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 மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்படவேண்டிய ேருமான ேரிக் கூற்றைச் ெமர்ப்பித்தல் 

மற்றும் ேரித்தேறைறயச் செலுத்துதல் சதாடர்பான அறிவுறுத்தல்கள் – 

ேரிமதிப்பீட்டாண்டு 2020/2021 

2017  ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு இறைவரிச் சட்டத்தின்  90 மற்றும் 91 ஆம் 

பிரிவுகளுக்கு அறமவாக, தவறைக் ககாடுப்பனவு கசய்பவர் ஒருவர், மதிப்பிடப்பட்ட 

ேரிவிதிக்கப்படற்பாலதான ேருமானத்தின் அடிப்பறடயில் வருமான வரிறை அந்த 

வரிமதிப்பீட்டாண்டு வருடத்தின் ஆகஸ்ட் 15, நவம்பர் 15 மற்றும் கபப்ரவரி 15 இலும் 

கதாடர்ந்து வரும் வரிமதிப்பாண்டு வருடத்தின் மம 15 ஆம் திகதியிலும் காலாண்டு 

தவறைக் ககாடுப்பனவு கசய்தல் மவண்டும் என்பதுடன் மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்பட 

வேண்டிய ேரிக்கூற்றிறன (SET இறன) முதலாம் வரித் தவறைக் ககாடுப்பனவின் மபாது 

சமர்ப்பிக்க மதறவப்படுத்தப்படுகின்ைனர்.  

 

அதற்கறமவாக, எவமரனும் தவறைக் ககாடுப்பனவு கசய்பவர் 2020 ஆகஸ்ட் 15 ஆம் 

திகதிக்கு முன்னர் 2020/2021 வரிமதிப்பீட்டாண்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட கசலுத்தப்பட 

மவண்டிை வரிக் கூற்றிறன (SET இறன) மகாப்பிடுதல் மவண்டும் என்பதுடன் 1 ஆம் 

தவறை ககாடுப்பனறவயும் ககாடுப்பனவு கசய்தல் மவண்டும். 
இப் படிவத் கதாகுதிறை பூர்த்திகசய்வதற்கு முன்னர், இந்த அறிவுறுத்தல்கறை வாசிக்க 

பணிக்கப்படுகின்றீர்கள்.  

இவ் அறிவுறுத்தல் படிவம் 

 சபாது அறிவுறுத்தல்கள் 

 கூற்றை நிரப்புேதற்கான அறிவுறுத்தல்கள் 

 ேருமான ேரித்தேறைக் சகாடுப்பனறேக் கணிப்பதற்கான அறிவுறுத்தல்கள் 

என மூன்று பகுதிகறை உள்ைடக்கியுள்ைது.  

 

1. சபாது அறிவுறுத்தல்கள் 

மதிப்பிடப்பட்ட கசலுத்தப்பட மவண்டிை வரிக் கூற்று  பகுதி I பகுதி II ஆகிை இரு 

பகுதிகறைக் ககாண்டது. அறனத்து தவறை ககாடுப்பனவு கசய்பவர்களும் 

மதிப்பிடப்பட்ட கசலுத்தப்பட மவண்டிை வரிக் கூற்றின் பகுதி I பகுதி  II ஆகிைவற்றை 

பூரைப்படுத்தல் மவண்டும்.  

ஆயினும், ஊழிை வருமானத்றத மட்டும் ககாண்டுள்ை தனிநபர் ஒருவர் அத்தறகை ஊழிை 

வருமானத்தில் முற்பை தனிநபர் வருமான வரிறை கழிப்பதற்கு விருப்பத்றத வழங்கி 

இருப்பின், மதிப்பிடப்பட்ட கசலுத்தப்பட மவண்டிை வரிக் கூற்றின் பகுதி II 

(கவளிப்படுத்தல்) இறன மாத்திரம் பூரைப்படுத்தி உள்நாட்டு இறைவரித் 

திறைக்கைத்திடம் சமர்ப்பித்தல் மவண்டும். 

 

மதிப்பிடப்படட் வரிக் கூற்று  
2020/2021 
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1.1 ேழங்குதல் மற்றும் ெமர்ப்பித்தல் 

 ேழங்குதல் 

மதிப்பிடப்பட்ட கசலுத்தப்படமவண்டிை வரிக் கூற்ைானது வருமான வரி 

அைவிடப்படமவண்டிை நபர்களுக்கு உள்நாட்டு இறைவரி ஆறைைாைர் நாைகத்தினால் 

வழங்கப்பட்டும். (2020/2021 வரி மதிப்பீட்டாண்டிற்கு ரூபா 3,000,000 ஐ விஞ்சும் 

மதிப்பிடப்பட்ட வருமானத்றதக் ககாண்ட தனிநபர்களுக்கு) அது கிறடக்கப் 

கபைவில்றல எனில் உள்நாட்டு இறைவரித் திறைக்கைத்தின் தறலறமைகத்தில் 

வரிகசலுத்துநர் மசறவப் பிரிவில் அல்லது எந்தகவாரு பிராந்திை அலுவலகத்திலும் 

அதறனப் கபற்றுக் ககாள்ைமுடியும். 

 ெமர்ப்பித்தல் 

உரிைவாறு பூர்த்திகசய்ைப்பட்ட மதிப்பிடப்பட்ட கசலுத்தப்படமவண்டிை வரிக் 

கூற்றிறன உள்நாட்டு இறைவரித் திறைக்கைத்தின் தறலறமைகத்தின் மத்திை ஆவை 

முகாறமப் பிரிவில் அல்லது திறைக்கைத்தின் ஏமதனும் ஒரு பிராந்திை அலுவலகத்தில் 

ஒப்பறடக்க முடியும். 

அல்லது 

மதிப்பிடப்பட்ட கசலுத்தப்படமவண்டிை வரிக் கூற்றிறன ஆறைைாைர், மத்திை 

ஆவைமுகாறமத்துவப் பிரிவு, இறைவரித் திறைக்கைம், சிற்ைம்பலம் ஏ கார்டினர் 

மாவத்றத, ககாழும்பு 02 என்ை முகவரிக்குப் பதிவுத் தபாலில் அனுப்பி றவக்க முடியும். 

 

1.2 மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்படவேண்டிய ேரிக் கூற்று ேறகறய சதரிவுசெய்தல் 
எவமரனும் ஒரு நபரினால் ஒரு வரிமதிப்பீட்டாண்டிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட முதலாவது 

மதிப்பிடப்பட்ட கசலுத்தப்படமவண்டிை வரிக் கூற்று,  மூலக் கூற்ைாக கருதப்படும். அவர் 

திருத்தப்பட்ட கூற்கைான்றை சமர்ப்பிக்காதவிடத்து, அம்மூல மதிப்பிடப்பட்ட 

கசலுத்தப்படமவண்டிை வரிக் கூற்ைானது அவ்வாண்டு முழுவதும் கசல்லுபடிைாகும்.  

