
1 

 

வரி அட்டவணை இலக்கம். 06 

வரி-மீதான-வரி வீதங்கள்  

வரி-மீதான-வரி வீதங்கள் 

 

01. வரி-மீதான-வரி பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் எழுகின்றது: 

i. ஊழியர் ஒருவரது சம்பளத்தில் இருந்து வருமான வரிணய கழிக்காது, ததாழில்வழங்குநர் ஒருவர் 

அல்லது எவரரனும் நபர் ஒருவர் அவரது வருமான வரிப்தபாறுப்ணப தகாடுத்து தீர்த்திருப்பின் 

ii. ஊழியர் ஒருவரது சம்பளத்தில் இருந்து ஏலரவ கழிக்கப்பட்ட வருமான வரியிணன 

ததாழில்வழங்குநர் மீளளிப்பின்  
 

02. எந்ததவாரு மாதத்திற்கும் ஊழியரது மாதாந்த ஊதியத்தில் இருந்து கணிக்கப்பட்ட வரி தபாறுப்பு 

ததாடர்பில், ஏற்புணடய சந்தர்ப்பங்களில் வரி-மீதான-வரியிணன கணிப்பதற்கு அட்டவணை 6.1 

இணனப் பயன்படுத்தவும். அந்த மாதத்திற்கான தசலுத்தப்படற்பாலதான வரிணய உங்களுக்கு 

ஏற்புணடய வணகயில், வரி அட்டவணை இலக்கம் 01, வரி அட்டவணை இலக்கம் 04 (அட்டவணை 

4.1), வரி அட்டவணை இலக்கம் 05 அல்லது வரி அட்டவணை இலக்கம் 07 (அட்டவணை 7.1)  இற்கு 

அணமவாக அத்தணகய அட்டவணையின் கீழ் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்கணளப் பின்பற்றி 

தீர்மானிக்கவும்.  

 

மாதாந்த தசலுத்தப்படற்பாலதான வரியிணன கணித்த பின்னர், அத்தணகய ததாணக அட்டவணை 6.1 

இல் தரப்பட்டுள்ள ஏரதனும் வீச்சத்திற்குள் வருமாயின், அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ள 

அத்ததாணகக்கு ரநதராத்த வரி-மீதான-வரி வீதத்ணதப் பிரரயாகிக்கவும்.   
 

அட்டவணை 6.1: ஊழியத்திலிருந்தான மாதாந்த ஈட்டுணககள் மற்றும் இலாபங்களிற்கு வரி-மீதான-வரி 

வீதங்கள்  
 

மாதாந்த வரி (ரூபா) வரி-மீதான-வரி வீதம் 

      0 –  2,500 6.38% 

2,501 –  7,500 13.64% 

7,501 – 15,000 21.95% 

15,001 – 25,000 31.58% 

25,001 – 37,500 42.86% 

37,501 உம் அதற்கு ரமல் 56.25% 

 

உதாரைம்  01 

திரு. தமாஹமட் அவர்கள், தனியார் நிறுவனதமான்றில் ததாழில் புரியும் வதிவுள்ள ஊழியராவார். 2023 சனவரி 

மாதத்திற்கான அவரது மாதாந்த தமாத்த  ஊதியம் ரூபா 125,000/- ஆகும்.  அவரது ஊதியத்திலிருந்து வரியிணன 

கழிக்காது தசலுத்துவதற்கு அவரது ததாழில்வழங்குநர் தபாறுப்ரபற்றுள்ளார்.  

ததாழில்வழங்குநரினால் தசலுத்தப்படற்பாலதான வரி கணிப்பீடு பின்வருமாறு: - 

    ரூபா. 
 

2023 சனவரிக்கு ரூபா 125,000/- இல் தசலுத்தப்படற்பாலதான வரி (வரி அட்டவணை 

இலக்கம் 01 இன் பிரகாரம்) 

  1,500 

கூட்டு – ரூபா 1,500 மீது 6.38%  இல் வரி-மீதான-வரி (அட்டவணை 6.1 இன் பிரகாரம்)         96 

ததாழில்வழங்குநரினால் அந்த மாதத்திற்கு தசலுத்தப்படற்பாலதான தமாத்த 

வருமான வரி  

 

  1,596 

 

03. எந்ததவாரு வரிமதிப்பீட்டாண்டிற்கும் திரட்டிய அடிப்பணடயில் கணிக்கப்பட்ட ஊழியரது வரி 

தபாறுப்பு ததாடர்பில், ஏற்புணடய சந்தர்ப்பங்களில் வரி-மீதான-வரிணய கணிக்க அட்டவணை 6.2 

இணனப் பயன்படுத்தவும். உங்களுக்கு ஏற்புணடய வணகயில் அட்டவணைகளின் கீழ் தரப்பட்டுள்ள 

அறிவுறுத்தல்கணள பின்பற்றுவதன் மூலம் வரி அட்டவணை இலக்கம் 02 அல்லது வரி அட்டவணை 

இலக்கம் 03 இற்கணமவாக வருடத்திற்கான தசலுத்தப்படற்பாலதான வரிணய தீர்மானிக்கவும்.  

