ලේකම්අංශය
14වනමහල
ලේශීයආදායම්ලගාඩනැගිේල
ශරිමත්චිත්චතම්පලම්ඒගාඩිනර්මාවත
්
තැ.ලප. 515, ලකාළඹ2- ශරීලංකාව
්
ෆැක්ස්
பக்ஸ்

Fax

011

– 2338570/ 2338574/
2338635/ 2338659

செயலகம்
14 வதுமாடி
உள்நாட்டுஇறைவரிக்கட்டிடம்
செர்ெிற்ைம்பலம்ஏகாடினர்மாவத்றை
ை.சப.இல. 515,சகாழும்பு -2,இலங்றக

2338543/

දුරකථන
சைாறலசபெி

011-

Telephone

2135402/ 2135410/
2135412 / 2135413

Secretariat
14th Floor
Inland Revenue Building
Sir Chittampalam A Gardiner Mawatha
P.O. 515, Colombo 2 - Sri Lanka
20135411/ E-Mail – secretariat@ird.gov.lk
Web: www.ird.gov.lk

சுற்றுநிருப இல: SEC/2020/03

மே 19, 2020

வங்கிகள் ேற்றும் நிதியியல் நிறுவனங்களுக்கான சுற்றுநிருபம்

நிறுத்திவவத்தல் வரி ேற்றும் முற்பண வருோன வரி
என்பனவற்வைக் கழித்தல்
இந்த சுற்றுநிருபம், எவரேனும் வவப்பாளர் ஒருவருக்கு வட்டி, கழிப்பனவு, இஸ்லாமிய
நிதியியல்ககாடுக்கல் வாங்கல்களில் இருந்து கிவைக்கப்கபறும் வருமானம் என்பவற்வைக்
ககாடுப்பனவு கெய்வகயில் அதிலிருந்து நிறுத்திவவத்தல் வரி அல்லது முற்பண வருோன
வரிவயக் கழிப்பதற்கு 2017ம் ஆண்டு 24ம் இலக்க உள்நாட்டு இவைவரிச் ெட்ைத்திற்கு
ரமற்ககாள்ளப்படும் முவையான முன்கமாழிவுத் திருத்தங்களுக்கு பாோளுமன்ைத்தின்
அங்கீகாேத்திற்குட்பட்டு, நிதி அவமச்சினால் வழங்கப்பட்ை அறிவுறுத்தல்களுக்கு அவமவாக
உள்நாட்டு இவைவரி ஆவையாளரினால் 06.04.2020ம் திகதி கவளியிைப்பட்ை இலக்கம்
PN/IT/2020 - 03 (திருத்தப்பட்ை) அறிவித்தலின் ஊைாக அறிவிக்கப்பட்ை முன்கமாழியப்பட்ை
மாற்ைங்களின் பிேரயாகம் கதாைர்பாக வெதியளிப்பதற்கு வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்திற்கான
விளக்கக்குறிப்புகவளயும் வழிகாட்ைல்கவளயும் ககாண்டுள்ளது.
இந்தச் சுற்றுநிருபம் 01 ஏப்பிேல் 2020ம் திகதி கதாைக்கம் கெயல்வலுப் கபறும்.

