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PN/APIT/2022-01 
20.12.2022 

 

உள்நாட்டு இறமலாித் திறைக்கரம்  

லாிசெலுத்துநர்களுக்கான அமிலித்தல்  

 
 

சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனவுகரில் இயந்து கறிக்கப்படத்தக்க லாிக்கான வீதங்கள் 

காயப்பகுதி: 2022/2023 ல//ஆ இன் பதல் என்பது ாதங்கள் (2022.04.01 – 

2022.12.31) 

 
2022 ஆம் ஆண்டின் 45 ஆம் இயக்க உள்நாட்டு இறமலாி (தியத்தச்) ெட்டத்தினால் 

தியத்தப்பட்ட, 2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இயக்க உள்நாட்டு இறமலாிச் ெட்டத்தின் 

83அ பிாிலின் பிகாம், 2022, திெம்பர் 31 ஆம் திகதிலற செலுத்தப்படவுள்ர சாத்த-

சதாறக சகாடுப்பனவுகளுக்கு பின்லயம் பற்பை தனிநபர் லயான லாி 

அட்டலறைகள் அமிபகப்படுத்தப்பட்டுள்ரன. 

 

சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனவுகள் ீது லாி கறிக்கப்படத்தக்க பன்ய ெந்தர்ப்பங்கள் 

உள்ரன; 

I. சலரிப்படுத்துறக பயம் ப.த.ல.ல கறிப்பதற்கு அனுதி லறங்கியுள்ர 

லதிவுள்ர ஊறிாிற்கு அல்யது லதிலற்ம ஆனால் இயங்றகில் 

பிறொகவுள்ர ஊறிாின் அனுதிற சபாயட்படுத்தாது 

மற்சகாள்ரப்பட்டுள்ர சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனலின் மபாது 

II. இயங்றகின் பிறெல்யாத ஆனால் லதிலற்ம ஊறியக்கு 

மற்சகாள்ரப்பட்ட சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனலின் மபாது         

III.  

 ஊறிர் எயலது ெம்பரத்தில் கறிக்கப்படாத அலது லயான 

லாிப்சபாயப்றப தீர்த்தல் அல்யது; 

 ஊறிாிடியந்து யமல கறிக்கப்பட்ட லாிிறன ீள்செலுத்தல்  
 

ஆகி ெந்தர்ப்பங்கரில் சதாறில்லறங்குநர் அல்யது மலய லமனும் 

நபாினால் லதிவுள்ர ஊறிர் அல்யது லதிலற்ம ஆனால் பிறொகவுள்ர 

ஊறியக்கு மற்சகாள்ரப்பட்ட சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனவுகள் 

 

I. சலரிப்படுத்துறக பயம் லாிிறன கறிப்பதற்கு அனுதி லறங்கியுள்ர லதிவுள்ர 

தியத்தப்பட்ட பற்பை தனிநபர் லயான 

லாி (APIT) அட்டலறைகள்  
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ஊறியக்கு அல்யது, லதிலற்ம ஆனால் இயங்றகில் பிறொகவுள்ர ஊறிாின் 

அனுதிற சபாயட்படுத்தாது மற்சகாள்ரப்பட்ட சாத்த-சதாறக 

சகாடுப்பனவுகரிலியந்து லாி கறிப்பதற்கான வீதங்கள் 

இவ் அட்டலறைானது, சலரிப்படுத்துறக பயம் லாிிறன கறிப்பதற்கு 

அனுதி லறங்கியுள்ர லதிவுள்ர ஊறியக்கு அல்யது லதிலற்ம ஆனால் 

இயங்றக பிறொகவுள்ர ஊறிாின் அனுதிற சபாயட்படுத்தாது 

மற்சகாள்ரப்பட்ட சாத்த –சதாறக சகாடுப்பனவுகரிலியந்து லாிிறன 

கறிப்பதற்கு பிமாகப்படுத்துதல் மலண்டும்.  கறிக்கப்படற்பாயதான 

லாித்சதாறகானது, ஊறிர்களுக்கு சாத்த –சதாறக சகாடுப்பனவு 

மற்சகாள்ளும் எவ்சலாய ெந்தர்ப்பத்திலும் சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனவுகள் 

ீது கைிக்கப்படுதல் மலண்டும்.  

