சுற்றறிக்கை இல.: SEC/2015/05

2015/07/06

உகைக்கும் ப ொழுது பெலுத்தும் வொி முகறகையின் ைீழ் ஊைிய வருைொனத்தின் வொி விதிப்பு
ைற்றும் வொிக் ைைிப் னவுைள் பதொடர் ில் அரெ துகற பதொைில் வைங்குனர்ைளுக்ைொன
அறிவுறுத்தல்ைள்
வொி ைதிப்பீட்டொண்டு - 2015/2016
இந்த சுற்றறிக்கையொனது,

ொரொளுைன்றத்தினொல் நிகறவவற்றப் ட வவண்டிய உள்நொட்டு இகறவொித்

(திருத்தச்) ெட்ட மூலத்தினொல் ைகடெியொைத் திருத்தப் ட்டவொறொன 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்ை
உள்நொட்டு இகறவொிச் ெட்டத்தினொல் விதித்துகரக்ைப் ட்ட ஏற் ொடுைளுக்ைிணங்ை, உகைக்கும்
ப ொழுது பெலுத்தும் வொித் திட்டத்தின் ைீழ் வொிக் பைொடுப் னவுைகை முகறயொை வைற்பைொள்வதற்கு
அவர்ைளுக்குத் வதகவயொன வைிைொட்டுதல்ைைிகன அரெ துகற பதொைில் வைங்குனர்ைளுக்கு
வைங்குைின்றது.

1. உகைக்கும் ப ொழுது பெலுத்தும் வொி முகறகை (2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்ை உள்நொட்டு
இகறவொிச் ெட்டத்தின் xiv ஆம் அத்தியொயம்)
ஒவ்பவொரு பதொைில் வைங்குனரும் உகைப்பூதியம் வைங்ைப் டுைின்ற அல்லது வரவு
கவக்ைப் டுைின்ற அவ்வவகையில் வருைொனவொிக்குப் ப ொறுப் ொைக்கூடிய ஒவ்பவொரு ஊைியொின்
ஒவ்பவொரு பைொடுப் னவு ைொலத்திற்குைொன பைொத்த உகைப்பூதியத்திலிருந்து வருைொன வொியிகனக்
ைைிப் னவு பெய்யுைொறு வைட்ைப் டுைின்றனர்.

2. அரெ துகற ஊைியர்ைள்
ின்வரும் தனிந ர்ைள் அரெதுகற ஊைியர்ைைொை ைருதப் டுைின்றனர்.
I.

குடியரெின் ைீழ் பைொடுப் னவு பெய்யப் டும் ஏவதனும் அலுவலைபைொன்றிகனக்
கவத்திருக்ைின்றவர்,
ைற்றும்
திரட்டு
நிதியத்திலிருந்து
உகைப்பூதியம்
பெலுத்தப் டுைின்ற எவவரனும் தனிந ர்.

II.

திரட்டு நிதியத்திலிருந்து அத்தகைய கூட்டுத்தொ னத்திற்கு
ொரொளுைன்றத்தினொல்
வருடொந்தம் ஒதுக்ைீடு பெய்யப் டுைின்ற முழுகையொன அல்லது
குதியைவிலொன
ஊைியத்திலிருந்து அத்தகைய உகைப்பூதியம் அல்லது ஓய்வூதியம் அல்லது அத்தகைய
இலொ ங்ைைிகனச் பெலுத்துைின்ற அரெ கூட்டுத்தொ னபைொன்றொை இருக்ைின்ற,
ஏவதனும் அரெ கூட்டுத்தொ னத்தின் எவவரனும் ஊைியர்.

III.

அரெியலகைப் ின் உறுப்புகர 15 ஆ இன் ைீழ் நியைிக்ைப் டும் எவவரனும் ைொைொண
ஆளுநர்.

IV.

ைொைொண ெக ைைின் எவவரனும் உறுப் ினர்

V.

ஏவதனும் ைொைொண ெக ஒன்றின் உறுப் ினர் அல்லது ஏவதனும் ைொைொண அரெ
வெகவயின் எவவரனும் அலுவலர்

VI.

ஏவதனும் உள்ளூர் அதிைொரெக யின் எவவரனும் உறுப் ினர்

VII.

ஏவதனும் உள்ளூர் அதிைொரெக யின் எவவரனும் ஊைியர்

VIII.

1978 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்ை ல்ைகலக்ைைைங்ைள் ெட்டத்தினொல் தொ ிக்ைப் டும்
அல்லது தொ ிக்ைப் டுபைன ைருதப் டும் ஏவதனும் ல்ைகலக்ைைைத்தின் எவவரனும்
உறுப் ினர்.

IX.

1988 ஆம் ஆண்டின் 53 ஆம் இலக்ை இலங்கை பைொள்கை ஆய்வுச் ெட்டத்தினொல்
தொ ிக்ைப் ட்ட இலங்கை பைொள்கை ஆய்வு நிறுவைத்தின் எவவரனும் ஊைியர்

X.

அகைச்ெர்
ஒருவொினொல்
அல்லது
ஜனொதி தியினொல்
நியைிக்ைப் டுைின்ற
ெக பயொன்றின் அல்லது ஆகணக்குழுபவொன்றின் அகனத்து உறுப் ினர்ைைினொலும்
ஏவதனும் ெட்டத்தின் ைீழ் அல்லது ெட்டத்தினொல் தொ ிக்ைப் ட்ட விெொரகண ெக
அல்லது ஆகணக்குழுவின் எவவரனும் உறுப் ினர் அல்லது ஊைியர்.

