
மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்த வேண்டிய ேரிக்கூற்றைப் பூர்த்திசெய்ேதற்கும் மதிப்பிடப்பட்ட ேரித் 

தேறைப் பைத்றதக் கைக்கிடுேதற்குமான அறிவுறுத்தல்கள் 

 

(அ) மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்த வேண்டிய ேருமானக் கூற்றை பூர்த்தி செய்ேதற்கான அறிவுறுத்தல்கள் 

01. நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய ேரியயக் கணிப்பதற்குப் பின்ேரும் முயைகள் 2 இல் ஒன்யைத் 

சதரிவு செய்யுங்கள்.  

 

 கடந்த ேருடத்தில் செலுத்திய ேரியுடன் 5% ஐச் வெர்த்தல்.   

 ேருமான மூலங்கயை மதிப்பீடு செய்தல்.    

 

02. அவ்ோறு சதரிவு செய்யும் முயையின் அடிப்பயடயில் கூற்றின் (I) அல்லது (II) ஆம் 

பகுதியயப் பூர்த்தி செய்யுங்கள். கணக்கிடப்பட்ட செலுத்த வேண்டிய மதிப்பிடப்பட்ட 

ேரியயப் பின்ேருமாறு கூற்றில் உள்ளீடு செய்யுங்கள். 

 

- முதலாேது முயையயப் பயன்படுத்துேதாயின் கூற்றின் (I) ஆம் பகுதியய நிரப்புங்கள். 

- இரண்டாம் முயையயப் பயன்படுத்துேதாயின் கூற்றின் (II) ஆம் பகுதியய 

நிரப்புங்கள். 

[பகுதி (I) அல்லது (II) என்பேற்றில் ஒரு பகுதியயப் நிரப்புேது வபாதுமானதாகும்] 
 

03. செலுத்த வேண்டிய மதிப்பிடப்பட்ட ேரியய 4 ஆல் ேகுத்து ஒரு தேயணக்குரியயத 

கணிப்பிட்டு  (III) ஆம் பகுதியய நிரப்புங்கள். 
 

 

(ஆ) மதிப்பிடப்பட்ட ேரித் தேறைறயக் கணிப்பதற்கான அறிவுறுத்தல்கள் 

 

01. ேரி செலுத்துநர்கள் செலுத்த வேண்டிய மதிப்பிடப்பட்ட ேரித் தேயணயயப் பின்ேரும் 

ெமன்பாட்டின் மூலம் கணிக்க வேண்டும். 

                                                                    

                       A – C      

             B                                    

இங்கு,  

  

A என்பது - முதலாம் முயையின் அல்லது இரண்டாம் முயையின் கீழ் மதிப்பிடப்பட்ட 

ேரியயக் குறிக்கும்.   

   

      C என்பது - (அ) முன்யனய தேயணயின் மூலம் செலுத்தப்பட்ட ேரித் சதாயக மற்றும், 

                      (ஆ) தேயணப் பணத்யதச் செலுத்த வேண்டிய திகதிக்கு முன்னர் செலுத்திய நிறுத்தி 

யேத்தல் ேரித் சதாயககளின் கூட்டுத்சதாயக. 

 

            B   என்பது -    செலுத்த வேண்டிய தேயணகளின் எண்ணிக்யக 

முதலாம் தேயணக்குரிய சதாயகயயக் கணிப்பதற்கு முன்னர் தேயணக் 

சகாடுப்பனசோன்று காணப்படாயமயினால் (C) இன் நிறுத்தி யேத்தல் ேரியய மாத்திரம் 

கழிப்பது அேசியமாகும். 

(இ) செலுத்த வேண்டிய இறுதித் தேறைத் சதாறகறயக் கணித்தல் 

              01. ெமன்பாட்டின் படி கணிப்பிடப்பட்ட மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்த வேண்டிய ேரித் தேயணகளில் 

செலுத்திய சபாருைாதார வெயேகள் கட்டணம் (ESC), முன்சகாண்டு ேரப்பட்ட மற்றும் 

வபரைவிலான ேரி ேரவுகள் [Notional tax Credit(NTC)] மற்றும் குறித்த தேயணக்காக முன்னர் 

செலுத்திய சகாடுப்பனவுகள்  (Advance Payments) என்பேற்யைக் கழிக்க முடியும். 



அதாேது,  A – C     -     ESC+NTC+ Advance Payments 

                                   B    
 

02.  உயைக்கும் வபாது செலுத்தும் ேரிக்கு உட்படும் ஊழியத்தின் மூலமான 

ேருமானசமான்யை மாத்திரம் சகாண்டு ேரி செலுத்துநர்கள், சேற்றுக் கூற்சைான்யை  

(Nil Return) ஆயணயாைர் நாயகத்திற்கு அனுப்புேதற்கு நடேடிக்யக எடுக்கவும். 

 

03. உயைக்கும் வபாது செலுத்தும் ேரிக்கு உட்படும் ஊழியத்தின் மூலமான 

ேருமானசமான்யையும் வேறு ேருமானங்கயையும் சகாண்ட ேரி செலுத்துநர்கள், 

இக்கூற்யை நிரப்பும் வபாது ஊழியத்தின் மூலமான ேருமானத்யத உள்ைடக்க வேண்டிய 

அேசியமில்யல. எனினும் ஏயனய மூலங்கள் மூலமான மதிப்பிடப்பட்ட ேரி விதியாகும் 

ேருமானங்கயை மாத்திரம் சமாத்த மதிப்பிடப்பட்ட ேருமானத்தில் உள்ைடக்குதல் 

வேண்டும்.  எவ்ோைாயினும் சமாத்த ஊழிய ேருமானத்யதயும் ஏயனய 

ேருமானங்கயையும் உள்ைடக்கி செலுத்த வேண்டிய மதிப்பிடப்பட்ட ேரியயக் கணிக்க 

வேண்டும்.  (ஏயனய ேருமானங்கயையும் உள்ைடங்கியதன் பின்னர் ஏற்புயடயதாகும் 

ேரி வீதத்யத கணக்கிட வேண்டியிருப்பதனால்) 

 

04.  இந்த மதிப்பிடப்பட்ட செலுத்த வேண்டிய ேரிக் கூற்யை, முதலாேது ேரித் தேயணப் 

பணத்யத செலுத்த வேண்டிய திகதியாகிய 2018.08.15 ஆந் திகதியில் ஆயணயாைர் 

நாயகத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் (III) ஆம் பகுதியில் காட்டப்பட்டுள்ை மதிப்பிடப்பட்ட 

ேருமானங்களில் ஏவதனும் மாற்ைங்கள் இருப்பின் மாத்திரம் கூற்யைத் திருத்தி 

“திருத்தப்பட்ட கூற்சைான்றை” ஒப்பயடக்க முடியும்.      

 

 

 

 

 

டி.எஸ். கருைாரத்ன 

பிரதி ஆயணயாைர் நாயகம் (ேரிக் சகாள்யககள்) 

உள்நாட்டு இயைேரித் தியணக்கைம் 

சகாழும்பு 02 


