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மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்பட வேண்டிய ேருமான ோிக் கூற்றை பூர்தி செய்தல் 

மற்றும் ோித் தேறைறயச் செலுத்துதல் சதாடர்பான அைிவுறுத்தல்கள்  

ோிமதிப்பீட்டாண்டு 2022/2023  

 

2017  ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு இறைோிச் ெட்டத்தின்  90 

மற்றும் 91 ஆம் பிாிவுகள் மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க திருத்தச் 

ெட்டத்தின் திருத்தங்களுக்கு அறமோக, “தேறைக் சகாடுப்பனவு செய்பேர் 

ஒருேர்”, மதிபிடப்பட்ட செலுத்தப்பட வேண்டிய ேருமான ோிக் கூற்ைில் 

கைிக்கப்பட்ட மதிப்பிடப்பட்ட ோிேிதிக்கப்படற்பாலதான ேருமானத்தின் 

அடிப்பறடயில் ேருமான ோிறய அந்த ோிமதிப்பீட்டாண்டு ேருடத்தின் 

ஆகஸ்ட் 15, நேம்பர் 15 மற்றும் சபப்ரோி 15 இலும் சதாடர்ந்து ேரும் 

ோிமதிப்பீட்டாண்டின் வம 15 ஆம் திகதியிலும் காலாண்டு தேறைக் 

சகாடுப்பனவு செய்தல் வேண்டும் என்பதுடன் மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்பட 

வேண்டிய ோிக்கூற்ைிறன (SET இறன) முதலாம் ோித் தேறைக் 

சகாடுப்பனேின் வபாது அதாேது 2022 ஆகஸ்ட் 15 ஆம் திகதியின் வபாது 

ெமர்ப்பிக்க வதறேப்படுத்தப்படுகின்ைனர்.  

இந்த மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்பட வேண்டிய ோிக் கூற்றுக்கான படிேத்றத 

பூர்த்திசெய்ேதற்கு முன்னர், இந்த அைிவுறுத்தல்கறை ோெிக்க 

பைிக்கப்படுகின்ைீர்கள்.  

இவ் அைிவுறுத்தல் சதாகுதி பின்ேரும் பகுதிகறை உள்ைடக்கியுள்ைது 

 சபாது அைிவுறுத்தல்கள் 
 கூற்றை நிரப்புேதற்கான அைிவுறுத்தல்கள் 
 செலுத்தப்படற்பாலதான ேருமான ோி காலாண்டுத் தேறைக் 

சகாடுப்பனறேக் கைித்தல் 

 

1. சபாது அைிவுறுத்தல்கள்  
 

இந்த மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்பட வேண்டிய ோிக் கூற்று பகுதி I, பகுதி II 

மற்றும் பகுதி III, ஆகிய மூன்று பகுதிகறை சகாண்டுள்ைது.  தேறை 

சகாடுப்பனறே வமற்சகாள்பேர் அறனேரும், இந்த மதிப்பிடப்பட்ட 

செலுத்தப்படவேண்டிய ோிக் கூற்ைின் மூன்று பகுதிகறையும் பூரைப்படுத்தல் 

வேண்டும்.  
  

1.1 ேழங்குறகயும் ெமர்ப்பிப்பும்  

 ேழங்குறக  

 SET- E 2021/2022 
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மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்படவேண்டிய ோிக் கூற்ைானது ேருமான 

ோி அைேிடப்படவேண்டிய நபர்களுக்கு உள்நாட்டு இறைோி 

ஆறையாைர் நாயகத்தினால் ேழங்கப்பட்டும். (2022/2023 ோி 

மதிப்பீட்டாண்டிற்கு ரூபா 3,000,000 ஐ ேிஞ்சும் மதிப்பிடப்பட்ட 

ேருமானத்றதக் சகாண்ட தனிநபர்களுக்கு) அது கிறடக்கப் 

சபைேில்றல எனில் உள்நாட்டு இறைோித் திறைக்கைத்தின் 

தறலறமயகத்தின் ோடிக்றகயாைர் வெறே மற்றும் ஊக்குேிப்பு அலகு 

அல்லது எந்தசோரு பிராந்திய அலுேலகத்திலும் அதறனப் சபற்றுக் 

சகாள்ைமுடியும். 

 ெமர்ப்பிப்பு  

உாியோறு பூர்த்திசெய்யப்பட்ட மதிப்பிடப்பட்ட 

செலுத்தப்படவேண்டிய ோிக் கூற்ைிறன வெர் ெிற்ைம்பலம் ஏ காடினியர் 

மாேத்றத, சகாழும்பு 2 இல் அறமந்துள்ை உள்நாட்டு இறைோித் 

திறைக்கைத்தின் தறலறமயகத்தின் மத்திய ஆேை முகாறமப் 

பிாிேில் அல்லது திறைக்கைத்தின் ஏவதனும் ஒரு பிராந்திய 

அலுேலகத்தில் வநரடியாக ஒப்பறடக்கவோ அல்லது பதிவுத் தபாலில் 

அனுப்பிறேக்கவோ முடியும். 
 

1.2   மதிப்பிடப்பட்ட ோிக் சகாடுப்பனவு  
 

 

 சகாடுப்பனவு திகதிகள் மற்றும் அேற்ைின் காலப்பகுதிக்கான 

குைியீடுகள்  

மதிப்பிட்ட ோியானது காலாண்டுப்பகுதிகைில் பின்ேரும் 

காலப்பகுதிக்கான குைியீடுகறைப் பயன்படுத்தி பின்ேரும் திகதிகைில் 

செலுத்தப்படல் வேண்டும்.   
 
 

       ோித் தேறை  சகாடுப்பனவுத் 

திகதி  

சகடுப்பனவு 

காலப்பகுதிக்கான 

குைியீடு  

முதலாம் தேறை 2022 ஆகஸ்ட் 

15 

22231 

இரண்டாம் தேறை  2022 நேம்பர் 

15 

22232 

மூன்ைாம் தேறை 2023 சபப்ரோி 

15 

22233 

நான்காம் தேறை 2023 வம 15 22234 
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 ோிக் சகாடுப்பனவு   

காலாண்டு தேறைக் சகாடுப்பனவுகைானது உள்நாட்டு இறைோி 

திறைக்கைத்தினால் ேழங்கப்பட்டு ோிசெலுத்துநர்களுக்கு தபாலில் 

அனுப்பப்பட்ட சகாடுப்பனவு நறுக்குகறைப் பயன்படுத்தி 

வமற்சகாள்ைப்படுதல் வேண்டும். சகாடுப்பனவு நறுக்குகறை உள்நாட்டு 

இறைோி திறைக்கைத்தின் தறலறம காாியாலயத்தின் ோடிக்றகயாைர் 

வெறே மற்றும் ஊக்குேிப்பு அலகு, அறனத்து பிராந்திய அலுேலகங்கள் 

மற்றும் இலங்றக ேங்கியின் எந்தசோரு கிறையிலும் சபற்றுக் 

சகாள்ைலாம்.  
 

இதற்கு வமலதிகமாக, சகாடுப்பனோனது இறையதை சகாடுப்பனவு 

தைத்திலும் (OTPP) வமற்சகாள்ைப்படலாம்.  வமலதிக ேிபரங்களுக்கு 

2021.06.08 ஆம் திகதிய  PN/PMT/2021 ஆம் இலக்க, 2022, வம 5 ஆம் 

திகதிய (திருத்தப்பட்ட) PN/PMT/2022.01 ஆம் இலக்க சபாது 

அைிேித்தறல பார்க்கவும் அல்லது உள்நாட்டு இறைோித் திறைக்கைத்தின் 

ேறலதைத்தின் பயன்பாட்டாைர் ேழிகாட்டிக்கு செல்லவும் (இ-

வெறேகள்/கண்வைாட்டமும் துாித ேழிகாட்டல்களும்/ சகாடுப்பனவுகளும் 

மீைைிப்புகளும்) 
 

 

 சகாடுப்பனவுகள் வமற்சகாள்ைப்பட வேண்டிய ேங்கி   

இலங்றக ேங்கியின் எந்தசோரு கிறையிலும் . 
 

2.   2022/2023 மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்பட வேண்டிய ோிக் 

கூற்றை பூரைப்படுத்துேதற்கான அைிவுறுத்தல்கள் 
 

கூற்ைானது மூலக் கூற்ைா அல்லது திருத்தப்பட் கூற்ைா என்பதறன ஏற்புறடய 

கூட்டில் ‘’’’  அறடயாைம் இடுங்கள். ஆசைாருோினால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 

முதலாேது மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்பட வேண்டிய ோிக் கூற்ைானது “மூல 

மதிப்பீடாக” சகாள்ைப்படும். மூலக் கூற்ைானது, ோிசெலுத்துநாினால் 

திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடு ெமர்பிக்காத ேறரக்கும் ோி மதிப்பீட்டாண்டு முழுேதும் 

அமுலில் காைப்படும்.  