மதிப்பிடப்பட்ட கசலுத்தப்பட மவண்டிை வரியில் மாற்ைம் எதுவும் இருப்பின் 

திருத்தப்பட்ட மதிப்பிடப்பட்ட கசலுத்தப்படமவண்டிை வரிக் கூற்று சமர்ப்பிக்கப்பட 

மவண்டும் என்பதுடன் அதற்கு இைக்கமான முறையில் வரித் தவறைகளும் 

கசலுத்தப்படுதல் மவண்டும். . ஏமதனும் திருத்தப்பட்டவாைான கூற்கைான்றைச் 

சமர்ப்பிக்கும் மபாது படிவத்தில் காட்டப்பட்டுள்ைவாறு, “மீைாய்வு கசய்ைப்பட்ட கூற்று” 

என்பதற்கு முன்னால்  அறடைாைம் இடுதல் மவண்டும். 
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1.3  காலம் தாழ்த்தி அல்லது தேைான மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்பட வேண்டிய 

ேரிக்கூற்றிறன  வகாப்பிடும்  வபாதான தண்டப்பைம் 

இக் கூற்றை உரிை தினத்தில் சமர்ப்பிக்காத ஆட்கள் மீது,  உ.இ சட்டத்தின் 185 ஆம் பிரிவின் 

கீழ் தண்டம் விதிக்கப்பட முடியும்.   

அதற்கறமவாக, இந்த சட்டத்தின் கீழ் , குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்தினுள், உரிை முறையில் 

தகவல் மகாரலுக்கு ஒழுகாத  நபர் ஒருவர் ஒரு மில்லிைறன விஞ்சாத தண்டப்பைத்திற்கு 

ஆைாவார்.   

மதிப்பிடப்பட்ட கசலுத்தப்பட மவண்டிை வரிக்கூற்று, வரி அலுவலர்களுக்கு 

வழங்கப்படும் கூற்ைாக கருதப்படுவதனால் மபாலிைான அல்லது பிறழ வழியுறுத்தும் 

கூற்றின் மீது உ.இ சட்டத்தின் 181 ஆம் பிரிவின் கீழ் தண்டம் விதிக்கப்பட முடியும். 

1.4  மதிப்பிடப்பட்ட ேரி சகாடுப்பனவு 

 சகாடுப்பனவு திகதிகள் 

மதிப்பிடப்பட்ட வரிைானது கீழ்வரும் திகதிகளினுள் நான்கு சமமான கதாறககளில் 

கசலுத்தப்படுதல் மவண்டும். 
தேறை  திகதி 

முதலாம்தவறை - 2020 ஆகஸ்ட் 15 

இரண்டாம்தவறை - 2020 நவம்பர் 15 

மூன்ைாம்தவறை - 2021 கபப்ரவரி 15 

நான்காம்தவறை - 2021 மம 15 

 

 சகாடுப்பனவு நறுக்குகள் 

காலாண்டு ககாடுப்பனறவ கசலுத்தும் மபாது, திறைக்கைத்தால் வரி கசலுத்துநர்களுக்கு 

தபாலில் அனுப்பிறவக்கப்பட்ட காலண்டு ககாடுப்பனவு நறுக்குகறை பைன்படுத்த 

அறிவுறுத்தப்படுகின்ைது. இறவ கிறடக்கப்கபைாவிடின் இவற்றிறன உள்நாட்டு 

இறைேரித் திறைக்களத்தின் தறலறமயகத்திலுள்ள ேரிசெலுத்தநர் வெறேப் பிரிவிலும் 

அறனத்து பிராந்திய அலுேலகங்களிலும்,  இலங்றக ேங்கிக்கிறளகளிலும் 

கபற்றுக்ககாள்ை முடியும். 

 

 தேறைக் சகாடுப்பனவு குறியீடுகள் 

ககாடுப்பனவுகறைச் கசய்யும் மபாது கீமழ காட்டப்பட்டுள்ைவாறு வரி காலப்பகுதிக்கான 

குறியீடுகறைப் பைன்படுத்தல் மவண்டும். 

தேறை  காலப்பகுதிக்குறியீடு 

முதலாம்தவறை - 20211 

இரண்டாம்தவறை - 20212 

மூன்ைாம்தவறை - 20213 

நான்காம்தவறை - 20214 
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 சகாடுப்பனவு செய்யப்பட வேண்டிய ேங்கி 

ககாடுப்பனவுகறை எந்தகவாரு இலங்றக ேங்கிக் கிறளயின் ஊடாகவும் 

மமற்ககாள்ை முடியும். 

 

1.5  தேறைக் சகாடுப்பனவுகறள தட்டிக்கழிப்பதில் ெட்ட நடேடிக்றககள்  

  

இந்தத் தவறைக் ககாடுப்பனறவத் தட்டிக் கழிக்கும் எந்தகவாரு ஆளுக்கும் எதிராக 

பின்வரும் சட்ட நடவடிக்றககள் எடுக்கப்படலாம். 

1. செலுத்தப்படாறம / பிந்திய செலுத்துறகக்கான தண்டப்பைம் (உ. இ சட்டத்தின் 179(2) 

ஆம் பிரிவின் கீழ்) 

தவறைக் ககாடுப்பனறவச் கசலுத்த மவண்டிை திகதியிலிருந்து 14 நாட்களுக்குள் இச் 

சட்டத்தின் கீழ் விதிக்கப்படும் தவறைக் ககாடுப்பனறவ அல்லது அதன் ஒரு பகுதிறைச் 

கசலுத்துவதற்குத் தவறும் எவமரனும் ஆகைாருவர் மீது, கசலுத்த மவண்டிை எனினும் 

கசலுத்தியிராத வரிக்ககாடுப்பனவில் 10% ஐ தண்டமாக விதிக்கமுடியும். 

 

2. தட்டிக் கழிப்பில் ேட்டி (உ. இ சட்டத்தின் 159(1) ஆம் பிரிவின் கீழ்) 

ஏமதனும் கசலுத்த மவண்டிை வரித் தவறைகைான்றை அல்லது ஒரு பகுதியிறனத் தட்டிக் 

கழித்துள்ை சந்தர்ப்பங்களில் தவறைக் ககாடுப்பனவு மீது அல்லது அதன் ஒரு பகுதி மீது 

ஒவ்கவாரு மாதத்திற்கு அல்லது மாதத்தின் ஒரு பகுதிக்கு  1.5%  வட்டி விதிக்கப்பட 

முடியும். 

 

2. படிேத் சதாகுதிறயப் பூர்த்தி செய்ேதற்கான அறிவுறுத்தல்கள் -  2020/2021 

கபாருத்தப்பாடுறடை கூட்டில் இக்கூற்று முதல்/ அடிப்பறடக் கூற்ைா அல்லது 

திருத்தப்பட்டவாைான கூற்ைா என்பறதயும் வரி வறக என்ன என்பறதயும் 

அறடைாைமிட்டு குறிப்பிடவும். 

 

 

 

2.1 பகுதி I–  மதிப்பிடப்பட்ட  செலுத்தப்பட வேண்டிய ேரிறய கணித்தல் 

 

I. மதிப்பிடப்பட்ட கசலுத்தப்படமவண்டிை வரிக் கூற்றின் (10), (20), (30) மற்றும் (40) 

ஆம் கூடுகளில் ஒவ்கவாரு வருமான மூலங்களிலிருந்தும் எதிர்ப்பார்க்கப்பட்ட/ 

மதிப்பிடப்பட்ட வருமானப் கபறுமதிறைக் குறிப்பிடவும். 

 

II.  கூடு 50 - மதிப்பிடப்பட்ட ேரிமதிப்பிடத்தக்க ேருமானம் 

i. கதாழில், விைாபாரம், முதலீடு அல்லது ஏறனை வருமான மூலங்களிலிருந்து 

மதிப்பீடு கசய்ைப்பட்ட வருமானம் / ஈட்டுறகைானது ஆள் ஒருவரின் கமாத்த 

மதிப்பிடப்பட்ட வரி விதிப்புக்குரிை வருமானமாகக் காைப்படும். 
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10 கதாடக்கம்  40 வறரைான கூடுகளில் தரப்பட்ட அறனத்து வருமானங்களின் 

கூட்டுத்கதாறகறையும்  50 ஆம் கூட்டில் பதிைவும். 