3. வொிக்குப் ப ொறுப் ொைக்கூடிய ஊைியத்திலிருந்தொன இலொ ம்
விவெடைொை விலக்ைைிப்புச் பெய்யப் ட்டிருக்ைொவிடின், அைிக்ைப் ட்ட வெகவக்ைொை பதொைில்
வைங்குனர் அல்லது ஏகனவயொர்ைைிடைிருந்து ண வடிவில் அல்லது வவறு வைிைைில் ஊைியர்
ஒருவொினொல்
ப றப் டுைின்ற
பைொத்த
உகைப்பூதியத்தின்
ைீது
வொி
விதிப் னவுக்கு
ப ொறுப் ொைின்றது. வொிக்குப் ப ொறுப் ொைக்கூடிய உகைப்பூதியம்
ின்வருவனவற்றிகன
உள்ைடக்குைின்றது
I.

ெம் ைம்,

டிைள், வைலதிை வநரக் பைொடுப் னவுைள், வெகவக் ைட்டணங்ைள் வ ொன்ற

ண

வடிவில் பெலுத்தப் டும் டிைள்.
II.

ஊைியர் அல்லது அவொின் துகண,

ிள்கை அல்லது ப ற்வறொொினொல் ப றப் டும் ஏவதனும்

ப றுைதி வொய்ந்த நன்கை. (உதொரணம்: இலவெ ைருத்துவ நன்கைைள், உணவு , எொிப ொருள்,
ைின்ெொரம் , வ ொக்குவரத்து வ ொன்றகவ)
III.

ஊைியர் அல்லது அவொின் துகண,

ிள்கை அல்லது ப ற்வறொொின் நன்கைக்ைொை வவறு

எவவரனும் அளுக்கு வைற்பைொள்ைப் டும் ஏவதனும் பைொடுப் னவு. (உதொரணம். வருைொனவொிக்
பைொடுப் னவு, ைொப்புறுதிக் ைட்டணம், ெம் ைங்ைள், பதொகலவ ெிப்

ட்டியல்ைள், ைின்ெொரப்

ட்டியல்ைள், ைடன் ைீள் பைொடுப் னவு, வொடகை, வொடகைக் ைட்டணங்ைள், குத்தகை
வொடகைைள் வ ொன்றகவ)
IV.

ைட்டணைின்றி வைங்ைப் டும் ஏவதனும் ெரக்குைைின் ப றுைதி அல்லது ஏவதனும் ெரக்கு
பைொள்வனவுக்ைொை வைங்ைப் டும் ஏவதனும் பதொகை.
குறித்த நன்கைைள் பதொடர் ிலொன உொிய பதொகைைகைத் பதொிந்து பைொள்வதற்ைொை 2011 வை
20 ஆம் திைதிய 1706/18 ஆம் இலக்ை. வர்த்தைொனி அறிவித்தலிகனப் ொர்கவயிடவும்.

4. வொி விதிப் னவுக்கு ப ொறுப் ொைொத ஊைியத்திலிருந்தொன இலொ ம்
I.

பதொைில் வைங்குனொின் ெொர் ில் அவொினொல் வைற்பைொள்ைப் ட்ட ஏவதனும் உத்திவயொைபூர்வ
பெலவினத்கத ைீைைிக்கும் விதைொை ஊைியர் ஒருவருக்குச் பெலுத்தப்ப்டும் பதொகை

II.

ைட்கையின் வ ொது ஏற் டும் ைரணம் அல்லது ைொயத்திற்ைொை ைரணப்

ணிக்பைொகட அல்லது

திரட்டிய நட்டஈடு பதொடர் ில் பெலுத்தப் டும் ஏவதனும் இைப்பீடு.
III.

பதொைில்

வைங்குனொினொல்

அைிக்ைப் ட்ட

வைொட்டொர்

வொைனபைனில்,

அவொின்

வதிவிடத்திற்கும் வவகலத் தைத்திற்குைிகடயில் வைங்ைப் டும் ஏவதனும் இலவெைொன
வ ொக்குவரத்து வெதியின் ப றுைதி.
IV.

வர்த்தைொனியில்

ிரசுொிக்ைப் ட்ட

வித்துகரக்ைப் ட்டவொறொன

ைட்டகையின்

ஏவதனும்

மூலம்

வ ொக்குவரத்து

ஆகணயொைர்
வெதியின்

நொயைத்தினொல்

ப றுைதி

அல்லது

வொைனபைொன்றிகன வைங்குவதிலிருந்து ைிகடக்ைக்கூடிய நன்கைைைின் ப றுைதி அல்லது

அத்தகைய வொைனபைொன்றின் வைங்குகைக்குப்
திரண்ட

பைொடுப் னவு

அல்லது

திலொை வைற்பைொள்ைப் டும் ஏவதனும்

தனிப் ட்ட

யன் ொட்டுக்ைொை

வைொட்டொர்

வொைனபைொன்றிகன வைங்குவதிலிருந்து ைிகடக்ைக்கூடிய நன்கைைைின் ப றுைதிக்கு ரூ ொ
50,000/-

வகரயில்

வொி

விலக்ைைிக்ைப் டுைின்றது.