ிறகயூதிங்கள், லீலிறன பைாக்குதல், யத்துல செயலினங்கரின் 

ீள்சகாடுப்பனவு, பைிக்கு ீரர்த்துறகின் மபாது லயான ெம்பர ீதிகள், 

ஊறிர் பங்குத் திட்டசான்மின் கீழ் அந்மநத்தில் பங்கீடுசெய்ப்பட்ட 

பங்குகரின் ெந்றதப் சபயதி (பங்குகளுக்காக ஊறிாின் உதவுசதாறகினால் 

குறமக்கப்பட்டறலயும், பங்குகறரக் சகாள்லதற்கான லியப்புத் சதாிசலான்றம 

அல்யது உாிறறப் பிமாகித்தலின் லிறரலாகப் பங்கீடு 

செய்ப்பட்டறலயுான பங்குகள் அடங்கயாக) மபான்ம  சகாடுப்பனவுகள் 

சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனவுகராக கயதப்படும்.  

எவ்சலாய சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனவுகரில் கறிக்கப்படற்பாயதான லாித் 

சதாறகற கைிப்பதில் பின்லயம் படிகள் பின்பற்மப்படுதல் மலண்டும்.  

பதலில், சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனவுகள் அடங்கயாக இந்த லாி 

திப்பீட்டாண்டின் மபாது ஊறித்திலியந்தான திப்பிடப்பட்ட சாத்த 

ஊதித்தின் கூட்டுத் சதாறகற கைிக்கவும்.  

 
(அ) சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனவு மற்சகாள்ரப்பட்ட ாதம் லற ற்யம் அம் ாதம் 

அடங்கயாக லாிதிப்பீட்டாண்டின் மபாது ஊறியக்கு யமல சகாடுப்பனவு 

செய்ப்பட்ட சாத்த ாதாந்த ஊதித்தின் கூட்டுத் சதாறகற உயதிசெய்து 

சகாள்ரவும். (செலுத்தப்பட்ட மதனும் சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனவு/கள் நீங்கயாக); 

(ஆ) சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனவு மற்சகாள்ரப்பட்ட ாதத்றத உடன் சதாடர்ந்து லயம் 

ாதத்திலியந்து லாிதிப்பீட்டாண்டின் மபாது ஊறியக்கு செலுத்தப்படற்பாயதான 

சாத்த ாதாந்த ஊதித்தின் கூட்டுத் சதாறகற உயதிசெய்து சகாள்ரவும். 

(செலுத்தப்பட்ட மதனும் சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனவு/கள் நீங்கயாக);  

(இ) இப்மபாது மற்சகாள்ரப்படும் சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனவு அடங்கயாக இப்மபாது 

லற யமல மற்சகாள்ரப்பட்ட சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனலின் கூட்டுத் சதாறக 

ற்யம் இவ் லாிதிப்பீட்டாண்டின் மபாது செலுத்தப்படற்பாயதான அத்தறக சாத்த-

சதாறக சகாடுப்பனறல உயதி செய்து சகாள்ரவும் (மமய (அ) ற்யம் (ஆ) இன் கீழ் 

யமல கைக்கில் டுக்கப்பட்ட ாதாந்த ஊதிம் நீங்கயாக) ; ற்யம் 

(ஈ) மமய (அ), (ஆ) ற்யம் (இ) இன் கீழ் கைக்கிடபட்ட சதாறககறர கூட்டுலதன் பயம் 
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லாிதிப்பீட்டாண்டின் மபாது சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனவுகள் அடங்கயாக 

ஊதித்தின் திப்பிடப்பட்ட சாத்த கூட்டுத் சதாறகற (Estimated Gross 

Aggregate Remunerations - EGAR) கைிப்பிடவும். 

