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மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்த வேண்டிய ேருமானக் கூற்றைச் ெமர்ப்பித்தல் மற்றும் ேரித் தேறைறயச் 

செலுத்துதல் சதாடர்பான அறிவுறுத்தல்கள் ேரிமதிப்பாண்டு 2018/2019  

இந்த அறிவுறுத்தல் ததொகுதி 2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நொட்டு இறைவரிச் சட்டத்தின் ஏற்பொடுகளுக்கு 

இணங்கச் சமர்ப்பிக்கப்பட வவண்டிய மதிப்பிடப்பட்ட தசலுத்த வவண்டிய வருமொன வரிக் கூற்றைப் பூர்த்தி தசய்வறத 

இலகுபடுத்துவதற்கொக தவளியிடப்படுகின்ைது. 

மதிப்பிடப்பட்ட தசலுத்த வவண்டிய வருமொன கூற்றைப் பூர்த்தி தசய்வதற்கு முன்னர், இந்த அறிவுறுத்தல் ததொகுதிறய 

வொசித்து, அதில் உள்ளடங்கியுள்ள விடயங்கள் ததொடர்பில் அறிந்து தகொள்வது மிகவும் பயனுள்ளதொக அறமயும்.  

இவ் அறிவுறுத்தல் படிவம் சபாது அறிவுறுத்தல்கள், மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்த வேண்டிய ேருமான ேரிக் கூற்றை 

நிரப்புேதற்கான அறிவுறுத்தல்கள், ேருமான ேரித் தேறைக் சகாடுப்பனறேக் கணிப்பதற்கான அறிவுறுத்தல்கள் என 

மூன்று பகுதிகறள உள்ளடக்கியுள்ளது.  

மதிப்பிடப்பட்ட வருமொனக் கூற்றைப் பூர்த்தி தசய்வதில் ஏவதனும் பிரச்சிறனகள் இருப்பின், பின்வரும் ததொறலவபசி 

இலக்கங்களுக்கு அறைப்றப ஏற்படுத்தி விபரங்கறளப் தபற்றுக்தகொள்ள முடியும். 

1. 1944 - உள்நொட்டு இறைவரி அறைப்பு நிறலயம் 

2. 011-2134200 - சிவரஷ்ட ஆறணயொளர் - வரி ஆவலொசறன மற்றும் வொடிக்றகயொளர் ஊக்குவிப்பு  

3. 011-2134250 - ஆறணயொளர் - வியொபொர ஆவலொசறனப் பிரிவு 

4. 011-2134251 -  ஆறணயொளர் - வரி உதவி மற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவு 

5. உள்நொட்டு இறைவரித் திறணக்களத்தின் அறனத்து நகர மற்றும் பிரொந்திய அலுவலகங்களிலும் 

 

1. சபாது அறிவுறுத்தல்கள் 

2018.04.01 ஆந் திகதி முதல் நறடமுறைப்படுத்தப்படும் 2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நொட்டு இறைவரிச் 

சட்டத்தின் 90, 91, 92 ஆம் பிரிவுகளின் ஏற்பொடுகளுக்கு இணங்க ஆறணயொளர் நொயகத்தினொல் குறித்துறரக்கப்படும் 

மொதிரிப் படிவத்திற்கு இணங்க வருமொன வரி விதியொகும் எந்ததவொரு ஆளும் ஏவதனும் வரிமதிப்பொண்டு 

ஒன்றுக்கொகச் தசலுத்த வவண்டிய வருமொன வரி ததொடர்பில் மதிப்பிடப்பட்ட கூற்று ஒன்றை அவ் வரிமதிப்பொண்டில் 

ஆகஸ்ட் 15 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் ஆறணயொளர் நொயகத்திற்குச் சமர்ப்பிக்க வவண்டும். அந்த மதிப்பிடப்பட்ட வரித் 

ததொறகறய நொன்கு தவறணகளில் ஆறணயொளர் நொயகத்திற்குச் தசலுத்துதல் வவண்டும். 

1.1 ேரியின் தேறைக் சகாடுப்பனவுகறைச் செலுத்த வேண்டிய இறுதித் திகதிகள் பின்ேருமாறு. 