 

ii. மதிப்பிடப்பட்ட வரி விதிப்புக்குரிை வருமானத்றதக் கைக்கிடும் மபாது இறுதி 

நிறுத்திறவத்தல் ககாடுப்பனவுகள், விலக்களிக்கப்பட்ட கதாறககள் மற்றும்  

கழிக்கப்பட்ட வருமானங்கள் என்பன உள்ைடக்கப்படக் கூடாது.  

 

 III. கூடு 60- தறகறமயளிக்கின்ை சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் நிோரைங்களில் 

விலக்களிப்புகள். 

இந்த வருடத்தின் மபாது மமற்ககாள்ைப்பட்ட அறனத்து தறகறமைளிக்கின்ை 

ககாடுப்பனவுகள்  மற்றும் நிவாரைங்களின் விலக்களிக்கப்படும் கதாறகறை மாத்திரம் 

குறிப்பிடவும். (கீழ்வரும் வறரைறைகளுக்கு உட்பட்டு) 

(அ)  தறகறமயளிக்கும் சகாடுப்பனவுகள் 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தருமத்  தாபனங்கள் 

 

நன்சகாறடயாளர்கள் 

ேறக 

தறகறமயளிக்கப்பட்ட சகாடுப்பனோக 

விலக்களிக்கப்படத் தக்க உயர்ந்தபட்ெ சதாறக 

தனிநபர் அ) வரிமதிப்பீட்டாண்டின் தனிைாளின் 

வரிவிதிக்கப்படற்பாலதான வருமானத்தின் 1/3 பங்கு, 

அல்லது 

ஆ) ரூ – 75,000.00 

என்பவற்றுள் குறைவான கதாறக 

உருவகம் அ) வரிமதிப்பீட்டாண்டின் நிறுவனகமான்றின் 

வரிவிதிக்கப்படற்பாலதான வருமானத்தின் 1/5 பங்கு ; 

அல்லது 

ஆ) ரூ. 500,000 

என்பவற்றுள் குறைவான  கதாறக 

 

 அரசாங்கம் அல்லது ஏறனை குறிப்பிடப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கான நன்ககாறடகள்  

 

 ஜனாதிபதி நிதிைத்திற்கு கசலுத்தப்பட்ட  இலாபம் 

 

(ஆ)  நிோரைங்கள் 

 தனிைாள் நிவாரைம் 

 

வதிவிட தனிைாள் மற்றும் வதிவற்ை ஆனால் பிரஜா உரிறம உறடை தனிைாள் ஒருவர், 

வரிமதிப்பீட்டாண்டு ஒன்றுக்கு ரூபா. 3,000,000 அடிப்பறட நிவாரைத்திற்கு 

உரித்துறடைவராவர். ஆயினும் அத் தனிைாள் நம்பிக்றகப் கபாறுப்பாைர், கபறுநர், 

நிறைமவற்றுநர் அல்லது ஒழித்துக்கட்டுபவர் என்பவர்களில் ஒருவராக இருப்பின் அவர் 

அதற்கு உரித்துறடைவராகமாட்டார். முதலீட்டு கசாத்து பைமாக்களில் கபைப்பட்ட 

ஈட்டுறகறை ககாண்டுள்ை வரிவிதிப்புக்குரிை வருமானம் தவிர்ந்த தனிைாள் ஒருவரின் 

வரிவிதிப்புக்குரிை வருமானத்திலிருந்து இந்த நிவாரைம் கழிக்கப்படலாம். 
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 வாடறக நிவாரைம் 

 

வதிவிட தனிைாள், பழுதுபார்த்தல், பராமரிப்பு மற்றும் முதலீட்டுச்கசாத்தின் மதய்மானம் 

என்பவற்றுக்கு உைப்பட்ட ஏமதனும் உண்றமைான கசலவினங்களுக்கு மகாரும் மநாக்கம் 

இல்றல எனில் அவர் அந்த வரிமதிப்பீட்டாண்டில் முதலீட்டுச் கசாத்திலிருந்தான 

வாடறக வருமானத்தில் 25% இறன கழிக்க உரித்துறடைவராவார்  

 

 கசலவின நிவாரைம் 

 

முன்கமாழிைப்பட்ட இந்த நிவாரத்தின் கீழ் வதிவுள்ை ஆகைாருவர் இந்த 

வரிமதிப்பீட்டாண்டின் மபாது ரூபா 1,200,000 வறர உைப்பட்ட பின்வரும் 

கசலவினங்கறை கழிக்க உரித்துறடைவராவர். 

(அ) மருத்துவ காப்புறுதி அடங்கலாக சுகாதாரத்திற்கான கசலவினங்கள் 

(ஆ) ஆகைாருவரினால் அல்லது அவரது பிள்றைகள் சார்பாக உள்ளூரில் உைப்பட்ட 

கல்விக்கான கசலவினம் 

(இ) வீட்டுக் கடன் மீது கசலுத்தப்படும் வட்டி 

(உ) அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிைத் திட்டத்திற்கு கசய்ைப்படும் பங்களிப்பு 

(ஊ) உரிம பங்கு அல்லது பிறைை ககாள்வனவுக்கு உைப்பட்ட கசலவினம் 
 

 

(IV)  கூடு 70 – மதிப்பிடப்பட்ட ேரியிடத்தக்க ேருமானம்  

மதிப்பிடப்பட்ட வரியிடத்தக்க வருமானமானது, மதிப்பிடப்பட்ட வரியிடற்பாலதான 

வருமானத்திற்கும் மதிப்பிடப்பட்ட தறகறமைளிக்கும் ககாடுப்பனவுகள் மற்றும் 

நிவாரைங்கள் ஏமதனும் இருப்பின் அவற்றுக்கும் இறடயிலான வித்திைாசமாகும். 

மதிப்பிடப்பட்ட வரியிடத்தக்க வருமானத்றதப் கபற்றுக்ககாள்வதற்கு கூடு 50 இலுள்ை 

மதிப்பிடப்பட்ட வரியிடற்பாலதான வருமானத்திலிருந்து கூடு 60 இல் உள்ை கமாத்த 

கழிப்பனவுகறைக் கழிக்கவும். 

(V)  கூடு 80 – மதிப்பிடப்பட்ட ேரிசபாறுப்புக்கள் 

மதிப்பிடப்பட்ட வரிப்கபாறுப்புகைானது கீழ்வரும் நபர்களுக்கு கவவ்மவறு வருமான 

வரி வீதங்கறைப் பிரமைாகித்து கணிக்கப்படல் மவண்டும். 

