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 மதிபிடப்பட்ட செலுத்தப்படவேண்டிய ேருமான ேரிக் கூற்றறெ ்ெமர்ப்பித்தல் 

மற்றும் ேரித்தேறணறயெ ்செலுத்துதல் சதாடர்பான அறிவுறுத்தல்கள் – 

ேரிமதிப்பீட்டாண்டு 2019/2020 

2017  ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு இறைவரிச ்சட்டத்தின்  ஏை்பாடுகளுக்கு இணங்க 

வருமான வரி விதிக்கத்தக்க ஒவ்வவாரு நபரும் மதிப்பிடப்பட்ட வசலுத்தப்பட வவண்டிய  

வருமான வரிக்கூை்று படிவத்றத (வதாகுதி), 2019, ஆகஸ்ட் 15 ஆம் திகதிக்கு முன்னர ்சமரப்்பிக்க 

வதறவப்படுத்தப்படுகின்ைனர.் 

இப் படிவத் வதாகுதிறய பூரத்்திவசய்வதை்கு முன்னர,் இந்த அறிவுறுத்தல்கறள வாசிக்க 

பணிக்கப்படுகின்றீரக்ள்.  

இவ் அறிவுறுத்தல் படிவம் 

 சபாது அறிவுறுத்தல்கள் 

 கூற்றற நிரப்புேதற்கான அறிவுறுத்தல்கள் 

 ேருமான ேரித்தேறணக் சகாடுப்பனறேக் கணிப்பதற்கான அறிவுறுத்தல்கள் 

என மூன்று பகுதிகறள உள்ளடக்கியுள்ளது.  

 

1. சபாது அறிவுறுத்தல்கள் 

உள்நாட்டு இறைவரிச ்சட்டத்தின் 90, 91, 92 ஆம் பிரிவுகளிள் ஏை்பாடுகளுக்கு இணங்க, வருமான 

வரிறய வசலுத்த கடப்பாடுறடய ஒவ்வவாரு நபரும், 2019/2020 ஆம் மதிப்பீட்டாண்டுக்கான 

மதிப்பிடப்பட்ட வசலுத்தப்பட வவண்டிய வருமான வரிக்கூை்றை 2019, ஆகஸ்ட் 15ஆம் திகதிக்கு 

முன்னர ்சமரப்்பிக்க வதறவப்படுத்தப்படுகின்ைனர.் வமலும் அந்த மதிப்பிடப்பட்ட வரி நான்கு 

தவறணகளில் வசலுத்தப்படுதல் வவண்டும். 

 

1.1 ேழங்குதல் மற்றும் ெமர்ப்பித்தல் 

 ேழங்குதல் 

படிவத் வதாகுதியானது வருமான வரி அைவிடப்படவவண்டிய ஒவ்வவாரு நபருக்கும் உள்நாட்டு 

இறைவரி ஆறணயாளர ்நாயகத்தினால் வழங்கப்பட்டு தபாலில் அனுப்பிறவக்கப்படும். அது 

கிறடக்கப்வபைவில்றல எனில் உள்நாட்டு இறைவரித் திறணக்களத்தின் தறலறமயகத்தில் 

வரிவசலுத்துநர ் வசறவப் பிரிவில் அல்லது பிராந்திய அலுவலகங்களில் அதறனப் வபை்றுக் 

வகாள்ளமுடியும். 

 ெமர்ப்பித்தல் 

உரியவாறு பூரத்்திவசய்யப்பட்ட படிவத் வதாகுதி உள்நாட்டு இறைவரித் திறணக்களத்தின் 

தறலறமயகத்தின் மத்திய ஆவண முகாறமப் பிரிவில் அல்லது திறணக்களத்தின் ஏவதனும் 

ஒரு பிராந்திய அலுவலகத்தில் ஒப்பறடக்க முடியும். 

 

 

மதிப்பிடப்பட்ட ேரிக் கூற்று 2019/2020 
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அல்லது 

படிவத் வதாகுதியிறன ஆறணயாளர,் மத்திய ஆவணமுகாறமத்துவப் பிரிவு, இறைவரித் 

திறணக்களம், சிை்ைம்பலம் ஏ காரட்ினர ்மாவத்றத, வகாழும்பு 02 என்ை முகவரிக்குப் பதிவுத் 

தபாலில் அனுப்பி றவக்கவும் முடியும். 

