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வரி அட்டவணை இலக்கம்: 01 
 

ஊழியத்திலிருந்தான கிரமமான இலாபங்களில் இருந்து மாதாந்த வரிக் கழிப்பனவுகள்  

 
(அவர்களது ததாழில்வழங்குநர்களுக்கு முதன்ணம தவளிப்படுத்தல்கணள சமர்ப்பித்துள்ள அணனத்து வதிவுள்ள மற்றும் 

வதிவற்ற ஆனால் பிரணசகளாகவுள்ள ஊழியர்கள் மற்றும் ஒரு ஊழியத்ணத மட்டும் தகாண்டுள்ள அணனத்து வதிவுள்ள 

மற்றும் வதிவற்ற ஆனால் பிரணசகளாகவுள்ள ஊழியர்களுக்கு ஏற்புணடயது)  

01. வரி அட்டவணை இல. 01 ஆனது, வதிவுள்ள அல்லது வதிவற்ற ஆனால் பிரணசயாகவுள்ள ஒவ்தவாரு ஊழியருக்கும் 

ஒரு கலண்டர் மாதத்தின் பபாது தசலுத்தற்படற்பாலதான ஊதியத்தில் இருந்தான கிரமமான இலாபங்களில் இருந்து 

வரி கழிப்பதற்கு பிரபயாகித்தல் பவண்டும். வரி கழிப்பனவானது அவர்களது சம்மதத்ணதப் தபாருட்படுத்தாது 

கட்டாயமாக பமற்தகாள்ளப்படுதல் பவண்டும். 

02. ஊழியத்திலிருந்தான கிரமமான இலபாங்கள் பின்வருவனவற்ணற உள்ளடக்கும்: 

i. கூலிகள், சம்பளம், தரகுகள், பமலதிக பநர தகாடுப்பனவு, பயைப்படி, மற்றும் ஏணனய படிகள், கட்டைங்கள், 

ஓய்வூதியம் அல்லது எந்ததவாரு தகாடுப்பனவு காலப்பகுதியிலிருந்தும் எழுகின்ற ஊதியத்திலிருந்தான 

அத்தணகய பவறு ஏபதனும் இலாபங்கள், 

ii. வீட்டு வசதி, மாற்றளிப்பு, மின்சாரம், ததாணலபபசி சிட்ணடகள் மற்றும் களியாட்டம் பபான்றவற்றின் மீதான 

தகாடுப்பனவு  

iii. மருத்துவ சிட்ணடகள் அல்லது காப்புறுதி தகாள்ணககள் மீதான தகாடுப்பனவு (சமமான நியதிகளின் மீது எல்லா 

முழுபநர ஊழியர்களுக்கும் நன்ணமயானது கிணடக்கக்கூடியதாகவிருக்குமிடத்து, ஆளின் பல்மருத்துவ, 

மருத்துவ அல்லது சுகாதாரக் காப்புறுதிச் தசலவுகளின் தகாடுத்துத் தீர்த்தல் அல்லது மீளளிப்பு தவிர்ந்தணவ), 

iv. தனியாளின் அல்லது தனியாளுடன் இணைந்த ஆதளாருவரின் நன்ணமக்காக பவபறாரு ஆளுக்கான 

தகாடுப்பனவுகள் அல்லது ணகமாற்றங்கள்; 

03. இந்த வரி அட்டவணைணய தயாரிக்கும் பபாது மாதம் ஒன்றுக்கான தனிப்பட்ட நிவாரைம் ரூபா 100,000.00 

ஏற்கனபவ கழிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆயினும், வரிக் கழிப்பனவானது, ஊழியத்திலிருந்தான அத்தணகய இலாபங்களில் 

இருந்து எந்ததவாரு ததாணகணயயும் கழிக்காது வரி அட்டவணைகணள பிரபயாகித்து ஊழியத்திலிருந்தான 

இலாபங்களில் இருந்து பமற்தகாள்ளப்படுதல் பவண்டும்.  

04. எவபரனும் ஊழியர் ததாடர்பில் ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த தமாத்த கிரமமான இலாபங்கள் (பமபல 02 ஆம் 

பந்தியில் விபரிக்கப்பட்ட தமாத்த ஊழிய வருமானம்) ரூபா 100,000.00 இற்கு குணறவாக காைப்பட்டு, ஆனால் வரி 

2022/2023 மதிப்பீட்டாண்டின் இரண்டாம் மூன்று-மாத காலப்பகுதியின் பபாது எந்ததவாரு மாதம் வணரயிலான 

இலாபங்களின் கூட்டுத்ததாணக ரூபா 300,000.00 இணன விஞ்சுமாயின், வரிக் கழிப்பனவுகளானது, அந்த மாதம் 

ஆரம்பித்து வரி அட்டவணை 05 இணனப் பிரபயாகித்து பமற்தகாள்ளப்படுதல் பவண்டும்.  

