
  

 
 

 

 
 

 

ததொழில் வழங்குனொின் வருடொந்த தவளிப்படுத்துகை - உ.பதெ.வ 

வரிமதிப்பாண்டு  2016/2017 
        

வொிதெலுத்துநர் அகடயொள இலக்ைம் (TIN)  
               முைவொி 

  வழங்ைியதிைதி : 

 
தெலுத்த வவண்டிய திைதி:  

    
 

2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்ை உள்நொட்டு இகைவொிச்  ெட்டத்தின் 120 ஆம் பிொிவின் ைீழ் ததொழில்வழங்குநர் தெய்யும் வருடொந்த 

தவளிப்படுத்துகை  
 

நிறுவனத்தின் ஊழியர்ைளின் அகனத்து வகுதியினர் ததொடர்பிலும் ஒருங்ைிகைந்த தவளிப்படுத்துகைதயொன்கை மொத்திரம் 

ெமர்ப்பிக்குமொறு வவண்டப்படுைின்ைது. 
 

இப்படிவத்திகனப் பூர்த்தி தெய்து 2017 ஏப்ரல் 30 ஆந் திைதியன்று அல்லது அதற்கு முன்னதொை தகலகமயைத்திலுள்ள மத்திய 

ஆவைப்படுத்தல் முைொகமத்துவ பிொிவில் அல்லது ததொழில் வழங்குநர் வியொபொரத்கத, வர்த்தைத்கத, உயர் ததொழிலிகன அல்லது 

வொழ்க்கைத் ததொழிகல அல்லது ததொழிகல இகடநிறுத்தியிருப்பின்; அவ்வொறு இகடநிறுத்திய அதொவது வொி விதிப்பு இடம்தபற்ை 

மொதத்தின் உடனடுத்துவரும் மொதத்தின் ைகடெித்தினத்தன்று அல்லது அதற்கு முன்னதொை ஒப்பகடத்தல் வவண்டும். 

   
 

தெயற்பொட்டு குைியீட்டு இலக்ைம் (வியொபொரத்தின் தன்கம மொற்ைமகடந்திருப்பின் தயவு தெய்து குைிப்பிடுை)       

பகுதி I 
வருடொந்த தமொத்த ஊதிய வீச்சு                                       

(இ.ரூ) 
ஊழியர்ைளின் 

எண்ைிக்கை    
தமொத்த ஊதியங்ைளின் 

கூட்டுத்ததொகை ரூபொ ைழிக்ைப்பட்ட வொி இ.ரூபொ. 
  

  
         

 

(0 -750,000) ) வொி 

ைழிக்ைப்படவில்கல 
A 

               

0 - 750,000 i 
 

                       

750,001 - 1,250 ,000 ii 
 

                       

1,250,001 - 1,750,000 iii                        

1,750,001 - 2,250 ,000  iv 
 

                       

  2,250,000 ஐ விட அதிைம்    v 
 

                       

தமொத்தம்  (i முதல் v வகர) B                     

                      

117 மற்றும் 117 அ வின் ைீழொன ஊழியர்ைள் C                      

                      

தமொத்தம்(A+B+C) D                     

Form No. - Asmt_PAYE_001_T 

அலுவலகப்பயன்பாட்டுக்குரியது 

DLN  
திகதி  

 

மா
திா
ிகள்



பகுதி II 

பகுதி II  - அ 

வொி மதிப்பொண்டு: 

2016/2017 

வொிவிலக்ைளிக்

ைப்பட்ட 

ஊதியம்( 

வபொக்குவரத்துப் 

படி 

வபொன்ைகவ 

வொி மதிப்பொண்டில் தெய்யப்பட்ட 
தெய்யப்பட்ட 

அனுப்புகைைள் 

(தண்டங்ைள் 

நீங்ைலொை) இ.ரூ 

ரூபொ 750,000 இற்கு குகைந்த எனினும் 

உதபொதெ வொி விதியொகும் தமொத்த 

ஊதியம் 
ரூபொ 750,000 இற்கு வமற்பட்ட தமொத்த 

ஊதியம் 
பிொிவு117&117 அ இன் ைிழ் ைழிக்ைப்பட்ட 

வொி (10% அல்லது 16% வொி 

ைழிக்ைப்பட்டகவ) 
114, 117 மற்றும் 117 அ பிொிவுைளின் ைீழ் 

வொி ைழிக்ைப்பட்டகவ 

தமொத்த ஊதியங்ைளின் 

கூட்டுத்ததொகை ரூபொ  

ைழிக்ைப்பட்ட வொி 

ரூபொ.  

தமொத்த ஊதியங்ைளின் 

கூட்டுத்ததொகை ரூபொ  

ைழிக்ைப்பட்ட வொி 

ரூபொ.  

தமொத்த ஊதியங்ைளின் 

கூட்டுத்ததொகை  

தமொத்த 

ஊதியங்ைளின் 

கூட்டுத்ததொகை ரூபொ  

ைழிக்ைப்பட்ட வொி ரூபொ. 
தமொத்த 

ஊதியங்ைளின் 

கூட்டுத்ததொகை ரூபொ 
A B C D E F G H=(B+D+F) I= (C+E+G) J 

2016 ஏப்ரல்                   

2016 வம   
                

2016 ஜூன்*   
                

2016 ஜூகல   
                

2016 ஆைஸ்ட்   
                

2016 தெப்டம்பர்   
                

2016 ஒக்வடொபர்   
                

2016 நவம்பர்                   

2016 டிெம்பர்                   

2017 ஜனவொி   
                

2017 தபப்ரவொி   
                

2017 மொர்ச்                   

தமொத்தம் 
          

பகுதி II -ஆ 

ஒரு தடகவக் தைொடுப்பனவுைள் (முடிவுறுத்தற் பயன்ைள்) 

வொி மதிப்பொண்டில் வெகவ முடிவுறுத்தப்பட்ட 

ஊழியர்ைளின் எண்ைிக்கை வொி மதிப்பொண்டில் தெலுத்தப்பட்ட ஊதியம் ைழிக்ைப்பட்ட வொி 

இ.ரூ 
அனுப்பப்பட்ட வொி 

இ.ரூ 
    

 

இவ்தவளிப்படுத்துகையின் பகுதி II , பகுதி II என்பவற்ைிலும் இத்துடன் இகைக்ைப்பட்டுள்ள T-9A, T-9 A(A) ஆைிய அட்டவகைைளிலும் என்னொல் தரப்பட்ட தைவல்ைள் எனது 

அைிவுக்கு உட்பட்ட வகையில் உண்கமயொனகவ எனவும் ெொியொனகவ எனவும் இத்தொல் உறுதிப்படுத்துைின்வைன். 
 

தவளிப்படுத்துபவொின் 

முழுப்தபயர் 
 

  

கைதயொப்பம்  
  

ததொகலவபெி இல.           கையடக்ை           மின்னஞ்ெல்  
                        

கைதயொப்பம்   

திைதி D D / M M / Y Y Y Y OFFICIAL FRANK மா
திா
ிகள்




