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நிறுத்திவைத்தல் முகைர்களுக்கான சுற்றுநிருபம்

நிறுத்திவைத்தல் ைரி ேற்றும் முற்பண ைருோன ைரி
என்பனைற்வைக் கழித்தல்
இந்த சுற்றுநிருபம், எவரேனும் ஆள ொருவருக்கு, ள ொத்தர், ளவகுமதி, பந்தயம் மற்றும்
சூதொட்டம் என்பவற்றிலிருந்து ஏரதனும் ளவற்றித்ளதொகை, ரதசிய இேத்தினக்ைல் மற்றும்
ஆபேண அதிைொேசகபயினொல் நடொத்தப்படும் ஏ த்தில் விற்பகன ளசய்யும் இேத்தினக்ைல்
விற்பகனயொ ருக்கு ளைொடுப்பனவு ளசய்ய ரவண்டிய விற்பகன விக , வங்கி அல் து நிதி
நிறுவனம் அல் ொத ஏகனய ஆளினொல் ளசலுத்தப்படும் வட்டி அல் து ைழிப்பனவு, பங்கி ொபம்,
விதிப்பனவு, இயற்கை வ க் ளைொடுப்பனவு, வொடகை, அேசுறிகமப்பணம், ைட்டுப் பணம்,
ஒய்வூதியக் ளைொடுப்பனவு அல் து ஏரதனும் ஏகனய அகதளயொத்த ளைொடுப்பனவுைக க்
ளைொடுப்பனவு ளசய்கையில் அதிலிருந்து நிறுத்திவைத்தல் ைரி அல் து முற்பண ைருோன
ைரிவைக் ைழிப்பதற்கு 2017ம் ஆண்டு 24ம் இ க்ை உள்நொட்டு இகைவரிச் சட்டத்திற்கு
ரமற்ளைொள் ப்படும் முகையொன முன்ளமொழிவுத் திருத்தங்ைளுக்கு பொேொளுமன்ைத்தின்
அங்கீைொேத்திற்குட்பட்டு, நிதி அகமச்சினொல் வழங்ைப்பட்ட அறிவுறுத்தல்ைளுக்கு அகமவொை
உள்நொட்டு இகைவரி ஆகணயொ ரினொல் 06.04.2020ம் திைதி ளவளியிடப்பட்ட இ க்ைம்
PN/IT/2020 - 03 (திருத்தப்பட்ட) அறிவித்தலின் ஊடொை அறிவிக்ைப்பட்ட முன்ளமொழியப்பட்ட
மொற்ைங்ைளின் பிேரயொைம் ளதொடர்பொை வசதியளிப்பதற்கு
நிறுத்திகவத்தல் முைவர்ைளுக்கு
வி க்ைக்குறிப்புைக யும் வழிைொட்டல்ைக யும் ளைொண்டுள் து.
இந்தச் சுற்றுநிருபம் 01 ஏப்பிேல் 2020ம் திைதி ளதொடக்ைம் ளசயல்வலுப் ளபறும்.

அ. நிறுத்திவைத்தல் ைரிக்குரிை ககாடுப்பனவுகள்
i.

எவரேனும் வதிவற்ை ஆள ொருவருக்கு வி க்ைளிப்பு ளதொகைகயத் தவிர்த்து இலங்வகயில்
மூலத்வதக் ளைொண்ட ஏரதனும் ளைொடுப்பனவுைக ரமற்ளைொள்கையில் நிறுத்திகவத்தல்
வரிகயக் ைழித்தல் ரவண்டும்.

ii.

எவரேனும் ஆள ொருவருக்கு (வதிவுள் அல் து வதிவற்ை) ள ொத்தர், ளவகுமதி, பந்தயம்
மற்றும் சூதொட்டம் என்பவற்றிலிருந்து ஏரதனும் ளவற்றித்ளதொகைகய அல் து ரதசிய
இேத்தினக்ைல் மற்றும் ஆபேண அதிைொேசகபயினொல் நடொத்தப்படும் ஏ த்தில் விற்பகன
ளசய்யும் இேத்தினக்ைல் விற்பகனயொ ருக்கு ளைொடுப்பனவு ளசய்ய ரவண்டிய விற்பகன
விக கயக் ளைொடுப்பனவு ளசய்கையில் நிறுத்திகவத்தல் வரிகயக் ைழித்தல் ரவண்டும்.
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1.

ககாடுப்பனவு ைவககள் ேற்றும் நிறுத்திவைத்தல் ைரி வீதங்கள்

i.

எவரேனும் ஆள ொருவருக்கு ள ொத்தர், ளவகுமதி, பந்தயம் மற்றும் சூதொட்டம்
என்பவற்றிலிருந்து ஏரதனும் ளவற்றித்ளதொகைகய ளைொடுப்பனவு ளசய்யும் ரபொது
அத்ளதொகையின் மீது 14% வீதம் நிறுத்திகவத்தல் வரியொை ைழிக்ைப்படுதல் ரவண்டும்.
எனினும் ள ொத்தரில் இருந்து ளபற்றுக்ளைொண்ட ளவற்றித்ளதொகை ரூபொ 500,000ஐ
விஞ்சவில்க எனில், அது நிறுத்திகவத்தல் வரிக்குட்படமொட்டொது.

ii.

