
9 சரிக்கட்டப்பட்ட ஆதாயம் / இழப்

7 ெமாத்த ஆதாயம் / இழப்

2

வரி ம ப் ட் ஆண் 2023

12101

தனி உரிைமத்ெதா ல் / ெசாந்தத் ெதா ல் வ மானம் 2 மற் ம் 3-க் இந்தப் ரிைவ நிரப்ப ம். 1
அன் ர்ந் ன்றாவ மற் ம் அதற் ேமற்பட்ட தனி உரிைமத்ெதா ல்கள்/ெசாந்தத் ெதா ல் வ மான லங்க க்கான 4-வரி
அ க்ைக ல் உள்ள உரிய இனங்கைள உங்க க் ன் க் ம் ேமற்பட்ட தனி உரிைமத்ெதா ல்கள்/ெசாந்தத் ெதா ல் வ மான

லங்கள் இ ந்தால் அன் ர்ந் தனி அ க்ைக ஒன்ைற இைணக்க ம். 

வரி ெச த் பவரின்
ெபயர்

1 ெதா ன் ெபயர்

3
ப வம் B பக்கம் 2 இனம் 1C- ல் நிரப்பப்பட ேவண் ய ெமாத்த ெதா ல் வ மானம்
[1அ(9) + 1ஆ(9) + 2அ(9) – 2அ(10) + 2ஆ(9) – 2ஆ(10)] S$ .00
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ஒன் க் ம் ேமற்பட்ட ெதா ல் வ மானம்
வரி ப்
எண்.

தல் வைர

அ) தனி உரிைமத்ெதா ல் / ெசாந்தத் ெதா ல்
வ மானம் 2

ஆ) தனி உரிைமத் ெதா ல் / ெசாந்தத்
ெதா ல் வ மானம் 3 

ஆம் (தய ெசய் தனித் வமான அைடயாள
எண்ைண நிரப் க)

இல்ைல ஆம் (தய ெசய் தனித் வமான அைடயாள
எண்ைண நிரப் க)

இல்ைல

S$ .00

S$ .00

S$ .00

S$ .00

(X) இழப் க்

X

(X) இழப் க்

X

S$ .00

S$ .00

S$ .00

S$ .00

(X) இழப் க்

X

(X) இழப் க்

X

____________ (நாள்/khjk;/ஆண் ) ெதா ல்
நி த்தப்பட்ட
ம ப் ட் ஆண் 2023-ல் வரத்்தகம் ஏ ம்

நைடெபற ல்ைல

____________ (நாள்/khjk;/ஆண் ) ெதா ல்
நி த்தப்படட்

ம ப் ட் ஆண் 2023-ல் வரத்்தகம் ஏ ம்
நைடெபற ல்ைல

2 ெதா ன் தன்ைம

3 கணக் ம் காலம்

4 ACRA- ல் ப ெசய்யப்பட்டத் ெதா ல்* :

தனித் வமான அைடயாள எண்

5 ெதா ல் நிைல ன் மாற்றம் * : 
.

4-வரி அ க்ைக

6 வ வாய் (ெமாத்த
ற்பைன/வ மானம் )

8 க க்க: அ ம க்கப்படக் ய
வரத்்தக ெசல கள்

“அ ம க்கப்படக் ய யாபாரச் ெசல கள்” ெதாைகைய நிரண் க் ம் ேமல் வரங்க க் www.iras.gov.sg இைணயத்தளத்ைதப் பாரக்்க ம்.  
* அன் ரந்்  ெபா த்தமான ெபட் ல் ட ் க

ட் த்ெதா ல் 2 மற் ம் 3 – க் இந்தப் ரிைவ நிரப்ப ம். 
உங்க க் ன் க் ம் ேமற்பட்ட ட் த்ெதா ல் கள் இ ந்தால் அன் ர்ந் தனி அ க்ைக ஒன்ைற இைணக்க ம். 
அன் ர்ந் ன்றாவ மற் ம் அதற் ேமற்பட்ட ட் த்ெதா ல்க க்கான உங்கள் பங் வ மானத்ைதக் ட் ேழ ள்ள
2-ஆ(9) –ஐ நிரப்ப ம். 

