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பங்குடமை வருைானத்தின் கூற்று ைற்றுை்  

அடட்வமைகமை நிரப்புவதற்க்கான வழிகாட்டி  
 

வரி ைதிப்பீட்டாை்டு 2018/2019 
 

2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உண்ணாட்டரசிறைச ்

சட்டத்தின் ஏை்பாடுகளுக்கு அறமவாக (உ.இ. சட்டம்) 

பங்குடறமகள், வரியிடத்தக்க வருமானத்தில் வருமான வரிறை 

சசலுத்த சபாறுப்புறடைதாகாது, ஆயினும்  உ.இ. சடட்த்தின் 

முதலாம் அடட்வறணயில் குறிபிடப்படட்ுள்ள வீதத்தில் 

பங்காளருக்கு ஒதுக்கீடு சசை்ைப்படட்ுள்ள பங்குக்கு 

பிடித்துறவத்தல் வரியிறன சசலுத்த கடப்பாடுறடைதாகின்ைது  

 

கூை்று மை்றும் அடட்வறணகறள நிரப்புவதை்கு முன்னர,் 

அறிவுறுத்தல்கறள கட்டாைமாக வாசிக்கவும்.  

இந்த அறிவுறுத்தல் சதாகுதி பின்வருவனவை்றைக் 

சகாண்டுள்ளது;  

- சபாது அறிவுறுத்தல்கள்  

 

- பங்குடறமக் கூை்று மை்றும் அடட்வறணகறள 

நிரப்புவதை்க்கான அறிவுறுத்தல்கள்.   

 
 

பகுதி 1 

பபாது அறிவுறுத்தல்கை் 
 

 ஒவ்சவாரு பங்குடறமயும் அதன் 

சசைை்பாடுகளிலிருந்தான வருமானம், கழிப்பனவுகள், 

ஈடட்ுறககள், நடட்ங்கள் பபான்ைவை்றை 

அறிக்றகயிடுவதை்கு பங்குடறம வருமான கூை்றிறன 

பகாப்பிடுதல் பவண்டும், ஆயினும், அது அத்தறகை 

வருமானத்தில்  வருமான வரிறை சசலுத்த 

கடப்பாடை்ைதாகும். அதை்கு பதிலாக, பங்குடறமைானது 

பங்குதாரரக்ளுக்கு ஒதுக்கியுள்ள பங்குடறம 
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வருமானத்தின் பங்கிலிருந்து பிடித்து றவத்தல் 

வரியிறன கழிப்பதை்கு சபாறுப்புறடைதாகும். 

ஒவ்சவாரு பங்குதாரரும் அவரது தனிநபர ் வரி 

விபரத்திரட்டில் அவரது பங்குடறம வருமானம் அல்லது 

நட்டத்திறன சவளிப்படுத்தல் பவண்டும்.  

 

 2018/2019 ஆம் வரி மதிப்பீட்டாண்டின் 2018.04.10 முதல் 

2019.03.21 வறரயிலான காலப்பகுதிக்கு வதிவுள்ள 

பங்குடறமகள் மை்றும் வதிவை்ை பங்குடறம 

விைாபாரம், முதலீடு மை்றும் ஏறனை 

மூலங்களிலிருந்தான வருமானத்றத சவளிப்படுத்த 

பவண்டப்படுகின்ைனர.்  

  

 வதிவுள்ள பங்குடறமயுறடை விடைத்தில் வரி 

மதிப்பிடை்பாலதான வருமானமானது அவ் வரி 

மதிப்பீட்டாண்டுக்கான விைாபாரம், முதலீடு அல்லது 

ஏறனை மூலத்திலிருந்தானது ஆகும். அம்மூலமானது 

எங்சகங்கு எழுகின்ைதாயிருப்பினும், அதிலிருந்தான 

வருமானம் என்பது ஆகும். வதிவை்ை பங்குடறம 

விடைத்தில் அவ்வருமானமானது இலங்றகயில் 

எழுகின்ை அல்லது இலங்றகயிலுள்ள 

மூலசமான்றிலிருந்து சபைப்படுகின்ை அளவுக்கு, அவ் 

வரி மதிப்பீட்டாண்டுக்கான விைாபாரம், முதலீடு 

அல்லது பவறு மூலத்திலிருந்தான அப் பங்குடறமயின் 

வருமானமுமாகும்.  
 

 இக் கூை்று நீங்கள் விரும்பும்  சமாழியில் உங்களுக்கு 

அனுப்பப்படுகின்ைது. [அடுத்த முறை சதாடரப்ுகள் 

மை்றும் வரி விபரத்திரடட்ுகறள பவறு சமாழியில் சபை 

விரும்பின், உை்நாடட்ு இமறவரித் திமைக்கைை் – 

வாடிக்மகயாைர ் தகவல்கை் இற்மறப்படுத்துை் 

அலகு/ வரிபெலுத்துநர ் செமவ அலகிற்கு 

உடனடியாக அறிவிக்கவுை்]. 

 

 முந்றதை பங்காளர ் அல்லது பங்குடறமயின் 

பங்குதாரர ் ஒருவர,் 2018/2019 ஆம் வரி 

மதிப்பீட்டாண்டுக்கு கூை்று, அட்டவறணகள் மை்றும் 

சசாத்துக்ளினதும் சபாறுப்புக்களினதும் 
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சவளிப்படுத்தல் கூை்று என்பவை்றை பகாப்பிட 

பவண்டப்படுகின்ைனர.்  

 

(பமலதிக தகவலுக்கு, 2018/2019 தனிநபர ் வருமான வரி 

விபரதிரடட்ுக்கான வழிகாடட்ிறையும் வாசிக்கவும்.)