 

மாதாந்த தசலுத்தப்படற்பாலதான வரியிணன கணித்த பின்னர், அத்தணகய ததாணக அட்டவணை 6.2 

இல் தரப்பட்டுள்ள ஏரதனும் வீச்சத்திற்குள் வருமாயின், அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ள 

அத்ததாணகக்கு ரநதராத்த வரி-மீதான-வரி வீதத்ணதப் பிரரயாகிக்கவும்.   

 

அட்டவணை 6.2: ஊழியத்திலிருந்தான தமாத்த-ததாணக தகாடுப்பனவுகளுக்கு திரட்டிய வரி-மீதான-வரி 
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வீதங்கள் 

 

 

திரட்டிய வரி (ரூபா)  வரி-மீதான-வரி வீதங்கள் 

       0 –  7,500 6.38% 

7,501 –  22,500 13.64% 

22,501 –  45,000 21.95% 

45,001 –  75,000 31.58% 

  75,001  – 112,500 42.86% 

112,501 உம் அதற்கு ரமல் 56.25% 

 

 

உதாரைம் 02 

வரி அட்டவணை இலக்கம் 02 இன் கீழ் தரப்பட்டுள்ள உதாரைம் 01 இணன கருத்தில் தகாள்ளவும். . 

அரசாங்க நிறுவனதமான்றில் வதிவுள்ள ஊழியராக உள்ள திருமதி தபர்நாந்து அவர்கள் 2023, சனவரி 

மாதம் ரூபா 300,000.00 இணன ஊக்கத்ததாணகயாக தபறுவார். ஊழியத்திலிருந்தான அவரது கிரமமான 

மாதாந்த இலாபங்களும் ஈட்டுணககளும் (காசற்ற நன்ணமகள் அடங்கலாக) ரூபா 110,000 ஆகும். 

  

(குறிப்பு- திருமதி தபர்நாந்தின் மாதாந்த ஈட்டுணககளின் ததாணக இரண்டாவது ‘மூன்று மாத’ 

காலப்பகுதிக்கு மாற்றம் எதுவும் இன்றி காைப்படுகின்றது) 

 

வரி-மீதான-வரி அடங்கலாக ஊக்கத்ததாணக மீதான வரிப் தபாறுப்பு பின்வருமாறு கணிக்கப்படுதல் 

ரவண்டும்: 
(கிரமமான இலாபங்களின் மீது வரி அட்டவணை 6.1 இணனப் பயன்படுத்தி வரி-மீதான-வரிப்தபாறுப்ணப 

தவவ்ரவறாக கணித்தல் ரவண்டும் என்பணத கவனத்தில் தகாள்ளவும்)  

ரூபா. 

2023 சனவரி மாதத்திற்கு ஊக்கத்ததாணகயில் தசலுத்தப்படற்பாலதான வரி  35,100  

[(வரி அட்டவணை 02 இன் ஏற்புணடய வரி வீதங்கணளப் பிரரயாகித்து: தமாத்த-ததாணக  

தகாடுப்பனவுகள் மீதான வரிக் கழிப்பனவுகள்) (630,000 x 18%) - [(76,500 + (600x 1) + (600 x 2) + 0]] 
 

கூட்டு: ரூபா 35,100 இல் 21.95% ஊக்கத்ததாணகயின் வரி-மீதான-வரி (அட்டவணை 6.2 இன் பிரகாரம்)     7,705 

ததாழில்வழங்குநரினால் அந்த மாதத்திற்கு தசலுத்தப்படற்பாலதான தமாத்த வருமான வரி                     42,805 

 

04. எவரரனும் வதிவற்ற ஊழியர்களினால் அவர்களது இரண்டாம் ஊழியத்திற்கு எந்ததவாரு 

மாதத்திற்கும் அத்தணகய ஊழியரது மாதாந்த ஊதியத்தில் கணிப்பிடும் வரிப் தபாறுப்பு ததாடர்பில் 

அட்டவணை 6.3 இணனப் பயன்படுத்தவும். உங்களுக்கு ஏற்புணடய வணகயில் அட்டவணைகளின் கீழ் 

தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்கணள பின்பற்றுவதன் மூலம் வரி அட்டவணை இலக்கம் 07 

(அட்டவணை 7.2) இற்கணமவாக மாதத்திற்கான தசலுத்தப்படற்பாலதான வரிணய தீர்மானிக்கவும்.  

மாதாந்த தசலுத்தப்படற்பாலதான வரிணய கணித்த பின்னர், அட்டவணை 6.3 இல் தரப்பட்டுள்ள வரி-

மீதான-வரி வீதத்திணன பிரரயாகித்தல் ரவண்டும். 

 
 

அட்டவணை 6.3: எவரரனும் வதிவற்ற ஊழியரது இரண்டாம் ஊழியத்தில் வரி-மீதான-வரி வீதங்கள்  

 

வரி (ரூபா) வரி-மீதான-வரி வீதம் 

எந்ததவாரு ததாணக மீதும் 56.25% 

 