(அ) தனி ஆள்  

 - நியம வீதங்கள் 

ேரியிடத்தக்க ேருமான 

வீச்சு 

(ரூபா) 

குறைந்த வீச்ெத்திற்கு ெமமான 

ேரியிடப் படத்தக்க 

ேருமானத்தின் மீதான ேரி 

(ரூபா) 

இந்த வீச்ெத்ற்கு 

வமலானவமலதிக 

ேரியிடத்தக்க 

ேருமானத்தில் ேரி வீதம் 

முதல் 3,000000 180,000 6% 

அடுத்த 3,000,000 360,000 12% 

மீதி  18% 
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சிைப்பு வீதங்கள் 

- மதுபானம் அல்லது புறகயிறல தைாரிப்புகளின், தைாரிப்பு மற்றும் 

விற்பறன அல்லது இைக்குமதியிலிருந்தான ஈட்டுறக மற்றும் இலாபம். – 

40% 

- பந்தைம் மற்றும் சூதாட்டத்றத நடத்துவதிலிருந்தான ஈட்டுறக மற்றும் 

இலாபங்கள் – 40% 

(ஆ)  கம்பனிகள் 

 (i) கம்பனி ஒன்றின் வரியிடற்பாலதான வருமானத்தில் – 14% 

(ii) கீமழ குறிப்பிடப்பட்ட வர்த்தகத்திலிருந்தான ஈட்டுறக மற்றும் 

இலாபங்களில் – 14% 

- சிறு மற்றும் நடுத்தர உருவகங்கள் 

- பண்ட ஏற்றுமதி 

- கல்வி மசறவகள் 

- சுற்றுலாத் துறை மமம்பாடு 

- நிருமான மசறவகள் 

- விவசாை பதனிடுறக 

- சுகாதார கவனிப்பு மசறவ 

- வதிவுள்ை கம்பனியிலிருந்து கபைப்பட்ட பங்குகள் 

(iii) உற்பத்தியிலிருந்தான ஈட்டுறக மற்றும் இலாபம் – 18% 

(iv) பந்தைம் மற்றும் சூதாட்டத்றத நடத்துவதிலிருந்தான ஈட்டுறக மற்றும் 

இலாபங்கள் – 40% 

(v) மதுபானம் அல்லது புறகயிறல தைாரிப்புகளின், தைாரிப்பு மற்றும் விற்பறன 

அல்லது இைக்குமதியிலிருந்தான ஈட்டுறக மற்றும் இலாபம். – 40% 

(இ)  தரும ஸ்தாபனங்கள் – 14% 

(ஈ)  அலகு நம்பிக்றகப் சபாறுப்பு -28% 

 

(VI) கூடு 90- மதிப்பிடப்பட்ட சேளிநாட்டு ேரி ேரவு 

கூடு 90 இல் ஏமதனும்  கவளிநாட்டு வரி வரவு இருப்பின் அதறன பதிைவும். கவளிநாட்டு 

வரி வரவு கதாடர்புபடும் இலாபம் அல்லது வருமானத்தின் அத்தறகை பகுதிகளின் மீதான 

வரியின் கதாறகக்கு கவளிநாட்டு வரி வரவு மட்டுப்படுத்தப்படும். 

(VII)  கூடு 100- மதிப்பிடப்பட்ட சகாடுப்பனவு செய்யப்பட வேண்டிய ேரி 

மதிப்பிடப்பட்ட ககாடுப்பனவு கசய்ைப்பட மவண்டிை வரிைானது மதிப்பிடப்பட்ட 

வரிக்கும் மதிப்பிடப்பட்ட கவளிநாட்டு வரி வரவுக்குமிறடயிலான மவறுபாடு ஆகும். 

மதிப்பிடப்பட்ட ககாடுப்பனவு கசய்ைப்படமவண்டிை வரியிறன கணிப்பதற்கு கூடு 90 

இல் கவளிப்படுத்தப்பட்ட கவளிநாட்டு வரி வரவிறன கூடு 80 இல் குறிப்பிடப்பட்ட 

மதிப்பிடப்பட்ட வரிப் கபாறுப்பிலிருந்து கழிக்கவும். 
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காலாண்டு தேறைகறளக் கணிப்பதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட சகாடுப்பனவு செய்யப்பட 

வேண்டிய ேரிறய பயன்படுத்தவும். 

2.2 பகுதி –II – சேளிப்படுத்தல் 

மதிப்பிடப்பட்ட கசலுத்தப்படமவண்டிை வரிக் கூற்றை அல்லது அதன் ஒரு பகுதிறை வரி 

கசலுத்துநரின் முழுமநர ஊழிைர் தவிர்ந்த பிறிகதாரு நபரினால் (அங்கீகரிக்கப்பட்ட  

கைக்காைர் உட்பட) தைாரிக்கப்பட்டிருப்பின் பகுதி (A) மற்றும் பகுதி (B) இறன 

பூரைப்படுத்துவது மிக அத்திைாவசிைமாகும். 

பகுதி (A) – படிவத் கதாகுதிறை தைாரித்த மற்றைை நபரின் விபரங்கள் ( அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

கைக்காைர் அடங்கலாக) உள்ைடக்கப்பட்டிருத்தல் மவண்டும். 

பகுதி (B) - வரிகசலுத்துநர் அல்லது வரிகசலுத்துநரால் முறைமை அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

முகவர் கவளிப்படுத்தலில் பகுதி (ஆ) இறனப் பைன்படுத்தி விபரத் திரட்டில் ஒப்பமிடல் 

மவண்டும். 

3. காலாண்டு தேறை ேருமான ேரிக் சகாடுப்பனறேக் கணித்தல் 

 

(I) கீழ்வரும் சமன்பாட்றடப் பைன்படுத்தி காலாண்டு தவறைக் ககாடுப்பனவு 

கணிக்கப்படும். 

காலாண்டு தவறைக் ககாடுப்பனவு (E) = A – C 

                B 
 

A மதிப்பிடப்பட்ட கசலுத்தப்படமவண்டிை வரி ( கூடு 100 இல் 

கவளிப்படுத்தப்படற்பாலதான  கதாறக) 

B தற்மபாறதை தவறை அடங்கலாக மிகுதிைாகவுள்ை தவறைகளின் 

எண்ணிக்றக 

C அத்தவறைக்கு முந்திை வரிக் ககாடுப்பனவுகள் 
 

 மதிப்பிடப்பட்ட சகாடுப்பனவு செய்யப்படற்பாலதான ேரி - A  - 100 இல் 

கவளிப்படுத்தப்பட்ட கதாறக                                                                                

 

 சபாருத்தப்பாடுறடய தேறை அடங்கலாக சகாடுப்பனவு செய்யப்பட 

வேண்டிய தேறைகளின் எண்ணிக்றக - B 
 

 

 அந்த தேறைக்கு முந்திய ேரிக்சகாடுப்பனவுகள் – C 

 

மமற்கூைப்பட்ட “C” இற்கான ககாடுப்பனவாக கீழ்வரும் ககாடுப்பனவுகள் கருதப்படும். 

 

தற்மபாறதை தவறைக் ககாடுப்பனவின், ககாடுப்பனவு திகதிக்கு முன்னர் 

கசலுத்தப்பட்ட / நிறுத்திறவக்கப்பட்ட 

 

(அ)  முன்றனை தவறைக் ககாடுப்பனவுகள் மற்றும் 

 

(ஆ)  ஏமதனும் நிறுத்திறவத்தல் வரி ககாடுப்பனவுகள் ( நி.றவ. வ)  

தேறை 1 2 3 4 

“ B ” 4 3 2 1 



 

9 
 

 

தவறைக் ககாடுப்பனறவ கசய்வதற்கு முன்னர் எதுவித ககாடுப்பனவுகளும் 

மமற்ககாள்ைப்பட்டிருந்தால், உண்றமைான காலாண்டு தவறைறை கைக்கிடும் மபாது 

அத்தறகை ககாடுப்பனவும் கைக்கில் ககாள்ைப்படும். அதற்கறமவாக உண்றமைான 

வரித் தவறைத் கதாறகைானது மதிப்பிடப்பட்ட ககாடுப்பனவு கசய்ைப்பட மவண்டிை  

வரியின் நான்கிகலாரு பகுதிக்கு சமனாக இருக்க மாட்டாது. 