உத்திவயொைபூர்வ ைற்றும் தனிப் ட்ட

அரெதுகற

அலுவலர்

ஒருவொின்

யன் ொட்டிற்ைொை ஒன்றிற்கு வைற் ட்ட வொைனம்

வைங்ைப் ட்டிருப் ின், ஒரு வொைனம் ைட்டுவை தனிப் ட்ட வதகவக்ைொை வைங்ைப் ட்டதொை
ைருதப் டுதல் வவண்டும். (இது தனிந ர் ஒருவருக்ைொன வகைப் டுத்தல் ைட்டுவையன்றி
ஒவ்பவொரு பதொைிலுக்குைொனதல்ல.)
V.

வட்டியின்றி அல்லது ெலுகை விகலயிலொன வொடகை அடிப் கடயில் அைிக்ைப் டும்
வதிவிடபைொன்றின்
வெதிக்குப்

வொடகைப்

ப றுைதியொனது

விலக்ைைிப்புக்குள்ைொகும்.

தங்குைிட

திலொை ஏவதனும் பைொடுப் னவு வைங்ைப் டின் அத்தகைய பைொடுப் னவும்

விலக்ைைிப்புப் ப றும்.
VI.

அரெொங்ை

நிறுவனங்ைள்

தங்குைிடங்ைளுக்ைொன

குறித்த

குறிப் ிட்ட

ெில

உத்திவயொைபூர்வ
பெலவுைகை

வதிவிடங்ைள்

அல்லது

விதித்துகரக்ைப் ட்ட

எல்கல

வகரயகறயினுள் ைீள் நிதியிடுைின்றன. அவ்வொறு குறித்துகரக்ைப் ட்ட எல்கலைள் குறித்த
அலுவலொின் வகையீடுைைின் வநொக்பைல்கலயிகனக் ைருத்தில் பைொண்டு அரெொங்ைத்தினொல்
(ைொலத்திற்குக் ைொலம்) நிர்ணயிக்ைப் டுவதொல் அத்தகைய நன்கைைள் வொி வநொக்ைங்ைளுக்ைொை
ைவனத்தில் பைொள்ைப் டுவதில்கல.
VII.

அரெொங்ை நிறுவனபைொன்றின்

ொிந்துகரயின் அடிப் கடயில் வங்ைிைைினொல் ஊைியர்ைளுக்கு

வைங்ைப் டுைின்ற குறித்த ெில ைடன்ைள் பதொடர் ிலொன வட்டியின் குறித்த ஒரு
அத்தகைய

அரெொங்ை

நிறுவனங்ைைினொல்

ப ொறுப்வ ற்ைப் டும்.

நிறுவனங்ைைினொல் ப ொறுப்வ ற்ைப் டும் அத்தகைய வட்டியின் ஒரு

குதியொனது
அரெொங்ை

குதியொனது குறித்த

ஊைியருக்ைொன வொிவிதிக்ைத்தக்ை நன்கைைைொைக் ைருதப் டக்கூடொது.
VIII.

இந்த சுற்றறிக்கையின் 2 ஆம்

ந்தியில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ை குறித்த ஊைியொினொல்

நிகறவவற்றப் ட்ட ைடந்த ைொல வெகவைள் பதொடர் ில் ஏவதனும் அரெொங்ை ஊைியொினொல்
ப றப் டுைின்ற ஊைியத்திலருந்தொன ஓய்வூதியம் அல்லது ஏவதனும் இலொ ம்.
IX.

அவெர அல்லது முன்னுொிகை வெகவ அல்லது விவெட வநொக்ைத்திற்ைொை வைற்பைொள்ைப் டும்
ஏவதனும் விவெட பைொடுப் னவு

ிொிவு 8(1) இல் குறித்துகரக்ைப் ட்டவொறொன வொியிலிருந்து

விலக்ைைிப்புப் ப றுைின்றது. எனவவ,

ின்வரும் (ஏவதனும் ைிை ஊதியம், ஊக்குவிப்புக்

பைொடுப் னவு அல்லது பவகுைதி தவிர்ந்த) ஏவதனும் விவெடைொை குறித்துகரக்ைப் ட்ட
வெகவயொனது விலக்ைைிக்ைப் டுதல் வவண்டும்.
சுைொதொர வெகவ
-

அகைப்புக் பைொடுப் னவு

-

நிருவொை பைொடுப் னவு (கவத்திய நிருவொை வெகவ)

-

வைலதிை ைடகைக் பைொடுப் னவு (திருத்தப் ட்டவொறொன 1980.09.30 ஆம் திைதிய
1539

ஆம்

இலக்ை

சுைொதொர

அகைச்சு

சுற்றறிக்கையின்

பெலுத்தப் ட்டகவ.)

ல்ைகலக்ைைைங்ைள்
-

ஆரொய்ச்ெி வவகலைளுக்ைொன ஏவதனும் பைொடுப் னவு

நியதிைைின்

டி

பவைிநொட்டு வெகவ
-

பவைிநொட்டு வெகவ ைல்விக் பைொடுப் னவு

-

பவைிநொட்டு பைொடுப் னவு

நீதச் வெகவ
-

ஆளுக்குொிய பைொடுப் னவு

-

வைன்முகறயீட்டுக் பைொடுப் னவு
ொதுைொப்புப் கடைள்

-

ெீருகடக் பைொடுப் னவு
ங்ைீட்டுக் பைொடுப் னவு

-

அதிைொொியின் உதவியொைர் பைொடுப் னவு

-

ஓய்வு வநரக் பைொடுப் னவு

5. பதொைில் வைங்குனொின் ப ொறுப்புக்ைளும் உப ொபெவ பைொடுப் னவு ெிட்கடயும்
I.

