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சுற்றுநிருப இல: SEC/2020/03 (மீள்திருத்தப்பட்ட)

0 ஜூன் 2020

வங்கிகள் மற்றும் நிதியியல் நிறுவனங்களுக்கான சுற்றுநிருபம்

நிறுத்திவவத்தல் வாி மற்றும் முற்பண வருமான வாி
என்பனவற்வைக் கழித்தல்
இந்த சுற்றுநிருபம், எவரேனும் வவப்பாளர் ஒருவருக்கு வட்டி, கழிப்பனவு, இஸ்லாமிய
நிதியியல்ககாடுக்கல்
வாங்கல்களில்
இருந்து
கிவடக்கப்கபறும்
வருமானம்
என்பவற்வைக் ககாடுப்பனவு கெய்வகயில் அதிலிருந்து நிறுத்திவவத்தல் வாி அல்லது
முற்பண வருமான வாிவயக் கழிப்பதற்கு 2017ம் ஆண்டு 24ம் இலக்க உள்நாட்டு
இவைவாிச்
ெட்டத்திற்கு
ரமற்ககாள்ளப்படும்
முவையான
முன்கமாழிவுத்
திருத்தங்களுக்கு பாோளுமன்ைத்தின் அங்கீகாேத்திற்குட்பட்டு, நிதி அவமச்ெினால்
வழங்கப்பட்ட
அைிவுறுத்தல்களுக்கு
அவமவாக
உள்நாட்டு
இவைவாி
ஆவணயாளாினால் 06.04.2020ம் திகதி கவளியிடப்பட்ட இலக்கம் PN/IT/2020 - 03
(திருத்தப்பட்ட)
அைிவித்தலின் ஊடாக அைிவிக்கப்பட்ட முன்கமாழியப்பட்ட
மாற்ைங்களின் பிேரயாகம் கதாடர்பாக வெதியளிப்பதற்கு
வங்கி அல்லது நிதி
நிறுவனத்திற்கான விளக்கக்குைிப்புகவளயும் வழிகாட்டல்கவளயும் ககாண்டுள்ளது.
இந்தச் சுற்றுநிருபத்தினால், 19 ரம 2020ம் திகதியிடப்பட்ட சுற்றுநிரூபம் பதிலீடு
கெய்யப்படுகின்ைது.

அ. வட்டி மீதான நிறுத்திவவத்தல் வாி
எவரேனும் வதிவற்ை ஆகளாருவருக்கு ரமற்ககாள்ளப்படும் வட்டி அல்லது
அவதகயாத்த ககாடுப்பனவுகள் மீது மாத்திேம் நிறுத்தி வவத்தல் வாி கழிக்கப்படுதல்
ரவண்டும்.
1. நிறுத்திவவத்தல் வாிக் ககாடுப்பனவுகள் மற்றும் வாி வீதங்கள்

