்
அட்டவமைகமை நிரப்புவதற்கான வழிகாட்டி

வரி ைதிப்பீட்டாண்டு
2021/2022
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இந்த அறிவுறுத்தல் ததாகுதி பின்வருவனவற்மை உள்ைடக்கும்;
A. தபாது அறிவுறுத்தல்கள்
B. பங்குடமை
வருைான
விபரத்திரட்டு
ைற்றும்
அட்டவமைகமை பூரைப்படுத்துவதற்கான அறிவுறுத்தல்கள்
விபரத்திரட்டு ைற்றும் அட்டவமைகமை நிரப்புவதற்கு முன்னர் இந்த
அறிவுறுத்தல்கமை வாசிக்குைாறு ககட்டுக்தகாள்ைப்படுகின்றீர்கள்.
கைலதிக விபரங்கள் ைற்றும் விைக்கங்கமை www.ird.gov.lk என்ை
உள்நாட்டு இமைவரித் திமைக்கை இமையத்தை முகப்பினூடாக
தபற்றுக் தகாள்ைலாம்.
A. தபாது அறிவுறுத்தல்கள்
1.

பங்குடமையானது, அதன் வரியிடற்பாலதான வருைானத்தின் மீது
வருைான வரிக்குப் தபாறுப்புமடயதாவதுடன், கைலதிகைாக
ஏதாவது முதலீட்டுச் த ாத்துக்களின் கதறிய தபறுமககளின்
ஈட்டத்தின் மீதான வரிக்கும் தபாறுப்புமடயதாகும்.

2.

விபரத்திரட்டின் வழங்கலும் ைர்ப்பித்தலும்
வழங்கல்
2021/2022 பங்குடமை வருைான விபரத்திரட்டானது, பங்குடமை
வருைானத்தின் மீது வருைான வரி அைவிடத்தக்க நபர்களுக்கு
உள்நாட்டு இமைவரி ஆமையாைர் நாயகத்தினால் வழங்கப்படும்.
இந்த விபரத்திரட்டு ைற்றும் அட்டவமையானது உங்கள்
விருப்புக்குரிய
தைாழியில்
அனுப்பிமவக்கப்பட்டுள்ைது.
(உங்களுக்கு ததாடர்பாடல்கள் ைற்றும் வரி விபரத்திரட்டுகமை
பிறிததாரு தைாழியில் தபை விருப்பம் இருப்பின், நீங்கள்
உடனடியாக உள்நாட்டு இமைவரித் திமைக்கை – வரித லுத்துனர்
க மவ அலகுக்கு ததரிவிக்கவும்.)
ைர்ப்பித்தல்
முமையாக நிரப்பப்பட்ட விபரத்திரட்டு (பங்குடமை வருைான
விபரத்திரட்டு ைற்றும் கட்டாயைான அட்டவமைகள்) ைற்றும்
ஏமனய கதமவப்படுத்தப்படும் ஆவைங்கள், 2022, நவம்பர் 30 ஆம்
திகதி அன்கைா அல்லது அதற்கு முன்னகரா ஏகதனும் பிராந்திய
அலுவலகங்களுக்கு அல்லது உள்நாட்டு இமைவரித் திமைக்கை
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தமலமையகத்திற்கு
அனுப்பிமவக்கலாம்.

கநரடியாககவா

அல்லது

தபாலிகலா

3. வரிக் கணிப்பீடு
பங்குடமையின்
வரிவிதிக்கப்படற்பாலதான
வருைானத்தின்
(ஏகதனும் முதலீட்டு த ாத்துக்களின் கதறிப் தபறுமகயிலிருந்தான
ஈட்டுமக தவிர்த்து) மீது தகாடுப்பனவு த ய்ய கவண்டிய வருைான
வரிமயக் கீகழ தரப்பட்டுள்ை ஏற்புமடய வரி வீதங்கமை
பிரகயாகித்து கணிப்பீடு த ய்தல் கவண்டும்.
வரிவிதிக்கப்படற்பாலதான
வருைானம் (ரூபா)
முதல் 1,000 000
மீதி

