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வரி அட்டவணை இலக்கம்.04 
 

இலங்ணகயின் பிரணைகளற்ற வதிவற்ற ஊழியர்களுக்கு ஊழியத்திலிருந்தான ஏததனும் இலாபங்களிலிருந்து 

வரி கழிப்பதற்கான வீதங்கள் 
 

வரிக் கழிப்பனவானது, அணனத்து வதிவற்ற மற்றும் பிரணைகளற்ற ஊழியர்களிடமிருந்து 

தமற்ககாள்ளப்படுதல் தவண்டும்.  

 

1. ஊழியத்திலிருந்தான கிரமமான ஈட்டுணககள் மற்றும் இலாபங்களில் வரியிணன கழித்தல்  

இலங்ணகயின் பிரணையாக இல்லாத எவதரனும் வதிவற்ற ஊழியணர கபாறுத்தவணரயில், 

ஊழியத்திலிருந்தான ஏததனும் கிரமமான ஈட்டுணககள் மற்றும் இலாபங்களிற்கு (காசு மற்றும் காைற்ற 

நன்ணமகள்) அட்டவணை 4.1 பிரதயாகிக்க தவண்டும் 

 

அட்டவணை 4.1: வதிவற்ற, பிரணையாக இல்லாத ஊழியர்களது ஊழியத்திலிருந்தான கிரமமான 

ஈட்டுணககள் மற்றும் இலாபங்களிலிருந்து கழிக்கப்பட தவண்டிய வரி  
 

ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த கிரமமான இலாபங்கள்  

(வரியிடற்பாலது) 
வரி 

1. ரூபா. 41,667/- வணரயிலான ஊழியத்திலிருந்தான 

மாதாந்த கிரமமான இலாபங்கள் 

ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த கிரமமான 

இலாபத்தின் 6%  

2. ரூபா  41,667/-  இணன விஞ்சும் ஆனால் ரூபா 83,333/- 

இணன விஞ்ைாத மாதாந்த கிரமமான இலாபங்கள் 

ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த கிரமமான  

இலாபத்தின் 12% கழி ரூபா 2,500/- 

3. ரூபா  83,333/- இணன விஞ்சும் ஆனால் ரூபா 125,000/- 

இணன விஞ்ைாத மாதாந்த கிரமமான இலாபங்கள்   

ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த கிரமமான 

இலாபத்தின் 18% கழி ரூபா 7,500/-  

4. ரூபா  125,000/- இணன விஞ்சும் ஆனால் ரூபா 166,667/-

இணன விஞ்ைாத மாதாந்த கிரமமான இலாபங்கள்   

ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த கிரமமான 

இலாபத்தின் 24% கழி ரூபா 15, 000/- 

5. ரூபா  166,667/- இணன விஞ்சும் ஆனால் ரூபா 208,333/-

இணன விஞ்ைாத மாதாந்த கிரமமான இலாபங்கள்   

ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த கிரமமான 

இலாபத்தின் 30% கழி ரூபா 25,000/- 

6. ரூபா  208,333/- இணன விஞ்சும் மாதாந்த கிரமமான 

இலாபங்கள்   

ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த கிரமமான 

மாதாந்த இலாபத்தின் 36% கழி ரூபா 37,500/- 

 

2. ஊழியத்திலிருந்தான கமாத்த-கதாணக ககாடுப்பனவுகளில் வரி கழிப்பனவு (காலப்பகுதி: 2022/2023 வரி 

மதிப்பீட்டாண்டின் இரண்டாம் மூன்று-மாத காலப்பகுதி) 

இலங்ணகயின் பிரணை அல்லாத வதிவற்ற ஊழியணர கபாறுத்தவணரயில், ஊழியத்திலிருந்தான 

கமாத்த-கதாணக ககாடுப்பனவுகளிற்கு (மிணக ஊதியம் தபான்றணவ) அட்டவணை 4,2 

பிரதயாகப்படுத்தப்படுதல் தவண்டும்.  

கமாத்த-கதாணக ககாடுப்பனவுகளில் வரி கபாறுப்பிணன கணிப்பதற்கு பின்வரும் படிகள் 

பின்பற்றப்படுதல் தவண்டும். 

 

வரிக் கணிப்பீடு  

கீதே தரப்பட்டவாறு வரி கணிப்பீடு தமற்ககாள்ளப்படுதல் தவண்டும்; 

 

2022/2023 வரிமதிப்பீட்டாண்டின் இரண்டாம் மூன்று-மாத காலப்பகுதியின் தபாது ஏலதவ  

கைலுத்தப்பட்ட மாதாந்த ஊதியம்  x  மாதங்களின் எண்ணிக்ணக  = (A):  XXX 

2022/2023 வரிமதிப்பீட்டாண்டின் இரண்டாம் மூன்று-மாத காலப்பகுதியின் தபாது   

கைலுத்தப்படற்பாலதான  மாதாந்த ஊதியம்   x  மாதங்களின் எண்ணிக்ணக     = (B):  XXX  

நடப்பு மாதத்தில் கைலுத்தப்பட்ட / கைலுத்தப்படற்பாலதான கமாத்த-கதாணக   

ககாடுப்பனவுகளின் கூட்டுத்கதாணக   = (C): XXX 

2022/2023 வரிமதிப்பீட்டாண்டின் இரண்டாம் மூன்று-மாத காலப்பகுதியின் தபாது   

எதிர்பார்க்கப்பட்ட கமாத்த வருமானம்           = (D): XXXX 

 
அம் மாதத்திற்கு கமாத்த-கதாணக ககாடுப்பனவுகளின் மீது கைலுத்தப்படற்பாலதான வரியானது 

அட்டவணை 4.2 இற்கு அணமவாக ஈட்டுணககள் மற்றும் இலாபங்களின் கூட்டுத்கதாணகயில் 

கணிப்பீடு கைய்யப்படுதல் தவண்டும்.  
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அட்டவணை 4.2: வதிவற்ற, பிரணைகளற்ற ஊழியர்களது ஊழியத்திலிருந்தான கமாத்த-கதாணக 

