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வரி அட்டவணை இலக்கம்: 02 

 

ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவுகளிலிருந்து வரி கழிப்பதற்கொன வீதங்கள்   
 

கொலப்பகுதி: 2022/2023 வரி  திப்பீட்டொண்டின் இரண்டொம் மூன்று- ொத கொலப்பகுதி (2023.01.01 – 2023.03.31) 
 

(அவர்களது மதொழில்வழங்குநர்களுக்கு முதன்ண  மவளிப்படுத்தல்கணள ச ர்ப்பித்துள்ள அணனத்து வதிவுள்ள  ற்றும் 

வதிவற்ற ஆனொல் பிரணசகளொகவுள்ள ஊழியர்கள்  ற்றும் ஒரு ஊழியத்ணத  ட்டும் மகொண்டுள்ள அணனத்து வதிவுள்ள 

 ற்றும் வதிவற்ற ஆனொல் பிரணசகளொகவுள்ள ஊழியர்களுக்கு ஏற்புணடயது)  

 

தங்களது மதொழில்வழங்குநர்களுக்கு முதன்ண  மவளிப்படுத்தணல ச ர்ப்பித்துள்ள வதிவுள்ள  ற்றும் 

வதிவற்ற ஆனொல் பிரணசயொகவுள்ள ஊழியர்களுக்கு ம ற்மகொண்ட ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவுகளின் 

மீதொன வரியிணன கழிப்பதற்கு இந்த அட்டவணைணய பிரமயொகித்தல் மவண்டும். கழிக்கப்படற்பொலதொன 

வரித்மதொணகயொனது வரி திப்பீட்டொண்டின் மபொது ஊழியர்களுக்கு ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனணவ 

ம ற்மகொள்ளும் ஒவ்மவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவுகளின் மீது கணிக்கப்படுதல் 

மவண்டும்.  

 

மிணகயூதியம், லீணவ பை ொக்கல்,  ருத்துவச் மசலவின் மீளளிப்புகள், மசணவயில் மீள ர்த்தலின் மபொதொன 

சம்பள மீதிகள், (பங்குகளுக்கொக ஊழியரின் உதவுமதொணகயினொல் குணறக்கப்பட்டணவயும், பங்குகணளக் 

மகொள்வதற்கொன விருப்புத் மதரிமவொன்ணற அல்லது உரிண ணயப் பிரமயொகித்தலின் விணளவொகப் 

பங்கீடுமசய்யப்பட்டணவயு ொன பங்குகள் உட்பட) ஊழியர் பங்கு திட்டம ொன்றின் கீழ் அந்மநரத்தில் 

பங்கீடுமசய்யப்பட்டணவயு ொன பங்குகளின் சந்ணதப் மபறு தி மபொன்ற மகொடுப்பனவுகள் ம ொத்த-மதொணக 

மகொடுப்பனவுகளொக கருதப்படும்.  

ஒவ்மவொரு ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவுகளின் மீது கழிக்கப்படற்பொலதொன வரித் மதொணகணய 

கணிப்பதற்கு பின்வரும் படிகள் பின்பற்றப்படுதல் மவண்டும்:  

முதலில், ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவுகள் அடங்கலொக இந்த வரி  திப்பீட்டொண்டின் மபொது 

ஊழியத்திலிருந்தொன  திப்பிடப்பட்ட ம ொத்த ஊதியத்தின் கூட்டுத் மதொணகணய (EGAR) கணிக்கவும்  

 

(அ) ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவு ம ற்மகொள்ளப்பட்ட  ொதம் வணர  ற்றும் அம்  ொதம் அடங்கலொக 

வரி திப்பீட்டொண்டின் மபொது ஊழியருக்கு ஏலமவ மகொடுப்பனவு மசய்யப்பட்ட ம ொத்த  ொதொந்த 

ஊதியத்தின் கூட்டுத் மதொணகணய உறுதிமசய்து மகொள்ளவும். (மசலுத்தப்பட்ட ஏமதனும் ம ொத்த-மதொணக 

மகொடுப்பனவு/கள் நீங்கலொக); 