 

சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனவுகள் அடங்கயாக ஊதித்தின் 

திப்பிடப்பட்ட சாத்த கூட்டுத் சதாறகற கைித்தல் - EGAR 
 

2022/2023 லாிதிப்பீட்டாண்டின் பதல் என்பது ாதங்கரின் மபாது யமல  

செலுத்தப்பட்ட ாதாந்த ஊதிங்கரின் சாத்தக் கூட்டுத்சதாறக   =(A):  XXX 

2022/2023 லாிதிப்பீட்டாண்டின் பதல் என்பது ாதங்கரின் மபாது  

செலுத்தப்படற்பாயதான  ாதாந்த ஊதிங்கரின் சாத்தக் கூட்டுத்சதாறக        =(B):  XXX  

2022/2023 லாிதிப்பீட்டாண்டின் பதல் என்பது ாதங்கரின் மபாது யமல  

மற்சகாள்ரப்பட்ட, தற்மபாது மற்சகாள்ரப்படுகின்ம & செலுத்தப்படற்பாயதான  

சாத்த-சதாறக  சகாடுப்பனவுகரின் கூட்டுத்சதாறக  =(C): XXX 

2022/2023 லாிதிப்பீட்டாண்டின் பதல் என்பது ாதங்கரின் மபாது   

(செலுத்தப்பட்ட ற்யம் செலுத்தப்படற்பாயதான ) ஊதித்தின்   

திப்பிடப்பட்ட சாத்த கூட்டுத் சதாறக        =(D): XXXX 

 

பின்னர், தற்மபாது மற்சகாள்ரப்படும் சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனலிற்கு ற்புறட லாி 

வீதானது, மமய ஊதிங்கரின் திப்பிடப்பட்ட சாத்த கூட்டுத்சதாறகின் (EGAR) 

அதாலது மமயயுள்ர D இன் அடிப்பறடில், கீமற தப்பட்டுள்ர லாி அட்டலறை இயக்கம் 02 

(தியத்தப்பட்ட) இலியந்து சதாிவு செய்ப்படுதல் மலண்டும். அதன் பின்னர், தற்மபாது 

செலுத்தப்படும் சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனவு ீது கறிக்கப்படற்பாயதான லாித் 

சதாறகானது, இவ் லாிதிப்பாண்டின் மபாது பன்னர் மற்சகாள்ரப்பட்ட  சாத்த-சதாறக  

சகாடுப்பனவுகள் ீது பன்னர் கறிக்கப்பட்ட லாித்சதாறக மதனும் இயப்பின் அதற்கு 

லவுறலத்து கைிக்கப்படுதல் மலண்டும். வ்லாமாினும்,  இறல அறனத்தும், (தியத்தப்பட்ட) 

லாி அட்டலறை இயக்கம் 02 இல் தப்பட்ட ென்பாட்டில் உள்ரடக்கப்பட்டுள்ரன. 

 

லாி அட்டலறை இயக்கம் 02 (தியத்தப்பட்ட) : 
 

2022/2023 லாி திப்பீட்டாண்டின் பதல் என்பது ாதங்களுக்கு சலரிப்படுத்துறக பயம் 

லாிற கறிப்பதற்கு அனுதி லறங்கியுள்ர லதிவுள்ர ஊறிாிற்கு அல்யது லதிலற்ம ஆனால் 

இயங்றகில் பிறொகவுள்ர ஊறிாின் அனுதிற சபாயட்படுத்தாது 

மற்சகாள்ரப்பட்டுள்ர சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனலின் ீதான லாி கறிப்பனவு 

 

2022/2023 லாி திப்பீட்டாண்டின் பதல் 

என்பது ாத காயப்பகுதிின் மபாதான 

ஊதிங்கரின்  திப்பிடப்பட்ட சாத்த 

கூட்டுத் சதாறக     

யபா 

 

கறிக்கப்படற்பாயதான லாித் சதாறக 

(யபா)  

D ஆனது 2,250,000 இற்கு ென் அல்யது 

அதற்கு குறமவு னில் 

பூஜ்ஜிம் 

 
D ஆனது 2,250,001 ற்யம் 4,500,000 

இற்கு இறடில் னில்  

(D x 6%) – [(135,000 + A  ீது கறிக்கப்பட்ட ாதாந்த 

லாிின் கூட்டுத்சதாறக + அட்டலறை 1 இன் பிகாம் 

B ீது கறிக்கப்படற்பாயதான ாதாந்த லாிின் 

கூட்டுத்சதாறக) + சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனவுகள் 
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ீது பன்னர் கறிக்கப்பட்ட லாி, மதனும் இயப்பின்] 

