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    PN/IT/2020-06 

    06.05.2020 

 

 

 

 

 
உள்நாட்டு இறைவரித் திறைக்களம் 

கம்பனிகளுக்கான அறிவித்தல்  

 
   

2020, ஜனவரி 31 ஆம் திகதி மற்றும் 2020 மார்ச் 05 ஆம் திகதி நிதி அமமச்சினால் அறிவுறுத்தப்பட்டவாறு, 2017 

ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு இமைவரிச் சட்டத்திற்கு முன்மமாழியப்பட்ட பின்வரும் மாற்ைங்கள் 

சட்டத்தில் முமையான திருத்தங்களுக்கு உட்பட்டு, வரிமதிப்பீட்டாண்டு 2019/2020ற்கு வதிவிட அல்லது 

வதிவற்ை கம்பனி மகாடுப்பனவு மசய்ய வவண்டிய வருமான வரிமயக் (உள்நாட்டு இமைவரிச் சட்டத்தின் 

ஏற்பாடுகளுக்கு  அமமவாக) கீழ்வரும் அறிவுறுத்தலுக்கு இணங்கும் வமகயில் கணிப்பீடு மசய்தல் வவண்டும். 

1. உள்நாட்டு  இமைவரிச் சட்டத்தின்  ஏற்பாடுகளுடனும் உள்நாட்டு  இமைவரி  ஆமணயாளரினால்  

08.04.2020ம் திகதி மவளியிடப்பட்ட PN/IT/2020-03 (Revised)ம்  இலக்க அறிவித்தலுடனும்  இணங்கும்  

வமகயில்  கம்பனி முதல் 9 மாதங்கள் [01.04.2019 இருந்து 31.12.2019 வமை (முன்மமாழியப்பட்ட 

மாற்ைங்களுக்கு முன்) ]  மற்றும் கமடசி மூன்று மாதங்கள் [01.01.2020 இருந்து 31.03.2020 வமை 

(முன்மமாழியப்பட்ட மாற்ைங்களுக்கு பின்) ] (இதன் பின்னர் முமைவய முதலாவது, இைண்டாவது காலம் 

என அமைக்கப்படும்) என இரு காலங்கமளயும் வவறுபடுத்தாது வரிமதிப்பீட்டாண்டுக்கான 

வரிமதிக்கத்தக்க வருமானத்மதயும் வரிவிதிக்கத்தக்க வருமானத்மதயும் கணிப்பீடு மசய்தல்வவண்டும்.    

2. இைண்டாவது காலத்திற்காக முன்மமாழியப்பட்ட  மாற்ைங்களுக்கு  அமமவாக கம்பனி ஏவதனும்  

விலக்களிக்கப்பட்ட வருமானத்மதப் மபற்றிருப்பின் அல்லது உமைத்திருப்பின், வரி 

மதிப்பீட்டாண்டுக்கான வரிவிதிக்கத்தக்க வருமானத்மத கணிப்பீடு மசய்யும் மபாழுது   அந்த 

மூலத்திலிருந்து வருடத்தினுள் மபற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட முழுத்மதாமகயில் ¼ பங்கிமன 

விலக்களிக்கப்பட்ட மதாமகயாக அகற்ை முடியும். முதலாவது காலத்தில் மபைப்பட்ட அல்லது 

உமைக்கப்பட்ட உண்மமயான பங்கிலாப வருமானத்மதயும் இறுதி நிறுத்திமவத்தல் வரிக் 

மகாடுப்பனவாக அகற்ை முடியும். அவ்வாறு விலக்களிக்கப்பட்ட மதாமககள் அல்லது இறுதி 

நிறுத்திமவத்தல் வரிக் மகாடுப்பனவில் கழிக்கக்கூடிய ஏவதனும் மசலவுகள் மற்றும் மதாடர்புமடய 

கழிப்பனவுகள் உள்நாட்டு இமைவரிச் சட்டத்தின் 10(1)(b)(iv)ம் பிரிவின் கீழ் கழிப்பதற்கு  

அனுமதிக்கப்படாத மதாமகமய விகிதாசாை அடிப்பமடயில் பிரித்தல் வவண்டும்.  (முதலாவது 

காலத்திற்கு 3/4 மற்றும் இைண்டாவது காலத்திற்கு 1/4). 