பதொைில்

வைங்குனர்ைள்

குறித்துகரக்ைப் ட்ட

வொிக்குப்

ப ொறுப் ொைக்

கூடிய

ஒவ்பவொரு

ஊைியருக்குைொை

டிவத்தில் உபெபெவ பைொடுப் னவு வநொக்ைத்திற்ைொை உப ொபெவ

பைொடுப் னவுச் ெிட்கடயிகனப் வ ணுைொறு வைட்டுக் பைொள்ைப் டுைின்றனர்.
II.

திவு பெய்தல் வநொக்ைங்ைளுக்ைொை பதொைில் வைங்குனர்ைைினொல் வ ணப் டுைின்ற ெொதொரண
பைொடுப் னவு ெிட்கடைளுக்கு வைலதிைைொை உப ொபெவ பைொடுப் னவு ெிட்கடைைிகனப்
வ ணுதல் வவண்டும்.

III.

இத்தகைய வதகவப் ொட்டிகன நிகறவு பெய்வதற்ைொை பதொைில் வைங்குனர்ைைினொல் வவறு
ஏவதனும்

டிவம்

யன் டுத்துவதற்ைொன

வடிவகைக்ைப் ட்டிருப் ின்,
முன்

அனுைதி

அத்தகைய

ப றப் ட்டுள்ைதொ

என் தகன

டிவத்திகனப்
தயவு

பெய்து

உறுதிப் டுத்திக் பைொள்ை.
IV.

உொிய வொி அட்டவகணைைிகனப்
ெிட்கடயில்

யன் டுத்துவதற்கு முன்னதொை உப ொபெவ பைொடுப் னவு

திவு பெய்யப் டுைின்ற ஊைியர் ஒருவருக்ைொன

ணைொை ப றப் டொத ( ண

வடிவில் ப றப் டொத நன்கைைள்) நன்கைைைின் ப றுைதி உள்ைடங்ைலொன முழுகையொன
உகைப்பூதியத்திகன உறுதி பெய்ை.
V.

உப ொபெவ பைொடுப் னவு ெிட்கடைைிகன ஆைக் குகறந்தது ஐந்து வருடங்ைளுக்வைனும்
பதொைில் வைங்குனர் தம்முடன் கவத்திருத்தல் வவண்டும்.

6. உப ொவபெ திட்டத்தின் ைீழ் வொிக் ைைிப் னவுக்ைொன அட்டவகணைள்
2015/2016 வொி ைதிப்பீட்டொண்டுக்ைொன புதிய வொி அட்டவகணைள் (2015 ஏப் ிரல் 01 இலிருந்து
யனுறுதியொகும்)
ஊைியர்ைளுக்கு
வைங்ைப் ட்டு
வருைின்றன
(அதகனத்
பதொடர்ந்து
வைற்பைொள்ைப் ட்ட திருத்தங்ைள் உள்ைடலங்ைலொை). இலத்திரனியல் வடிவிலொன (இறுவட்டுக்ைள்)
அட்டவகணைைிகனத் தற்வ ொது ப ற்றுக் பைொள்ை முடிவதுடன் உள்நொட்டு இகறவொித்
திகணக்ைைத்தின்

இகணயத்தைைொன

திவிறக்ைம் பெய்து பைொள்ைவும் முடியும்.

www.ird.gov.lkஎனும்

இகணயத்தை

முைவொியிலிருந்து

வி ரணம்

அட்டவகண இல.

01

முகறயொன இலொ த்திலிருந்தொன ைொதொந்த வொிக் ைைிப் னவு

02

பதொகைக் பைொடுப் னவுைைிலிருந்தொன வொிக் ைைிப் னவுக்ைொன வீதங்ைள்

03
04

அகனத்துக் பைொடுப் னவுைகையும் ஒவர தடகவயில் பெலுத்துவதற்ைொன
வொிக் ைைிப் னவு
இலங்கையில் ிரஜொவுொிகை ப ற்றிருக்ைொத ஊைியர்ைளுக்கு
வைற்பைொள்ைப் டும் பைொடுப் னவுைைிலிருந்தொன வொிக் ைைிப் னவுக்ைொன
வொி வீதங்ைள்

05

வருடொந்த வொி அட்டவகண

06

வொி ைீதொன வொி வீதங்ைள்

07

ைம் னிபயொன்றின் தகலவர் அல்லது ணிப் ொைர் அல்லது நிகறவவற்று
தரைல்லொத ணிப் ொைர் ஒருவொின் உகைப்பூதியத்திலிருந்து, 2 ஆவது
பதொைிலிலுள்ை உப ொபெவ ெம் ை அட்டவகணயில் உள்ைடக்ைப் டொத
வொிக் ைைிப் னவுக்ைொன வொி,

உகைப்பூதியத்திலிருந்தொன வொிக் ைைிப் னவொனது உொிய வொி அட்டவகணைைின் அடிப் கடயில்
ைொத்திரம் வைற்பைொள்ைப் ட வவண்டுபைன வைட்ைப் டுைின்றது. வொி அட்டவகணைைிகனப்
யன் டுத்துவது பதொடர் ில் ஏவதனும் ெந்வதைம் இருப் ின், உதவி ஆகணயொைருடன்
(உப ொபெவ அல்லது அலகு) ஆவலொெிக்ைவும்.