 

1.2 மதிப்பிடப்பட்ட ேரிெச்ெலுத்துறகறய திருத்துேது எே்ோறு 

எவவரனும் ஒரு நபரினால் சமரப்்பிக்கப்பட்ட மூல படிவத் வதாகுதியானது, அவர ்திருத்தப்பட்ட 

கூை்வைான்றை சமரப்்பிக்காதவிடத்து, அம்மூல படிவத் வதாகுதியானது அவ்வாண்டு முழுவதும் 

வசல்லுபடியாகும். மதிப்பிடப்பட் வசலுத்தப்பட வவண்டிய வரியில் மாை்ைம் எதுவும் இருப்பின் 

திருத்தப்பட்ட படிவத் வதாகுதி ஒன்று சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும் என்பதுடன் வரித் 

தவறணகளும் அதை்கு இணக்கமான முறையில் திருத்தப்டுதல் வவண்டும். . ஏவதனும் 

திருத்தப்பட்டவாைான கூை்வைான்றைச ்சமரப்்பிக்கும் வபாது படிவத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு, 

“மீளாய்வு வசய்யப்பட்ட கூை்று” என்பதை்கு முன்னால்  அறடயாளம் இடுதல் வவண்டும். 

 

 

 

 

1.3  படிே சதாகுதிறய காலம் தாழ்த்தி வகாப்பிடும் வபாது தண்டப்பணம் 

இக் கூை்றை உரிய தினத்தில் சமரப்்பிக்காத ஆட்கள் மீது,  உ.இ சட்டத்தின் 178 ஆம் பிரிவின் 

கீழ்தண்டம் விதிக்கப்பட முடியும்.  அதை்கறமவாக   

செலுத்த வேண்டியுள்ள ேரித்சதாறகயில் 5 வீதத்துடன் தாமதமாகும் ஒே்சோரு மாதம் 

அல்லது மாத்த்தின் பகுதிக்கு செலுத்த வேண்டியுள்ள ேரித் சதாறகயின் 1 வீதம்  

அல்லது 

50,000 ரூபா மற்றும் தாமதமாகும் ஒே்சோரு மாதம் அல்லது மாத்த்தின் பகுதிக்கு  10,000 

ரூபா.  

என்பேற்றுள் அதிகமாக காணப்படும் வதாறகக்கு சமனாக காணப்படும்∶ 

(அதிகபட்ெ தண்டம் 400,000 ரூபாவினால் மட்டுப்படுத்தப்படும். ) 

 

1.4  மதிப்பிடப்பட்ட ேரி சகாடுப்பனவு 

 சகாடுப்பனவு திகதிகள் 

கீவழ காட்டப்பட்ட திகதிகளுக்கு முன்னர ் மதிப்பிடப்பட்ட வரிறய நான்கு தவறணகளில் 

வசலுத்தல் வவண்டும்.. 

தேறண  திகதி 

முதலாம்தவறண - 2019 ஆகஸ்ட் 15 

இரண்டாம்தவறண - 2019 நவம்பர ்15 

மூன்ைாம்தவறண - 2020 வபப்ரவரி 15 

நான்காம்தவறண - 2020 வம 15 
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 சகாடுப்பனவு நறுக்குகள் 

திறணக்களத்தால் வழங்கப்பட்டு வரி வசலுத்துநரக்ளுக்கு தபாலில் அனுப்பிறவக்கப்பட்ட  

நான்கு காலண்டுகளுக்குமான வகாடுப்பனவு நறுக்குகள் காலாண்டு வகாடுப்பனறவ 

வசலுத்தும் வபாது பயன்படுத்தப்பட வவண்டும். வதறவபடுமிடத்து இறவ உள்நாட்டு 

இறைவரித் திறணக்களத்தின் தறலறமயகத்திலுள்ள வரிவசலுத்தநர ் வசறவப் பிரிவிலும் 

அறனத்து பிராந்திய அலுவலகங்களிலும்,  இலங்றக வங்கிக்கிறளகளிலும் வபை்றுக்வகாள்ள 

முடியும். 