 

மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்பட வேண்டிய ோியில் மாற்ைம் எதுவும் இருப்பின் 

திருத்தப்பட்ட மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்படவேண்டிய ோிக் கூற்று 

ெமர்ப்பிக்கப்படலாம் என்பதுடன் ோித் தேறைகளும் அதற்கு இைக்கமான 

முறையில் திருத்தப்படுதல் வேண்டும். .ஏவதனும் திருத்தப்பட்டோைான 

கூற்சைான்றைச் ெமர்ப்பிக்கும் வபாது படிேத்தில் காட்டப்பட்டுள்ைோறு, 



4 
 

“மீைாய்வு செய்யப்பட்ட கூற்று” என்பதற்கு முன்னால்  அறடயாைம் இடுதல் 

வேண்டும். 

அத்துடன் ேருமான ோி ேறகறயயும் குைிப்பிடவும். தனிநபர்கள் மற்றும் 

பங்குடறமகள் தேிர்ந்த  ஏறனய ஆட்கள் கூட்டுைவு ேருமன ோிக்கான 

கூட்டிறன அறடயாைம் இடுதல் வேண்டும். 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.1  பகுதிகள்  – I மற்றும்  II : மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்பட வேண்டிய 

ோியின் கைிப்பீடு  

 

I. ஒவ்சோரு மூலத்திலிருந்துமான மதிப்பிடப்பட்ட ேருமானத்தின் 

சதாறககைானது, மதிப்பிடப்பட் செலுத்தப்பட வேண்டிய கூற்ைின் 

கூடுகள்  (10), (20), (30) மற்றும் (40) கைில் சேைிப்படுத்தப்படல்  

வேண்டும்.  

 
 

II. கூடு 50 – மதிப்பிடப்பட்ட ோிமதிப்பிடற்பாலதான ேருமானம். 

அ)  ஊழியம், ேியாபாரம், (முதலீட்டு ஆதனத்தின் 

வதைிப்சபறுறகயிலிருந்தான ஈட்டுறக தேிர்நத) முதலீடு அல்லது 

ஏறனய ேருமான மூலங்கைிலிருந்தான சமாத்த மதிப்பிடப்பட்ட 

ேருமானம் ஆசைருோின் மதிப்பிடப்பட்ட ோிமதிப்பிடற்பாலதான 

ேருமானமாக அறமயும். 

கூடுகள் 10 இலிருந்து 40 ேறரயிலான கூடுகைில் 

குைிப்பிடப்பட்டுள்ை அறனத்து ேருமானங்கைினதும் கூட்டுத் 

சதாறகறய கூடு 50 இல் பதியவும்.  

ஆ)  மதிப்பிடப்பட்ட ோிமதிப்பிடற்பாலதான ேருமானத்றத கைிப்பிடும் 

வபாது, இறுதி பிடித்துறேத்தல் சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் 

ேிலக்கைிக்கப்பட்ட சதாறககள் குைிப்பிடப்படுதல்  ஆகாது.  
 

III. கூடு 60 – மதிப்பிடப்பட்ட தறகறமயைிக்கும் சகாடுப்பனவுகள்  

(உாிய கூட்டினுள் ‘’’’ அறடயாைத்றத இடுக) 

கூற்று ேறக :      மூலக் கூற்று              திருத்தப்பட்ட கூற்று       

            
ேருமான ோி ேறக: கூட்டுைவு ேருமான ோி      தனியாள் ேருமான ோி   

                 
                                                    பங்குடறம                                               
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இந்த ேருடத்திற்கான வமற்சகாள்ைப்பட வேண்டிய அறனத்து 

மதிப்பிடப்பட்ட தறகறமயைிக்கும் சகாடுப்பனவுகறை (பின்ேரும் 

மட்டுப்படுத்தல்களுக்கு உட்பட்டு) பதியவும். 

 

 

 
 

 அங்கீகாிக்கப்பட்ட தர்ம நிருேனஙக்களுக்கான நன்சகாறட  
 

நன்சகாறடயாைர் 

ேறக 

தறகறமயைிக்கும் சகாடுப்பனோக 

கழிக்கப்படத்தக்க அதிகூடிய சதாறக  

தனியாள் (அ) அந்த ோிமதிப்பீட்டாண்டிற்கான தனியாைின் 

ோியிடற்பாலதான ேருமானத்தின் 1/3 பங்கு; 

அல்லது  

(ஆ) ரூபா. 75,000 

என்பேற்றுள் குறைோனது 

உருேகம் (அ) அந்த ோிமதிப்பீட்டாண்டிற்கான உருேகத்தின் 

ோியிடற்பாலதான ேருமானத்தின் 1/5 பங்கு; 

அல்லது   

(ஆ) ரூபா. 500,000 

என்பேற்றுள் குறைோனது 

 அரொங்கத்திற்கு அல்லது ஏறனய குைிப்பிடப்பட்ட நிருேனங்களுக்கான 

நன்சகாறட  

 திரட்டிய நிதியம் அல்லது ெனாதிபதி நிதியத்திற்கு செலுத்தப்பட்ட  ஏசதனும் 

சதாறக   

 ெமுர்த்தி நன்றம சபறும் குடும்பத்தில் சபண் ஒருேருக்கு கறட ஒன்றை 

தாபிப்பதற்கு ேதிவுள்ை ஆசைாருோினால் வமற்சகாள்ைப்பட்ட பங்கைிப்பு  

 வேறு ஏவதனும் நிதி நிருேனத்தின் சகாள்ைல் அல்லது ஒன்ைிறைப்பு 

செலேினத்தில் ஏவதனும் நிதி நிறுேனத்தினால் உைப்பட்ட செலேினம். இது, 

இலங்றக மத்திய ேங்கியினால் உறுதி செய்யப்பட்டோைான 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட சதாறகயின் மூன்ைில் ஒரு பங்குக்கு கழிப்பனவு 

மட்டுபடுத்தப்பட்டுள்ைது.  

 எேவரனும் ஆசைாருோினால் 

         -  ஐந்து மில்லியனுக்கு குறையாத செலேினத்தில் திறரப்படத்தின் 

உற்பத்தி   

         - இருபத்றதந்து மில்லியறன ேிஞ்ொத செலேினத்தில் திறரயரங்றக 

அறமத்தல் மற்றும் கருேிகறை நிறுவுதல்                         
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         -  பத்து மில்லியறன ேிஞ்ொத செலேினத்தில் திறரயரங்றக 

வமம்படுத்தல்            

                        என்பேற்றுக்கு உைப்பட்ட செலேினம். இந்த 

செலேினத்திற்கான  கழிப்பனவு, ோியிடற்பாலதான ேருமானத்தின் 

மூன்ைில் ஒரு பகுதிக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ைது.  
 

IV. கூடு  70 – மதிப்பிடப்பட்ட நிோரைங்கள்   

ோி மதிப்பீட்டாண்டிற்கு உங்களுக்கு உாித்துறடய மதிப்பிடப்பட்ட 

நிோரைங்கறை பதியவும். (பின்ேரும் மட்டுப்படுத்தல்களுக்கு உட்பட்டு)      

 தனிப்பட்ட நிோரைம்  

ஒவ்சோரு ோி மதிப்பீட்டாண்டிற்கும் ேதிவுள்ை ஆட்கள்  அல்லது 

பிரறெயாக உள்ை ஆட்கள் ரூபா 3,000,000 ேறர தனிப்பட்ட 

நிோரைத்திற்கு உாித்துறடயேராோர். எவ்ோராயினும், நம்பிக்றக 

சபாறுப்பாைர், சபறுநர், நிறைவேற்றுநர் அல்லது ஒழித்துகட்டுபேர் 

ஒருேராக இரக்கின்ை ஆசைாருேருக்கு இந்த நிோரைம் ஏற்புறடயதாகாது. 

முதலீட்டு ஆதனத்தின் வதைிப்சபறுறகயிலிருந்தான ஈட்டுறககறை 

சகாண்டுள்ை ோிமதிப்பிடற்பாலதான ேருமானத்றத சகாண்டிராத 

ஆசைாருோின் ோிமதிப்பிடற்பாலதான ேருமானத்தில் இருந்து இந்த 

நிோரைம் கழிக்கப்படலாம்.  

 ோடறக நிோரைம்  

முதலீட்டு சொத்தின் பழுதுபார்த்தல், வபணுறக மற்றும் வதய்மானத்திற்கு 

ஆசைாருோினால் உைப்பட்ட ஏவதனும் உண்றமயான செலேினத்திற்கு 

வகாரப்படாதேிடத்து, ோிமதிப்பீட்டாண்சடான்றுக்கு முதலீட்டுச் 

சொத்சதான்ைிலிருந்தான சமாத்த ோடறக ேருமானத்தின் 25% இறன 

கழிக்க ேதிவுள்ை ஆசைாருேர் உாித்துறடயேராோர்   

 செலேின நிோரைம்  

ேதிவுள்ை ஆட்கள் ோிமதிப்பீட்டாண்சடான்ைில் பின்ேரும் 

செலேினங்கைின் சமாத்த சதாறகயாக ரூபா 1,200,000 ேறர 

உாித்துறடயேர்கள் ஆேர்.  
 