அ. வட்டி மீதான நிறுத்திவவத்தல் வரி
எவரேனும் வதிவற்ை ஆரளாருவேக்கு ரமற்ககாள்ளப்படும் வட்டி அல்லது அவதகயாத்த
ககாடுப்பனவுகள் மீது மட்டும் நிறுத்தி வவத்தல் வரி கழிக்கப்படுதல் ரவண்டும்.
1. நிறுத்திவவத்தல் வரிக் ககாடுப்பனவுகள் ேற்றும் வரி வீதங்கள்
ஏரதனும் வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்தினால் எவரேனும் வதிவற்ை ஆகளாருவருக்கு வட்டி
(விலக்களிக்கப்பட்ை வட்டி தவிர்த்து), கழிப்பனவு மற்றும் இஸ்லாமிய நிதியியல் ககாடுக்கல்
வாங்கல்களில் இருந்து கிவைக்கப்கபறும் வருமானத்வதக் (உள்நாட்டு இவைவரிச் ெட்ைத்தின்
பிரிவு 32ற்கு அவமவாக) ககாடுப்பனவு கெய்யும் கபாழுது, இலங்வகயில் மூலத்வதக்
ககாண்டிருக்கும் எந்தகவாரு ககாடுப்பனவின் மீதும் 5% வீத நிறுத்திவவத்தல் வரிவயக்
கழிப்பதற்கு கபாறுப்புவையதாகும்.
எனினும், வதிவற்ை ஆகளாருவர், ஆனால் பிேவெயாகவுள்ள எவருக்ரகனும் கெலுத்தப்படும்
வட்டி மீதான நிறுத்திவவத்தல் வரிக்கழிப்பனவு, வங்கி/நிதி நிறுவனம் ஒன்றிலிருந்து கமாத்த
வட்டி வருமானம் மாதகமான்றுக்கு ரூபா 250,000 அல்லது வரி மதிப்பீட்ைான்டிற்கு ரூபா 3,000,000
இவன விஞ்சுமிைத்து மட்டுரம ரமற்ககாள்ளப்படுதல் ரவண்டும். இந்தரநாக்கத்திற்காக, அந்த
வரிமதிப்பீட்ைாண்டில் அந்த தனியாளின் வரிமதிக்கத்தக்க வருமானம்
ரூபா 3,000,000ஐ
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விஞ்ெவில்வலயாதலினால் நிறுத்திவவத்தவல ரமற்ககாள்ள ரவண்ைாம் என உரிய
தனியாளிைமிருந்து அல்லது உரிய அதிகாேம் கபற்ை முகவரிைமிருந்து அல்லது
ெட்ைத்தேணியிைமிருந்து பிேகைனகமான்வை வங்கி/ நிதி நிறுவனம் கபற்றுக் ககாள்ளுதல்
ரவண்டும். (இந்த பிேகைனத்தின் மாதிரிக்காக தயவுகெய்து இவைப்பு 1ஐப் பார்க்கவும்).
பிரகடனம் கிவடக்கப்கபைாவிடின், கோத்த வட்டியின் மீது நிறுத்திவவத்தல் வரி கழிக்கப்படுதல்
மவண்டும். பிேகைனம் கிவைக்கப்கபற்ைால், பிேகைனத்தில் குறிப்பிைப்பட்ை வட்டிக்
ககாடுப்பனவின் மீது நிறுத்திவவத்தல் வரி கழிக்கப்படுதல் ரவண்டும்.
2. இரட்வட வரி விதிப்பு தவிர்ப்பு ஒப்பந்தத்தின் ஏற்பாடுகவைப் பிரமயாகித்தல்.
இலங்வகக்கும் வதிவற்ை நபரின் நாட்டிற்கும் இவையில் காைப்படும் இேட்வை வரி விதிப்பு
தவிர்ப்பு ஒப்பந்தத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு அவமவாக, வட்டியின் மீது குவைந்த நிறுத்தி வவத்தல்
வீதம் (ரமரல 1ல் குறிப்பிட்ை வீதங்களுைன் ஒப்பிட்டு) பிேரயாகிக்கப்படுதல் ரவண்டும்.
வதிவற்ை நபகோருவருக்கு அவ்வாைான ககாடுப்பனவுகவள ரமற்ககாள்ளும் ஆகளாருவர்
உள்நாட்டு இவைவரித் திவைக்களத்திைமிருந்து வரி இவெவாவைச் ொன்றிதவழப் கபற்றுக்
ககாள்வதற்கு ரவண்ைப்படுவதுைன், அவ்வாைான வரி இவெவாவைச் ொன்றிதழ்
வழங்கப்பட்ைால் மட்டுரம குவைந்த வீதம் கவனத்தில் ககாள்ளப்படும்.
3. நிறுத்திவவத்தல் வரிவய கழிப்பதற்கும் மபாது பின்பற்ை மவண்டிய நவடமுவைகள்
i.

நிறுத்திவவத்தல் வரிக் கழிப்பனவுக்காக கமாத்த வட்டி வட்டியாகக் கருதப்படும் (கைன்
ரவண்டுரகாளுக்கு கீழ்
ரமற்ககாள்ளப்படும்
மீள்ககாடுப்பனவுகள் தவிர்த்து).
மூலக்ககாடுப்பனவிக்கு ரமலதிகமாக ககாடுக்கப்படும் கதாவக. கழிவு அல்லது
இஸ்லாமிய நிதியியல்ககாடுக்கல் வாங்கல்களில் இருந்து கிவைக்கப்கபறும் இலாபம்
என்பவவ நிறுத்திவவத்தல் வரிக்குட்படும்.

ii.

எவரேனும் ஆள், வதிவற்ை ஆகளாருவருக்கு உரிய ககாடுப்பனவின் (நிறுத்திவவத்தல்
வரிவய கழிப்பதற்கு முன்) கமாத்தத் கதாவகவய அனுப்ப விரும்பின், அந்த கதாவக நிகேத்
கதாவகயாகக் கருதப்படுவதுைன், நிறுத்திவவத்தல் வரியானது கூட்ைப்பட்ை கதாவக
மீதான அடிப்பவையில் கணிப்பீடு கெய்யப்படுதல் ரவண்டும்.

iii.

அனுப்பும் திகதியில் கவளிநாட்டு நாையத்வத இலங்வக ரூபாவிற்கு மாற்றும் கபாழுது,
இலங்வக மத்திய வங்கியின் இவையத்தளத்தில் கவளியிைப்பட்ை நாையப் பரிமாற்ைல்
வீதத்வதப் ( விற்ைல் வீதம்) பிேரயாகித்தல் ரவண்டும்.

iv.

முதலீைானது இன்கனாரு ஆளுைன்
கூட்ைாக கொந்தமானதாக இருந்தால், உரிய
ககாடுப்பனவானது கூட்டு உரிவமயாளர்களிவைரய அவர்களின் விருப்பத்திற்கு
அவமவாக பிரிக்கப்படுதல் ரவண்டும். கூட்டு உரிவமயாளர்களின் விருப்பத்வத அறிய
முடியாத ரவவளயில் அவவ ெமமானவவயாக கருதப்படும்.

4. விலக்களிக்கப்பட்ட வட்டி
i.

இலங்வகயில் வதியும் எவரேனும் ஆள் ஒருவருக்கு அல்லது இலங்வக அேொங்கத்திற்கு,
இலங்வகக்கு கவளியிலுள்ள ஆள் ஒருவரினால் வழங்கப்பட்ை ஏரதனும் கைன் மீது
திேளுகின்ை அல்லது கபைப்பட்ை வட்டி.

ii.