 
 

II.  இறுதி காலாண்டு தேறை சகாடுப்பனறே கணித்தல்  

காலாண்டுத் தவறை இறுதிக் ககாடுப்பனவானது காலாண்டு தவறைக் 

ககாடுப்பனவிற்கும் மமலதிக கழிப்பனவுகளுக்குமிறடயிலான  வித்திைாசமாகும். 

 

           இறுதிக் காலாண்டு தேறைக் சகாடுப்பனவு  =  E - F 

E காலாண்டுத் தேறைக் சகாடுப்பனவு 

F வமலதிக  சகாடுப்பனவுகள் 

 

கீழ்வரும் ககாடுப்பனவுகள் மமலதிக ககாடுப்பனவுகைாக ககாள்ைப்படும் (F) 

1. 2006 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்க கபாருைாதார மசறவகள் கட்டைச் சட்டத்தின் 

கீழ் ககாடுப்பனவு கசய்ைப்பட்ட ஏமதனும் கழிக்கப்படத கபாருைாதார மசறவக் 

கட்டைம் (கபா.மச.க.) 

2. கபாருத்தப்பாடுறடை காலாண்டிற்கான ஏமதனும் முற்பை தவறைக் 

ககாடுப்பனவு 

3. புறனைப்பட்ட வரி வரவு  

4. பங்குடறம வரி வரவு 

3.1 விளக்கங்கள் 

உதாரைம் 01: 

திரு ருவன் அவர்கள்  ABC கம்பனியின் பிரதான நிதி உத்திமைாகத்தராவார். 2020/2021 வரி 

மதிப்பீட்டாண்டிற்கு அவரது எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருமானம் பின்வருமாறு,  

 ஊழிை வருமானம் ரூபா 5,500,000 (அவர் முற்பை தனிைாள் வருமான வரிறைக் 

(APIT) கழிப்பதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கவில்றல)   

 வட்டி வருமானம் ரூபா 2,200,000 (முற்பை வருமான வரிறைக் (AIT) 

கழிப்பதற்கான ஒப்புதல் அளிக்கவில்றல.)   

 விைாபார வருமானம் (அனுமதிக்கத்தக்க கசலவினங்கள் கழிக்கப்பட்ட பின்னர்) 

ரூபா. 1,000,000. 
ஊழிை வருமானது மதிக்கப்பட்ட பை மற்றும் பைமல்லாத நன்றமகறை உள்ைடக்கிைது. 

அவர் சுகாதார கசலவினங்கள் மற்றும் காப்புறுதிக்கு ரூபா 600,000 ஐயும் பங்குகள் 

ககாள்முதலுக்கு ரூபா 600,000 ஐயும் பிள்றைகளின்  பாடசாறல கட்டைத்திற்கு ரூபா 

500,000 ஐயும் கசலவழிக்க விரும்புகின்ைார்.  அத்துடன் அவர் புற்றுமநாய் 

றவத்திைசாறலக்கு ரூபா 100,000 ஐைம் நன்ககாறடைாக வழங்கவுள்ைார்.   
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மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தத்தக்க ேரியிறன கணித்தல்  

   ரூபா 

ஊழிை வருமானம்   5,500,000 

வட்டி வருமானம்   2,200,000 

விைாபார வருமானம்   1,000,000 

மதிப்பிடப்பட்ட ேரியிடற்பாலதான 

ேருமானம்  
 8,700,000 

கழி – நிவாரைங்கள்    

 கசலவின நிவாரைம்   1,200,000 

 தனிைாள் நிவாரைம்   3,000,000 

கழி – தறகறமைளிக்கும் ககாடுப்பனவுகள்    

 புற்றுமநாய் றவத்திைசாறலக்கான 

நன்ககாறட  

    (100,000) 

மதிப்பிடப்பட்ட ேரிவிதிக்கப்படற்பாலதான 

ேருமானம்  
 4,400,000 

மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தத்தக்க ேரி   3,000,000 x 6%   = 

180,000 

 

 1,400,000 x 12% = 

168,000 

348,000 

 

செலுத்தத்தக்க காலாண்டு தேறைறயக் கணித்தல்  

காலாண்டுத் தவறைக் ககாடுப்பனவு (E)  = A– C  

   B  

= 348,000 – 0    

         4 

கசலுத்தத்தக்க 1 ஆம் தவறை    = ரூபா 87,000   

               

 

உதாரைம் 2 

மபராசிரிைர் ஹரீன் இலங்றக மதசிை பல்கறலக்கழகத்தில் பணிைாற்றுபவர்.  அமதமவறை 

அவர் பட்ட பின் கற்றக பீடத்திற்கு தனது மசறவறை வழங்கி மாதாந்த ககாடுப்பனறவ 

கபற்றுக்ககாள்கின்ைார். 2020/2021 வரி மதிப்பீட்டாண்டிற்கு அவரது எதிர்பார்க்கப்பட்ட 

வருமானம் பின்வருமாறு,  

 மதசிை பல்கறலக்கழகத்திலிருந்தான ஊழிை வருமானம் (முதன்றம ஊழிைம்) 

ரூபா 4,680,000. (அவர் முற்பை தனிைாள் வருமான வரியிறன கழிப்பதற்கு 

ஒப்புதல் வழங்கியுள்ைார்)  
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 பட்ட பின் கற்றகப் பீடத்திலிருந்தான ஊழிை வருமானம் (இரண்டாம் நிறல 

ஊழிைம்) ரூபா 200,000 (முற்பை தனிைாள் வருமான வரியிறன கழிப்பதற்கான 

ஒப்புதறல வழங்கியுள்ைார்.  அவரது முதன்றம ஊழிைத்திலிருந்தான அவரது 

மாதாந்த வருமானம் ரூபா 250,001 – 500,000 எல்றலக்குள் இருப்பதனால் 

பிரமைாகிக்கத்தக்க வரி வீதம் 12% ஆகும்.) 

 வட்டி வருமானம் ரூபா  700.000 (முற்பை வருமான வரியிறன கழிப்பதற்கான 

ஒப்புதல் வழங்கப்படவில்றல)  

 வாடறக வருமானம் ரூபா 900,000 (முற்பை வருமான வரியிறன கழிப்பதற்கான 

ஒப்புதல் வழங்கப்படவில்றல)  

 

ஊழிை வருமானம் பைம் மற்றும் பைமல்லாத நன்றமகறை உள்ைடக்கிைது. சுகாதார 

மற்றும் காப்புறுதிக்கு ரூபா 100,000 ஐயும் வீட்டுக் கடன் வட்டிக்கு ரூபா 150,000 ஐயும் 

மற்றும் குழந்றதயின் பிரத்திமைக வகுப்பிற்கு ரூபா 145,000 ஐயும்  பங்கு ககாள்முதலுக்கு 

ரூபா 400,000 ஐயும் கசலவழிக்க உள்ைார் .  

