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்பா்டநூலைப் 
்பயன்்படுத்துவது 

எப்்படி?

அலகுகள, நூலின வ்பரும் பிரிவுகைாகும். இறவ ஒவ்வவானறிலும் 
மைாணவரகள கணக்குப்பதிவியல் கல்வியிலுளை ்பல பிரிவுகளில் 
குறிபபிட்ை சாராம்சதற்த புரி்நதுவகாளைத்தக்க வறகயில், 
்பல உட்பிரிவுகள அைங்கியுளைன. ஒவ்வவாரு அலகும் அ்தன 
வ்பாருைைக்கததில் விவாதிக்கப்பட்டுளை, சிைபபு அறிவிறன வழங்குகிைது. 
வ்தாைர கற்ைலுக்கும், ்பாைக்கருததுகறை சரியாகப புரி்நதுவகாளவ்தற்கும், 
அலகுகள நூலில் வகாடுக்கப்பட்டுளை வரிறசப்படி கற்கப்பை வவணடும்.

அைகுகள்

உடபிரிவுகள்

முக்கியமான தசாற்கள்

IV

அன்்பாரந்ே மாணவரகவ்ள!
இ்ந்த கணக்குப்பதிவியல் ்பாைநூல் உங்களுக்கு கணக்குப்பதிவியறல அடிப்பறையிலிரு்நது புரி்நது வகாளைவும், வமைலும் இ்ந்தப 
்பாைநூலில் வகாடுக்கப்பட்டுளை ்பலவறகயான ்பயிற்சிகள மூலம், உங்களின ்பகுப்பாய்வுத திைறன உ்பவயாகிதது, கணக்கியலின 
வகாட்்பாடுகறை நறைமுறை வணிகச் சூழ்நிறலகளில் ்பயன்படுததுவதில் உங்கறை ஒரு மிகச்சிை்ந்த ந்பராக உருவாக்கவும் ஒரு 
அறிவுக் கைஞ்சியமைாக இருக்கிைது.
இ்ந்த நூலில் 14 அலகுகள அைங்கியுளைன. இவற்றிலுளை உட்பிரிவுகள மைற்றும் ்பல வறகயான கற்ைல் ்பயிற்சிகள, கற்ைறல எளி்தாகவும், 
முறையாகவும், மைகிழ்வுணரவாகவும் ஆக்கும் ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ை வடிவில் வகாடுக்கப்பட்டுளைன.
இ்ந்த நூலில் வகாடுக்கப்பட்டுளை கருததுகறையும், முறைகறையும் கற்க, இ்ந்த நூறல எவ்வாறு சிை்ந்த முறையில் ்பயன்படுத்தவவணடும் 
எனை வழிமுறை வகாடுக்கப்பட்டுளைது. வமைலும், ஒரு சிை்ந்த கற்ைல் அனு்பவம் வ்பை, ்பாைநூலில் இைம்வ்பற்றுளை முக்கியமைான 
்பகுதிகளுக்கு, கீவழ விைக்கம் வகாடுக்கப்பட்டுளைது.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

கற்ைல் வோக்கஙகள்

நிலனவு
கூை வவணடிய

கருத்துகள்
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•  இநதிய அயல்்ொட்டுப் �ணி
•  இநதிய வருவொய் �ணி
•  இநதிய ்கணக்கியல் மற்றும் 

தணிக்ல்கயியல் �ணி
•  இளங்கலைக் ்கல்வியியல்
• முது்கலைக் ்கல்வியியல்  
• முது்கலைப் �ட்்டயப்    
   �டிப்பு்கள்

• முது்கலை ஆய்வியல்     
  நிலறஞர
•  முல்வர �ட்்டம்
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்கணக்குப்�திவியல் மொணவர்களுக்கு பவளி்ொடு்களில் பினவரும் ஏரொளமொ் வொய்ப்பு்கள் உள்ள்.

1. உயர ்கல்வி

2. மவலைவொய்ப்பு்கள் 

 •  ஆசிரியர்கள்

 •  ்கணக்்கொளர்கள்

 •  தணிக்ல்கயொளர்கள்

 •  நிதி ஆமைொெ்கர்கள்

 •  ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி ஆமைொெ்கர்கள்

 •  வரி ஆமைொெ்கர்கள்

 •  பெயல்திட்்ட ஆமைொெ்கர்கள்

தவளிோடடு வாய்ப்புகள்

தோழில் முலை ்படிப்பு நிறுவனத்தின் த்பயர தேன்னிந்திய மண்டை அலுவைக 
முகவரி ேமிழோடடில் உள்்ள கில்ளகள்

�ட்்டயக் ்கணக்்கொளர இநதிய �ட்்டயக் ்கணக்்கொளர 
நிறுவ்ம் 
 
www.icai.org

ஐசிஏஐ �வன, 
122, ம்கொத்மொ ்கொநதி ெொலை,
த�ொல் ப�ட்டி எண : 3314,
நுங்கம்�ொக்்கம்,
பெனல்-600 034.

ம்கொயம்புத்தூர
ஈமரொடு
மதுலர
மெைம்
திருச்சிரொப்�ள்ளி
திருப்ல்மவலி
திருப்பூர
தூத்துக்குடி
்கொஞ்சிபுரம்
கும்�ம்கொணம்
சிவ்கொசி

நிறுமச் பெயைொணலம இநதிய நிறுமச் பெயைொளர 
நிறுவ்ம் 
www.icsi.edu

9, வீட் க்ரொப்ட்ஸ் மரொடு, 
நுங்கம்�ொக்்கம்,
பெனல்-600 034. 

ம்கொயம்புத்தூர 
மதுலர
மெைம்

அ்டக்்கவிலை மற்றும் 
மமைொணலமக் ்கணக்கியல்

இநதிய அ்டக்்கவிலை 
்கணக்கியல் நிறுவ்ம்

www.icma.in

பதனனிநதிய மண்டை மனறம், 
சி.எம்.ஏ. �வன, 
4, மொனடியத் மைன, 
எக்மமொர,  
பெனல்-600 008.

ம்கொயம்புத்தூர
ஈமரொடு
மதுலர
மமட்டூர-மெைம்
ப்ல்லை-பியரல்
ப்ய்மவலி
ரொணிப்ம�ல்ட-மவலூர
திருச்சிரொப்�ள்ளி

இந்தியாவில் உள்்ள சிை தோழில் முலை ்படிப்புகளின்  விவரஙகள்
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அலகு 1

கணக்கியல் அறிமுகம்

1.1 கணக்கியலின் அறிமுகம்
1.2 கணக்கியலின் பரிணாம வளர்ச்சி 

1.3 கணக்கியலின் பபாருள் மற்றும் 
வரைவிலக்கணம்

1.4 கணக்கியல் சுழல்
1.5 கணக்கியலின் ந�ாக்கஙகள்
1.6 கணக்கியலின் பணிகள்
1.7 கணக்கியலின் முக்கியத்துவம் 

1.8 அடிபபரை கணக்கியல் 
கரலச்பசாற்கள்

1.9 கணக்கியல் பிரிவுகள்
1.10 கணக்கியல் அடிபபரைகள்
1.11 கணக்கியல் தகவல்களின் 

பயனீடைாளர்கள்
1.12 கணக்காளரின் பஙகளிபபு

ப�ொருளடக்கம்

 கற்றல் ந�ொக்கஙகள்
மாணவர்கள்
• கணக்கியலின் பபாருள் மற்றும் 

பணிகரளப புரிந்து பகாள்ளுதல்.
• கணக்கியலின் முக்கியத்துவத்ரத 

பகுபபாய்வு பசய்தல்.
• கணக்கியலின் அடிபபரை கரலச் 

பசாற்கரளப  புரிந்து பகாள்ளுதல்.
• கணக்காளரின் பஙகளிபபிரைப 

பகுபபாய்வு பசய்தல்.

 

கணக்கியல் அறிமுகம் கற்பதற்கு முன் 
கீழக்கணைவற்ரறை நிரைவு கூறை 
நவணடும்:

• பணைமாற்று முரறை

• பரிமாற்றைத்தில் பணத்தின் பசயல்பாடு

• பணம் அல்லது பணமதிபபிலாை 
பரிவர்த்தரை பசயல்பாடுகள்

பெரிந்து பகொள்ள நேண்டிய 
முக்கிய ப�ொறகள்

• கணக்கியல்
• கணக்காளர்
• பைாக்க அடிபபரை
• நிகழவு அடிபபரை

நினைவு கூ்ற நேண்டிய 
கருத்துகள்
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1.1 கணக்கியலின் அறிமுகம்
வணிக மற்றும் பிறை நிறுவைஙகள் பணம் அல்லது  பண மதிபபு அல்லது பபாருளாதாை 
வளஙகரள உள்ளைக்கிய பசயல்பாடுகரள நமற்பகாள்கின்றைை. அச்பசயல்பாடுகள் பபருமளவில் 
இருக்குநமயாைால் அரவ சாத்தியமாைதா, ஆதாயமாைதா, பதாைர்ந்து �ைத்தக்கூடியதா நபான்றை 
முக்கிய முடிவுகள் எடுக்க அவற்ரறை பதிவு பசய்வது இன்றியரமயாதது ஆகிறைது. வணிகம் மற்றும் பிறை 
நிறுவைஙகள் குறித்தத் தகவல்கள், வணிக நிறுவைத்தின் உரிரமயாளர்கள், நமலாளர்கள் மற்றும் 
பிறைநிறுவைஙகள் மடடுமன்றி அைசு, முதலீடைாளர்கள், வாடிக்ரகயாளர்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் 
ஆைாய்ச்சியாளர்கள் நபான்றை ஏரைய பயனீடைாளர்களுக்கும் நதரவபபடுகின்றைை. 
பல்நவறு ந�ாக்கஙகளுக்காக நிதிதிைடடுதலும் மற்றும் அதரை பயன்படுத்துவதும், முரறையாக, 
அறிவியல்பூர்வமாக மற்றும் சீைாை முரறையில் பதிவு பசய்யபபை நவணடும். எந்தபவாரு பபாருளாதாை 
�ைவடிக்ரகக்கும், மனிதவளத்திற்கு அடுத்தபடியாக நிதி மிக முக்கியமாை வளமாக இருபபதால் 
அதரைப பதிவு பசய்வது இன்றியரமயாதது. எைநவ, தகவல்கள் அரைத்ரதயும் பதிவு பசய்ய 
நமலும், அத்தகவல்களில் இருந்து பசயல்பாடுகளின் பசயலாக்கத் தன்ரம மற்றும் அதன் பயன்கள் 
குறித்து அறிந்து பகாள்ள நகாடபாடுகள், முரறைகள் மற்றும் �ரைமுரறைகள் ஆகியவற்ரறை பின்பற்றை 
நவணடிய அவசியம் ஏற்படுகிறைது. அடிபபரைக் நகாடபாடுகள், பகாள்ரககள் மற்றும் முரறைகரளப 
பின்பற்றி ஒரு நிறுவைத்தில் நிகழக்கூடிய நிதிச்பசயல்பாடுகரளக் கணக்கில் பகாணடு வை, 
கணக்குபபதிவியல் வழிவகுக்கிறைது. நிதிச்பசயல்பாடுகரள முரறையாக கணக்கில் பகாணடு வருவது, 
அச்பசயல்பாடுகளின் திறைன் பற்றி அறிந்து பகாள்ள உதவுகிறைது. நமலும், நமற்பகாணடு திடைமிைவும் 
மற்றும் பகுபபாய்வு பசய்யவும், நிறுவைத்தின் நிதி நிரலரம குறித்த நதரவயாை விவைஙகரளக் 
கணக்குபபதிவியல் வழஙகுகிறைது.
கணக்கியல், வணிகத்தின் ஒரு பமாழியாகும். ஒரு பமாழியின் மிக முக்கியமாை பணி அது 
தகவல் பதாைர்புக்கு உதவுவதாக இருக்க நவணடும். கணக்நகடுகளில் பதிவு பசய்யபபடை நிதித் 
தகவல்களிலிருந்து, வணிக நிறுவைஙகளின் பசயல்பாடடுத்திறைன் மற்றும் நிதிநிரலபபற்றிய 
தகவல்கரளப பபறைலாம். உரிரமயாளர்கள், நிர்வாகம், முதலீடைாளர்கள், வாடிக்ரகயாளர்கள் 
மற்றும் அைசு நபான்றை ஆர்வமுள்ள பயனீடைாளர்களுக்கு இத்தகவல்கள் பதரிவிக்கபபடுகின்றைை. 
1.2 கணக்கியலின் �ரிணொம ேளர்ச்சி

இந்தியாவில் 23 நூற்றைாணடுகளுக்கு முன்ைர் சந்திைகுபத பமளரியரின் அரமச்சர் பகௌடில்யர் 
எழுதிய ‘அர்த்தசாஸ்திைம்’ என்றை நூலில் கணக்நகடுகள் எவவாறு பைாமரிக்கபபை நவணடும் 
என்பரதபபற்றிய சில குறிபபுகரளக் காணலாம்.  