 

D ஆனது 4,500,001 ற்யம் 6,750,000 

இற்கு இறடில் னில்  

(D x 12%) - [(405,000 + A  ீது கறிக்கப்பட்ட ாதாந்த 

லாிின் கூட்டுத்சதாறக + அட்டலறை 1 இன் பிகாம் 

B ீது கறிக்கப்படற்பாயதான ாதாந்த லாிின் 

கூட்டுத்சதாறக) + சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனவுகள் 

ீது பன்னர் கறிக்கப்பட்ட லாி, மதனும் இயப்பின்] 

 
D ஆனது 6,7500,000 இற்கு மல் னில்  

(D x 18%) - [(810,000 + A  ீது கறிக்கப்பட்ட ாதாந்த 

லாிின் கூட்டுத்சதாறக + அட்டலறை 1 இன் பிகாம் 

B ீது கறிக்கப்படற்பாயதான ாதாந்த லாிின் 

கூட்டுத்சதாறக) + சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனவுகள் 

ீது பன்னர் கறிக்கப்பட்ட லாி, மதனும் இயப்பின்] 

(இங்மக, அட்டலறை 01 ஆனது, தற்மபாது லற பிமாகத்திலுள்ர “2020/2021 ல//ஆ இற்கான 

ப.த.ல.ல. அட்டலறை” ன யமல பதிமலற்மப்பட்ட ப.த.ல.ல. அட்டலறை 01 இறனக் 

குமிக்கின்மது) 

 

உதாைம்  01 

தனிார் கம்பனி என்மில் லதிவுள்ர ஊறிாக உள்ர திய மேத் அலர்கள் 2022, திெம்பர் 

ாதம் யபா 600,000 இறன ிறக ஊதிாக சபயலார். ஊறித்திலியந்தான அலது 

கிான ாதாந்த இயாபங்களும் ஈட்டுறககளும் (காெற்ம நன்றகள் அடங்கயாக) யபா 

300,000 ஆகும்.  

 

2022, திெம்பர் ாதம் செலுத்தப்படற்பாயதான ிறக ஊதித்தில் கறிக்கப்படற்பாயதான லாி 

பின்லயாய கைிக்கப்படுதல் மலண்டும்: 

 

ாதாந்த ஊதித்தில் கறிக்கப்படற்பாயதான லாிானது ஊறித்திலியந்து கிான 

இயாபங்கள் ற்யம் ஈட்டங்கரின் லாி அட்டலறை 01 இறனப் பன்படுத்தி தனித்தனிாக 

கைிக்கப்படுதல் மலண்டும் ன்பறதக் கலனத்தில் சகாள்ரவும். 

 
 

2022, திெம்பர் செலுத்தப்பட்ட ிறக ஊதித்தில் கறிக்கப்படற்பாயதான லாிிறன 

கைித்தல்  
 

படி 01 – 2022/2023 லாி திப்பீட்டாண்டின் பதல் என்பது ாதகாயப்பகுதிின் ஊதித்தின் 

திப்பிடப்பட்ட சாத்த கூட்டுத்சதாறகற கைித்தல்                                                           

யபா 
 

2022/2023 லாிதிப்பீட்டாண்டின் பதல் என்பது ாதங்கரின் மபாது யமல  

செலுத்தப்பட்ட ாதாந்த ஊதிங்கரின்  

சாத்தக் கூட்டுத்சதாறக                                                            =(A):  2,700,000 

(2022, ப்பில் – திெம்பர் ாதங்கரிற்கான ாதாந்த ஊதித்தின் சாத்த கூட்டுத் சதாறக 300,000 x 9) 
 

2022/2023 லாிதிப்பீட்டாண்டின் பதல் என்பது ாதங்கரின் மபாது  

செலுத்தப்படற்பாயதான ாதாந்த ஊதிங்கரின் சாத்தக் கூட்டுத்சதாறக  =(B):              0                                                               

    (செலுத்தப்படற்பாயதான ாதாந்த ஊதிம்  300,000  x0)  
 

