10101

ப�வம் B1

2022

இைணப் � 1

மற்ற வைக வ�மானங்கள�ன் அறிக்ைக
��ந்த 31 �சம்பர் 2021–ஆம் ஆண்�க்காக
�ழ் க்கா�ம் வைக�லான வ�மானங் கள் உங் க�க்� இ�ந் தால் , தய�ெசய் � இந் த இைணப் ைப நிைற� ெசய் � நீ ங் கள் நிரப் பப் பட்டப் ப�வம் B1-உடன் ேசர்க்க�ம் .

வரி ெச�த்�பவரின் ெபயர்
1

வரிக் ��ப் � எண்

வர்த்தகம் , �யாபாரம் , ேதர்ச�
் த் ெதா�ல் அல் ல� வாழ் க் ைகத்ெதா�ல் - உங் கள் ெமாத்த �யாபார வ�வாய் $500,000 அல் ல� அதற் �ம் ேமல் எனில் ,
உ��ப் ப�த்தப் பட்ட கணக்�கைள அன் ��ர்ந்� இைணக்க�ம் .
அன்��ர்ந்� �யாபார வைகையக் ��ப் �ட�ம் (1) தனி உரிைமத் ெதா�ல் /�ய-ெதா�ல் (2) �ட்�த்ெதா�ல் (3) ேதர்ச�
் த் ெதா�ல் (4) வாழ் க் ைகத் ெதா�ல்
�யாபார வைக
(1), (2), (3) அல் ல� (4)

�யாபாரத்
தன் ைம

�யாபாரத்�ன் ெபயர்
மற் �ம் �கவரி

அ�வலக
பயன் பாட்�ற் �

நிகர ஆதாயம் / இழப் � (இழப்பாக இ�ந்தால்

தனி �றப் � எண்./ �ட்�த்ெதா�ல் வரிக்
��ப் � எண்.

ெபட்��ல் ெப�க்கல் ���ட�ம் )

¢

S$


00

2 ெசாத்���ந் � �ைடக்�ம் வாடைக -

ேமல் �வரங் க�க்�, www.iras.gov.sg என்ற இைணயத்தளத்ைதப் பார்க்க�ம் .
 வாடைகக்� �டப்பட்ட ஒவ் ெவா� ெசாத்�க்�ம் ெபறப்பட்ட ெமாத்த வாடைக மற் �ம் ஏற் பட்ட ெசல�கள் பற் �ய �வரங் கைளக் ெகா�க்க�ம் . இைவ அைறகலன் மற் �ம் ெபா�த்�மானங் களின் வாடைக�ம் உள் ளடங் �ம் .
 இடம் ேபாத�ல் ைலெயனில் அல் ல� நீ ங் கள் 2-� ேமற் பட்ட ெசாத்�களி��ந்� வாடைகப் ெபற் ��ப்�ன் , தனிப்பட்�யைல இைணக்க�ம் .
வாடைகக்� �டப் பட்ட ����ப் � ெசாத்�க்� ^ மட்�ம் :
1. அடமானக்கடன் வட்� ெசல�க்� ��தலாக ெமாத்த வாடைக�ன் 15%-ஐ ேசர்த்� க�தக்��ய ெசலவாக IRAS வழங் �ம் . தய�ெசய் � இனங் கள் (i) �தல் (n) –ஐ த�ர்த்� அைனத்� இனங் கைள�ம் �ர்த்� ெசய் ய�ம் .
2. மாற் றாக, நீ ங் கள் உங் க�க்� ஏற் பட்ட உண்ைமயான ெசல�கைளக் ேகாரலாம் . அவ் வா� ெசய் ய ���ெசய் �ர்களானால் தய�ெசய் � இனங் கள் (o) –ஐ த�ர்த்� அைனத்ைத�ம் இனங் கைள�ம் �ர்த்� ெசய் ய�ம் .
3. இேத அ�ப்பைட�ன் �ழ் உங் களின் மற் ற ����ப்� ெசாத்�களின் வாடைக ெசல�னங் கைள ேகார ேவண்�ம் .
^ ����ப்� ெசாத்�கள் என் ப�ல் ����ப்� அல் லாத அதாவ� �ழந்ைத பராமரிப்� நிைலயம் மற் �ம் ஊ�யர் தங் �ம் ��� ேபான் ற ����ப்� அல் லாத பயன் பாட்�ற் � அ�ம�க் ெகா�க்கப்பட்ட ெசாத்�கள்
இ�ல் உள் ளடங் கா�.
����ப் � அல் லாத வாடைகக்� �டப் பட்ட ெசாத்�கள் :
உங் க�க்� ஏற் பட்ட உண்ைமயான வாடைக ெசல�கைள மட்�ம் நீ ங் கள் ேகாரலாம் .