  

 

 கூை்று அல்லது அட்டவறணகளில் உள்ள கூடுகள் நிரப்ப 

பதறவப்படாதவிடதத்ு அந்த கூட்டினுள் அல்லது 

அட்டவறணயினுள் றைபன் (-) குறியீடற்ட மடட்ும் 

குறிப்பிடுங்கள். அட்டவறணயில் எழுதுவதை்கு 

வழங்கப்படட்ுள்ள இடம் பபாதுமாக 

காணப்படாதவிடதத்ு அதறன தரப்பட்ட வடிவறமப்பில் 

இறணப்பாக வழங்கப்படுதல் பவண்டும்.   

 

 முறைைாக பூரணப்படுத்தப்பட்ட கூை்று, 

அட்டவறணகள் மை்றும் பதறவைான ஆவணங்கறள 

உை்நாடட்ு இமறவரித் திமைக்கை தமலமை 

அலுவலகை் அல்லது ஏசதனுை் பிராந்திய 

அலுவலகங்களுக்கு 2019, நவை்பர் 30 ஆை் 

திகதியன்சறா அதற்கு முன்னசரா 

கிமடக்கத்தக்கவாறு தபாலில் அல்லது சநரடியாக 

அனுப்பிமவக்கப்படுதல் சவை்டுை்.   

 

 உள்நாடட்ு இறைவரித் திறணக்களத்திை்கு கூை்று 

கிறடக்கப்சபை்ைபபாது இடப்படும் முத்திறர தினபம 

பகாப்பிடப்படட் தினமாக கருதப்படும். தபாலில் 

அனுப்பப்பட்டிருப்பின் தபால் அறடைாள முத்திறர 

திகதியிலிருந்து நான்கு நாடக்ளினுள் என கருதப்படும்.  

 

 உள்நாடட்ு இறைவரித் திறணக்களமானது பங்குடறம 

வருமான கூை்றிறன சமரப்்பிக்கும் சபாருடட்ு உள்நாடட்ு 

இறைவரித் திறணக்களத்தின் இறணைதளத்தினூடாக 

இலத்திரனிைல் பசறவறை வழங்குகிவருகின்ைது.  

இலத்திரனிைல் பகாறவயிடல் இரண்டு வறககளில் 

பமை்சகாள்ள முடியும். 
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 நிகழ்நிமல ெைரப்்பிப்பு (Online submission):  
 

உள்நாடட்ு இறைவரித் திறணக்கள இறணைதள 

முகப்பின் இ-பசறவயில் வழங்கப்படட்ுள்ள 

இறடமுகங்கறளப் பைன்படுத்தி கூை்றிறன 

சமரப்்பித்தல். 

 

 நிகழ்நிமல அல்லாத ெைரப்ிப்பு (Offline submission): 
 

உள்நாடட்ு இறைவரித் திறணக்கள இறணைதள 

முகப்பிலிருந்து குறிப்பிட்ட படிவங்களின் 

சமன்பிரதிறை தரவிைக்கம் சசை்து அதறன 

இறணைத்தள சதாடரப்ை்று பூரணப்படுத்திைதன் 

பின்னர,் உள்நாடட்ு இறைவரித் திறணக்கள 

இறணைதள முகப்பின் இ-பசறவறைப் பைன்படுத்தி 

தரபவை்ைம் சசை்வதன் மூலம் விபரத்திரடட்ிறன 

சமரப்்பிக்கலாம்.  

 

குறிப்பு: - உரிய திகதியில் சகாப்பிடத்தவறிய அல்லது 

பிமழயான கூற்றிமன சைற்பகாை்ளுை் ஆபைாருவர் மீது 

தை்டப்பைை் அறவிட ெட்டத்தில்  ஏற்பாடுகை் 

பெய்யப்படட்ுை்ைன.  

 
 

பகுதி II 
 

பங்குடமை வருைானக் கூற்று ைற்றுை் அட்டவமைகமை 

நிரப்புவதற்க்கான  

அறிவுறுத்தல்கை்  

 

உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட படிவத்சதாகுதி  பிரதானமாக மூன்று 

பகுதிகறளக் சகாண்டுள்ளது.  

 

1. பங்குடமை வருைானத்தின் கூற்று, 

2. பங்குடமை வருைானக் கூற்றின் அட்டவமைகை், 

3. பொத்துக்கைினதுை் பபாறுப்புக்கைினதுை் கூற்று. 

 

1. பங்குடறம வருமானத்தின் கூை்று இரண்டு பகுதிகறளக் 

சகாண்டுள்ளது.  
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  பிரிவு 01 

 1.1 – பங்குடமை வருைானத்தில் பிடித்து 

மவத்தல் வரியிமன (பி.மவ.வ) 

கைித்தல்  

 1.2 – முதலீடட்ுெ ் பொத்தின் சதறிப் 

பபறுமகயிலிருந்தான ஈடட்ுமக. 