       தவறண        திகதி 

முதலொம் தவறண - 2018 ஆகஸ்ட் 15 

இரண்டொம் தவறண - 2018 நவம்பர் 15 

மூன்ைொம் தவறண - 2019 தபப்ரவரி 15 

நொன்கொம் தவறண - 2019 வம 15 

 

உள்நொட்டு இறைவரிச் சட்டத்தின் 20 ஆம் பிரிவிற்கு இணங்க வரிமதிப்பொண்டு என்பது மொர்ச் மொதம் 31 ஆந் திகதியில் 

முடிவறடயும் 12 மொத கொலப் பகுதிறயக் குறிக்கும். 

 

1.2 மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்த வேண்டிய ேருமானக் கூற்று - ேழங்குதல் மற்றும் சபாறுப்வபற்ைல் 

 ேழங்குதல்  

மதிப்பிடப்பட்ட தசலுத்த வவண்டிய வருமொனக் கூற்றுக்கறள (SET படிவம்) வருமொன வரிக்கொகப் 

பதிவுதசய்துள்ள ஒவ்தவொரு ஆளுக்கும் அனுப்புவதற்கு உள்நொட்டு இறைவரி ஆறணயொளர் 

நொயகத்தினொல் நடவடிக்றக எடுக்கப்படும். அதற்கு வமலதிகமொக, உள்நொட்டு இறைவரித் 

திறணக்களத்தின் தறலறமயகத்தில் வரி தசலுத்துநர் வசறவப் பிரிவில் அல்லது பிரொந்திய 

அலுவலகங்களில் தபற்றுக் தகொள்ள முடியும் என்பதுடன் உள்நொட்டு இறைவரித் திறணக்களத்தின் 

உத்திவயொகபூர்வ இறணய தளத்திலிருந்து பதிவிைக்கம் தசய்துதகொள்ளவும் முடியும்.  

 சபாறுப்வபற்ைல் 

உரியவொறு பூர்த்தி தசய்யப்பட்ட (SET படிவம்) கூற்றுக்கறள உள்நொட்டு இறைவரித் திறணக்களத்தின் 

தறலறமயகத்தின் மத்திய ஆவண முகொறமப் பிரிவிற்கு (CDMU) அல்லது உள்நொட்டு இறைவரித் 

திறணக்களத்தின் ஏவதனும் ஒரு பிரொந்திய அலுவலகத்திற்கு வருறக தந்து ஒப்பறடக்க முடியும் அல்லது 
வமலும் ஆறணயொளர், மத்திய ஆவண முகொறமப் பிரிவு, உள்நொட்டு இறைவரித் திறணக்களம், 

சிற்ைம்பலம் ஏ கொர்டினர் மொவத்றத, தகொழும்பு 02 என்ை முகவரிக்குப் பதிவுத் தபொலில் அனுப்பவும் 

முடியும். 

Asmt_IT_015_T 



மதிப்பிடப்பட்ட வருமானக் கூற்று 2018/2019 

 

4 
 

1.3 திருத்தங்கறைச் ெமர்ப்பித்தல் ( பிரிவு 91 (5) (1) ) 

எவவரனும் ஆதளொருவரினொல் சமர்ப்பிக்கப்படும் மதிப்பிடப்பட்ட தசலுத்த வவண்டிய கூற்று குறித்த வருடம் 

முழுவதிலும் தசல்லுபடியொகும் என்பதுடன் ஏவதனும் திருத்தங்கள் தசய்ய வவண்டுமொயின் அவ்வொறு 

தசய்வதற்கொன ஏற்பொடுகள் உள்நொட்டு இறைவரிச் சட்டத்தில் தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

திருத்தப்பட்டவொைொன கூற்தைொன்றைச் சமர்ப்பிக்குமிடத்து வரித் தவறணகறள அதற்கு இணக்கமொன முறையில் 

தசலுத்துதல் வவண்டும். ஏவதனும் திருத்தப்பட்டவொைொன கூற்தைொன்றைச் சமர்ப்பிக்கும் வபொது படிவத்தில் 

கொட்டப்பட்டுள்ளவொறு, கூற்றின் வறக என்பதற்கு முன்னொல்  அறடயொளம் இடுதல் வவண்டும். 
 