(அ) மருத்துே காப்புறுதிக்கான பங்கைிப்புகள் அடங்கலாக சுகாதார 

செலேினம்;  

(ஆ) அத்தறகய ஆசைாருேர் அல்லது அேரது பிள்றைகள் ொர்பாக 

உள்ளூாில் உைப்பட்ட ோழ்க்றகத் சதாழில் கல்ேி அல்லது கல்ேிச் 

செலேினம்;  

(இ) வீட்டுக் கடன் மீது செலுத்தப்பட்ட ேட்டி;  
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(ஈ) சதாழில்தருநாின் கீழான அல்லது சதாழில்தருநர் ொர்பான திட்டம் 

தேிர்ந்த அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்த்திற்கு ஊழியாினால் 

செய்யப்படும் பங்கைிப்பு 

(உ) இலங்றக பங்கு பாிேர்த்றனயில் நிரலிடப்பட்ட பங்குகள் அல்லது 

ஏறனய நிதிொர் ொதனங்கள் அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட பங்குகள் மற்றும் 

பிறையங்கள் கட்டறைச் ெட்டத்தின் கீழான திறைவொி பிறைகள் அல்லது 

உள்ளூர் திறைவொி உண்டியல் கட்டறைச் ெட்டத்தின் கீழான திறைவொி 

முைிகறை சகாள்ேனவு செய்ேதில் உைப்பட்ட செலேினங்கள் 

 ஏறனய நிோரைம்  

தங்கள் காைிகைில் சூாிய கைங்கறை சபாறுத்தி வதெிய கட்டத்திற்கு 

இறைப்றப ேழங்குேதற்கு சகாள்ேனவு செய்துள்ை ேதிவுள்ை ஆட்கள் 

அத்தறக சூாிய கைங்களுக்கான சமாத்த செலேினம் அல்லது அத்தறகய சூாிய 

கைங்கறை சகாள்முதல் செய்ேதற்கு சபைப்பட்ட ஏவதனும் கடன் மீது ேங்கிக்கு 

செலுத்தப்பட்ட சதாறககள் ேறரயில் ஒவ்சோரு ேருடமும் ரூபா 600,000 

கழிப்பதற்கு உாித்துறடயேர் ஆோர்.  

 

V. கூடு 80 – மதிப்பிடப்பட்ட ோியிடற்பாலதான ேருமானம்  

மதிப்பிடப்பட்ட ோியிடத்தக்க ேருமானத்றதப் சபற்றுக்சகாள்ேதற்கு கூடு 

50 இலுள்ை மதிப்பிடப்பட்ட ோியிடற்பாலதான ேருமானத்திலிருந்து கூடு 

60 மற்றும் கூடு 70 இல் உள்ை சமாத்த கழிப்பனவுகறைக் கழிக்கவும். 
 

VI. கூடு 90 – மதிப்பிடப்பட்ட ோிசபாறுப்புக்கள்  

மதிப்பிடப்பட்ட ோிப்சபாறுப்புகைானது சேவ்வேறு ேருமான ோி 

வீதங்கறைப் பிரவயாகித்து கைிக்கப்படல் வேண்டும், அதற்கறமோக 

முதலில் மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்பட வேண்டிய ோிக் கூற்ைின் பகுதி  

II இறன பூர்த்தி செய்து கூடு 90.10 இலுள்ை சபறுமதிறய கூடு 90 

இல் பதியவும்.  

பின்ேரும் ஆட்களுக்கு பின்ேரும் ேருமான ோி வீதங்கள் 

ஏற்புறடயதாகும்.  
 

அ) தனியாட்கள்  

                 நியம வீதங்கள்  

ோியிடத்தக்க 

ேருமான வீச்சு 

(ரூபா) 

குறைந்த வீச்ெத்திற்கு ெமமான 

ோியிடப் படத்தக்க 

ேருமானத்தின் மீதான ோி  

குறைந்த வீச்ெத்ற்கு 

வமலான வமலதிக 

ோியிடத்தக்க 

ேருமானத்தில் ோி வீதம் 
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            ெிைப்பு வீதங்கள்  

- மதுபானம் அல்லது புறகயிறல உற்பத்திகைின் உற்பத்தியும் 

ேிற்பறனயும் அல்லது இைக்குமதியும் ேிற்பறனயும் என்பேற்ைில் 

இருந்தான ஈட்டுறககள் மற்றும் இலாபங்கள் மீது  - 40% 

- பந்தயம் மற்றும் சூதாட்டம் நடத்துேதிலிருந்தான ஈட்டுறககள் மற்றும் 

இலாபங்கள் மீது  - 40%  

- இரத்தினக்கல் மற்றும் ஆபரைங்கள் சதாடர்பில் ஆசைாருேரால் 

சபைப்பட்ட பிரதிபயன் மீதான ஈட்டுறக மற்றும் இலாபங்கள், 

அதிகபட்ெமாக 14% இல் ோியிடப்படுதல் வேண்டும்.  

- மீைைிக்கப்படத்தக்க ெக்தி மூலங்கறைப் பயன்படுத்தி வதெிய 

கட்டத்திற்கு ேழங்கப்பட்ட மின்ொர ேிநிவயாகத்தின் மீது 

ஆசைாருோினால் சபைப்பட்ட சதாறககைிலிருந்தான ஈட்டுறககள் 

மற்றும் இலாபங்கள், அதிகபட்ெம் 14% இல் ோியிடப்படுதல் வேண்டும்.  

 

ஆ) கம்பனிகள்  

(i.)  கம்பனி ஒன்ைின் ோியிடற்பாலதான ேருமானத்தின் மீது - 24%  

(ii.)  பின்ேரும் குைிப்பிட்ட ேியாபாரத்தில் இருந்து ோி மதிப்பீட்டு ஆண்டு 

ஒன்றுக்கு கம்பனிஒன்ைின் ஈட்டுறக மற்றும் இலாபங்கைின் அத்தறகய 

பகுதிகளுக்கு  - 14% 
 

- ெிைிய மற்றும் நடுத்தர சதாழில்முயற்ெிகள்   

- பண்டங்கைின் ஏற்றுமதி   

- குைிப்பிடப்பட்ட சபாறுப்வபற்புக்கள்   

- கல்ேி வெறேகள்   

- சுற்றுலாத்துறை வமம்பாடு  

- நிருமான வெறேகள்  

- ேிேொய சபாருட்கைின் பதனிடுறக   

- சுகாதார பராமாிப்பு வெறேகள்  

- ேதிவுள்ை கம்பனி ஒன்ைிலிருந்து சபைப்பட்ட பங்கிலாபங்கள்  

முதல் 

3,000000 

180,000 6 % 

அடுத்த 

3,000,000 

360,000 12 % 

மீதி -  18 % 
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-  இலங்றக முதலீட்டுச் ெறபயுடன் பதிவு செய்துள்ை ஏவதனும் 

ஏற்றுமதி கம்பனி ஒன்ைினால், சுகாதார அறமச்சு, சுகாதார 

வெறேகள் திறைக்கைம், இலங்றக இராணுேம், இலங்றக 

கடற்பறட, இலங்றக ோன்பறட, இலங்றக சபாலிஸ் மற்றும் 

வகாேிட் நிறலயங்களுக்கு ேிநிவயாகிக்கப்பட்ட சுகாதார 

பாதுகாப்பு உபகரைங்கள் மற்றும் அறத ஒத்த சபாருட்கறை 

ேழங்குதல். 

- இரத்தினக்கல் மற்றும் ஆபரை ேியாபாரம்   

- மீைைிக்கப்படத்தக்க ெக்தி மூலங்கறைப் பயன்படுத்தி உற்பத்தி 

செய்யப்பட்ட மின்ொரத்றத வதெிய கட்டத்திற்கு 

ேழங்கியதிலிருந்து.  

- இலங்றக பிறையங்கள் மற்றும் பாிேர்த்தறன 

ஆறைக்குழுேினால் உாிமம் அைிக்கப்பட்ட சகாழும்பு 

பங்குச்ெந்றத பாிமாற்ைத்தில் 2021, ெனோி 1 ஆம் திகதி 

அன்று அல்லது அதற்கு பின்னர், ஆனால், 2021 திெம்பர் 31 

ஆம் திகதிக்கு முன்னர் தங்கைது பங்குகறை பட்டியலிடுள்ை 

எறேவயனும் கம்பனி (2022, ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதி சதாடக்கம் 