1

ஏரதனும் வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்தினால் எவரேனும் வதிவற்ை ஆகளாருவருக்கு
வட்டி (விலக்களிக்கப்பட்ட வட்டி தவிர்த்து), கழிப்பனவு மற்றும் இஸ்லாமிய நிதியியல்
ககாடுக்கல் வாங்கல்களில் இருந்து கிவடக்கப்கபறும் வருமானத்வதக் (உள்நாட்டு
இவைவாிச் ெட்டத்தின் பிாிவு 32ற்கு அவமவாக) ககாடுப்பனவு கெய்யும் கபாழுது,
இலங்வகயில் மூலத்வதக் ககாண்டிருக்கும் எந்தகவாரு ககாடுப்பனவின் மீதும் 5% வீத
நிறுத்திவவத்தல் வாிவயக் கழிப்பதற்கு கபாறுப்புவடயதாகும்.
எனினும், வதிவற்ை ஆகளாருவர், ஆனால் பிேவெயாகவுள்ள நபர் கதாடர்பில்,
நிறுத்திவவத்தல் வாிக்கழிப்பனவு, வங்கி/நிதி நிறுவனம் ஒன்ைிலிருந்து கமாத்த வட்டி
வருமானம் மாதகமான்றுக்கு ரூபா 250,000 அல்லது வாி மதிப்பீட்டான்டிற்கு ரூபா
3,000,000
இவன விஞ்சுமிடத்து
மாத்திேரம ரமற்ககாள்ளப்படுதல் ரவண்டும்.
இந்தரநாக்கத்திற்காக, நிறுத்திவவத்தல் வாிவயக் கழிப்பவதத்
தவிர்த்துக்
ககாள்வதற்கு அல்லது ொியான கதாவகயின் மீது நிறுத்திவவத்தல் வாிவயக்
கழிப்பதற்கு, உாிய தனியாளிடமிருந்து அல்லது அவாின் உாிய அதிகாேம் கபற்ை
முகவாிடமிருந்து அல்லது ெட்டத்தேணியிடமிருந்து அந்த வாிமதிப்பீட்டாண்டில் அந்த
தனியாளின் வாிமதிக்கத்தக்க வருமானம் ரூபா 3,000,000ஐ விஞ்ெவில்வலகயன
பிேகடனகமான்வை வங்கி/ நிதி நிறுவனம் கபற்றுக் ககாள்ளுதல் ரவண்டும். (இந்த
பிேகடனத்தின்
மாதிாிக்காக
தயவுகெய்து
இவணப்பு
1ஐப்
பார்க்கவும்).
நிறுத்திவவத்தல் வாிவயக் கழிப்பதற்கான பிேகடனம் கிவடக்கப்கபற்ைால், அந்த
வங்கியினால் அல்லது நிதி நிறுவனத்தினால் ரமற்ககாள்ளப்படும் அவருவடய
திேட்டிய வட்டி வருமானம் அல்லது அவதகயாத்த ககாடுப்பனவின் கபறுமதி, அந்த
வாி மதிப்பீட்டாண்டில் ரூபா 3,000,000 ஐ விஞ்ொத ரபாதிலும், அதவனக் கருத்தில்
ககாள்ளாது பிேகடனத்தில் ககாடுக்கப்பட்ட கதாவகயின் மீது நிறுத்திவவத்தல் வாி
கழிக்கப்படுதல் ரவண்டும். ஏவனய அவனத்து ெந்தர்ப்பங்களிலும், கமாத்த வட்டிக்
ககாடுப்பனவின் மீது நிறுத்திவவத்தல் வாி கழிக்கப்படுதல் ரவண்டும்.
2. இேட்வட வாி விதிப்பு தவிர்ப்பு ஒப்பந்தத்தின் ஏற்பாடுகவளப் பிேரயாகித்தல்.
இலங்வகக்கும் வதிவற்ை நபாின் வதிவுவடய நாட்டிற்கும் இவடயில் காணப்படும்
இேட்வட வாி விதிப்பு தவிர்ப்பு ஒப்பந்தத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு அவமவாக, வட்டியின்
மீது குவைந்த நிறுத்தி வவத்தல் வீதம் (ரமரல 1ல் குைிப்பிட்ட வீதங்களுடன் ஒப்பிட்டு)
பிேரயாகிக்கப்படுதல்
ரவண்டும்.
வதிவற்ை
நபகோருவருக்கு
அவ்வாைான
ககாடுப்பனவுகவள
ரமற்ககாள்ளும்
ஆகளாருவர்
உள்நாட்டு
இவைவாித்
திவணக்களத்திடமிருந்து வாி இவெவாவணச் ொன்ைிதவழப் கபற்றுக் ககாள்வதற்கு
ரவண்டப்படுவதுடன், அவ்வாைான வாி இவெவாவணச் ொன்ைிதழ் வழங்கப்பட்டால்
மட்டுரம குவைந்த வீதம் கவனத்தில் ககாள்ளப்படும். இந்த ரநாக்கத்திற்காக, வங்கி
அல்லது நிதி நிறுவனத்தினால் இந்த நிவாேணத்வத ரகாரும் நபர் உள்நாட்டு
இவைவாித் திவணக்களத்திற்கு இவெவாவணச் ொன்ைிதவழப் கபற்றுக்ககாள்வதற்கு
அனுப்பி வவக்கப்படுதல் ரவண்டும் என்பதுடன் அதற்கவமவாக நிறுத்தி வவத்தல் வாி
கழிக்கப்படுதல் ரவண்டும்.
3. நிறுத்திவவத்தல்

வாிவய

கழிக்கும்

நவடமுவைகள்
2

ரபாது

பின்பற்ை

ரவண்டிய

i.

நிறுத்திவவத்தல் வாிக் கழிப்பனவுக்காக கமாத்த வட்டி, வட்டியாகக் கருதப்படும்
(கடன் ரவண்டுரகாளுக்கு கீழ் ரமற்ககாள்ளப்படும் மீள்ககாடுப்பனவுகள்
தவிர்த்து). மூலக்ககாடுப்பனவிற்கு ரமலதிகமாக ககாடுக்கப்படும் கதாவக, கழிவு
அல்லது
இஸ்லாமிய
நிதியியல்ககாடுக்கல்
வாங்கல்களில்
இருந்து
கிவடக்கப்கபறும் இலாபம் என்பவவ நிறுத்திவவத்தல் வாிக்குட்படும்.

ii.

எவரேனும் ஆள், வதிவற்ை ஆகளாருவருக்கு உாிய முழு வட்டிக் ககாடுப்பனவின்
கமாத்தத் கதாவகவய (நிறுத்திவவத்தல் வாிவய கழிப்பதற்கு முன்) ககாடுப்பனவு
கெய்ய/
அனுப்ப விரும்பின்,
அந்த கதாவக நிகேத் கதாவகயாகக்
கருதப்படுவதுடன், நிறுத்திவவத்தல் வாியானது கூட்டப்பட்ட கதாவக மீதான
அடிப்பவடயில் கணிப்பீடு கெய்யப்படுதல் ரவண்டும்.

iii.

முதலீடானது இன்கனாரு ஆளுடன் கூட்டாக கொந்தமானதாக இருந்தால், உாிய
ககாடுப்பனவானது கூட்டு உாிவமயாளர்களிவடரய அவர்களின் விருப்பத்திற்கு
அவமவாக பிாிக்கப்படுதல் ரவண்டும். கூட்டு உாிவமயாளர்களின் விருப்பத்வத
அைிய முடியாத ரவவளயில் அவவ ெமமானவவயாக கருதப்படும்.

4. விலக்களிக்கப்பட்ட வட்டி
i.

இலங்வகயில் வதியும் எவரேனும் ஆள் ஒருவருக்கு அல்லது இலங்வக
அேொங்கத்திற்கு, இலங்வகக்கு கவளியிலுள்ள ஆள் ஒருவாினால் வழங்கப்பட்ட
ஏரதனும் கடன் மீது திேளுகின்ை அல்லது கபைப்பட்ட வட்டி.

ii.