 

 தேறணக் சகாடுப்பனவு குறியீடுகள் 

வகாடுப்பனவுகறளச ் வசய்யும் வபாது கீவழ காட்டப்பட்டுள்ளவாறு வரி காலப்பகுதிக்கான 

குறியீடுகறளப் பயன்படுத்தல் வவண்டும். 

தேறண  காலப்பகுதிக்குறியீடு 

முதலாம்தவறண - 19201 

இரண்டாம்தவறண - 19202 

மூன்ைாம்தவறண - 19203 

நான்காம்தவறண - 19204 

 

 வகாடுப்பனவுகறள எந்தவவாரு இலங்றக ேங்கிக் கிறளயின் ஊடாகவும் 

வசய்யலாம். 

 

1.5  தேறணக் சகாடுப்பனவுகறள தட்டிக்கழிப்பதில் ெட்ட நடேடிக்றககள்  

  

இந்தத் தவறணக் வகாடுப்பனறவத் தட்டிக் கழிக்கும் எந்தவவாரு ஆளுக்கும் எதிராக 

பின்வரும் சட்ட நடவடிக்றககள் எடுக்கப்படலாம். 

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

ஆம் பிரிவின் கீழ்) 

தவறணக் வகாடுப்பனறவச ் வசலுத்த வவண்டிய திகதியிலிருந்து 14 நாட்களுக்குள் இச ்

சட்டத்தின் கீழ் விதிக்கப்படும் தவறணக் வகாடுப்பனறவ அல்லது அதன் ஒரு பகுதிறயச ்

வசலுத்துவதை்குத் தவறும் எவவரனும் ஆவளாருவர ் மீது, வசலுத்த வவண்டிய எனினும் 

வசலுத்தியிராத வரிக்வகாடுப்பனவில் 10% ஐ தண்டமாக விதிக்கமுடியும். 

 

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

ஏவதனும் வசலுத்த வவண்டிய வரித் தவறணவயான்றை அல்லது ஒரு பகுதியிறனத் தட்டிக் 

கழித்துள்ள சந்தரப்்பங்களில் தவறணக் வகாடுப்பனவு மீது அல்லது அதன் ஒரு பகுதி மீது 

ஒவ்வவாரு மாத்திை்கும் அல்லது மாத்தின் பகுதிக்கும்  1.5%  வட்டி விதிக்கப்பட முடியும். 
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2. படிேத் சதாகுதிறயப் பூரத்்தி செய்ேதற்கான அறிவுறுத்தல்கள் -  2019 

வபாருத்தப்பாடுறடய கூட்டில் இக்கூை்று முதல்/ அடிப்பறடக் கூை்ைா அல்லது 

திருத்தப்பட்டவாைான கூை்ைா என்பறதயும் வரி வறக என்ன என்பறதயும் அறடயாளமிட்டு 

குறிப்பிடவும். 

 

 

 

2.1 பகுதி I–  மதிப்பிடப்பட்ட  செலுத்தப்பட வேண்டிய ேரிறய கணித்தல் 

 

I. படிவத் வதாகுதியின் (10), (20), (30) மை்றும் (40) ஆம் கூடுகளில் ஒவ்வவாரு வருமான 

மூலங்களிலிருந்தும் எதிரப்்பாரக்்கப்பட்ட/ மதிப்பிடப்பட்ட வருமானப் வபறுமதிறயக் 

குறிப்பிடவும். 

 

II.  கூடு 50 - மதிப்பிடப்பட்ட ேரிமதிப்பிடத்தக்க ேருமானம் 

i. வதாழில், வரத்்தகம், முதலீடு அல்லது ஏறனய வருமான மூலங்களிலிருந்து மதிப்பீடு 

வசய்யப்பட்ட வருமானம் / ஈட்டுறகயானது ஆள் ஒருவரின் வமாத்த மதிப்பிடப்பட்ட வரி 

விதிப்புக்குரிய வருமானமாகக் காணப்படும். 