 

மதிப்பிடப்பட்ட செலத்தத்தக்க ேரியிறனக் கணித்தல்  

  ரூபா 

ஊழிை வருமானம் (முதன்றம + இரண்டாம் 

நிறல) 

 4,880,000 

முதலீட்டு வருமானம்    

 வட்டி வருமானம்  700,000 

 வாடறக வருமானம்   900,000 

மதிப்பிடப்பட்ட ேரிமதிப்பிடற்பாலதான 

ேருமானம்  
 6,480,000 

கழி – நிவாரைங்கள்    

 வாடறக நிவாரைம்    (225,000) 

 கசலவின நிவாரைம்   (795,000) 

 தனிைாள் நிவாரைம்   (3,000,000) 

மதிப்பிடப்பட்ட ேரிவிதிக்கப்படற்பாலதான 

ேருமானம் (ETI) 

 2,460,000 

   

கமாத்த மதிப்பிடப்பட்ட கசலுத்தத்தக்க வரி  2,460,000 x 6%   = 

147,600 

147,600 

கழி: மதிப்பிடப்பட்ட மு.த.ே.ே(APIT)  **  (124,800) 

மதிப்பிடப்பட்ட ேரி சபாறுப்பு  22,800 

மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தத்தக்க ேரி  (A)  22,800 
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**மதிப்பிடப்பட்ட மு.த.ே.ே. (APIT) கணிப்பீடு 

விபரம்  மதிப்பிடப்பட்ட 

ேரியிடற்பாலதான 

ேரி (ETI) 

 கழிக்கப்பட்ட 

ேரி  

முதன்றம 

ஊழிை 

வருமானம் 

4,680,000    

கழி – தனிைாள் 

நிவாரைம்  
(3,000,000) 1,680,000 1,680,000 x 6% 

= 100,800 

 

இரண்டாம் 

நிறல – ஊழிை 

வருமானம் 

200,000 200,000 200,000 x 12% 

= 24,000 

124,800 

 

மதிப்பிடப்பட்ட கசலுத்தத்தக்க வரியிறன கணிக்கும் மபாது, மதிப்பிடப்பட்ட முற்பை 

தனிைாள் வருமான வரிறை கழிப்பதற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட வருமானமானது மவைாக 

கணிக்கப்படுதல் மவண்டும் என்பதுடன் அத்தறகை கதாறகைானது கமாத்த 

மதிப்பிடப்பட்ட கசலுத்தத்தக்க வரியிலிருந்து அகற்ைப்படுதல் மவண்டும். 

செலுத்தத்தக்க காலாண்டு தேறைறயக் கணித்தல்  

காலாண்டுத் தவறைக் ககாடுப்பனவு  (E)  = A – C 

           B      

 = 22,800 – 0 

            4 

கசலுத்தத்தக்க 1 ஆம் தவறை     = ரூபா. 5,700  

 

 

குறிப்பு:  

வரி கசலுத்துநரின் வரியிடற்பாலதான வருமானமானது முற்பை தனிைாள் வருமான 

வரிறை கழிப்பதற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டதும் ஒப்புதல் வழங்கப்படாததுமான 

வருமானம் இரண்றடயும் ககாண்டிருப்பின், அவர்  SET இன் பகுதி I மற்றும் பகுதி II 

இறன பூரைப்படுத்துதல் மவண்டும்.  

உதாரைம் 03: 

டாக்டர் மசபாலிகா மதசிை றவத்திைசாறலறைச் மசர்ந்த றவத்திை நிபுைராவார். 

அத்துடன் அவர் ஓர் பிரபல தனிைார் றவத்திைசாறலயிலும் தனது மசறவறை வழங்கி 

வருகின்ைார்.  2020/2021 வரி மதிப்பாண்டில் அவரது எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருமானம் 

பின்வருமாறு,  

 ஊழிை வருமானம் ரூபா 7,200,000 (முற்பை தனிைாள் வருமான வரி 

கழிப்பனவுக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ைது)   

 விைாபார வருமானம் (அனுமதிக்கப்பட்ட கசலவினங்கறை கழித்த பின்னரான 

தனிைார் றவத்திைசாறலயின் மதிப்பிடப்பட்ட வருமானம்) ரூபா. 21,000,000. 
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 வட்டி வருமானம் ரூபா 3,000.000 (12% இல் மு.வ.வ. கழிப்பதற்கு ஒப்புதல் 

வழங்கப்பட்டுள்ைது.  அதற்கறமவாக வட்டியில் 2020.07.15 (1ம் காலாண்டு) 

அன்று கழிக்கப்பட்ட முற்பன வருமான வரிைானது ரூபா 1,000,000 x 12% = 

120,000) 

 பங்குலாப வருமானம் ரூபா 500,000 (12% இல் மு.வ.வ இறன கழிப்பதற்கு 

ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ைது.  அதற்கறமவாக 2021.01.15 (3ம் காலாண்டு) அன்று 

பங்குலாபத்தில் கழிக்கப்பட மவண்டிை மு.வ.வ ஆனது ரூபா 100,000 x 12% = 

12,000) 

 வாடறக வருமானம் ரூபா 900,000 (மு.வ.வ. கழிப்பதற்கு ஒப்புதல் 

வழங்கப்படவில்றல)  
ஊழிை வருமானமாது மதிப்பிடப்பட்ட பைம் மற்றும் பைமல்லாத நன்றமகறை 

உள்ைடக்கிைது. அவர் ரூபா 275,000 இறன சுகாதார கசலவினங்களுக்கும் மற்றும் 

காப்புறுதிக்கும் ரூபா 500,000 இறன பங்குகறை ககாள்முதல் கசய்வதற்கும் ரூபா 500,000 

இறன பாடசாறல கட்டைத்திற்கும் கசலவு கசய்ைவுள்ைார்.  அத்துடன் அவரி ரூபா 200,000 

இறன அங்கீகரிக்கப்பட்ட தர்ம நிறுவனத்திற்கு நன்ககாறடைாக வழங்கவுள்ைார்.  

மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தத்தக்க ேரியிறன கணித்தல்  

  ரூபா. 

ஊழிை வருமானம்   7,200,000 

விைாபார வருமானம்   21,000,000 

முதலீட்டு வருமானம்     

 வட்டி வருமானம்   3,000,000 

 வாடறக வருமானம்   900,000 

 பங்குலாப வருமானம்   500,000 

மதிப்பிடப்பட்ட ேரியிடற்பாலதான 

ேருமானம்  
 32,600,000 

கழி – நிவாரைங்கள்    

 வாடறக நிவாரைம்  900,000*25% (225,000) 

 கசலவின நிவாரைம்  (275,000+500,000+500,000 

= 1,275,000 

வறரைறுக்கப்பட்ட 

1,200,000) 

(1,200,000) 

 தனிைாள் நிவாரைம்   (3,000,000) 

கழி – தறகறமைளிக்கும் ககாடுப்பனவுகள்    

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தர்ம 

நிருவனத்திற்கான நன்ககாறட 

(வரிவிதிக்கப்படற்பாலதான 

வருமானத்தின் 1/3 அல்லது ரூபா 

75,000 அல்லது கசய்ைப்பட்ட 

நன்ககாறட என்பவற்றில் 

குறைவான கதாறக 

கழிக்கப்படத்தக்கது)    

    (75,000) 

மதிப்பிடப்பட்ட ேரிவிதிக்கப்படற்பாலதான 

ேருமானம்  
 28,100,000 
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சமாத்த மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தத்தக்க ேரி         3,000,000 x 6%   = 

180,000 

 

       3,000,000 x 12% = 

360,000 

 

 22,100,000 x 18% = 

3,978,000 

4,518,000 

கழி: மதிப்பிடப்பட்ட மு.த.வ.வ. **  324,000 

மதிப்பிடப்பட்ட ேரி சபாறுப்பு  4,194,000 

மதிப்பிடப்பட்ட  செலுத்தத்தக்க ேரி   4,194,000 

   

 

 