முன்று மதிப்பீட்டாண்டுகளுக்கு மட்டும்)  – 14% 

(iii.) உற்பத்தியிலிருந்தான ஈட்டுறக மற்றும் இலாபங்கைின் மீது  - 

18% 

(iv.) பந்தயம் மற்றும் சூதாட்டத்றத நடாத்துேதிலிருந்தான ஈட்டுறககள் 

மற்றும் இலாபங்கள் மீது - 40%  

(v.)  ஏவதனும் மதுபானம் அல்லது புறகயிறல உற்பத்திகைின் உற்பத்தி 

மற்றும் ேிற்பறன அல்லது இைக்குமதி மற்றும் 

ேிற்பறனயிலிருந்தான ஈட்டுறககள் மற்றும் இலாபங்கள் மீது  - 

40% 

(vi.)  சகாழும்பு பங்கு பாிேர்த்தறனயில் 2021 ெனோி 1 ஆம் திகதிக்கு 

பின்னர், ஆனால் 2021 திெமபர் 31 இற்கு முன்னர் அதன் பங்குகறை 

நிரலிட்டுள்ை ஏவதனும் கம்பனியால் (முதலீட்டுச் ெறப கம்பனிகள் 

அடங்கலாக) செலுத்தப்பட வேண்டிய ேருமான ோியின் 

கூட்டுத்சதாறகயில் 50% குறைப்பு  

(vii.)  2020/2021 ஆம் ோிமதிப்பீட்டாண்டுடன் ஒப்பிடும் வபாது 

2022/2023 ஆம் ோி மதிப்பீட்டாண்டில் ஐம்பது வீதத்தினால் 

ஏற்றுமதி அதிகாிப்றபக் காட்டி அதறன அடுத்துேரும் 

ோிமதிப்பீட்டாண்டிலும் வபணுேது என்ை நிபந்தறனக்கு உட்பட்டு 

(குைிப்பிட்ட சபாறுப்வபற்புகள் தேிர்ந்து) பன்னாட்டு கம்பனி 

ஒன்ைினால் பங்கிலாபத்தில் இருந்து சபைப்பட்ட ஈட்டுறககள் 
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மற்றும் இலாபங்கள் மீது செலுத்தப்பட வேண்டிய ேருமான ோியில் 

50% குறைப்பு  

(viii.)  ேிேொய சபாருட்கைின் பதனிடுறகயில் ஆள் ஒருோினது 

ேிேொய உற்பத்திகறை பயன்படுத்தும் அல்லது முழுேதுமாக 

ேிேொய உள்பத்திகறை பயன்படுத்தி இலங்றகயில் உற்பத்தி 

ேியாபார நடேடிக்றகயில் ஈடுபடும் நிபந்தறனகளுக்கு உட்பட்டும் 

ஆசைாருேருக்கு 2020/2021 ஆம் ோி மதிப்பீட்டாண்டிலிருந்து 

ஐந்து ேருடங்களுக்கு ேிேொய பதனிடுறக அல்லது உற்பத்தி 

ேியாபார நடேடிக்றக சதாடர்பில் செலுத்தப்படற்பாலதான 

ோியின் பங்கிலிருந்து 25% குறைப்பு  
 

இ) பங்குடறம   

ோியிடற்பாலதான ேருமானம் 

(ரூபா) 

செலுத்தப்படற்பாலதான ோி  

1,000,000 ஐ ேிஞ்ெின் 6% 

ஈ) தரும நிருேனங்கள்  - 14% 

உ) நம்பிக்றக சபாறுப்புக்கள்  – 18% 

ஊ) அலகு நம்பிக்றக சபாறுப்பு அல்லது பரஸ்பர நிதியங்கள்  – 24% 

எ) அரெ ொர்பற்ை நிறுேனம் -24% 

ஏ) ஊழியர் நம்பிக்றக நிதியம், ஊழியர் வெமலாப நிதியம் மற்றும் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட பைிக்சகாறட நிதியம், ஓய்வூதிய நிதியம் மற்றும் 

முடிவுறுத்தல் நிதியம் - 14% 
 

VII. கூடு 100 – மதிப்பிடப்பட்ட சேைிநாட்டு ோி ேரவு  

கூடு 100 இல் ஏவதனும்  சேைிநாட்டு ோி ேரவு இருப்பின் அதறன 

பதியவும். சேைிநாட்டு ோி ேரவு சதாடர்புபடும் இலாபம் அல்லது 

ேருமானத்தின் அத்தறகய பகுதிகைின் மீதான ோியின் சதாறகக்கு 

சேைிநாட்டு ோி ேரவு மட்டுப்படுத்தப்படும். 
 

VIII. கூடு 110 –மதிப்பிடப்பட்ட முற்பை தனியாள் ேருமான ோி   

முற்பை தனியாள் ேருமான ேருமான ோிக்கு உட்படும் (அது 

கட்டாய கழிப்பனோக காைப்படின் அல்லது ஊழியாினால் 

அனுமதி ேழங்கப்பட்டிருப்பின்) ஊதியத்றதக் சகாண்டுள்ை 

ஊழியர் ஒருேர், ோி மதிப்பீட்டாண்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

முற்பன தனியாள் ேருமான ோிறய கூடு 110 இல் பதிததல் 

வேண்டும்.  
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IX. கூடு 120 – மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்பட வேண்டிய ோி  

மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்பட வேண்டிய ோியிறன கைிப்பதற்கு கூடு 

100 இல் சேைிப்படுத்தப்பட்ட சேைிநாட்டு ோி ேரேிறன மற்றும் கூடு 

110 இல் சேைிப்படுத்தப்பட்ட மதிப்பிடப்பட்ட முற்பை தனியாள் 

ேருமான ோியிறன  கூடு 90 இல் குைிப்பிடப்பட்ட மதிப்பிடப்பட்ட 

ோிப் சபாறுப்பிலிருந்து கழிக்கவும். அப் சபறுமானத்றத கூடு 120 இல் 

குைிப்பிடவும் 

 

2.2 பகுதி – III – சேைிப்படுத்துறக  

ோிசெலுத்துநர் அல்லது ோிசெலுத்துநாினால் முறையாக 

அதிகாரமைிக்கப்பட்ட முகேர், மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்படவேண்டிய 

ோிக் கூற்று ஏவதனும் பிறழயான சபாய்யான அல்லது தேைான தகேறல 

சகாண்டிருக்கேில்றல என மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்பட வேண்டிய ோிக் 

கூற்ைில் ஒப்பமிடுதல் வேண்டும்.   

 

3.  ேருமான ோி காலாண்டு தேறைக் சகாடுப்பனவுகறை கைித்தல்   

 

3.1 காலாண்டு தேறைக் சகாடுப்பனவு பின்ேரும் ெமன்பாட்றடப் பயன்படுத்தி 

கைிக்கப்படும். 

 

காலாண்டு தேறைக்  

சகாடுப்பனவு  (E) 

 

 

= 

 

      A   -  C 

 

          B 

 

* நடப்பு தேறை அடங்கலாக மீதமுள்ை தேறைகைின் எண்ைிக்றக  - B 

தேறை 1 ஆேது   2 ஆேது  3 ஆேது  4 ஆேது   

“B” 4 3 2 1 

A மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்பட வேண்டிய ோி (கூடு 120 இல் 

சேைிப்படுத்தப்பட்ட சதாறக) 

B நடப்பு தேறை அடங்கலாக மீதமுள்ை தேறைகைின் 

எண்ைிக்றக* 

C இந்த தேறைக்கு முன்னர் வமற்சகாள்ைப்பட்ட ோி 

சகாடுப்பனவுகள்** 
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** அந்த தேறைக்கு முன்னர் வமற்சகாள்ைப்பட்ட ோி சகாடுப்பனவுகள்  – 

(C) 

வமற்கூைப்பட்ட  C இற்கு பின்ேரும் சகாடுப்பனவுகள், சகாடுப்பனவுகைாக 

கருதப்படும்; 

அ) முன்றனய தேறைக் சகாடுப்பனவுகள், மற்றும்  

ஆ) நடப்பு தேறைக் சகாடுப்பனேின் சகாடுப்பனவு திகதிக்கு முன்னர் 

செலுத்தப்பட்ட/பிடித்துறேக்கப்பட்ட முற்பை ேருமான ோி அடங்கலாக 

ஏவதனும் பிடித்துறேத்தல் ோி சகாடுப்பனவுகள்.  

3.2   வதைிய காலாண்டு தேறைக் சகாடுப்பனறே கைித்தல்  

     வதைிய காலாண்டு தேறைக் சகாடுப்பனறே கைிப்பதற்கு காலண்டு 

தேறைக் சகாடுப்பனேின் முற்பை சகாடுப்பனவு மற்றும் ஏறனய ஏற்புறடய 

ேரவுகறை கழிக்கவும்  

 

வதைிய காலாண்டு தேறைக் சகாடுப்பனவு     = E - F 

 

 

 

 

 

பின்ேரும் சகாடுப்பனவுகள்  (F) இன் கீழ் கருத்தில் சகாள்ைப்படும்.  

1. 2020 ெனோி மாதம் 01 ஆந் திகதிக்கு முன்னர், ஒவ்சோரு 

நபாிடமிருந்தும், ஒவ்சோரு பங்குறடறமயிலிருந்தும் 

காலத்திற்வகற்ைோறு சபாருைாதார வெறேக் கட்டைம் 

அைேிடப்பட்டது.  

 

ஆதலால் 2019/2020 சதாடர்பாக செலுத்தப்பட்ட சபாருைாதார 

வெறேக் கட்டைமானது, அவ்ோண்டின் ேருமான ோியிலிருந்து 

கழிக்கப்பட்டதன் பின்னர், சபாருைாதார வெறேக் கட்டைவமதும் 

எஞ்ெியிருப்பின் அது முன்சகாைரப்பட்டு, ேருமான ோி 

2020/2021 ோி மதிப்பீட்டாண்டுகைில் மற்றும் 2021/2022 ோி 

மதிப்பீட்டாண்டுகள் சதாடர்பாக மாத்திரவம கழிக்கப்பட முடியும். 