(ஆ) ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவு ம ற்மகொள்ளப்பட்ட  ொதத்ணத உடன் மதொடர்ந்து வரும் 

 ொதத்திலிருந்து வரி திப்பீட்டொண்டின் மபொது ஊழியருக்கு மசலுத்தப்படற்பொலதொன ம ொத்த  ொதொந்த 

ஊதியத்தின் கூட்டுத்மதொணகணய உறுதிமசய்து மகொள்ளவும். (மசலுத்தப்பட்ட ஏமதனும் ம ொத்த-மதொணக 

மகொடுப்பனவு/கள் நீங்கலொக);  

(இ)  இப்மபொது ம ற்மகொள்ளப்படும் ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவு அடங்கலொக இப்மபொது வணர ஏலமவ 

ம ற்மகொள்ளப்பட்ட ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவின் கூட்டுத் மதொணக  ற்றும் இவ் 

வரி திப்பீட்டொண்டின் மபொது மசலுத்தப்படற்பொலதொன அத்தணகய ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனணவ 

உறுதி மசய்து மகொள்ளவும் (ம மல (அ)  ற்றும் (ஆ) இன் கீழ் ஏலமவ கைக்கில் எடுக்கப்பட்ட  ொதொந்த 

ஊதியம் நீங்கலொக) ;  ற்றும் 

(ஈ) ம மல (அ), (ஆ)  ற்றும் (இ) இன் கீழ் கைக்கிடப்பட்ட மதொணககணள கூட்டுவதன் மூலம் 

வரி திப்பீட்டொண்டின் மபொது ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவுகள் அடங்கலொக ஊதியத்தின் 

 திப்பிடப்பட்ட ம ொத்த கூட்டுத் மதொணகணய (EGAR) கணிப்பிடவும் 

 

ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவுகள் அடங்கலொக ஊதியத்தின்  திப்பிடப்பட்ட ம ொத்த கூட்டுத் 

மதொணகணய கணித்தல் - EGAR 

 

2022/2023 வரி திப்பீட்டொண்டின் இரண்டொம் மூன்று- ொத கொலப்பகுதியின் மபொது ஏலமவ  

மசலுத்தப்பட்ட  ொதொந்த ஊதியங்களின் ம ொத்தக் கூட்டுத்மதொணக              =(A):     XXX 

2022/2023 வரி திப்பீட்டொண்டின் இரண்டொம் மூன்று- ொத கொலப்பகுதியின் மபொது  

மசலுத்தப்படற்பொலதொன   ொதொந்த ஊதியங்களின் ம ொத்தக் கூட்டுத்மதொணக                   =(B):     XXX  

2022/2023 வரி திப்பீட்டொண்டின் இரண்டொம் மூன்று- ொத கொலப்பகுதியின் மபொது ஏலமவ  

ம ற்மகொள்ளப்பட்ட, தற்மபொது ம ற்மகொள்ளப்படுகின்ற & மசலுத்தப்படற்பொலதொன  

ம ொத்த-மதொணக  மகொடுப்பனவுகளின் கூட்டுத்மதொணக           =(C):   XXX 

2022/2023 வரி திப்பீட்டொண்டின் இரண்டொம் மூன்று- ொத கொலப்பகுதியின் மபொது  (மசலுத்தப்பட்ட  

 ற்றும் மசலுத்தப்படற்பொலதொன ) ஊதியத்தின்   திப்பிடப்பட்ட ம ொத்த கூட்டுத் மதொணக            =(D): XXXX 
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பின்னர், தற்மபொது ம ற்மகொள்ளப்படும் ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவிற்கு ஏற்புணடய வரி வீத ொனது, ம மல 

ஊதியங்களின்  திப்பிடப்பட்ட ம ொத்த கூட்டுத்மதொணகயின் அதொவது ம மலயுள்ள D இன் அடிப்பணடயில், கீமழ 

தரப்பட்டுள்ள வரி அட்டவணை இலக்கம் 02 இலிருந்து மதரிவு மசய்யப்படுதல் மவண்டும். அதன் பின்னர், 

தற்மபொது மசலுத்தப்படும் ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவு மீது கழிக்கப்படற்பொலதொன வரித் மதொணகயொனது, இவ் 

வரி திப்பொண்டின் மபொது முன்னர் ம ற்மகொள்ளப்பட்ட  ம ொத்த-மதொணக  மகொடுப்பனவுகள் மீது முன்னர் 

கழிக்கப்பட்ட வரித்மதொணக ஏமதனும் இருப்பின் அதற்கு வரவுணவத்து கணிக்கப்படுதல் மவண்டும். 