வரி வீதம்
0
6%

4. வரிக் தகாடுப்பனவு
ைதிப்பிடப்பட்ட வரியானது காலாண்டு தவமை அடிப்பமடயில்
த லுத்தப்பட்டிருக்க கவண்டும். பின்வரும் அட்டவமையானது
2021/2022
ைதிப்பீட்டாண்டுக்குரிய
காலாண்டு
வரிக்
தகாடுப்பனவுக்கான த லுத்தப்பட கவண்டிய இறுதி திகதி ைற்றும்
தகாடுப்பனவு
காலப்பகுதிக்கான
குறியீடு
என்பவற்மை
விபரிக்கின்ைது.
வரித்
தவமைக் தகாடுப்பனவு
தகாடுப்பனவு
த ய்ய கவண்டிய
இறுதி திகதி
முதலாவது தவமை
2021 ஆகஸ்ட் 15
இரண்டாவது தவமை
2021 நவம்பர் 15
மூன்ைாவது தவமை
2022 தபப்ரவரி 15
நான்காவது தவமை
2022 கை 15

தகாடுப்பனவு காலப்
பகுதிக்கான குறியீடு
21221
21222
21223
21224

நான்கு தவமைக் தகாடுப்பனவுகள், இறுதிக் தகாடுப்பனவு ைற்றும்
ஏற்புமடயதான
வரிவரவுகளின்
தைாத்தம்
2021/2022
வரி
ைதிப்பீட்டாண்டிற்குரிய தைாத்த வரிப் தபாறுப்புக்கு ைைானதாக
இருத்தல் கவண்டும்.
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5.

பங்குடமைதயான்றின்
முதன்மைப்
பங்காைர்
அல்லது
பங்காைரினால் 2020/2021 ைதிப்பீட்டாண்டு ததாடர்பாக பங்குடமை
வருைானத்திரட்டு ைற்றும் அட்டவமைகள் ககாப்பிடப்படுதல்
அவசியைாகும்.

6.

பங்குடமை வருைான விபரத்திரட்டின் அல்லது அட்டவமைகளில்
ஏகதனும் கூடுகள் நிரப்ப கதமவப்படவில்மல எனில், வருைான
விபரத்திரட்டின் அல்லது அட்டவமையின் அந்த கூட்டில் மைபன்
குறியீட்மட (-) இடவும். அட்டவமை ஒன்றில் வழங்கப்பட்ட இடம்
தகவல்கமை நிரப்புவதற்கு கபாதுைானதாகவில்மல எனில், அந்த
வடிவமைப்மப ஒத்த இன்தனாரு இமைப்பில் அதமன வழங்க
கதமவப்படுத்தப்படுகின்றீர்கள்.
ஏகதனும் அட்டவமைகமை நிரப்ப கதமவ இல்மல எனில் அந்த
அட்டவமைக்கு குறுக்காக இல்மல என குறிப்பிடவும்.

7.

தண்டத்திற்கான ஏற்பாடு
பிமழயான விபரத்திரட்டிமன ககாப்பிடல் அல்லது உரிய திகதி
அன்கைா அல்லது அதற்கு முன்னகரா விபரத்திரட்டிமன ககாப்பிட
தவறுதல் என்பவற்றுக்கான தண்ட ஏற்பாடுகள்



வருைான விபரத்திரட்டிமன காலந்தாழ்த்தி ககாப்பிடுவதற்கான
தண்டம் பின்வருவனவற்றுள் அதிகைான ததாமகயாக காைப்படும்

(i) த லுத்த கவண்டிய வரித் ததாமகயின் 5% வீதத்துடன், கைலும்
ககாமவயிடத் தவறும் ஒவ்தவாரு ைாதமும் அல்லது ைாதத்தின்
பகுதிக்கும் த லுத்த கவண்டிய வரியின் 1% வீதம்: ைற்றும்