ரதசிய இேத்தினக்ைல் மற்றும் ஆபேண அதிைொேசகபயினொல் நடொத்தப்படும் ஏ த்தில்
விற்பகன ளசய்யும் இேத்தினக்ைல் விற்பகனயொ ருக்கு ளைொடுப்பனவு ளசய்ய ரவண்டிய
விற்பகன விக கயக் ளைொடுப்பனவு ளசய்கையில் அவ்விக யின் மீது 2.5% வீதம்
நிறுத்திகவத்தல் வரியொை ைழிக்ைப்படுதல் ரவண்டும்.

iii.

ஒரு வதிவுள் ஆள ொருவரினொல் எவரேனும் வதிவற்ை ஆள ொருவருக்கு, இலங்வகயில்
மூலத்வதக் ளைொண்ட விதிப்பனவு, இயற்கை வ க் ளைொடுப்பனவு, வொடகை,
அேசுரிகமப்பணம், ைட்டுப் பணம், ஒய்வூதியக் ளைொடுப்பனவு
அல் து ஏரதனும்
அகதளயொத்த ஏகனய ளைொடுப்பனவுைக
(வி க்ைளிக்ைப்பட்ட ளதொகை தவிர்த்து)
ரமற்ளைொள்கையில் அத்ளதொகையின் மீது 14% வீதம் நிறுத்திகவத்தல் வரியொை
ைழிக்ைப்படுதல் ரவண்டும்.

iv.

எவரேனும் வதிவற்ை ஆள ொருவருக்கு, இலங்வகயில்
மூலத்வதக் ளைொண்ட வட்டி
(வி க்ைளிக்ைப்பட்ட வட்டி தவிர்த்து), ைழிப்பனவுைக ளைொடுப்பனவு ளசய்யும் ரபொது
அத்ளதொகையின் மீது 5% வீதம் நிறுத்திகவத்தல் வரியொை ைழிக்ைப்படுதல் ரவண்டும்

v.

ஒரு வதிவுள் ஆள ொருவரினொல் எவரேனும் வதிவற்ை ஆள ொருவருக்கு, 85(2) ஆம் பிரிவு
மற்றும் 2018, ஏப்பிேல் 01 ஆம் திைதிய 2064/51 ஆம் இ க்ை அதி விரசட வர்த்தமொனப்
பத்திரிகையின் கீழ் நி ம், ைடல், வொன் ரபொக்குவேத்து அல் து ளதொக ளதொடர்பு
ரசகவைள் ளதொடர்பில் ளைொடுப்பனவு ஒன்கை ரமற்ளைொள்ளும் ரபொது, ஏற்புகடய
இேட்கட வரி விதிப்பு வி க்ைளிப்பு ஒப்பந்தத்தின் ஏற்பொடுைளுக்கு அகமவொை அந்த
ளைொடுப்பனவு 2% நிறுத்திகவத்தல் வரிக்குட்படும்.

2.

இரட்வை ைரி விதிப்பு தவிர்ப்பு ஒப்பந்தத்தின் ஏற்பாடுகவைப் பிரமைாகித்தல்.
இ ங்கைக்கும் வதிவற்ை நபரின் நொட்டிற்கும் இகடயில் ைொணப்படும் இேட்கட வரி
விதிப்பு தவிர்ப்பு ஒப்பந்தத்தின் ஏற்பொடுைளுக்கு அகமவொை, வட்டியின் மீது குகைந்த
நிறுத்தி கவத்தல் வீதம் (ரமர
1ல் குறிப்பிட்ட வீதங்ைளுடன் ஒப்பிட்டு)
பிேரயொகிக்ைப்படுதல்
ரவண்டும்.
வதிவற்ை
நபளேொருவருக்கு
அவ்வொைொன
ளைொடுப்பனவுைக
ரமற்ளைொள்ளும்
ஆள ொருவர்
உள்நொட்டு
இகைவரித்
திகணக்ை த்திடமிருந்து வரி இகசவொகணச் சொன்றிதகழப் ளபற்றுக் ளைொள்வதற்கு
ரவண்டப்படுவதுடன், அவ்வொைொன வரி இகசவொகணச் சொன்றிதழ் வழங்ைப்பட்டொல்
மட்டுரம குகைந்த வீதம் ைவனத்தில் ளைொள் ப்படும்.

3. நிறுத்திவைத்தல் ைரிவை கழிக்கும் மபாது பின்பற்ை மைண்டிை நவைமுவைகள்
ளைொடுப்பனவு ளசய்ய ரவண்டிய ளபறுமதி ரசர் வரி (உள்நொட்டு இகைவரி ஆகணயொ ர்
நொயைத்திற்கு) தவிர்ந்த ளமொத்தத் ளதொகை, நிறுத்தி கவத்தல் வரிக்ைொன ளைொடுப்பனவுத்
ளதொகையொைக் ைருதப்படும்.
i.

எவரேனும் ஆள ொருவர், வதிவற்ை ஆள ொருவருக்கு உரிய
ளைொடுப்பனவின்
(நிறுத்திகவத்தல் வரிகய ைழிப்பதற்கு முன்) ளமொத்தத் ளதொகைகய அனுப்ப விரும்பின்,
அந்த ளதொகை நிைேத் ளதொகையொைக் ைருதப்படுவதுடன், நிறுத்திகவத்தல் வரியொனது
கூட்டப்பட்ட ளதொகை மீதொன அடிப்பகடயில் ைணிப்பீடு ளசய்யப்படுதல் ரவண்டும்.
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ii.