 

 

 

1.4 ேரிறயயும் தேறைக் சகாடுப்பனறேயும் கணிப்பதற்கான விவெட ஏற்பாடுகள் பிரிவு 203 (5) 

2018/2019 வரிமதிப்பொண்டுக்கொக மொத்திரம் மதிப்பிடப்பட்ட இலொபம் மற்றும் வருமொனத்திற்கொகச் தசலுத்த 

வவண்டிய வருமொன வரிறயயும் தவறணக் தகொடுப்பனவுகறளயும், கடந்த வரிமதிப்பொண்டுக்கொன வரியுடன் 5 

வீதத்றதச் வசர்ப்பதன் மூலம் கணக்கிடக் கூடிய விதத்தில் 203 (5) ஆம் பிரிவின் மூலம் ஏற்பொடுகள் 

தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

1.5 மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்த வேண்டிய ேருமானக் கூற்றைச் ெமர்பிப்பறதத் தட்டிக்கழித்தல்/ தாமதமாக்குதல் 

இக்கூற்றை உரிய தினத்தில் சமர்ப்பிக்கொத ஆட்களின் மீது, உள்நொட்டு இறைவரிச் சட்டத்தின் 178 ஆம் பிரிவின் கீழ் 

பின்வருமொறு தண்டம் விதிக்கப்பட முடியும். 

தசலுத்த வவண்டியுள்ள வரித் ததொறகயில் 5 வீதத்துடன் தொமதமொகும் ஒவ்தவொரு மொதத்திற்கொகவும் தசலுத்த 

வவண்டியுள்ள வரித் ததொறகயின் 1 வீதம் அல்லது 50,000 ரூபொ மற்றும் தொமதமொகும் ஒவ்தவொரு மொத கொலப் 

பகுதிக்கும் 10,000 ரூபொ ஆகிய தண்டங்களில் அதிகமொன ததொறக தண்டமொக விதிக்கப்படும். (அதிகபட்ச 

தண்டம் 400,000 ரூபொவினொல் மட்டுப்படுத்தப்படும். ) 

 

1.6 தேறைக் சகாடுப்பனவுகறைத் தட்டிக்கழித்தல் 

இந்தத் தவறணக் தகொடுப்பனறவத் தட்டிக்கழிக்கும் ஆட்களுக்கு எதிரொக உள்நொட்டு இறைவரிச் சட்டத்திற்கு 

இணங்க பின்வரும் விதத்தில் சட்ட நடவடிக்றக எடுக்க முடியும்.  

1. பிரிவு 179 (2) இன் கீைொன ஏற்பொடுகள் 

தவறணக் தகொடுப்பனறவச் தசலுத்த வவண்டிய திகதியிலிருந்து 14 நொட்களுக்குள் இச்சட்டத்தின் கீழ் 

விதிக்கப்படும் தவறணக் தகொடுப்பனறவ அல்லது அதன் ஒரு பகுதிறயச் தசலுத்துவதற்குத் தவறும் 

எவவரனும் ஆதளொருவர் மீது, தசலுத்த வவண்டிய எனினும் தசலுத்தியிரொத வரிக் தகொடுப்பனவில் 10% ஐ 

தண்டமொக விதிக்க முடியும். 

2. பிரிவு 159 (1) இன் கீைொன ஏற்பொடுகள் 

ஏவதனும் தசலுத்த வவண்டிய வரித் தவறணதயொன்றைத் தட்டிக் கழித்துள்ள சந்தர்ப்பங்களில் தவறணக் 

தகொடுப்பனவு மீது அல்லது அதன் ஒரு பகுதி மீது  1 ½% வட்டி விதிக்கப்பட முடியும். 

 

1.7 தேறைக் சகாடுப்பனறே பதிலீடு செய்தல் 

தகொடுப்பனவுகறளத் தொமதப்படுத்திய அல்லது கூற்றைச் சமர்ப்பிக்கத் தவறிய சந்தர்ப்பங்களில் வட்டி மற்றும் 

தண்டம் விதிக்கப்பட்டுள்ள நிறலயில் அடுத்த தவறணப் பணம் தசலுத்தப்படுமொயின், அந்த வட்டி மற்றும் தண்டம் 

என்பவற்றை அைவிட்டதன் பின்னவர உரிய தவறணக் தகொடுப்பனவு தசம்றமயொக்கம் தசய்யப்படும். (பிரிவு 154 (1) ) 

 

1.8 சகாடுப்பனவுகறைச் செலுத்த வேண்டிய முறை 

  சகாடுப்பனவு நறுக்குகள் 

நொன்கு கொலண்டுகளுக்குமொன தகொடுப்பனவு நறுக்குகள் திறணக்களத்தினொல் வைங்கப்படும்.  அது தவிர 

தகொடுப்பனவு நறுக்குகறள உள்நொட்டு இறைவரித் திறணக்களத்தின் தறலறமயகத்திலுள்ள 

வரிதசலுத்தநர் வசறவப் பிரிவிலும் அறனத்து பிரொந்திய அலுவலகங்களிலும், இலங்றக வங்கிக் 

கிறளகளிலும் தபற்றுக் தகொள்ள முடியும். 

