
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

                                                                  பதிவு செய்தல் / செயற்படுத்தல் 

முற்பண தனிநபர் வருமான வாி (APIT) 

பிடித்துவவத்தல் வாி (WHT)/ முற்பண வருமான வாி (AIT) 

சபறுமதிசெர் வாி (VAT) 
 முற்பண தனிநபர் வருமான வாி கழிக்கப்படசவண்டிய சதாழில் வழங்குநர்கள்  

 பிடித்துவ்வவத்தல் வாி / முற்பண வருமான வாி கழிக்கப்படசவண்டிய பிடித்துவவத்தல்  முகவர்கள் 

 வாி செலுத்தப்பட சவண்டிய வழங்கல் சபறுமதிகள் மீதான சபறுமதிசெர் வாிக்கு சபாறுப்புவடய ஆகி ஆட்கள் 
 

ஆகிசயாருக்கு உள்நாட்டு இவைவாி ஈ – செவவயினூடாக வாி வவககள் சதாடர்பாக பின்வருமாறு பதிவு செய்வதற்கு / செயற்படுத்துவதற்கு 

அைிவுறுத்தப்படுகின்ைனர். 

ஈ –செவவவய பயன்படுத்துவதற்கு வாி செலுத்துநர் ஒருவர்  தனிநபர் அவடயாள இலக்கத்வதக்  (PIN) சகாண்டிருத்தல் சவண்டும். வாி செலுத்துநர் ஒருவர்  

(PIN) இலக்கத்வதக் சகாண்டிராதிருப்பின், அவருக்கு பின்வருமாறு  PIN இலக்கத்வதப் சபற்றுக் சகாள்வதற்கு  அைிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்படுகின்ைன.   

 உள்நாட்டு இவைவாித் திவணக்கள www.ird.gov.lk  இவணயதளத்திற்குன் பிரசவெிக்கவும். 

 இ –செவவ சடப் ஐ அழுத்தி இ – செவவயினுள் பிரசவெிக்கவும். 

 தனிநபர் அவடயாள இலக்கம் மீது அழுத்தி சகாரப்பட்டுள்ள தகவல்கவள நிரப்பி மின்னஞ்ெல் முவைவய சதாிவு செய்து  

ெமர்ப்பிக்கவும். 

பதிவு செய்வது சதாடர்பாக 
 தனிநபர் அவடயாள இலக்கத்வதப் சபற்றுக் சகாண்டதன் பின்னர்www.ird.gov.lk உள்நாட்டு இவைவாித் திவணக்கள 

இவணயதளத்திற்குன் பிரசவெிக்கவும். 

 இ –செவவ சடப் ஐ அழுத்தி இ – செவவயினுள் பிரசவெிக்கவும். 

 Authorisation of Staff/Tax Agent இவன அழுத்தி தனிநபர் அவடயாள இலக்கத்வத பயன்படுத்தி உள்நுவழயவும். 

(கம்பனிகள், பங்குடவமகள் மற்றும் தனிநபரற்ை உருவகங்கள்) 

 தனிநபர் வாிசெலுத்துநராக  உள்நுவழந்து சதாடர்ந்து செல்லவும். (தனிநபர் சதாடர்பாக)  

 வாிசெலுத்துநர் பதிவிவன அழுத்தி வாிவவக  பதிவுக் சகாாிக்வகவய சதாிவு செய்யவும் 

 தரப்பட்டுள்ள பட்டியல் மூலம் குைித்த வாி வவக [வாி வவக - PAYE(APIT சதாடர்பாக)/WHT(WHT/AIT சதாடர்பாக)/VAT]. 

சதாிவு செய்தி கட்டாயமாக நிரப்பப்பட தகவல்கவள நிரப்பவும்.  

 துவண ஆவணங்ளின் கீழ் உங்களது சபாறுப்பிவன ொன்றுப்படுத்தும் சகாாிக்வகக் கடிதத்வத பதிசவற்ைம் செய்து 

அடுத்துள்ள படிமுவைகளுக்குச் முன்செல்லவும். 

 உங்கள் தகவல்கவள நிரப்பிய பின்னர்  ெமர்பித்து சகாாிக்வகவய சமற்சகாள்ளுங்கள் 

 கிவடக்கசபற்ைவமக்காக தரப்படும் இலக்கத்வத குைித்துக் சகாள்ளுங்கள்  

செயற்படுத்துவது சதாடர்பாக 

 தனிநபர் அவடயாள இலக்கத்வதப் சபற்றுக் சகாண்டதன் பின்னர்www.ird.gov.lk உள்நாட்டு இவைவாித் திவணக்கள 

இவணயதளத்திற்குன் பிரசவெிக்கவும். 

 இ –செவவ சடப் ஐ அழுத்தி இ – செவவயினுள் பிரசவெிக்கவும். 

 Authorisation of Staff/Tax Agent இவன அழுத்தி தனிநபர் அவடயாள இலக்கத்வத பயன்படுத்தி உள்நுவழயவும். 

(கம்பனிகள், பங்குடவமகள் மற்றும் தனிநபரற்ை உருவகங்கள்) 

 தனிநபர் வாிசெலுத்துநராக  உள்நுவழந்து சதாடர்ந்து செல்லவும். (தனிநபர் சதாடர்பாக)  

 வாிசெலுத்துநர் பதிவிவன அழுத்தி வாிவவக  மாற்ைல் சகாாிக்வகவயத் சதாிவு செய்யவும் 

 வாி வவக மீது அழுத்தி [வாி வவக - PAYE(APIT சதாடர்பாக)/WHT(WHT/AIT சதாடர்பாக)/VAT] செயற்படுத்தல் என  

மாற்ைவும்.  

 துவண ஆவணங்ளின் கீழ் நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர்/பங்குவடவமயாளர்/ தவலவம அலுவலாினால்வகசயாப்பமிடப்பட்ட 

சகாாிக்வக கடித்வத பதிசவற்ைம் செய்து அடுத்துள்ள படிமுவைகளுக்குச் செல்லவும். 

 உங்கள் தகவல்கவள நிரப்பிய பின்னர்  ெமர்பித்து சகாாிக்வகவய சமற்சகாள்ளுங்கள் 

 கிவடக்கசபற்ைவமக்காக தரப்படும் இலக்கம்  உள்ளடங்கிய குைிப்பிவனப் சபற்றுக் சகாள்ளவும்.  

சமலும்,  மின்னஞ்ெல் முகவாியும் இற்வைப்படுத்தப்படல் சவண்டும்.  

பின்வருவனவற்றுடன் உங்கள் சகாாிக்வகவய மின்னஞ்ெலினூடாக ci@ird.gov.lk இற்கு அனுப்பிவவக்கவும்: 

கம்பனிகளுக்கு : படிவம் 01 மற்றும் பணிப்பாளாின் சதெிய அவடயாள அட்வட தனியாட்களுக்கு : சதெிய அவடயாள அட்வட /செல்லுபடியாகும் கடவுச் ெீட்டு 

பங்குடவமகளுக்கு : வியாபார பதிவுச் ொன்ைிதழ் மற்றும் பங்காளாின் சதெிய அவடயாள அட்வட  ஏவனய உருவகங்கள் :    தவலவம அலுவலாின் சதெிய அவடயாள அட்வட 

 

உள்நாட்டு இவைவாி ஆவணயாளர் நாயகம் 

  

http://www.ird.gov.lk/
http://www.ird.gov.lk/
https://eservices.ird.gov.lk/Authentication/LoginforAuthorisation
http://www.ird.gov.lk/
https://eservices.ird.gov.lk/Authentication/LoginforAuthorisation