(ii) ரூபா 50,000/- ைற்றும் நவம்பர் 30 ஆம் திகதியன்கைா அல்லது
அதற்கு முன்னகரா ைர்ப்பிக்கப்பட கவண்டிய விபரத்திரட்டு
ைர்ப்பிக்கப்பட தவறும் ஒவ்தவாரு ைாதமும் அல்லது ஒரு
ைாதத்தின் ஒரு பகுதிக்கு கைலும் ரூபா 10,000/- உம் ஆன ததாமக
த லுத்தப்பட கவண்டும்.
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 உண்மைக்குப் புைம்பான அல்லது தவைான கூற்தைான்மை
வழங்குவதற்கான தண்டமனயானது ரூபா 50,000 அல்லது அக்
கூற்றிமன அடிப்பமடயாக தகாண்டு தீர்ைானிக்கப்பட்ட த லுத்த
கவண்டிய வரிக்குமைப்புத் ததாமக அல்லது மீைப்தபை கவண்டிய
ததாமகயின் அதிகரிப்பு, ஆகிய ததாமககளில் எத்ததாமக
அதிகைானகதா அத் ததாமகயாகும்.
 விபரத்திரட்டிமன ககாமவயிட தவறும் ஆள ொருவர் ரூபா 1
மில்லியமன விஞ் ாத தண்டப்பைத்திற்கு அல்லது ஓராண்டு
காலத்மத விஞ் ாத
சிமைத்தண்டமனக்கு அல்லது அத்
தண்டப்பைம் ைற்றும் சிமைத்தண்டமன ஆகிய இரண்டுக்கும்
ஆைாக கவண்டிகயற்படும்.
தவமைக்
தகாடுப்பனவுகமை
தவறுதலுக்கான தண்ட ஏற்பாடுகள்

உரிய

திகதிகளில்

த லுத்தத்

I. ஒரு வரிக் காலப்பகுதிக்கு உரிய திகதியன்று அல்லது வரி
ைதிப்பீட்டு அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை தகாடுப்பனவுத்
திகதியன்று த லுத்தப்பட கவண்டிய முழுத்ததாமக அல்லது
பகுதி ஒன்றிமன த லுத்த தவறின் த லுத்தப்படகவண்டிய
ஆனால்
த லுத்தப்படாத
வரியின்
20%
இற்கு
தபாறுப்புமடயவராவார்.
II. உள்நாட்டு இமைவரிச் ட்டத்தின் கீழ் உரிய திகதியில் தவமைக்
தகாடுப்பனவு முழுவமதயும் அல்லது பகுதி ஒன்றிமன த லுத்த
தவறின் த லுத்தப்பட கவண்டிய ஆனால் த லுத்தப்படாத
வரியின் 10% இற்கு ைனான தண்டப்பைத்மத த லுத்த
தபாறுப்புமடயவராவார்.


உரிய
திகதியில்
வரித்ததாமக
த லுத்தப்படாதிருப்பின்,
வரித லுத்துநர், 151 ஆம் பிரிவுக்கு (த லுத்துமகக்கான கால
நீடிப்பு) அமைவாக உரிய திகதியிலிருந்து வரி த லுத்துகின்ை
திகதி வமரயிலான காலப்பகுதிக்கான ததாமகயின் மீது வட்டிக்கு
தபாறுப்பாவார். வட்டி வீதைானது ைாதம் ஒன்றுக்கு அல்லது
ைாதத்தின் பகுதி ஒன்றுக்கு 1.5% வட்டி த லுத்தப்படல்
கவண்டும்.
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B. பங்குடமை வருைான விபரத்திரட்டு ைற்றும் அதனுடன் ததாடர்புமடய
அட்டவமைகமை நிரப்புவதற்கான அறிவுறுத்தல்கள்
உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட படிவத் ததாகுதி பிரதானைாக இரண்டு
பகுதிகமைக் தகாண்டுள்ைது;
1.
2.

வருைான விபரத்திரட்டு
வருைான விபரத்திரட்டுக்கான அட்டவமைகள்

I. வருைான விபரத்திரட்டிமனப் பூர்த்தி த ய்வதற்கான அறிவுறுத்தல்கள்


இந்த பகுதி இரு பிரிவுகமைக் தகாண்டுள்ைது;
பிரிவு 1 – வருைானம் ைற்றும் வரி கணிப்பீடு
பிரிவு 2 – தவளிப்படுத்தல் .

பிரிவு 1 – வருைானம் ைற்றும் வரி கணிப்பீடு


இந்த பிரிவு நான்கு பகுதிகமைக் தகாண்டுள்ைது;
பகுதி A
பகுதி B
பகுதி C
பகுதி D

- வரிக்கு தபாறுப்புமடய வருைானம்
- வரிைதிப்பிடற்பாலதான வருைானத்திலிருந்தான
கழிப்பனவுகள்
- த லுத்தப்படத்தக்க வரி கணிப்பீடு
- விலக்களிக்கப்பட்ட ததாமககள்/ஈட்டங்கள் ைற்றும்
இலாபங்கள்