 காலப் பகுதிகளுக்கான குறியீடுகள் 

தகொடுப்பனவுகறளச் தசய்யும் வபொது கொலப் பகுதிகள் ததொடர்பில் கீவை கொட்டப்பட்டுள்ளவொறு உரிய 

முறையில் குறியீடுகறளப் பயன்படுத்த வவண்டும். 
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தவறண  கொலப் பகுதிக் குறியீடு 

முதலொம் தவறண - 18191 

இரண்டொம் தவறண - 18192 

மூன்ைொம் தவறண - 18193 

நொன்கொம் தவறண - 18194 

 

  சகாடுப்பனவுகறைச் செலுத்த வேண்டிய ேங்கி - தகொடுப்பனவுகறள இலங்றக ேங்கிக் கிறையின் 

ஊடொகச் தசய்ய வவண்டும். 

 

1.9 தனிப்பட்ட ஆட்களின் ேருமான ேரிக்கான கழிப்பனவுகள் 

2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நொட்டு இறைவரிச் சட்டத்தின் ஏற்பொடுகளுக்கு இணங்க, உரிய தினத்திற்கு ஒரு 

மொதத்திற்கு முன்னர் ஏவதனும் ஒரு சுய மதிப்பீட்டு வருமொன வரிறயச் தசலுத்தும் ஆட்களுக்கு வைங்கப்பட்டு வந்த 

10% கழிப்பனவு 2018/2019 வரி மதிப்பொண்டு முதல் தசல்லுபடியொகொது. 

நீங்கள் ஏற்கனவவ 2018/2019 வரிமதிப்பொண்டுக்கொக முதலொம் கொலொண்டுக்குரிய வரித் ததொறகறயச் 

தசலுத்தியிருந்தொல், இந்த மதிப்பிடப்பட்ட வருமொன கூற்றில் உள்ள மதிப்பிடப்பட்ட முதலொம் வரித் தவறணக் 

தகொடுப்பனவிலிருந்து உரிய கழிப்பனவுகறளச் தசய்ததன் பின்னர் தசலுத்த வவண்டிய வரித் தவறணக் 

தகொடுப்பனறவக் கணக்கிட்டுச் தசலுத்த முடியும்.  

 

2. மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்த வேண்டிய ேருமானக் கூற்றை பூர்த்தி செய்ேதற்கான அறிவுறுத்தல்கள் 

முதலொம் கூற்றின் வமற்பகுதியில் இக்கூற்று அடிப்பறடக் கூற்ைொ அல்லது திருத்தப்பட்டவொைொன கூற்ைொ 

என்பறதயும்; வரி வறக என்ன என்பறதயும் அறடயொளமிட்டு ததளிவொகக் குறிப்பிடுதல் வவண்டும். 

 

 

2.1    பகுதி I ( மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்த வேண்டிய ேருமான ேரிக் கூற்று - முன்றனய ேருடத்தின் ேரிப் சபாறுப்றப  

அடிப்பறடயாகக் சகாண்டு) 

இக்கூற்றை வைங்கும் ஆளினொல் தசலுத்தப்பட வவண்டிய வரிறயயும் தவறணக் தகொடுப்பனவுகறளயும் 

கணிப்பதில் ஏவதனும் சிரமங்கள் இருப்பின், கடந்த வருடத்திற்கொன வரியுடன் 5% ஐ வசர்ப்பதன் மூலம் தசலுத்த 

வவண்டிய வரிறயயும் தவறணக் தகொடுப்பனறவயும் கணிக்க முடியும். [பிரிவு 203 (5)] இது 2019.03.31 ஆந் திகதி 

முடிேறடயும் (2018/19) ேரிமதிப்பாண்டுக்கு மாத்திரம் ஏற்புறடயதாகும். 