**மதிப்பிடப்பட்ட மு.த.ே.ே. (APIT) இறன கணித்தல்   

ஊழிை வருமானம் -  முதன்றம 7,200,000 

கழி – தனிைாள் நிவாரைம் (3,000,000) 

மதிப்பிடப்பட்ட  செலுத்தத்தக்க ேரி  4,200,000 

மதிப்பிடப்பட்ட மு.த.ே.ே. (APIT) சபாறுப்பு – முதல் 3,000,000 6%   

=  180,000 

- மீதி 1,200,000 * 12% = 144,000 

324,000 

       

 

 

செலுத்தத்தக்க காலாண்டு தேறைறயக் கணித்தல்  

     

 1ம் 

தவறை 

(ரூ) 

     2ம் தவறை 

(ரூ) 

3ம் தவறை 

(ரூ) 

4ம் தவறை 

(ரூ) 

A 4,194,000 4,194,000 4,194,000 4,194,000 

B 4 3 2 1 

C 120,000 
1,138,500 

(120,000+1,018,500) 

2,169,000 
(1,138,500+1,018,500 

+12000) 

3,181,500 
(2,169,000+1,012,

500) 

காலாண்டு தவறைக் 

ககாடுப்பனவு (E)  
1,018,500 1,018,500 

 

1,012,500 

 

 

1,012,500 

 

கழிப்பனவுகள் (F) - - - - 

இறுதி காலாண்டுக் 

ககாடுப்பனவு 

  (E- F) 

 

1,018,500 1,018,500 

 

1,012,500 

 

 

1,012,500 
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உதாரைம் 4 

திரு கபமரரா அவர்கள் கமது கபாம்றமகள் உற்பத்தி கசய்யும் விைாபாரத்தில் 

ஈடுபட்டுள்ைார். 2020/2021 வரி மதிப்பீட்டாண்டில் அவரது மதிப்பிடப்பட்ட வருமானம் 

பின்வருமாறு  

 விைாபாரத்தில் வருமானம் (அனுமதிக்கப்பட்ட கசலவினங்கள் கழித்த பின்னர்) 
ரூபா. 15,000,000 

 திறைமசரி உண்டிைலிருந்தான வட்டி வருமானம் ரூபா 1,000,000 (6% இல் 

மு.வ.வ இறன கழிப்பதற்கான ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ைது. அதற்க்கறமவாக 

இற்றுவறர வட்டியில் கழிக்கப்பட்ட மு.வ.வ. ரூபா 750,000 x 6% = Rs. 45,000) 

 
அவர் ரூபா 240,000 இறன சுகாதார கசலவினங்கள் மற்றும் காப்புறுதிக்கும் ரூபா 100,000 

இறன வீட்டுக் கடன் வட்டிக்கும் கசலவு கசய்ைவுள்ைார்.  2020/2021 வரி 

மதிப்பீட்டாண்டிற்கு கசலுத்தத்தக்க வரிக்கு எதிராக எதிரீடு கசய்வதற்கு 

முன்ககானரப்பட்ட கபா.மச.க. ரூபா 100,000.  2020 ஜூன் 5 ஆம் திகதி 1 ஆம் தவறைக்கு 

ரூபா 200,000 இறன முற்பை ககாடுப்பனவாக மமற்ககாண்டுள்ைார்.  

 

மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தத்தக்க ேரியிறன கணித்தல்  

  ரூபா 

விைாபார வருமானம்   15,000,000 

முதலீட்டு வருமானம்    

 வட்டி வருமானம்   1,000,000 

மதிப்பிடப்பட்ட ேரியிடற்பாலதான 

ேருமானம்  
 16,000,000 

கழி – நிவாரைங்கள்    

 கசலவின நிவாரைம்   340,000 

 தனிைாள் நிவாரைம்   3,000,000 

மதிப்பிடப்பட்ட 

ேரிவிதிக்கப்படற்பாலதான ேருமானம்  
 12,660,000 

   

மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தத்தக்க ேரி         3,000,000 x 6%   = 

180,000 

 

       3,000,000 x 12% = 

360,000 

 

 6,660,000 x 18% = 

1,198,800 

1,738,800 
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செலுத்தத்தக்க காலாண்டு தேறைறய கணித்தல்  

காலண்டுத் தவறைக்  ககாடுப்பனவு  (E) = A - C     

        B  

    = 1,738,000 – 45,000 

       4 

          = 423,250 

 

கசலுத்தத்தக்க 1 ஆவது தவறை        = E - F 

    = 423,250 – (கபா.மச.க + முற்பை  

ககாடுப்பனவு) 

 

    = 423,250 – (100,000 +  200,000) 

          = ரூபா. 123,250 

 

உதாரைம் 5 

அமலும் பிமலும் AB உருவகத்தின் பங்குடறம இலாபத்றத சம அைவில் பங்கிடும் 

பங்குதாரர்கள். பங்குடறமைானது ஆறடகள் உற்பத்தி கசய்யும் வர்த்தகத்தில்  

ஈடுபட்டுள்ைது. 2020/2021 வரி மதிப்பீட்டாண்டில் பங்குடறமயின் மதிப்பிடப்பட்ட 

ஈட்டுறககள் மற்றும் இலாபங்கள் பின்வருமாறு,  

 விைாபார வருமானம் (அனுமதிக்கப்பட்ட கசலவினங்கள் கழித்த பின்னர்) ரூபா 

22,000,000 

 வட்டி வருமானம் ரூபா 2,500,000. (6% இல் மு.வ.வ. இறன கழிப்பதற்கான 

ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ைது.  அதற்கறமவாக இற்றுவறர கழிக்கப்பட்ட 

மு.வ.வ. ரூபா 500,000 x 6% = 30,000) 

 வாடறக வருமானம் ரூபா 2,400,000 (மு.வ.வ. இறன கழிப்பதற்கான ஒப்புதல் 

வழங்கப்படவில்றல) 
பங்குடறமைானது ரூபா 100,000 இறன அங்கீகரிக்கப்பட்ட தர்ம நிருவனத்திற்கு 

நன்ககாறடைாக வழங்கவுள்ைது.  

பங்குடறமயின் மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தத்தக்க ேரியிறன கணித்தல்  

  ரூபா 

விைாபார வருமானம்   22,000,000 

முதலீட்டு வருமானம்     

 வட்டி வருமானம்   2,500,000 

 வாடறக வருமானம்   2,400,000 

மதிப்பிடப்பட்ட ேரியிடற்பாலதான 

ேருமானம்  
 26,900,000 

கழி – தறகறமைளிக்கும் ககாடுப்பனவுகள்    
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 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தர்ம 

நிருவனங்களுக்கான நன்ககாறட  

(வரிவிதிக்கப்படற்பாலதான 

வருமானத்தின் 1/5 அல்லது 

ரூபா,500,000 அல்லது கசய்ைப்பட்ட 

நன்ககாறட என்பவற்றில் 

குறைவான கதாறக 

கழிக்கப்படத்தக்கது)  

  

 

(100,000) 

மதிப்பிடப்பட்ட ேரிவிதிக்கப்படற்பாலதான 

ேருமானம்  
 26,800,000 

மதிப்பிடப்பட்ட  செலுத்தத்தக்க ேரி      1,000,000 x 0% =               

0  

 

 25,800,000 x 6% = 

1,548,000 

1,548,000 

 

பங்குடறமயால் செலுத்தத்தக்க காலாண்டுத் தேறைறய கணித்தல்  

குறிப்பு: 