 பிரிவு 02 

 பவைிப்படுத்தல் 
 

2. பங்குடறம வருமான கூை்றிை்கான அடட்வறணகள்   
 

 

இக்கூை்று, பதிசனாரு அட்டவறணகறளக் 

சகாண்டுள்ளது: 

 அடட்வமை 01 : பங்குதாரரின் விபரங்கள் 

அடட்வமை 02 A : பங்குடறம வருமானம் மை்றும் 

விலக்களிப்பு சதாறகளின் பகிரல்  

அடட்வமை 02 B : பங்குடறம மூலதன ஈடட்ுறக வரி 

மை்றும் இறுதி பிடித்து றவத்தல் வரி 

சகாடுப்பனவுகளின் பகிரல்  

அடட்வமை 03 A : பங்குடறம வருமானத்திலிருந்தான 

பிடித்து றவத்தல் வரி சகாடுப்பனவுகள் 

மை்றும் மூலதன ஈடட்ுறககளின் பகிரல்   

அடட்வமை 03 B : பிடித்துறவத்தல் முகவரினால் 

கழிக்கப்படட் பிடித்து றவத்தல் 

வரியின் விபரங்கள் (இறுதிைானது 

தவிரந்்த)  

அடட்வமை 03 C : பிடித்துறவத்தல் முகவரினால் 

கழிக்கத ் தவறிை பிடித்து றவத்தல் 

வரியின் விபரங்கள் (இறுதிைானது 

தவிரந்்த)  

அடட்வமை 03 D : பிடித்துறவத்தல் முகவரினால் 

கழிக்கப்படத் தவறிை இறுதி பிடித்து 

றவத்தல் வரியின் விபரங்கள் 

அடட்வமை 03E : பிடித்துறவத்தல் முகவரினால் 

கழிப்பனவுக்குட்படாத இறுதி பிடித்து 

றவத்தல் வரி சகாடுப்பனவுகளின் 

விபரம்.  
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அடட்வமை 04A : வரி வரவு ஒதுக்கீடு  

அடட்வமை 04B : முதலீடட்ு ஈடட்ுறக வரி 

சகாடுப்பனவுகள்/இறுதி பிடிதத்ு 

றவத்தல் வரி மை்றும் 

தறகறமைளிக்கும் சகாடுப்பனவின் 

ஒதுக்கீடு  

அடட்வமை 05 : பங்குடறம விைாபாரத்தின் விபரங்கள்  

 
 

1. பங்குடமை வருைானத்தின் கூற்று  

பிரிவு -01 

1.1: பங்குடமை வருைானத்தின் பிடித்து மவத்தல் வரியின் 

கைிப்பீடு   

 உண்ணாட்டரசிறைச ் சட்டத்தின் ஏை்பாடுகளின் பிரகாரம், 

பங்குடறமயின் விைாபாரம், முதலீடு மை்றும் ஏறனை 

மூலங்களின் வருமானத்திலிருந்தான வரி மதிப்பிடத்தக்க 

வருமானத்றத கணிக்க பவண்டப்படுகின்றீரக்ள்.  அதத்ுடன் 

அத்தறகை வருமானத்றத பினவருமாறு கூை்றில் 

சவளிப்படுத்தவும்.   

 

கூடு 10  -   வியாபார வருைானை் 

கூடு 20  -   முதலீடட்ு வருைானை் 

கூடு 30  -   ஏமனய வருைானை் 

 

 பங்குடறம மை்றும் அதன் பங்குதாரரக்ளிறடபை கீபழ 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள ஏை்பாடுகள் அங்கீகரிக்கப்பட 

முடிைாது என்பதுடன் அறவ சதாடரப்ுறடை 

இலாபங்களுடன் திரும்பவும் மீள கூட்டப்பட பவண்டும் 

என்பறத கவனத்தில் சகாள்ளவும்.  [சட்டத்தின் 53(7) ஆம் 

பிரிவு] 

(a)  பங்குடறமக்கு பங்குதாரரினால் 

பமை்சகாள்ளப்படட் கடன் மை்றும் அது சதாடரப்ில் 

சசலுத்தப்பட்ட ஏதாவது வடட்ி; மை்றும்  
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(b)  பங்குடறமக்கு பங்குதாரரினால் வழங்கப்பட்ட 

பசறவகள் (ஊழிைம் அடங்கலாக) மை்றும் 

ஊழிைம் சதாடரப்ில் சகாடுப்பனவு சசை்ைப்பட 

பவண்டிை ஏபதனும் பசறவக் கட்டணம் அல்லது 

வருமானம்.  

 கூடுகள் 10, 20 மை்றும் 30 களின் கூடட்ுத்சதாறக 40 ஆை் 

கூடட்ில் “பைாத்த பங்குடமை வருைானை்”  ஆக 

சவளிப்படுத்தப்படுதல் பவண்டும்.  

 சமாத்த பங்குடறம வருமானத்திலிருந்து [கூடு 40], 8% 

பங்குடறம பிடித்து றவத்தல் வரி கணிக்கப்படட்ு “கூடு 50”  

இல் பதிைப்படுதல் பவண்டும். . 

 பிடித்துறவத்தல் முகவரினால்/முகவரக்ளினால் 

பிடித்துறவத்தல் வரி கழிக்கப்படாத, பங்குடறமயினால் 

சபைப்பட்ட இறுதி பிடித்துறவத்தல் சகாடுப்பனவுகளின் 

சதாறகயில் (பிடிதத்ுறவக்கப்பட்டிருப்பவரினால்) 

சசலுத்தப்பட பவண்டிை இறுதி பிடித்துறவத்தல் வரிறை 

(பி.றவ.வ) சவளிப்படுத்துவதை்கு “கூடு 80” இறனப் 

பைன்படுத்தவும்.  