10 வதாடக்கம்  40 வறரயான கூடுகளில் தரப்பட்ட அறனத்து வருமானங்களின் 

கூட்டுத்வதாறகறயயும்  50 ஆம் கூட்டில் பதியவும். 

 

ii. மதிப்பிடப்பட்ட வரி விதிப்புக்குரிய வருமானத்றதக் கணக்கிடும் வபாது இறுதி 

நிறுத்திறவத்தல் வகாடுப்பனவுகள் கழிக்கப்பட்ட வருமானங்கள் உள்ளடக்கப்படக் 

கூடாது.  

- வதிவிடக் கம்பனிகளால் வதிவிட ஆவளாருவருக்கு  வழங்கப்பட்ட 

பங்குலாபம் 

- வதிவிட தனிநபருக்கு வழங்கப்பட்ட வட்டி வபான்ைறவ 

 

 III. கூடு 60- தறகறமயளிக்கின்ற சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் நிோரணங்களில் 

விலக்களிப்புகள். 

இந்த வருடத்தின் வபாது வமை்வகாள்ளப்பட்ட அறனத்து தறகறமயளிக்கின்ை 

வகாடுப்பனவுகள்  மை்றும் நிவாரணங்களின் விலக்களிக்கப்படும் வதாறகறய மாத்திரம் 

குறிப்பிடவும். (கீழ்வரும் வறரயறைகளுக்கு உட்பட்டு) 

(அ)  தறகறமயளிக்கும் சகாடுப்பனவுகள் 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தருமத்  தாபனங்கள் 

 

நன்வகாறடயாளரக்ள் 

வறக 

தறகறமயளிக்கப்பட்ட வகாடுப்பனவாக விலக்களிக்கப்படத் 

தக்க உயரந்்தபட்ச வதாறக 

தனிநபர ் அ) வரிமதிப்பீட்டாண்டின் தனியாளின் 

வரிவிதிக்கப்படை்பாலதான வருமானத்தின் 1/3 பங்கு, அல்லது 

ஆ) ரூ – 75,000.00 

என்பவை்றுள் குறைவான வதாறக 

நிறுவனம் அ) வரிமதிப்பீட்டாண்டின் நிறுவனவமான்றின் 

வரிவிதிக்கப்படை்பாலதான வருமானத்தின் 1/5 பங்கு ; அல்லது 

ஆ) ரூ. 500,000 

என்பவை்றுள் குறைவான  வதாறக 
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 அரசாங்கம் அல்லது ஏறனய குறிப்பிடப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கான 

நன்வகாறடகள்  

 

 ஜனாதிபதி நிதியத்திை்கு வசலுத்தப்பட்ட  இலாபம் 

 

(ஆ)  நிோரணங்கள் 

 தனிநபர ்நிவாரணம் 

 

வதிவிட தனிநபரக்ள் வரிமதிப்பீட்டாண்டு ஒன்றுக்கு ரூபா. 500,000 அடிப்பறட நிவாரணத்திை்கு 

உரித்துறடயவராவர ் ஆயினும் அத் தளிநபர ் நம்பிக்றகப் வபாறுப்பாளர,் வபறுநர,் 

நிறைவவை்றுநர ் அல்லது ஒழித்துக்கட்டுபவர ் ஒருவராக இருப்பின் அவர ் அதை்கு 

உரித்துறடயவராகமாட்டார.் முதலீட்டு வசாத்து பணமாக்களில் வபைப்பட்ட ஈட்டுறகறய 

வகாண்டுள்ள வரிவிதிப்புக்குரிய வருமானம் தவிரந்்த தனி ஆள் ஒருவரின் வரிவிதிப்புக்குரிய 

வருமானத்திலிருந்து இந்த நிவாரணம் கழிக்கப்படலாம். 