இலங்வக மத்திய வங்கியின் அனுமதியுைன் ஏரதனும் வர்த்தக வங்கி அல்லது ஏரதனும்
சிைப்பு வங்கியில் அவரினால் அல்லது அவர் ொர்ப்பாக திைக்கப்பட்ை ஏரதனும்
கவளிநாட்டு நாையக் கைக்கில் காைப்படும் கவளிநாட்டு நாையத்தில் அவருக்கு
காைப்படும் வேவு மீதான பைத்தில் எவரேனும் ஆகளாருவோல் திைட்ைப்பட்tை அல்லது
கபைப்பட்ை வட்டி
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iii.

இலங்வக அேொங்கத்தால் அல்லது அதன் ொர்பாக விநிரயாகிகப்பட்ை ,
o
எவரேனும் வதிவற்ை ஆகளாருவோல் (இலங்வகயின் நிேத்தே தாபனம் தவிர்ந்த)
உள்ளூர் அல்லது கவளிநாட்டு நாையத்தில் குறிபிைப்பட்ை
ஏரதனும
இவையாண்வம முறி மீதான ஏரதனும் ரதறிப்கபறுவக மீதான வட்டி. கழிப்பனவு
அல்லது ஈட்ைத்தினூைாக உவழக்கப்பட்ை ஏரதனும் வருமானம்.
o
எவரேனும் ஆகளாருவோல் இலங்வக அபிவிருத்தி முறிகள் அைங்கலாக
கவளிநாட்டு நாையத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள ஏரதனும் இவையாண்வம முறி
மீது கெலுத்தப்பட்ை அல்லது அனுமதிக்கப்பட்ை வட்டி அல்லது கழிப்பனவூைாக
உவழக்கப்பட்ை ஏரதனும் வருமானம்.

iv.

பின்வருவனவற்ைால் கபைப்பட்ை கதாவககள்
அ. இோஜதந்திே விடுபட்டுரிவமச் ெட்ைத்தின் அல்லது அதவனகயாத்த ெட்ைகமான்றின்
கீழ் குறித்துவேக்கப்பட்ை அளவு வவே கவளிநாகைான்றின் அல்லது கவளிநாட்டு
ஆட்புலகமான்றின் அேொங்கம்
ஆ. இோஜதந்திே விடுபட்டுரிவமச் ெட்ைம் ஒன்று அல்லது அதவனகயாத்த ெட்ைகமான்று
அல்லது
ஒழுங்கவமப்பு
மற்றும்
இலங்வக
அேொங்கத்திற்கிவையிலான
உைன்படிக்வககயான்றின் கீழ் குறித்துவேக்கப்பட்ை அளவு
வவே ெர்வரதெ
ஒழுங்கவமப்கபான்று, ஆயின் உைன்படிக்வகயின் கீழான விலக்களிப்பு இோஜதந்திே
விடுபட்டுரிவமச் ெட்ைம் அல்லது அதவனகயாத்த ெட்ைத்வதயும் விை பேந்ததாகவிருத்தல்
ரவண்டும்.

v.

இலங்வக அேொங்கத்தால் அல்லது அதன் ொர்பில் 2008ஆம் ஆண்டு ஒக்ரைாபர் மாதம்
21ஆம் திகதியன்று அல்லது அதன் பின்னர் வழங்கப்பட்ை, கவளிநாட்டு நாையத்தில்
வகுக்கப்பட்ை ஏரதனும் இவையாண்வம முறிகயான்வை வழங்குபவர் மூலம் எவரேனும்
வதிவற்ை
ஆகளாருேக்கு இலங்வகயிலுள்ள ஏரதனும் உரிம்மளிக்கப்பட்ை வணிக
வங்கிக்கு விையத்திற்கு ஏற்ப, கெலுத்தப்பட்ை அல்லது அனுமதிக்கப்பட்ை வட்டி
அல்லது கழிவுக்கு ெம்மான கதாவக.;

ஆ. முற்பண வருோன வரி
எவரேனும் வதிவிை ஆகளாருவருக்கு ககாடுப்பனவு கெய்யப்படும் ஏரதனும் வட்டி அல்லது
அதவனகயாத்த ககாடுப்பனவுகளில் இருந்து, அந்த ஆளினால் வழங்கப்படும் ெம்மதத்தின் கீழ்
முற்பை வருமான வரியிவன கழிக்க முடியும். ெம்மதம் வழங்கப்பைாவிட்ைால் வருமான
முற்பை வரியிவனக் கழிக்க முடியாது.