 
�ாகரீகத்தின் பதாைக்கத்தில் பசல்வந்தர்களின் பசாத்துக்கரள நிர்வகிக்கும் காரியதரிசிகளால் 
கணக்கியல் நமற்பகாள்ளபபடைது.  அவர்கள், அவவபநபாது பசாத்துக்களின் உரிரமயாளர்களுக்கு 
கணக்கு பகாடுத்தைர்.  அக்காரியதரிசிகளின் கணக்கியநல, கணக்கியலின் அடிபபரைக் காைணம் 
எைலாம். பற்று மற்றும் வைவு பதாைர்பாை ஆவணஙகள் 12-ம் நூற்றைாணடிநலநய காணபபடைை. 
கி.பி. 1494 ஆம் ஆணடில் லூகா பாசிநயாலி என்றை இத்தாலியர், இைடரைபபதிவு கணக்கியல் 
முரறைரய நமம்படுத்திைார்.  18ஆம் மற்றும் 19ஆம் நுற்றைாணடுகளில் ஏற்படை பதாழிற்புைடசியின் 
காைணமாக நபைளவு �ைவடிக்ரககள் நமற்பகாள்ளபபடைை. அரதத்பதாைர்ந்து, கூடடுபபஙகு 
நிறுமஙகள் ஒரு முக்கிய அரமபபாக உருபவடுத்தை.  அவற்றில், உரிரமயாளர்களிைம் இருந்து 
நிர்வாகம் நவறுபடுத்தபபடைது. எைநவ, உரிரமயாளர்கள் மற்றும் முதலீடைாளர்களின் �லரைப 
பாதுகாபபதற்காக வணிக நிறுவைஙகளுக்கு, வணிகத்ரதப பற்றிய விரிவாை தகவல்கள் 
நதரவபபடைை.  அது பைந்த நிதிநிரல கணக்கியல் தகவல் முரறையின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது. 
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20 ஆம் நூற்றைாணடில், நிர்வாக முடிபவடுத்தலுக்கு நிதி விவைஙகரளப பகுபபாய்வு பசய்ய நவணடிய 
அவசியம் ஏற்படைது. அதன் விரளவாக, நமலாணரமக் கணக்கியல், கணக்கியலின் தனிபபிரிவாக 
உருபவடுத்தது. கணக்கியலின் பரிணாம வளர்ச்சியின் ஆைம்ப கடைத்தில், கணக்கியல் தனி�பர் 
ரமயமாக இருந்தாலும், வணிகச்பசயல்பாடுகளின் அபரிமிதமாை வளர்ச்சி மற்றும் பல்நவறு 
துரறைகளின் வளர்ச்சியின் காைணமாக, படிபபடியாக முன்நைறி 21ஆம் நூற்றைாணடில் சமூக பபாறுபபு 
கணக்கியலாக வளர்ச்சி அரைந்தது. இவவாறைாக, �வீை வணிக உலகில், கணக்கியலின் பஙகு 
தவிர்க்க முடியாத ஒன்றைாக உள்ளது.
1.3 கணக்கியலின் ப�ொருள் மறறும் ேனைவிலக்கணம்

 மொணேர் ப�யல்�ொடு
சிந்ெனைக்கு: பணத்தின் அறிமுகத்திற்கு முன்ைர், பணைமாற்று முரறை பசயலில் இருந்தது. 
அத்தரகய சூழநிரலயில் மக்கள் தஙகள் கணக்குகரள எவவாறு பைாமரித்திருபபார்கள்?

கணக்கியல் என்பது நிதியியல் தகவல்கரள, இைம்காணுதல், அளவிடுதல், பதிவுபசய்தல் 
வரகபபடுத்துதல், சுருக்கமுணர்தல், உய்த்துணர்தல் மற்றும் தகவல்கரளத் பதரிவித்தல் நபான்றை 
முரறையாை பசயல்பாடுகரள உள்ளைக்கியது.  கணக்கியல் கீழக்கணை தகவல்கரளத் தருகிறைது: 
(i) பபற்றிருக்கக்கூடிய வளஙகள்
(ii) பபற்றிருக்கக்கூடிய வளஙகள் எவவாறு பயன்படுத்தபபடுகின்றைை, மற்றும்
(iii) அவற்றின் பயன்பாடடிைால் ஏற்படும் விரளவுகள்.
குறிபபிடை கணக்காணடில் ஈடடிய இலாபம் அல்லது அரைந்த �டைம், பசாத்துகள், பபாறுபபுகள், 
மற்றும் முதல் இரவகளின் மதிபபு மற்றும் தன்ரம குறித்து, கணக்குகளில் பதிவு பசய்யபபடை 
விவைஙகளிலிருந்து அறிந்து பகாள்ளலாம்.  
அபமரிக்க பபாதுக்கணக்காளர் சான்று நிறுவைம் (American Institute of Certified Public 
Accountants), கணக்கியலுக்கு பின்வருமாறு  வரைவிலக்கணம் தந்துள்ளது:
‘‘கணக்கியல் என்பது குரறைந்தபடசம் ஒரு பகுதியாவது நிதியியல் தன்ரம பகாணை மற்றும் 
பணத்தால் மதிபபிைக்கூடிய �ைவடிக்ரககள் மற்றும் நிகழவுகரள, முரறையாக பதியும்,  
வரகபபடுத்தும் சுருஙகக்கூறும் மற்றும் அதன் விரளவுகரள பதரிவிக்கும் ஒரு கரலயாகும்’’.
அபமரிக்க கணக்கியல் கழகத்தின் (American Accounting Association) கூற்றின்படி, ’’கணக்கியல் 
என்பது பபாருளாதாை தகவல்கரளக் கணைறிந்து, அளவிடடு, தகவல் பதரிவிக்கக்கூடிய ஒரு 
பசயல்பாைாகும்.  இதன்மூலம், தகவல்கரளப பயன்படுத்துநவார் தக்க தீர்வு காணபதற்கும் மற்றும் 
முடிபவடுபபதற்கும் வரகபசய்கிறைது’’.
நமற்கணை வரைவிலக்கணஙகள் பவளிபபடுத்தும் கணக்கியல் பணபுகளாவை:
(i) கணக்கியல் ஒரு கரல. ஒரு நிறுவைத்தின் நதரவகளுக்நகற்ப, கணக்கியல் முரறை 

மற்றும் பகாள்ரககரள வடிவரமக்கவும் கணக்கியல் �ரைமுரறைகரள முடிவுபசய்யவும், 
கணக்காளரின் திறைரமயும், சிறைபபுத்நதர்ச்சியும் நதரவபபடுகிறைது.

(ii) வணிகத்தின் �ைவடிக்ரககள் அல்லது நிகழவுகள் பணமதிபபில் பதியபபடுகின்றைை.
(iii) வணிக �ைவடிக்ரககரளப பதிவுபசய்தல், வரகபபடுத்துதல், சுருக்கமுணர்தல், பகுபபாய்வு 

பசய்தல் மற்றும் முடிவுகரள உய்த்துணர்தல் நபான்றைரவகரள உள்ளைக்கியது கணக்கியல் 
பசயல்பாடுகள். 
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(iv) கணக்கியல் தகவல்களில் ஆர்வமுள்ள பயனீடைாளர்களுக்கு, பகுபபாய்வின் முடிவுகள் 
பதரிவிக்கபபை நவணடும். 

1.4 கணக்கியல் சுழல் 

�ைவடிக்ரககள்

குறிபநபடடில் 
பதிவு பசய்தல்

இருபபாய்வு  
தயாரித்தல்

வியாபாைக்  
கணக்கு 

தயாரித்தல்

இருபபு நிரலக் 
குறிபபு தயாரித்தல்

பதாைக்கப  
பதிவு

இலாப �டை  
கணக்கு  

தயாரித்தல்

எடுத்பதழுதுதல் 
மற்றும் 

இருபபுக் 
கடடுதல்

கணக்கியல் சுழல்

கணக்கியல் பசயல்முரறைகளின், வரிரசயாை படிநிரலகரள உள்ளைக்கியநத கணக்கியலின் 
சுழலாகும்.  கணக்கியல் சுழல், நிறுவைஙகளின் நிதியியல் �ைவடிக்ரககரள அரையாளம் கணடு 
பதிவு பசய்வதில் பதாைஙகி, கணக்காணடிற்குரிய இறுதிக் கணக்குகள் தயாரிபபதில் முடிவரைகிறைது.  
முந்ரதய ஆணடின் பசாத்துகள் மற்றும் பபாறுபபுகளின் இறுதி இருபபுகரள, அடுத்த கணக்காணடின் 
பதாைக்க இருபபாகக் பகாணடு, கணக்கியல் சுழற்சியாைது பதாைர்கிறைது. 
கணக்கியல் சுழலின் படிநிரலகள் பின்வருமாறு:
(i) �டேடிக்னககனள இைம் கண்டு குறிபந�ட்டில் �திவு ப�யெல்
கணக்கியலின் முதல் படிநிரலயாைது வணிகத்தின் நிதி �ைவடிக்ரககரள அரையாளம் 
காணபதாகும்.  அரைத்து பணமதிபபிலாை �ைவடிக்ரககள் நதாற்றைபபதிநவடுகளில் (குறிபநபடு) 
பதிவு பசய்யபபடுகிறைது.  குறிபநபடடில் �ைவடிக்ரககரளப பதிவு பசய்வரத, குறிபநபடடில் பதிவு 
பசய்தல் என்கிநறைாம். �ைவடிக்ரககள், அரவ நிகழந்த கால வரிரசபபடி, ஆதாை ஆவணஙகரள 
அடிபபரையாகக் பகாணடு குறிபநபடடில் பதியபபடுகின்றைை.  

