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அனைத்து நிதிசார் நிறுவைங்களுக்கும்
2018 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் கீழ் தைிசு மீளக்ககாடுப்பைவு
அறவீட்டினை விதித்தல். நிதிசார் சசனவ வழங்களில் தைிசு மீளக்ககாடுப்பைவு
அறவீட்டிற்க்காை (த.மீ.அ) வழிகாட்டி
த.மீ.அ கதாடர்பில் சட்ட ஏற்பாடுகளின் பிரச ாகத்தின் சுருக்கமாை விளக்கத்னத
தருவசத இந்த வழிகாட்டி ின் சநாக்கமாகும்
விதிப்பைவின் சநாக்கம்
2018 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் X பகுதி ின் 36 ஆம் பிாிவின்
பிரகாரம் எந்தகவாரு நிதிசார் நிறுவைத்திைாலும் சமற்ககாள்ளப்பட்ட நிதிசார் சசனவ
விநிச ாகத்தில் 2018, ஒக்சடாபர் 1 கதாடக்கம் 2021 டிசம்பர் 31 வனர ில் த.மீ.அ
விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
நிதிசார் நிறுவைம் என்பது
(அ) 1988 ஆம் ஆண்டின் 30 இலக்க வங்கித் கதாழில் சட்டத்தின் கருத்தில் உாிமம்
அளிக்கப்பட்ட வர்த்தக வங்கி அல்லது உாிமம் அளிக்கப்பட்ட விசசடித்த
வங்கக ான்னறயும் குறிக்கும்.
(ஆ) 2011 ஆம் ஆண்டின் 42 ஆம் இலக்க நிதி வர்த்தகச் சட்டத்தின் கீழ் உாிமம்
வழங்கப்பட்ட நிதி கம்பைின குறிக்கும்.
வீதம்
ஒவ்கவாரு மாதமும் ஒவ்கவாரு நிதிசார் நிறுவைங்களிைதும் நிதிசார் சசனவகளுக்கு
சாற்றப்படக் கூடி
கபறுமதி சசர்ப்பில் விதிக்கப்படக்கூடி
த.மீ.அ ஏழு (7%)
வீதமாகும்.
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கபறுமதி சசர்த்தல்
கபறுமதி சசர்த்தலாைது 2002 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க கபறுமதி சசர் வாிச்
சட்டத்தின் 25 இ ஆம் பிாிவில் குறிபிடப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகளின் அடிப்பனட ில்
கணிக்கப்படும். எவ்வாறா ினும், த.மீ.அ இன் கபறுமதி சசர்த்தனவ கணிப்பிடும்
சபாது நிதிசார் சசனவகளின் விநிச ாகத்தில் ககாடுப்பைவு கசய் ப்பட்ட/
ககாடுப்பைவுகசய் ப்பட சவண்டி
த.மீ.அ., கப.சச.வ. அல்லது சதசத்னதக்
கட்டிக ழுப்பும்
வாி
(சத.க.வ)
கதாடர்பிலாை
கழிப்பைவுகள்
அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.
த.மீ.அ. சநாக்கத்திற்க்காக கபறுமதி சசர்ப்பைவற்னற கணிக்கும் முனற ாைது கீசழ
தரப்பட்டுள்ளது.
கச ற்படு இலாபம் அல்லது நட்டம் (வருமாை வாிக்கு
முன்ைராை இலாபம்/நட்டம்)
கூட்டு
வருமாை கூற்றுக்கு விதிப்பைவு கசய் ப்பட்ட XX
நிதிசார் சசனவகளின் விநிச ாகத்தில் க.மீவி,
கப.சச.வ மற்றும் சத.க.வ
வருமாை கூற்றுக்கு விதிப்பைவு கசய் ப்பட்ட XX
சதய்மாைம்
ககாடுப்பைவு
கசய் ப்படசவண்டி
XX
சவதைாதிகள்