 

 ஊழிய வருமான நிவாரணம் 

 

வதிவிட தனியாள் ஒருவர,் ஒவ்வவாரு மதிப்பீட்டாண்டிலும் வமலதிகமாக ரூபா 700,000 ஊழிய 

வருமான நிவாரணத்திை்கு உரித்துறடயவராவார.் 

 

 வாடறக வருமான நிவாரணம் 

 

வதிவிட  தனியாள்  ஒருவர ்முதலீட்டுச ்வசாத்வதான்றிலிருந்தான வாடறக  வருமானத்தின் வரி 

மதிப்பீட்டாண்டிை்கான வமாத்த வாடறக வருமானத்தின் 25% இை்கு சமமான வதாறகக்கு 

உரித்துறடயவராவார.்  இவ்வதிவிட  ஆள் முதலீட்டுச ் வசாவதான்றின் பழுதுபாரத்்தல், 

வபணுறக மை்றும் வதய்மானத்திை்கு உைப்பட்ட வசலவினங்கறள வகாராத அளவுக்கு மட்டும் 

இது வபாருந்தும். 

 

 சிவரஷ்ட பிரறஜ வட்டி நிவாரனம் 

 

சிவரஷ்ட பிரறஜகள் (195(1) ஆம் பிரிவின் கீழ் அறடயாளம் காணப்பட்ட 60 வயது அல்லது அதை்கு 

வமை்பட்ட வயறதயுறடய இலங்றக பிரறஜகள்) ஒவ்வவாரு வரி மதிப்பீட்டாண்டிை்கும் நிதி 

நிறுவனவமான்றிலிருந்து வபைப்பட்ட வட்டி வருமானம் வதாடரப்ில் ரூபா 1.5 மில்லியன் 

நிவாரனத்திை்கு உரித்துறடயவர ்ஆவார.் 

 

 

(IV)  கூடு 70 – மதிப்பிடப்பட்ட ேரியிடத்தக்க ேருமானம்  

மதிப்பிடப்பட்ட வரியிடத்தக்க வருமானத்றதப் வபை்றுக்வகாள்வதை்கு கூடு 50 இலுள்ள 

மதிப்பிடப்பட்ட வரியிடை்பாலதான வருமானத்திலிருந்து கூடு 60 இல் உள்ள வமாத்த 

கழிப்பனவுகறளக் கழிக்கவும். 

(V)  கூடு 80 – மதிப்பிடப்பட்ட ேரிசபாறுப்புக்கள் 

மதிப்பிடப்பட்ட வரிப்வபாறுப்புகள் பின்வருமாறு கணிக்கப்படல் வவண்டும். 

(அ) தனி ஆள்  

உங்கள் வரியிடப்படத்தக்க வருமானம் எந்த வரியிடப்படத்தக்க வருமான வீசச்ினுள் 

வருகின்ைவதா அதறன வதரிவுவசய்து அதை்கறமவாக வரியிறனக் கணிக்கவும். 
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உயர ்வீதம்  - 40% 

(பங்தயம் மை்றும் சூதாட்டம்,  மதுபானம் மை்றும் புறகயிறல வரத்்தக வருமானம்) 

(ஆ)  கம்பனிகள் 

- நியம வீதம்   – 28% 

- குறைக்கப்பட்ட வீதம் – 14% 

- உயர ்வீதம்  - 40% 

(பங்தயம் மை்றும் சூதாட்டம், மதுபானம் மை்றும் புறகயிறல வரத்்தக வருமானம்) 

 

(இ)  தரும ஸ்தாபனங்கள் – 14% 

(ஈ)  அலகு நம்பிக்றகப் சபாறுப்பு -28% 

 

(VI) கூடு 90- மதிப்பிடப்பட்ட சேளிநாட்டு ேரி ேரவு 

கூடு 90 இல் ஏவதனும்  வவளிநாட்டு வரி வரவு இருப்பின் அதறன பதியவும். வவளிநாட்டு வரி 

வரவு வதாடரப்ுபடும் இலாபம் அல்லது வருமானத்தின் அத்தறகய பகுதிகளின் மீதான வரியின் 

வதாறகக்கு வவளிநாட்டு வரி வரவு மட்டுப்படுத்தப்படும். 