3. வமவல குறிப்பிட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு  அமமவாக கணிப்பிடப்பட்ட வரிவிதிக்கத்தக்க 

வருமானத்திமன அதன் காலத்தின் அடிப்பமடயில் விகிதாசாை அடிப்பமடயில் பகிைப்படுதல் 

வவண்டும் (முதலாவது காலத்திற்கு 3/4 மற்றும்  இைண்டாவது காலத்திற்கு  1/4). எனினும் உண்மமயான 

பங்கிலாப வருமானம் இைண்டாவது காலப்பகுதியில் மபைப்பட்டால்  அல்லது உமைக்கப்பட்டால் இரு 

காலப்பகுதிக்கும் பகிைப்பட வவண்டிய அவசியமில்மல, ஆனால் இைண்டாவது காலப்பகுதியில் 

கிமடக்கப் மபற்ை வரிவிதிக்கத்தக்க வருமானமாக  அமடயாளம் காணப்படுதல் வவண்டும்.   

 

வரி மதிப்பீட்டாண்டு 2019/2020 ற்காக ககாடுப்பனவு கெய்ய வவண்டிய 

வருமான வரி மற்றும் ககாடுப்பனவுகளைக் கணிப்பீடு கெய்தல்   
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4.  கம்பனியினால் மகாடுப்பனவு மசய்ய  வவண்டிய அதன் வருமான வரி, அதன் வரிவிதிக்கத்தக்க வருமான 

வரிக்கு  உரிய வருமான வரி வீதங்கமளப் பிைவயாகிப்பதன் ஊடாக மவவ்வவைாக கணிப்பீடு 

மசய்யப்படுதல் வவண்டும். அதற்கமமவாக, முதலாவது காலப்பகுதிக்கு உள்நாட்டு  இமைவரிச் 

சட்டத்திற்கமமவாக (முன்மமாழியப்பட்ட மாற்ைங்களுக்கு முன்) வருமான வரி வீதங்கள் 

பிைவயாகிக்கப்படுவதுடன் இைண்டாவது காலப்பகுதிக்கு உள்நாட்டு  இமைவரி  ஆமணயாளரினால்  

மவளியிடப்பட்ட PN/IT/2020-03 (Revised)ம்  இலக்கத்தினுடாக அறிவிக்கப்பட்டதும்  

முன்மமாழியப்பட்டதுமான வருமான வரி வீதங்கள் பிைவயாகிக்ப்படுதல் வவண்டும்.  

5. முதலாவது காலப்பகுதிக்கு உள்நாட்டு இமைவரிச் சட்டத்தின் முதலாவது அட்டவமணயின் 4ம் 

பந்தியின் 2 வது உப பந்தியின் கீழ் (ஆ), (இ), (உ), (ஊ) மற்றும் (எ) எனும் உருப்படிகளுக்கு விவசட வரி 

வீதத்மத பிைவயாகிக்கும் வபாது, முதலாவது காலத்திற்குரிய உண்மமயான மமாத்த வருமானத்தின் மீது 

“முதன்மமயானதாக”  எனும் அடிப்பமட பிைவயாகிக்கப்படுதல் வவண்டும். (“முதன்மமயானதாக”  

என்பது முதலாவது காலத்திற்கான முழுமமாத்த வருமானத்தின் அடிப்பமடயின் மீது கணக்கிடப்பட்ட 

80% அல்லது அதற்கு வமற்பட்டது  எனப் மபாருள்படும்)  