2022/2023 லாிதிப்பீட்டாண்டின் பதல் என்பது ாதங்கரின் மபாது யமல  

மற்சகாள்ரப்பட்ட, தற்மபாது மற்சகாள்ரப்படுகின்ம & செலுத்தப்படற்பாயதான  

சாத்த-சதாறக  சகாடுப்பனவுகரின் கூட்டுத்சதாறக                                   =(C): 600,000 

(2022, திெம்பர் சபமப்படவுள்ர ிறக ஊதித் சதாறக யபா 600,000) 

2022/2023 லாிதிப்பீட்டாண்டின் பதல் என்பது ாதங்கரின் மபாது   
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(செலுத்தப்பட்ட ற்யம் செலுத்தப்படற்பாயதான ) ஊதித்தின்   

திப்பிடப்பட்ட சாத்த கூட்டுத் சதாறக       =(D): 3,300,000 

 

 

படி 02– 2022, திெம்பர் ாதத்தின் சாத்த-சதாறகக் சகாடுப்பனலில் 

கறிக்கப்படற்பாயதான லாிிறன கைித்தல்  
 

ஊதித்தின்  திப்பிடப்பட்ட சாத்த கூட்டுத் சதாறக  அல்யது  D ஆனதுயபா 2,250,001 ற்யம் யபா 

4,500,000 இற்கிறடில் காைப்படுலதனால், 2022, திெம்பர் ாதம் ிறக ஊதித்தில் கறிக்கப்படற்பாயதான 

லாிிறன கறிப்பதில் பின்லயம் ென்பாடானது பிமாகிக்கப்படுதல் மலண்டும்   

(D x 6%) - [(135,000 + A  ீது கறிக்கப்பட்ட ாதாந்த லாிின் கூட்டுத்சதாறக + அட்டலறை 1 

இன் பிகாம் B ீது கறிக்கப்படற்பாயதான ாதாந்த லாிின் கூட்டுத்சதாறக) + சாத்த-சதாறக 

சகாடுப்பனவுகள் ீது பன்னர் கறிக்கப்பட்ட லாி, மதனும் இயப்பின்] 

= (3,300,000 x 6%) - [(135,000 + (3,000 x 9) + (3,000 x 0) + 0]  

   198,000 – (135,000 + 27,000) 

   36,000 

ஆகமல, 2022, திெம்பர் ாதம் ிறக ஊதித்தில் கறிக்கப்படற்பாயதான லாிானது யபா 36,000  

ஆகும் 

 

II. 2022/2023 லாிதிப்பீட்டாண்டின் பதல் என்பது ாதங்களுக்கு இயங்றகின் 

பிறெல்யாத லதிலற்ம ஊறியக்கு மற்சகாள்ரப்பட்ட சாத்த-சதாறக 

சகாடுப்பனலில் லாி கறிப்பதற்கான வீதங்கள்  

இயங்றகின் பிறெல்யாத லதிலற்ம ஊறிர் லதும் ஊறித்தின் சாத்த-சதாறக 

சகாடுப்பனவுகரிலியந்தான (ிறக ஊதிம் மபான்ம) மதனும் ஈட்டங்கள் ற்யம் 

இயாபங்களுக்கு, லாி அட்டலறை 4.2 பிமாகிக்கப்படுதல் மலண்டும்.  

சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனவுகரில் லாி சபாயப்பிறன கைிப்பதில் பின்லயம் படிகள் 

பின்பற்மப்படுதல் மலண்டும்; 

 

2022/2023 லாிதிப்பீட்டாண்டின் பதல் என்பது ாதங்கரின் மபாது யமல 

 செலுத்தப்பட்ட ாதாந்த ஊதிங்கரின் சாத்தக்  

கூட்டுத்சதாறக  x ாதங்கரின் ண்ைிக்றக                     =(A):  XXXX 

2022/2023 லாிதிப்பீட்டாண்டின் பதல் என்பது ாதங்கரின் மபாது 

செலுத்தப்படற்பாயதான 

    ாதாந்த ஊதிங்கரின் சாத்தக் கூட்டுத்சதாறக  x ாதங்கரின் ண்ைிக்றக                               

  =(B):  XXX  

இம் ாதத்தில் செலுத்தப்பட்ட/செலுத்தப்படற்பாயதான, சாத்த-சதாறக   

சகாடுப்பனவு  =(C): XXXX 

2022/2023 லாிதிப்பீட்டாண்டின் பதல் என்பது ாதங்கரிற்கு திர்பார்க்கப்பட்ட  

லயானத்தின் கூட்டுத்சதாறக  =(D): XXXX 

 

சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனலில் அம் ாதத்திற்கு செலுத்தபடற்பாயதான லாிானது 

(தியத்தப்பட்ட) லாி அட்டலறை 4.2 இன் பிகாம் ஈட்டம் ற்யம் இயாபங்கரின் 

கூட்டுத்சதாறகில் கைித்தல் மலண்டும்.  
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(தியத்தப்பட்ட) லாி அட்டலறை 4.2: 
 

2022/2023 லாிதிப்பீட்டாண்டின் பதல் என்பது ாத காயப்பகுதிக்கு இயங்றகின் 

பிறெல்யாத லதிலற்ம ஊறிர் லயக்மகனும் மற்சகாள்ரப்பட்ட சாத்த-சதாறக 

சகாடுப்பனவுகரியான லாிக் கறிப்பனவுகள் 
 

2022/2023 லாி 

திப்பீட்டாண்டின் பதல் 

என்பது ாத காயப்பகுதிக்கான 

ஊறித்திலியந்தான 

திர்பார்க்கப்பட்ட 

லயானத்தின் கூட்டுத் சதாறக 

(யபா.) 

லாி 

 

(D) ≤ 2,250,000 
(6% x D) – (A) & (B) இல் எவ்சலாய ாதத்திற்கும் 

அட்டலறை 4.1 இன் பிகாம் எயங்கிறைக்கப்பட்ட லாி] 

 

2,250,000 < (D) ≤4,500,000 
(12% x D) – [135,000 + (A) & (B) இல் எவ்சலாய 

ாதத்திற்கும் அட்டலறை 4.1 இன் பிகாம் 

எயங்கிறைக்கப்பட்ட லாி] 

 

(D) > 4,500,000 
(18% x D) – [405,000 + (A) & (B) இல் எவ்சலாய 

ாதத்திற்கும் அட்டலறை 4.1 இன் பிகாம் 

எயங்கிறைக்கப்பட்ட லாி] 

(இங்மக, அட்டலறை 4.1 ஆனது, தற்மபாது லற பிமாகத்திலுள்ர “2020/2021 ல//ஆ இற்கான 

ப.த.ல.ல. அட்டலறை” ன யமல பதிமலற்மப்பட்ட ப.த.ல.ல. அட்டலறை 4.1 இறனக் 

குமிக்கின்மது) 

உதாைம் 01 
 

திய டிான் அலர்கள் எய தனிார் நியலனத்தின் பிறெற்ம லதிலற்ம 

ஊறிாலார். எவ்சலாய ாதத்திற்குான அலது கிான இயாபங்கள் (ஊதிம்) 

ஊறித்திலியந்து யபா 500,000 (காெற்ம நன்றகள் அடங்கயாக) ன்பதுடன்  

2022, எக்மடாபர் ாதத்திற்கான அத்தறக ஊதிம் அலயக்கு 

செலுத்தப்பட்டுள்ரது.  2022, திெம்பாில் யபா 2,500,000 இறன ிறக ஊதி 

சகாடுப்பனலாகவும் அலர் சபற்யக்சகாள்லார். மலும், அலர், 2022/2023 

லாிதிப்பீட்டாண்டின் 2022 திெம்பர் லற இயங்றகில் இயப்பதற்கு 

திர்பார்கின்மார்.  