(ii) எடுத்பெழுதுெல் மறறும் இருபபுக் கட்டுெல்
பதிவுகரளக் குறிபநபடடிலிருந்து நபநைடடிற்கு மாற்றுவது எடுத்பதழுதுதல் எைபபடும்.  
பதிவுகள் பபாதுவாை தரலபபின்கீழ வரகபபடுத்தபபடடு, நபநைடடில் ஒவபவாரு கணக்கிலும் 
எடுத்பதழுதபபடுகின்றைை.  அரைத்து நபநைடடு கணக்குகளுக்கும் பற்றுபபக்க பமாத்தத்திற்கும், 
வைவுபபக்க பமாத்தத்திற்கும், இரைநயயாை நவறுபாடடிரைக் கணைறிவநத இருபபுக்கடடுதல் 
ஆகும்.
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(iii) இருப�ொயவு ெயொரித்ெல்
நபநைடடு இருபபுகளின் படடியல் அதாவது இருபபாய்வு தயாரித்தல், அடுத்த படிநிரலயாகும்.  
இருபபாய்வின் அடிபபரையில் நிதிநிரல அறிக்ரககள் தயாரிக்கபபடுகின்றைை. 

(iv) வியொ�ொைக் கணக்கு ெயொரித்ெல்
குறிபபிடை கணக்காணடிற்குரிய வியாபாைக் கணக்கு தயாரிபபநத கணக்கியல் சுழலின் அடுத்த 
படிநிரலயாகும்.  அரைத்து ந�ைடிச் பசலவுகள் மற்றும் ந�ைடி வருவாய்கள் வியாபாைக் கணக்கிற்கு 
மாற்றைபபடுகின்றைை.  வியாபாைக் கணக்கின் இருபபாைது பமாத்த இலாபம் அல்லது பமாத்த �டைம் 
ஆகும்.

(v) இலொ� �ட்டக் கணக்கு ெயொரித்ெல்
குறிபபிடை கணக்காணடிற்குரிய இலாப �டைக் கணக்கு தயார் பசய்வது கணக்கியல் சுழலின் 
அடுத்த படிநிரலயாகும்.  பமாத்த இலாபத்துைன் அல்லது பமாத்த �டைத்துைன் அரைத்து மரறைமுக 
வருவாய்கள் மற்றும் மரறைமுகச் பசலவுகள் இலாப�டைக் கணக்கிற்கு மாற்றைபபடுகின்றைை.  இலாப 
�டைக் கணக்கின் இருபபு, நிகை இலாபமாகநவா அல்லது நிகை �டைமாகநவா இருக்கும். 

(vi) இருபபு நினலக்குறிபபு ெயொரித்ெல்
கணக்கியல் சுழலில் இருபபுநிரலக்குறிபபு தயார் பசய்வது இறுதி படிநிரலயாகும். 
இருபபுநிரலக்குறிபபு, பசாத்துகள் மற்றும் பபாறுபபுகளின் இருபபுகரளக் காடடும் ஒரு அறிக்ரக.  இது 
குறிபபிடை �ாளன்று, பபாதுவாக கணக்காணடின் கரைசி �ாளில் தயாரிக்கபபடுகிறைது. 
ஒரு கணக்காணடின் இறுதி �ாளின் இருபபுகள் அடுத்த கணக்காணடின் பதாைக்க இருபபுகளாக 
எடுத்துக்பகாள்ளபபடுகின்றைை. அடுத்த ஆணடிலும் �ைவடிக்ரககள் இைம் கணைறிதல், பதிவு 
பசய்தல், எடுத்பதழுதுதல், நபான்றை படிநிரலகள் மீணடும் பதாைர்கின்றைை. பகுபபாய்வு பசய்து 
முடிவுகரள நமற்பகாள்ளத் நதரவயாை தகவல்கள், கணக்கியல் தகவல்களில் ஆர்வமுரைய 
பயனீடைாளர்களுக்கு பதரிவிக்கபபடும்.

1.5 கணக்கியலின் ந�ொக்கஙகள்
கணக்கியலின் ந�ாக்கஙகள் பின்வருமாறு:
(i)  நிதி �ைவடிக்ரககள் மற்றும் நிகழவுகள் குறித்த முரறையாை பதிநவடுகரள ரவத்திருத்தல்
(ii)  வணிக நிறுவைத்தின் இலாபம் அல்லது �டைத்ரத கணைறிதல்
(iii)  வணிக நிறுவைத்தின் நிதிநிரல மற்றும் நிரலரய அறிதல்
(iv)  பல்நவறு பயனீடைாளர்களின் நதரவக்நகற்ப தகவல்கரள வழஙகுதல்
(v)  நிறுவைத்தின் பசாத்துகரளப பாதுகாத்தல் மற்றும்
(vi)  நிறுவைத்தின் கைன் தீர்க்கும் திறைன் மற்றும் நீர்ரமத்தன்ரமரய அறிதல்

1.6 கணக்கியலின் �ணிகள்
கணக்கியலின் பணிகள் கீழக்கணைவாறு விவரிக்கபபடுகின்றைை:
(i) அளவிடுெல்
வணிக �ைவடிக்ரககள் குறித்து முரறையாை ஆவணஙகரள ரவத்திருத்தல், பதிவு பசய்தல், 
எடுத்பதழுதுதல், கரைசியாக இறுதிக் கணக்குகரளத் தயாரித்தல் ஆகியரவநய கணக்கியலின் 
முதன்ரமயாை பணியாகும். இரவ மூலமாக நிறுவைஙகளின் பசயல்திறைரை அளவிை  கணக்கியல் 
ஒரு கருவியாக பசயல்படுகிறைது. நமலும், இது வணிக நிறுவைஙகளின் நிதிநிரலயிரை 
பவளிபபடுத்துகிறைது.
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(ii) முன்ைறிெல்
வணிக நிறுவைஙகளின் எதிர்கால பசயல் திறைன் மற்றும் நிதிநிரல பற்றி கணக்கியலின் பல்நவறு 
கருவிகளின் மூலம் முன்கூடடிநய அறிந்துபகாள்ள முடிகிறைது. 

(iii) ஒபபிடுெல்
கணக்கியல், நிகழந்த பசயல்திறைனுைன், திடைமிடை பசயல்திறைரை ஒபபிை உதவுகிறைது. நமலும், இது  
கணக்கியல் பகாள்ரககளுைனும் ஒபபிை உதவுகிறைது. வணிக நிறுவைஙகளில், நிகழந்த நிதிநிரல 
விரளவுகரள, திடைமிடை பதாரகயுைனும் மற்றும் தைநிரலயுைனும் ஒபபிடுவதன் மூலம் பல்நவறு 
பசயல்பாடுகளின் பசயல்திறைன்கரள நமம்படுத்த சீரிய வழிவரககரள உருவாக்க உதவுகிறைது.

(iv) முடிபேடுத்ெல் 

திடைமிடுதல், பசயல்திறைன் மதிபபீடு, கடடுபபாடு ஆகிய நமலாணரம பணிகளுக்காை  தகவல்கரள 
நிர்வாகத்திற்கு கணக்கியல் வழஙகுகிறைது. இதன் பயைாக, பபாருடகளின் அைக்கவிரல, விற்பரை 
விரல மற்றும் நிறுவை பசயல்திறைன் நபான்றைரவ பற்றி எளிதாக முடிபவடுக்க முடிகின்றைது.

பல்நவறு மாற்றுச் பசயல்வழிகளிலிருந்து விரும்பத்தக்க பசயல்வழியிரைத் பதரிவு 
பசய்தநல முடிபவடுத்தல்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

(v) கட்டுப�ொடு 

கணக்கியல் ஒரு கடடுபபாடடுக் கருவியாக இருபபதால், ரகயாணை பல்நவறு வழிமுரறைகள் 
குறித்த பலம் மற்றும் பலவீைஙகரளக் கணைறிந்து, கருத்து பதரிவிக்க முடிகிறைது. நமலும், வணிக 
பகாள்ரககள் மற்றும் திடைஙகள் கரைபிடிக்கபபடைைவா என்பரத மதிபபீடு பசய்யும் கருவியாக இது 
பயன்படுகிறைது.

�ரைபபற்றை பசயல்பாடுகரள திடைமிடை பசயல்பாடுகளுைன் ஒபபிடடுப 
பார்த்து நவறுபாடடிற்காை காைணத்ரத அறிந்து திருத்திய பசயல்பாடுகரள  
உருவாக்குவது கடடுபபாடு ஆகும்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

(vi) அைசுக்கு உெவிபுரிெல் 

வரிவிதிபபு, மானியம் வழஙகுதல் நபான்றை பல காைணஙகளுக்காக அைசுக்கு வணிகத்தின் நிதிசார்ந்த 
முழுரமயாை தகவல்கள் நதரவபபடுகின்றைை. வணிக நிறுவைஙகரளக் கடடுபடுத்தத் நதரவயாை, 
அவற்ரறைப பற்றிய உரிய தகவல்கரளக் கணக்கியல் அைசுக்கு வழஙகுகிறைது.
1.7 கணக்கியலின் முக்கியத்துேம்
கணக்கியல் அரைத்து நிறுவைஙகளின் அடிபபரைத் நதரவயாக விளஙகுகிறைது.  கணக்கியலின் 
முக்கியத்துவம் கீழக்கணைவாறு விளக்கபபடுகின்றைை:
(i) முன்றயொை �திநேடுகள் 
ஒரு நிறுவைத்தின் அரைத்து நிதிசார்ந்த �ைவடிக்ரககளும் கணக்நகடுகளில் முரறையாகப 
பதியபபடுகின்றைை. பதிநவடுகள் பபாதுவாை தரலபபுகளின் கீழ வரகபபடுத்தபபடடு 
பதாகுக்கபபடுகின்றைை. 

(ii) நிதிநினல அறிக்னககள் ெயொரித்ெல்
வருமாை அறிக்ரக அல்லது வியாபாைம் மற்றும் இலாப �டைக் கணக்கு மற்றும் இருபபு நிரலக்குறிபபு 
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நபான்றை நிதிநிரல அறிக்ரககரள காலமுரறை நதாறும் தயாரிபபதன் மூலம் வணிகத்தின் இயக்க 
முடிவுகரளயும், நிதிநிரலரயயும் அறிய முடியும். இது உரிரமயாளர்களுக்கு இலாபத்ரத வழஙகவும், 
வணிகத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு நிதிரய அளிக்கவும் உதவுகிறைது. 
(iii) ேளர்ச்சினய மதிபபிடல்
நிதிசார் விவைஙகரளப பகுபபாய்வு மற்றும் உய்த்துணர்வு பசய்வதன் மூலமாக பல்நவறு பசயல்களின் 
வளர்ச்சிரய மதிபபிைவும் பலவீைஙகரளக் கணைறியவும் இயலும். வணிகத்தின் நீர்ரமத்தன்ரம, 
இலாபத்தன்ரம மற்றும் கைன் தீர்க்கும் திறைன் ஆகியவற்றின் முழுரமயாை நிரலயிரை  
நிர்வாகத்திற்கு கணக்கியல் அளிக்கிறைது.
(iv) முடிபேடுக்க உெவுெல்
ஒரு நிறுவைத்தின் நிர்வாகம் அதன் 
பணிகரள நிரறைநவற்றுவதற்கு வழக்கமாை 
மற்றும் பசயல்தந்திை முடிவுகரள எடுக்க 
நவணடியுள்ளது. தக்க முடிவுகரள எடுக்கத் 
நதரவயாை உரிய தகவல்கரள கணக்கியல் 
அளிக்கிறைது. அந்தத் தகவல்களின் அடிபபரையில் 
எதிர்காலக் பகாள்ரககரளயும் திடைஙகரளயும் 
நிர்வாகம் உருவாக்குகிறைது.