அனுப்பும் திைதியில் ளவளிநொட்டு நொணயத்கத இ ங்கை ரூபொவிற்கு மொற்றும் ளபொழுது,
இ ங்கை மத்திய வங்கியின் இகணயத்த த்தில் ளவளியிடப்பட்ட நொணயப் பரிமொற்ைல்
வீதத்கதப் ( விற்ைல் வீதம்) பிேரயொகித்தல் ரவண்டும்.

iii.

முதலீடொனது இன்ளனொரு ஆளுடன்
கூட்டொை ளசொந்தமொனதொை இருந்தொல், உரிய
ளைொடுப்பனவொனது கூட்டு உரிகமயொ ர்ைளிகடரய அவர்ைளின் விருப்பத்திற்கு
அகமவொை பிரிக்ைப்படுதல் ரவண்டும். கூட்டு உரிகமயொ ர்ைளின் விருப்பத்கத அறிய
முடியொத ரவக யில் அகவ சமமொனகவயொை ைருதப்படும்.

4. விலக்களிக்கப்பட்ை ைருோனம்
i.

இ ங்கையில் வதியும் எவரேனும் ஆள் ஒருவருக்கு அல் து இ ங்கை அேசொங்ைத்திற்கு,
இ ங்கைக்கு ளவளியிலுள் ஆள் ஒருவரினொல் வழங்ைப்பட்ட ஏரதனும் ைடன் மீது
திேளுகின்ை அல் து ளபைப்பட்ட வட்டி (2018.04.01 இலிருந்து ளசயல்வலுப்ளபறும்)

ii. ஓர் வதிவுள் ைம்பனியொல், அந்த வதிவுள் ைம்பனிக்கு அல் து பிறிளதொரு வதிவுள்
ைம்பனிக்கு அங்ைத்தவருக்கு நீடிக்ைத்தக்ை அந்த சொற்ைப்படத்தக்ை அல் து ளபைப்பட்ட
பங்கி ொபம் ளசலுத்தப்பட்ட பங்கி ொபம்.
iii. பிரிவு 84ற்கு அகமவொை, ஓர் வதிவுள் ைம்பனியொல், அந்த வதிவுள் ைம்பனிக்கு அல் து
பிறிளதொரு வதிவுள் ைம்பனிக்கு அங்ைத்தவருக்கு நீடிக்ைத்தக்ை அந்தச் சொற்ைப்படத்தக்ை
அல் து ளபைப்பட்ட பங்கி ொபம் ளசலுத்தப்பட்ட பங்கி ொபம்.
iv. வதிவற்ை ஆள ொருவேொகிய
ளசலுத்தப்பட்ட பங்கி ொபம்
v.

அங்ைத்தவர்

ஒருவருக்கு

வதிவுள்

ைம்பனியொல்

2012 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இ க்ை நிதிச் சட்ட்தின் IV ஆம் பகுதியின் ஏற்பொட்டுக்ைகமவொை
ஒன்று அல் து அதற்கு ரமற்பட்ட பின்வரும் வியொபொேத்தில் ஈடுபட்டுள் மற்றும் 1978 ஆம்
அண்டின் 4 ஆம் இ க்ை இ ஙகை முதலீட்டுச் சகபயின் கீழ் தொபிக்ைப்பட்ட இ ங்கை
முதலீட்டுச் சகபயுடன் ஒப்பந்தத்தின் ைருத்துக்ைகமவொன வதிவிட ைம்பனி ஒன்றினொல்
ளசலுத்தப்பட்ட பங்கி ொபம்:(i) இைக்குமதி, சிறிய வி ொன பதனிடுகை மற்றும் மீள் ஏற்றுமதிகய
உட்படுத்துகின்ை ை ஞ்சிய வர்த்தைம்;
(ii) பண்டங்ைள் ஒரு நொட்டிலிருந்து ளபறுகை ளசய்யப்படக் கூடியவிடத்து அல் து
ஒரு
நொட்டில்
உற்பத்திளசய்யப்பட்டு
அவற்கை
இ ங்கையுனுள்
ளைொண்டுவேொமல் ரவளைொரு நொட்டுக்குக் ைப்பர ற்ைப்படக் கூடியவிடத்து
ைகேைடந்த வியொபொேம்;
(iii) ளவளிநொடுைளிலுள்
வழங்குதல்;

வொடிக்கையொ ர்ைளுக்கு முன்னிறுதிச் ரசகவைக

(iv) நிதிசொர்
வழங்குகைத்
ளதொடகேயினம்
மற்றும்
ளதொழிற்பொடுைக யும் முைொகம ளசய்வதற்ைொன முன்னிக
தக கமயலுவ ை ளதொழிற்பொடுைள்;

சிட்கடயிடும்
வொங்குநர்ைளின்

(v) இ ங்கையில் பிணிக்ைப்பட்ட குதம் அல் து பல்நொட்டுத் திேட்டுகை ரபொன்ை
தைவுப் ளபொருத்தமொன ரசகவைள்..
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vi.