2021/2022  ோி மதிப்பீட்டாண்டு சதாடர்பாக கழிக்கப்பட்டதன் 

பின்னர் மீதி ஏவதனும் இருந்த வபாதிலும், அது 2022/2023 ோி 

மதிப்பீட்டாண்டில் கழிக்கப்பட முடியாது.                                   

E காலாண்டு தேறைக் சகாடுப்பனவு 

F முற்பை சகாடுப்பனவுகள்/ஏறனய ோி 

ேரவுகள்  
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2. ஏற்புறடய காலாண்டிற்கான ஏவதனும் முற்பை தேறைக் 

சகாடுப்பனவு   

3. பங்குடறமயினால் செலுத்தப்பட்ட தேறைக் சகாடுப்பனேின் 

பங்கு (பங்குடறமயின் பங்குதாரர்களுக்கு)  

 

4.  மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்பட வேண்டிய ோிக்கூற்ைின் மீது மற்றும் தேறைக் 

சகாடுப்பனவுகள்  மீது பிரவயாகிக்கத்தக்க தண்ட ஏற்பாடுகள்  

 

4.1 மதிப்பிடப்பட்ட ோிக் கூற்றை பிந்தி ெமர்ப்பித்தல் மற்றும் 

ெமர்ப்பிக்காதிருத்தல் மற்றும் பிறழயான அல்லது தேைான மதிப்பிடப்பட்ட ோிக் 

கூற்றை ெமர்ப்பித்தல்  என்பேற்றுக்கான தண்ட ஏற்பாடுகள் 
 

I   உள்நாட்டு இறைோி ஆறையாைர் நாயகத்தினால் அைிவுறுத்தப்பட்டோறு 

மதிப்பிடப்பட்ட ோிக் கூற்றை ெமர்ப்பிக்கத் தேறும் ஆசைாருேர் உள்நாட்டு 

இறைோிச் ெட்டத்தின் 185 ஆம் பிாிேின் கீழ் ஒரு மில்லியன் ேறரயிலான 

தண்டத்றத செலுத்துேதற்கு உட்படுத்தப்படுோர்.  

II பிறழயான மதிப்பிடப்பட்ட ோிக் கூற்ைின் காரைமாக மற்றும் 

மதிப்பிடப்பட்ட ோிக் கூற்ைில் பாாிய ேிடுறக காரைமாக ோியானது 

குறைோக செலுத்தப்பட்டிருப்பின் உள்நாட்டு இறைோிச் ெட்டத்தின் 180 

ஆம் பிாிேின் கீழ் பின்ேரும் சதாறகக்கு தண்டம் ேிதிக்கப்படும் -  

 (அ)   (ஆ) ஏற்புறடயது இல்றல எனில் குறைோக செலுத்தப்பட்ட 

சதாறகயில் 25%; 

அல்லது 

  (ஆ) குறைோக செலுத்தப்பட்ட சதாறகயானது  

- பத்து மில்லியன் ரூபாறே ேிட அதிகம் எனில் அல்லது   

- அந்த காலப்பகுதிக்கு அந்த ஆசைாருோின் ோிப் சபாறுப்றப ேிட 

25% அதிகம் எனில்  

குறைோக செலுத்தப்பட்ட சதாறகயின் 75% 

 

III மதிப்பிடப்பட்ட ோிக் கூற்றுப் படிேமானது ஓர் ோி உத்திவயாகத்தருக்கு 

கூற்ைாக கருதப்படும். அதற்கறமோக, பிறழயான அல்லது தேைான 

கூற்ைின் மீது உள்நாட்டு இறைோிக் ெட்டத்தின் 181 ஆம் பிாிேின் கீழ் 

தண்டம் ேிதிக்கப்படும்.  தண்டமானது ரூபா 50,000 இற்கு ெமமான 

சதாறக அல்லது பிறழயான அல்லது தேைான கூற்ைின் காரைமாக 

குறைோக குைிப்பிடப்பட்ட சதாறக என்பேற்றுள் கூடிய சதாறகயாக 

காைப்படும்.  
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IV வேண்டுசமன்வை பிறழயான அல்லது தேைான மதிப்பிடப்பட்ட ோிக் 

கூற்றை ெமர்ப்பிக்கும் ஆசைாருேர், உள்நாட்டு இறைோிச் ெட்டத்தின் 190 

ஆம் பிாிேின் கீழ் ஒரு மில்லியன் ேறரயிலான அபராதம் அல்லது ஒரு ேருட 

ெிறை தண்டறன அல்லது அபராதம் மற்றும் ெிறைதண் டறன இரண்டுக்கும் 

உட்படுோர்.  

 

4.2  சகாடுப்பனவு செலுத்தாறம/தேறைக் சகாடுப்பனேின் பிந்திய 

சகாடுப்பனவு மற்றும் தேறைக் சகாடுப்பனவுகறை தட்டிக்கழித்தல் 

என்பேற்றுக்கான தண்ட ஏற்பாடு  

 

I.  சகாடுப்பனவு செலுத்தாறம/பிந்திய சகாடுப்பனவுக்கான தண்டம் - 

(உள்நாட்டு இறைோிச் ெட்டத்தின் 179 (2) ஆம் பிாிேின் கீழ்)  

இந்த ெட்டத்தின் கீழ் வதறேப்படுத்தப்படும் ஓர் தேறையின் முழுத்சதாறக 

அல்லது ஒரு பகுதிறய சகாடுப்பனவு திகதியில் இருந்து 14 நாட்களுக்குள் 

செலுத்த தேறும் ஆசைாருேர், செலுத்தப்பட வேண்டிய ஆனால் 

செலுத்தப்படாத  சதாறகயின் 10% இற்கு ெமமான தண்டத்திற்கு 

சபாறுப்புறடயேராோர்.  

II.  அபராதமும் ெிறைத் தண்டறனயும் - (உள்நாட்டு இறைோிச் ெட்டத்தின் 189 

ஆம் பிாிேின் கீழ்) 

தேறைக் சகாடுப்பனேிறன வேண்டுசமன்வை  செலுத்தாதிருக்கும் நபர் 

ஒருேர், குற்ைத் தீர்ப்பின் மீது, உள்நாட்டு இறைோிச் ெட்டத்தின் 189 ஆம் 

பிாிேின் கீழ் பத்து மில்லியன் ேறரயிலான அபராதம் அல்லது இரண்டு 

ேருடகால ெிறைத் தண்டறன அல்லது அத்தறகய அபராதம் மற்றும் 

ெிறைத்தண்டறன இரண்டுக்கும் சபாறுப்புறடயேராோர்  

III. குறைோன சகாடுப்பனவு மீதான ேட்டி (உள்நாட்டு இறைோிச் ெட்டத்தின் 

159(1) ஆம் பிாிேின் கீழ்). 

ஓர் தேறை அல்லது அதன் பகுதி, சகாடுப்பனவு திகதி அன்று 

செலுத்தப்படாேிடின், ஒரு மாதத்திற்கு அல்லது மாதசமான்ைின் பகுதிக்கு 

1.5% ேட்டி, அத்தறகய தேைேிடப்பட்ட தேறை அல்லது தேறையின் 

பகுதியின் மீது அைேிடப்படும்.  
 

5. ேிைக்கங்கள்   
 

உதாரைம்  01: 

திரு ருேன் அேர்கள்  “ABC” கம்பனியின் பிரதான கைக்கீட்டு உத்திவயாகத்தர். 

2022/2023 ஆம் ோி மதிப்பீட்டாண்டிற்கான அேரது எதிர்பார்கப்பட்ட ேருமானம் 

பின்ேருமாறு; 
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 ஊழிய ேருமானம் ரூபா 5,500,000 (APIT இறன கழிப்பதற்கு அனுமதி 

ேழங்கேில்றல)  

 ேட்டி ேருமானம் ரூபா 2,200,000 (AIT கழிப்பதற்கு அனுமதி 

ேழங்கேில்றல).  

 ேியாபார ேருமானம் (அனுமதிக்கப்பட்ட செலேினங்கறை கழித்த பின்னர்) 

ரூபா  1,000,000. 
 