பங்குடறமைானது, பங்குடறம வரியின் பங்கிறன பங்குதாரர்களுக்கு ஒதுக்குதல் 

மவண்டும். பங்குடறம வருமான வரி ககாடுப்பனவுக்கு, பங்குதாரர்கள், பங்குடறம வரிப் 

பங்கிறன வரி வரவாக கழிப்பதற்கு உரித்துறடைவர்கள் ஆவர். (தரப்பட்ட சூத்திரத்தில் 

“C” கதாறக அடங்கலாக)    

 1ம் தவறை 

(ரூ) 

     2ம் 

தவறை 

(ரூ) 

3ம் தவறை 

(ரூ) 

4ம் தவறை 

(ரூ) 

A 1,548,000 1,548,000 1,548,000 1,548,000 

B 4 3 2 1 

C 30,000 
409,500 

(379,500+30,000) 

789,000 

(409,500+379,500) 

1,168,500 

(789,000+379,500) 

காலாண்டு 

தவறைக் 

ககாடுப்பனவு (E)  

379,500 379,500 379,500 379,500 

கழிப்பனவுகள் (F) - - - - 

இறுதி காலாண்டுக் 

ககாடுப்பனவு 

  (E- F) 

 

379,500 379,500 379,500 379,500 

அமலின் 

பங்குடறம வரி 

வரவு (50%) 

189,750 189,750 189,750 189,750 

பிமலின்  

பங்குடறம வரி 

வரவு (50%) 

189,750 189,750 189,750 189,750 
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எவ்வாைாயினும், பங்குடறம வரியின் மமலதிகப் பங்கானது மீைளிப்புக்கு 

உரித்துறடைதாகாது ஆயினும் முன்ககாண்டு கசல்ல 

அனுமதிக்கப்பட்டுள்ைது)பங்குதாரர்கள் எதிர்வரும் காலங்களில் கசலுத்தத்தக்க 

தவறைக்கு எதிராக அத்தறகை மமலதிகத் கதாறகயிறன கழிப்பதற்கு உரித்துறடைவர் 

ஆவர் (தரப்பட்ட சூத்திரத்தில் “F”  இல் அத்தறகை கதாறகறை உள்ைடக்கவும்)  

 

ேருமானம், தறகறமயளிக்கும் சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் ேரி பற்றுக்கள் (ரூபா) 

என்பேற்றின் பங்குகளின் மதிப்பிடப்பட்ட பரம்பல்                  

 அமல் பிமல் 

விைாபார வருமானத்தின் பங்கு  11,000,000 11,000,000 

முதலீட்டு வருமானத்தின் பங்கு    

 வட்டி  1,250,000 1,250,000 

 வாடறக வருமானம்   1,200,000 1,200,000 

   

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தர்ம நிருவனத்திற்கான 

தறகறமைளிக்கும் நன்ககாறட ககாடுப்பனவின் 

பங்கு        

50,000 50,000 

மு.வ.வ. இன் பங்கு                      15,000 15,000 

வருமான வரியின் பங்கு (நிலுறவத் கதாறகயின் 

ககாடுப்பனவு கசய்ைப்படின் மகாரப்படலாம்) 

(ககாடுப்பனவு உரிை திகதிக்கு முன்னர் 

கசய்ைப்பட்டிருப்பின்)  

759,000 759,000 

 

திரு அமல் அேர்களது மதிபிடப்பட்ட செலுத்தத்தக்க ேரியிறன கணித்தல்  

திரு அமல் அவர்கள் ரூபா 200,000 இறன சுகாதார கசலவுகள் மற்றும் காப்புறுதிக்கும் ரூபா 

150,000 இறனயும் வீட்டுக் கடன் வட்டிக்கு ரூபா 750,000 இறை பங்குகள் 

ககாள்வனவுக்கும் கசலவு கசய்ை விரும்புகின்ைார். 2020/2021 வரி மதிப்பீட்டாண்டிற்கு 

வரிக்கு எதிரான எதிரீடாக பங்குடறமயிலிருந்து ஒதுக்கப்பட்ட முன்ககானரப்பட்ட 

கபாருைாதார மசறவக் கட்டைம் ரூபா 200,000 ஆகும்.  

 

  ரூபா 

விைாபார வருமானம்   11,000,000 
முதலீட்டு வருமானம்    

 வட்டி வருமானம் (1,250,000+2,000,000) 3,250,000 

 வாடறக வருமானம்   1,200,000 

மதிப்பிடப்பட்ட ேரிமதிபிடற்பாலதான 

ேருமானம்  
 15,450,000 

கழி – நிவாரைங்கள்    

 வாடறக நிவாரைம்  1,200,000*25% (300,000) 

 கசலவின நிவாரைம்  (200,000+150,000+750,000) (1,100,000) 
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 தனிப்பட்ட நிவாரைம்   (3,000,000) 

கழி  – தறகறமைளிக்கும் 

ககாடுப்பனவுகள்  
  

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தரும 

நிறுவனத்திற்கான நன்ககாறட  

(வரிவிதிக்கப்படற்பாலதான 

வருமானத்தின் 1/3 அல்லது ரூபா 

75,000 அல்லது கசய்ைப்பட்ட 

நன்ககாறட என்பவற்றில் 

குறைவான கதாறக 

கழிக்கப்படத்தக்கது)  

    (50,000) 

மதிப்பிடப்பட்ட ேரியிடற்பாலதான 

ேருமானம்  
 11,000,000 

   
மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தத்தக்க ேரி   3,000,000 x 6%   = 180,000  

  3,000,000 x 12% = 360,000  

 5,000,000 x 18% = 900,000 1,440,000 

 
காலாண்டு தேறைக் சகாடுப்பனறேக் கணித்தல் 

குறிப்பு – 

முந்திை தவறைக் ககாடுப்பனவு, பிடித்துறவத்தல் வரி (WHT), முற்பை வருமான வரி, 

முன் ககாண்டுவரப்பட்ட கபாருைாதார மசறவகள் கட்டைம் மற்றும் பங்குடறம வரி 

வரவு என்பன “C”இல் உள்ைடக்கப்பட்டுள்ைது. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1ம் தவறை 

(ரூ) 

     2ம் 

தவறை 

(ரூ) 

3ம் தவறை 

(ரூ) 

4ம் 

தவறை 

(ரூ) 

A 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 

B 4 3 2 4 

C  15,000  

404,750 

(15,000+200,000 

+189,750) 

 

749,833 

(404,750+189,750 

+155,333) 

 

1,094,916 

காலாண்டு 

தவறைக் 

ககாடுப்பனவு (E)  
356,250 345,083 345,083 345,084 

கழிப்பனவுகள் (F) 200,000+189,750 189,750 189,750 189,750 

இறுதி காலாண்டுக் 

ககாடுப்பனவு 

  (E- F) 

 

- 155,333 155,334 155,334 
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வமலதிக விபரங்களுக்கு கீழ் உள்ள இலக்கங்களுடன் சதாடர்பு சகாள்ளவும் 

1. 1944 –உள்நாட்டு  இறைவரித் திறைக்கை அறழப்பு நிறலைம் 

2. 011  2134200– சிமரஷ்ட ஆறைைாைர் –விைாபார ஆமலாறசறனப் பிரிவு 

3. 011- 2134250 -  ஆறைைாைர் – வாடிக்றகைாைர் உதவி மற்றும் ஊக்குவிப்புப் 

பிரிவு 

4. 011 – 2134251 – ஆறைைாைர் – விைாபார ஆமலாசறனப் பிரிவு 

5. அறனத்து பிராந்திை மற்றும் நகர காரிைாலைங்களின் ஆறைைாைர்கள் 

 