6. உள்நாட்டு  இமைவரிச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு  அமமவாக,  மவளிநாட்டு வரி வைவு, இறுதியற்ை 

நிறுத்தி மவத்தல் வரி வைவு மற்றும் ஏமனய வரி வைவுகள் வைங்கப்பட்டிருந்தால்  அல்லது 

அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தால்   வரிமதிப்பீட்டாண்டு 2019/2020ற்காக கம்பனியினால் மகாடுப்பனவு மசய்ய 

வவண்டிய மமாத்த வரித் மதாமகமயக் கணிப்பீடு மசய்யும் மபாழுது கழிக்க முடியும்.  

7. ஏவதனும் கம்பனி அவர்களுமடய நிதிக்கூற்றிமனத் தயாரிப்பதற்கான காலமாக 01 ஏப்பிைலில் இருந்து 31 

மார்ச் வமையான  பன்னிமைண்டு மாத காலப்பகுதி  அல்லாது வவறு காலப்பகுதிக்கு அனுமதிமயப் 

மபற்றிருந்தால், வமற்குறித்த  அறிவுறுத்தலுக்கு  அமமவாக, 01.01.2020ற்கு முற்பட்ட காலம் (முதலாவது 

காலம்) மற்றும் 01.01.2020ற்கு பிற்பட்ட காலம் (இைண்டாவது காலம்) என வரிமதிப்பீட்டாண்டிற்குரிய 

காலத்திற்கு மபாருத்தமாக பிைவயாகித்தல் வவண்டும்.  

8. உள்நாட்ட  இமைவரிச் சட்டத்தின் பிரிவு  91(5) ல் வைங்கப்பட்டவாறு, கம்பனி திருத்தப்பட்ட 

மதிப்பீட்மடச் சமர்ப்பித்தல் வவண்டும். வமலும்,  உள்நாட்டு  இமைவரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 90ற்கு 

அமமவாக நான்காவதும் இறுதியுமான  தவமணக் கட்டணத்மத 15 வம 2020 அன்று அல்லது அதற்கு 

முன்னர் மகாடுப்பனவு மசய்தல் வவண்டும்.  

9. உதாைணங்கள் இமணக்கப்பட்டுள்ளன.  

 
மேலதிக ததளிவுபடுத்தல்களுக்கு தெயலகத்தின்  கீழ்வரும் அலுவலர்கறளத் ததாடர்பு தகாள்ளவும். 

 
திரு.என்.சி.விவஜவர்தன – பிைதி  ஆமணயாளர்    0112135438/ 0718113870 
திருமதி.பிரியங்கா திசாபண்டாை – சிவைஸ்ட பிைதி  ஆமணயாளர்  0112135431/ 0714412944 
திரு.ஏ.எம்.நபீல் – ஆமணயாளர்     0112135412/ 0715350444 

 

 

 

 

உள்நாட்டு  இறைவரி  ஆறையாளர் நாயகம்.  

 

 

  



 

3 
 

உதாரைம்:  

ABC கம்பனி இைப்பர் மபாருட்கமளத் தயாரிப்பதுடன் உள்ளூர் மற்றும் மவளிநாட்டு சந்மதகளில் விற்பமன 

மசய்கின்ைது. 31 மார்ச் 2020ம் திகதியன்று முடிவமடந்த ஆண்டுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட நிதியியல் கூற்றுகளின் 

விபைங்கள் கீவை தைப்பட்டுள்ளது. கம்பனி 15.08.2019 அன்று வரி மதிப்பீட்டுக் கூற்மை சமர்ப்பித்துள்ளதுடன் 

இவ்வருடத்திற்கு மகாடுப்பனவு மசய்யவவண்டிய மதிப்பிடப்பட்ட வரி ரூபா 50,000,000 ஆகும்.   
 