(v) �ட்டத் நெனேகனளப பூர்த்தி ப�யெல்
சடைபபூர்வத் நதரவகளாை பணியாளர் வருஙகால ரவபபுநிதி பைாமரிபபு, பதாழிலாளர் ஈடடுறுதிக் 
காபபீடடுப பஙகளிபபு, வருமாை வரிபபிடித்தம் மற்றும் வரி அறிக்ரககள் தாக்கல் பசய்தல் நபான்றைரவ 
கணக்கியல் மூலம் முழுரமயாகப பூர்த்திபசய்யபபடுகின்றைை. சடைத் நதரவகளின்படி கணக்குகள் 
மற்றும் நிதிநிரல அறிக்ரககள் தயாரிக்கவும் உதவுகிறைது.

(vi) �யனீட்டொளர்களுக்கு ெகேல் ெருெல்
உரிரமயாளர்கள், நிர்வாகம், கைனீந்நதார், பணியாளர்கள், நிதி நிறுவைஙகள், வரிவிதிபபு 
அதிகாரிகள் மற்றும் அைசாஙகம் நபான்றை பல்நவறு பயனீடைாளர்களுக்கு கணக்கியல் தகவல்கரளத் 
தருகிறைது.
(vii) �ட்டச் �ொன்்றொக இருத்ெல்
பபாதுவாக நீதிமன்றை வழக்குகளிலும் இதை ஆரணயஙகளிலும் பிைச்சரைகளுக்குத் தீர்வு காண 
கணக்நகடடுப பதிவுகள் சான்றைாக ஏற்கபபடுகின்றைை. 
(viii) ேரி கணக்கிடுெல்
வருமாைவரி மற்றும் இதை வரிகள் கணக்கிடுதல் மற்றும் பசலுத்தலில் கணக்நகடுகள் அடிபபரை 
ஆதாைமாக இருக்கின்றைை.
(ix) இனணபபின்ந�ொது தீர்வு ப�யெல்
இைணடு அல்லது அதற்கு நமற்படை வணிக நிறுவைஙகரள இரணக்கும் நபாது, இரணபபு 
நிபந்தரைகரள ஏற்படுத்துவதற்கும் இரணபபின் விரளவாக பசலுத்த நவணடிய ஈடுபசய் 
பதாரகரய முடிவு பசய்வதற்கும் நதரவயாை தகவல்கரளக் கணக்நகடுகள் அளிக்கின்றைை.

இைணடு அல்லது அதற்கு நமற்படை வணிக நிறுவைஙகள் இரணந்து ஒநை 
நிறுவைமாவது இரணபபு எைபபடுகிறைது.c§fS¡F¤c§fS¡F¤

◆  முரறையாை பதிநவடுகள்
◆  நிதிநிரல அறிக்ரககள் தயாரித்தல்
◆  வளர்ச்சிரய மதிபபிைல்கணக்கியலின்

↓

 முக்கியத்துவம்

◆  முடிபவடுத்தலுக்கு உதவுதல்
◆  சடைத் நதரவகரளப பூர்த்தி பசய்தல்
◆  பயனீடைாளர்களுக்கு தகவல் தருதல்

◆  சடைச் சான்றைாக இருத்தல்
◆  வரி கணக்கிடுதல்
◆  இரணபபின்நபாது தீர்வு பசய்தல்
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1.8 அடிப�னட கணக்கியல் கனலச்ப�ொறகள்
கணக்கியல் என்பது �வீை வணிக உலகில் ஏைாளமாை ந�ாக்கஙகளுக்கு உதவுகின்றை பல்துரறை  
முரறை ஆகும்.  எைநவ, பின்வரும் கரலச்பசாற்கள் புரிந்து பகாள்ளபபை நவணடும்.

�டேடிக்னக  
இது பணம் அல்லது பண மதிபபு (சைக்குகள், நசரவகள், கருத்துக்கள்) ஒரு 
�பரிைம் இருந்து மற்பறைாருவருக்கு மாற்றைம் பசய்வரதக் குறிக்கும் ஒரு 
பசயல்பாடு.

பைொக்க 
�டேடிக்னக

இது உைைடி பைாக்கம் பபறுதல் அல்லது உைைடி பைாக்கச் பசலுத்தரல 
உள்ளைக்கிய ஒரு �ைவடிக்ரக ஆகும்.

கடன் 
�டேடிக்னக

இது பைாக்கம் உைைடியாக பசலுத்தபபைாத அல்லது பபறைபபைாத ஒரு 
�ைவடிக்ரக ஆகும். ஆைால், அதற்குப பின்ைர் பைாக்கம் பசலுத்தபபடும் 
அல்லது பபறைபபடும்.  

கணக்கு

இது கணக்கியலில் அளவீடடிற்காை ஓர் அடிபபரை அலகு.  இது கணக்கியலில் 
ஒரு �பர் மற்றும் ஒரு இைத்ரத அரையாளம் காணபபயன்படுகிறைது.  ஒரு �பர், 
பசாத்து, பசலவு மற்றும் வருவாய், ஆகியவற்றிற்கு தனித்தனியாக கணக்குகள் 
துவக்கபபடும்.  நபநைடடில், ஒவபவாரு கணக்கும் ஒரு தரலபபின்கீழ 
அதற்குரிய �ைவடிக்ரககரள உள்ளைக்கிய பதாகுபபாக இருக்கும்.

முெல் இது ஒரு நிறுவைத்தில் அதன் உரிரமயாளர் பசய்த முதலீடரைக் குறிக்கும்.

எடுபபுகள்
இது நிறுவைத்தின் உரிரமயாளர் தன் பசாந்தப பயன்பாடடிற்காக 
வணிகத்திலிருந்து பைாக்கம், சைக்குகள் மற்றும் பசாத்துகள் நபான்றைவற்ரறை 
எடுத்துக் பகாள்வரதக் குறிக்கிறைது. 

�ொன்றுச் சீட்டு
ஒரு வணிக �ைவடிக்ரகக்கு ஆதாைமாை எழுத்து வடிவிலாை அல்லது 
அச்சிைபபடை ஆவணம் சான்றுச் சீடடு ஆகும்.  எடுத்துக்காடடுகள்: பைாக்க ைசீது, 
இைாபபு, வஙகிச் பசலுத்துச் சீடடு.

இடொபபு

இது விற்பரையாளைால் தயாரிக்கபபடடு, வாஙகுபவருக்கு அளிக்கபபடும் 
அறிக்ரக. இதில் சைக்குகளின் அளவு, விரல, மதிபபு, முதலியவற்றின் 
விவைஙகள், அளித்த தள்ளுபடி, மற்றும் வாஙகுபவர் இறுதியாகச் பசலுத்த 
நவணடிய நிகைத் பதாரக ஆகியரவ இைம்பபற்றிருக்கும்.

�ைக்குகள்
வணிகத்தில் ரகயாளபபடும் பபாருடகள், மற்றும் பணைஙகள், ஆகியை 
சைக்குகள் எைபபடும்.  எடுத்துக்காடடு: அரறைகலன் வியாபாரிக்கு அரறைகலன் 
ஒரு சைக்காகும்.

பகொள்முெல் விற்பரை பசய்யும் ந�ாக்கத்துைன் சைக்குகரள வாஙகுதல் பகாள்முதல் 
ஆகும்.

பகொள்முெல் 
திருப�ம் அல்லது 
பேளித் திருப�ம்

பகாள்முதல் பசய்த சைக்குகரள சைக்கு அளித்நதாரிைம் திருபபி அனுபபுவது 
பகாள்முதல் திருபபம் அல்லது பவளித்திருபபம் என்று அரழக்கபபடுகிறைது.

விற�னை சைக்குகரள விற்பது விற்பரை எைபபடும்.
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விற�னைத் 
திருப�ம் அல்லது 
உள் திருப�ம்

விற்பரை பசய்த சைக்குகள் வாடிக்ரகயாளர்களிைமிருந்து திரும்பப 
பபறைபபடைால் அது விற்பரைத் திருபபம் அல்லது உள் திருபபம் என்று 
அரழக்கபபடுகிறைது.

�ைக்கிருபபு வணிகத்தில் குறிபபிடை �ாளில் விற்கபபைாமல் உள்ள சைக்குகள் சைக்கிருபபு 
ஆகும்.

ேருமொைம் சைக்கு விற்பரை மூலம் பபற்றை அல்லது பபறை நவணடிய பதாரக மற்றும் 
வடடி, பஙகாதாயம், கழிவு நபான்றை வைவுகள் வருமாைம் எைபபடும்.

ப�லவு சைக்குகள் மற்றும் நசரவகரள உற்பத்தி பசய்யவும் மற்றும் விற்பரை 
பசய்யவும் ஆகும் பதாரக பசலவு ஆகும்.

கடன் தீர்க்கும் 
 தி்றன்

இது ஒரு �பர் அல்லது நிறுவைம் தன் கைரைத் திருபபிச்பசலுத்தும் திறைரைக் 
குறிக்கும்.

ப�ொடிபபு நினல இது ஒரு �பர் அல்லது நிறுவைம் தன் கைரைத் திருபபிச்பசலுத்த இயலாத 
நிரலரயக் குறிக்கும்.

ப�ொத்து வணிக நிறுவைத்திற்கு பசாந்தமாை பண மதிபபுரைய பபாருள் மற்றும் 
உரிரம பசாத்து எைபபடும். 

ப�ொறுபபு ஒரு வணிகம் பிறைருக்கு பசலுத்த நவணடியரவ பபாறுபபு எைபபடும்.

கடைொளி
ஒருவர் ஒரு பலரைப பபற்று அதற்குரிய பணம் அல்லது பணத்தின் மதிபரப 
உைநை பசலுத்தாமல் எதிர்காலத்தில் பசலுத்த ஒபபுக்பகாணைால் அவர் 
கைைாளி என்று அரழக்கபபடுகிறைார்.

கடனீந்நெொர்
ஒருவர் ஒரு பலரைக் பகாடுத்து அதற்குரிய பணம் அல்லது பணத்தின் 
மதிபரப உைநை பபறைாமல் எதிர்காலத்தில் பபற்றுக்பகாள்ள ஒபபுக் 
பகாணைால் அவர் கைனீந்நதார் என்று அரழக்கபபடுகிறைார்.

நெயமொைம் காலபநபாக்கு மற்றும் பயன்பாடு காைணமாக நிரலச்பசாத்துக்களின் மதிபபில் 
உணைாகும் படிபபடியாை குரறைநவ நதய்மாைம் எைபபடும்.

ேொைொக்கடன் இது ஒரு கைைாளி தன் கைன் பதாரகரயச் பசலுத்தத்தவறுவதால் ஏற்படும் 
இழபபாகும்.  இது திரும்பப பபறை இயலாத கைைாகும்.