பிரிவு 2 – தவளிப்படுத்தல்


விபரத்திரட்டு அல்லது விபரத்திரட்டின் ஒரு பகுதியானது
அங்கீகரிக்கப்பட்ட கைக்காைர் உட்பட எதாவது ஒரு நபரினால் ஒரு
தகாடுப்பனவுக்காக தயாரிக்கப்பட்டிருந்தால் “ஆம்” எனவும்
அவ்வாறில்மலயன்கைல் “இல்மல” எனவும் குறிப்பிடுக. “ஆம் “
எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பின், தவளிப்படுத்துமகயின் பகுதி A ஐ
பூர்த்தி
த ய்து
அந்நபரினால்
வழங்கப்பட்ட
ான்றிதழ்/
ான்றிதழ்கமை இமைக்கவும்.
இது ததாடர்பாக ஒன்றுக்கு
கைற்பட்ட நபர்கள் ததாடர்புபடும் கபாது கைற்படி விபரங்கமை
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பிறிததாரு இமைப்பில்
இமைக்கவும்.


பூர்த்தி

த ய்து

விபரத்திரட்டுடன்

உள்நாட்டு இமைவரிச் ட்டத்தின் 126 (4) ஆம் பிரிவின் பிரகாரம்,
வரித லுத்துநர்
அல்லது
வரித லுத்துநரினால்
முமையாக
அதிகாரைளிக்கப்பட்ட முகவர், விபரத்திரட்டினது த ம்மைமயயும்
பூரைத்தன்மையிமனயும் அத்தாட்சிப்படுத்தி மகதயாப்பமிடல்
கவண்டும்.
ஆககவ, வரித லுத்துநர் அல்லது வரித லுத்துநரினால் முமையாக
அதிகாரைளிக்கப்பட்ட முகவர், தவளிப்படுத்துமகயின் பகுதி B இல்
அவரது தபயமரக் குறிப்பிட்டு விபரத்திரட்டில் (திகதியுடன்)
மகதயாப்பமிடல் கவண்டும்.

II. வருைான விபரத்திரட்டு – அட்டவமைகமை பூரைப்படுத்துவதற்கான
அறிவுறுத்தல்கள்


பின்வரும் அட்டவமைகள்,
வழங்கப்பட்டுள்ைது.

அட்டவமை இல.
அட்டவமை - 1
அட்டவமை - 2A

வருைான

விபரத்திரட்டுடன்

அட்டவமையின் தபயர்
பங்காைர்களினதும் இலாப பங்கினதும்
விபரங்கள்
வருைானம் ைற்றும் மூலதன ஈட்டுமகயின்
பகிர்வு

அட்டவமை - 2B

பங்குடமையின் விலக்களிக்கப்பட்ட
ததாமககளின் பகிர்வு

அட்டவமை - 3A
அட்டவமை - 3B

மூலதன ஈட்டுமக வரி தகாடுப்பனவு
விபரங்கள்
முகவரினால் கழிக்கப்பட்ட முற்பை
வருைான வரியின் விபரங்கள்

அட்டவமை – 3C

சுய ைதிப்பீட்டுக் தகாடுப்பனவு விபரங்கள்
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அட்டவமை - 4A

த லுத்தப்படற்பாலதான வரி கணிப்பீடு

அட்டவமை - 4B

வரி வரவு

அட்டவமை - 5A

சுய ைதிப்பீட்டுக் தகாடுப்பனவுகள் ைற்றும்
மூலதன ஈட்டுமககள் வரி

அட்டவமை - 5B

தமகமையளிக்கும் தகாடுப்பனவுகள்
ைற்றும் முற்பை வருைான வரி (AIT)

அட்டவமை - 6

பங்குடமை நட்ட சீராக்கங்களின் விபரங்கள்

அட்டவமை - 7

பங்குடமை வியாபாரத்தின் விபரங்கள்

பங்குடமை வருைான விபரத்திரட்டிற்கான அட்டவமைகள்
1. அட்டவமை 1 – பங்காைர்களின் விபரங்கள்
பங்காைர்களின் கதமவயான விபரங்கமை – பங்காைரின் தபயர், வரி
த லுத்துநர் அமடயாை இலக்கம் (TIN), கதசிய அமடயாை அட்மட
இலக்கம், ைற்றும் பங்குடமை இலாபம்/நட்டத்தில் பங்காைரின்
பங்குவீதம் என்பவற்மை பதிவு த ய்து அட்டவமை 1 இமன
பூரைப்படுத்தவும்.
2.