ெசாத்� 1

ெசாத்� 2

����ப் � அல் லாத ெசாத்�க்� ெபட்��ல் ���ட�ம்

����ப் � அல் லாத ெசாத்�க்� ெபட்��ல் ���ட�ம்

a. அஞ் சல் ����
b. �ேளாக் / �ட்� எண்.
c. தள – �ட்� எண்.

-

#

#

-

d. சாைல/ெத� ெபயர்
e. வாடைக காலம் �தல் [நாள் /மாதம் /2021]
f. வாடைக காலம் வைர [நாள் /மாதம் /2021]
g. ெமாத்த வாடைக

S$

ெசல�கள் :

S$

h. அடமானக் கடன் வட்�



00

S$



00



00

S$



00

உண்ைமயான வாடைக ெசல�கைளக், ேகாரினால் மட்�ம் , (i) �தல் (n) வைர �ர்த்� ெசய் ய�ம் .

i. ெசாத்� வரி

S$



00

S$



00

j. �க்காப் ���

S$



00

S$



00

k. பராமரிப்�

S$



00

S$



00

l. ப��பார்ப்�கள்

S$

00

S$



00

00

S$



00

00

S$



00



00

S$



00



00



00

m. தர�ப்பணம்



S$

n. மற் றைவ



S$



o. க�தப் ப�ம் ெசல�கள் ெமாத்த வாடைக�ன் 15%--ஐ
அ�ப் பைடயாகக் ெகாண்ட� [உண்ைமயான வாடைக
S$
ெசல�கைள ேகாரினால் இந்த இனத்ைத கா�யாக �ட�ம் ]

p. நிகர வாடைக [ெமாத்த வாடைக – ெசல�கள் ]
(இழப் � எனில் ெபட்��ல் ெப�க்கல் ���ட�ம் )

S$

q. நிகர வாடைக�ல் உங் கள் பங் � [%]**
(100% அல் ல� 50% பங் � எனில் , 100.00 அல் ல� 50.00 ��ப் �ட�ம் )
r. நிகர வாடைக�ல் உங் கள் பங் � [$]**
(கட்டாய இனம் . இழப் � எனில் ெபட்��ல் ெப�க்கல்
���ட�ம் )

S$



S$





00

**சட்டரீ�யான உரிைம�ன் அ�ப் பைட�ல்

ெமாத்த நிகர வாடைக�ல் உங் கள் பங் � (கட்டாய இனம் . இழப் � எனில் ெபட்��ல் ெப�க்கல் ���ட�ம் )

S$



00

S$



00

3 உரிைமத் ெதாைக
4 கட்டணம்

S$



00

S$



00

S$



00

S$



00



00



00

இறந் தவர் ெசாத்�ன்/அறங் காவல் ெபயர்

5 இறந் தவர் ெசாத்� /அறங் காவல்

வ�மானம்

6 வட்�- அங் �காரம் ெபற் ற வங் �கள் அல் ல� �ங் கப்�ரில் உரிமம் ெபற் ற நி� நி�வனங் களில் ெபறப்பட்ட வட்�ைய ெதரி�க்க
ேவண்டாம் . தய�ெசய் � �வரங் க�க்�, MAS-இன் இைணயப் பக்கம் https://eservices.mas.gov.sg/fid –ஐ காண்க .

7 ேமற் கண்ட �ரி�களில்

அடங் காத வ�மானத் தன்ைம
வாய் ந் த ஆதாயங் கள் அல் ல� இலாபங் கள்

வ�வாய் வைக

S$

8 ெமாத்தம்

(1 �தல் 7 வைர�லான ெமாத்தம் , 2-ல் ��ப் �டப் பட்ட நிகர இழப் ைபத் த�ர்த்�) இங் ேக ��ப் �ட
ேவண்�ம் மற் �ம் ப�வம் B1-ன் பக்கம் 2-ன்
இனம் - உம் ��ப் �ட ேவண்�ம் . (இழப்� எனில் ெபட்��ல் ெப�க்கல் ���ட�ம் )

3

இதற் � �ன் ெதரி�க் கப் படாத வ�மானம் 1 ஜனவரி 2021-� �ன் எந்த காலக்கட்டத்�லாவ� நீ ங் கள் ெபற் ற வ�மானத்ைத �ன் ேப ெதரி�க்காமல் இ�ந்தால்
தய�ெசய் � இவ் �னத்ைத நிரப் ப�ம் . ஒவ் ேவார் ஆண்�ற் கான காலத்�ற் �ம் தனிப் பட்�யைல இைணக்க�ம் .