1.9  கணக்கியல் பிரிவுகள்
கணக்கியல் பயனீடைாளர்களின், பல்நவறு தகவல் நதரவகரளப பபாறுத்து, கணக்கியல் பல 
பிரிவுகளாக அல்லது உடபிரிவுகளாக நமம்படுத்தபபடைது.
கணக்கியல் பிரிவுகள் பின்வருமாறு:
(i) நிதிநினலக் கணக்கியல்
இது நிதியியல் �ைவடிக்ரககரளயும், நிகழவுகரளயும் பதிவு பசய்யக்கூடியது. இது வைலாற்றுத் 
தன்ரமயுரையது. ஏற்கைநவ �ைந்து முடிந்த �ைவடிக்ரககரள மற்றும் நிகழவுகரள 
கணக்நகடுகளில் பதிவு பசய்து பைாமரிபபநத நிதிநிரல கணக்கியலாகும். இது பயைாளர்கள் 
முடிவுகள் எடுக்க நதரவயாை நிதியியல் தகவல்கரள தருகிறைது. நிதிநிரலக் கணக்கியல் 
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நிதி�ைவடிக்ரககள் மற்றும் நிகழவுகரள கணைறிதல், 
பதிவு பசய்தல், வரகபபடுத்துதல் மற்றும் பதாகுத்தளித்தல் 
மற்றும் நிதிநிரல அறிக்ரககளாை வியாபாை, இலாப 
�டை கணக்கு அல்லது வருமாை அறிக்ரக மற்றும் 
இருபபுநிரலக் குறிபபு ஆகியவற்ரறை தயாரிபபதுைன் 
முடிவரைகிறைது. நமலும், பயைாளிகளுக்கு நதரவயாை 
விவைஙகரளத் தருகிறைது. வியாபாை, இலாப �டை கணக்கு 
ஒரு கணக்காணடின் இலாபம் அல்லது �டைத்ரதயும், 
இருபபு நிரலக் குறிபபு ஒரு குறிபபிடை �ாளில், ஒரு 
நிறுவைத்தின் நிதி நிரலரமரயயும் காணபிக்கிறைது.

(ii) அடக்கவினலக் கணக்கியல்
பபாருடகள் அல்லது நசரவகளின் அைக்க விரலரயக் கணக்கிடுவதற்கு பசலவு விவைஙகரள 
நசகரித்து, பதிவு பசய்து, வரகபபடுத்தி, பசலவிைஙகரள ஒதுக்கீடு பசய்வது அைக்கவிரல 
கணக்கியல் ஆகும். நமலும் இது, பசலவுகரளக் கடடுபபடுத்துதல் மற்றும் நிர்வாக முடிவுகரள 
எடுத்தல் நபான்றைவற்றிற்காை விவைஙகரள அளிக்கிறைது.
(iii) நமலொண்னமக் கணக்கியல்
கணக்கியல் தகவல்கரள நிர்வாகத்திற்கு தருவதன்மூலம் முடிபவடுபபதற்கும், நிறுவைத்தின் அன்றைாை 
பசயல்பாடுகளுக்கும் துரணபசய்வநத நமலாணரமக் கணக்கியல் ஆகும். நிதிநிரலக் கணக்கியல் 
மற்றும் அைக்கவிரலக் கணக்கியல் மூலமாக திைடடிய விவைஙகள் நிர்வாகத்தின் நதரவக்நகற்ப  
வரகபபடுத்தபபடடு, மாற்றைம் பசய்யபபடடு நிர்வாகப பணிகளுக்கும், முடிபவடுபபதற்கும் ஏதுவாக 
வழஙகபபடுகிறைது.
(iv) �மூகப ப�ொறுபபு கணக்கியல்
இது வணிக நிறுவைஙகள் மற்றும் பிறை நிறுவைஙகள் கணக்கியல் தகவல்கரள சமூகத்தின் 
பார்ரவயில் வழஙகுவதாகும். இதில் வணிகத்திைால் சமூகத்திற்கு ஏற்படும் பசலவுகள், உதாைணமாக 
சுற்றுபபுறை மாசு, மற்றும் சமூக �லன் சார்ந்த �ன்ரமகள், உதாைணமாக உள் கடைரமபபு வளர்ச்சி 
மற்றும் நவரல வாய்பபுகரள உருவாக்குதல் நபான்றைரவ பதரிவிக்கபபடும். இது நிறுமஙகளுக்கு 
உள்ள சமூகப பபாறுபபின் காைணமாக உருவாகிறைது.
(v) மனிெ ேளக் கணக்கியல்
இது ஒரு நிறுவைம், அதன் மனித வளத்தில் பசய்த முதலீடுகரள இைம் காணுதல், அளவிடுதல், மற்றும் 
அறிவித்தல் ஆகியவற்ரறைச் சார்ந்ததாகும்.

 மொணேர் ப�யல்�ொடு
சிந்ெனைக்கு: ஒநை �பைால் நிதிநிரல கணக்கியல், அைக்க விரலக் கணக்கியல் மற்றும் 
நமலாணரமக் கணக்கியரல பைாமரிக்க முடியுமா?

1.10 கணக்கியல் அடிப�னடகள்
பபாதுவாை பயன்பாடடிற்காக கணக்கியலில் கீழகணை மூன்று அடிபபரைகள் உள்ளை.
(i)  பைாக்க அடிபபரை
(ii) நிகழவு அடிபபரை அல்லது வணிக அடிபபரை
(iii) கலபபு அல்லது கலபபிை அடிபபரை

நிதிநிரலக் 
கணக்கியல்

மனித வளக் 
கணக்கியல்

நமலாணரமக் 
கணக்கியல்

சமூகப பபாறுபபு 
கணக்கியல்

அைக்கவிரலக் 
கணக்கியல்

கணக்கியல்
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(i) பைொக்க அடிப�னட
பைாக்க அடிபபரையில், உணரமயாக பைாக்கமாகப பபறைபபடை மற்றும் பசலுத்தபபடைரவ மடடும்  
பதியபபடுகின்றைை. இந்த அடிபபரையில் வருவாயாைது பைாக்கம் பபற்றைபிறைகும், பசலவாைது பைாக்கம் 
பசலுத்தியபிறைகும் மடடுநம அஙகீகரிக்கபபடுகிறைது. கைன் �ைவடிக்ரககள் இதில் இைம்பபறைாது. இந்த 
அடிபபரையில் �ைபபாணடில்,
(அ) வருமாைம் பைாக்கமாகப பபற்றைது
(ஆ) பசலவிைம் பைாக்கமாகச் பசலுத்தியது
(இ) பைாக்கம் பசலுத்தி பசாத்து வாஙகியது
(ஈ) பபாறுபபுகளுக்காக பைாக்கம் பசலுத்தியது ஆகியரவ கைந்த, நிகழ அல்லது எதிர்காலத்திற்கு 

உரியதாக இருந்தாலும் கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்ளபபடும்.
(ii) நிகழ்வு / ேணிக அடிப�னட
இந்த அடிபபரையில் வருமாைம் பைாக்கத்தில் பபற்றைாலும், பபறை நவணடியதாக இருந்தாலும், 
பசலவுகள் பைாக்கத்தில் பசலுத்திைாலும் பசலுத்த நவணடியதாக இருந்தாலும், �ைபபாணடிற்கு 
உரிய அரைத்தும் பதியபபை நவணடும். இந்த அடிபபரையில்
(அ)  வருமாைம் பைாக்கத்தில் பபறைபபடடிருந்தாலும் அல்லது பபறைநவணடியதாக இருந்தாலும்
(ஆ) பசலவுகள் பைாக்கத்தில் பசலுத்தியிருந்தாலும் அல்லது பசலுத்த நவணடியாதாக இருந்தாலும்
(இ) பசாத்து வாஙகியதற்கு பைாக்கம் பசலுத்தியிருந்தாலும் அல்லது பசலுத்தபபைநவணடியதாக 

இருந்தாலும்
(ஈ) பபாறுபபுகள் பைாக்கத்தில் பசலுத்தியிருந்தாலும் அல்லது பசலுத்த நவணடியிருந்தாலும்
கணக்காணடிற்குரியரவ அரைத்தும் கணக்நகடுகளில் பதியபபை நவணடும்.
இந்திய கூடடு பஙகு நிறுமச் சடைம் 2013 பிரிவு 128 (1) –ன் படி நிறுமஙகள் அரைத்தும் நிகழவின் 
அடிபபரையில் கணக்நகடுகளில் �ைவடிக்ரககரளப பதிவு பசய்வது அவசியமாகிறைது.
(iii) கலபபு அல்லது கலபபிை அடிப�னட 
பைாக்க அடிபபரை மற்றும் நிகழவு அடிபபரை ஆகிய இைணடும் இரணந்த ஒரு முரறைநய 
கலபபு முரறையாகும். இந்த முரறையில் பைாக்க அடிபபரை மற்றும் நிகழவு அடிபபரை இைணடும் 
பின்பற்றைபபடுகிறைது. பைாக்க அடிபபரையில் வருமாைமும், பசாத்துக்களும் பதிவுச் பசய்யபபடுகின்றைை. 
பசலவுகளும்  பபாறுபபுகளும் நிகழவு அடிபபரையில் பதியபபடுகின்றைை.
1.11 கணக்கியல் ெகேல்களின் �யனீட்டொளர்கள்

 மொணேர் ப�யல்�ொடு
சிந்ெனைக்கு: ‘கணக்கியல் தகவல்கள் வணிக உரிரமயாளருக்கு மடடுநம பயைளிக்கிறைது’ - 
இதரை நீஙகள் ஏற்றுக்பகாள்கிறீர்களா?

பல்நவறு ந�ாக்கஙகளுக்காக, கணக்கியல் தகவல்கள் பல்நவறு �பர்களுக்கு நதரவபபடும். 
அபபயனீடைாளர்கரள இைணடு பிரிவுகளில் வரகபபடுத்தலாம்.
(அ) அகப பயனீடைாளர்கள்

(ஆ) புறைப பயனீடைாளர்கள்

Accountancy Ch 1_TM.indd   11 25-01-2020   14:46:27



12

(அ) அகப �யனீட்டொளர்கள்
அகபபயனீடைாளர்கள் என்பவர்கள் வணிக நிறுவைத்தின் உரிரமயாளர்கள், நிர்வாகம் மற்றும் 
பணியாளர்கள் ஆவார்கள்.
(i) உரினமயொளர்கள்
வணிக நிறுவைத்தில் பயன்படுத்தபபடும் 
மூலதைத்பதாரகரய அளிபபவர்கநள 
உரிரமயாளர்கள் எைபபடுகின்றைைர். 
அவர்கள், அந்நிறுவைம் ஒரு குறிபபிைை 
காலத்தில் இலாபம் ஈடடியதா அல்லது 
�டைம் அரைந்ததா என்பரதயும், 
ஒரு குறிபபிடை �ாளில் அதன் நிதி 
நிரலரயயும் அறிய விரும்புகின்றைைர். 
அவர்கள் எதிர்பார்க்கும் இலாபத்ரதப 
பபறுவரதயும் அவர்களுரைய 
முதலிரைப பாதுகாபபுைன் திரும்பப 
பபறுவரதயும் உறுதிபடுத்திக் பகாள்ள, 
நிறுவைத்தின் பசயல்திறைன், மதிபபீடு 
மற்றும் எதிர்கால வாய்பபுகள் பற்றி அறிய 
கணக்கியல் அறிக்ரககரளப பபறை 
விரும்புகின்றைைர்.
(ii) நிர்ேொகம்
பபரும்பாலாை முடிவுகரள நிர்வாகம் எடுபபதற்கு கணக்கியலின் விவைஙகள் அடிபபரையாக 
இருக்கின்றைை. வணிகச் பசயல்பாடுகளின் திடைமிடுதல் மற்றும் கடடுபபாடடிற்கு நிர்வாகத்திற்கு பல 
முக்கியமாை நிதிசார்ந்தத் தகவல்கள் நதரவபபடுகின்றைை. அரவ பகாள்முதல் மற்றும் விற்பரை, 
விற்பரைக்கும் பசலவுகளுக்கும் இரைநயயுள்ள பதாைர்பு, பணியாளர்களின் பசயல்திறைன், 
பல்நவறு துரறைகளின் இலாபத்திறைன், ஒபபீடு, மூலதை கடைரமபபு மற்றும் கைன் தீர்க்கும் திறைன் 
நபான்றைவற்றின் நபாக்கு ஆகும். நிதி நிரல கணக்கியலில் தயாரிக்கபபடும் நிதியியல் அறிக்ரககள் 
மற்றும் பிறை அறிக்ரககள் நிர்வாகத்திற்காை தகவல்கரள அளிக்கின்றைை.