 
ிறக ஊதித்தில் லாிக்கான சபாயப்பு பின்லயாய 
கைிக்கப்படுதல் மலண்டும்; 
 

லாிக் கைிப்பீடு 

  
 

 
               

யபா. 
2022/2023 லாிதிப்பீட்டாண்டின் பதல் என்பது ாதங்கரின் மபாது 

யமல செலுத்தப்பட்ட ாதாந்த ஊதிங்கரின் சாத்தக் 

கூட்டுத்சதாறக    (500,000 x 3) 

(A) 1,500,000 

2022/2023 லாிதிப்பீட்டாண்டின் பதல் என்பது ாதங்கரின் மபாது 

செலுத்தப்படற்பாயதான ாதாந்த ஊதிங்கரின் சாத்த 

கூட்டுத்சதாறக (500,000 x 0) 

(B) 0 

2022 திெம்பாின் மபாது செலுத்தப்பட்ட/செலுத்தப்படற்பாயதான சாத்த 

-சதாறகக் சகாடுப்பனவு  

(C) 2,500,000 
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2022/2023 லாிதிப்பீட்டாண்டின் பதல் என்பது ாதங்கரிற்கு 

திர்பார்க்கப்பட்ட லயானத்தின் கூட்டுத்சதாறக 

 

(D) 4,000,000 

2022 திெம்பர் ாதத்திற்கான ிறக ஊதித்தில் 

செலுத்தப்படற்பாயதான லாி ஆனது,  

  

எட்டுசாத்த லாி அட்டலறைின் ற்புறட லாி வீதத்றத பிமாகித்து   

= (12% x 4,000,000) – [135,000 + (45,000 x 3) + (45,000 x 0)] 
= 480,000 – [135,000 + 135,000] 
= 210,000 

ஆகமல, 2022, திெம்பாில் திய டிான் அலர்கரின் ிறக ஊதித்தில் 

கறிக்கப்படற்பாயதான லாி யபா. 210,000 ஆகும் 
                 
     

III. 2022/2023 லாி திப்பீட்டாண்டின் பதல் என்பது ாதங்களுக்கு லதிவுள்ர 

ஊறிர் அல்யது லதிலற்ம ஆனால் பிறொகவுள்ர ஊறியக்கு 

மற்சகாள்ரப்பட்ட சாத்த-சதாறக சகாடுப்பனவுகரிலியந்து ற்யம்  

சதாறில்லறங்குநர் அல்யது மலய லமனும் நபர், ஏர் ஊறிது ெம்பரத்தில் 

கறிக்காது  அலது லயான லாிசபாயப்றப தீர்த்தல் அல்யது ஊறிது 

ெம்பரத்தில் இயந்து யமல கறிக்கப்பட்ட லயான லாிற சதாறில்லறங்குநர் 

ீள்சகாடுப்பனவு செய்தல் ன்பலற்யக்கான லாிக் கறிப்பனலிற்கான வீதங்கள்  

(தியத்தப்பட்ட) லாி அட்டலறை இயக்கம் 6.2 ஆனது 2022/2023 லாி 

திப்பீட்டாண்டின் பதல் என்பது ாதங்களுக்கு கூட்டுத்சதாறக அடிப்பறடில் 

ஊறிர் எயலது லாிப்சபாயப்பு கைிக்கப்படுலதன் சதாடர்பில், ற்புறட 

ெந்தர்ப்பங்கரில் லாி-ீதான-லாிற கைிப்பதற்கு பிமாகித்தல் மலண்டும். 

2022/2023 லாி திப்பீட்டாண்டின பதல் என்பது ாத காயப்பகுதிக்கு 

செலுத்தப்படற்பாயதான லாிானது, (தியத்தப்பட்ட) லாி அட்டலறை 02 அல்யது 

லாி அட்டலறை 03 இற்கு அறலாக உங்களுக்கு ற்மலறகில் அத்தறக 

அட்டலறைகரின் கீழ் தப்பட்ட அமிவுயத்தல்கறரப் பின்பற்மி கைிக்கப்படுதல் 

மலண்டும்.  

 

2022/2023 ஆம் ஆண்டின் பதல் என்பது ாத காயப்பகுதிக்கு செலுத்தப்படற்பாயதான 

லாி கைிக்கப்பட்டதன் பின்னர், அத்தறக சதாறககள் (தியத்தப்பட்ட) லாி 

அட்டலறை இயக்கம் 6.2 இல் தப்பட்ட மதனும் வீச்ெ ல்றயக்குள் லயாின், 

அட்டலறைில் தப்பட்டுள்ர அவ் ல்றயக்கான லாி-ீதான-லாி வீதத்றதப் 

பிமாகிக்கவும்.  