 

(“அடட்வமை 3D” மை்றும் “அடட்வமை 3E” இன் முமறசய 

“கூடு 233” மை்றும் கூடு 238 இன் சமாத்தத்றத “கூடு 80” 

இை்கு சகாண்டு சசல்லவும்) 

 

 பமலுள்ள சதாறகயிலிருந்து பிடித்துறவதத்ல் 

முகவரினால்/முகவரக்ளினால் பிடித்துறவத்தல் வரி 

கழிக்கப்படாத, பங்குடறமயினால் சபைப்பட்ட இறுதி 

பிடித்துறவத்தல் சகாடுப்பனவுகளின் சதாறகயில் 

(பிடித்துறவக்கப்படட்ிருப்பவரினால்) சசலுத்தப்பட்ட இறுதி 

பிடித்துறவத்தல் வரிறை (பி.றவ.வ) “கூடு 90” இல் பதிைவும்.  

 

(“அடட்வமை 3D” மை்றும் “அடட்வமை 3E” இன் “கூடு 235” 

மை்றும் கூடு 240 இன் சமாத்தம் “கூடு 90” இல் 

பதிைப்படுதல் பவண்டும்) 
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1.2: முதலீடட்ுெ ் பொத்தின் சதறிப்பபறுமக மீதான 

ஈடட்ுமககை்  

உண்ணாட்டரசிறைச ் சட்டத்தில் IV ஆம் அத்திைாைத்தின் 

ஏை்பாடுகளுக்கறமவாக கணிக்கப்பட்ட பங்குடறமயினால், 

முதலீடட்ுச ் சசாத்தின் (மூலதன ஈடட்ுறக) பதறிப் 

சபறுறகயிலிருந்தான ஏபதனும் ஈடட்ுறகறை 

சவளிப்படுத்தவும். (வரி மதிப்பீட்டாண்டின் பபாது 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட மூலதன ஈடட்ுறக விபரத்திரட்டின் திரட்டிை 

சதாறக)  

 

மூலதன ஈடட்ுறக வருமானமானது இந்த வரிமதிப்பீடட்ாண்டின் 

முதலீடட்ு வருமானத்தின் ஒரு பகுதிைாக இருந்த பபாதிலும், இந்த 

அட்டவறணயின் “கூடு 20” இன் கீழ் முதலீடட்ு வருமானதத்ின் கீழ் 

இதறன உள்ளடக்கத் பதறவயில்றல.  

 

 

பிரிவு – 02 

1.3: பவைிப்படுத்துமக 

 பகுதி A 

 

உண்ணாட்டரசிறைச ் சட்டத்தின் 126 (5) ஆம் பிரிவின் பிரகாரம், 

கூை்று அல்லது கூை்றின் ஒரு பகுதி வரிசசலுத்துநரின் முழு பநர 

ஊழிைர ் தவிரந்்த, அங்கீகரிக்கப்பட்ட கணக்காளர ் அடங்களாக 

சகாடுப்பனவுக்காக பிறிசதாருவரினால் 

தைாரிக்கப்பட்டிருப்பின் அப் பிறிசதாரு நபரும் விபரதத்ிரட்டில் 

றகசைாப்பம் இடுதல் பவண்டும்.   

ஆகபவ, கூை்றிறன அல்லது கூை்றின் ஒரு பகுதிறை 

பூரணப்படுத்துவதில் ஈடுபட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட கணக்காளர ்

அல்லது பவறு எவபரனும் அதிகாரமளிக்கப்படட் நபர,் கூை்றின் 

பிரிவு 02 இன் பகுதி A இல் அவரது சபைர ் மை்றும் பதவிப் 

சபைறரக் குறிப்பிடட்ு கூை்றில் (திகதியுடன்) றகசைாப்பம் 

இடுதல் பவண்டும்.  
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 பகுதி B 

உண்ணாட்டரசிறைச ் சட்டதத்ின் 126 (4) ஆம் பிரிவின் பிரகாரம், 

வரிசசலுத்துநர ் அல்லது வரிசசலுத்துநரினால் முறைைாக 

அதிகாரமளிக்கப்படட் முகவர,் கூை்று சரிைானது எனவும் 

பூரணமானது எனவும் றகசைாப்பமிடல் பவண்டும்.   

ஆகபவ, வரிசசலுத்துநர ் (முன்பனாடி பங்குதாரர ் அல்லது 

பங்குதாரர ் ஒருவர)் அல்லது வரிசசலுத்துநரினால் முறைைாக 

அதிகாரமளிக்கப்படட் முகவர,் கூை்றின் பிரிவு 02 இன் பகுதி B 

இல் அவரது சபைறரக் குறிப்பிடட்ு (திகதியுடன்) 

றகசைாப்பமிடல் பவண்டும்.  

 

2. பங்குடமை வருைான கூற்றிற்கான அடட்வமைகை்  

 

கூை்ைானது பிரதானமாக 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4A, 4B, 5. ஆகிை 

பதிசனாரு அடட்வறணகறளக் சகாண்டுள்ளது.  

 

2.1   அட்டவமை 01– பங்குதாரரக்ைின் விபரை்  

பங்குதாரரின் பதறவைான விபரங்கறள - பங்குதாரரின் 

சபைர,் வரி சசலுத்துநர ் அறடைாள இலக்கம் (TIN), சதசிய 

அமடயாை அடம்ட இலக்கை், ைற்றுை் பங்குடமை 

இலாபை்/நடட்த்தில் பங்குதாரரின்  பங்கு என்பவை்றை பதிவு 

சசை்து அடட்வறண 1 இறன பூரணப்படுத்தவும்.  