பின்வருவனவற்ைொல் ளபைப்பட்ட ளதொகைைள்
அ.
இேொஜதந்திே விடுபட்டுரிகமச் சட்டத்தின் அல் து அதகனளயொத்த
சட்டளமொன்றின்
கீழ்
குறித்துகேக்ைப்பட்ட
அ வு
ளவளிநொளடொன்றின் அல் து ளவளிநொட்டு ஆட்பு ளமொன்றின் அேசொங்ைம்

வகே

ஆ.
இேொஜதந்திே விடுபட்டுரிகமச் சட்டம் ஒன்று அல் து அதகனளயொத்த
சட்டளமொன்று அல் து ஒழுங்ைகமப்பு மற்றும் இ ங்கை அேசொங்ைத்திற்கிகடயி ொன
உடன்படிக்கைளயொன்றின் கீழ் குறித்துகேக்ைப்பட்ட அ வு
வகே சர்வரதச
ஒழுங்ைகமப்ளபொன்று, ஆயின் உடன்படிக்கையின் கீழொன வி க்ைளிப்பு இேொஜதந்திே
விடுபட்டுரிகமச் சட்டம் அல் து அதகனளயொத்த சட்டத்கதயும் விட பேந்ததொைவிருத்தல்
ரவண்டும்.
vii. எவரேனும் வதிவற்ை ஆள ொருவர் ஆய்வுகூட ரசகவைள் அல் து நியம சொன்றுபடுத்தல்
ரசகசைளின் ஊடொை ளபற்றுக்ளைொண்ட ஏரதனும் ளதொகை;
viii. ள ொத்தரில் இருந்து ளபற்றுக்ளைொண்ட ளமொத்த ளவற்றித்ளதொகை
விஞ்சொதரவக யில்.

ரூபொ 500,000ஐ

ஆ. முற்பண வருமொன வரி
எவரேனும் வதிவிட ஆள ொருவருக்கு ளைொடுப்பனவு ளசய்யப்படும் ஏரதனும் வட்டி,
ைழிப்பனவு, பங்கி ொபம், விதிப்பனவு, இயற்கை வ க் ளைொடுப்பனவு, வொடகை,
அேசுரிகமப்பணம், ைட்டுப் பணம், ஒய்வூதியக் ளைொடுப்பனவு அல் து ஏரதனும் ஏகனய
அகதளயொத்த ளைொடுப்பனவுைளுக்கு அந்த ஆளினொல் வழங்ைப்படும் சம்மதத்தின்
கீழ்
முற்பண வருமொன வரியிகன ைழிக்ை முடியும். சம்மதம்
வழங்ைப்படொவிட்டொல்
வருமொன முற்பண வரியிகனக் ைழிக்ை முடியொது.

1. நிறுத்திவைத்தல் முகைருக்கான பிரகைனம்
இ ங்கையில்
மூ த்கதக்
ளைொண்டுள்
ரமற்குறித்த
ளைொடுப்பனவுைக ப்
(வி க்ைளிக்ைப்பட்ட ளதொகைைள் தவிர்த்து) ளபற்றுக்ளைொள்ளும் அல் து ஈட்டிக்ளைொள்ளும்
வதிவுள்
ஆள ொருவர், நிறுத்திகவத்தல் முைவருக்கு முற்பண வருமொன வரிகயக்
ைழிப்பதற்ைொன தனது சம்மதத்கத வழங்ைப்பட்ட மொதிரிக்கு அகமவொை [இகணப்பு 2(a)
ேற்றும் 2(b)] பிேைடனத்கத வழங்ை முடியும்..
1.

கழிப்பனவு வீதங்கள்

ஆள ொருவர் அவரின் பிேைடனத்தில் பிேைடனப்படுத்தியவொறு உரிய வருமொன வீதங்ைக ப்
பிேரயொகித்து முற்பண வருமொன வரிகயக் ைழிக்ை முடியும்.
வதிவிட தனியொள் விடயத்தில், ளைொடுப்பனவுத் ளதொகை மற்றும் அதற்ைொன வீதங்ைள் கீரழ
ளைொடுக்ைப்பட்டுள் ன.
ைட்டியின் கதாவக (ரூபா)
ைருைாந்த கழிப்பனவுகளுக்கு
ோதாந்தக் கழிப்பனவுகளுக்கு
(ே/ஆ)
உச்ச வுவொை ரூபொ 3,000,000 வகே உச்ச வுவொை ரூபொ 250,000 வகே
அடுத்த, ஆனொல் உச்ச வுவொை அடுத்த, ஆனொல், உச்ச வுவொை ரூபொ
ரூபொ 3,000,000 வகே
250,000 வகே
மீதி

மீதி

ைரி வீதம்
6%
12%
18%
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ைதிவிை தனிைாள் தவிர்ந்த ஏவனை ைதிவிை ஆள் விைைத்தில், ளைொடுப்பனவுத் ளதொகை மற்றும்
அதற்ைொன வீதங்ைள் கீரழ ளைொடுக்ைப்பட்டுள் ன.
உருைகத்தின் ைவக

ைரி வீதம்

ககாடுப்பனவுத்
கதாவக (ரூபா)*

பங்குைவே
6%
ைதிவுக் கம்பனிக் ைழங்கப்படும் பங்கிலாபம்
14%
தர்ே தாபனம்
14%
ஊழிைர் நம்பிக்வக நிதிைம்,மேேலாப நிதிைம், ஒய்வூதிை நிதிைம்
14%
அல்லது முடிவுறுத்தல் நிதிைங்கள்
ைதிவிை கம்பனிகள் உள்ைைங்கைாக ஏவனை
ைதிவிை
24%
உருைகங்கள்
*(முற்பண ைருோன ைரிக்காக கழிப்பனவு கேய்ைமைண்டிை கதாவக, பிரகைனப்படுத்துபைரினால்

குறித்துவரக்கப்படுதல் மைண்டும். பணிப்புவர ைழங்குபைரினால் முற்பண ைருோன ைரிவைக்
கழிக்கும் மதவைக்காக விலக்களிக்கப்பட்ை கதாவகவை அகற்ை முடியும்.)