புைள்வு         ரூ. ’000  ரூ. ’000 

உள்ளூர் சந்மதகளுக்கு விற்பமன        800,000 
மவளிநாட்டு சந்மதகளுக்கு விற்பமன (வங்கிக்கு மவளிநாட்டு  

    நாணயங்களில் கிமடத்த மகாடுப்பனவுகள் ) 300,000  1,100,000 

கழி: விற்பமனக் கிையம்         (600,000) 

மமாத்த இலாபம்                500,000 

மசலவு மற்றும் ஏமனய கழிப்பனவுகள்              (200,600) 
ஏமனய மதாழிற்பாட்டு வருமானம்  

வட்டி                           1,000 

பங்குலாபம் (கம்பனி Aயிடமிருந்து கிமடத்தது)         4,000 

(கம்பனி A அதனுமடய வியாபாை இலாபத்தில் இந்த பங்குலாபத்மத  

மவளிப்படுத்தியுள்ளது) 
 மவளிநாட்டுக்கு வைங்கிய ஆவலாசமனக் கட்டணம் (வங்கிக்கு மவளிநாட்டு  

    நாணயங்களில் கிமடத்த மகாடுப்பனவுகள் )     10,000         15,000 

இக்காலப்பகுதிக்கான இலாபம்                314,400 

ஏமனய தகவல்கள்       (ரூ. ’000)  

மபா.வச.க மகாடுப்பனவு மசய்யப்பட்டது    3,010       

வருமான வரி மகாடுப்பனவு மசய்யப்பட்டது              38,000    
வட்டி அல்லது பங்குலாப வருமானம் மீது மசலவுகள்  எதமனயும் ஏற்கவநைவில்மல     
     முதலாவது காலம் இைண்டாவது காலம் 

ரூ. ’000   ரூ. ’000 

உள்ளூர் சந்மதக்கான விற்பமன          500,000   300,000 

மவளிநாட்டுச் சந்மதக்கான விற்பமன          100,000   200,000 

பங்கிலாபம்           3,000       1,000 

தர்ம நிறுவனத்திற்கான நன்மகாமட                   400                                200 

வட்டி மீதான நிறுத்திமவத்தல் வரி                    20 

பங்கிலாபம் மீதான நிறுத்திமவத்தல் வரி     420 
 

வரிேதிப்பீட்டாண்டு 2019/2020ற்காக ABC கம்பனியால் தகாடுப்பனவு தெய்ய மவண்டிய வரிறயக் கணித்தல்  

            ரூ. ’000 

இக்காலத்திற்கான இலாபம்         314,400 

கழி:  
  விலக்களிக்கப்பட்ட மதாமககள்             

    மவளிநாட்டு ஆவலாசமனக் கட்டணம் (10,000 X1/4)  2,500 
  இறுதி நிறுத்தி மவத்தல் வரிக் மகாடுப்பனவுகள் 

    பங்கிலாபம்        3,000      
 முதலீட்டு வருமானம்  

    வட்டி மற்றும் பங்கிலாபம் (1,000+1,000)    2,000      (7,500) 

306,900 

மெர்: அனுமதிக்கப்படாத மசலவுகள்  

நன்மகாமடகள்          600 
விலக்களிக்கப்பட்ட மதாமககள் மற்றும்  
      இறுதி நிறுத்திமவத்தல்  மகாடுப்பனவுகள் மீதான மசலவு 
  மவளிநாட்டு ஆவலாசமனக் கட்டணம்  

    (மமாத்த வருமான அடிப்பமடயில் பிைவயாகிக்கப்பட்டது)  

  =(((200,600-600)/1,110,000) X10,000) X 1/4   = 450       1,050 

வியாபாரத்திலிருந்தான வரிேதிப்பிடத்தக்க வருோனம்     307,950 
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வட்டி                    1,000 

பங்குலாபம்        1,000      

முதலீட்டிலிருந்தான வரிேதிப்பிடத்தக்க வருோனம்           2,000 

மமாத்த வரிமதிப்பிடத்தக்க வருமானம்         309,950 

 