XXX

XXX
XXX

கழி

கபாருளாதார சதய்மாைம்

கமாத்த கபறுமதி சசர்ப்பு

(XX)
XXX

சவதைாதிகள் மற்றும் கபாருளாதார சதய்மாைம் என்பனவ கதாடர்பில் 2002 ஆம்
ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க கபறுமதி சசர் வாிச் சட்டத்தின் 25 இ பிாிவின் 8 ஆம் உப
பிாிவின் கீழ் பிரசுாிக்கப்பட்ட 2014.06.23 ஆம் திகதி 1868/10 ஆம் இலக்க அதி
விசசட வர்த்தமாைப் பத்திாினக ில் உள்ள வழிகாட்டல்கள் பின்பற்றப்படுதல்
சவண்டும்.
நிதிசார் சசனவகளின் விநிச ாகத்தில் சாற்றுனக
நிதிசார் சசனவகளின் விநிச ாகத்திற்கு சாற்றப்படக்க கூடி கபறுமதி சசர்ப்பாைது
அதிவிசசட வர்த்தமாை பத்திாினக ில் குறிப்பிட்டவாறு கணிக்கப்படுதல் சவண்டும்
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ககாடுப்பைவுகள்
ஒவ்கவாரு மாத்திைதும் க.மீ.வி ஆைது சாி ாை ககாடுப்பைவு குறியீடு மற்றும் வ.அ.இ
என்பவற்னற குறிப்பிட்டு கபாருத்தப்பாடுனட மாதத்திற்கு அடுத்து வரும் மாதத்தின்
20 ஆம் திகதிக்கு முன்ைர் அனுப்பினவக்கப்பட்ட பணனவப்புப் படிவத்தில் இலங்னக
வங்கி ில் உள்ள உள்நாட்டு இனறவாி ஆனண ாளர் நா கத்தின் கணக்கிற்கு
ககாடுப்பைவு கசய் ப்படுதல் சவண்டும். ககாடுப்பைவு குறியீடு கீழ் குறிப்பிட்டவாறு
ஐந்து இலக்கங்னளக் ககாண்டிருத்தல் சவண்டும்.
வவ

மாமா

0

2018 ஒக்சடாபர் மாதம் கதாடக்கம் 2019 மார்ச் வனர ிலாை ஒவ்கவாரு
மாதத்திற்க்குமாை ககாடுப்பைவு 2018 நவம்பர் 12 ஆம் திகதி
கடிததின்
அறிவுறுத்தல்களுக்கு அனம
இருத்தல் சவண்டும்.
ஒவ்கவாரு மாத்திற்குமாை
ககாடுப்பைவுக்குாி திகதி மற்றும் காலப்பகுதிக்காை குறியீடு கீசழ தரப்பட்டுள்ளது.
மாதம்
ககாடுப்பைவிற்க்காை இறுதி
காலப்பகுதிக்காை
திகதி
குறியீடு
2018 ஒக்சடாபர்
20.11.2018
18100
2018 நவம்பர்
20.12.2018
18110
2018 திசம்பர்
20.01.2019
18120
2019 சைவாி
20.02.2019
19010
2019 கபப்ரவாி
20.03.2019
19020
2019 மார்ச்
20.04.2019
19030
விபரத்திரட்டு
ஒவ்கவாரு நிதி ாண்டிற்குமாை த.மீ.அ. இன் விபரத்திரட்டாைது நிதிக் கூற்றுக்காக
நிதிசார் நிறுவைத்தால் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட நிதி ஆண்டின் முடிவிலிருந்து ஆறு
மாத்தினுள் வருடாந்தம் சமர்ப்பிக்கப்படுதல் சவண்டும்.
“நாற்காட்டி வருடம்” அல்லது “வாி மதிப்பீட்டாண்டு” இன் அடிப்பனட ில் நிதிக்
கூற்றினை த ார்கசய்யும் எந்தகவாரு நிதிசார் நிறுவைமும் முனறச
அடுத்த
வருடத்தின் ஜூன் 30 ஆம் திகதி அல்லது கசப்தம்பர் 30 ஆம் திகதிக்கு முன்ைர்
விபரத்திரட்டினை சமர்ப்பித்தல் சவண்டும்.
அதற்க்கனமவாக,
1. நாற்காட்டி வருடத்னத ஏற்றுக்ககாண்ட நிதிசார் நிறுவைங்கள் 2018 ஆம்
ஆண்டிற்க்காை த.மீ.அ. வி விபரத்திரட்டினை 2019.06.30 இற்கு முன்ைர்
சமர்ப்பித்தல் சவண்டும்.
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2. வாிமதிப்பீட்டாண்னட ஏற்றுக்ககாண்ட நிதிசார் நிறுவைங்கள் 2018 ஆம்
ஆண்டிற்க்காை த.மீ.அ. வி விபரத்திரட்டினை 2019.9.30 இற்கு முன்ைர்
சமர்ப்பித்தல் சவண்டும்.

முனற ாக பூரணப்படுத்தப்பட்ட த.மீ.அ விபரத்திரட்டாைது உள்நாட்டு இனறவாித்
தினணக்களத்தின்
கூட்டுறவு
நிதி
நிறுவைங்கள்
கணக்காய்வு
அலகின்
ஆனண ாளாிற்கு சமர்ப்பிக்கப்படுதல் சவண்டும்.

விபரங்களுக்கு
சமலதிக விபரங்களுக்கு
ஆனண ாளர். கூட்டுறவு நிதி நிறுவைங்கள் கணக்காளர் பிாிவு – 0112134402/3
ஆனண ாளர். வாிக் ககாள்னககள் மற்றும் சட்டவாக்கம் (கச லகம்) -0112135412
பிரதி ஆனண ாளர், . கூட்டுறவு நிதி நிறுவைங்கள் கணக்காளர் பிாிவு – 0112134406
பிரதி ஆனண ாளர், வாிக் ககாள்னககள் மற்றும் சட்டவாக்கம் (கச லகம்) 0112135438
ஒப்பம்
ஏ.என் குருசக
உள்நாட்டு இனறவாி ஆனண ாளர் நா கம்
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