இ. நிறுத்திவைத்தல் ைரி ேற்றும் முற்பண தனிைாள் ைரி என்பைற்றுக்கு
கபாதுைாக பிரமைாகிக்கக்கூடிை ைழிகாட்ைல்
1.

கழிப்பனவு மநரம்
அந்த ஆளுக்கு அந்தத் ளதொகையிகனக் ளைொடுப்பனவு ளசய்யும் ரபொது, வேவு கவக்கும்
ரபொது, மீள் முதலீடு ளசய்யும் ளபொழுது, ஒன்று ரசர்க்கும் ரபொது, மூ தனப்படுத்தும்
ரபொது அல் து கிகடக்ைச் ளசய்யும் ளபொழுது வரிகயக் ைழிக்ை ரவண்டும்

2.

கழிப்பனவு கேய்ைப்பட்ை ைரிக் ககாடுப்பனவு
நிறுத்திகவத்தல் வரிகய அல் து முற்பண வருமொன வரிகயக் ைழித்த ஒவ்ளவொரு
ஆள ொருவரும் / நிறுத்திகவத்தல் முைவரும் அதகன ஒவ்ளவொரு மொதம்
முடிவகடந்ததும்
அதகன
உடனடுத்து வரும்
பதிகனந்து நொட்ைளினுள்
உள்நொட்டு இகைவரி ஆகணயொ ருக்கு
ளைொடுப்பனவு ளசய்தல் ரவண்டும். அக்
ளைொடுப்பனவுக்ைொன வரி
வகைக் குறியீடு கீரழ தேப்பட்டுள் து.
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எனினும், ளவளிநொட்டு பண அனுப்புகைைளுக்ைொை வங்கிைளுக்கு வரி இகசவொகணச்
சொன்றிதழிகன
பூர்த்தி
ளசய்வதற்கு
வதிவற்ை
ஆள ொருவருக்குரிய
ளைொடுப்பனவுைளுக்ைொன நிறுத்தி கவத்தல் வரி உள்நொட்டு இகைவரி ஆகணயொ ரினொல்
ளவளியிடப்பட்ட சுற்ற்றிக்கைைள் மற்றும் அறிவித்தல்ைள் என்பவற்றுக்கு அகமவொை
ரமற்ளைொள் ப்படுதல் ரவண்டும்.
3.

கழிப்பனவுக்கான ோன்றிதழ்
நிறுத்திகவத்தல் வரிகய அல் து முற்பண வருமொன வரிகயக் ைழித்த ஒவ்ளவொரு ஆளும்/
நிறுத்திகவத்தல் முைவரும் ஒவ்ளவொரு நபருக்கும் குறித்துகேக்ைப்பட்ட வடிவத்தில்
நிறுத்திகவத்தல் வரி அல் து முற்பண வருமொன வரி ைழிப்பனவுக்ைொன சொன்றிதகழ
வழங்குவதற்கு ரைொேப்படுகின்ைது. நிறுத்திகவத்தல் வரி அல் து முற்பண வருமொன வரிச்
சொன்றிதழ் ஒரு பஞ்சொங்ை மொதத்கத உள் டக்கியிருக்ைரவண்டியதுடன், அதகன அம்
மொதம் முடிந்து முப்பது நொட்ைளினுள் வழங்குதல் ரவண்டும்.
5

4. கபாய்ைான அல்லது தைைான கூற்று
உள்நொட்டு இகைவரி சட்டத்தின் பிரிவு 181ற்கு அகமவொை ஆள ொருவருக்கு /
நிறுத்திகவத்தல்
முைவருக்கு வழங்ைப்பட்ட பிேைடனம், கூற்று அல் து
சொன்றிதழ்
வரி
அலு வ ர்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்டதொை ைருதப்படுகின்ைதுடன்
முக்கியமொன விபேளமொன்று ளதொடர்பொை ரபொலியொன அல் து பிகழவழியுய்க்கிைதொன
கூற்ளைொன்கை வழங்கியிருந்தொல் அதற்கு தண்டம் விதிக்ைப்படும்.
.

ககாடுப்பனவு கேய்பைரினால் / நிறுத்தி வைத்தல் முகைரினால் மபணமைண்டிை
பதிமைடுகள் ேற்றும் அைர்களுவைை கைப்பாடுகள்

5.

i.

நிறுத்திகவத்தல் வரிகய அல் து முற்பண வருமொன வரிகயக் ைழித்த ஒவ்ளவொரு
ஆள ொருவருவரும் / நிறுத்திகவத்தல் முைவரும் உள்நொட்டு இகைவரி ஆகணயொ ர்
நொயைத்தின் கீழ் நிறுத்திகவத்தல் முைவேொை பதிவுளசய்து ளைொள் ல் ரவண்டும்.
பதிவிகனப் ளபற்றுக் ளைொள் ொவிட்டொல், நிறுத்திகவத்தல் வரிகய அல் து முற்பண
வருமொன வரிகயக் ைழிப்பதற்கு 30 நொட்ைளுக்கு பிந்தொமல் உள்நொட்டு இகைவரி
ஆகணயொ ரிடமிருந்து பதிவி க்ைத்திகனப் ளபற்றுக்ளைொள் ல் ரவண்டும்.

ii.

முற்பண வருமொன வரிகயக் ைழிக்கும் ரநொக்ைத்திற்ைொை எந்தளவொரு ஆளும்/
நிறுத்திகவத்தல் முைவரும் ரவளைொரு பதிவிகன ரமற்ளைொள் ரவண்டிய அவசியம்
இல்க என்பதுடன், அவர்ைள் நிறுத்தி கவத்தல் முைவேொைப் ளபற்றுக்ளைொண்ட பதிவின்
கீழ் அதகனத் ளதொடே முடியும்.

iii.