 
 

 

2.2 அடட்வமை 02A ைற்றுை் 2B – பங்குடமை வருைானத்மத 

பகிரத்ல்   
 

 

 02A- பங்குடமை வருைானத்மத பகிரத்லுை் விலக்கைிப்புத் 

பதாமககளுை்.  

 

– பங்குதாரரக்ளுக்கு விைாபார வருமானதற்தப் பகிரத்ல் 

(“அட்டவறண 01” இலுள்ளவாைான வரிறசக்கிரமத்தில் 
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ஒவ்சவாரு பங்குதாரருக்கும் நிரலிலுள்ள சவவ்பவறு 

வரிறசகறளப் பைன்படுத்தவும்)  

 

- முதலீடட்ு ைற்றுை் ஏமனய வருைானத்மத பகிரத்ல்  

முதலீடட்ு ைற்றுை் ஏமனய வருைானங்கமை பவைிப்படுத்தல்              

அட்டவறண 01 இல் குறிப்பிடட்ுள்ள அபத ஒழுங்கு வரிறசயில் 

ஒவ்சவாரு பங்குதாரரினதும் முதலீடட்ு வருமானம் மை்றும் 

நிரல்  205: பங்குடறமயினால் பங்குதாரருக்கு அல்லது அவரது 

வாழ்க்றகத ் துறணக்கு, சசலுத்தப்படட் 

சம்பளங்கள், கூலிகள் அல்லது பசறவக்கான 

கட்டணங்கள் என்பவை்றின் விபரங்கறள இந்த 

நிரலின் கீழ் தரப்பட்ட வரிறசகளில் சவவ்பவைாக 

பதிைவும்.   

 

நிரல்  206: பங்குடறமயினால் சசலுத்தப்படட் ஏபதனும் 

கடன்களின் மீதான வடட்ி அல்லது பங்குதாரருக்கு 

சசலுத்தப்பட்ட மூலதனம் என்பவை்றின் 

விபரங்கறள இந்த நிரலின் கீழ் தரப்பட்ட 

வரிறசகளில் சவவ்பவைாக பதிைவும்.  

 

நிரல்  207: பங்குடறமயின் இலாபதற்தப் பகிரும் வீதத்தின் 

அடிப்பறடயில், பங்குடறமயின் மீதி வருமனாத்தின் 

ஒவ்சவாரு பங்குதாரரினதும் ஒதுக்கீடற்டப் 

பதிைவும்  

 

நிரல் 208:  (ஒவ்சவாரு பங்குதாரறரப் சபாருத்த வறரயில்)  

நிரல் 205 +  நிரல்  206 +  நிரல் 207 என்பவை்றின் 

ஒவ்சவாரு வரிறசகளினதும் திரட்டிை கூடட்ுத் 

சதாறகறை  “ நிரல்  208” இன் கீழ் பதிைவும். 

வாழ்க்றகத ் துறணக்கு சசலுத்தப்படட்றவ 

தவிரத்்து 208 இன் சமாத்தமானது கூை்றின் “கூடு 10” 

உடன் இறசவாவக காணப்படுதல் பவண்டும்.  
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ஏறனை வருமானத்றத முறைபை “நிரல் 209” மை்றும் “நிரல் 210” 

இல் சவளிப்படுத்தவும்.  

நிரல்  211: விைாபார வருமானம் (நிரல் 208), முதலீடட்ு 

வருமானம் (நிரல் 209) மை்றும் ஏறனை 

வருமானம் (நிரல் 210) என்பவை்றிலிருந்தான 

ஒவ்சவாரு பங்குதாரரினதும் பங்குடறம 

வருமானத்தின் சமாதத் பகிரத்றல 

“அட்டவறண 01” இல் தரப்படட்ுள்ள அபத 

ஒழுங்கு வரிறசயில் “நிரல் 211” இல் ஒவ்சவாரு 

பங்குதாரருக்கம் சவவ்பவைாகப் பதிைவும்.  

“நிரல் 211” இன் சமாதத்த்றத கூை்றின் “கூடு 40” இல் 

சவளிப்படுத்தவும். 

 

இவ் வருடகாலத்தில் வியாபாரை் அல்லது முதலீடட்ிலுருந்தா 

பங்குடமையில் ஏற்படட் ஏசதனுை் நட்டங்கை், கூடு 207 ைற்றுை் 

209 என்பவற்றில் ெய அமடயாைத்துடன் குறிப்பிடப்படுதல் 

சவை்டுை்.  

 

 

- பங்குடமை விலக்கைிப்பு வருைானத்மத ஒதுக்கீடு 

பெய்தல்  
 

உண்ணாட்டரசிறைச ் சட்டத்துன் “மூன்ைாம் அடட்வறணயின்” 

பிரகாரம் விலக்களிக்கப்படட் ஈடட்ுறககள் மை்றும் ஒவ்சவாரு 

மூலத்திலிருந்தான இலாபங்கறள “நிரல் 212” இல் 

சவளிப்படுத்தவும். வரிக் கணிப்பீட்டில் விலக்களிக்கப்பட்ட 

வருமானத்தின் விபரங்கறளக் குறிப்பிடவும்  
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 அடட்வமை 2B:  பங்குடமை மூலதன ஈடட்ுமக ைற்றுை் 

இறுதி பிடித்து மவத்தல் பகாடுப்பனவுகைின் பகிரவ்ு  
 

பங்குடறமயின் முதலீடட்ுச ் சசாத்தின் பதறிப் 

சபறுறகயிலிருந்தான ஈடட்ுறகயின் பகிரற்வ “நிரல் 213 “ இன் 

தரப்பட்ட வரிறசகளின் கீழும், பிடித்துறவத்தல் முகவரினால் 

வரி கழிக்கப்பட்ட  இறுதி பிடித்துறவத்தல் சகாடுப்பனவுகளின் 

பகிரற்வ “நிரல் 214” இலும் பிடித்துவாதல் முகவரினால் வரி 

கழிக்கத ் தவறிை இறுதி பிடித்துறவத்தல் சகாடுப்பனவுகளின் 

பகிரற்வ “நிரல் 215” இலும் பதிைவும்.   