இலங்வக மத்திய வங்கியின் அனுமதியுடன் ஏரதனும் வர்த்தக வங்கி அல்லது
ஏரதனும் ெிைப்பு வங்கியில் அவாினால் அல்லது அவர் ொர்ப்பாக திைக்கப்பட்ட
ஏரதனும் கவளிநாட்டு
நாணயக் கணக்கில் காணப்படும் கவளிநாட்டு
நாணயத்தில் அவருக்கு காணப்படும் வேவு மீதான பணத்தில் எவரேனும்
ஆகளாருவோல் திேட்டப்பட்tட அல்லது கபைப்பட்ட வட்டி

iii.

இலங்வக அேொங்கத்தால் அல்லது அதன் ொர்பாக விநிரயாகிகப்பட்ட ,
o
எவரேனும் வதிவற்ை ஆகளாருவோல் (இலங்வகயின் நிேத்தே தாபனம்
தவிர்ந்த) உள்ளூர் அல்லது கவளிநாட்டு நாணயத்தில் குைிபிடப்பட்ட
ஏரதனும இவையாண்வம முைி மீதான ஏரதனும் ரதைிப்கபறுவக மீதான
வட்டி. கழிப்பனவு அல்லது ஈட்டத்தினூடாக உவழக்கப்பட்ட ஏரதனும்
வருமானம்.
o
எவரேனும் ஆகளாருவோல் இலங்வக அபிவிருத்தி முைிகள் அடங்கலாக
கவளிநாட்டு நாணயத்தில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏரதனும் இவையாண்வம
முைி மீது கெலுத்தப்பட்ட அல்லது அனுமதிக்கப்பட்ட வட்டி அல்லது
கழிப்பனவூடாக உவழக்கப்பட்ட ஏரதனும் வருமானம்.

iv.

பின்வருவனவற்ைால் கபைப்பட்ட கதாவககள்
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அ.
இோஜதந்திே விடுபட்டுாிவமச் ெட்டத்தின் அல்லது அதவனகயாத்த
ெட்டகமான்ைின் கீழ் குைித்துவேக்கப்பட்ட அளவு வவே கவளிநாகடான்ைின்
அல்லது கவளிநாட்டு ஆட்புலகமான்ைின் அேொங்கம்
ஆ. இோஜதந்திே விடுபட்டுாிவமச் ெட்டம் ஒன்று அல்லது அதவனகயாத்த
ெட்டகமான்று
அல்லது
ஒழுங்கவமப்பு
மற்றும்
இலங்வக
அேொங்கத்திற்கிவடயிலான உடன்படிக்வககயான்ைின் கீழ் குைித்துவேக்கப்பட்ட
அளவு வவே ெர்வரதெ ஒழுங்கவமப்கபான்று, ஆயின் உடன்படிக்வகயின் கீழான
விலக்களிப்பு இோஜதந்திே விடுபட்டுாிவமச் ெட்டம் அல்லது அதவனகயாத்த
ெட்டத்வதயும் விட பேந்ததாகவிருத்தல் ரவண்டும்.
iv.

இலங்வக அேொங்கத்தால் அல்லது அதன் ொர்பில் 2008ஆம் ஆண்டு ஒக்ரடாபர்
மாதம் 21ஆம் திகதியன்று அல்லது அதன் பின்னர் வழங்கப்பட்ட, கவளிநாட்டு
நாணயத்தில் வகுக்கப்பட்ட
ஏரதனும்
இவையாண்வம
முைிகயான்வை
வழங்குபவர் மூலம் எவரேனும் வதிவற்ை
ஆகளாருேக்கு இலங்வகயிலுள்ள
ஏரதனும் உாிமமளிக்கப்பட்ட வணிக வங்கிக்கு
விடயத்திற்கு
ஏற்ப,
கெலுத்தப்பட்ட அல்லது அனுமதிக்கப்பட்ட வட்டி அல்லது கழிவுக்கு ெமமான
கதாவக.;

ஆ. முற்பண வருமான வாி
எவரேனும் வதிவிட ஆகளாருவருக்கு ககாடுப்பனவு கெய்யப்படும் ஏரதனும் வட்டி
அல்லது அதவனகயாத்த ககாடுப்பனவுகளில் இருந்து, அந்த ஆளினால் வழங்கப்படும்
ெம்மதத்தின் கீழ் முற்பண வருமான வாியிவன கழிக்க முடியும்.
ெம்மதம்
வழங்கப்படாவிட்டால் முற்பண வருமான வாியிவனக் கழிக்க முடியாது.