9

-

வ�வாய் வைக

வ�வாய் ெபற் ற ேத�

காலம்
�தல் (வ�டம் )
வைர (வ�டம் )

S$

¢
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00

*ேதைவயற் றைத அ�த்���க
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இைணப் � 2

��மண நிைல�ல் மாற் றம் / ��ய ேகாரிக் ைககள் / தனக்�ரிய நிவாரணக் (ங் கள் ) ேகாரிக்ைககளில் மாற் றங் கள்
��ந் த 31 �சம் பர் 2021-ஆம் ஆண்�க்காக
�ன்வ�ம் �ழ் நிைலகளில் தய�ெசய் � இந் த இைணப் ைபப் பயன்ப�த்த�ம் : (அ) உங் களின் ��மண நிைல�ல் மாற் றம் இ�ந் தால் ; (ஆ) �ழ் க் கா�ம்
நிவாரணத்ைத (ங் கைள) நீ ங் கள் �தல் �ைறயாக ேகாரினால் ; மற் �ம் /அல் ல� (இ) நிவாரணக் ேகாரிக் ைகக் கான (க�க் கான) �வரங் கள் �ந் �ய ஆண்�டன்
ஒப் � ேநாக்க மாற் றம் இ�ந் தால் , தய�ெசய் � இவ் �ைணப் ைப நிரப் � நிரப் பப் பட்ட ப�வம் B1-உடன் இைணத்� அ�ப் ப�ம் .
வரிச் ெச�த்�பவரின் ெபயர்

வரிக் ��ப் � எண்

��மண நிைல�ல் மாற் றம்

1(அ) நீ ங் கள் ��தாக ��மணம் ஆனவர் என்றால் , உங் கள் வாழ் க் ைகத் �ைண பற் �ய �ழ் க் கா�ம் தகவல் கைள தய�ெசய் � ெகா�க் க�ம் :
*அைடயாள அட்ைட / ெவளி
2021-ஆம் ஆண்�ல் வாழ் க்ைகத்
நாட்டவர் அைடயாள அட்ைட
�ைண�ன் ஆண்� வ�மானம்
எண் / கட�ச்�ட்� எண் / �ற
ெபயர்
���ரிைம
�றந்த ேத�
��மண நாள்
$4,000-� ேமல் ?
அைடயாள எண் .
*ஆம் /இல் ைல
1(ஆ) ஆண் வரி ெச�த்�பவர்கள் , நீ ங் கள் �ரிந் � வாழ் ந் தால் , உங் கள் மைன� பற் �ய �ழ் க் கா�ம் தகவல் கைள தய�ெசய் � ெகா�க் க�ம் :
*அைடயாள அட்ைட / ெவளி நாட்டவர் அைடயாள
அட்ைட எண் / கட�ச்�ட்� எண் / �ற அைடயாள எண்.

ெபயர்

நீ �மன்ற ஆைண / �ரி�ைன ஆவணத்�ன்ப�,
2021-இல் நீ ங் கள் ெகா�த்த பராமரிப் �த் ெதாைக (S$)

�ரி�ைனத் ேத�

1(இ) நீ ங் கள் மண�லக்�ப் ெபற் றவர் என்றால் , உங் கள் �ன்னாள் வாழ் க்ைகத்�ைணையப் பற் �ய �ழ் க் கா�ம் தகவல் கைள தய�ெசய் � ெகா�க்க�ம் :
*அைடயாள அட்ைட / ெவளி நாட்டவர் அைடயாள
அட்ைட எண் / கட�ச்�ட்� எண் / �ற அைடயாள
எண்.

ெபயர்

மண�லக்� ேத�

��ய ேகாரிக் ைககள் / தனக் �ரிய நிவாரனக்(ங் கள் ) ேகாரிக் ைககளில் மாற் றம்
2 உடற் �ைற ெதாடர்பான வரி நிவாரணங் கள் (உடற் �ைற�ள் ளவர் ஈட்�ய வ�மானம் /வாழ் க்ைகத்�ைண/�ழந் ைத/ெபற் ேறார்/உடன் �றந் தவன் / உடன்
�றந் தவள் ) �தல் �ைறயாக நீ ங் கள் உடற் �ைற ெதாடர்பான வரி நிவாரணத்ைத(ங் கள் ) நீ ங் கள் ேகாரினால் , தய�ெசய் � “Application for Claim of Handicapped-Related Tax
Reliefs” ப�வத்ைத www.iras.gov.sg என்ற இைணயதளத்���ந்� ப��றக்கம் ெசய் � �ர்த்� ெசய் ய�ம் . (Quick Links > Forms > Individuals).
3 2021-இல் நீ ங் கள் பராமரித்த �ள் ைளகள் (இடம் ேபாத�ல் ைல என்றால் தனிப் பட்�யைல இைணக்க�ம் )
�ள் ைள நிவாரணத்�ன் வைககள் : QCR அல் ல� HCR மற் �ம் /அல் ல� WMCR