1 ட் த்ெதா ல் ெபயர்

அ) ட் த்ெதா ல் 2 ஆ) ட் த்ெதா ல் 3

2 தனித் வமான அைடயாள
எண்/ ட் தெ்தா ல் வரி ப்
எண்

3 ரித் க்ெகாள்ளக் ய ஆதாயம் / 
இழப் ல் உங்கள் பங்

4 ட் தெ்தா ந் உங்க க்
வ ம் சம்பளம் / ெகாைட யம் / 
ம.ேச.நி/ச ைககள்

ட் த் ெதா ன் மற்ற வ மானத் ல் உங்களின் பங்

5 வட்

6 வாடைக

7 மற்ற ங்கப் ர் வ மானம்

8 ெவளி நாட் வ மானம்

(X) இழப் க்

X S$ .00

S$ .00

9 ட் த்ெதா ல் வ மான பங்

10 பங்காளிகளின் அ ம க்கப்படக் ய
ெசல கள்

S$ .00

S$ .00

S$ .00

S$ .00

S$ .00

(X) இழப் க்

X

(X) இழப் க்

X

S$ .00

S$ .0011 நன்ெகாைடகளில் உங்கள்
பங்

(ெமாத்தம் 8-இல் 3) 

(எ.கா. ஸாகாட,் நி ணத் வ அைமப் க க் ச் ெச த் ய
சந்தாக்கள்)

( ட் தெ்தா ல் லம் அளிக்கப்பட்ட )

(X) இழப் க்

X S$ .00

S$ .00

S$ .00

S$ .00

S$ .00

S$ .00

S$ .00

(X) இழப் க்

X

(X) இழப் க்

X

S$ .00

S$ .00

(X) for loss

X

(7 க க்க 8)

தல் வைர



ள்ைள ன் ெபயர் பால் றந்த
நாள்

ததெ்த த்த
நாள்

(இ ந்தால்)

* றப்
சான் தழ் / மற்ற
அைடயாள எண்

ங்கப் ர்
மகனா?

2022-ஆம் ஆண் ல்
ள்ைள ன் ஆண்

வ மானம்
$4,000- ேமலா?

17 வய மற் ம் அதற்
ேமற்படட்வர,் 2022-ல், 

பல்கைலக்கழகம், கல் ரி 
அல்ல  ற கல்  

நிைலயங்கள் ஏேத ம் 
ஒன் ல்  ேநரக் கல்  

ெப பவரா?

*ஆ/ெப *ஆம்/இல்ைல *ஆம்/இல்ைல *ஆம்/இல்ைல

*ஆ/ெப *ஆம்/இல்ைல *ஆம்/இல்ைல *ஆம்/இல்ைல

*ஆ/ெப *ஆம்/இல்ைல *ஆம்/இல்ைல *ஆம்/இல்ைல

*ஆ/ெப *ஆம்/இல்ைல S$

ெபயர் அைடயாள அடை்ட எண் / ெவளி நாட்
அைடயாள அடை்ட எண் / கட ச் ட் எண்/ 

மற்ற அைடயாள எண்

மண லக் ெபற்ற நாள்

ெபயர் அைடயாள அடை்ட எண் / ெவளி
நாட் அைடயாள அடை்ட எண் /

கட ச் ட் எண்/ மற்ற அைடயாள
எண்

ரிந்த நாள் 2022-ல் நீ மன்ற ஆைண / 
ரி ைன

உடன்ப க்ைக ன்ப ெபற்ற
வாழ்க்ைக ெசல த் ெதாைக

S$

ெபயர் அைடயாள அடை்ட எண் / ெவளி நாட்
அைடயாள அடை்ட எண் / கட ச் ட் எண்/ 

மற்ற அைடயாள எண்

ரிைம றந்த நாள் மண நாள் 2022-ஆம் ஆண் ல் 
வாழ்க்ைகத் ைண ன் 

ஆண்  வ மானம் $4,000-  
ேமலா

வரி ம ப் ஆண் 2023
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மண நிைல ல் மாற்றம் / ய ேகாரிக்ைககள்/தனக் ரிய நிவாரணக் ேகாரிக்ைககளில் மாற்றம்
ந்த 31 சம்பர் 2022-ம் ஆண் ற்காக

வரி ெச த் பவர்
ெபயர் வரி ப் எண்.

உடற் ைற ெதாடரப்ான வரி நிவாரணங்கைள நீங்கள் தல் ைறயாக ேகாரினால், தய் ெசய் www.iras.gov.sg என்ற  இைணயதளத் ல் (Quick Links > Forms > Self - Employed) 
ைடக்கப்ெப ம் “Application for Claim of Handicapped-Related Tax Relief” ப வத்ைத நீங்கள் ப றக்கம் ெசய் நிரப்ப ம். 