மூலதை கடைரமபபாைது நிறுவைத்தின் நிரலயாை நீணைகால நிதிரய 
நிர்ணயிக்கும் கைன், முன்னுரிரமபபஙகுமுதல் மற்றும் சாதாைண பஙகுதாைர்களின் 
நிதி ஆகியவற்ரறை உள்ளைக்கியது.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

(iii) �ணியொளர்கள்
பணியாளர்கள் தஙகளது ஊதியம், பணியாற்றும் சூழநிரலகள், ஓய்வு பலன்கள் நபான்றைவற்ரறை 
நிர்ணயிக்கும் வணிகத்தின் இலாபம் ஈடடும் திறைன், வணிகத்தின் நிரலத்தன்ரம மற்றும் வளர்ச்சி 
பற்றி அறிய ஆர்வமாக இருபபார்கள்.

(ஆ) பு்றப �யனீட்டொளர்கள்
புறைபபயனீடைாளர்கள் என்பவர்கள் நிறுவைத்திற்கு பவளியிலுள்ள �பர்கள். ஆைால், நிறுவைத்தின் 
கணக்கியல் விவைஙகரள தஙகளுரைய நதரவகளுக்கு ஏற்ப பயன்படுத்துபவர்கள் ஆவர். அவர்கள் 
பின்வருமாறு:

கணக்கியல் தகவலின் பயனீடைாளர்கள்

(i)  உரிரமயாளர்கள்
 
(ii) நிர்வாகம்
 
(iii) பணியாளர்கள்

(i) கைனீந்நதார் மற்றும் நிதி 
நிறுவைஙகள்

(ii) முதலீடைாளர்கள்
(iii) வாடிக்ரகயாளர்கள்
(iv) வரி அதிகாரிகள் மற்றும் 

ஒழுஙகுமுரறை அரமபபுகள்
(v) அைசு
(vi) ஆைாய்ச்சியாளர்கள்
(vii) பபாதுமக்கள்

அகப  
பயனீடைாளர்கள்

புறைப 
பயனீடைாளர்கள்
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(i) கடனீந்நெொர் மறறும் நிதி நிறுேைஙகள்

பபாருடகள் மற்றைம் நசரவகரள வழஙகுபவர்கள், வணிக வஙகிகள், பபாது ரவபபுநிதி 
ரவத்திருபபவர்கள் மற்றும் கைனீடடு பத்திைதாைர்கள் இந்த பிரிவில் அைஙகுவர். அவர்கள் தஙகளுக்கு 
வைநவணடிய பதாரககளாை வடடி மற்றும் அசல் பதாரகரய திரும்ப பபறுவதற்காை வாய்பரப 
உறுதிபபடுத்த வணிகத்தின் நீர்ரமத் தன்ரம மற்றும் கைன் தீர்க்கும் திறைன் பற்றி அறிந்து பகாள்ள 
விரும்புவர்.

(ii) முெலீட்டொளர்கள்

ஒரு நிறுவைத்தில் தஙகளது நிதிரய முதலீடு பசய்யும் ஆர்வமுள்ள முதலீடைாளர்கள், நிறுவைத்தின் 
நிதி நிரலரய அறிந்து பகாணடு தஙகளது முதலீடடு முடிவுகரள எடுக்கின்றைைர். அவர்கள் 
நிறுவைத்தின் எதிர்கால இலாபம் மற்றும் இைர்ஏற்கும் திறைன் நபான்றை, தஙகளது இலாபத்ரத 
பாதிபபரவகளில் அதிக ஆர்வம் பகாணடிருபபர்.

(iii) ேொடிக்னகயொளர்கள் 

வணிக நிறுவைஙகள் தயாரிக்கும் பபாருள் மற்றும் நசரவகரள, வாஙகிப பயன்படுத்தும் 
வாடிக்ரகயாளர்கள் அவற்றின் விவைஙகள் மற்றும் விரலகள் பற்றி அறிய விருபபம் பகாணடுள்ளைர். 
அவர்களுக்கு  பதாைர்ந்து பபாருடகளும், நசரவகளும் கிரைபபரத உறுதி பசய்துபகாள்வதற்காக 
நிறுவைத்தின் நிரலத்தன்ரம மற்றும் இலாபம் ஈடடும் திறைன் ஆகியவற்ரறை அறிய ஆர்வம் காடடுவர்.

(iv) ேரி அதிகொரிகள் மறறும் ஒழுஙகுமுன்ற அனமபபுகள்

வருமாை வரி, சைக்கு மற்றும் நசரவ மீதாை வரி மற்றும் பிறை வரிகரள விதிக்க, வரிவிதிபபு 
அதிகாரிகளுக்குத் நதரவயாை தகவல்கரள கணக்கியல் தந்து உதவுகிறைது. நமலும், நிறுவைம் 
சடைத்ரத கரைபபிடிக்கிறைதா என்பரத உறுதி பசய்ய, வணிகத்தின் வருவாய், பசலவுகள் மற்றும் நிதி 
சார்ந்த தகவல்கள் பிறை ஒழுஙகுமுரறை அரமபபுகளுக்குத் நதரவபபடுகின்றைை.

(v) அைசு

�ாடடின் அரிதாை வளஙகள் வணிக நிறுவைஙகளால் பயன்படுத்தபபடுகின்றைை. அைசாஙகம் வணிக 
நிறுவைஙகளின் பசயல்திறைரை அறிந்து பகாணடு, வணிகம் மற்றும் பதாழில்துரறைச் சார்ந்த பகாள்ரக 
முடிவுகரள உருவாக்குதல், அரிதாை வளஙகரள ஒதுக்கீடு பசய்தல், மானியம் மற்றும் சலுரககள் 
வழஙகுதல் நபான்றைவற்றிற்காை முடிவுகரள எடுக்க உதவுகிறைது. அைசும் சில பபாருடகளுக்காை 
விரலகரள நிர்ணயம் பசய்கிறைது. அந்நிரலயில் நிறுவைஙகள் விரலகரள நிர்ணயம் பசய்யும் 
வழிகாடடி ப�றிமுரறைகரளப பின்பற்றுவரத, அைசு உறுதிபசய்ய நவணடும். 

(vi) ஆைொயச்சியொளர்கள்

ஆைாய்ச்சியாளர்கள் தஙகளது ஆைாய்ச்சிக்கு கணக்கியல் தகவல்கரள பயன்படுத்தலாம். நமலும்,  
பிைசுரிக்கபபடை நிதி நிரல அறிக்ரககரளப பயன்படுத்தி பகுபபாய்வு மற்றும் மதிபபீடு பசய்யலாம்.

(vii) ப�ொதுமக்கள் 

கணக்கியல் தகவல்களிலிருந்து நிறுவைத்தினுரைய வருவாய் ஈடடும் திறைன், நிரலத்தன்ரம, 
நிறுவைம் பசயல்படும் இைத்தில் அதன் சமுதாய பபாறுபபுணர்வு �ைவடிக்ரககள் மற்றும்  நவரல 
வாய்பபு உருவாக்கம் நபான்றைவற்ரறை பபாது மக்கள் அறிய முடிகிறைது.
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1.12  கணக்கொளரின் �ஙகளிபபு
ஒரு கணக்காளர் நிறுவைத்தின் கணக்கியல் 
வழிமுரறைகரள வடிவரமக்கிறைார். அவர் நிறுவைத்தில் 
கீழக்கணை பல்நவறு பணிகளில் பஙகளிக்கிறைார்.
(i) ஏடுகனளப �ைொமரிப�ேர்
கணக்காளர் நிதிச் சார்ந்த �ைவடிக்ரககரள முரறையாக 
பதிவு பசய்து ஏடுகரளப பைாமரிக்கிறைார். அவர், நிதிநிரல 
அறிக்ரககரளயும் பிறை நிதி அறிக்ரககரளயும் 
தயாரிக்கிறைார்.
(ii) நிர்ேொகத்திறகுத் ெகேல்கனளத் ெரு�ேர்
முடிவுகரள எடுக்கவும் மற்றும் கடடுபபாடுகரள விதிக்கவும், நிர்வாகத்திற்குத்  நதரவயாை நிதிச் 
சார்ந்த  தகவல்கரள கணக்காளர் அளித்து உதவுகிறைார்.
(iii) ேணிகச் ப�ொத்துக்களின் கொப�ொளர் 
கணக்காளர் பசாத்துக்களுக்காை பதிநவடுகரளப பைாமரிபபதன் மூலம், நிர்வாகம் அந்தச் 
பசாத்துக்கரளப பாதுகாத்து கடடுபபடுத்த முடிகிறைது. பசாத்துக்களுக்காை காபபீடு மற்றும் பசாத்துகள் 
பைாமரிபரபப பற்றிய ஆநலாசரைரய நிர்வாகத்திற்கு வழஙகுகிறைார்.
(iv) நிதி ஆநலொ�கர்
கணக்காளர் நிதிச் சார்ந்த தகவல்கரள பகுபபாய்வு பசய்து  முதலீடடுக்காை வாய்பபுகள், 
பசலரவக் குரறைபபதற்காை உத்திகள், மூலதை திடைபபடடியல், எதிர்கால வளர்ச்சி மற்றும்  
விரிவுபடுத்துவதற்காை வாய்பபுகள் நபான்றைவற்ரறை குறித்து வணிக நமலாளர்களுக்கு ஆநலாசரை 
வழஙகுகிறைார்.

(v) ேரி நமலொளர்
கணக்காளர், குறித்த காலத்தில் வருமாைவரி விவைம் தயாரிபபு பசய்தல், தாக்கல் பசய்தல் மற்றும் 
வருமாை வரி பசலுத்துதல் முதலியவற்ரறை உறுதி பசய்கிறைார். வரி நமலாணரம, வரிச் சுரமரய 
குரறைத்தல், வரிவிலக்கு பபறுதல் நபான்றைவற்றில் நமலாளர்களுக்கு கணக்காளர் ஆநலாசரை 
வழஙகுகிறைார். 
(vi) மக்கள் பெொடர்பு அலுேலர்
கணக்காளர், நதரவபபடும் பயனீடைாளர்களுக்கு கணக்கியல் பகுபபாய்வு பசய்யத் நதரவபபடும் 
விவைஙகரள வழஙகுகிறைார். 

நினைவில் பகொள்ள நேண்டியனே
• கணக்கியல் வணிகத்தின் பமாழியாகக் கருதபபடுகிறைது.
• நிதி நிரல கணக்கியல், அைக்கவிரலக் கணக்கியல், நமலாணரமக் கணக்கியல், சமூகப 

பபாறுபபு கணக்கியல் நபான்றைரவ கணக்கியலின் பிரிவுகளாகும்.
• பைாக்க அடிபபரை, நிகழவு அடிபபரை மற்றும் கலபபு அடிபபரை ஆகியரவ கணக்கியலின் 

மூன்று அடிபபரைகளாகும்.
• கணக்கியல் விவைஙகள் பல்நவறு அகப பயனீடைாளர்களுக்கும், 

புறைப பயனீடைாளர்களுக்கும் நதரவபபடுகின்றைை. 
• கணக்காளர்களுக்கு பல்நவறு பஙகளிபபும் பபாறுபபுகளும் உள்ளை.