எவ்வொறொயினும்,  இணவ அணனத்தும், வரி அட்டவணை இலக்கம் 02 இல் தரப்பட்ட ச ன்பொட்டில் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

வரி அட்டவணை இலக்கம் 02 – ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவுகளில் வரி கழிப்பனவுகள் 

 

 

2022/2023 வரி  திப்பீட்டொண்டின் இரண்டொம் 

மூன்று- ொத கொலப்பகுதியின் மபொதொன 

ஊதியங்களின்   திப்பிடப்பட்ட ம ொத்த 

கூட்டுத் மதொணக (ரூபொ)  

 

கழிக்கப்படற்பொலதொன வரித் மதொணக (ரூபொ)  

D ஆனது 300,000 இற்கு ச ன் அல்லது அதற்கு 

குணறவு எனில் 
பூஜ்ஜியம் 

 
    D ஆனது 300,001  ற்றும் 425,000 இற்கு   
இணடயில் எனில்  

(D x 6%) – [(18,000 + A  மீது கழிக்கப்பட்ட  ொதொந்த வரியின் 

கூட்டுத்மதொணக + அட்டவணை 01 இன் பிரகொரம் B மீது 

கழிக்கப்படற்பொலதொன  ொதொந்த வரியின் கூட்டுத்மதொணக) + ம ொத்த-

மதொணக மகொடுப்பனவுகள் மீது முன்னர் கழிக்கப்பட்ட வரி, ஏமதனும் 

இருப்பின்]  

 
D ஆனது 425,001  ற்றும் 550,000 இற்கு 

இணடயில் எனில்   

(D x 12%) – [(43,500 + A  மீது கழிக்கப்பட்ட  ொதொந்த வரியின் 

கூட்டுத்மதொணக + அட்டவணை 1 இன் பிரகொரம் B மீது 

கழிக்கப்படற்பொலதொன  ொதொந்த வரியின் கூட்டுத்மதொணக) + 

ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவுகள் மீது முன்னர் கழிக்கப்பட்ட வரி, 

ஏமதனும் இருப்பின்]  

 
D ஆனது 550,001  ற்றும் 675,000 இற்கு 

இணடயில் எனில்  

(D x 18%) – [(76,5000 + A  மீது கழிக்கப்பட்ட  ொதொந்த வரியின் 

கூட்டுத்மதொணக + அட்டவணை 1 இன் பிரகொரம் B மீது 

கழிக்கப்படற்பொலதொன  ொதொந்த வரியின் கூட்டுத்மதொணக) + 

ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவுகள் மீது முன்னர் கழிக்கப்பட்ட வரி, 

ஏமதனும் இருப்பின்]  

   
 D ஆனது 675,001  ற்றும் 800,000 இற்கு   

இணடயில் எனில்  

(D x 24%) – [(117,000 + A  மீது கழிக்கப்பட்ட  ொதொந்த வரியின் 

கூட்டுத்மதொணக + அட்டவணை 1 இன் பிரகொரம் B மீது 

கழிக்கப்படற்பொலதொன  ொதொந்த வரியின் கூட்டுத்மதொணக) + 

ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவுகள் மீது முன்னர் கழிக்கப்பட்ட வரி, 

ஏமதனும் இருப்பின்]  

   
  D ஆனது 800,001   ற்றும் 925,000 இற்கு 

இணடயில் எனில்   

(D x 30%) – [(135,000 + A  மீது கழிக்கப்பட்ட  ொதொந்த வரியின் 

கூட்டுத்மதொணக + அட்டவணை 1 இன் பிரகொரம் B மீது 

கழிக்கப்படற்பொலதொன  ொதொந்த வரியின் கூட்டுத்மதொணக) + 

ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவுகள் மீது முன்னர் கழிக்கப்பட்ட வரி, 