ஊழிய ேருமானம் மதிப்பிடப்பட்ட காசு மற்றும் காெற்ை நன்றமகறை 

உள்ைடக்கியது. அேர் மருத்துே காப்பறுதிக்கு காப்பீடு செய்துள்ைார் என்பதுடன் 

ேருடசமான்றுக்கான காப்பீடு ரூபா 275,000 ஆகும். அேர் ரூபா 600,000 இறன 

பங்குகைில் முதலீடு செய்ய எதிர்பார்த்துள்ைார் என்பதுடன் ேருடத்திற்கான அேரது 

பிள்றைகைின் பாடொறல கட்டைம் ரூபா 500,000 ஆகும். அத்துடன் அேர் 

ஒவ்சோரு ேருடமும் ரூபா 100,000 இறன புற்றுவநாய் றேத்தியொறலக்கு 

நன்சகாறடயாக அைிப்பார். திரு ருேனின் கிராமத்திலுள்ை ெமுர்த்தி நன்றம சபறும் 

சபண் ஒருேர் றகேிறனக் கறட ஒன்றை நகரத்தில் தாபிப்பதற்கு அேருடன்  

ஆவலாெித்துள்ைார்.  திரு ருேன், ரூபா 100,000/-  சதாறகறய அேருக்கு நிதி 

உதேியாக ேழங்க உத்வதெித்துள்ைார் (ெமுர்த்தி திறைக்கைத்திலிருந்தான 

உறுதிப்பாடு வதறே)  
 

மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்பட வேண்டிய ோிறய கைித்தல்  

   ரூபா 

ஊழிய ேருமானம்   5,500,000 

ேட்டி ேருமானம்  2,200,000 

ேியாபார ேருமானம்   1,000,000 

மதிப்பிடப்பட்ட ோி 

செலுத்தப்படற்பாலதான 

ேருமானம்  

 8,700,000 

கழி – நிோரைங்கள்    

 செலேின நிோரைம்  (275,000+600,000+500,000 

= 1,375,000  

1,200,000 எல்றல ேறர) 

(1,200,000) 

 தனிப்பட்ட  நிோரைம்   (3,000,000) 

கழி  – தறகறமயைிக்கும் 

சகாடுப்பனவுகள்  
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 புற்றுவநாய் 

றேத்தியொறலக்கான 

நன்சகாறட   

    (100,000) 

 ெமுர்த்தி நன்றம சபறும் 

குடும்பத்தின் சபண் 

ஒருேருக்கு கறட ஒன்றை 

தாபிப்பதற்கான 

பங்கைிப்பு   

 (100,000) 

மதிப்பிடப்பட்ட 

ோியிடற்பாலதான ேருமானம்   

 4,300,000 

மதிப்பிடப்பட்ட ோி சபாறுப்பு  3,000,000 x 6%   = 

180,000 

 

 1,300,000 x 12% = 

156,000 

336,000 

   

மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்பட 

வேண்டிய ோி (A) 

 336,000 

 

செலுத்தப்பட வேண்டிய காலாண்டு தேறைறயக் கைித்தல்  

காலாண்டு தேறைக் சகாடுப்பனவு (E)  = A - C       

       B  

= 336,000 – 0 

            4               

செலுத்தப்பட வேண்டிய 1 ஆம் தேறை   = Rs. 84,000  

உதாரைம் 2 

வபராெிாியர் மவேக்ஷ் இலங்றக,சகாழும்பு பல்கறலக்கழக வபராெிாியராோர். அவத 

வேறை, அேர் பட்ட கற்றக பீடத்திலும் வெறேயாற்றுகின்ைார்.  அேருக்கு மாதாந்த 

சகாடுப்பனவு ேழங்கப்படுகின்ைது.  2022/2023 ஆம் ோி மதிப்பீட்டாண்டிற்கு 

அேருறடய எதிர்பார்க்கப்பட்ட ேருமானம் பின்ேருமாறு; 

 சகாழும்பு பல்கறலக்கழகத்திலிருந்தான ஊழிய ேருமானம் (முதன்றம 

ஊழியம்) ரூபா 4,680,000 ஆகும் (APIT கழிப்பதற்கு அேரது அனுமதி 

ேழங்கியுள்ைார் ) 

 பட்ட கற்றக பீடத்திலிருந்தான ஊழிய ேருமானம் (இரண்டாம் ஊழியம்) 

ரூபா 200,000 ஆகும் (APIT கழிப்பதற்கு அேரது அனுதி ேழங்கியுள்ைார். 
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அேரது முதன்றம ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த ேருமானம் ரூபா  

Rs.250,001 – 500,000 எல்றலயினுள் காைப்படுேதனால் 

பிரவயாகிக்கத்தக்க ோி வீதம் 12% ஆகும்) 

 ேட்டி ேருமானம் ரூபா 700,000 (AIT கழிப்பதற்கு அனுமதி 

ேழங்கியுள்ைார்) 

 ோடறக ேருமானம் ரூபா 900,000 (AIT கழிப்பதற்கு அனமதி 

ேழங்கேில்றல) 

ஊழிய ேருமானம் காசு மற்றும் காொற்ை நன்றமகறை உள்ைடக்கியுள்ைது. 

ேருடாந்தம் அேர் மருத்துே காப்புறுதியாக ரூபா 100,000, வீட்டு கடன் மீது 

ேட்டியாக ரூபா 150,000 மற்றும் பிள்றையின் டியூென் கட்டைமாக ரூபா 145,000 

இறன செலுத்துகின்ைார். அேர் பங்கு ெந்றதயில் ரூபா 400,000 இறன பங்குகைில் 

முதலீடு செய்ய எதிர்பார்க்கின்ைார்.  வபராெிாியர் அேரது ேைேில் சூாிய கைங்கறை 

சபாறுத்தி வதெிய கட்டத்திற்கு இறைப்பதற்கு 2021 வம மாதத்தின் வபாது ரூபா 

1,200,000 இறன செலேழித்துள்ைார்.  
 

செலுத்தப்பட வேண்டிய மதிபிடப்பட்ட ோியிறன கைித்தல்  

  ரூபா  

ஊழிய ேருமானம் (முதன்றம + 

இரண்டாம்) 

 4,880,000 

முதலீட்டு ேருமானம்    

 ேட்டி ேருமானம்   700,000 

 ோடறக ேருமானம்   900,000 

மதிபிடப்பட்ட ோியிடற்பாலதான 

ேருமானம்  

 6,480,000 

கழி  – நிோரைங்கள்    

 ோடறக நிோரைம்  

(900,000*2.5) 

 (225,000) 

 செலேின நிோரைம் 

(100,000+150,000+ 

145,000+400,000) 

 (795,000) 

 தனிப்பட்ட நிோரைம்   (3,000,000) 

கழி – தறகறமயைிக்கும் 

சகாடுப்பனவு 
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 சூாிய கைங்கைின் மீதான 

செலேினம்   

 (600,000) 

மதிப்பிடப்பட்ட ோியிடற்பாலதான 

ேருமானம்  (ETI) 

 1,860,000 

   

சமாத்த மதிப்பிடப்பட்ட ோி 

சபாறுப்பு   

1,860,000 x 6%   = 

111,600 

111,600 

கழி: மதிப்பிடப்பட்ட APIT **  (124,800) 

மதிப்பிடப்பட் ோி சபாறுப்பு    - 

**மதிப்பிடப்பட்ட APIT இன் கைிப்பீடு (சதாழில்தருநாினால் கழிக்கப்பட 

வேண்டியது) 

ேிேரைம்  மதிப்பிடப்பட்ட 

ோியிடற்பாலதா

ன ேருமானம்  

(ETI) 

 கழிக்கப்பட்

ட ோியின் 

சதாறக  

முதன்றம ஊழியம்    

4,680,0

00 

   

கழி – தனிப்பட்ட 

நிோரைம்  

(3,000,

000) 

1,680,000 1,680,000 

x 6% = 

100,800 

 

இரண்டாம் 

ஊழியத்திலிருந்தா

ன ஊழிய 

ேருமானம்  

200,00

0 

200,000 200,000 x 

12% = 

24,000 

124,800 

 

செலுத்தப்பட வேண்டிய மதிப்பிடப்பட்ட ோிறய கைிக்கும் வபாது, APIT 

கழிப்பதற்கு அனுமதி ேழங்கப்பட்டுள்ை ேருமானத்திற்கு ஏற்புறடய, 

மதிப்பிடப்பட்ட APIT ஆனது தனியாக கைிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுடன் அது 

சமாத்த மதிபிடப்பட்ட ோி சபாறுப்பிலிருந்து கழிக்கப்படுதலும் வேண்டும். 

இந்த உதாரைத்தில், மதிபிடப்பட்ட APIT ஆனது சமாத்த மதிப்பிடப்பட்ட ோி 

சபாறுப்றப ேிட அதிகமாறகயினால், மதிபிடப்பட் ோிப் சபாறுப்பு 

காைபடமாட்டாது.  
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உதாரைம் 03:  

றேத்திய கலாநிதி நர்மதா வதெிய றேத்தியொறலயில் பைிபுாியும் ஓர் றேத்திய 

நிபுனர். அத்துடன் அேர் றேத்திய நிபுனராக முன்ைைியிலுள்ை தனியார் 

றேத்தியொறலயிலும் வெறே ஆற்றுகின்ைார்.  2022/2023 ஆம் ோி 

மதிப்பீட்டாண்டின் வபாது அேரது மதிப்பிடப்பட்ட ேருமானம் பின்ேருமாறு; 

 ஊழிய ேருமானம் ரூபா 7,200,000 ஆகும் (APIT கழிப்பதற்கு அனுமதி 

ேழங்கப்பட்டுள்ைது)  

 ேியாபார (சதாழில்நிபுைத்துே) ேருமானம் ரூபா. 21,000,000. 