1. வங்கி அல்லது நிதியியல் நிறுவனத்திற்கான பிேகடனம்
வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்திடமிருந்து இலங்வகயில் மூலத்வதக் ககாண்டுள்ள வட்டி
(விதிவிலக்குப் கபற்ை வட்டி தவிர்ந்தவவ), கழிப்பனவு மற்றும் இஸ்லாமிய நிதியியல்
ககாடுக்கல் வாங்கல்களில் இருந்து கிவடக்கப்கபறும் அல்லது ஈட்டப்படும் வருமானம்
(உள்நாட்டு இவைவாிச் ெட்டத்தின் பிாிவு 32ற்கு அவமவாக) ரபான்ைவற்வைப்
கபற்றுக்ககாள்ளும் அல்லது ஈட்டிக்ககாள்ளும் வதிவுள்ள ஆகளாருவர், வங்கி
அல்லது நிதி நிறுவனத்திற்கு முற்பண வருமான வாிவயக் கழிப்பதற்கான தனது
ெம்மதத்வத வழங்கப்பட்ட மாதிாிக்கு அவமவாக [இவணப்பு 2(a) மற்றும் 2(b)]
பிேகடனத்வத வழங்க முடியும்..
2. கழிப்பனவு வீதங்கள்
வதிவுள்ள தனியாள் ஆயின், ககாடுப்பனவு கெய்யப்படும் எந்தகவாரு கதாவகயின்
மீதும், அந்த தனியாகளாருவர் கீரழ குைிப்பிடப்பட்ட வாி வீதங்களில் இருந்து மிகவும்
கபாருத்தமான (ஒற்வை) வருமான வீதத்வதப் பிேரயாகித்து முற்பண வருமான
வாிவயக் அவாின் பிேகடனத்தில் பிேகடனப்படுத்தியவாறு கழிக்க முடியும்.
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வட்டியின் கதாவக (ரூபா)

தனியாகளாருவாினால்
பிேகடனப்படுத்தப்பட்ட
வாி வீதம்
6%
வதிவிட தனியாளினால் வங்கியிலிருந்து அல்லது நிதி
12%
நிறுவனத்திலிருந்து கபற்ை அல்லது ஈட்டிய எந்தகவாரு
18%
கதாவகக்கும், கமாத்த வட்டித் கதாவக வவே
வதிவிட தனியாள் தவிர்ந்த ஏவனய வதிவிட ஆள் விடயத்தில், ககாடுப்பனவுத் கதாவக
மற்றும் அதற்கான வீதங்கள் கீரழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உருவகத்தின் வவக

வாி வீதம் ககாடுப்பனவுத்
கதாவக
(ரூபா)*
6%
பங்குடவம
14%
தர்ம தாபனம்
14%
ஊழியர்
நம்பிக்வக
நிதியம்,ரெமலாப
நிதியம்,
ஒய்வூதிய நிதியம் அல்லது முடிவுறுத்தல் நிதியங்கள்
24%
வதிவிட கம்பனிகள் உள்ளடங்கலாக ஏவனய வதிவிட
உருவகங்கள்
பிேகடனப்படுத்துபவாினால்
ககாடுப்பனவின் மீது பிேரயாகிக்கப்படுதல் ரவண்டும்.

குைித்துவேக்கப்பட்ட
பிேகடனப்படுத்துபவர்
விலக்களிக்கப்பட்ட வட்டித் கதாவகவய முற்பண வருமான வாிக்காக விலக்க முடியும்.)
*(முற்பண

வருமான

வாி

இ. நிறுத்திவவத்தல் வாி மற்றும் முற்பண தனியாள் வாி
என்பவற்றுக்கு கபாதுவாக பிேரயாகிக்கக்கூடிய வழிகாட்டல்
1. கழிப்பனவு ரநேம்
வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனம், அந்த நபருக்கு அந்தத் கதாவகயிவனக் ககாடுப்பனவு
கெய்யும் ரபாது, வேவு வவக்கும் ரபாது, மீள் முதலீடு கெய்யும் கபாழுது, ஒன்று
ரெர்க்கும் ரபாது, மூலதனப்படுத்தும் ரபாது அல்லது கிவடக்கச் கெய்யும் கபாழுது
வாிவயக் கழிக்க ரவண்டும்.

2. கழிப்பனவு கெய்யப்பட்ட வாிக் ககாடுப்பனவு
நிறுத்திவவத்தல் வாிவய அல்லது முற்பண வருமான வாிவயக் கழித்த ஒவ்கவாரு
வங்கியும் அல்லது நிதி நிறுவனமும் அதவன ஒவ்கவாரு மாதம் முடிவவடந்ததும்
அதவன உடனடுத்து வரும்
பதிவனந்து நாட்களினுள் உள்நாட்டு
இவைவாி
ஆவணயாளருக்கு ககாடுப்பனவு கெய்தல் ரவண்டும். அக் ககாடுப்பனவுக்கான வாி
வவகக் குைியீடு கீரழ தேப்பட்டுள்ளது.
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3. கழிப்பனவுக்கான ொன்ைிதழ்
நிறுத்திவவத்தல் வாிவய அல்லது முற்பண வருமான வாிவயக் கழித்த ஒவ்கவாரு
வங்கியும் அல்லது நிதி நிறுவனமும் ஒவ்கவாரு நபருக்கும் குைித்துவேக்கப்பட்ட
வடிவத்தில் நிறுத்திவவத்தல் வாி அல்லது முற்பண வருமான வாி கழிப்பனவுக்கான
ொன்ைிதவழ வழங்குவதற்கு ரகாேப்படுகின்ைது. நிறுத்திவவத்தல் வாி அல்லது முற்பண
வருமான வாிச் ொன்ைிதழ் ஒரு பஞ்ொங்க மாதத்வத உள்ளடக்கியிருக்கரவண்டியதுடன்,
அதவன அம் மாதம் முடிந்து முப்பது நாட்களினுள் அல்லது உள்நாட்டு இவைவாி
ஆவணயாளாினால் அனுமதியளிக்கப்பட்ட காலத்தினுள் வழங்குதல் ரவண்டும்.