1. வங்கி அல்லது நிதியியல் நிறுவனத்திற்கான பிரகடனம்
வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்திைமிருந்து இலங்வகயில் மூலத்வதக் ககாண்டுள்ள வட்டி
(விதிவிலக்குப் கபற்ை வட்டி தவிர்ந்தவவ), கழிப்பனவு மற்றும் இஸ்லாமிய நிதியியல்
ககாடுக்கல் வாங்கல்களில் இருந்து கிவைக்கப்கபறும் வருமானம் (உள்நாட்டு இவைவரிச்
ெட்ைத்தின் பிரிவு 32ற்கு அவமவாக) ரபான்ைவற்வை கபற்றுக்ககாள்ளும் அல்லது
ஈட்டிக்ககாள்ளும் வதிவுள்ள ஆகளாருவர், வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்திற்கு முற்பை
வருமான வரிவயக் கழிப்பதற்கான தனது ெம்மதத்வத வழங்கப்பட்ை மாதிரிக்கு அவமவாக
[இவைப்பு 2(a) ேற்றும் 2(b)] பிேகைனத்வத வழங்க முடியும்..
2. கழிப்பனவு வீதங்கள்
ஆகளாருவர் அவரின் பிேகைனத்தில் பிேகைனப்படுத்தியவாறு உரிய வருமான வீதங்கவளப்
பிேரயாகித்து முற்பை வருமான வரிவயக் கழிக்க முடியும்.
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வதிவிை தனியாள் விையத்தில், ககாடுப்பனவுத் கதாவக மற்றும் அதற்கான வீதங்கள் கீரழ
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வட்டியின் கதாவக (ரூபா)
வருடாந்த கழிப்பனவுகளுக்கு
ோதாந்தக் கழிப்பனவுகளுக்கு
(ே/ஆ)
உச்ெளவுவாக ரூபா 3,000,000 வவே உச்ெளவுவாக ரூபா 250,000 வவே
அடுத்த, ஆனால் உச்ெளவுவாக அடுத்த, ஆனால், உச்ெளவுவாக ரூபா
ரூபா 3,000,000 வவே
250,000 வவே
மீதி

வரி வீதம்
6%
12%

மீதி

18%

வதிவிட தனியாள் தவிர்ந்த ஏவனய வதிவிட ஆள் விடயத்தில், ககாடுப்பனவுத் கதாவக மற்றும்
அதற்கான வீதங்கள் கீரழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உருவகத்தின் வவக

வரி வீதம்

ககாடுப்பனவுத்
கதாவக (ரூபா)*

பங்குடவே
6%
தர்ே தாபனம்
14%
ஊழியர் நம்பிக்வக நிதியம்,மேேலாப நிதியம், ஒய்வூதிய நிதியம்
14%
அல்லது முடிவுறுத்தல் நிதியங்கள்
வதிவிட கம்பனிகள் உள்ைடங்கைாக ஏவனய
வதிவிட
24%
உருவகங்கள்
*(பணிப்புவர வழங்குபவரினால் குறித்துவரக்கப்பட்ட ககாடுப்பனவின் மீது முற்பண நிறுத்தி

வவத்தல் வரி பிரமயாகிக்கப்படுதல் மவண்டும். பணிப்புவரவய வழங்குபவர் விலக்களிக்கப்பட்ட
வட்டித் கதாவகவய முற்பண வருோன வரிக்காக விலக்க முடியும்.)

இ. நிறுத்திவவத்தல் வரி ேற்றும் முற்பண தனியாள் வரி என்பவற்றுக்கு
கபாதுவாக பிரமயாகிக்கக்கூடிய வழிகாட்டல்
1. கழிப்பனவு மநரம்
வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனம், அந்த நபருக்கு அந்தத் கதாவகயிவனக் ககாடுப்பனவு கெய்யும்
ரபாது, வேவு வவக்கும் ரபாது, மீள் முதலீடு கெய்யும் கபாழுது, ஒன்று ரெர்க்கும் ரபாது,
மூலதனப்படுத்தும் ரபாது அல்லது கிவைக்கச் கெய்யும் கபாழுது வரிவயக் கழிக்க ரவண்டும்.

2. கழிப்பனவு கேய்யப்பட்ட வரிக் ககாடுப்பனவு
நிறுத்திவவத்தல் வரிவய அல்லது முற்பை வருமான வரிவயக் கழித்த ஒவ்கவாரு வங்கியும்
அல்லது நிதி நிறுவனமும் அதவன ஒவ்கவாரு மாதம் முடிவவைந்தும் அதவன உைனடுத்து வரும்
பதிவனந்து நாட்களினுள் உள்நாட்டு இவைவரி ஆவையாளருக்கு ககாடுப்பனவு கெய்தல்
ரவண்டும். அக் ககாடுப்பனவுக்கான வரி வவகக் குறியீடு கீரழ தேப்பட்டுள்ளது.
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3. கழிப்பனவுக்கான ோன்றிதழ்
நிறுத்திவவத்தல் வரிவய அல்லது முற்பை வருமான வரிவயக் கழித்த ஒவ்கவாரு வங்கியும்
அல்லது நிதி நிறுவனமும் ஒவ்கவாரு நபருக்கும் குறித்துவேக்கப்பட்ை வடிவத்தில்
நிறுத்திவவத்தல் வரி அல்லது முற்பை வருமான வரி கழிப்பனவுக்கான ொன்றிதவழ
வழங்குவதற்கு ரகாேப்படுகின்ைது. நிறுத்திவவத்தல் வரி அல்லது முற்பை வருமான வரிச்
ொன்றிதழ் ஒரு பஞ்ொங்க மாதத்வத உள்ளைக்கியிருக்கரவண்டியதுைன், அதவன அம் மாதம்
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முடிந்து முப்பது நாட்களினுள்
அல்லது
உள்நாட்டு இவைவரி
அனுமதியளிக்கப்பட்ை காலத்தினுள் வழங்குதல் ரவண்டும்.