வொி அட்டவகணைகைப் ிரவயொைிப் து எவ்வொறு.
-

எவவரனும் ஊைியொின் பைொத்த உகைப்பூதியைொனது, வொி அட்டவகண இல.1 இகன
யன் டுத்துவதன் மூலம் ைொதபைொன்றிற்கு ரூ ொ. 62,500/- இகன விஞ்சுைொயின்,
வொியொனது ைைிப் னவு பெய்யப் டுதல் வவண்டும்.
குறிப்பு: தனி ந பரொருவருக்ைொன வருடொந்த வொியல்லொ பைொடுப் னவு ரூ ொ.750,000/(அதொவது, வொியல்லொக் பைொடுப் னவு ரூ ொ. 500,000 அத்துடன் தகைகை வொய்ந்த
பைொடுப் னவு ஆைக்கூடுதலொை ரூ ொ.250,000 வகரயில் ). எனவவ ைொதொந்த ஊைிய
வருைொனத்தில் ைிகையொைவுள்ை ரூ ொ.41,667/- வொி விதிப் னவுக்கு ப ொறுப் ொகும்.
எவ்வ்றொயினும், தகைகை வொய்ந்த பைொடுப் னவு, ைொதபைொன்றிற்கு ரூ ொ.20,833/வகரயில் (அதொவது வருடபைொன்றிற்கு ரூ ொ.
250,000/-) ஊைியத்திலிருந்தொன
இலொ ங்ைைிலிருந்து ைைிப் னவு பெய்வதற்கு அநுைதியைிக்ைப் ட்டுள்ைது. ரூ ொ 62,500/இற்கு வைற் ட்ட குறுைட்டைொனது வொியில்லொ பைொடுப் னவு ைற்றும் தகைகைவொய்ந்த
பைொடுப் னவிற்ைொன ைைிப் னவு என் வற்றிகனக் ைருத்தில் பைொண்டதன்
ின்னர்
நிர்ணயிக்ைப் டுைின்றது.

-

ைொதொந்த உகைப்பூதியைொனது ரூ ொ 62,500/- இற்குக் குகறவொைக் ைொணப் டுைின்ற
வ ொதிலும், வொியொனது வொி அட்டவகண இல. 2 இகனப் ிரவயொைிப் தன் மூலம் பைொத்தக்
பைொடுப் னவுைைிலிருந்து (ைிகை ஊதியம், ஊக்குவிப்புக் பைொடுப் னவு வ ொன்றகவ)
ைைிக்ைப் டுதல் வவண்டும்.

-

வைற்குறித்த எல்கலக்குக் குகறவொன ( ணைல்லொ நன்கைைள் உள்ைடங்ைலொை) ஆனொல்
ெம் ைை உயர்வு ப ொன்றவற்றின் ைொரணைொை குறித்த ஆண்டில் ரூ ொ.750,000/- இகன

விஞ்சுைின்ற வவதனத்திகனப் ப றுைின்ற எவவரனும் ஊைியொிடைிருந்து வொியொனது வொி
அட்டவகண இல. 5 இகனப் யன் டுத்துவதன் மூலம் ைைிப் னவு பெய்யப் ட வவண்டும்.
வைலும், ஊைியரொனவர் பதொைில் ஒன்றில் ஈடு டுைின்ற வ ொது அல்லது வொி
ைதிப்பீட்டொண்டு ைொலப் குதியில் ஓய்வு ப றுைின்றவிடத்து (12 ைொதங்ைளுக்கு குகறயொத
ைொலப் குதிக்ைொை ஈட்டும் உகைப்பூதியம்) அவொின் உகைப்பூதித்தில் ைைிப் னவு
பெய்வதற்கு வொி அட்டவகண இல. 5 இகனப் யன் டுத்துதல் வவண்டும்.
-

வொி அட்டவகண இல. 3 இகனப் ிரயொைிப் தன் மூலம் ஊைிய முடிவுறுத்தலின் வ ொது
அல்லது அல்லது ஓய்வின் வ ொது வைற்பைொள்ைப் டும் அகனத்துக்குைொன பைொத்தக்
பைொடுப் னவிலிருந்து வொியொனது ைைிப் னவு பெய்யப் டுதல் வவண்டும். (தயவு பெய்து
ந்தி 4(ii) ைற்றும் (viii) இன் ைீழ் அைிக்ைப் ட்ட விலக்ைைிப்புக்ைகைக் ைவனத்தில் பைொள்ை)