அந்த ஆட்ைள், அகனத்து நிறுத்திகவத்தல் வரி அல் து முற்பண வருமொன வரிக்
ளைொடுப்பனவுைள் ளதொடர்பொை ளைொடுக்ைப்பட்ட மொதிரிக்ைகமவொை (தயவுளசய்து
இகணப்பு 4ஐப் பொர்க்ைவும்) உரிய பதிரவடுைக ப் ( அவர்ைளினொல் ளபைப்பட்ட
பிேடனங்ைள் உள் டங்ை ொை) ரபணுதல் ரவண்டும்.

iv.

நிறுத்திகவத்தல் வரி மற்றும் முற்பண வருமொன வரி மீது வருடொந்த பிேைடனத்திற்ைொன
அட்டவகணைள் சமர்ப்பிக்ைப்படுதல் ரவண்டும். அத்துடன் அந்த அட்டவகணைள்
ளமன்பிேதி வடிவில் (Excel csv format)சமர்ப்பிக்ைப்படுதல் ரவண்டும் என்பதுடன்,
பதிவுைளின் எண்ணிக்கை 20ஐ விடக் குகைவொை இருப்பின் வன்பிேதிகய சமர்ப்பிக்ை
முடியும்.

ஏ.நதுன் குருமக
உள்நாட்டு இவைைரி ஆவணைாைர் நாைகம்
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இவணப்பு 1 (a)

உள்நாட்டு இவைைரித் திவணக்கைம்
……………………………..
……………………………...
……………………………...
(ஆளின் / நிறுத்திவைத்தல் முகைரின் கபைர் ேற்றும் முகைரி)
ககாடிப்பனவு ைவக : வட்டி/ ைழிப்பனவு/ பங்கி ொபம்/ விதிப்பனவு/ இயற்கை வ க்
ளைொடுப்பனவு/ வொடகை/
அேசுறிகமப்பணம், ைட்டுப் பணம்/ ஒய்வூதியக் ளைொடுப்பனவு
அல் து ஏரதனும் ஏகனய அகதளயொத்த ளைொடுப்பனவு
ைரிேதிப்பீட்ைாண்டு: …………………………………

ைதிவிை தனிைாளினால் ைழங்கப்படும் பிரகைனம்
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(பிேைடனப்படுத்துபவரின்
முைவரி)யில்
வசிக்கும்
………………………………………………………………………………(பிேைடனப்படுத்து
பவரின் முழுப்ளபயர்) ஆகிய நொன், இதனுடொை கீழ்வருமொறு பிேைடனப்படுத்துகின்ரைன்.
நொன் இ ங்கையில் வதிகவக் ளைொண்டுள் துடன் (2017ம் ஆண்டு 24ம் இ க்ை உள்நொட்டு
இகைவரிச் சட்டத்தின் ஏற்பொடுைளுக்கு அகமவொை) ரமற்குறிப்பிட்ட வரிமதிப்பீட்டொண்டில்
கிகடக்ைப்ளபறும் எனது வரி மதிக்ைத்தக்ை வருமொனம் ( ஏகனய மூ ங்ைளில் இருந்து கிகடக்ைப்
ளபறும் வருமொனங்ைள் உள் டங்ை ொை) ரூபொ 3,000,000 விஞ்சும்.
அதனொல்,
தயவுளசய்து
ரமற்குறிப்பிட்ட
வரிமதிப்பீட்டொண்டுக்கு
ரமற்குறிப்பிட்ட
ளைொடுப்பனவுைளின் மீது முற்பண வருமொன வரிகயக் கீழ்வருமொறு ைழிக்குமொறு
ரைட்டுக்ளைொள்கின்ரைன்.
ைரிேதிப்பீட்ைாண்டுக்கு
ேதிப்பிைப்பட்ை ைரிேதிக்கத்தக்க
ைருோனம்.
(ரூபா)

வீதம்

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

முற்பண ைருோன ைரி
கழிப்பனவு மநாக்கத்திற்காக
கருத்தில் ககாள்ைப்பை
மைண்டிை கதாவக
(ரூபா)
*
*

6%
12%
18%
*உச்ச வொை ரூபொ 3.000,000
ரதசிய அகடயொ அட்கட இ . .............................................
வரி ளசலுத்துனர் அகடயொ அட்கட இ க்ைம் ...........................................

என்னொல் ரமற்குறிப்பிட்ட பிேைடனம் உண்கமயொனகவ மற்றும் சரியொனகவ என்பகத
உறுதிப்படுத்துகின்ரைன்.
எனது வதிவிட நிக யில் ஏரதனும் மொற்ைங்ைள் ஏற்பட்டொல், அந்த மொற்ைம் நிைழ்ந்தவுடன்
அறியத்தருரவன்.
.....................................
.......................................................
திகதி
பிரகைனப்படுத்துபைரின் வககைாப்பம்
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இவணப்பு 1(b)