அட்டவமை 2A ைற்றும் 2B – பங்குடமை வருைானத்தின் பகிர்வு
ஒவ்தவாரு பங்காைருக்கும் “அட்டவமை 01” இல் தரப்பட்ட அகத
ஒழுங்கு வரிம யில் தவவ்கவறு வரிகமைப் பயன்படுத்தவும்.

2.1 அட்டவமை 2A:- பங்குடமை வியாபார வருைானத்தின் பகிர்வு
நிரல் 205:

பங்குடமையினால் ஒவ்தவாரு பங்காைருக்கு அல்லது
அவர்கைது வாழ்க்மகத் துமைக்கு த லுத்தப்பட்ட
ம்பைங்கள், கூலிகள் அல்லது க மவக்கான கட்டைங்கள்
என்பவற்றின் தைாத்த ததாமகமய பதியவும்.
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நிரல் 206:

நிரல் 207:

நிரல் 208:

-

பங்குடமையினால் பங்காைர்களுக்கு த லுத்தப்பட்ட
கடன்கள் அல்லது மூலதனத்தின் மீதான ஏகதனும் வட்டி
இன் தைாத்த ததாமகயிமன பதியவும்.
பங்குடமையின்
இலாபத்மதப்
பகிரும்
வீதத்தின்
அடிப்பமடயில், பங்குடமையின் வியாபாரத்திலிருந்தான
மீதி
வருைானத்தின்
ஒவ்தவாரு
பங்காைரினதும்
ஒதுக்கீட்மடப் பதியவும்
நிரல் 208 இல் ஒவ்தவாரு பங்காைருக்குைான ம்பைங்கள்,
கூலிகள், க மவக் கட்டைங்கள், மூலதனம்/கடன் மீதான
வட்டி ைற்றும் பங்குடமையின் வியாபார வருைானத்தின்
மீதி என்பவற்றின் கூட்டுத் ததாமகயிமன பதியவும். 208.5
நிரலிலுள்ை வியாபார வருைானத்தின் கூட்டுத்ததாமகமய
விபரத்திரட்டின் 10 ஆம் நிரலில் உள்ைடக்கவும்.
உதாரைைாக : 205.1+206.1+207.1 ஆகிய கூடுகளின்
தைாத்தத்மத கூடு 208.1 இற்கு
205.2+206.2+207.2 ஆகிய கூடுகளின் தைாத்தத்மத 208.2
இற்கு

பங்குடமை முதலீட்டு வருைானம், ஏமனய வருைானம் ைற்றும்
முதலீட்டு த ாத்தின் கதறிப் தபறுமக மீதான ஈட்டங்கள்
என்பவற்றின் பகிர்வு

நிரல் 209:

ஒவ்தவாரு பங்காைரினதும் முதலீட்டு வருைானத்தின்
பங்கிமன பதியவும். 209.5 ஆம் கூட்டிலுள்ை தைாத்த
முதலீட்டு வருைானத்மத விபரத்திரட்டின் 20 ஆம் நிரலில்
உள்ைடக்கவும். .

நிரல் 210:

ஒவ்ளவொரு பங்கொ ொினதும் ஏனனய வருமொனத்தின்
பங்கினன

பதியவும்.

210.5

ஆம்

கூட்டிலுள்

ளமொத்த ஏனனய வருமொனத்னத விபரத்திரட்டின் 30
ஆம் நிரலில் உள் டக்கவும்.

9

நிரல் 211:

வியாபார வருைானம், முதலீட்டு வருைானம் ைற்றும்
ஏமனய வருைானம் என்பவற்றிலிருந்தான கூட்டுத்
ததாமகமய நிரல் 211 இல் ஒவ்தவாரு பங்காைருக்கும்
தவவ்கவைாகப் பதியவும்..
உதாரைைாக: 208.1+209.1+210.1 இமன கூடு 211.1 இற்கு
208.2+209.2+210.2 இமன கூடு 211.2 இற்கு

நிரல் 212

ஒவ்ளவொரு பங்கொ ொினதும்

முதலீட்டுச் ள ொத்தின்

ததறிப்ளபறுனகயிலிருந்தொன
பங்கினன
ளமொத்த

பதியவும்.

