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வரி அட்டவணை இலக்கம். 03 

 

ஒரு தரத்திலான ககாடுப்பனவுகளிலிருந்து வரி கழிப்பதற்கான வீதங்கள்   

(முடிவுறுத்தல் நன்ணைகள் – அணனத்து ஊழியர்களுக்கும்)  

 (2023.01.01 கெயல்வலுப்கபறும் வணகயில்) 

 

01. இந்த அட்டவணை ஏற்புணடய ஒரு தரத்திலான ககாடுப்பனவுகளின் (முடிவுறுத்தல் நன்ணைகளின்) 

கதாணககள்: 

 அ. ஓய்வூதியத்ணத ைாற்றியதில் கெலுத்தப்படற்பாலதான ஏததனும் கதாணக ; 

ஆ. இணைப்பாற்று பணிக்ககாணடயாக கெலுத்தப்படற்பாலதான ஏததனும் கதாணக; 

இ. பதவி அல்லது ஊழியத்தின் இழப்புக்காக கெலுத்தப்படற்பாலதான ஏததனும் கதாணக; 

ஈ.  ஊழியர் நம்பிக்ணக நிதியத்திலிருந்து (ETF) கெலுத்தப்படற்பாலதான ஏததனும் கதாணக 

(1987.03.31 இன் பின்னர், நிதியத்தின் முதலீட்டு வருைானத்தின் பங்கு நீங்கலாக); 

உ. உள்நாட்டு இணைவரி ஆணையாைர் நாயகத்தினால் (CGIR) அங்கீகரிக்கப்படாத ஏததனும் 

ெகாய நிதியத்திலிருந்து கெலுத்தப்படற்பாலதான ஏததனும் கதாணக;  

ஊ. இணைப்பாறுணக கதாடர்பில் தைற்ககாள்ைப்பட்ட தவறு ஏததனும் ககாடுப்பனவுகள் 

அல்லது நன்ணைகள். 

 

விலக்களிப்புகள் – 

i.   உள்நாட்டு இணைவரி ஆணையாைர் நாயகத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ெகாய நிதியம் அல்லது  

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ெகாய நிதியத்திலிருந்து கெலுத்தப்பட்ட ஏததனும் கதாணக; 

ii. பின்வருவன கதாடர்பில், ஆகைாருவருக்கு நட்டஈடாக அல்லது பணிக்ககாணடகயான்ைாக 

கெலுத்தப்பட்ட மூலதனப் பைத் கதாணககள் – 

அ. ஆளினால் உைப்படும் தனிப்பட்ட ஊறுகள்; அல்லது 

ஆ. இன்கனாரு ஆளின் ைரைம்; 

iii. இலங்ணக அரொங்கத்தினால் அல்லது அரொங்க திணைக்கைத்தினால் கெலுத்தப்பட்ட 

ஓய்வூதியம் அல்லது ஏததனும் இணைப்பாற்று நன்ணைகள்  

 

02. பின்வரும் ககாடுப்பனவுகளின் கூட்டுத்கதாணக ரூபா 5,000,000 இணன விஞ்சின், 

கதாழில்வழங்குநர்கள் தைலதிக கதாணகயில் 12% இணன ணவத்திருத்தல் தவண்டும்; 

(அ) ஓய்வூதியத்ணத ைாற்றியதில் கெலுத்தப்படற்பாலதான கதாணக; 

(ஆ) இணைப்பாற்று பணிக்ககாணடயாக கெலுத்தப்படற்பாலதான கதாணக; 

(இ) உள்நாட்டு இணைவரி ஆணையாைர் நாயகத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவாைான அணனத்து 

ஊழியர்களுக்கும் ஒருசீராக ஏற்புணடய திட்டத்தின் கீழ் பதவி அல்லது ஊழியத்தின் 

இழப்புக்காக நட்டஈடாக கபைப்பட்ட கதாணக; 

(ஈ) ஊழியர் நம்பிக்ணக நிதியத்திலிருந்து (ETF) கெலுத்தப்படற்பாலதான ஏததனும் கதாணக 

(1987.03.31 இன் பின்னர், நிதியத்தின் முதலீட்டு வருைானத்தின் பங்கு நீங்கலாக);  
 

03.  கதாழில்வழங்குநர்கள் பின்வரும் ககாடுப்பனவுகள் அல்லது நன்ணைகளில் 36% இணன 

ணவத்திருத்தல் தவண்டும்; 

(அ) உள்நாட்டு இணைவரி ஆணையாைர் நாயகத்தினால் அங்கீகரிக்கப்படாத திட்டத்தின் கீழ் 

பதவி அல்லது ஊழிய இழப்பிற்கான நட்டஈடு; 

(ஆ) உள்நாட்டு இணைவரி ஆணையாைர் நாயகத்தினால் அங்கீகரிக்கப்படாத 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ெகாய நிதியம் தவிர்ந்தவற்றிலிருந்தான ககாடுப்பனவு; 

(இ) தவறு ஏததனும் ககாடுப்பனவு; 

(ஈ) இணைபாற்று காெற்ை நன்ணைகள் (ெந்ணதப் கபறுைதியில் ைதிப்பிடப்படுதல் தவண்டும்) 
 

04.  ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ை வணகயில் பந்தி 2 அல்லது 3 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை கைாத்த கதாணகணய 

தக்க ணவத்திருக்கவும். ககாழும்பு 02, நவம் ைாவத்ணதயில் உள்ை உணழக்கும் தபாதத கெலுத்தும் வரி 

(PAYE) கைக்காய்வு அலகிடமிருந்து, தக்கணவக்கப்பட்ட 90 நாட்களினுள் வழியுறுத்தல்கணை 

(Direction) கபற்றுக்ககாள்ை இணைப்பாறும் ஊழியருக்கு அறிவுறுத்தவும். வழியுறுத்தல் (Direction) 

கபற்ைபின்னர் அதன் பிரகாரம் ஒழுகவும்.  
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 90 நாட்களுள் வழியுறுத்தல் (Direction)  ஒன்ணை அல்லது ஆதலாெணன ஒன்ணை கபைவில்ணல எனில், 

கழிப்பனவுகணை யூனியன் பிதைஸ், ைக்கள் வங்கியின் ஆணையாைர் நாயகத்தின் கைக்கிலக்கம் 2 

இற்கு வரவு ணவத்து அனுப்பிணவக்கவும்  

 ககாடுப்பனவு சிட்ணடயில் வரிகெலுத்துநர் அணடயாை இலக்கத்திற்கு தரப்பட்டுள்ை இடத்தில் 

அதணன எழுதாது அதணன கவற்றிடைாகவிடவும். “வரி வணக” க்கு தரப்பட்டுள்ை இணடகவளியில், 

“ஒருதரத்திலான ககாடுப்பனவு மீதான வரி” என எழுதுதல் தவண்டும்.  

 

 குறிப்பு: 2020.20.18 ஆம் திகதிய உ.இ.ஆ.நா. இன் சுற்ைறிக்ணக இலக்கம் SEC/2020/02 இந்த 

அறிவுறுத்தல்களின் வழங்குணக மூலம் முடிவுறுத்தப்பட்டுள்ைது.   