-

ஒன்றிற்கு
வைற் ட்ட
பதொைில்
வைங்குனர்ைைின்
ைீழ்
பதொைில்
புொிைின்ற
தனிந பரொருவொிகனப் ப ொறுத்த வகரயில், ிரதொன பதொைில் வைங்குனொிடைிருந்தொன
வருைொனம் பதொடர் ில் ைட்டும் ெொதொரண வொி அட்டவகணைள் ஏற்புகடயதொகும்.
அத்தகைய பைொடுப் னவுைள் அல்லது நன்கைைைின் பைொத்தம் ைொதபைொன்றிற்கு ரூ ொ
50,000/- இகன விஞ்ெொதவிடத்து, வொியொனது 10% இலும் ைொதபைொன்றிற்கு அத்தகைய
பைொடுப் னவுைள் ரூ ொ.50,000/- இகன விஞ்சுைொயின் 16% இலும் இரண்டொவது பதொைில்
வைங்குனொினொல் ைைிப் னவு பெய்யப் டுதல் வவண்டும். எவ்வொறொயினும், இரண்டொவது
பதொைில் வைங்குனொின் உறுதிப் டுத்தலுக்ைிணங்ை, இரண்டொவது பதொைில் உள்ைடங்ைலொை
அரெ துகற ஊைியபைொன்றிலிருந்து ைொதொந்தம் பைொத்தைொை ரூ ொ. 62,500/- இற்கு
குகறயொைல் வருைொனம் ப றப் டின் வொியொனது ைைிப் னவு பெய்யப் டல் வவண்டும்.

-

இறுதி நிறுத்தி கவத்தல் வொிக்குட் டொத வவறு ஏவதனும் வருைொனம் எதகனயும் ஊைியர்
பைொண்டிரொத விடத்து, உப ொபெவ திட்டத்தின் ைீழ் ஊைிய வருைொனத்திலிருந்து ைைிப் னவு
பெய்யப் ட்ட வொியொனது
இறுதியொனதொை ைருதப் டும். ஊைிய வருைொனத்தின் ைீது
பெலுத்தப் ட்ட வொியொனது ைீைைிக்ைப் ட ைொட்டொது என் துடன் பதொைில் வைங்குனருக்கு
ஏவதனும் அறிவுறுத்தலும் வைங்ைப் ட ைொட்டொது.

-

ைடன்ைள் ைீதொன வட்டி, ஆண்டுக் ைட்டணம், நில வொடகை அல்லது ஊைியத்திலிருந்தொன
இலொ ங்ைைிலிருந்தொன ஏவதனும் தகைகை வொய்ந்த பைொடுப் னவு என அவ்வொறு எதுவும்
ைைிப் னவு பெய்யப் ட முடியொதவிடத்து அட்டவகணைள் பைொத்த உகைப்பூதியம் ைீது
ிரவயொைிக்ைப் டுதல் வவண்டும்.

7. உள்நொட்டு இகறவொித் திகணக்ைைத்திற்கு ைைிப் னவு பெய்யப் ட்ட வொியிகன அனுப் ி கவத்தல்
I.

குறிப் ிட்ட ைொதபைொன்றில் ஒவ்பவொரு ஊைியொிடைிருந்தும் உப ொவபெ திட்டத்தின் ைீழ்
ைைிப் னவு பெய்யப் ட்ட வொியொனது உடனடுத்து வரும் ைொதத்தின் 15 ஆம் நொைன்று
அல்லது அதற்கு முன் ொை உள்நொட்டு இகறவொி ஆகணயொைர் நொயைத்திற்கு அனுப் ி
கவக்ைப் டுதல் வவண்டும்.

II.

உப ொவெவ பைொடுப் னவுைள் யூனியன்

ிவைஸ, பைொழும்பு 02 இல் அகைந்துள்ை ைக்ைள்

வங்ைியின் 014-0014-0110422 எனும் ைணக்கு இலக்ைத்திற்கு உப ொபெவ ைிகையினொல்
வைங்ைப் ட்ட அனுப்புதல் டிவங்ைைிகனப் யன் டுத்தி வைற்பைொள்ைப் டுதல் வவண்டும்.
III.

வங்ைியினொல் தங்ைளுக்கு வைங்ைப் டும் அனுப்புகை
பைொடுப் னவிகன

உறுதி

பெய்ய

வவண்டிய

டிவத்தின் மூன்றொம்

வதகவ

ெைர்ப் ிப் தற்ைொை ொதுைொப் ொை கவத்திருத்தல் வவண்டும்.

ஏற் டும்

ிரதியிகன ,

வ ொது

அதகன

8. வருடொந்த பவைிப் டுத்துகையிகன ெைர்ப் ித்தல்
(உப ொபெவ 94(1), உப ொபெவ/ T-9A அட்டவகண ைற்றும் /T-9A (A)அட்டவகண)
அரெொங்ை துகறயின் வருடொந்த பவைிப் டுத்துகையொனது ஒவ்பவொரு வருடமும் ஏப் ிரல் 30 ஆம்
திைதிக்குப் ிந்தொைல் ெைர்ப் ிக்ைப் டுதல் வவண்டும்.
திகணக்ைைைொனது உப ொபெவ பவைிப் டுத்துகைைைிகன ைணனி ையப் டுத்துவதற்கு
திட்டைிட்டுள்ைதொல் உப ொபெவ திட்டத்திற்ைொை திவு பெய்துள்ை அகனத்து ஊைியர்ைளும்,
paye9a@ird.gov.lkஎனும்

ைின்னஞ்ெல்

பவைிப் டுத்துகை,

ைற்றும்

T-9A

T-9A

முைவொிக்கு
(A)

பதொைில்

டிவங்ைைின்

வைங்குனொின்

இலத்திரனியல்

வருடொந்த

வடிவத்திகன

ெைர்ப் ிக்குைொறு வைட்டுக்பைொள்ைப் டுைின்றீர்ைள்.
வைலதிை வி ரங்ைள், வொி அட்டவகணைள் ைற்றும் உொிய

டிவங்ைள் ைற்றும் அட்டவகணைள்

என் வற்றின் இலத்திரனியல் வடிவத்திகன www.ird.gov.lkஎனும் இகணயத் தைத்திலிருந்து
திவிறக்ைம் பெய்து பைொள்ைலொம்.