ஆவையாளரினால்

4. கபாய்யான அல்லது தவைான கூற்று
உள்நாட்டு இவைவரி ெட்ைத்தின் பிரிவு 181ற்கு அவமவாக, வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்திற்கு
வழங்கப்பட்ை பிேகைனம், கூற்று அல்லது ொன்றிதழ் வரி அலுலவலர்களுக்கு வழங்கப்பட்ைதாக
கருதப்படுகின்ைதுைன் முக்கியமான விையம் கதாைர்பாக கபாய்யான அல்லது தவைானவற்வை
வழங்கியிருந்தால் அதற்கு தண்ைம் விதிக்கப்படும்.

5. வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனம் என்பவற்றினால் மபணமவண்டிய பதிமவடுகள் ேற்றும்
அவர்களுவடய கடப்பாடுகள்
i.

நிறுத்திவவத்தல் வரிவய அல்லது முற்பை வருமான வரிவயக் கழித்த ஒவ்கவாரு வங்கியும்
அல்லது நிதி நிறுவனமும் உள்நாட்டு
இவைவரி ஆவையாளர் நாயகத்தின் கீழ்
நிறுத்திவவத்தல் முகவோக பதிவுகெய்து ககாள்ளல் ரவண்டும். பதிவிவனப் கபற்றுக்
ககாள்ளாவிட்ைால், நிறுத்திவவத்தல் வரிவய அல்லது முற்பை வருமான வரிவயக்
கழிப்பதற்கு 30 நாட்களுக்கு பிந்தாமல் உள்நாட்டு இவைவரி ஆவையாளரிைமிருந்து
பதிவிலக்கத்திவனப் கபற்றுக்ககாள்ளல் ரவண்டும்.

ii.

முற்பை வருமான வரிவயக் கழிக்கும் ரநாக்கத்திற்காக எந்தகவாரு வங்கியும் அல்லது நிதி
நிறுவனமும் ரவகைாரு பதிவிவன ரமற்ககாள்ள ரவண்டிய அவசியம் இல்வல
என்பதுைன், அவர்கள் நிறுத்தி வவத்தல் முகவோகப் கபற்றுக்ககாண்ை பதிவின் கீழ்
அதவனத் கதாைே முடியும்.

iii.

அந்த ஆட்கள், அவனத்து நிறுத்திவவத்தல் வரி அல்லது முற்பை வருமான வரிக்
ககாடுப்பனவுகள் கதாைர்பாக ககாடுக்கப்பட்ை மாதிரிக்கவமவாக (தயவுகெய்து
இவைப்பு 4ஐப் பார்க்கவும்) உரிய பதிரவடுகவளப் ( அவர்களினால் கபைப்பட்ை
பிேைனங்கள் உள்ளைங்களாக) ரபணுதல் ரவண்டும்.

iv.

நிறுத்திவவத்தல் வரி மற்றும் முற்பை வருமான வரி மீது வருைாந்த பிேகைனத்திற்கான
அட்ைவவைகள் ெமர்ப்பிக்கப்படுதல் ரவண்டும். அத்துைன் அந்த அட்ைவவைகள்
கமன்பிேதி வடிவில் (Excel csv format)ெமர்ப்பிக்கப்படுதல் ரவண்டும் என்பதுைன்,
பதிவுகளின் எண்ணிக்வக 20ஐ விைக் குவைவாக இருப்பின் வன்பிேதிவய ெமர்ப்பிக்க
முடியும்.

ஏ.நதுன் குருமக
உள்நாட்டு இவைவரி ஆவணயாைர் நாயகம்
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இவணப்பு 1

உள்நாட்டு இவைவரித் திவணக்கைம்
……………………………..
……………………………...
……………………………...
(வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்தின் கபயர் ேற்றும் முகவரி)
கணக்கு இலக்கம்/ கணக்கு இலக்கங்கள் …………………………………………….
வரிேதிப்பீட்டாண்டு: …………………………………