 

2.3 அடட்வமை 3 – பங்குடமை வருைானத்தில் பெலுத்தப்படட் வரி  

இந்த அட்டவறண முக்கிைமாக  3A, 3B, 3C, 3D மை்றும் 3E. ஆகிை 

ஐந்து உப அடட்வறணகறளக் சகாண்டுள்ளது. 
 

 அடட்வமை 3A:  பகாடுப்பனவுகைின் விபரங்கை் – 

(பங்குடமை வருைானை் ைற்றுை் மூலதன ஈடட்ுமகயில் 

பிடித்துமவத்தல் வரி)  
 

நிரல் 216      

ைற்றுை் 217 

: சகாடுப்பனவுகளின் விபரங்கறளப் 

பதிைவும் – திகதி மை்றும் பங்குடறம 

வருமானத்தில் 8% இல் சகாடுப்பனவு 

சவௌளப்பட்ட பிடிதத்ுறவத்தல் வரியின் 

சதாறக.   

 

நிரல் 218 

ைற்றுை் 219   

: சகாடுப்பனவுகளின் விபரங்கறள 

பதிைவும் – திகதி மை்றும் பங்குடறமைால் 

முதலீடட்ுச ் சசாத்தின் பதறிப்

சபறுறகயின் ஈடட்ுறக மீது 10% இல் 

சசலுத்தப்பட்ட மூலதன ஈடட்ுறக வரியின் 

சதாறக  

 
 

 அடட்வமை 3B:  பிடித்துமவத்தல் வரி முகவரினால் 

கழிக்கப்பட்ட பிடித்துமவத்தல் வரியின் விபரங்கை். 

(இறுதி பிடித்துமவத்தல் பகாடுப்னவுகை் தவிரந்்த)  

 

பங்குடறமைால் சபைப்ட்ட பிடித்துறவத்தல் வரிக் 

சகாடுப்பனவுகளின் மீது பிடித்துறவத்தல் வரி முகவரினால் 
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கழிக்கப்படட் பிடித்துறவத்தல் வரி  விபரங்கறள 

சவளிப்படுத்தவும்.   

 

 அடட்வமை 3C: பிடித்துமவத்தல் வரி முகவரினால் 

கழிக்கத் தவறிய பிடித்துமவத்தல் வரியின் விபரங்கை் 

(இறுதி தவிரந்்த)  
 

 பிடித்தறவத்தல் வரி முகவரினால் கழிக்கப்படாத 

பிடித்துறவத்தல் வரி மீது பங்குடறமைால் சபைப்பட்ட மை்றும் 

உண்ணாட்டரசிறைச ் சட்டத்தின் 86 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் 

பங்குடறமைால் சகாடுப்பனவு சசை்ைப்படட்/சகாடுப்பனவு 

சசை்ை கடப்பாடுறடை ஒவ்சவாரு இறுதி பிடித்துறவத்தல் 

சகாடுப்பனவுகளினதும் விபரங்கறள “226 இலிருந்து 230 

வறரைான நிரல்களில்” சவளிப்படுத்தவும். 
  

 அடட்வமை 3D: பிடித்துமவத்தல் முகவரினால் 

கழிக்கத்தவறிய இறுதி பிடித்து மவத்தல் வரிகளுமடய 

இறுதி பிடித்துமவத்தல்  வரிக் பகாடுப்பனவுகைின் 

விபரை்.  
 

 பிடித்தறவத்தல் வரி முகவரினால் பிடித்துறவத்தல் வரி 

கழிக்கப்படாத, பங்குடறமயினால் சபைப்பட்ட இறுதி 

பிடித்துறவத்தல் சகாடுப்பனவுகளினது விபரங்கறளயும் 

மை்றும் (உண்ணாட்டரசிறைச ் சட்டத்தின் 86 ஆம் பிரிவின் 

பிரகாரம்) பங்குடறமைால் சகாடுப்பனவு 

சசை்ைப்பட்ட/சகாடுப்பனவு சசை்யும் கடப்பாடுறடை 

விபரங்கறளயும் “231 இலிருந்து 235 வறரைான நிரல்களில்” 

பதிைவும்.   

 

 அடட்வமை 3E: பிடித்துமவத்தல் வரி முகவரினால் 

பிடித்துமவத்தல் வரிக்குடப்டாத  இறுதி பிடித்துமவத்தல் 

வரி பகாடுப்பனவின் விபரங்கை்  
 

 பிடித்துறவத்தல் முகவரினால் இறுதி பிடித்துறவத்தல் வரிக்கு 

உட்படாத ஏபதனும் இறுதி பிடித்துறவதத்ல் வரி 

சகாடுப்பனவுகறள பங்குடறம சபறுமாயின், அதத்றகை 

வரிைானது, பிடித்துறவக்கப்பட்டரிப்பவர ் என்ை முறையில் 

பங்குடறமயினால் சசலுத்தப்படுதல் பவண்டும். இந்த 

வரிைானது, தவமை முமறயிலுை் வரி ைதிப்பீடட்ு 

முமறயிலுை் பெலுத்தப்படுதல் சவை்டுை்.  