9. பதொைில் வைங்குனர்ைள் பதொடர் ொன ைதிப்பீடுைகை வைங்குதல்
I.

பதொைில் வைங்குனர்

ின்வருவனவற்றிகன வைற்பைொள்ைத் தவறுைின்ற வ ொபதல்லொம்

ைதிப்பீடு பெய்யப் ட்ட வொி ைதிப்பீடுைள் வைங்ைப் டும்.
(அ)
(ஆ)
(இ)
II.

உப ொபெவ திட்டத்தின் ைீழ் ைைிப் னவிகன வைற்பைொள்ளுதல்
உள்நொட்டு இகறவொி ஆகணயொைர் நொயைத்திற்கு வொியிகன அனுப்புதல்
வருடொந்த பவைிப் டுத்துகையிகன ெைர்ப் ித்தல்

பதொைில் வைங்குனர் அத்தகைய வொிக்கு வைலதிைைொை தவறவிடப் ட்ட வொியின் 10%
இற்குச்

ெம்ைொன

பதொகையிகன

தண்டப் ணைொை

பெலுத்துவதற்குப்

ப ொறுப் ொைின்றொர்.
III.

உொிய திைதியிலிருந்து 30 நொட்ைைினுள் வொியிகனச் பெலுத்தத் தவறின், ஒவ்பவொரு 30
நொட்ைளுக்கும் 2% அல்லது உள்நொட்டு இகறவொிச் ெட்டத்தின் 127

ிொிவின் டி அதன்

ஓர் குதிவைலதிை தண்டப் ணைொை விதிக்ைப் டும்.
IV.

பதொைில் வைங்குர் வொி ைதிப்பீடு என்ற வகைல் அவர் ைீது விதிக்ைப் டும் வொி ைற்றும்
தண்டப் ணம்

என் வற்றிற்கு

தனிப் ட்ட

முகறயில்

ப ொறுப் ொதல்

வவண்டும்.

அத்பதொகையொனது, உள்நொட்டு இகறவொிச் ெட்டத்தின் ஆம் அத்தியொயம் XXVI இன் டி
பதொைில் வைங்குனொிடைிருந்து அறவிடப் ட முடியும்.
V.

பதொைில் வைங்குனர்ைள் உொிய திைதியன்று அல்லது அதற்கு முன் ொை வொிைகை அறவீடு
பெய்து அனுப் ி கவப் தற்ைொன ப ொறுப் ிகனக் பைொண்டுள்ைனர். அவ்வொறு பெய்யத்
தவறுைின்றவர்ைள் தண்டப் ணங்ைளுடன் கூடிய அத்தகைய வொிைகை தனிப் ட்ட
முகறயில் பெலுத்துவதற்குப் ப ொறுப் ொைிைைொவர்.

10. குற்றங்ைளுக்ைொன தண்டப் ணம்.
2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இல. உள்நொட்டு இகறவொிச் ெட்டத்தின் ிொிவு 120 (ஈ) இனொல்
வதகவப் டுத்தப் ட்டவொறொன அவர்ைைின் வருடொந்த பவைிப் டுத்துகைைைிகன அனுப் ி
கவக்ைத் தவறுைின்ற பதொைில் வைங்குனர்ைளுக்பைதிரொை ெட்ட நடவடிக்கை எடுக்ைப் டும் அல்லது

உொிய திைதியன்று அல்லது அதற்கு முன் ொை வருடொந்த பவைிப் டுத்துகைைைிகன ெைர்ப் ிக்ைத்
தவறுைின்றவர்ைளுக்பைதிரொை ஆைக்கூடுதலொை ரூ ொ. 50,000/- வகரயிலொன தண்டப் ணங்ைள்
விதிக்ைப் டும்.
11. வொிக் ைைிப் னவுச் ெொன்றிதழ்(உப ொபெவ / T -10 புதிய)
I.

ைொர்ச் 31 இல் முடிவகடயும் வருடபைொன்று பதொடர் ில் ஏப் ிரல் 30 ஆம் திைதியன்றுக்கு
முன் ொை, அல்லது

II.

தனது

வெகவயிகன

முடிவுறுத்துைின்ற

ஊைியர்

ஒருவொிகனப்

ப ொறுத்த

வகரயில்

வெகவயிகன முடிவுறுத்தும் திைதியிலிருந்து 30 நொட்ைள் நிகறவகடவதற்கு முன்னதொை,
ஒவ்பவொரு ஊைியருக்கும் வொி ைைிப் னவு ெொன்றிதபைொன்று வைங்ைப் டுதல் வவண்டும்.
குறிப்பு:
I.

ஒரு வருடத்திற்கு அல்லது ஒரு வருட ைொலப் குதிக்கு குகறந்த ைொலப் குதியில் நைல் T -10
(புதிய) வைங்ைப் டின், அது ஒரு நைல் என /அல்லது அத்தகைய வைங்ைலுக்ைொன
ைொரணத்திகன ெிவப்பு கையினொல் அத்தகைய

T -10 (புதிய) ைீது குறிப் ிட்டு

எந்வநரத்திலும் குறிப்ப ொன்றிகன வைற்பைொள்ளுதல் வவண்டும்.
II.