வதிவற்ை இலங்வக பிரவையான தனியாளினால் வங்கி அல்லது நிதி
நிறுவனத்திற்கு வழங்கும் பிரகடனம்
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… (பிேகைனப்படுத்துபவரின்
முகவரி)யில் வசிக்கும்
………………………………………………………………………………(பிேகைனப்படுத்து
பவரின் முழுப்கபயர்) ஆகிய நான், இதனுைாக கீழ்வருமாறு பிேகைனப்படுத்துகின்ரைன்.
நான் ஒர் இலங்வகப் பிேவஜ (இலங்வக பிேஜா உரிவமச் ெட்ைத்தின்படி). ஆனால் இலங்வகயில்
வதிவவக் ககாண்டிருக்கவில்வல (2017ம் ஆண்டு 24ம் இலக்க உள்நாட்டு இவைவரிச் ெட்ைத்தின்
ஏற்பாடுகளுக்கு அவமவாக). *
நான், ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… (வவப்பாளரின் முகவரி)யில்
வசிக்கும் திரு/திருமதி/கெல்வி ………………………………………………………………
………………………………………………………………… (வவப்பாளரின் முழுப்கபயர்)
அவர்களின் உரியஅங்கீகாேம் கபற்ை முகவர்/ ெட்ைத்தேணி*. அவர் ஒர் இலங்வகப் பிேவஜ
(இலங்வக
பிேஜா
உரிவமச்
ெட்ைத்தின்படி).
ஆனால்
இலங்வகயில்
வதிவவக்
ககாண்டிருக்கவில்வல (2017ம் ஆண்டு 24ம் இலக்க உள்நாட்டு இவைவரிச் ெட்ைத்தின்
ஏற்பாடுகளுக்கு அவமவாக). *
ரமற்குறிப்பிட்ை வரிமதிப்பீட்ைாண்டில் கிவைக்கப்கபறும் எனது/ அவரின் வரி மதிக்கத்தக்க
வருமானம் ( இலஙவகயிலுள்ள ஏவனய மூலங்களில் இருந்து கிவைக்கப் கபறும் வருமானங்கள்
உள்ளைங்களாக) ரூபா 3,000,000 விஞ்சும்.
அதனால், தயவுகெய்து ரமற்குறித்த வரிமதிப்பீட்ைாண்டுக்கு கமாத்த வட்டிக் ககாடுப்பனவின்
விஞ்சும் கதாவகயான ரூபா.............................. மீது நிறுத்திவவத்தல் வரிவயக் கழிக்கவும்.
[=ரூபா. 3,000,000 – இந்த வட்டிவயத் தவிர்த்து இலங்வகயிலிருந்து வரும் ஏவனய மூலங்களில்
இருந்தான வருமானம் (ஏவனய மூலங்களில் இருந்தான வருமானம் ரூபா 3 மில்லியவன விைக்
குவைவாயின்)] *
6

வவப்பாைரின்,
கடவுச் சீட்டு இலக்கம் ேற்றும் வழங்கிய நாடு …………………………………………

இலங்வகயின் மதசிய அவடயாை அட்வட இலக்கம் (ஏதுமிருப்பின்) ...................................

வரிகேலுத்துனர் அவடயாை அட்வட இலக்கம் (ஏதுமிருப்பின்)..............................
வதிவிட நாடு ……………………………………………….
என்னால் ரமற்குறிப்பிட்ை பிேகைனம் உண்வமயானவவ மற்றும் ெரியானவவ என்பவத
உறுதிப்படுத்துகின்ரைன்.

.....................................
திகதி

.......................................................
பிரகடனப்படுத்துபவரின் வககயாப்பம்

(*தயவுகேய்து கபாருத்தேல்லாதவற்வை நீக்கிவிடவும்)

குறிப்பு

உள்நாட்டு இவைவரி ெட்ைத்தின் பிரிவு 181ற்கு அவமவாக, வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்திற்கு
வழங்கப்பட்ை பிேகைனம், கூற்று அல்லது ொன்றிதழ் வரி அலுலவலர்களுக்கு வழங்கப்பட்ைதாக
கருதப்படுகின்ைதுைன் முக்கியமான விையம் கதாைர்பாக கபாய்யான அல்லது தவைானவற்வை
வழங்கியிருந்தால் அதற்கு தண்ைம் விதிக்கப்படும்.
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இவணப்பு 2 (a)

உள்நாட்டு இவைவரித் திவணக்கைம்
……………………………..
……………………………...
……………………………...
(வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்தின் கபயர் ேற்றும் முகவரி)
கணக்கு இலக்கம்/ கணக்கு இலக்கங்கள் …………………………………………….
வரிேதிப்பீட்டாண்டு: …………………………………

வதிவிட தனியாளினால் வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்திற்கு
வழங்கப்படும் பிரகடனம்
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(பிேகைனப்படுத்துபவரின்
முகவரி)யில்
வசிக்கும்
………………………………………………………………………………(பிேகைனப்படுத்து
பவரின் முழுப்கபயர்) ஆகிய நான், இதனுைாக கீழ்வருமாறு பிேகைனப்படுத்துகின்ரைன்.
நான் இலங்வகயில் வதிவவக் ககாண்டுள்ளதுைன் (2017ம் ஆண்டு 24ம் இலக்க உள்நாட்டு
இவைவரிச் ெட்ைத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு அவமவாக) ரமற்குறிப்பிட்ை வரிமதிப்பீட்ைாண்டில்
கிவைக்கப்கபறும் எனது வரி மதிக்கத்தக்க வருமானம் ( ஏவனய மூலங்களில் இருந்து கிவைக்கப்
கபறும் வருமானங்கள் உள்ளைங்களாக) ரூபா 3,000,000 விஞ்சும்.
அதனால்,
தயவுகெய்து
ரமற்குறிப்பிட்ை
வரிமதிப்பீட்ைாண்டுக்கு
எனது
வட்டிக்
ககாடுப்பனவுகளின் மீது முற்பை வருமான வரிவயக் கீழ்வருமாறு கழிக்குமாறு
ரகட்டுக்ககாள்கின்ரைன்.
வரிேதிப்பீட்டாண்டுக்கு
ேதிப்பிடப்பட்ட வரிேதிக்கத்தக்க
வருோனம்.
(ரூபா)

வீதம்

3,000,000 – 6,000,000
6,000,001 – 9,000,000
9,000,001 ேற்றும் மேல்

முற்பண வருோன வரி
கழிப்பனவு மநாக்கத்திற்காக
கருத்தில் ககாள்ைப்பட
மவண்டிய கதாவக
(ரூபா)
*
*

6%
12%
18%
*உச்ெளவாக ரூபா 3.000,000
ரதசிய அவையாள அட்வை இல. .............................................
வரி கெலுத்துனர் அவையாள அட்வை இலக்கம் ...........................................