212.5

முதலீட்டுச்

ததறிப்ளபறுனகயிலிருந்தொன

ஈட்டுனகயின்
ஆம்

கூட்டிலுள்
ள ொத்தின்
ஈட்டுனகனய

விபரத்திரட்டின் 40 ஆம் நிரலில் உள் டக்கவும்.
2.2

அட்டவமை 2B: பங்குடமையின் விலக்களிக்கப்பட்ட ததாமககள்/
ஈட்டுமககளின் பகிர்வு

நிரல் 213

பங்குடமையினால் ஒவ்தவாரு பங்காைருக்கும் (முழு வரி
ைதிப்பீட்டாண்டிற்கும்) பகிரப்பட்ட விலக்களிக்கப்பட்ட
ததாமககள்/
ஈட்டுமககள்
ைற்றும்
இலாபங்கள்
என்பவற்றின் தபறுைதிமய பதியவும்.

நிரல்213 A

213
நிரலில்
தவளிப்படுத்தப்பட்ட
அவ்வாைான
விலக்களிக்கப்பட்ட
வருைானம் பற்றிய விபரங்கமை
உள்ைடக்கவும்.

3. அட்டவமை 3: பங்குடமை வருைானத்தின் மீது த லுத்தப்பட்ட வரி
இந்த அட்டவனை முக்கியமொக 3A, 3B, 3C, ஆகிய மூன்று உப
அட்டவனைகன க் ளகொண்டுள் து.
3.1

அட்டவமை 3A: மூலதன ஈட்டுமக வரி ததாடர்பான விபரம்

நிரல் 214

:

முதலீட்டுச் த ாத்துக்களின் கதறிப்தபறுமக திகதிமய
214 நிரலில் உள்ைடக்கவும்.
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நிரல் 215
ைற்றும்
216

:

2021/2022 ைதிப்பீட்டாண்டு ததாடர்பாக முதலீட்டு
த ாத்துக்களின் கதறிப்தபறுமகயின் ஈட்டுமகயில்
10% இல் மூலதன ஈட்டுமக வரித் ததாமக
த லுத்தப்பட்ட திகதி, த லுத்தப்பட்ட அத்ததாமக
ததாடர்பான விபரம் முமைமய 215, 216 நிரல்களில்
பதியவும்.

3.2

அட்டவமை 3B: முகவரினால் கழிக்கப்பட்ட முற்பை வருைான
வரியின் விபரங்கள்.
முகவரினால் கழிக்கப்பட்ட முற்பை வருைான வரிக் தகாடுப்பனவுகள்
217 இருந்து 222 வமரயான நிரல்களின் ஒவ்தவாரு நிரலிலும் பதியவும்.
கழிக்கப்பட்ட முற்பை வருைான வரிகளின் தைாத்தம் 222.5 கூட்டில்
பதியவும்.
3.3

அட்டவமை 3C: சுய ைதிப்பீட்டு வரிக் தகாடுப்பனவுகள் (மூலதன
ஈட்டுமக வரி தவிர்ந்த)

தவமைக் தகாடுப்பனவுகள், இறுதிக் தகாடுப்பனவுகளின் திகதிகள்
ைற்றும் த லுத்தப்பட்ட
ததாமககமை தகாடுக்கப்பட்டுள்ை
நிரல்களில் பதியவும். 228.2 கூட்டின் தைாத்தத்மத அட்டவமையின் 236
கூட்டில் பதியவும்.
4.

அட்டவமை 4: வரிவிதிக்கப்படற்பாலதான வருைானம், வரிப்
தபாறுப்பு ைற்றும் வரி வரவுகமை கணித்தல்
அட்டவமை 4A ைற்றும் 4B ஆனது
வரிவிதிக்கப்படற்பாலதான
வருைானம், வரி தபாறுப்பு ைற்றும் பங்குடமைக்குரிய வரி வரவுகமை
கணிப்பதற்கு வ தியளிக்கின்ைது.
4.1 அட்டவமை 4A: த லுத்தகவண்டிய வரிக் கணித்தல்
-

பங்குடமையின் வரிவிதிக்கப்படற்பாலதான வருைானம்

பங்குடமை வருைானத்மத (முதலீட்டுச் த ாத்துக்களின் கதறிப்தபறுமக
மீதான ஈட்டங்கள் தவிர்ந்த) கூடு 229 இல் பதியவும். பங்குடமைகைானது
வருடதைான்றுக்கு ரூபா 1,000,000 நிவாரைத்திற்கு உரித்துமடயதாகும்.
மீதமுள்ை வரிவிதிக்கப்படற்பாலதான வருைானைானது 6% வீத
வருைானவரி த லுத்துவதற்கு தபாறுப்பாகும்.
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-