ஊைியொின் வொியிகன பதொைில் வைங்குனர் பெலுத்தும் வ ொது, ஊைியொின் ெொர் ில் பதொைில்
வைங்குனொினொல்

பெலுத்தப் ட்ட

வொித்

பதொகை

ைற்றும்

அத்தகைய

வொியொனது

விதிக்ைப் டும் வருைொனம் என் வற்றிகனத் தயவு பெய்து பதைிவொை குறிப் ிடவும்.
(பைொத்த உகைப்பூதியைொனது அவ்வொறு பெலுத்தப் ட்ட வொியிகனக் கூட்டுவதன் மூலம்
பவைிப் டுத்தப் டுதல் வவண்டும்.)
இரண்டொவது பதொைில் வைங்குனொினொல் பெலுத்தப் ட்ட ைட்டணங்ைள் பதொடர் ில் T-10
NEW D ஏற்புகடயதொகும்.
12. பதொைில் வைங்குனொினொல் வைற்பைொள்ைப் டும் ைிகைக் பைொடுப் னவுைள்
I.

ஏவதனும் பைொடுப் னவு ைொலப் குதிக்ைொை ைைிப் னவு பெய்யப் ட்ட வொி ைிகையிகன
அனுப்புைின்ற

வ ொது,

அத்தகைய

பைொடுப் னவுக்பைதிரொை

தீர்ப் னவு

பதொகையொனது
பெய்யப் ட

அதகனத்

முடியும்

பதொடர்ந்து

என் துடன்

வரும்

ஆகணயொைர்

நொயைத்திற்கு அது பதொடர் ில் அறிவிக்ைப் டுதல் வவண்டும். அத்தகைய ெீரொக்ைல்ைள் வொி
ைதிப்பீட்டொண்படொன்றினுள் ைொத்திரவை வைற்பைொள்ைப் ட முடியும்.
II.

ஏவதனும் பைொடுப் னவு ைொலப் குதிபயொன்றிற்ைொை ைைிப் னவு பெய்யப் ட வவண்டியிருந்த
வொி ைிகையில் வைற்பைொள்ைப் ட்டுள்ை ைைிப் னவின் வ ொது, அத்தகைய பதொகையொனது
அதகனத் பதொடர்ந்து வரும் வொி ைதிப்பீட்டண்டுக்ைொன பைொடுப் னவுக் பைதிரொை தீர்ப் னவு
பெய்யப் ட முடியும் என் துடன் அத்தகைய ெீரொக்ைல்ைள் வைற்பைொள்ைப் ட்ட திைதியிலிருந்து
இரண்டு வொரங்ைைினுள் அது பதொடர் ில் ஆகணயொைர் நொயைத்திற்கு அறிவிக்ைப் டுதல்
வவண்டும்.

13. உப ொபெவ திட்டம் பதொடர் ொன வைலதிை அறிவுறுத்தல்ைளும் தைவல்ைளும்
இந்த அறிவுறுத்தல்ைள் ஊைியர்ைைிடைிருந்து ெொியொன வொித் பதொகையிகனக் ைைிப் னவு
பெய்வதற்கு அரெ துகற பதொைில் வைங்குனர்ைளுக்குத் வதகவயொன வைிைொட்டுதல்ைகை
வைங்குைின்றது.
எவ்வொறொயினும்,
உள்நொட்டு
இகறவொிச்
ெட்டத்திற்கும்
இத்தகைய

அறிவுறுத்தல்ைளுக்குைிகடயில் வவறு ொடு ஏவதனும் ைொணப் டுைிடத்து ெட்டத்தின் ஏற் ொடுைள்
ஏற்புகடயதொகும்.
உப ொபெவ திட்டத்திற்ைொை

திவு பெய்யப் ட்ட அகனத்து பதொைில் வைங்குனர்ைளும் பதொைில்

வைங்குனர்ைைின் வருடொந்த பவைிப் டுத்துகையொன T-9A ைற்றும் T-9A (A) அட்டவகணைைின்
இலத்திரனியல் வடிவத்திகன ெைர்ப் ிக்குைொறு வைட்டுக் பைொள்ைப் டுைின்றீர்ைள்.
வைலதிை வி ரங்ைள், வொி அட்டவகணைள் ைற்றும் உொிய டிவங்ைள் ைற்றும் அட்டவகணைள்,
உொிய
வர்த்தைொனி
அறிவித்தல்ைள்
என் வற்றின்
இலத்திரனியல்
வடிவத்திகன
www.ird.gov.lkஎனும் இகணயத் தைத்திலிருந்து திவிறக்ைம் பெய்து பைொள்ைலொம்.

வைலதிை விைக்ைங்ைளுக்கு ைீழ்வரும் ஆகணயொைருடன் பதொடர்பு பைொள்ைவும்.
வொி பெலுத்துனர் வெகவப் ிொிவு
பெயலைம்
உப ொபெவ ைிகை
உப ொபெவ விவெட ைணக்ைொய்வு ிொிவு

ைல்யொணி தஹநொயக்ை
உள்நொட்டு இகறவொி ஆகணயொைர் நொயைம்
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