
 வரி மதிப்பீட்டாண்டு: 2019/2020 காலப்பகுதி குறியீடு : 1920 

வரி செலுத்துனர் அடையரள இலக்கம் (TIN) 

முகவரி 

வழங்கிய திகதி:  சமர்ப்பிக்க வவண்டிய திகதி: 

2017 ஆம் ஆண்டின்  24 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு இறைவரிச் சட்டத்தின் 86 ஆம் பிரிவின் கீழான ததாழில் வழங்குனரின் வருடாந்த தவளிப்படுத்துறக   

 நீங்கள் இந்தப் படிவத்தினைப் பூர்த்தி செய்து 2020 ஏப்பிரல் 30 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதற்க முன்பாக உள்நாட்டு இனைவரித் தினைக்களத்தின் 

தனலனையலுவலகத்திலுள்ள ைத்திய ஆவை முகானைத்துவ அலகில் (CDMU) ெைர்ப்பிக்குைாறு ககட்டுக் சகாள்ளப்படுகின்றீர்கள் அல்லது சதாழில் வழங்குைர் இந்த 

வர்த்தகத்தினை, வியாபாரத்தினை, உயர் சதாழிலினை அல்லது வாழ்க்னகத் சதாழிலினை இனைநிறுத்தியிருக்குமிைத்துஅவ்வாறு இனைநிறுத்திய ைாதத்தினை 

உைைடுத்துவரும் ைாதத்தின் கனைசி நாளன்று அல்லது அதற்கு முன்பாக ெைர்ப்பித்தல் கவண்டும்.  

 நிறுவைத்தின் அனைத்து வனகயிலாை ஊழியர்களுக்கும் ஒகரசயாரு திரட்டிய சவளிப்படுத்துனகயினை ைாத்திரம் ெைர்ப்பிக்குைாறு ககட்டுக் சகாள்ளப்படுகின்றீர்கள். 

தசயற்பாட்டுக் குறியீட்டு இலக்கம் (வியாபாரத்தின் தன்றை ைாற்ைம் அறடந்திருப்பின் தயவு தசய்து குறிப்பிடுக.) 

பகுதி I 

வருடாந்த தைாத்த உறழப்பூதிய வீச்சு 

ரூபா 

ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்றக 

தைாத்த உறழப்பூதியம் 

ரூபா வரிக் கழிப்பனவுகள் ரூபா 

ரூபா சதம் ரூபா சதம் 

  முதன்றை ஊழியம் 

ஊழியர்கள் – வரி கழிப்பனவு தசய்யப்படாத 
A 

  ஊழியர்கள் – வரி கழிப்பனவு தசய்யப்பட்ட 

0 - 1,200,000 i 

1,200,001 - 1,800,000 ii 

1,800,001 - 2,400,000 iii 

2,400,001  -  3,000,000 iv 

3,000,001  -   3,600,000 v 

3,600,001  -   4,200,000 vi 

4,200,000 இற்கு மைல் vii 

சைாத்தம் ( i இலிருந்து  vii  வனர) B 

இரண்டாம் நிறல ஊழியம் C 

தைாத்தம் (A+B+C) D 

ஒமர தடறவயில் அறனத்துக் 

தகாடுப்பனவுகளுக்கும் (இறுதிப் பயன்கள்) 
E 

தைாத்தம் (D+E) F 

படிவ இல. ASMT_PAYE_001_T 

அலுவலகப் பாவனைக்கு  

DLN 

Date 

மா
திா
ிகள்



 

 

 

 

(B) 

 

 
       பகுதி II 

நி /ஆ  

2019/2020 

வரி ைதிப்பீட்டாண்டு காலப்பகுதியில் தைாத்த உறழப்பூதியம் 
ஒமர தடறவயில் மைற்தகாள்ளப்படும் அறனத்துக் 

தகாடுப்பனவுகளும் (தைாத்த இறுதிப் பயன்கள்) 

விலக்களிக்கப்பட்ட 

/ நீக்கப்பட்ட 

உறழப்பூதியம்  

ரூபா. 

உ.தபா.தச.வரிக்குப் 

தபாறுப்புறடய தைாத்த 

உறழப்பூதியம்      ரூபா. 

 

கழிக்கப்பட்ட வரி     

  ரூபா. 

  

மைற்தகாள்ளப்

பட்ட 

தகாடுப்பனவுக

ள் (தண்டம் 

ைற்றும் வட்டி 

நீங்கலாக) 

  ரூபா. 

தைாத்த இறுதிப் 

பயன்கள் 

ரூபா. 

  

கழிக்கப்பட்ட வரி     

  ரூபா. 

  

மைற்தகாள்ளப்ப

ட்ட 

தகாடுப்பனவுகள் 

(தண்டம் ைற்றும் 

வட்டி நீங்கலாக) 

  ரூபா. 

A B C D E F G 

ஏப். 2019            

வம. 2019            

ஜூன் 2019            

ஜலல 2019            

ஆகஸ்ட ்2019            

சசப் 2019            

ஒக்  2019            

 நவ. 2019            

டிச.  2019            

ஜன. 2020            

சபப். 2020            

மாரச்.் 2020            

தைாத்தம்                                 
 

தவளிப்படுத்துறக 

அட்ைவனை 01 ைற்றும் 02 இல் இனைக்கப்பட்டுள்ள சவளிப்படுத்துனகயின் பகுதி I ைற்றும் II இல் தரப்பட்டுள்ள அனைத்து விபரங்களும் தகவல்களும் எைது அறிவுக்கு எட்டிய 

வனரயில் உண்னையாைனவசயைவும் ெரியாைனவசயைவும் நான் சவளிப்படுத்துகின்கைன். பினழயாை அல்லது சபாய்யாை தகவல்கனள இந்த சவளிப்படுத்துனகயில் 

வழங்குவது தண்ைனைக்குரிய குற்ைம் என்பதனையும் நாைறிகவன்.  
 

                            
2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு  இறைவரிச் சட்டத்தின் 126 ஆம் பிரிவின் கீழான தகவல்கள்  

   (A) 

                           அதிகாரைளிக்கப்பட்ை 

கைக்காளர் / கவறு எவகரனும் 

அதிகாரைளிக்கப்பட்ை ஆள்.   

                           பதவிப் சபயர்   

 

                          கதசிய அனையாள அட்னை 

இலக்கம்   
வ.செ.அ.இ 

(TIN)   

   

                            சதானலகபசி இல.   னகயைக்க   மின்ைஞ்ெல்   

                            
னகசயாப்பம் 

  உத்திமயாகபூர்வ இலச்சிறன 
   

   திகதி   
   

சவளிப்படுத்துபவரின் முழுப் 

சபயர்   

                          பதவிப் சபயர்   

                          சதானலகபசி இல.   னகயைக்க   மின்ைஞ்ெல்   

                          
சவளிப்படுத்துபவரின் 

னகசயாப்பம் 

  
உத்திமயாகபூர்வ இலச்சிறன  

 திகதி   

 மா
திா
ிகள்