(முதலாம் பகுதிறயப் பூர்த்தி செய்யும் ஆள் இரண்டாம் பகுதிறயப் பூர்த்தி செய்யத் வதறேயில்றல) 

 

2.2    பகுதி II ( மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்த வேண்டிய ேருமான ேரிக் கூற்று - நடப்பு ேருடத்தின் இலாபங்கறையும் 

ேருமானங்கறையும் அடிப்பறடயாகக் சகாண்டு)  

1. கூற்றின் அ, ஆ, இ, ஈ என்பவற்றின் கீழ் வருமொன மூலங்களிலிருந்து எதிர்பொர்க்கப்படும் மதிப்பிடப்பட்ட 

வருமொனப் தபறுமதிறயக் குறிப்பிடவும். 

2. அ, ஆ, இ, ஈ என்பவற்றின் கூட்டுத்ததொறகறய சமாத்த மதிப்பிடப்பட்ட ேரி ேரிமதிப்புக்குள்ைாகும் 

ேருமானம் என்பதன் கீழ் குறிப்பிடுதல் வவண்டும். 

 கழிப்பனவுகள் பிரவுுி 91 (2) (அ) 

தமொத்த மதிப்பிடப்பட்ட வரி விதியொகும் வருமொனத்றதக கணிக்கும் வபொது சட்டத்தின 52 ஆம் பிரிவில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏற்பொடுகளுக்கு ஏற்ப உரிய கழிப்பனவுகறளச் தசய்ய முடியும். 

அக்கழிப்பனவுகறளச் தசய்ததன் பின்னர் சமாத்த மதிப்பிடப்பட்ட ேரி ேரிவிதிப்புக்குள்ைாகும் ேருமானம் 

கிறடக்கும். 

 மதிப்பிடப்பட்ட சமாத்த ேரிப் சபாறுப்பு 91 (4) ஆம் பிரிவு 

மதிப்பிடப்பட்ட வரிறயக் கணக்கிடும் வபொது சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏற்பொடுகளுக்கு இணங்க 

தவளிநொட்டு வரிகறள (தசலுத்தியிருப்பின், அத்ததொறகறய (80 ஆம் பிரிவுக்கு இணங்க) கழிக்க முடியும். 

அவ்வொறு கழித்ததன் பின்னர் கிறடக்கும் ததொறக மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்த வேண்டிய ேரியாகக் 

கருதப்பதல் வவண்டும். அத்சதாறகவய, நான்கு தேறைகளில் செலுத்தப்பட வேண்டிய ேரியாக அறமயும். 
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2.3   பகுதி III (மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்த வேண்டிய ேரித் சதாறக) 

 

பகுதி I இன் Cஇன்  கீழ் அல்லதுபகுதி IIஇன் J இன் கீழ் கொட்டப்பட்டுள்ள மதிப்பிடப்பட்ட தசலுத்த வவண்டிய 

வரித் ததொறகயில் ¼ ஒரு தவறணயொக அறமயும். 

3. ேருமான ேரித் தேறைறயக் கைக்கிடுதல் பிரவு 90 (3) 

தவறணப் பணத்றதச் தசலுத்துவதற்கு முன்னர் ஏவதனும் ஒரு தகொடுப்பனறவச் தசய்திருந்தொல், 

தசலுத்த வவண்டிய மூன்று மொதத் தவறணப் பணத்றத, அக்தகொடுப்பறனவக கவனத்தில் எடுத்து 

கணக்கிடுதல் வவண்டும். அதனொல், தசலுத்த வவண்டிய மூன்று மொத தவறணக் தகொடுப்பனதவொன்று, 

மதிப்பிடப்பட்ட தசலுத்த வவண்டிய வருமொன வரியில் ¼ பகுதியொக அறமய முடியொது. 

 

தசலுத்த வவண்டிய மூன்று மொதத் தவறணக் தகொடுப்பனறவ (தசலுத்த வவண்டிய உண்றமயொன தகொடுப்பனவு) 

பின்வரும் சமன்பொட்டின் மூலம் கணிப்பிட முடியும்.  