(அ) உங்கள் மண நிைல ல் மாற்றேம ம் இ ந்தால், (ஆ) ன்வ ம் நிவாரணங்கைள நீங்கள் தல் ைறயாகக் ேகாரினால் மற் ம்/அல்ல (இ) 
இந்த ஆண் ேகாரிக்ைககளின் வரங்கள் ந் ய ஆண் ந் ேவ பட் ந்தால் அன் ரந்் இந்த இைணப்ைபப் பயன்ப த் ங்கள். 
அன் ரந்் இந்த இைணப்ைப நிைற ெசய் ப வம் B-உடன் அ ப் ங்கள். 

மண நிைல ல்
மாற்றம்நீங்கள் தாக மணமானவராக இ ந்தால், உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண பற் ய ன்வ ம் வரங்கைள அளிக்க ம்: 

1அ

வரி ெச த் ம் ஆண்கள், நீங்கள் ரிந் வாழ்ந்தால், உங்கள் மைன ையப் பற் ய ன்வ ம் வரங்கைள அளிக்க ம்: 1 ஆ

நீங்கள் மண லக்கானவராக இ ந்தால், உங்கள் ன்னாள் வாழ்க்ைகத் ைணப் பற் ய ன்வ ம் வரங்கைள அளிக்க ம்: 1 இ

ய ேகாரிக்ைககள் / தன ய நிவாரண  ேகா ைககள  மா ற
உடற் ைற ெதாடர்பான வரி நிவாரணங்கள் (உடற் ைற ள்ளவர் ஈட் ய வ மானம் / உடற் ைற ள்ள
வாழ்க்ைகத் ைண/ ள்ைள/ெபற்ேறார்/உடன் றந்தவன்/உடன் றந்தவள்)2

ள்ைளகள் -2022-ல் உங்களால் பராமரிக்கப்பட்ட ள்ைளகள் (இடம் ேபாத ல்ைல என்றால் தனிப்பட் யைல இைணக்க ம்) 3

ெபயர் ட் கவரி *அைடயாள அடை்ட எண் / 
ெவளிநாட் அைடயாள அடை்ட

எண்

றந்த நாள் 2022 – ஆம்
ஆண் ற்கான

வ மானம்

உங்க க் என்ன
உற ைற

S$

S$

S$

S$

ெபற்ேறார், உடற் ைற ள்ள ெபற்ேறார், உடற் ைற ள்ள உடன் றந்தவன் / உடன் றந்தவள்4

பராமரிப்பவரின் ெபயர் ங்கப் ரில்
வ ப்பவரா?

*அைடயாள அடை்ட
எண் / ெவளிநாட்
அைடயாள அடை்ட

எண்

2022 – ல் ேவைல /
ெசாந்தத்
ெதா ல்

ெசய் ரக்ளா?

உங்க க்
என்ன உற

ைற

பராமரிக்கப்ப ம் எந்த ஒ  ள்ைள ன்
வரங்கள்

ங்கப் ர் மகனா? றப் ச் சான் தழ்
எண்

*ஆம்/இல்ைல *ஆம்/இல்ைல *ஆம்/இல்ைல

ேபரப் ள்ைளையப் பராமரிக் ம் தாத்தா பாட் (ேவைல ெசய் ம் தாய்மாரக் க் மட் ம்)5

நி வனத் ன் ெபயர் மற் ம் கவரி காப் எண்: யா ைடய ஆ ள்
ெபயரில்?

இறப் ல் ைடக் ம்
ெதாைக

ெச த் யத்
தவைணப் பணம்

*தன்/மைன S$ S$

ஆ ள் காப் ட் நி வனங்க க் ச் ெச த் ய காப் சந்தா6

ெபற்ேறார் நிைல வரித்தள் ப  (PTR) – நீங்கள் மற் ம் உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண ம் ஒப் க்ெகாண்டதன் அ ப்பைட ல் தத்ைத ேதர் ெசய்தல்
 (நீங்கள் ன்ேப எங்க க் த் ெதரி க்காமல் இ ந்தால்)

7

ள்ைள ன் றப்
வரிைச

றப் சான் தழ்
எண்.

தனக் வாழ்க்ைகத் ைணக்நீங்க ம் உங்கள்
வாழ்க்ைகத் ைண ம் ேகா ம்
ெபற்ேறாரியல் வரித்தள் ப  
(PTR) தத்ைத / 
ெதாைகையக் ப் ட ம். 

* ெபா ந்தாதைத
அ த் க