ஏமதனும் இருப்பின்]  

   
   D ஆனது 925,000 இற்கு ம ல் எனில்  

(D x 36%) – [(220,500 + A  மீது கழிக்கப்பட்ட  ொதொந்த வரியின் 

கூட்டுத்மதொணக + அட்டவணை 1 இன் பிரகொரம் B மீது 

கழிக்கப்படற்பொலதொன  ொதொந்த வரியின் கூட்டுத்மதொணக) + 

ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவுகள் மீது முன்னர் கழிக்கப்பட்ட வரி, 

ஏமதனும் இருப்பின்]  

 

உதொரைம்  01 

அரசொங்க நிறுவனம ொன்றில் வதிவுள்ள ஊழியரொக உள்ள திரு தி மபர்நொந்து அவர்கள் 2023, சனவரி  ொதம் 

ரூபொ 300,000.00 இணன ஊக்கத்மதொணகயொக மபறுவொர். ஊழியத்திலிருந்தொன அவரது கிர  ொன  ொதொந்த 

இலொபங்களும் ஈட்டுணககளும் (கொசற்ற நன்ண கள் அடங்கலொக) ரூபொ 110,000 ஆகும்.  

(குறிப்பு- திரு தி மபர்நொந்தின்  ொதொந்த ஈட்டுணககளின் மதொணக இரண்டொவது ‘மூன்று  ொத’ கொலப்பகுதிக்கு 

 ொற்றம் எதுவும் இன்றி கொைப்படுகின்றது) 

 

2023, சனவரி  ொதம் மசலுத்தப்படற்பொலதொன ஊக்கத்மதொணகயில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரி பின்வரு ொறு 

கணிக்கப்படுதல் மவண்டும்: 

 

 ொதொந்த ஊதியத்தில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரியொனது வரி அட்டவணை 01 இணனப் பயன்படுத்தி 

தனித்தனியொக கணிக்கப்படுதல் மவண்டும் என்பணதக் கவனத்தில் மகொள்ளவும். 
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2023, சனவரியில் மசலுத்தப்படவுள்ள  ஊக்கத்மதொணகயில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரியிணன 

கணித்தல்  
 

படி 01 – 2022/23 வரி  திப்பீட்டொண்டின் இரண்டொம் மூன்று- ொதகொலப்பகுதியின் ஊதியத்தின்  திப்பிடப்பட்ட 

ம ொத்த கூட்டுத்மதொணகணய கணித்தல்      ரூபொ 
 

2022/2023 வரி திப்பீட்டொண்டின் இரண்டொம் மூன்று- ொத கொலப்பகுதியின் மபொது ஏலமவ  

மசலுத்தப்பட்ட  ொதொந்த ஊதியங்களின் ம ொத்தக் கூட்டுத்மதொணக                                                                   =(A):  110,000 

(2023, சனவரி  ொதத்திற்கொன  ொதொந்த ஊதியம் அதொவது 110,000  x 1) 
 

2022/2023 வரி திப்பீட்டொண்டின் இரண்டொம் மூன்று- ொத கொலப்பகுதியின் மபொது  

மசலுத்தப்படற்பொலதொன  ொதொந்த ஊதியங்களின் ம ொத்தக் கூட்டுத்மதொணக                                            =(B):  220,000                                                               

    (மசலுத்தப்படற்பொலதொன  ொதொந்த ஊதியம் 2023 மபப்ரவரி -  ொர்ச் 110,000  x2)  
 

2022/2023 வரி திப்பீட்டொண்டின் இரண்டொம் மூன்று- ொத கொலப்பகுதியின் மபொது ஏலமவ  

ம ற்மகொள்ளப்பட்ட, தற்மபொது ம ற்மகொள்ளப்படுகின்ற & மசலுத்தப்படற்பொலதொன  

ம ொத்த-மதொணக  மகொடுப்பனவுகளின் கூட்டுத்மதொணக                                                                              =(C): 300,000  

(2023, சனவரியில் மபறப்படவுள்ள ஊக்கத்மதொணக ரூபொ 300,000) 