என்னால் ரமற்குறிப்பிட்ை பிேகைனம் உண்வமயானவவ மற்றும் ெரியானவவ என்பவத
உறுதிப்படுத்துகின்ரைன்.
எனது வதிவிை நிவலயில் ஏரதனும் மாற்ைங்கள் ஏற்பட்ைால், அந்த மாற்ைம் நிகழ்ந்தவுைன்
அறியத்தருரவன்.
.....................................
திகதி

.......................................................
பிரகடனப்படுத்துபவரின் வககயாப்பம்
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இவணப்பு 2(b)

உள்நாட்டு இவைவரித் திவணக்கைம்
……………………………..
……………………………...
……………………………...
(வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்தின் கபயர் ேற்றும் முகவரி)
கணக்கு இலக்கம்/ கணக்கு இலக்கங்கள் …………………………………………….
வரிேதிப்பீட்டாண்டு: …………………………………

வதிவிட உருவங்களினால்
வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்படும் பிரகடனம்
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………(உருவகத்தின்
பதிவுகெய்யப்பட்ை

அலுவலகத்வதக்

முகவரி)யில்

ககாண்டு

இயங்கும்

…………………………………………………………………………………………………
(உருவகத்தின் கபயர்) எனும் நிறுவனத்தில் .................................................................... (பதவி) ஆக
……………………………………………………………………

இருக்கும்

(பிேகைனப்படுத்துபவர், முகாவமயாளர், பணிப்பாளர், கெயலாளர் அல்லது உருவகத்தின்
அதிகாேம்

கபற்ை

அலுவலரின்

பிேகைனப்படுத்துகின்ரைன்.

இந்த

முழுப்கபயர்)
நிறுவனம்

நான்,

இலங்வகயில்

இதனுைாக

கீழ்வருமாறு

வதிவவக்

ககாண்டுள்ள

நிறுவனமாவதுைன் (2017ம் ஆண்டு 24ம் இலக்க உள்நாட்டு இவைவரிச் ெட்ைத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு
அவமவாக) ரமற்குறிப்பிட்ை வரிமதிப்பீட்ைாண்டில்

இந்த நிறுவனம் வரிமதிக்கத்தக்க

வருமானத்வத உவழத்துக் ககாள்ளக்கூடும்.
அதனால்,
தயவுகெய்து
ரமற்குறிப்பிட்ை
வரிமதிப்பீட்ைாண்டுக்கு
எனது
வட்டிக்
ககாடுப்பனவுகளின் மீது முற்பை வருமான வரிவயக் கீழ்வருமாறு கழிக்குமாறு
ரகட்டுக்ககாள்கின்ரைன்.
உருவகத்தின் வவக

வரி வீதம்

பங்குடவே
தர்ே தாபனம்
ஊழியர் நம்பிக்வக நிதியம்,மேேலாப நிதியம், ஒய்வூதிய நிதியம்
அல்லது முடிவுறுத்தல் நிதியங்கள்
வதிவிட கம்பனிகள் உள்ைடங்கைாக ஏவனய
வதிவிட
உருவகங்கள்

6%
14%
14%
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24%

ககாடுப்பனவுத்
கதாவக (ரூபா)*

*(பணிப்புவர வழங்குபவரினால் குறித்துவரக்கப்பட்ட ககாடுப்பனவின் மீது முற்பண நிறுத்தி
வவத்தல் வரி பிரமயாகிக்கப்படுதல் மவண்டும். )
உருவகத்தின் வவக: பங்குடவே/ தர்ே நிறுவனம்/ ஊழியர் நம்பிக்வக நிதியம்/ ஊழியர் மேேலாப
நிதியம்/ ஓய்வூதிய நிதியம்/ ஊழியர் மேவவ முடிவுறுத்தல் நிதியங்கள்/ கம்பனி/ கூட்டுத்தாபனங்கள்/
ஏவனய உருவகம்…………………………………………………. (தயவுகேய்து உருவகத்தின்
வவகவயக் குறிப்பிடவும் அல்லது கபாருத்தேற்ைவற்வை நீக்கி விடவும்)

வரி கெலுத்துனர் அவையாள அட்வை இலக்கம் ...........................................
என்னால் ரமற்குறிப்பிட்ை பிேகைனம் உண்வமயானவவ மற்றும் ெரியானவவ என்பவத
உறுதிப்படுத்துகின்ரைன்.

.....................................
திகதி

.......................................................
பிரகடனப்படுத்துபவரின் வககயாப்பம்
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இவணப்பு 3(a)

ொன்றிதழ் இலக்கம் / கதாைர் இலக்கம்: …………………………………………
நிறுத்திவவத்தல் முகவரின் வரிகெலுத்துனர் இலக்கம்:…………………………………….