4. கபாய்யான அல்லது தவைான கூற்று
உள்நாட்டு இவைவாி ெட்டத்தின் பிாிவு 181ற்கு அவமவாக, வங்கி அல்லது நிதி
நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட பிேகடனம், கூற்று அல்லது ொன்ைிதழ்
வாி
அலுலவலர்களுக்கு வழங்கப்பட்டதாக கருதப்படுகின்ைதுடன் முக்கியத்துவமிக்க
விடயம் கதாடர்பாக கபாய்யான அல்லது தவைானவற்வை வழங்கியிருந்தால் அதற்கு
தண்டம் விதிக்கப்படும்.

5. வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனம் என்பவற்ைினால் ரபணரவண்டிய பதிரவடுகள்
மற்றும் அவர்களுவடய கடப்பாடுகள்
i.

நிறுத்திவவத்தல் வாிவய அல்லது முற்பண வருமான வாிவயக் கழித்த ஒவ்கவாரு
வங்கியும் அல்லது நிதி நிறுவனமும் உள்நாட்டு
இவைவாி ஆவணயாளர்
நாயகத்தின் கீழ் நிறுத்திவவத்தல் முகவோக பதிவுகெய்து ககாள்ளல் ரவண்டும்.
பதிவிவனப் கபற்றுக் ககாள்ளாவிட்டால், நிறுத்திவவத்தல் வாிவய அல்லது
முற்பண வருமான வாிவயக் கழிப்பதற்கு 30 நாட்களுக்கு பிந்தாமல் உள்நாட்டு
இவைவாி
ஆவணயாளாிடமிருந்து பதிவிலக்கத்திவனப் கபற்றுக்ககாள்ளல்
ரவண்டும்.

ii.

முற்பண வருமான வாிவயக் கழிக்கும் ரநாக்கத்திற்காக எந்தகவாரு வங்கியும்
அல்லது நிதி நிறுவனமும் ரவகைாரு பதிவிவன ரமற்ககாள்ள ரவண்டிய
அவெியம் இல்வல என்பதுடன், அவர்கள் நிறுத்தி வவத்தல் முகவோகப்
கபற்றுக்ககாண்ட பதிவின் கீழ் அதவனத் கதாடே முடியும்.

iii.

அந்த ஆட்கள், அவனத்து நிறுத்திவவத்தல் வாி அல்லது முற்பண வருமான வாிக்
ககாடுப்பனவுகள் கதாடர்பாக ககாடுக்கப்பட்ட மாதிாிக்கவமவாக (தயவுகெய்து
இவணப்பு 4ஐப் பார்க்கவும்) உாிய பதிரவடுகவளப் ( அவர்களினால் கபைப்பட்ட
பிேகடனங்கள் உள்ளடங்கலாக) ரபணுதல் ரவண்டும்.
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iv.

நிறுத்திவவத்தல் வாி மற்றும் முற்பண வருமான வாி மீது வருடாந்த
பிேகடனத்திற்கான அட்டவவணகள் ெமர்ப்பிக்கப்படுதல் ரவண்டும். அத்துடன்
அந்த அட்டவவணகள் கமன்பிேதி வடிவில் (Excel csv format)ெமர்ப்பிக்கப்படுதல்
ரவண்டும் என்பதுடன், பதிவுகளின் எண்ணிக்வக 20ஐ விடக் குவைவாக
இருப்பின் வன்பிேதிவய ெமர்ப்பிக்க முடியும்.

ஏ.நதுன் குருரக
உள்நாட்டு இவைவாி ஆவணயாளர் நாயகம்
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இவணப்பு 1

உள்நாட்டு இவைவாித் திவணக்களம்
්්්්්්්්් ……………………………..
……………………………...
……………………………...
(வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்தின் கபயர் மற்றும் முகவாி)
கணக்கு இலக்கம்/ கணக்கு இலக்கங்கள் …………………………………………….
வாிமதிப்பீட்டாண்டு: …………………………………

வதிவற்ை இலங்வக பிேவஜயான தனியாளினால் வங்கி அல்லது
நிதி நிறுவனத்திற்கு வழங்கும் பிேகடனம்
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… (பிேகடனப்படுத்துபவாின்
முகவாி)யில் வெிக்கும்
………………………………………………………………………………(பிேகடனப்படுத்
துபவாின் முழுப்கபயர்) ஆகிய நான், இதனுடாக கீழ்வருமாறு
பிேகடனப்படுத்துகின்ரைன்.
நான் ஒர் இலங்வகப் பிேவஜ (இலங்வக பிேஜா உாிவமச் ெட்டத்தின்படி). ஆனால்
இலங்வகயில் வதிவவக்

ககாண்டிருக்கவில்வல

(2017ம் ஆண்டு

24ம் இலக்க

உள்நாட்டு இவைவாிச் ெட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு அவமவாக). *
நான்,

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… (வவப்பாளாின் முகவாி)யில்
வெிக்கும் திரு/திருமதி/கெல்வி ………………………………………………………………
…………………………………………………………………

(வவப்பாளாின்

முழுப்கபயர்) அவர்களின் உாியஅங்கீகாேம் கபற்ை முகவர்/ ெட்டத்தேணி*. அவர் ஒர்
இலங்வகப் பிேவஜ (இலங்வக பிேஜா உாிவமச் ெட்டத்தின்படி). ஆனால் இலங்வகயில்
வதிவவக் ககாண்டிருக்கவில்வல (2017ம் ஆண்டு 24ம் இலக்க உள்நாட்டு இவைவாிச்
ெட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு அவமவாக). *
1.ரமற்குைிப்பிட்ட