16 

 

[உண்ணாட்டரசிறைச ்சட்டத்தின் பிரிவு 88 இன் உபபிரிவு (3) இன் 

பிரகாரம்]. 
 

 அத்தறகை பிடித்து றவதத்ல் வரி சகாடுப்பனவிறன இந்த 

அட்டவறணயின் கீழ் “236 பதாடக்கை் 240 வமரயான 

நிரல்கைில்” பதிைவும். . 
  

“அடட்வமைகை் 3D ைற்றுை் 3E” இன் கீழான வரிக் 

சகாடுப்பனவுகளின் சபாறுப்பு பங்குடறமயினால் 

ஏை்றுக்சகாள்ளப்படுதல் பவண்டும் அல்லது பங்குடறமயின் 

பங்குதாரரக்ளுக்கு மாை்றீடு சசை்ைப்படலாம் என்பறத 

கவனத்தில் சகாள்ளவும்.  இது பங்குதாரரக்ளினால் 

ஏை்றுக்சகாள்ளப்பட்டால், அத்தறகை பிடிதத்ு றவத்தல் 

வரிக்சகாடுப்பனவுக்கான வரி சகாடுப்பனவு திகதி, 

பங்குதாரரினால் சபைப்படட் பிடித்துறவதத்ல் சகாடுப்பனவின் 

ஆரம்பத ் திகதியிலிருந்து கணக்கிடப்படும்.  
 
 

2.4  அடட்வமை 04 

 அடட்வமை 04 A:   வரி வரவு ஒதுக்கீடு  
 

பங்குடறமைானது வருமான வரிக்கு சபாறுப்புறடைதல்ல என்ை 

காரணத்தினால், பங்குடறமகளானது பிடிதத்ு றவதத்ல் வரி 

அல்லது சபாருளாதார பசறவக் கட்டணம் பபான்ை வரி 

வரவுகறளக் பகார முடிைாது.  ஆகபவ பங்குடறமைானது, 

பங்குடமைால் சசலுத்தப்பட்ட பிடித்துறவத்தல் வரி அல்லது 

சபாருளாதார பசறவக் கட்டணம் பபான்ை வரி வரவுகறள 

அந்தந்த பங்குதாரரின் தனிநபர ் வரி விபரத்திரட்டின் கீழ் 

பகாருவதை்கு ஒதுக்கீடு சசை்தல் பவண்டும்.  

பங்குடறமயினால் ஒவ்சவாரு பங்குதாரருக்கும் சசை்ைப்பட்ட 

வரி வரவுகளினது ஒதுக்கீடற்ட அட்டவறண 01 இல் தரப்பட்ட 

அபத ஒழுங்கில் சவ ளிப்படுத்தல் பவண்டும்.  

நிரல் 241  

: 

பங்குடறமயினால் சசலுத்தப்பட்டதும் 

பங்குதாரரின் கரங்களிலுள்ள 

கழிக்கப்படத்தக்கதுமான ஏபதனும் 

சபா.பச.க. இறன “நிரல் 24” இல் 

சவளிப்படுத்தவும்.  
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நிரல் 242  

: 

ஒவ்சவாரு பங்குதாரருக்கும், பங்குடறம 

வருமானத்தில் சசலுத்தப்படட் 

பிடித்துறவத்தல் வரியின் (8%) 

ஒதுக்கீடட்ிறன “நிரல் 243” இல் 

சவளிப்படுத்தவும்.   

 

நிரல் 243  ஒவ்சவாரு பங்குதாரருக்கும் 

பங்குடறமயினால் சபைப்பட்ட ஏறனை  

சகாடுப்பனவுகளின் மீதான 

பிடித்துறவத்தல் வரி வரவுகறள “நிரல் 243” 

இல் பதிைவும்.  
 

 

 அடட்வமை 04 B: மூலதன ஈடட்ுமக வரி 

பகாடுப்பனவுகைின் ஒதுக்கீடு/ 

இறுதி பிடித்து மவத்தல் வரி ைற்றுை 

தமகமையைிக்குை் 

பகாடுப்பனவுகை். (த.பகா.) . 
 
 

நிரல் 244 : “நிரல் 219” இன் சமாத்தமானது இலாபம் 

பகிரப்படும் அடிப்பறடயில் 

பங்குதாரரிறடபை பகிரப்படுதல் பவண்டும்.   

 

நிரல் 245 : “நிரல் 235”, “நிரல் 240” மை்றும் பிடித்து 

மவத்தல் வரி முகவரினால் இறுதி பிடித்து 

மவத்தல் பகாடுப்பனவில் கழிக்கப்படட் 

இறுதி பிடித்துமவத்தல் வரி என்பவை்றின் 

சமாத்தத்றத ஒதுக்கீடு சசை்ைவும்  

 

நிரல் 246 : பங்குடறமகளானது பங்குடறம 

வருமானத்தின் பங்கிை்கு 

சபாறுப்புறடைவரக்ளாக மாட்டாரக்ள் 

என்பதினால் பங்குடறமயில் 

பமை்சகாள்ளப்படட் ஏபதனும் 

தறகறமைளிக்கும் சகாடுப்பனவுகறள 

பகாரமுடிைாது. ஆறகைால், 

பங்குடறமைானது, அந்தந்த பங்குதாரரின் 
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தனிநபர ் வரி விபரத்திரட்டின் கீழ் 

கழிப்பனவுகறள பகாருவதை்கு அத்தறகை 

தறகறமைளிக்கும்  சகாடுப்பனவுகறள 

ஒதுக்கீடு சசை்தல் பவண்டும்.   