2022/2023 வரி திப்பீட்டொண்டின் இரண்டொம் மூன்று- ொத கொலப்பகுதியின் மபொது   

(மசலுத்தப்பட்ட  ற்றும் மசலுத்தப்படற்பொலதொன ) ஊதியத்தின்   திப்பிடப்பட்ட ம ொத்த  

கூட்டுத் மதொணக                   =(D): 630,000 

 

படி 02 – 2023, சனவரி  ொதத்தின் ம ொத்த-மதொணகக் மகொடுப்பனவில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரியிணன 

கணித்தல்  
 

ஊதியத்தின்   திப்பிடப்பட்ட ம ொத்த கூட்டுத் மதொணக  அல்லது  D ஆனது ரூபொ  550,001   ற்றும் ரூபொ  675,000 இற்கிணடயில் 

கொைப்படுவதனொல், 2023, சனவரி  ொதம் ஊக்கத்மதொணகயில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரியிணன கணிப்பதில் பின்வரும் ச ன்பொடொனது 

பிரமயொகிக்கப்படுதல் மவண்டும்   

(D x 18%) - [(76,500 + A  மீது கழிக்கப்பட்ட  ொதொந்த வரியின் கூட்டுத்மதொணக + அட்டவணை 01 இன் பிரகொரம் B மீது 

கழிக்கப்படற்பொலதொன  ொதொந்த வரியின் கூட்டுத்மதொணக) + ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவுகள் மீது முன்னர் 

கழிக்கப்பட்ட வரி, ஏமதனும் இருப்பின்] 

= (630,000 x 18%) - [(76,500 + (600 x 1) + (600 x 2) + 0]  

   113,400 – [76,500+600 +1200] 

   35,100 

ஆகமவ, 20223 சனவரி  ொதம்  ஊக்கத்மதொணகயில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரியொனது ரூபொ  35,100  ஆகும் 

 

உதொரைம் 02 

உதொரைம் 01 இலுள்ள திரு தி மபர்நொந்து, 2023  ொர்ச்  ொதம் இன்மனொரு ஊக்கத்மதொணக மீதியொக ரூபொ 

100,000.00 இணன மபறுவொர் என கருதி, இந்த ஊக்கத்மதொணகயில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரி பின்வரு ொறு 

கணிக்கப்படுதல் மவண்டும். 

 

 ொதொந்த ஊதியத்தில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரியொனது வரி அட்டவணை 01 இணனப் பயன்படுத்தி 

தனித்தனியொக கணிக்கப்படுதல் மவண்டும் என்பணதக் கவனத்தில் மகொள்ளவும். 

 

2023,  ொர்ச்  ொதத்தின் மசலுத்தப்படற்பொலதொன ஊக்கத்மதொணகயில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரியிணன 

கணித்தல்  
 

படி 01 – 2022/23 வரி  திப்பீட்டொண்டின் இரண்டொம் மூன்று- ொதகொலப்பகுதியின் ஊதியத்தின்  திப்பிடப்பட்ட 
ம ொத்த கூட்டுத்மதொணகணய கணித்தல்      ரூபொ 
 

2022/2023 வரி திப்பீட்டொண்டின் இரண்டொம் மூன்று- ொத கொலப்பகுதியின் மபொது ஏலமவ  

மசலுத்தப்பட்ட  ொதொந்த ஊதியங்களின் ம ொத்தக் கூட்டுத்மதொணக                                                           =(A):  330,000 

(2023,  ொர்ச்  ொதத்திற்கொன  ொதொந்த ஊதியம் அதொவது 110,000  x 3) 
 

2022/2023 வரி திப்பீட்டொண்டின் இரண்டொம் மூன்று- ொத கொலப்பகுதியின் மபொது  

மசலுத்தப்படற்பொலதொன  ொதொந்த ஊதியங்களின் ம ொத்தக் கூட்டுத்மதொணக                                    =(B):          0                                                               

    (மசலுத்தப்படற்பொலதொன  ொதொந்த ஊதியம் 2023 சனவரி -  ொர்ச் 110,000  x0)  
 