ெபயர்

*�றப் � சான்�தழ் /
அைடயாள அட்ைட/ெவளி
நாட்டவர் அைடயாள
அட்ைட எண் /
கட�ச்�ட்� எண்/�ற
அைடயாள எண்

17 வய� மற் �ம் அதற் �
ேமற் பட்டவர், 2021-இல் ,
பல் கைலக்கழகம் , கல் �ரி,
அல் ல� �ற கல் � நிைலயங் கள்
ஏேத�ம் ஒன்�ல் �� ேநரக் கல் �
ெப�பவரா?

�ங் கப் �ர்
��மகனா?

2021-ஆம்
ஆண்�ல்
�ள் ைள�ன்
ஆண்�
வ�மானம்
$4,000-� ேமல் ?

*ஆ/ெப

*ஆம் /இல் ைல

*ஆம் /இல் ைல

*ஆம் /இல் ைல

*ஆ/ெப

*ஆம் /இல் ைல

*ஆம் /இல் ைல

*ஆம் /இல் ைல

*ஆ/ெப

*ஆம் /இல் ைல

*ஆம் /இல் ைல

*ஆம் /இல் ைல

*ஆ/ெப

*ஆம் /இல் ைல

*ஆம் /இல் ைல

*ஆம் /இல் ைல

பா�னம்

�றந்த
ேத�

தத்ெத�த்த
ேத�

4 ெபற் ேறார்கள் , உடற் �ைற�ள் ள ெபற் ேறார்கள் , உடற் �ைற�ள் ள உடன் �றந் தவன்/உடன் �றந் தவள் , ேபான்ேறார்

ெபயர்

5

*அைடயாள அட்ைட /
ெவளிநாட்டவர்
அைடயாள அட்ைட
எண்

����க்�ம்
�கவரி

�றந்த ேத�

2021-ஆம் ஆண்�ல்
வ�மானம் (S$)

உங் க�டனான உற�

ேபரப் �ள் ைளையப் பராமரிக் �ம் தாத்தா பாட்� (ேவைல ெசய் �ம் அன்ைனய�க்� மட்�ம் )
*அைடயாள
அட்ைட/

ெபயர்

�ங் கப் �ரில்
வாழ் ��ர்களா?

ெவளிநாட்டவர்
அைடயாள
அட்ைட எண்

*ஆம் /இல் ைல

6

2021-இல்
ேவைல/�யெதா�ல்
ெசய் தவரா?

உங் க�டனான
உற�

கவனித்�க்ெகாள் �ம் ேபரப்�ள் ைள�ன் �வரங் கள்
�ங் கப் �ர் ��மகனா?
�றப் �ச் சான்�தழ் எண்

*ஆம் /இல் ைல

*ஆம் /இல் ைல

ஆ�ள் காப் ��� நி�வனங் க�க் �ச் ெச�த்�யக் கட்டணங் கள்

நி�வனத்�ன் ெபயர், �கவரி

காப் ��� எண்

யா�க்கான�

இறப் � பா�காப்�ற் கான ெமாத்த ெதாைக (S$)

*தன்�ைடய�/மைன�

7 ெபற் ேறார் நிைல வரித் தள் �ப� (PTR) - நீ ங் கள் மற் �ம் உங் கள் வாழ் க்ைகத்�ைண�ம் ஒப் �க் ெகாண்டதன் அ�ப் பைட�ல் ��தத்ைத ேதர்� ெசய் தல்
(நீ ங் கள் �ன்ேப எங் க�க் �த் ெதரி�க் காமல் இ�ந் தால் )
தன்

வாழ் க்ைகத்�ைண

�ள் ைள�ன் வரிைச

�றப் �ச் சான்�தழ் எண்

நீ ங் கள் மற் �ம் உங் கள் வாழ் க்ைகத்
�ைணயால் ேகாரப் பட்ட PTR
��தத்ைத / ெதாைகையக்
��ப்�ட�ம்

IRIN 102/2022

*ேதைவயற் றைத

அ�த்���க