 ேட்டி ேருமானம் ரூபா 3,000,000 ஆகும். (12% இல் AIT கழிப்பதற்கு 

அனுமதி ேழங்கப்பட்டுள்ைது. 2022.07.15 அன்று ேட்டி மீதான 

கழிக்கப்பட்ட AIT (1 ஆேது காலாண்டு) ரூபா 120,000 ஆகும் 

(1,000,000 x 12%) 

 பங்கிலாப ேருமானம் ரூபா 500,000 (12 % இல் AIT கழிப்பதற்கு அனுமதி 

ேழங்கப்பட்டுள்ைது. 2023.01.15 அன்று பங்கிலாபம் மீதான கழிக்கப்பட்ட 

AIT (3 ஆேது தேறை) ரூபா 12,000 ஆகும் (100,000 x 12% ) 

 ேட்டி ேருமானம் ரூபா 900,000 (AIT கழிப்பதற்கு அனுமதி 

ேழங்கப்படேில்றல) 

ஊழிய ேருமானம் காசு மற்றும் காெற்ை நன்றமகறை உள்ைட்க்கியது.  அேர் 

மருத்துே காப்புறுதிக்கு ரூபா 275,000 இறன ேருடாந்தம் செலுத்துகின்ைார். அேர் 

இந்த ேருடம் பங்கு ெந்றதயில் ரூபா 5000,000 இறன முதலீடு செய்ய எண்ைி 

உள்ைார். அத்துடன் அேர் பிள்றைகைின் பாடொறல கட்டைமாக ரூபா 500,000 

செலேழிக்கவுள்ைார். வமலும் அேர் அங்கீகாிக்கப்பட்ட தர்ம தாபனத்திற்கு ரூபா 

200,000 இறன நன்சகாறடயாக ேழங்கி ேருகின்ைார்.  

 

செலுத்தப்பட வேண்டிய மதிப்பிடப்பட்ட ோியின் கைிப்பீடு  

  ரூபா 

ஊழிய ேருமானம்   7,200,000 

ேியாபார ேருமானம்   21,000,000 

முதலீட்டு ேருமானம்     

 ேட்டி ேருமானம்   3,000,000 

 ோடறக ேருமானம்   900,000 

 பங்கிலாப ேருமானம்   500,000 
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மதிப்பிடப்பட்ட 

ோியிடற்பாலதான ேருமானம்  

 32,600,000 

கழி  - நிோரைங்கள்    

 ோடறக நிோரைம் 900,000*25% (225,000) 

 செலேின நிோரைம்  (275,000+500,000+500,000 
= 1,275,000 1,200,000 

ேறரயான எல்றல) 

(1,200,000) 

 தனிப்பட்ட நிோரைம்   (3,000,000) 

கழி  தறகறமயைிக்கும் 

சகாடுப்பனவுகள்  

  

 அங்கீகாிக்கப்பட்ட தர்ம 

தாபனத்திற்கான நன் சகாறட 

(ோியிடற்பாலதான 

ேருமானத்தின் 1/3 பங்கு 

அல்லது ரூபா 75,000 

என்பேற்றுள் குறைோனது)   

    (75,000) 

மதிப்பிடப்பட்ட 

ோியிடற்பாலதான ேருமானம்  

 28,100,000 

சமாத்த மதிபிடப்பட்ட ோிப் 

சபாறுப்பு   

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 APIT **  324,000 

மதிப்பிடப்பட்ட ோிப் 

சபாறுப்பு  

 4,194,000 

செலுத்தப்பட வேண்டிய 

மதிப்பிடப்பட்ட ோி  (A) 

 4,194,000 

 

 

 

**மதிப்பிடப்பட்ட APIT  கைிப்பீடு 
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ஊழிய ேருமானம் – முதன்றம 7,200,000 

கழி – தனிப்பட்ட நிோரைம்  (3,000,000

) 

மதிப்பிடப்பட்ட ோியிடற்பாலதான ேருமானம்  4,200,000 

மதிப்பிடப்பட்ட APIT சபாறுப்பு  - முதல் 3,000,000 6%           

= 180,000 

               - மீதி 1,200,000 * 12%           

= 144,000 

324,000 

       

  

காலாண்டு தேறைக் சகாடுப்பனவு கைிப்பீடு  

 

உதாரைம் 4: 

 1 ஆம் 

காலாண்டு 

(ரூபா) 

2 ஆம் காலாண்டு 

(ரூபா) 

3 ஆம் காலாண்டு 

(ரூபா) 

4 ஆம் காலாண்டு 

(ரூபா) 

A 4,194,000 Rs. 4,194,000 Rs. 4,194,000 Rs. 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 

+12,000) 

3,181,500 

(2,169,000+1,012,500) 

காலாண்டு 

தேறைக் 

சகாடுப்பனவு  

(E)  

1,018,500 1,018,500 

 

1,012,500 

 

 

1,012,500 

 

கழிப்பனவுகள் 

(F) 
- - - - 

இறுதி 

காலாண்டு 

சகாடுப்பனவு 

  (E- F) 

 

1,018,500 1,018,500 

 

1,012,500 

 

 

1,012,500 
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திரு சபவரரா அேர்கள் சமன்றமயான சபாம்றமகறை உற்பத்தி செய்ேதில் 

ஈடுபட்டுள்ைார். 2022/2023 ஆம் ோி மதிப்பீட்டாண்டிற்கு அேரது மதிப்பிடப்பட்ட 

ேருமானம் பின்ேருமாறு; 

 ேியாபார ேருமனாம் (அனுமதிக்கத்தக்க செலேிலனங்கறை கழித்த பின்னர்) 

ரூபா  15,000,000 ஆகும்.  

 ேட்டி ேருமானம் ரூபா 1,000,000 ஆகும். (6% இல் AIT கழிப்பதற்கு அனுமதி 

ேழங்கப்பட்டுள்ைது.  அதற்கறமோக, 2022.08.15 அன்று ேட்டி மீது 

கழிக்கப்பட்ட AIT ரூபா 750,000 x 6% = ரூபா 45,000 ஆகும்). 

அேர் மருத்துே காப்புறுதியில் ரூபா 240,000 இறன செலேைிக்கவுள்ைார். வீட்டு 

கடன் மீதான ேட்டி ரூபா 100,000 ஆகும். 2022 ஜூன் 5 ஆம் திகதி 1 ஆம் 

தேறைக்காக முற்பை சகாடுப்பனோக ரூபா 200,000 இறன செலுத்தியுள்ைார்  

செலுத்தப்பட வேண்டிய மதிப்பிடப்பட்ட ோி கைிப்பீடு  

  ரூபா 

ேியாபார ேருமானம்  15,000,000 

முதலீட்டு ேருமானம்    

 ேட்டி ேருமானம்  1,000,000 

மதிப்பிடப்பட்ட 

ோியிடற்பாலதான ேருமானம்  

 16,000,000 

கழி – நிோரைங்கள்    

 செலேின நிோரைம்  (340,000) 

 தனிப்பட்ட நிோரைம்  (3,000,000) 

மதிப்பிடப்பட்ட 

ோியிடற்பாலதான ேருமானம்  

 12,660,000 

   

செலுத்தப்பட வேண்டிய 

மதிப்பிடப்பட்ட ோி  

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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செலுத்தப்பட வேண்டிய காலாண்டு தேறைறய கைித்தல்  

காலாண்டு தேறைக் சகாடுப்பனவு  (E) = A - C      

          B 

      = 1,738,000 – 45,000 

       4 

     =              423,250               

                      

செலுத்தப்பட வேண்டிய 1 ஆம் தேறை = E - F 

= 423,250 – Advance payment 

    = 423,250 – 200,000 

வதைிய காலாண்டு தேறை                  =  Rs. 223,250 

 

உதாரைம் 5 

அமலும் பிமலும் AB சதாழில் நிறுேனத்தின் பங்குடறம இலாபத்றத ெமமாக 

பங்கிடும் பங்குதாரர்கள். பங்குடறமயானது ஆறடகறை உற்பத்தி செய்யும் 

ேியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ைது.  2022/2023 ஆம் ோி மதிப்பீட்டாண்டின் வபாது 

பங்குடறமயின் மதிப்பிடப்பட்ட ஈட்டுறக மற்றும் இலாபங்கள் பின்ேருமாறு. 

 ேியாபார ேருமானம் (அனுமதிக்கத்தக்க செலேினங்கறை கழித்த பின்னர்) 

ரூபா 22,000,000 ஆகும்.  

 ேட்டி ேருமானம ரூபா 2,500,000. ஆகும் (6% இல் AIT கழிப்பதற்கு 

அனுமதி அைிக்கப்பட்டுள்ைது, அதற்கறமோக 2022.08.15இற்கு முன்னர் 

கழிக்கப்பட்ட AIT ரூபா 500,000 x 6% = 30,000 ஆகும்) 

 ோடறக ேருமானம்  - ருபா 2,400,000 ஆகும் (AIT கழிப்பதற்கு அனுமதி 

ேழங்கப்படேில்றல) 

பங்குடறமயானது அங்கீகாிக்கப்பட்ட தர்மதாபனத்திற்கு ரூபா 100,000 இறன 

நன்சகாறடயாக அைிப்பதற்கு ேிரும்புகின்ைது. 