கவைாண்மை பதனிடுமக அல்லது உற்பத்தியுடன் க ர்த்து
கவைாண்மையில் ஈடுபட்டுள்ை நபர்கள் மீதான வரி
இலங்மகயில்
கவைாண்மை
பதனிடுமக
அல்லது
உற்பத்தியுடன் க ர்த்து கவைாண்மையில் ஈடுபட்டுள்ை நபர்கள்
2020/2021
ஆம்
வரிைதிப்பீட்டாண்டிலிருந்து
ஐந்து
வருடங்களுக்கு அத்தமகய நடவடிக்மக ததாடர்பிலான
த லுத்தப்படற்பாலதான வரிப் பங்கிலிருந்து 25% குமைப்புக்கு
உரித்துமடயவர்கள் ஆவர்.
தைாத்த பங்குடமை வரி ைற்றும் ஏற்புமடய அடிப்பமடமய
பிரகயாகித்து கவைாண்மை வியாபாரம் ததாடர்பிலான
வரியிடற்பாலதான ததாமகயின் விகிதா ாரத்மத கணித்து, கூடு
232.B.1 இல் பதியவும். 25% வரிக் குமைப்பு ததாமகமய கணித்து
அத்ததாமகமய கூடு 232.B.3 இல் பதியவும்

-

முதலீட்டுச் த ாத்தின் கதறிப்தபறுமக மீதான ஈட்டுமகயில் வரி

முதலீட்டுச் த ாத்தின் கதறிப்தபறுமக மீதான தைாத்த ஈட்டுமகமய கூடு
233 இல பதியவும். அத்துடன் 10% வரி வீதத்திமன பிரகயாகித்து வரிப்
தபாறுப்பிமன கணிக்கவும்.
4.2 அட்டவமை 4B: வரி வரவு
கிமடக்கத்தக்க வரி வரவுகள் தரப்பட்ட கூடுகளில் பதியப்பட முடியும்.
-

தவளிநாட்டு வரி வரவு (கூடு 234)

இரட்மட வரி தவிர்ப்பு ஒப்பந்தத்தின் கீழான தவளிநாட்டு வரி வரவு
அடங்கலாக
ஏகதனும்
தவளிநாட்டு
வரி
நிவாரைங்களுக்கு
உரித்துமடயவராயின், அத்தமகய ததாமகயிமன அட்டவமை 4Bஇன்
கூடு 234 ஆம் கூட்டில் பதியவும்.
தவளிநாட்டு வரி வரவானது,
உள்நாட்டு இமைவரிச் ட்டத்தின் பிரிவு 80 ஏற்பாடுகளிற்கு அமைவாக
ககாரப்பட கவண்டும்.
-

முதலீட்டுச் த ாத்துக்களின் கதறிப் தபறுமகயிலிருந்தான ஈட்டுமக
மீது த லுத்தப்பட்ட வரி (கூடு 235)

2021/2022
வரி
ைதிப்பீட்டாண்டில்
முதலீட்டு
த ாத்துக்களின்
கதறிப்தபறுமகயிலிருந்தான ஈட்டுமக மீது த லுத்தப்பட்ட தைாத்த
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வரியிமன கூடு 235 இல் பதியவும். (அட்டவமை 3A இன் 216.5 ஆம்
கூட்டிலுள்ை ததாமக)
-

முற்பை வருைான வரி (கூடு 236)

முகவதராருவரினால் கழிக்கப்பட்ட தைாத்த முற்பை வருைான வரி 236
கூட்டில் பதியவும்.
-

சுய ைதிப்பீடு மீதான தகாடுப்பனவு (கூடு 237)

3C அட்டவமையின் 228.2
ஆம் கூட்டில் நான்கு தவமைக்
தகாடுப்பனவுகள் ைற்றும் இறுதிக் தகாடுப்பனவுகளின் திரட்டிய
ததாமகமய உள்ைடக்கவும்.
238 ஆம் கூட்டிலுள்ை தைாத்த வரி வரவிமன பிரதான விபரத்திரட்டின் 110
ஆம் கூட்டில் பதியவும்.
5

பங்குதாரர்களுக்கு
வரிக் தகாடுப்பனவு, தமகமை தபறும்
தகாடுப்பனவுகள் ைற்றும் முற்பை வருைான வரிவரவிமன ஒதுக்கீடு
த ய்தல்