(VII)  கூடு 100- மதிப்பிடப்பட்ட சகாடுப்பனவு செய்யப்பட வேண்டிய ேரி 

மதிப்பிடப்பட்ட வகாடுப்பனவு வசய்யப்பட வவண்டிய வரியானது மதிப்பிடப்பட்ட வரிக்கும் 

மதிப்பிடப்பட்ட வவளிநாட்டு வரி வரவுக்குமிறடயிலான வவறுபாடு ஆகும். மதிப்பிடப்பட்ட 

வகாடுப்பனவு வசய்யப்படவவண்டிய வரியிறன கணிப்பதை்கு கூடு 90 இல் 

வவளிப்படுத்தப்பட்ட வவளிநாட்டு வரி வரவிறன கூடு 80 இல் குறிப்பிடப்பட்ட மதிப்பிடப்பட்ட 

வரிப் வபாறுப்பிலிருந்து கழிக்கவும். 

காலாண்டு தேறணகறளக் கணிப்பதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட சகாடுப்பனவு செய்யப்பட 

வேண்டிய ேரியானது கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்ளப்படும். 

 

2.2 பகுதி –II – சேளிப்படுத்தல் 

படிவத் வதாகுதிறய அல்லது படிவத் வதாகுதியின் ஒரு பகுதிறய வரி வசலுத்துநரின் முழுவநர 

ஊழியர ் தவிரந்்த பிறிவதாரு நபரினால் (அங்கீகரிக்கப்பட்ட  கணக்காளர ் உட்பட) 

தயாரிக்கப்பட்டிருப்பின் பகுதி (அ) மை்றும் பகுதி (ஆ) இறன பூரணப்படுத்துவது மிக 

அத்தியாவசியமாகும். 

ேரியிடத்தக்க 

ேருமான வீெச்ு 

(ரூபா) 

குறறந்த வீெெ்த்திற்கு ெம மான 

ேரியிடப் படத்தக்க 

ேருமானத்தின் மீதான ேரி 

(ரூபா) 

இந்த வீெெ்த்ற்கு 

வமலானவமலதிக 

ேரியிடத்தக்க ேருமானத்தில் 

ேரி வீதம் 

முதல் 600,000 24,000 4% 

அடுத்த 600,000 48,000 8% 

அடுத்த 600,000 72,000 12% 

அடுத்த 600,000 96,000 16% 

அடுத்த 600,000 120,000 20% 

மிகுதி  24% 
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பகுதி (அ) – படிவத் வதாகுதிறய தயாரித்த மை்றைய நபரின் விபரங்கள் ( அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

கணக்காளர ்அடங்கலாக) உள்ளடக்கப்பட்டிருத்தல் வவண்டும். 

பகுதி (ஆ) - வரிவசலுத்துநர ்அல்லது வரிவசலுத்துநரால் முறைவய அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர ்

வவளிப்படுத்தலில் பகுதி (ஆ) இறனப் பயன்படுத்தி விபரத் திரட்டில் ஒப்பமிடல் வவண்டும். 

 

3. இறுதிக் காலாண்டு தேறணக் சகாடுப்பனறேக் கணித்தல் 

 

(I) கீழ்வரும் சமன்பாட்றடப் பயன்படுத்தி காலாண்டு தவறணக் வகாடுப்பனவு 

கணிக்கப்படும். 

காலாண்டு தவறணக் வகாடுப்பனவு (E) = A – C 

                B 

 

A - மதிப்பிடப்பட்ட வசலுத்தப்படை்பாலதான வரி ( கூடு 100 இல் 

வவளிப்படுத்தப்பட்ட  வதாறக) 

B - தை்வபாறதய தவறண அடங்கலாக மிகுதியாகவுள்ள தவறணகளின் 

எண்ணிக்றக 

C - அத்தவறணக்கு முந்திய வரிக் வகாடுப்பனவுகள் 

 

 மதிப்பிடப்பட்ட சகாடுப்பனவு செய்யப்படற்பாலதான ேரி - A  - 100 இல் 

வவளிப்படுத்தப்பட்ட வதாறக                                                                                

 

 சபாருத்தப்பாடுறடய தேறண அடங்கலாக சகாடுப்பனவு செய்யப்பட 

வேண்டிய தேறணகளின் எண்ணிக்றக - B 

 

 அந்த தேறணக்கு முந்திய ேரிக்சகாடுப்பனவுகள் – C 

 

வமை்கூைப்பட்ட “C” இை்கான வகாடுப்பனவாக கீழ்வரும் வகாடுப்பனவுகள் கருதப்படும். 