கழி: தமகமம மபற்ை மகாடுப்பனவுகள்  

தர்ம நிறுவனத்திற்கான நன்மகாமட = 600 

வரிவிதிக்கக்கூடிய வருமானத்தின்1/5
 
= 51,658 

அனுமதிக்கக்கூடிய எல்மல   = 500           (   500) 

வரிவிதிக்கத்தக்க வருோனம்            309,450 

 
வரிவிதிக்கத்தக்க வருோனம்      முதலாவது காலம்  இரண்டாவது காலம் 

         ரூ.  ’000  ரூ. ’000 

 

பங்குலாபம் தவிர்நத மமாத்த வரிவிதிக்கக்கூடிய வருமானம் (3/4 மற்றும் 1/4)  231,337    77,113 

பங்குலாபம்         -       1,000 
வருமான வமககள்  

பங்குலாப வருமானம்                          -      1,000 

வட்டி (3/4 மற்றும் 1/4)                                      750         250 

ஏமனய வியாபாை வருமானம்                      230,587 `   76,863 

        

வரிக் கணிப்பீடு           ரூ. ’000 

முதலாவது காலத்திற்கான வரிவிதிக்கக்கூடிய வருமானம் மீது (குறிப்பு 1) = 231,337 X 28% =    64,774 
மவளிநாட்டு  சந்மதக்கு வமற்மகாள்ளப்பட்ட விற்பமனயிலிருந்தான வரிவிதிக்கக்கூடிய வருமானம் மீது  

      =(76,863/500,000) X 200,000 = 30,745X 14% =  4,304 
தயாரிப்பு வியாபாைங்களிலிருந்தான வரிவிதிக்கக்கூடிய வருமானம் மீது  

      = (76,863/500,000) X 300,000 =46,118 X 18% =  8,301 

பங்குலாப வருமானம் மீது = 1,000 X 14%        =     140 

மீதி வரிவிதிக்கக்கூடிய வருமானம்  (வட்டி) = 250 X 24%      =       60 
மகாடுப்பனவு மசய்ய வவண்டிய மமாத்த வருமான வரி   

(இறுதி நிறுத்திமவத்தல் வரிக் மகாடுப்பனவு தவிர்த்து)                 =77,579 

 

கம்பனி ABC மகாடுப்பனவு மசய்ய வவண்டிய வரிக்காக திருத்தப்பட்ட வரி மதிப்பீட்டுக் கூற்மைச் 

சமர்ப்பிப்பதற்கு விரும்புகின்ைது.  அதற்கமமவாக, நான்காவது மற்றும் இறுதித் தவமண வருமான வரிக் 

மகாடுப்பனவு பின்வருமாறு  அமமயும். 
 மதிப்பிடப்பட்ட மகாடுப்பனவு மசய்யவவண்டிய வரி – (இவ்வருடத்தினுள் மசலுத்தப்பட்ட வரி + நிறுத்திமவத்தல் வரி)  

       1 

 

  = 77,579-(38,000+20)         39,559 

       1 

 

கழி: மகாடுப்பனவு மசய்யப்பட்ட மபாருளதாை வசமவக் கட்டணம்                 (  3,010) 

15மே 2020 அன்று அல்லது  அதற்கு  முன்னர் தகாடுப்பனவு தெய்ய மவண்டிய வருோன வரி              = 36,549 

 

குறிப்பு 1 

முதலாவது காலத்தில் பண்ட மற்றும் வசமவகள் ஏற்றுமதி   = 102,000 

முதலாவது பகுதிக்கான மமாத்த வருமானம்                         =  602,400 

வீதம்                                      = 17% 

ABC கம்பனி முதலாவது காலப்பகுதியில் பண்ட மற்றும் வசமவகள் ஏற்றுமதி வியாபாைத்மத 

முதன்மமயானதாக மகாண்டு நடாத்தவில்மல.  