பங்குடறமயின் செலுத்தப்பட வேண்டிய மதிப்பிடப்பட்ட ோியின் கைிப்பீடு  

  ரூபா. 

ேியாபார ேருமானம்  22,000,000 

முதலீட்டு ேருமானம்    

 ேட்டி ேருமானம்  2,500,000 

 ோடறக ேருமானம்  2,400,000 
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மதிப்பிடப்பட்ட ோியிடற்பாலதான 

ேருமானம்  

 26,900,000 

கழி – தறகறமயைிக்கும் 

சகாடுப்பனவுகள்  

  

 அங்கீகாிக்கப்பட்ட தர்ம 

தாபனங்களுக்கான 

நன்சகாறடகள் 

(ோியிடற்பாலதான 

ேருமானத்தின் 1/5 பங்கு 

அல்லது ரூபா 500,000 

என்பேற்ைில் குறைோனது)  

  

 

(100,000) 

மதிப்பிடப்பட்ட ோியிடற்பாலதான 

ேருமானம்  

 26,800,000 

செலுத்தப்பட வேண்டிய 

மதிப்பிடப்பட்ட ோி   

1,000,000 x 0% = 0                 

 25,800,000 x 6% = 

1,548,000 

1,548,000 

 

பங்குடறமயினால் செலுத்தப்பட வேண்டிய காலாண்டு தேறைகைின் கைிப்பீடு  

 

 1 ஆம் 

காலாண்டு 

(ரூபா) 

2 ஆம் காலாண்டு 

(ரூபா) 

3 ஆம் காலாண்டு 

(ரூபா) 

4 ஆம் காலாண்டு 

(ரூபா) 

A 
Rs. 

1,548,000 
Rs. 1,548,000 Rs. 1,548,000 Rs. 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 

தேறைக் 

சகாடுப்பனவு 

(E) 

379,500 379,500 379,500 379,500 
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* ஒவ்சோரு தேறை திகதிக்கு முன்னர் பிடித்துறேத்தல் முகோினால் கழிக்கப்பட்ட 

AIT இன் கூட்டுத்சதாறக C இல் உள்ைடக்கப்படலாம். 
 

குைிப்பு: 

பங்குடறமகைானது பங்குடறம ோிப் பங்றக பங்குதாரர்களுக்கு ஒதுக்குதல் 

வேண்டும். பங்குடறம ேருமான ோி செலுத்தப்பட்டதற்கு உட்பட்டு, பங்குதாரர்கள் 

பங்குடறம ோியின் பங்கிறன ேரோக கழிப்பதற்கு உாித்துறடயேராேர். 

(அத்தறகய சதாறகறய தரப்பட்ட ெமன்பாட்டில் “F” இல் வெர்க்கவும்)  
 

எவ்ோைாயினும், பங்குடறம ோியின் ஏவதனும் வமலதிக பங்கு மீைைிப்பு 

உாித்துறடயதாகாது. ஆனால் அது அடுத்த ோிமதிப்பீட்டாண்டிற்கு முன் சகாண்டு 

செல்லதப்பட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ைது. பங்குதாரரகள் எதிர்ேரும் காலத்தில் 

செலுத்தப்பட வேண்டிய தேறைக்கு எதிராக அத்தறகய வமலதிக சதாறகறய 

கழிக்க உாித்துறடயேராேர். (அத்தறகய சதாறகறய ெமன்பாட்டில் “F” இல் 

வெர்கவும்). 
 

ேருமானம், தறகறமயைிக்கும் சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் ோி ேரவுகைின் பங்கின் 

மதிபிடப்பட்ட பகிர்வு (ரூபா)   
  

 அமல்  

(1 ஆம் 

பங்குதாரரர்) 

பிமல்  

(2 ஆம் 

பங்குதாரரர்) 

ேியாபார ேருமானத்தின் பங்கு  11,000,000 11,000,000 

கழிப்பனவுகள் 

(F) 
- - - - 

இறுதி 

காலாண்டு 

சகாடுப்பனவு 

(E- F) 

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

அமலின் 

ப.ே.ே ோி 

ேரவு  (50%) 

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

பிமலின் 

ப.ே.ே ோி 

ேரவு  (50%) 

189,750 189,750 189,750 189,750 
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முதலீட்டு ேருமானத்தின் பங்கு   

 ேட்டி 1,250,000 1,250,000 

 ோடறக ேருமானம்  1,200,000 1,200,000 

   

அங்கீகாிக்கப்பட்ட தர்ம தாபனத்திற்கான 

நன்சகாறடயில் தறகறமயைிக்கும் 

சகாடுப்பனேின் பங்கு         

50,000 50,000 

AIT இன் பங்கு                     15,000 15,000 

பங்குடறம ேருமான ோியின் பங்கு (ோி 

ேரவுத் சதாறகயானது, தேறைத் 

திகதிக்கு முன்னர் செலுத்தப்பட்ட ோியாக 

காைப்படும்) 

759,000 759,000 

 

திரு அமல் அேர்கைின் மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்தப்பட வேண்டிய ோிறய கைித்தல்  

திரு அமல் அேர்கள் ரூபா 2,000,000 இறன ேட்டி ேருமானமாக சபறுகின்ைார். 

(AIT கழிப்பதற்கு அனுமதி ேழங்கேில்றல) அேர் சுகாதார செலேினமாகவும் 

காப்புறுதிக்கும் ரூபா 200,000, வீட்டுக் கடன் மீதான ேட்டி ரூபா 150,000 மற்றும் 

பங்குகறை சகாள்ேனவு செய்ேதற்கு ரூபா 750,000 இறன செலவு செய்யவுள்ைார்.   
 

  ரூபா 

ேியாபார ேருமானம்   11,000,000 

முதலீட்டு ேருமானம்     

 ேட்டி ேருமானம்  (1,250,000+2,000,000) 3,250,000 

 ோடறக ேருமானம்   1,200,000 

மதிப்பிடப்பட்ட 

ோியிடற்பாலதான 

ேருமானம்  

 15,450,000 

கழி  - நிோரைங்கள்    

 ோடறக நிோரைம் 1,200,000*25% (300,000) 

 செலேின நிோரைம் (200,000+150,000+750,000) (1,100,000) 
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 தனிப்பட்ட நிோரைம்  (3,000,000) 

கழி – தறகறமயைிக்கும் 

சகாடுப்பனவுகள்  

  

 அங்கீகாிக்கப்பட்ட தர்ம 

தாபனத்திற்கு 

அைிக்கப்பட்ட  

நன்சகாறட 

(ோியிடற்பாலதான 

ேருமானத்தின் 1/3 

பங்கு அல்லது 

நன்சகாறடயின் ரூபா 

75,000 என்பேற்றுள் 

குறைோனது)   

    (50,000) 

மதிப்பிடப்பட்ட 

ோியிடற்பாலதான 

ேருமானம் 

 11,000,000 

   

செலுத்தப்பட வேண்டிய 

மதிப்பிடப்பட்ட ோி  

 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 சகாடுப்பனறே கைித்தல்  

 1 ஆம் 

காலாண்டு 

(ரூபா) 

2 ஆம் 

காலாண்டு 

(ரூபா) 

3 ஆம் 

காலாண்டு 

(ரூபா) 

4 ஆம் 

காலாண்டு 

(ரூபா) 

A 
1,440,00

0 
1,440,000 1,440,000 

1,440,00

0 

B 4 3 2 1 

C  15,000  

           371,250 

(15,000+356,

250) 

727,500 

(371,250+3

56,250) 

1,083,750 
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வமலதிக ேிேரங்களுக்கும் பின்ேரும் இலக்கங்கறைத் சதாடர்புசகாள்ைவும்; 

1. 1944 – உள்நாட்டு இறைோி அறழப்பு நிறலயம்  

2. 011-2134250 – ெிவரஷ்ட ஆறையாைர் – ேியாபார ஆவலாெறன 

அலகு  

3. 011-2134205 – ஆறையாைர்  - ோடிக்றகயாைர் வெறே மற்றும் 

ஊக்குேிப்பு அலகு  

4. 011-2134204 -  ஆறையாைர் – ேியாபார ஆவலாெறன அலகு   

5. அறனத்து பிராந்திய மற்றும நகர அலகுகைின் ஆறையாைர்கள்  

 

(727,500 

+356,250

) 

காலாண்டு தேறை 

சகாடுப்பனவு (E) 
356,250 356,250 356,250 356,250 

கழிப்பனவுகள் (F)  

பங்குடறம ேருமான 

ோியின் பங்கு  

 

189,750 

 

189,750 + BF 

33,500 

189,750 189,750 

செலுத்தப்பட வேண்டிய 

ோியின் நடப்பு 

தேறைக்கான எதிாீடு  

(F) 

356,250 223,250 189,750 189,750 

செலுத்தப்பட வேண்டிய 

எதிர்கால தேறைக்காக 

முன் சகாண்டு 

செல்லப்படுேது   

33,500 -   

வதைிய காலாண்டு 

தேறைக் 

சகாடுப்பனவு (E- F) 

- 133,000 166,500 166,500 