ககாடுப்பனவுகளில் கழிக்கப்படத்தக்க வரி  
 

2022/2023 வரி மதிப்பீட்டாண்டின் இரண்டாம் 

மூன்று-மாத காலப்பகுதிக்கு 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருமானத்தின் கூட்டுத் 

கதாணக (ரூபா)  

வரி 

  

1.   (D) ≤ 125,000 
[(D) x 6%)] – [(A) மற்றும் (B) இல் ஒவ்கவாரு மாதத்திற்கும் 

அட்டவணை 4.1 இன் பிரகாரம்  வரியின் கூட்டுகமாத்தம்] 

2.   125,000 < (D) ≤ 250,000 

[(D) x 12%)] - [7,500 + (A) மற்றும் (B) இல் ஒவ்கவாரு 

மாதத்திற்கும் அட்டவணை 4.1 இன் பிரகாரம்  வரியின் 

கூட்டுகமாத்தம்]  

3.   250,000 < (D) ≤ 375,000 

[(D) x 18%)] - [22,500 + (A) மற்றும் (B) இல் ஒவ்கவாரு 

மாதத்திற்கும் அட்டவணை 4.1 இன் பிரகாரம்  வரியின் 

கூட்டுகமாத்தம்] 

4.   375,000 < (D) ≤ 500,000 

[(D) x 24%)] - [45,000 + (A) மற்றும் (B) இல் ஒவ்கவாரு 

மாதத்திற்கும் அட்டவணை 4.1 இன் பிரகாரம்  வரியின் 

கூட்டுகமாத்தம்] 

5.   500,000 < (D) ≤ 675,000 

[(D) x 30%)] - [75,000 + (A) மற்றும் (B) இல் ஒவ்கவாரு 

மாதத்திற்கும் அட்டவணை 4.1 இன் பிரகாரம்  வரியின் 

கூட்டுகமாத்தம்] 

6.   (D) > 675,000 

[(D) x 36%)] - [112,500 + (A) மற்றும் (B) இல் ஒவ்கவாரு 

மாதத்திற்கும் அட்டவணை 4.1 இன் பிரகாரம்  வரியின் 

கூட்டுகமாத்தம்] 

 

உதாரைம் 01 

திரு ஹிங் அவர்கள் தனியார் கம்பனி ஒன்றின் வதிவற்ற, பிரணையற்ற ஊழியர் என்பதுடன் (காைற்ற நன்ணமகள் 

அடங்கலாக) அவரது கிரமமான இலாபங்கள் (ஊதியம்) ரூபா 200,000 ஆகும். 2023 ைனவரிக்கான அத்தணகய 

ஊதியம் கைலுத்தப்படவுள்ளது. 2023 ைனவரியில் அவர் மிணக ஊதிய ககாடுப்பனவாக ரூபா 300,000 

கபற்றுக்ககாள்வார். தமலும் அவர் 2022/2023 ஆம் வரிமதிப்பீட்டாண்டின் கபப்ரவரி மாத இறுதி வணர 

இலங்ணகயில் தங்க எதிர்பார்த்துள்ளார்.  
 

மிணக ஊதியத்திலிருந்தான வரிப் கபாறுப்பு பின்வருமாறு கணிக்கப்படுதல் தவண்டும்: 
 

வரிக் கணிப்பீடு 

  

 

 

ரூபா 

2022/2023 வரிமதிப்பீட்டாண்டின் இரண்டாம் மூன்று-மாத காலப்பகுதியின்தபாது 

ஏலதவ கைலுத்தப்பட்ட மாதாந்த ஊதியங்களின் கமாத்தம்  (200,000  x 1) 
(A) 200,000 

2022/2023 வரிமதிப்பீட்டாண்டின் இரண்டாம் மூன்று-மாத காலப்பகுதியின் தபாது  

கைலுத்தப்படற்பாலதான மாதாந்த ஊதியங்களின் கமாத்தம்  (200,000  x 1)  
(B) 200,000 

2023 ைனவரியில் கைலுத்தப்படற்பாலதான கமாத்த-கதாணக ககாடுப்பனவு (C) 300,000 

2022/2023 வரி மதிப்பீட்டாண்டின் இரண்டாம் மூன்று-மாத காலப்பகுதிக்கு 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட கமாத்த வருமானம்  
(D) 700,000 

   

(D) ஆனது   (D) > 675,000 ஆக காைப்படுவதனால், 2023 ைனவரியில் மிணகயூதியத்தில் 

கழிக்கப்படற்பாலதான வரிணய கணிப்பதில் பின்வரும் ைமன்பாடு பிரதயாகபடுத்தப்படுதல் தவண்டும்.  

[(D) x 36%)] - [112,500 + (A) மற்றும் (B) இல் ஒவ்கவாரு மாதத்திற்கும் அட்டவணை 4.1 இன் பிரகாரம்  வரியின் 

கூட்டுகமாத்தம்] 

= [700,000 x 36%] – [112,500 + (35,000 x 1) + (35,000 x 1)] 

= 252,000 – 182,500 

= 69,500 

2023 ைனவரியில் மிணகயூதியத்தின் மீது கைலுத்தப்படற்பாலதான வரி ரூபா. 69,500.00 

 

 

 

 