 

A – C 

B 

 A - மதிப்பிப்பட்ட வரி 

 B - அத்தவறண அடங்கலொக தசலுத்த வவண்டிய தமொத்தத் தவணகளின் எண்ணிக்றக 

 C - அத்தவறணக்கு முன்னரொன தகொடுப்பனவு ( இதில் பிடித்து றவத்தல் வரியும் 

உள்ளடங்கும்) 
 
 

வமற்குறித்த ெமன்பாட்டில் இந்த தேறைக்கு முன்னரான சகாடுப்பனவுகள் (C) என்பது பின்ேரும் ெந்தர்ப்பங்கறைக் 

குறிக்கும். 

 1. தவறணக்கு முன்னர் தசலுத்திய ஏவதனும் வரித் ததொறக - 90 (3) (அ) ஆம் பிரிவு 

 2. நிறுத்தி றவத்தல் வரி - 90 (3) (ஆ) ஆம் பிரிவு 

 

பின்ேரும் உதாரைங்கள் மூலம் தேறைக் சகாடுப்பனறேக் கணிக்கும் முறை விரிோக விைக்கப்பட்டுள்ைது. 

உதாரைம் 01 - ஆரம்ப ெந்தர்ப்பத்தில் முன்சகாடுப்பனவு அல்லது நிறுத்தி றேத்தல் ேரி இல்லாத ெந்தர்ப்பம் 

 I II III IV 

A ரூபொ 2,000,000 ரூபொ. 2,000,000 ரூபொ. 2,000,000 ரூபொ. 2,000,000 

B 4 3 2 1 

C 0 500,000 1,000,000 1,500,000 

 

I. முதலொம் தவறண 2,000,000– 0 15.08.2018  தசலுத்த வவண்டிய தவறணக் தகொடுப்பனவு = ரூபொ 500,000 

          4 

II. இரண்டொம் தவறண 2,000,000- 500,00015.11.2018 தசலுத்த வவண்டிய தவறணக் தகொடுப்பனவு= ரூபொ 500,000 

 3 

III. மூன்ைொம் தவறண 20,00,000 - 1,000,00015.02.2019 தசலுத்த வவண்டிய தவறணக் தகொடுப்பனவு = ரூபொ 500,000 

2 

IV. நொன்கொம் தவறண 2,000,000- 15,00,00015.05.2019 தசலுத்த வவண்டிய தவறணக் தகொடுப்பனவு = ரூபொ 500,000 

     1 

 

 

 

உதாரைம் 02 - முன்சகாடுப்பனசோன்று காைப்படும் ெந்தர்ப்பத்தில் 

2018.07.15 ஆந் திகதி ரூபொ 400,000 தசலுத்தியுள்ளதொக எடுவகொளொகக் தகொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்பறடயில், 

 

 I II III IV 

A ரூபொ 2,000,000 ரூபொ. 2,000,000 ரூபொ. 2,000,000 ரூபொ. 2,000,000 

B 4 3 2 1 

C 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 

     
 

I. முதலொம் தவறண 2,000,000- 400,000           15.08.2018  தசலுத்த வவண்டிய தவறணக் தகொடுப்பனவு= ரூபொ 400,000 

       4 

II. இரண்டொம் தவறண 2,000,000- 8,00,000  15.11.2018 தசலுத்த வவண்டிய தவறணக் தகொடுப்பனவு = ரூபொ 400,000 

 3   

III. மூன்ைொம் தவறண 2,000,000 - 1,200,000 15.02.2019 தசலுத்த வவண்டிய தவறணக் தகொடுப்பனவு = ரூபொ 400,000 

 2 

IV. நொன்கொம் தவறண 2,000,000- 1,600,000 15.05.2019 தசலுத்த வவண்டிய தவறணக் தகொடுப்பனவு = ரூபொ 400,000 

 1 
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உதாரைம் 03 - நிறுத்தி றேத்தல் ேரி உள்ை ெந்தர்ப்பங்களில் தேறைக் சகாடுப்பனறேக் கணிக்கும் முறை 

2018.07.15 நிறுத்தி றவத்தல் வரி - 200,000  

2019.01.15 நிறுத்தி றவத்தல் வரி - 100,000 

 

 I II III IV 

A ரூபொ 2,000,000 ரூபொ. 2,000,000 ரூபொ. 2,000,000 ரூபொ. 2,000,000 

B 4 3 2 1 

C 200,000 650,000 1,200,000 1,600,000 

 