கணக்காளரின் பஙகளிபபு
ஏடுகரளப 

 பைாமரிபபவர்

நிதி  
ஆநலாசகர்

வரி  
நமலாளர் பபாது பதாைர்பு 

அலுவலர்

வணிகச் 
பசாத்துக்களின் 

காபபாளர்

நிர்வாகத்திற்குத் 
தகவல்கரளத்  

தருபவர்
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சுய ஆயவு விைொக்கள்
I  �ரியொை வினடனயத் நெர்வு ப�யயவும்
1.  நிதிநிரலக் கணக்கின் அடிபபரையாக விளஙகுவது

 (அ)  சமூகக் கணக்கியல் (ஆ)  காரியதரிசிகளின் கணக்கியல்
 (இ)  நமலாணரமக் கணக்கியல் (ஈ)  பபாறுபபு கணக்கியல்

2. பின்வருவைவற்றுள் எது கணக்கியலின் முதன்ரம ந�ாக்கம் ஆகாது
 (அ)  �ைவடிக்ரககரள முரறையாகப பதிவு பசய்தல்
 (ஆ)  வணிகத்தின் இலாபம் ஈடடும் திறைரை அறிந்து பகாள்ளுதல்
 (இ)  நிறுவைத்தின் நிதி நிரலரய அறிந்து பகாள்ளுதல்
 (ஈ)  வரிவிதிக்கும் அதிகாரிகளிைம் வரித்பதாைர்பாை பிைச்சிரைகரளத் தீர்த்தல்

3. பின்வருவைவற்றில் எது கணக்கியலின் பிரிவுகளில் இைம்பபறைாது.
 (அ)  நிதிநிரலக் கணக்கியல் (ஆ)  நமலாணரமக்  கணக்கியல்
 (இ)  மனிதவளக் கணக்கியல் (ஈ)  நமற்கணை ஏதுமில்ரல

4. ஒரு வணிகத்தின் நிதிநிரலரய அறிந்து பகாள்ள அடிபபரையாைது
 (அ)  குறிபநபடு (ஆ)  இருபபாய்வு
 (இ)  இருபபு நிரலக் குறிபபு (ஈ)  நபநைடு

5. நிதித்தகவல்களின் அகபபயைாளைாகக் கருதபபடுபவர் யார்?
 (அ)  கைனீந்நதார் (ஆ) பணியாளர்
 (இ)  வாடிக்ரகயாளர் (ஈ)  அைசு

வினட

1 (ஆ) 2 (ஈ) 3 (ஈ) 4 (இ) 5 (ஆ)

II   மிகக் குறுகிய விைொக்கள்
1. கணக்கியரல வரையறு.
2. கணக்கியலின் ஏநதனும் இைணடு பணிகரளப கூறுக.
3. கணக்கியல் பசயல்பாடடிலுள்ள படிநிரலகள் யாரவ?
4. கணக்கியல் தகவல்களில் ஆர்வமுரைய �பர்கள் யாவர்?
5. கணக்கியல் தகவல்கரள பதிவு பசய்யும் எரவநயனும் இைணடு அடிபபரைகளின்  பபயர்கரளத் 

தருக.
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பெொடர் ஆயவிறகு
ஒவபவாரு வணிக நிறுவைமும் கணக்நகடுகள் பைாமரிபபிற்கு அதனுரைய தனிபபடை முரறைரய 
பின்பற்றைலாமா?
அது பயனீடைாளர்களின் அரைத்துத் நதரவகரளயும் நிரறைவு பசய்யுமா?

�ொர்னே

1.  M C Shukla, T S Grewal and S C Gupta, Advanced Accounts, 19th ed., 2017, S.Chand Publishing, New Delhi.

2.  R L Gupta and V K Gupta, Financial Accounting, 11th ed., 2014, Sultan Chand and Sons, New Delhi.

3. S P Jain and K L Narang, Advanced Accountancy Vol – I, 2016, Kalyani Publishers, New Delhi.

4. Dalston L Cecil and Jenitra L Merwin, Financial Accounting, 3rd ed., 2017, Learntech Press, Trichy.

5. Fundamentals of Accounting, 2017, The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi.

ஒரு சுயஉதவிக்குழுவாைது ஒரு முரறைசாைா, தாமாகநவ நிர்வகிக்கும், 
தன்னிச்ரசயாை 5 முதல் 20 தனி�பர்கரளக் பகாணை, அவர்களது பபாதுப 
பிைச்சிரைகரள ரமயமாகக் பகாணடும், பபாதுவாகக் கைன் மற்றும் நசமிபபு 

�ைவடிக்ரககளில் பைஸ்பை ஒற்றுரமக் பகாள்ரகயுைனும் இயஙகுவதாகும். உதவிக் குழுக்களின் 
பபரும்பான்ரம உறுபபிைர்கள் குரறைந்த கல்வித்தகுதியுரையவர்களாக இருந்தநபாதும், 
உறுபபிைர்கள் பசலுத்தநவணடிய கைன் நிலுரவத்பதாரககள், பிறை நிறுவைஙகளிைமிருந்து 
பபற்றை கைன்கள் மற்றும் உறுபபிைர் கடைண நிலுரவ நபான்றைவற்ரறை சுயஉதவிக்குழு 
கடைாயம் அறிந்திருக்கநவணடும். கணக்நகடுகள் பைாமரிபபது சுயஉதவிக்குழுக்களுக்கு 
கடிைமாைதாகும்.
தற்நபாது, பின்வருபரவ பற்றி விவாதிக்கவும்:
• சுயஉதவிக்குழுக்கள் தஙகளின் கணக்குகரள எவவாறு பைாமரிக்கின்றைை?
• நிதிநிரலக்கணக்கியல் முரறை எல்லா வணிகஙகளுக்கும் பபாருந்தும் எை 

நிரைக்கிறீர்களா?

நிகழவாய்வு

III   குறுகிய விைொக்கள்
1.  கணக்கியலின் பபாருரள விளக்குக.
2. கணக்கியலின் பிரிவுகரள சுருக்கமாக கூறுக.
3. கணக்கியலின் முக்கியத்துவத்திரை விரிவாக விளக்குக.
4. கணக்கியல் தகவல்களில் பின்வரும் பயனீடைாளர்கள் ஏன் ஆர்வமாக உள்ளைர்?
 (அ) முதலீடைாளர்கள்  (ஆ) அைசு
5. �வீை வணிக உலகில் கணக்காளரின் பஙகளிபபு பற்றி விளக்குக.
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இனணயச்ப�யல்�ொடு 

உைலி:
Basic Accounti ng :
htt ps://play.google.com/store/apps/details?id=com.paradigmsc.basicaccounti ng

�டிகள்
1. கீழக்காணும் உைலி / விரைவுக்குறியீடரைப பயன்படுத்தி Google Playstore இல் “Basic Accounting” 

என்னும் பசயலிரயத் தைவிறைக்கி நிறுவிக்பகாள்க.  
2. திரையில் பகாடுக்கபபடடிருக்கும் பதரிவுகளில் உஙகளுக்கு நவணடியரதத்  பதரிவு பசய்து 

பகாள்க. சான்றைாக  “Introduction to Accounting” என்பரதத் பதரிவு பசய்க.
3. அதற்கடுத்த பக்கத்தின் துரணபபடடியலில் இருந்து உஙகளுக்கு நவணடியரதத் பதரிவு பசய்து 

பாைஙகரள அறிந்து பகாள்க.

கணக்கியல் அறிமுகம்

�டி 1 �டி 2 �டி3

* பைஙகள் அரையாளத்திற்கு மடடுநம.

ப�யல்�ொட்டின் இறுதியில் 
கினடக்கபப�றும் �டம்
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அலகு 2

கணக்கியலின் கருத்துக் கட்டமைப்பு

2.1 கணக்கடுகள் பராமரிப்பு -  
ஓர் அறிமுகம்

2.2 கணக்கடுகள் பராமரிப்பிற்கும் 
கணககியலுககும் இடை்யயான 
்ேறுபாடுகள்

2.3 கணக்கடுகள் பராமரிப்பு, 
கணககியல் மற்றும் 
கணககுப்பதிவியலுககுமான 
உறவுமுடற

2.4 கணககியல் ்காடபாடுகள் 
2.5 கணககியல் தரநிடைகள்
2.6   பனனாடடு நிதி அறிகடக 

தரநிடைகள்
2.7 இந்தியாவில் கணககியல் 

தரநிடைகள்

ப�ொருள்டக்கம்

 கற்றல் ந�ொக்கஙகள்
மாணேர்கள்
• கணக்கடுகள் பராமரிப்பின பபாருள், 

ேடரவிைககணம் மற்றும் இயல்புகள் 
பற்றிப் புரிந்துக பகாள்ளுதல்.

• கணக்கடுகள் பராமரிப்பின 
நனடமகள் மற்றும் குடறபாடுகள் 
மதிப்பீடு பெயதல்.

• கணககியலின கருத்துகள் மற்றும் 
மரபுகடை அறிந்து பகாள்ளுதல்.

• கணககியல் தரநிடைகளின 
பபாருள் மற்றும் ்தடேகடை புரிந்து 
பகாள்ளுதல்.

 

கணககியலின கருத்துக கடைடமப்பு 
கற்பதற்கு முன கீழககணைேற்டற 
நிடனவு கூற ்ேணடும்:
• கணககியலின பபாருள் மற்றும் 

ேடரவிைககணம்
• கணககியலின பணிகள்
• கணககியலின பயனீடைாைர்கள்
• கணககியலின அடிப்படை 

கடைசபொற்கள்

பெரிந்து பகொள்ள நேண்டிய 
முக்கிய ப�ொறகள்

• கணக்கடுகள் பராமரிப்பு
• கணககுப்பதிவியல்
• கணககியல் கருத்துகள்
• கணககியல் தரநிடைகள்

நிமைவு கூ்ற நேண்டிய 
கருத்துகள்
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2.1 கணக்நகடுகள் �ரொைரிப்பு – ஓர் அறிமுகம்
நைேடிகடககடை இனம்கணடு, கணக்கடுகளில் பதிவுபெயத்ை கணககியல் பெயல்முடறயின 
முதல் படிநிடையாகும். எந்த ஒரு ேணிக நிறுேனத்திற்கும் அதன எதிர்காை பகுப்பாயவுககான 
தகேல்கள் கிடைககப்பபறுேதற்கு, அதில் நடைபபறும் நைேடிகடககடைப் பதிேது அேசியமாகிறது.
நிதிநிடை அறிகடககடை தயார் பெயதல் மற்றும் அந்த அறிகடககடை உயத்துணர்தல் ஆகிய 
கணககியலின முககிய பணிகளுககு அடிப்படையாக விைங்குேது கணககியல் ஆகும். ஒரு விரிோன 
பபாருளில், கணககியல் எனபது கணக்கடுகள் பராமரிப்டபயும் உள்ைைககியதாகும். ஒரு சிறிய 
நிறுேனத்தில் கணககியல் பணிகள் முழுேடதயும் ஒரு தனி கணககாை்ர பெயயைாம். ஒரு பபரிய 
நிறுேனத்தில் கணக்கடுகள் பராமரிப்புப் பணியானது ஒரு தனி நபர் அல்ைது ஒரு தனித்துடற 
மூைமாகச பெயயப்பைைாம்.