 
 

2.5  அடட்வமை 05:  பங்குடமை வியாபாரத்தின் விபரங்கை்   

 

பங்குடறமயின் கணக்குக் கூை்றுக்கு அறமவாக பங்குடறம 

விைாபாரத்தின் பதறவைான விபரங்கறளப் பதிைவும்.  
 

பின்வரும் ஆவணங்கறள பங்குடறம வருமானக் கூை்றுடன் 

இறணக்கவும் 
 

(1) கைக்குக் கூற்று  
 

(2) வரி கைிப்பீடு  
 

வரி கணப்பீடட்ுடன் பங்குதாரரக்ளிறடபை வருமானம்/நட்ட 

பகிரவ்ுக்கான விரிவான சவளிப்பாடட்ிறன வழங்கவும்.  

உதாரைை்: 

(I) பங்குடறம விைாபாரதத்ின் வருமானம்/நட்டம் 

சவவ்பவறு வீதங்களில் வரியிட சபாறுப்புறடைதாக 

காணப்படின், ஒவ்சவாரு பகுதியிலிருந்துமான 

பங்குதாரரின் வருமானம்/நட்டத்தின் ஒதுக்கீடட்ிறன 

சவவ்பவைாக காடட்வும்.   

விைாபார வருமானம் அல்லது நட்டத்தின் ஒதுக்கீடு 

பின்வருமாறு வறகப்படுத்தப்படல் பவண்டும்: 

 பந்தைம் மை்றும் சூதாட்டம், மதுபானம் அல்லது 

புறகயிறல என்பவை்றிலிருந்தான விைாபாரம்   

 இலங்றகக்கு சவளிபையுள்ள எவபரனும் 

ஆசளாருவருக்கு இலங்றகயில் அல்லது 

இலங்றகக்கு சவளிபை வழங்கப்பட்ட ஏபதனும் 

பசறவயிலிருந்து சவளிநாடட்ு நாணைத்தில் 

இலங்றகயில் சம்பாதிக்கப்பட்ட வருமானம். 

(சவளிநாடட்ு பசறவறை வழங்கும் விைாபாரம்)   

 ஏறனை அறனத்து வருமானங்கள் 
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(II)  பங்குடறமயின் முதலீடட்ு வருமானம்/நடட்ம் சவவ்பவறு 

வீதங்களில் வரியிட சபாறுப்புறடைதாக காணப்படின், 

ஒவ்சவாரு பகுதியிலிருந்துமான பங்குதாரரின் 

வருமானம்/நட்டத்தின் ஒதுக்கீட்டிறன சவவ்பவைாக 

காட்டவும்.  முதலீடட்ு வருமானத்தின் ஒதுக்கீடு 

பின்வருமாறு வறகப்படுத்தப்படல் பவண்டும்: 

 வட்டி வருமானம்   

 வாடறக வருமானம்  

 முதலீடட்ுச ் சசாத்தின் பதறிப்சபறுறக மீதான 

ஈடட்ுறக  

 ஏறனை அறனத்து முதலீடு  
 

 

(3) பிடித்துமவத்தல் வரி வரவு சகாரப்படட் 

காற்புை்ைியினால் பிரிக்கப்பட்ட பபறுைதி (CVS) 

ெரிபாரக்்கப்படட் அடட்வமை.  

 

 

பமலதிக விபரங்களுக்கு சசைலகத்தின் ஆறணைாளர ் அல்லது 

சபாருத்தப்பாடுறடை பிராந்திை அலுவலக ஆறணைாளறரத ்

சதாடரப்ு சகாள்ளவும்.  
 

தறலறமைகம் சசைலகம்   0112135412 

சகாழும்பு நகர ்    நகரக் கிறள                              0112504390 

சகாழும்பு மத்தி    நகரக் கிறள                              0112505274 

சகாழும்பு சதை்கு நகரக் கிறள                              0112502564 

அலகு1  மை்றும் 2          நவம் மாவத்றத                         0112302249 

பிராந்திை அலுவலகம் அநுராதபுரம்     0252235512 

பிராந்திை அலுவலகம் பதுறள    0552222490 

பிராந்திை அலுவலகம் மட்டக்களப்பு     0652222087 

பிராந்திை அலுவலகம் தம்புள்றள    0662283655 
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பிராந்திை அலுவலகம் காலி                           0912222504 

பிராந்திை அலுவலகம் கம்பைா 0332234246 

பிராந்திை அலுவலகம் ைாழ்ப்பானம் 0212222076 

பிராந்திை அலுவலகம் களுதத்ுறை 0342222216 

பிராந்திை அலுவலகம் கண்டி     0812223590 

பிராந்திை அலுவலகம் பககாறல 0352222493 

பிராந்திை அலுவலகம் குருநாகறல   0372222798 

பிராந்திை அலுவலகம் மைரகம கிழக்கு    0112802433 

பிராந்திை அலுவலகம் மைரகம சதை்கு    0112803125 

பிராந்திை அலுவலகம் மாத்தறை               0412222933 

பிராந்திை அலுவலகம் நீரச்காழும்பு   0312228322 

பிராந்திை அலுவலகம் நுவபரலிைா 0522222520 

பிராந்திை அலுவலகம் இரத்தினபுரி    0452222040 

  
 

 