05. ஒரு வரிமதிப்பீட்டாண்டின் பபாது ஊழியர் ஒருவர் ஊழியத்தில் இணைந்து தகாள்வாராயின் அல்லது ஓய்வு 

தபறுவாராயின் (3 மாதங்களுக்கு குணறவான காலப்பகுதிக்கு ஊழியத்திலிருந்து கிரமமான இலபாங்கணள 

ஈட்டியிருப்பின்) அவரது வரிணய கழிப்பதற்கு வரி அட்டவணை இலக்கம் 05 பிரபயாகிக்கப்படுதல் பவண்டும்.  

06. எவபரனும் ஊழியர் ஒருவருக்கு பசணவ நிறுத்தம் பபான்ற காரைங்களுக்கு சம்பள மீதி தசலுத்தப்படின், அத்தணகய 

சம்பள மீதிகளில் இருந்தான வரி கழிப்பனவிற்கு, ஆணையாளர் நாயகத்தினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட 

உத்திபயாகத்தர் ஒருவருக்கு அவரின் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தால் அன்றி, வரி அட்டவணை இலக்கம் 

02 பிரபயாகிக்கப்படுதல் பவண்டும் 

07. 2018, ஏப்பிரல் 01 ஆம் திகதி தசயல்வலுப்தபறும் வணகயில் ஊழிய வருமானத்திற்கு 2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் 

இலக்க உள்நாட்டு இணறவரிச் சட்டத்தின் மூன்றாம் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ள விலக்களிக்கப்பட்ட 

ததாணககள் தவிர்ந்த விலக்களிப்புகள் எதுவும் இல்ணல.      

 

குறிப்பு: தமாத்த-ததாணக தகாடுப்பனவுகள் மீதான வரி கழிப்பனவுகளுக்கு, வரி அட்டவணை 02 

பிரபயாகப்படுத்துதல் பவண்டும். ஒரு தரத்திலான தகாடுப்பனவுகளுக்கு வரிக் கழிப்பனவிற்கு வரி 

அட்டவணை இலக்கம் 03 பிரபயாகப்படுத்தப்படுதல் பவண்டும்.   

சுருக்கப்பட்ட வரி அட்டவணை – ஊழியத்திலிருந்தான கிரமமான இலபாங்கள்  

 

ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த கிரமமான 

இலபாங்கள்  

(வரியிடற்பாலது) 

 
வரி 

1. ரூபா. 100,000/- வணரயிலான ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த 

கிரமமான இலபாங்கள் 
- வரியிலிருந்து நிவாரைம் 

2.           ரூபா. 100,000/- இணன விஞ்சும் ஆனால் ரூபா. 141,667/-   

இணன விஞ்சாத ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த கிரமமான 

இலாபங்கள் 

 

 - 
ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த கிரமமான 

இலாபங்களின் 6% கழி ரூபா. 6,000/- 

3. ரூபா. 141,667/- இணன விஞ்சும் ஆனால் ரூபா. 183,333/-

இணன விஞ்சாத ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த கிரமமான 

இலாபங்கள்   

- 
ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த 

கிரமமான இலாபங்களின் 12% கழி 

ரூபா. 14,500/-.  
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4. ரூபா. 183,333/-   இணன விஞ்சும் ஆனால் ரூபா. 225,000/- இணன 

விஞ்சாத ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த கிரமமான 

இலாபங்கள்   

 

- 
ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த 

கிரமமான இலாபங்களின் 18% கழி 

ரூபா. 25,500/- 

5. ரூபா. 225,000/-   இணன விஞ்சும் ஆனால் ரூபா. 266,667/- இணன 

விஞ்சாத ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த கிரமமான 

இலாபங்கள்   

 

- 
ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த 

கிரமமான இலாபங்களின் 24% கழி 

ரூபா. 39,000/-.  

6. ரூபா. 266,667/-   இணன விஞ்சும் ஆனால் ரூபா. 308,333/- இணன 

விஞ்சாத ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த கிரமமான 

இலாபங்கள்   

 

- 
ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த 

கிரமமான இலாபங்களின் 30% கழி 

ரூபா. 55,000/- .  

7. ரூபா 308,333/-  இணன விஞ்சும் ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த 

கிரமமான இலாபங்கள்  

 

- 
ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த 

கிரமமான இலாபங்களின் 36% கழி 

ரூபா. 73,500/-  

 