உள்நாட்டு இவைைரித் திவணக்கைம்
……………………………..
……………………………...
……………………………...
(ஆளின் / நிறுத்திவைத்தல் முகைரின் கபைர் ேற்றும் முகைரி)
ககாடிப்பனவு ைவக : வட்டி/ ைழிப்பனவு/ பங்கி ொபம்/ விதிப்பனவு/ இயற்கை வ க்
ளைொடுப்பனவு/ வொடகை/
அேசுறிகமப்பணம், ைட்டுப் பணம்/ ஒய்வூதியக் ளைொடுப்பனவு
அல் து ஏரதனும் ஏகனய அகதளயொத்த ளைொடுப்பனவு …………………………………
ைரிேதிப்பீட்ைாண்டு: …………………………………

ைதிவிை உருைங்களினால்
ைங்கி அல்லது நிதி நிறுைனத்திற்கு ைழங்கும் பிரகைனம்
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………(உருவைத்தின்
பதிவுளசய்யப்பட்ட

அலுவ ைத்கதக்

ளைொண்டு

முைவரி)யில்
இயங்கும்

…………………………………………………………………………………………………
(உருவைத்தின் ளபயர்) எனும் நிறுவனத்தில் .................................................................... (பதவி) ஆை
……………………………………………………………………

இருக்கும்

(பிேைடனப்படுத்துபவர், முைொகமயொ ர், பணிப்பொ ர், ளசய ொ ர் அல் து உருவைத்தின்
அதிைொேம்

ளபற்ை

அலுவ ரின்

பிேைடனப்படுத்துகின்ரைன்.

இந்த

முழுப்ளபயர்)
நிறுவனம்

நொன்,

இ ங்கையில்

இதனுடொை
வதிகவக்

கீழ்வருமொறு
ளைொண்டுள்

நிறுவனமொவதுடன் (2017ம் ஆண்டு 24ம் இ க்ை உள்நொட்டு இகைவரிச் சட்டத்தின் ஏற்பொடுைளுக்கு
அகமவொை) ரமற்குறிப்பிட்ட வரிமதிப்பீட்டொண்டில்

இந்த நிறுவனம் வரிமதிக்ைத்தக்ை

வருமொனத்கத உகழத்துக் ளைொள் க்கூடும்.
அதனொல்,
தயவுளசய்து
ளைொடுப்பனவுைளின் மீது
ரைட்டுக்ளைொள்கின்ரைன்.

ரமற்குறிப்பிட்ட
வரிமதிப்பீட்டொண்டுக்கு
முற்பண வருமொன வரிகயக் கீழ்வருமொறு
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ரமற்குறித்த
ைழிக்குமொறு

உருைகத்தின் ைவக

ைரி வீதம்

ககாடுப்பனவுத்
கதாவக (ரூபா)*

பங்குைவே
6%
ைதிவுக் கம்பனிக் ைழங்கப்படும் பங்கிலாபம்
14%
தர்ே தாபனம்
14%
ஊழிைர் நம்பிக்வக நிதிைம்,மேேலாப நிதிைம், ஒய்வூதிை நிதிைம்
14%
அல்லது முடிவுறுத்தல் நிதிைங்கள்
ைதிவிை கம்பனிகள் உள்ைைங்கைாக ஏவனை
ைதிவிை
24%
உருைகங்கள்
*(முற்பண ைருோன ைரிக்காக கழிப்பனவு கேய்ைமைண்டிை கதாவக, பிரகைனப்படுத்துபைரினால்
குறித்துவரக்கப்படுதல் மைண்டும். பிரகைனப்படுத்துபைரினால் முற்பண ைருோன ைரிவைக்
கழிக்கும் மதவைக்காக விலக்களிக்கப்பட்ை கதாவகவை அகற்ை முடியும்.)
உருைகத்தின் ைவக: பங்குைவே/ தர்ே நிறுைனம்/ ஊழிைர் நம்பிக்வக நிதிைம்/ ஊழிைர் மேேலாப
நிதிைம்/ ஓய்வூதிை நிதிைம்/ ஊழிைர் மேவை முடிவுறுத்தல் நிதிைங்கள்/ கம்பனி/ கூட்டுத்தாபனங்கள்/
ஏவனை உருைகம்…………………………………………………. (தைவுகேய்து உருைகத்தின்
ைவகவைக் குறிப்பிைவும் அல்லது கபாருத்தேற்ைைற்வை நீக்கி விைவும்)

வரி ளசலுத்துனர் அகடயொ அட்கட இ க்ைம் ...........................................
என்னொல் ரமற்குறிப்பிட்ட பிேைடனம் உண்கமயொனகவ மற்றும் சரியொனகவ என்பகத
உறுதிப்படுத்துகின்ரைன்.

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

.......................................................
பிரகைனப்படுத்துபைரின் வககைாப்பம்
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இவணப்பு 2(a)

சொன்றிதழ் இ க்ைம் / ளதொடர் இ க்ைம்: …………………………………………
நிறுத்திகவத்தல் முைவரின் வரிளசலுத்துனர் இ க்ைம்:…………………………………….