2022/2023 வரி திப்பீட்டொண்டின் இரண்டொம் மூன்று- ொத கொலப்பகுதியின் மபொது ஏலமவ  

ம ற்மகொள்ளப்பட்ட, தற்மபொது ம ற்மகொள்ளப்படுகின்ற & மசலுத்தப்படற்பொலதொன  

ம ொத்த-மதொணக  மகொடுப்பனவுகளின் கூட்டுத்மதொணக                                                                      =(C): 400,000  

(2023, சனவரியில் மபறப்பட  ற்றும் 2023  ொர்சில் மபறப்படவுள்ள ஊக்கத்மதொணக  அதொவது 
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ரூபொ 300,000+100,000) 

2022/2023 வரி திப்பீட்டொண்டின் இரண்டொம் மூன்று- ொத கொலப்பகுதியின் மபொது  (மசலுத்தப்பட்ட  ற்றும் 

மசலுத்தப்படற்பொலதொன ) ஊதியத்தின்   திப்பிடப்பட்ட ம ொத்த கூட்டுத் மதொணக         =(D): 730,000 

 
 

படி 02 – 2023,  ொர்ச்  ொதத்தின் ம ொத்த-மதொணகக் மகொடுப்பனவில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரியிணன 

கணித்தல்  
 

ஊதியத்தின்   திப்பிடப்பட்ட ம ொத்த கூட்டுத் மதொணக  அல்லது  D ஆனதுரூபொ  675,001   ற்றும் ரூபொ  800,000 இற்கிணடயில் 

கொைப்படுவதனொல், 2023,  ொர்ச்  ொதம் ஊக்கத்மதொணகயில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரியிணன கணிப்பதில் பின்வரும் ச ன்பொடொனது 

பிரமயொகிக்கப்படுதல் மவண்டும்   

(D x 24%) - [(117,00 + A  மீது கழிக்கப்பட்ட  ொதொந்த வரியின் கூட்டுத்மதொணக + அட்டவணை 01 இன் பிரகொரம் B மீது 

கழிக்கப்படற்பொலதொன  ொதொந்த வரியின் கூட்டுத்மதொணக) + ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவுகள் மீது முன்னர் 

கழிக்கப்பட்ட வரி, ஏமதனும் இருப்பின்] 

= (730,000 x 24%) - [(117,000 + (600 x 3) + (600 x 0) + 35,100]  

   = 168,000 – [117,000 + 1,800 + 0 +35,100]      

=   21,300 

ஆகமவ, 20223  ொர்ச்  ொதம் ஊக்கத்மதொணகயில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரியொனது ரூபொ 21,300 ஆகும்  

     

உதொரைம் 03 

 

திரு பீரிஸ் அவர்கள் ஒரு DEF வணரயறுக்கப்பட்ட (தனியொர்) நிறுவனத்தின் பிரணசயற்ற வதிவற்ற 

ஊழியரொவொர். 2023, சனவரியில் ரூபொ 1,000,000.00 மபறு தியொன மிணக ஊதியத்திணனப் மபறுவொர். 

ஊழியத்திலிருந்தொன அவரது  ொதொந்த ம ொத்த ஈட்டுணக (கொசற்ற நன்ண கள் அடங்கலொக) ரூபொ 300,000.00 

ஆகும். 

(குறிப்பு: திரு பீரிஸ் அவர்களது  ொதொந்த ஈட்டுணக மதொணக, இரண்டொவது மூன்று- ொத கொலப்பகுதிக்கு  ொற்றம் எதுவுமின்றி 

கொைப்படுகின்றது) 

 

2023, சனவரி  ொதம் மசலுத்தப்படற்பொலதொன மிணக ஊதியத்தில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரி பின்வரு ொறு 

கணிக்கப்படுதல் மவண்டும்: 

 

 ொதொந்த ஊதியத்தில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரியொனது வரி அட்டவணை 01 இணனப் பயன்படுத்தி 

தனித்தனியொக கணிக்கப்படுதல் மவண்டும் என்பணதக் கவனத்தில் மகொள்ளவும். 