I. முதலொம் தவறண 2,000,000- 200,000   15.08.2018  தசலுத்த வவண்டிய தவறணக் தகொடுப்பனவு = ரூபொ 450,000 

   4   

II. இரண்டொம் தவறண 2,000,000- 6,50,000 15.11.2018 தசலுத்த வவண்டிய தவறணக் தகொடுப்பனவு= ரூபொ 450,000 

  3   

III. மூன்ைொம் தவறண 2,000,000 - 1,200,000 15.02.2019 தசலுத்த வவண்டிய தவறணக் தகொடுப்பனவு = ரூபொ 400,000 

  2 

IV. நொன்கொம் தவறண 2,000,000- 1,600,000 15.05.2019 தசலுத்த வவண்டிய தவறணக் தகொடுப்பனவு = ரூபொ 400,000 

 1 

 

உதாரைம் 04 - திருத்தசமான்றை ேழங்குதல் 

ேரி செலுத்துநரினால் ஏவதனும் திருத்தங்கள் செய்யப்பட்ட ேரி சதாடர்பான கூற்சைான்று ேழங்கப்படுமாயின், 

அக்காலண்டு முதல் ெமன்பாட்டின் A இற்காக அந்த ேரி பிரதியீடு செய்யப்பட வேண்டும். திருத்தத்தின் வபாது ேரி 

குறையும் திருத்தங்கறையும் ேரி அதிகரிக்கும் திருத்தங்கறையும் ேழங்குேதற்கு முடியும். 

 

2018.08.01 -    அடிப்பறட மதிப்பீடு         2,000,000  

2019.01.01 -    திருத்தப்பட்டவொைொன மதிப்பீடு 3,000,000  

 

 I II III IV 

A ரூபொ 2,000,000 ரூபொ. 2,000,000 ரூபொ. 3,000,000 ரூபொ. 3,000,000 

B 4 3 2 1 

C 0 500,000 1,000,000 2,000,000 

 

I. முதலொம் தவறண 2,000,000- 0 15.08.2018  தசலுத்த வவண்டிய தவறணக் தகொடுப்பனவு = ரூபொ 500,000 

 4 

II. இரண்டொம் தவறண 2,000,000- 500,0015.11.2018 தசலுத்த வவண்டிய தவறணக் தகொடுப்பனவு = ரூபொ 500,000 

3 

III. மூன்ைொம் தவறண 3,000,000 - 1,000,0015.02.2019 தசலுத்த தவறணக் தகொடுப்பனவு = ரூபொ 1,000,000 

2 

IV. நொன்கொம் தவறண 3,000,000– 2,000,0015.05.2019 தசலுத்த வவண்டிய தவறணக் தகொடுப்பனவு = ரூபொ 1,000,000 

     1 
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ஆறையாைர் நாயகத்தின் செய்தி 

 

வமற்படி அறிவுறுத்தல்கள் உங்களின் வசதிக்கொக தவளியிடப்படுவதுடன் 

உரிய முறையில் மதிப்பிடப்பட்ட தவளியீட்றடப் பூர்த்தி தசய்து உரிய 

திகதிக்கு முன்னர் சமர்ப்பிக்குமொறும், உங்களொல் கணக்கிடப்பட்ட வரிறய 

உரிய தினத்தில் அல்லது அதற்கு முன்னர் தசலுத்துமொறு வவண்டிக் 

தகொள்கிவைன். இந்த அறிவுறுத்தல்கறளப் பின்பற்றுவதன் மூலம் 

எதிர்கொலத்தில் உங்களுக்கு ஏற்படக் கூடிய சிரமங்கறளத் தவிர்த்துக் தகொள்ள 

முடியும். 

 

இலங்றகயின் அபிவிருத்திறயத் துரிதப்படுத்துவதில் உரிய வநரத்தில் 

வரிகறளச் தசலுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் வைங்கும் ஒத்துறைப்றப, நொன் 

தனிப்பட்ட முறையில் பொரொட்டுவதுடன், நீங்கள் இந்த நொட்டின் தகளரவமொன 

ஒரு பிரறச என்பறத இங்கு குறிப்பிடுவது எனது கடறமயொகும். 

 

நன்றி, 

 

ஐவன் திஸொநொயக 

உள்நொட்டு இறைவரி ஆறணயொளர் நொயகம் 

 

 

 

 

“ேரிகள் ஒரு சபாறுப்பன்று மாைாக ஒரு ெமூகக் 

கடறமயாகும்” 