5.1

அட்டவமை 5A: சுய ைதிப்பீட்டுக் தகாடுப்பனவுகள் ைற்றும்
மூலதன ஈட்டுமக வரி

நிரல் 239

:

நிரல் 240

:

பங்குடமையினால்
த லுத்தப்பட்ட சுய ைதிப்பீட்டு
தவமைக்தகாடுப்பனவுகள்
ைற்றும்
இறுதிக்
தகாடுப்பனவின்
கூட்டுத்ததாமகமய
ஒவ்தவாரு
பங்காைர்களிமடகயயும் பகிரப்பட்டு தவவ்கவைாக
பதியவும். 239 ஆம் நிரலில் கூட்டுத் ததாமக 3C
அட்டவமையின்
228.2
ஆம்
கூட்டின்
கூட்டுத்ததாமகயுடன் ைைானதாக இருத்தல் கவண்டும்.
பங்காைர்களினால் த லுத்தப்பட்ட மூலதன ஈட்டுமக
வரிமய ஒவ்தவாரு பங்காைர்களிமடகய பகிரப்பட்டு
காண்பிப்பதற்கு இந்நிரமலப் பயன்படுத்தவும். 240 ஆம்
நிரலில் கூட்டுத் ததாமக 3A அட்டவமையின் 216.5 ஆம்
கூட்டுத்ததாமகயுடன் ைைானதாக இருத்தல் கவண்டும்
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பங்குடமை வருைானத்தின் மீது பங்குடமையால் த லுத்தப்பட்ட
தவமைக்
தகாடுப்பனவானது,
பங்காைருக்கு
ஒதுக்கப்படுதல்
கவண்டும். எவ்வாைாயினும், பங்காைருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வரியின்
அத்தமகய பங்கின் ஏகதனும் கைலதிகத் ததாமகயில் அவருக்கு உரித்து
கிமடயாது.
ஆயினும்
பங்காைர்கள்
அதமன
அடுத்த
வரிைதிப்பீட்டாண்டில் வரி வரவாக ககாருவதற்கு ைட்டுகை
உரித்துமடயவர் ஆவர்.
5.2 அட்டவமை 5B: தமகமைதபறும் ைற்றும் முற்பை வருைான வரி
(AIT)

6.

நிரல் 241

:

பங்குடமையினால்
த லுத்தப்பட்ட திரட்டிய
தமகமைகமைப்
தபறும்
தகாடுப்பனவுகமை
பங்காைர்களிமடகய பகிர்ந்தளிக்கவும்.

நிரல் 242

:

பங்குடமை வருைானம் மீது கழிக்கப்பட்ட முற்பை
வருைான வரிமய பங்காைர்களிமடகய பகிர்ந்து
காண்பிப்பதற்கு இந் நிரமலப் பயன்படுத்தவும். 242
ஆம் நிரலில் கூட்டுத் ததாமகமய 3B அட்டவமையின்
225.5 ஆம் கூட்டின் தபறுைதியுடன் ைைானதாக
இருத்தல் கவண்டும்.

அட்டவமை 6: பங்குடமை நட்ட சீராக்கலின் விபரங்கள்

2021/2022 ஆம் வரிைதிப்பீட்டாண்டிற்குரிய வியாபாரம், முதலீடு ைற்றும்
விலக்களிப்பு நட்டங்களின் விபரங்கமை முமைகய கூடுகள் 243.2, 244.2
ைற்றும் 245.2 என்பவற்மைப் பயன்படுத்தி பதியவும். அட்டவமை 6
இமனப் பயன்படுத்தி 2021/2022 ஆம் வரிைதிப்பீட்டாண்டிற்குரிய
பங்குடமையின்
ஒவ்தவாரு
வருைான
மூலத்திலிருந்தான
கழிக்கப்படக்கூடிய நட்டத்மத பதியவும்.
7.

அட்டவமை 7: பங்குடமை வியாபாரத்தின் விபரங்கள்

246 முதல் 253 வமரயிலான கூடுகமை இலாப நட்ட கைக்குகளின்
விபரங்கமை தவளிப்படுத்த பயன்படுத்தவும். 254 முதல் 260
வமரயிலான கூடுகமை பங்குடமையின் ஐந்ததாமக விபரங்கமை
தவளிப்படுத்த பயன்படுத்தவும்.
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