 

2023, சனவரியில் மசலுத்தப்படவுள்ள  மிணக ஊதியத்தில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரியிணன கணித்தல்  
 

படி 01 – 2022/23 வரி  திப்பீட்டொண்டின் இரண்டொம் மூன்று- ொதகொலப்பகுதியின் ஊதியத்தின் 

 திப்பிடப்பட்ட ம ொத்த கூட்டுத்மதொணகணய கணித்தல்      ரூபொ 
 

இரண்டொம் மூன்று- ொத கொலப்பகுதியின் மபொது ஏலமவ மசலுத்தப்பட்ட  ொதொந்த  

ஊதியங்களின் ம ொத்தக் கூட்டுத்மதொணக                                                            =(A):  300,000 

(2023, சனவரி  ொதத்திற்கொன  ொதொந்த ஊதியம் அதொவது 300,000  x 1) 

இரண்டொம் மூன்று- ொத கொலப்பகுதியின் மபொது மசலுத்தப்படற்பொலதொன  ொதொந்த  

ஊதியங்களின் ம ொத்தக் கூட்டுத்மதொணக                                     =(B):    600,000                                                               

    (மசலுத்தப்படற்பொலதொன  ொதொந்த ஊதியம் 2023 மபப்ரவரி -  ொர்ச் 300,000  x2)  
இரண்டொம் மூன்று- ொத கொலப்பகுதியின் மபொது ஏலமவ ம ற்மகொள்ளப்பட்ட, தற்மபொது  

ம ற்மகொள்ளப்படுகின்ற & மசலுத்தப்படற்பொலதொன ம ொத்த-மதொணக  மகொடுப்பனவுகளின்  

கூட்டுத்மதொணக                                                                       =(C): 1,000,000  

(2023, சனவரியில் மபறப்படவுள்ள மிணக ஊதியத் மதொணக ரூபொ 1,000,000) 

இரண்டொம் மூன்று- ொத கொலப்பகுதியின் மபொது  (மசலுத்தப்பட்ட  ற்றும் மசலுத்தப்படற்பொலதொன )  

ஊதியத்தின்   திப்பிடப்பட்ட ம ொத்த கூட்டுத் மதொணக        =(D): 1,900,000 

 

படி 02 – 2023, சனவரி  ொதத்தின் ம ொத்த-மதொணகக் மகொடுப்பனவில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரியிணன 

கணித்தல்  
 

ஊதியத்தின்   திப்பிடப்பட்ட ம ொத்த கூட்டுத் மதொணக  அல்லது  D ஆனதுரூபொ  925,001 இணன விஞ்சுவதனொல்   2023, சனவரி 

 ொதம் மிணக ஊதியத்தில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரியிணன கணிப்பதில் பின்வரும் ச ன்பொடொனது பிரமயொகிக்கப்படுதல் மவண்டும்   

 

(D x 36%) - [(220,500 + A  மீது கழிக்கப்பட்ட  ொதொந்த வரியின் கூட்டுத்மதொணக + அட்டவணை 01 இன் பிரகொரம் B 

மீது கழிக்கப்படற்பொலதொன  ொதொந்த வரியின் கூட்டுத்மதொணக) + ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவுகள் மீது முன்னர் 

கழிக்கப்பட்ட வரி, ஏமதனும் இருப்பின்] 



5  

= (1,900,000 x 36%) - [(220500 + (35,000 x 1) + (35,000 x 2) + 0]  

   = 684,000 – [220,500 + 35,000 + 70,000 +0] 

     =   358,500 

ஆகமவ, 2023 சனவரி  ொதம் மிணக ஊதியத்தில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரியொனது ரூபொ  358,500  ஆகும் 

 

உதொரைம் 04 

உதொரைம் 03 இலுள்ள திரு பீரிஸ், 2023  ொர்ச்  ொதம் இன்மனொரு மிணகயூதியம் ரூபொ 500,000.00 இணன மபறுவொர் 

என கருதி, இந்த மிணகயூதியத்தின் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரி பின்வரு ொறு கணிக்கப்படுதல் மவண்டும். 