முற்பண ைருோன ைரிக் கழிப்பனவுச் ோன்றிதழ்
நிறுத்திகவத்தல் முைவரின் ளபயர் மற்றும் முைவரி
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ளபறுபவரின் ளபயர் மற்றும் முைவரி:
……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
பிேைடனத்தின் குறிப்பு இ க்ைம் ………………………………………………………
ரதசிய அகடயொ அட்கட இ க்ைம்/ ைடவுச் சீட்டு இ க்ைம் / வரி ளசலுத்துனர் இ க்ைம் .…………………
ைொ ம்: இருந்து: …………………… வகே: ……………………………….
ளமொத்தக் ளைொடுப்பனவுத் ளதொகை (ரூபொ): ……………………………………..
ஆளின் ைவக

பிரமைாகிக்கப்பட்ை
வீதம்

வதிவுள்
தனியொள்

6%
12%
18%

வதிவுள்
உருவைம்

6%
14%
24%

முற்பண ைருோன
ைரிக்கு உரிை
கதாவக (ரூபா)

கழிக்கப்பட்ை
முற்பண ைருோன
ைரித் கதாவக
(ரூபா)

ஏகனயகவ
கோத்தம்
…………………………………

………………………

அதிைொேம்ளபற்ை அலுவ ரின் ளபயர் மற்றும் கைளயொப்பம்

10

திைதி

இவணப்பு 3(b)

சொன்றிதழ் இ க்ைம் / ளதொடர் இ க்ைம்: …………………………………………
Annexure 3
நிறுத்திகவத்தல் முைவரின் வரிளசலுத்துனர் இ க்ைம்:…………………………………….
Advance Income Tax (AIT) Deduction

நிறுத்திவைத்தல் ைரிக் கழிப்பனவுச் ோன்றிதழ்

Following schedule shall be prepared for AIT deduction from any person including the
நிறுத்திகவத்தல்
முைவரின்
ளபயர்who
மற்றும்
payments made
to person
haveமுைவரி
not furnished the declaration or not deducted tax from the
…………………………………………………………………………………………………………………
periodic payments.
…………………………………………………………………………………………………………………

Gross amount paid (other than VAT)

ளபறுபவரின் ளபயர் மற்றும் முைவரி:

Amount considered for deduction

Account Number (for interest)

TIN/ NIC or Passport Number

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

Certificate Reference

Declaration Reference

Nature of Payment

பிேைடனத்தின் குறிப்பு இ க்ைம் ………………………………………………………

Amount of Tax Deduction

Declaration Received (Y/N)

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

Payment Period

Serial Number

ரதசிய அகடயொ அட்கட இ க்ைம்/ ைடவுச் சீட்டு இ க்ைம் / வரி ளசலுத்துனர் இ க்ைம் (இ ங்கை)

Tax Rate

Address

Name

.…………………....................................................................................................................................
ைொ ம்: இருந்து: …………………… வகே: ……………………………….

ளமொத்தக் ளைொடுப்பனவுத் ளதொகை (ரூபொ): ……………………………………..
ஆளின் ைவக

நிறுத்தி
வைத்த
ல் வீதம்
%

நிறுத்திவைத்த
ல் ைரிக்கு
உரிை கதாவக
(ரூபா)

கழிக்கப்பட்ை
நிறுத்திவைத்தல்
ைரித் கதாவக
(ரூபா)

வதிவற்ை தனியொள் ஆனொல்
இ ங்கைப் பிேகஜ
வதிவற்ை தனியொள் மற்றும்
இ ங்கைப் பிேகஜ
அல் ொதவர்
வதிவுள் உருவைம்
வதிவற்ை உருவைம்

…………………………………
அதிைொேம்ளபற்ை அலுவ ரின் ளபயர் மற்றும் கைளயொப்பம்

……………………………………………. 11
Date

………………………
திைதி
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ோன்றிதழ் இலக்கம் (ைழங்கப்பட்ைால்)

கதாவக

ககாடுப்பனவு கேய்ைப்பட்ை மதறிை

முற்பண ைருோன ைரிக் கழிப்பனவுக்கு கீழ்ைரும் அட்ைைவண தைாரிக்கப்படுதல் மைண்டும்

WHT Certificate Reference

கதாவக

ககாடுப்பனவு கேய்ைப்பட்ை மதறிை

கழிக்கப்பட்ை ைரித் கதாவக

கதாவக
ைரி வீதம்

இலக்கம்
கழிப்பனவுக்கு கருத்தில் ககாள்ைப்பட்ை

மதசிை அவைைாை அட்வை/ கைவுச்சீட்டு
ைரி இவேைாவணச் ோன்றிதழ் குறிப்பு
இலக்கம்

கதாவக
ைரிகேலுத்துனர் அவைைாை அட்வை /

ககாடுப்பனவு கேய்ைப்பட்ை கோத்தத்

ககாடுப்பனவுக் காலம்

கணக்கு இலக்கம்
9s

not
பிரகைன குறிப்பு இலக்கம் (பிரவை)

இலங்வகப் பிரவைைா அல்லது இல்வலைா

ைதிவிை நாடு

கபறுபைரின் முகைரி

கபறுபைரின கபைர்
கீழ்ைரும் அட்ைைவண ைதிைற்ை நபர்களுக்கு ககாடுப்பனவை

கழிக்கப்பட்ை ைரித் கதாவக

கதாவக
ைரி வீதம்

கழிப்பனவுக்கு கருத்தில் ககாள்ைப்பட்ை

கதாவக
பிரகைன குறிப்பு இலக்கம்

ககாடுப்பனவு கேய்ைப்பட்ை கோத்தத்

ககாடுப்பனவுக் காலம்

கணக்கு இலக்கம்

இலக்கம்

மதசிை அவைைாை அட்வை/ கைவுச்சீட்டு

ைரிகேலுத்துனர் அவைைாை அட்வை /

முகைரி

கபைர்

கதாைர் இலக்கம்

கதாைர் இலக்கம்

இவணப்பு 3

நிறுத்தி வைத்தல் ைரி / முற்பண ைருோன ைரிக் கழிப்பனவு
மேற்ககாள்ளும் மபாது

தைாரிக்கப்படுதல் மைண்டும்.