 

(தியத்தப்பட்ட) லாி அட்டலறை 6.2: 

2022/2023 லாி திப்பீட்டாண்டின் பதல் என்பது ாதங்களுக்கு லதிவுள்ர ஊறியக்கு 

அல்யது லதிலற்ம ஆனால் பிறொகவுள்ர ஊறியக்கு மற்சகாள்ரப்பட்ட சாத்த-

சதாறக சகாடுப்ப்னவுகரிலியந்து லாி கறிப்பதற்கான சாத்த லாி-ீதான-லாி 

வீதங்கள் 
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சாத்த லாி (யபா.) லாி-ீதான-லாி வீதம் 

0 - 126,900 6.38% 

126,901 - 364,500 13.64% 

364,501 - அதற்கு மல்  21.95% 

 

உதாைம் 02 

லாி அட்டலறை 02 இல் (தியத்தப்பட்ட) தப்பட்ட உதாைத்றத நிறனவுகூயமலாம். 

தனிார் கம்பனி என்மில் லதிவுள்ர ஊறிாக உள்ர திய மேத் அலர்கள் 2022, திெம்பர் 

ாதம் யபா 600,000 இறன ிறக ஊதிாக சபயலார். ஊறித்திலியந்தான அலது 

கிான ாதாந்த இயாபங்களும் ஈட்டுறககளும் (காெற்ம நன்றகள் அடங்கயாக) யபா 

300,000 ஆகும். இப்மபாது, சதாறில்லறங்குர், அலது ஊதித்தில் இயந்து லாிிறன 

கறிக்காது அதறன செலுத்துலதற்கு சபாயப்சபடுத்துள்ரார்.  

 

2022, திெம்பாில் செலுத்தப்படற்பாயதான ிறக ஊதித்திலியந்து கறிக்கப்படற்பாயதான லாி 

பின்லயாய கைிக்கப்படுதல் மலண்டும்: 

 

ாதாந்த ஊதித்திலியந்து கறிக்கப்படற்பாயதான லாிானது ஊதித்திலியந்தான கிான 

இயாபங்கள் ற்யம் ஈட்டங்கரிலுள்ர லாி அட்டலறை 01 ப் பன்படுத்தி தனிாக 

கைிக்கப்படுதல் மலண்டும் ன்பறதக் கலனத்தில் சகாள்ரவும். (இங்கு அட்டலறை 01 ஆனது 

தற்மபாது லற பிமாகத்திலுள்ர “2020/2021 லாி திப்பீட்டாண்டிற்கான ப.த.ல.ல. 

அட்டலறை” ன யமல பதிமலற்மப்பட்ட ப.த.ல.ல. அட்டலறை 01 இறனக் குமிக்கும்)   
 

லாி-ீதான-லாி அடங்கயாக ிறக ஊதித்தின் ீதான லாிப் சபாயப்பானது 

பின்லயாய கைிக்கப்படுதல் மலைடும்; 

 

சாத்த லாி அட்டலறைின் ற்புறட லாி வீதங்கறரப் பிமாகித்து  

2022 திெம்பர் ாதத்திற்கான ிறக ஊதித்தின் செலுத்தப்படற்பாயதான லாி 

= (3,300,000 x 6%) - [(135,000 + (3,000 x 9) + (3,000 x 0) + 0]  

   198,000 – (135,000 + 27,000) 

   36,000 

2022 திெம்பர் சகாடுப்பனவுசெய்ப்படற்பாயதான ிறக ஊதித்தில் 

செலுத்தப்படற்பாயதான லாி       36,000 

 கூட்டு – 36,000 இன் 6.38% இல் ிறக ஊதித்தின் லாி-ீதான-லாி  

((தியத்தப்பட்ட) லாி அட்டலறை6.2)      2,297 

சதாறில் லறங்குநாினால் இந்த ாதத்திற்கு செலுத்தப்படற்பாயதான 

சாத்த லயான லாி         38,297 

 

உள்நாட்டு இறமலாி ஆறைாரர் நாகம்  
 

 