வாிமதிப்பீட்டாண்டில் கிவடக்கப்கபறும் எனது/ அவாின் வாி

மதிக்கத்தக்க வருமானம் ( இலஙவகயிலுள்ள ஏவனய மூலங்களில் இருந்து கிவடக்கப்
கபறும் வருமானங்கள் உள்ளடங்கலாக) ரூபா 3,000,000 விஞ்ெமாட்டாது.
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அதனால், தயவுகெய்து ரமற்குைித்த வாிமதிப்பீட்டாண்டுக்கு நிறுத்திவவத்தல் வாிவயக்
கழிக்க ரவண்டாம்.
2. ரமற்குைிப்பிட்ட

வாிமதிப்பீட்டாண்டில் கிவடக்கப்கபறும் எனது/ அவாின் வாி

மதிக்கத்தக்க வருமானம் ( இலஙவகயிலுள்ள ஏவனய மூலங்களில் இருந்து கிவடக்கப்
கபறும் வருமானங்கள் உள்ளடங்கலாக) ரூபா 3,000,000 விஞ்சும்.
அதனால்,

தயவுகெய்து

ரமற்குைித்த

வாிமதிப்பீட்டாண்டுக்கு

கமாத்த

வட்டிக்

ககாடுப்பனவின் மீது அல்லது ரூபா.............................. ஐ விஞ்சும் கதாவகயின் மீது
நிறுத்திவவத்தல் வாிவயக் கழிக்கவும்.
[=ரூபா. 3,000,000 – இந்த வட்டிவயத் தவிர்த்து இலங்வகயிலிருந்து வரும் ஏவனய
மூலங்களில் இருந்தான வருமானம் (ஏவனய மூலங்களில் இருந்தான வருமானம் ரூபா
3 மில்லியவன விடக் குவைவாயின்)] *

வவப்பாளாின்,
கடவுச் ெீட்டு இலக்கம் மற்றும் வழங்கிய நாடு …………………………………………
இலங்வகயின் ரதெிய அவடயாள அட்வட இலக்கம் (ஏதுமிருப்பின்) ...................................
வாிகெலுத்துனர் அவடயாள அட்வட இலக்கம் (ஏதுமிருப்பின்)..............................
வதிவிட நாடு ……………………………………………….

என்னால்

ரமற்குைிப்பிட்ட

பிேகடனம்

உண்வமயானவவ

மற்றும்

ொியானவவ

என்பவத உறுதிப்படுத்துகின்ரைன்.

.....................................

.......................................................

திகதி

பிேகடனப்படுத்துபவாின் வககயாப்பம்

(*தயவுகெய்து கபாருத்தமல்லாதவற்வை நீக்கிவிடவும்)
குைிப்பு

உள்நாட்டு இவைவாி ெட்டத்தின் பிாிவு 181ற்கு அவமவாக, வங்கி அல்லது நிதி
நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட பிேகடனம், கூற்று அல்லது ொன்ைிதழ்
வாி
அலுலவலர்களுக்கு வழங்கப்பட்டதாக கருதப்படுகின்ைதுடன் முக்கியமான விடயம்
கதாடர்பாக கபாய்யான அல்லது தவைானவற்வை வழங்கியிருந்தால் அதற்கு தண்டம்
விதிக்கப்படும்.
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இவணப்பு 2 (a)

உள்நாட்டு இவைவாித் திவணக்களம்
්්්්්්්්් ……………………………..
……………………………...
……………………………...
(வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்தின் கபயர் மற்றும் முகவாி)
கணக்கு இலக்கம்/ கணக்கு இலக்கங்கள் …………………………………………….
வாிமதிப்பீட்டாண்டு: …………………………………

வதிவிட தனியாளினால் வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்திற்கு
வழங்கப்படும் பிேகடனம்
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… (பிேகடனப்படுத்துபவாின்
முகவாி) யில் வெிக்கும் ………………….……………………………………………………
(பிேகடனப்படுத்துபவாின் முழுப்கபயர்)

ஆகிய நான், இதனுடாக கீழ்வருமாறு

பிேகடனப்படுத்துகின்ரைன்.
நான் இலங்வகயில் வதிவவக் ககாண்டுள்ளதுடன் (2017ம் ஆண்டு 24ம் இலக்க
உள்நாட்டு இவைவாிச் ெட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு அவமவாக) ரமற்குைிப்பிட்ட
வாிமதிப்பீட்டாண்டில் கிவடக்கப்கபறும் எனது வாி மதிக்கத்தக்க வருமானம் ( ஏவனய
மூலங்களில் இருந்து கிவடக்கப் கபறும் வருமானங்கள் உள்ளடங்கலாக) ரூபா
3,000,000 விஞ்சும்.
அதனால், தயவுகெய்து ரமற்குைிப்பிட்ட வாிமதிப்பீட்டாண்டுக்கு எனது கமாத்த வட்டிக்
ககாடுப்பனவுகளின் மீது/ ரூபா ................................. கதாவகயின் மீது *6%/ 12%/
18% வாி வீதத்தில் முற்பண வருமான வாிவயக் கழிக்குமாறு ரகட்டுக்ககாள்கின்ரைன்.
(*தயவுகெய்து கபாருத்தமல்லாதவற்வை நீக்கிவிடவும்)
ரதெிய அவடயாள அட்வட இல. .............................................
வாி கெலுத்துனர் அவடயாள அட்வட இலக்கம் ...........................................
என்னால் ரமற்குைிப்பிட்ட பிேகடனம் உண்வமயானவவ மற்றும் ொியானவவ
என்பவத உறுதிப்படுத்துகின்ரைன்.
எனது வதிவிட நிவலயில் ஏரதனும் மாற்ைங்கள் ஏற்பட்டால், அந்த மாற்ைம்
நிகழ்ந்தவுடன் அைியத்தருரவன்.
.....................................