 

 ொதொந்த ஊதியத்தில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரியொனது வரி அட்டவணை 01 இணனப் பயன்படுத்தி 

தனித்தனியொக கணிக்கப்படுதல் மவண்டும் என்பணதக் கவனத்தில் மகொள்ளவும் 

 

2023,  ொர்ச்  ொதத்தின் மிணகயூதிய மகொடுப்பனவில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரியிணன கணித்தல்  
 

படி 01 – 2022/23 வரி  திப்பீட்டொண்டின் இரண்டொம் மூன்று- ொதகொலப்பகுதியின் ஊதியத்தின் 

 திப்பிடப்பட்ட ம ொத்த கூட்டுத்மதொணகணய கணித்தல்      ரூபொ 
 

இரண்டொம் மூன்று- ொத கொலப்பகுதியின் மபொது ஏலமவ மசலுத்தப்பட்ட  ொதொந்த  

ஊதியங்களின் ம ொத்தக் கூட்டுத்மதொணக                                                            =(A):  900,000 

(2023, சனவரி -  ொர்ச்  ொதத்திற்கொன  ொதொந்த ஊதியம் அதொவது 300,000  x 3) 
 

இரண்டொம் மூன்று- ொத கொலப்பகுதியின் மபொது மசலுத்தப்படற்பொலதொன  ொதொந்த  

ஊதியங்களின் ம ொத்தக் கூட்டுத்மதொணக                                     =(B):            0                                                              

(மசலுத்தப்படற்பொலதொன  ொதொந்த ஊதியம் 2023 சனவரி -  ொர்ச்  300,000  x0)  
 

இரண்டொம் மூன்று- ொத கொலப்பகுதியின் மபொது ஏலமவ ம ற்மகொள்ளப்பட்ட,  

தற்மபொது ம ற்மகொள்ளப்படுகின்ற & மசலுத்தப்படற்பொலதொன ம ொத்த-மதொணக   

மகொடுப்பனவுகளின் கூட்டுத்மதொணக                                                                       =(C): 1,500,000  

(2023, சனவரியில் மபறப்பட  ற்றும் 2023  ொர்சில் மபறப்படவுள்ள மிணக ஊதியத் மதொணக  அதொவது 

ரூபொ 1,000,000+500,000) 

இரண்டொம் மூன்று- ொத கொலப்பகுதியின் மபொது  (மசலுத்தப்பட்ட  ற்றும் மசலுத்தப்படற்பொலதொன )  

ஊதியத்தின்   திப்பிடப்பட்ட ம ொத்த கூட்டுத் மதொணக            =(D): 2,400,000 

 
 

படி 02 – 2023,  ொர்ச்  ொதத்தின் ம ொத்த-மதொணகக் மகொடுப்பனவில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரியிணன 

கணித்தல்  
 

ஊதியத்தின்   திப்பிடப்பட்ட ம ொத்த கூட்டுத் மதொணக  அல்லது  D ஆனதுரூபொ . 925,00 இணன விஞ்சுவதினொல் 2023,  ொர்ச்  ொதம் 

மிணக ஊதியத்தில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரியிணன கணிப்பதில் பின்வரும் ச ன்பொடொனது பிரமயொகிக்கப்படுதல் மவண்டும்   

 

(D x 36%) - [(220,00 + A  மீது கழிக்கப்பட்ட  ொதொந்த வரியின் கூட்டுத்மதொணக + அட்டவணை 01 இன் பிரகொரம் B மீது 

கழிக்கப்படற்பொலதொன  ொதொந்த வரியின் கூட்டுத்மதொணக) + ம ொத்த-மதொணக மகொடுப்பனவுகள் மீது முன்னர் 

கழிக்கப்பட்ட வரி, ஏமதனும் இருப்பின்] 

= (2,400,000 x 36%) - [(220,500 + (35,000x 3) + (35,000 x 0) + 358,500] 

     = 864,000 – [220,500 + 105,000 + 0 +358,500] 

    =   180,000 

 

ஆகமவ, 20223  ொர்ச்  ொதம் மிணக ஊதியத்தில் கழிக்கப்படற்பொலதொன வரியொனது ரூபொ 180,000 ஆகும்  

     

 

 

 