முற்பண வருோன வரிக் கழிப்பனவுச் ோன்றிதழ்
வங்கி / நிதி நிறுவனத்தின் கபயர் மற்றும் முகவரி
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
கபறுபவரின் கபயர் மற்றும் முகவரி:
……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
பிேகைனத்தின் குறிப்பு இலக்கம் ………………………………………………………
ரதசிய அவையாள அட்வை இலக்கம்/ கைவுச் சீட்டு இலக்கம் / வரி கெலுத்துனர் இலக்கம் .…………………
காலம்: இருந்து: …………………… வவே: ……………………………….
கமாத்தக் ககாடுப்பனவுத் கதாவக (ரூபா): ……………………………………..
ஆளின் வவக

பிரமயாகிக்கப்பட்ட
வீதம்

வதிவுள்ள
தனியாள்

6%
12%
18%

வதிவுள்ள
உருவகம்

6%
14%
24%

முற்பண வருோன
வரிக்கு உரிய
கதாவக (ரூபா)

கழிக்கப்பட்ட
முற்பண வருோன
வரித் கதாவக
(ரூபா)

ஏவனயவவ
கோத்தம்
…………………………………

………………………

அதிகாேம்கபற்ை அலுவலரின் கபயர் மற்றும் வககயாப்பம்
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திகதி

இவணப்பு 3(b)

ொன்றிதழ் இலக்கம் / கதாைர் இலக்கம்: …………………………………………
Annexure 3
நிறுத்திவவத்தல் முகவரின் வரிகெலுத்துனர் இலக்கம்:…………………………………….
Advance Income Tax (AIT) Deduction

நிறுத்திவவத்தல் வரிக் கழிப்பனவுச் ோன்றிதழ்

Following schedule shall be prepared for AIT deduction from any person including the
வங்கி /payments
நிதி நிறுவனத்தின்
கபயர் மற்றும்
முகவரி
made to person
who have
not furnished the declaration or not deducted tax from the
…………………………………………………………………………………………………………………
periodic payments.
…………………………………………………………………………………………………………………

Gross amount paid (other than VAT)

கபறுபவரின் கபயர் மற்றும் முகவரி:

Amount considered for deduction

Account Number (for interest)

TIN/ NIC or Passport Number

……………………………………………………………………………………………………………...

Certificate Reference

Declaration Reference

Nature of Payment

பிேகைனத்தின் குறிப்பு இலக்கம் ………………………………………………………

Amount of Tax Deduction

Declaration Received (Y/N)

………………………………………………………………………………………………………………

Payment Period

Serial Number

ரதசிய அவையாள அட்வை இலக்கம்/ கைவுச் சீட்டு இலக்கம் / வரி கெலுத்துனர் இலக்கம் (இலங்வக)

Tax Rate

Address

Name

.…………………....................................................................................................................................
காலம்: இருந்து: …………………… வவே: ……………………………….

கமாத்தக் ககாடுப்பனவுத் கதாவக (ரூபா): ……………………………………..
ஆளின் வவக

நிறுத்திவவத்தல்
வீதம் %

நிறுத்திவவத்தல்
வரிக்கு உரிய
கதாவக (ரூபா)

கழிக்கப்பட்ட
நிறுத்திவவத்தல்
வரித் கதாவக
(ரூபா)

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

…………………………………

………………………

அதிகாேம்கபற்ை அலுவலரின் கபயர் மற்றும் வககயாப்பம்
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…………………………………………….
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ோன்றிதழ் இலக்கம் (வழங்கப்பட்டால்)

கதாவக

ககாடுப்பனவு கேய்யப்பட்ட மதறிய

கழிக்கப்பட்ட வரித் கதாவக

கதாவக
வரி வீதம்

கழிப்பனவுக்கு கருத்தில் ககாள்ைப்பட்ட

கதாவக
பிரகடன குறிப்பு இலக்கம்

ககாடுப்பனவு கேய்யப்பட்ட கோத்தத்

ககாடுப்பனவுக் காலம்

கணக்கு இலக்கம்

இலக்கம்

மதசிய அவடயாை அட்வட/ கடவுச்சீட்டு

வரிகேலுத்துனர் அவடயாை அட்வட /

முகவரி

கபயர்

கதாடர் இலக்கம்
முற்பண வருோன வரிக் கழிப்பனவுக்கு கீழ்வரும் அட்டவவண தயாரிக்கப்படுதல் மவண்டும்

WHT Certificate Reference

கதாவக

ககாடுப்பனவு கேய்யப்பட்ட மதறிய

கழிக்கப்பட்ட வரித் கதாவக

கதாவக
வரி வீதம்

இலக்கம்
கழிப்பனவுக்கு கருத்தில் ககாள்ைப்பட்ட

மதசிய அவடயாை அட்வட/ கடவுச்சீட்டு
வரி இவேவாவணச் ோன்றிதழ் குறிப்பு
இலக்கம்

கதாவக
வரிகேலுத்துனர் அவடயாை அட்வட /

ககாடுப்பனவு கேய்யப்பட்ட கோத்தத்

ககாடுப்பனவுக் காலம்

கணக்கு இலக்கம்
9s

not
பிரகடன குறிப்பு இலக்கம் (பிரவை)

இலங்வகப் பிரவையா அல்லது இல்வலயா

வதிவிட நாடு

கபறுபவரின் முகவரி

கபறுபவரின கபயர்

கதாடர் இலக்கம்

இவணப்பு 4

நிறுத்தி வவத்தல் வரி / முற்பண வருோன வரிக் கழிப்பனவு

கீழ்வரும் அட்டவவண வதிவற்ை நபர்களுக்கு வட்டிக் ககாடுப்பனவவ மேற்ககாள்ளும் மபாது

தயாரிக்கப்படுதல் மவண்டும்.