.......................................................

திகதி

பிேகடனப்படுத்துபவாின் வககயாப்பம்
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இவணப்பு 2(b)

உள்நாட்டு இவைவாித் திவணக்களம்
්්්්්්්්් ……………………………..
……………………………...
……………………………...
(வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்தின் கபயர் மற்றும் முகவாி)
கணக்கு இலக்கம்/ கணக்கு இலக்கங்கள் …………………………………………….
வாிமதிப்பீட்டாண்டு: …………………………………

வதிவிட உருவங்களினால்
வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்படும் பிேகடனம்
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………(உருவகத்தின் முகவாி)யில் பதிவுகெய்யப்பட்ட அலுவலகத்வதக்
ககாண்டு இயங்கும் ………………………………………………………………………………………………
(உருவகத்தின் கபயர்) எனும் நிறுவனத்தில் .................................................................... (பதவி) ஆக
இருக்கும் ……………………………………………………………………

(பிேகடனப்படுத்துபவர்,

முகாவமயாளர், பணிப்பாளர், கெயலாளர் அல்லது உருவகத்தின் அதிகாேம் கபற்ை அலுவலாின்
முழுப்கபயர்) நான், இதனுடாக கீழ்வருமாறு பிேகடனப்படுத்துகின்ரைன். இந்த நிறுவனம் இலங்வகயில்
வதிவவக் ககாண்டுள்ள நிறுவனமாவதுடன் (2017ம் ஆண்டு 24ம் இலக்க உள்நாட்டு இவைவாிச்
ெட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு

அவமவாக) ரமற்குைிப்பிட்ட வாிமதிப்பீட்டாண்டில்

இந்த நிறுவனம்

வாிமதிக்கத்தக்க வருமானத்வத உவழத்துக் ககாள்ளக்கூடும்.
அதனால், தயவுகெய்து ரமற்குைிப்பிட்ட வாிமதிப்பீட்டாண்டுக்கு எனது வட்டிக் ககாடுப்பனவுகளின் மீது
முற்பண வருமான வாிவயக் கீழ்வருமாறு கழிக்குமாறு ரகட்டுக்ககாள்கின்ரைன்.

உருவகத்தின் வவக

வாி வீதம் ககாடுப்பனவுத்
கதாவக
(ரூபா)*
6%
பங்குடவம
14%
தர்ம தாபனம்
14%
ஊழியர்
நம்பிக்வக
நிதியம்,ரெமலாப
நிதியம்,
ஒய்வூதிய நிதியம் அல்லது முடிவுறுத்தல் நிதியங்கள்
24%
வதிவிட கம்பனிகள் உள்ளடங்கலாக ஏவனய வதிவிட
உருவகங்கள்
**
ஏவனயவவ**
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*(பணிப்புவே வழங்குபவாினால் குைித்துவேக்கப்பட்ட ககாடுப்பனவின் மீது முற்பண
நிறுத்தி வவத்தல் வாி பிேரயாகிக்கப்படுதல் ரவண்டும். )
** உருவகத்தின் வவகவயயும் உள்நாட்டு இவைவாிச் ெட்டத்தின்படி உருவகத்திற்கு
பிேரயாகிக்க ரவண்டிய வாி வீதத்வதயும் தயவுகெய்து குைிப்பிடுக.
உருவகத்தின் வவக: பங்குடவம/ தர்ம நிறுவனம்/ ஊழியர் நம்பிக்வக நிதியம்/ ஊழியர்
ரெமலாப நிதியம்/ ஓய்வூதிய நிதியம்/ ஊழியர் ரெவவ முடிவுறுத்தல் நிதியங்கள்/ கம்பனி/
கூட்டுத்தாபனங்கள்/ ஏவனய உருவகம்………………………………………………….
(தயவுகெய்து உருவகத்தின் வவகவயக் குைிப்பிடவும் அல்லது கபாருத்தமற்ைவற்வை
நீக்கி விடவும்)
வாி கெலுத்துனர் அவடயாள அட்வட இலக்கம் ...........................................
என்னால்

ரமற்குைிப்பிட்ட

பிேகடனம்

உண்வமயானவவ

மற்றும்

ொியானவவ

என்பவத உறுதிப்படுத்துகின்ரைன்.

.....................................

.......................................................

திகதி

பிேகடனப்படுத்துபவாின் வககயாப்பம்
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இவணப்பு 3(a)

ொன்ைிதழ் இலக்கம் / கதாடர் இலக்கம்: …………………………………………
நிறுத்திவவத்தல் முகவாின் வாிகெலுத்துனர் இலக்கம்:…………………………………….