 

தை்வபாறதய தவறணக் வகாடுப்பனவின், வகாடுப்பனவு திகதிக்கு முன்னர ் வசலுத்தப்பட்ட / 

நிறுத்திறவக்கப்பட்ட 

 

(அ)  முன்றனய தவறணக் வகாடுப்பனவுகள் மை்றும் 

 

(ஆ)  ஏவதனும் நிறுத்திறவத்தல் வரி வகாடுப்பனவுகள் ( நி.றவ. வ)  

 

 

தவறணக் வகாடுப்பனறவ வசய்வதை்கு முன்னர ் எதுவித வகாடுப்பனவுகளும் 

வமை்வகாள்ளப்பட்டிருந்தால், உண்றமயான காலாண்டு தவறணறய கணக்கிடும் வபாது 

அத்தறகய வகாடுப்பனவும் கணக்கில் வகாள்ளப்படும். அதை்கறமவாக உண்றமயான வரித் 

தவறணத் வதாறகயானது மதிப்பிடப்பட்ட வகாடுப்பனவு வசய்யப்பட வவண்டிய  வரியின் 

நாளில் ஒரு பகுதிக்கு சமனாக இருக்க மாட்டாது. 

 

 

 

 

தேறண 1 2 3 4 

“ B ” 4 3 2 1 
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II.  வமலதிக கழிப்பனவுகள் ( F) 

காலாண்டு தவறணக் வகாடுப்பனறவ கணிக்கும் வபாது கீவழ வகாடுக்கப்பட்ட 

வகாடுப்பனவுகள்  ஏவதனும் இருப்பின், அறவ கணிக்கப்பட வவண்டிடய  காலாண்டு 

தவறணக்வகாடுப்பனவிலிருந்து (E) கழிக்கப்படலாம். 

1. 2006 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்க வபாருளாதார வசறவகள் கட்டண சட்டத்தின் கீழ் 

வகாடுப்பனவு வசய்யப்பட்ட  ஏவதனும் கழிக்கப்படத்தக்க  வபாருளாதார வசறவகள் 

கட்டணம் (வபா.வச.க) 

2. வபாருத்தப்பாடுறடய காலாண்டிை்கான ஏவதனும் முை்பணக் தவறணக் வகாடுப்பனவு 

3. வதசிய வரி வரவு (வத. வ. வ) 

 

காலாண்டுத் தவறண இறுதிக் வகாடுப்பனவானது காலாண்டு தவறணக் வகாடுப்பனவிை்கும் 

வமலதிக கழிப்பனவுகளுக்குமிறடயிலான  வித்தியாசமாகும். 

 

           இறுதிக் காலாண்டு தேறணக் சகாடுப்பனவு  =  E - F 

E - காலாண்டுத் தேறணக் சகாடுப்பனவு 

F - வமலதிக கழிப்பனவுகள் 

 

 

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

வமலதிக விபரங்களுக்கு கீழ் உள்ள இலக்கங்களுடன் சதாடர்பு சகாள்ளவும் 

1. 1944 –உள்நாட்டு  இறைவரித் திறணக்கள வதாடரப்ு இலக்கம் 

2. 011  2134200– சிவரஷ்ட ஆறணயாளர ்–வியாபார ஆவலாறசறனப் பிரிவு 

3. 011- 2134250 -  ஆறணயாளர ்– வாடிக்றகயாளர ்உதவி மை்றும் ஊக்குவிப்புப் பிரிவு 

4. 011 – 2134251 – ஆறணயாளர ்– வியாபார ஆவலாசறனப் பிரிவு 

5. அறனத்து பிராந்திய நகர காரியாலயங்களின் ஆறணயாளரக்ள் 

 