முற்பண வருமான வாிக் கழிப்பனவுச் ொன்ைிதழ்
வங்கி / நிதி நிறுவனத்தின் கபயர் மற்றும் முகவாி
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
கபறுபவாின் கபயர் மற்றும் முகவாி: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
பிேகடனத்தின் குைிப்பு இலக்கம் ………………………………………………………
ரதெிய அவடயாள அட்வட இலக்கம்/ கடவுச் ெீட்டு இலக்கம் / வாி கெலுத்துனர் இலக்கம் .…………………

காலம்: இருந்து: …………………… வவே: ……………………………….
கமாத்தக் ககாடுப்பனவுத் கதாவக (ரூபா): ……………………………………..

ஆளின் வவக
வதிவுள்ள
தனியாள்

பிேரயாகிக்கப்பட்ட
வீதம்

முற்பண
வருமான வாிக்கு
உாிய கதாவக
(ரூபா)

கழிக்கப்பட்ட
முற்பண
வருமான வாித்
கதாவக (ரூபா)

6%
12%
18%

வதிவுள்ள
உருவகம்

6%
14%
24%

இவணப்பு 3(b)

ஏவனயவவ
கமாத்தம்

Annexure 3
Advance Income Tax (AIT) Deduction
……………………………..……..…………………
………………….….………………
Following schedule
shall be prepared
for AITகபயர்
deduction
from
any person including the
அதிகாேம்கபற்ை
அலுவலாின்
மற்றும்
வககயாப்பம்
payments made to person
….………………………
திகதி
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இவணப்பு 3(b)

ொன்ைிதழ் இலக்கம் / கதாடர் இலக்கம்: …………………………………………
நிறுத்திவவத்தல் முகவாின் வாிகெலுத்துனர் இலக்கம்:…………………………………….

நிறுத்திவவத்தல் வாிக் கழிப்பனவுச் ொன்ைிதழ்
வங்கி / நிதி நிறுவனத்தின் கபயர் மற்றும் முகவாி
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
கபறுபவாின் கபயர் மற்றும் முகவாி: ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
பிேகடனத்தின் குைிப்பு இலக்கம் ………………………………………………………
ரதெிய அவடயாள அட்வட இலக்கம்/ கடவுச் ெீட்டு இலக்கம் / வாி கெலுத்துனர் இலக்கம் (இலங்வக)

.……………….…………………………………
காலம்: இருந்து: …………………… வவே: ……………………………….
கமாத்தக் ககாடுப்பனவுத் கதாவக (ரூபா): ……………………………………..
ஆளின் வவக

நிறுத்திவவத்தல்
வீதம் %

நிறுத்திவவத்தல்
வாிக்கு உாிய
கதாவக (ரூபா)

கழிக்கப்பட்ட
நிறுத்திவவத்தல்
வாித் கதாவக (ரூபா)

வதிவற்ை தனியாள்
ஆனால்
இலங்வகப் பிேவஜ
வதிவற்ை தனியாள்
மற்றும் இலங்வகப்
பிேவஜ
அல்லாதவர்
வதிவற்ை உருவகம்

……………………………..……..…………………

………………….….………………

அதிகாேம்கபற்ை அலுவலாின் கபயர் மற்றும் வககயாப்பம்
….………………………
திகதி
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(வழங்கப்பட்டால்)

கதாவக
ொன்ைிதழ் இலக்கம்

ககாடுப்பனவு கெய்யப்பட்ட ரதைிய

கழிக்கப்பட்ட வாித் கதாவக

ககாள்ளப்பட்ட கதாவக
வாி வீதம்

கழிப்பனவுக்கு கருத்தில்

கமாத்தத் கதாவக
பிேகடன குைிப்பு இலக்கம்

ககாடுப்பனவு கெய்யப்பட்ட

ககாடுப்பனவுக் காலம்

அட்வட/ கடவுச்ெீட்டு இலக்கம்
கணக்கு இலக்கம்

அட்வட / ரதெிய அவடயாள

வாிகெலுத்துனர் அவடயாள

முகவாி

கபயர்

கதாடர் இலக்கம்

கதாவக
நிறுத்திவவத்தல் ொன்ைிதழ் இலக்கம்

ககாடுப்பனவு கெய்யப்பட்ட ரதைிய

கழிக்கப்பட்ட வாித் கதாவக

ககாள்ளப்பட்ட கதாவக
வாி வீதம்

அட்வட / ரதெிய அவடயாள
வாி இவெவாவணச் ொன்ைிதழ்
அட்வட/ கடவுச்ெீட்டு இலக்கம்
குைிப்பு இலக்கம்
கழிப்பனவுக்கு கருத்தில்

கமாத்தத் கதாவக
வாிகெலுத்துனர் அவடயாள

ககாடுப்பனவு கெய்யப்பட்ட

ககாடுப்பனவுக் காலம்

கணக்கு இலக்கம்
9s

இல்வலயா
not இலக்கம் (பிேவஜ)
பிேகடன குைிப்பு

இலங்வகப் பிேவஜயா அல்லது

வதிவிட நாடு

கபறுபவாின் முகவாி

கபறுபவாின கபயர்

கதாடர் இலக்கம்

இவணப்பு 4

நிறுத்தி வவத்தல் வாி / முற்பண வருமான வாிக் கழிப்பனவு

கீழ்வரும் அட்டவவண வதிவற்ை நபர்களுக்கு வட்டிக் ககாடுப்பனவவ ரமற்ககாள்ளும்

ரபாது தயாாிக்கப்படுதல் ரவண்டும்.

முற்பண வருமான வாிக் கழிப்பனவுக்கு கீழ்வரும் அட்டவவண தயாாிக்கப்படுதல்

ரவண்டும்
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