2.1.1 கணக்நகடுகள் �ரொைரிப்பின் ப�ொருள்
கணக்கடுகள் பராமரிப்பு எனபது கணககு ஏடுகளில் நிதி நைேடிகடககடைப் பதிவு பெயயும் ஒரு 
பெயல்முடற. இது்ே, கணககியலின முதனடம பெயல்முடறயாகும். இது, நைேடிகடககடைப் 
பதிதல், மற்றும் தடைப்புக்கற்றோறு ேடகப்படுத்துதல் ஆகியேற்டற உள்ைைககியது.  
கணக்கடுகள் பராமரிப்பு, ேழககமாக பெயயப்படும் பணிகளில் ஒனறு. நைேடிகடககடைக 
கணக்கடுகளில் மற்றும் ்ப்ரடுகளில் பதிவுபெயயைாம் அல்ைது கணினியிலும் பதிவு பெயயைாம்.

2.1.2 கணக்நகடுகள் �ரொைரிப்பு - ேமரவிலக்கணம்
்ே.ஆர். ்படலிபாய அேர்களின கூற்றுப்படி “கணக்கடுகள் பராமரிப்பு எனபது ேணிக 
நைேடிகடககடை ஏடுகளில் பதிவு பெயயும் ஒரு கடையாகும்”.
ஆர்.என. கார்டைர் அேர்களின கூற்றுப்படி “கணக்கடுகள் பராமரிப்பு எனபது, பணம் அல்ைது 
பணத்தின மதிப்பிலுள்ை அடனத்து ேணிக நைேடிகடககடையும் கணக்கடுகளில் ெரியாக பதிவு 
பெயயும் கடை மற்றும் அறிவியல் ஆகும்.”

2.1.3 கணக்நகடுகள் �ரொைரிப்பின் இயல்புகள்
கணக்கடுகள் பராமரிப்பின இயல்புகள் பினேருமாறு:
(i)  இது ேணிக நைேடிகடககடை, கணக்கடுகளில் பதிவு பெயேதற்கான பெயல்முடற ஆகும்.
(ii)  பண மதிப்பிைான நைேடிகடககள் மடடு்ம கணக்கடுகளில் பதியப்படுகினறன.
(iii)  கணக்கடுகளின பராமரிப்்ப, கணககியல் பெயல்பாடடின முதனடம நிடை ஆகும்.
(iv)  கணக்கடுகள் பராமரிப்பானது குறிப்்படடில் பதிதல் மற்றும் ்ப்ரடடில் எடுத்பதழுதுதல் 

ஆகியேற்டற உள்ைைககியது.
2.1.4 கணக்நகடுகள் �ரொைரிப்பின் ந�ொக்கஙகள்
கணக்கடுகள் பராமரிப்பின ்நாககங்கள் பினேருமாறு:
(i)  அடனத்து ேணிக நைேடிகடககடையும் காைேரிடெப்படி உரிய தடைப்புகளில் பதிவு பெயது 

முழுடமயான மற்றும் நிடையான ஆேணங்கைாக டேத்திருத்தல்
(ii)  ஒரு குறிப்பிடை காைத்திற்கு ேணிகத்தின இைாபம் அல்ைது நடைத்டதக கணககிை உதவுதல்
(iii)  நிதி நிடைடய அறிய உதவுதல்
(iv)  ேணிக ேைர்சசிடய அறிதல்
(v)  பெலுத்த ்ேணடிய ேரியிடனக கணைறிதல்
(vi)  ெடைத் ்தடேகடைப் பூர்த்தி பெயதல்
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2.1.5 கணக்நகடுகள் �ரொைரிப்பின் �ன்மைகள்
கணக்கடுகள் பராமரிப்பின நனடமகைாேன:
(i)  நைேடிகடககள் அடனத்தும் முடறயாக, காை ேரிடெப்படி கணக்கடுகளில் பதியப்படுகினறன. 

இதனால், அடனத்து ேணிக நைேடிகடககளுககும், கணககு ஏடு பராமரிப்பு நிரந்தரமான 
மற்றும் நம்பகத் தனடமயுள்ை ஆேணங்கடை அளிககிறது.

(ii)  கணக்கடுகள் பராமரிப்பு நிதித் தகேல்கள் பபற உதவுகிறது.
(iii) இது அடனத்து ேணிக பெயல்பாடுகடையும் கடடுப்படுத்த உதவுகிறது.
(iv)  ேணிக நிறுேனங்களின கணக்கடுகள் நீதிமனற ேழககுகளில் ெடைப்படியான ொனறாக 

ஏற்றுகபகாள்ைப்படுகினறன.
(v)  பல்்ேறு ஆணடுகளின நிதி விேரங்கடை ஒப்பிடுேது ொத்தியமாகிறது. ்மலும், நிதி 

தகேல்கடை, ்ேறு ேணிக நிறுேனங்களுைன ஒப்பிடடுப் பார்கக முடிகிறது.
(vi)  பெலுத்த ்ேணடிய ேரியிடனக கணடுபிடிகக கணக்கடுகள் பராமரிப்பு பயனுள்ைதாக 

இருககிறது.
2.1.6 கணக்நகடுகள் �ரொைரிப்பின் கும்ற�ொடுகள்
கணக்கடுகள் பராமரிப்பு பினேரும் குடறபாடுகடைக பகாணடுள்ைது:
(i)  இதில், பண மதிப்பிைான நைேடிகடககள் மடடு்ம பதியப்படுகினறன.
(ii)  இதில், விடை நிடை மாற்றங்கள் கணககில் எடுத்துக பகாள்ைப்படுேதில்டை.
(iii)  இதில், கைந்த காை நிதி விேரங்கள் மடடு்ம பதியப்படுகினறன.

2.2  கணக்நகடுகள் �ரொைரிப்பிறகும் கணக்கியலுக்கும் இம்டநயயொை நேறு�ொடுகள்
ே.எ. நேறு�ொடடிறகொை 

அடிப்�ம்ட
கணக்நகடுகள் �ரொைரிப்பு கணக்கியல்

1 பெயல் பரப்பு ேணிக நைேடிகடககடை பதிவு 
பெயதல் மற்றும் ேடகப்படுத்தல் 
ஆகியேற்டற உள்ைைககியது 
ஆகும்.

நிதித் தகேல்கடை, 
கணக்கடுகளில் பதிவு பெயதல், 
ேடகப்படுத்துதல், பகுப்பாயவு 
மற்றும் உயத்துணர்தல் 
ஆகியேற்டற உள்ைைககியது.

2  நிடை கணக்கடுகள் பராமரிப்பு, 
கணககியலின பதாைகக 
நிடையாகும். இது கணககியலின 
அடிப்படையாக விைங்குகிறது.

இது பதாைகக நிடை மடடுமினறி 
இரணைாம் நிடையான 
பகுப்பாயவு மற்றும் உயத்துணர்தல் 
ஆகியேற்டற உள்ைைககியது.

3 பணி இயல்பு இது ேழககமான மற்றும் எழுத்தர் 
பணி தனடம பகாணைது.

இது பகுப்பாயவுத் தனடம 
பகாணைது.

4 ்தடேயான 
அறிவு

இதற்கு குறிப்்படடில் பதிவு 
பெயதல், எடுத்பதழுதுதல் 
ொர்ந்த அடிப்படை அறிவு 
்தடேப்படுகிறது.

கணககியல் பதிவுகடை 
்மற்பகாள்ை கணககியல் விதி 
முடறகள், பெயல்முடறகள் 
மற்றும் நடைமுடறகள் 
ொர்ந்த முழுடமயான அறிவு 
்தடேப்படுகிறது.

5 ்தடேயான 
திறன

பகுப்பாயவு திறன கணககு 
பராமரிப்பிற்கு ்தடேயில்டை.

கணககியலுககு பகுப்பாயவு திறன 
்தடேப்படுகிறது.

Accountancy Ch 2_TM.indd   20 25-01-2020   14:46:55



21

2.3  கணக்நகடுகள் �ரொைரிப்பு, கணக்கியல் ைறறும் கணக்குப்�திவியலுக்குைொை 
உ்றவுமும்ற

கணக்கடுகள் பராமரிப்பு எனபது கணககியலின ஒரு 
பகுதியாகும். இது கணககியலின பதாைகக நிடை ஆகும். 
இது நைேடிகடககடைக கணக்கடுகளில் பதியும் ஒரு 
பெயல் முடறயாகும். 
கணககியல் எனபது கணககுப்பதிவியலின ஒரு 
பகுதியாகும். கணககியல் எனபது நிதித் தகேல்கடை 
பதிவு பெயதல், ேடகப்படுத்துதல், பகுப்பாயவுபெயதல் மற்றும் உயத்துணர்தல் ்பானற பெயல்கடைக 
பகாணைதாகும்.
கணககுப்பதிவியல் எனபது, கணககியல் பெயல்முடறயின முடறயான அறிவு மற்றும் தரங்கள், 
்காடபாடுகள், பகாள்டககள், ேழிமுடறகள் ஆகியேற்டற உள்ைைககியது.

2.4 கணக்கியல் நகொட�ொடுகள்
கணககியல் முடறயின அடிப்படைககாக, ்மம்படுத்தப்படடு நிறுேப்பபற்ற அடிப்படை விதிமுடறகள் 
மற்றும் அனுமானங்கள், கணககியல் ்காடபாடுகள் எனப்படுகினறன.
இக்காடபாடுகள் உைகைவில் கணககாைர்கைால் பினபற்றப்படுகினறன. இந்தக கணககியல் 
்காடபாடுகள் கணககியல் முடறகள் மற்றும் பெயல்முடறகளுககு சீரான மற்றும் நிடைத்தனடமடய 
ேழங்குகினறன. இந்தக கணககியல் ்காடபாடுகள் பபாதுோக ஏற்றுக பகாள்ைப்படை கணககியல் 
்காடபாடுகள் (GAAP) எனப்படும்.
கணக்கடுகள் மற்றும் கணககியல் அறிகடககள் தயாரிககத் ்தடேயான அடிப்படை கடைடமப்டப 
கணககியல் ்காடபாடுகள் ேழங்குகினறன. கணககியல் ேழிமுடற மற்றும் கணககியல் 
முடிவுகளில் ஒத்த தனடமடய உறுதிப்படுத்த ்தசிய மற்றும் ெர்ே்தெ ஒழுங்குமுடற ஆடணக 
குழுககள் கணககியல் தரநிடைகடை ேழங்கியுள்ைன. இந்தக கணககியல் தரநிடைகள் மற்றும் 
பபாதுோக ஏற்றுகபகாள்ைப்படை கணககியல் ்காடபாடுகள், கணககியலுககான அடிப்படை 
்காடபாடுகடை ேழங்குகினறன. இந்தக கணககியல் ்காடபாடுகள் எனபது கணககியல் 
கருத்துகள் அல்ைது கணககியல் மரபுகைாகும். கணககியல் கருத்துகள் எனபது கணககியல் 
அடிப்படை அனுமானங்கைாகும். கணககியல் மரபுகள் எனபது நடைமுடற அல்ைது பயனபாடடின 
அடிப்படையிைான ேழிகாடடுதல்கள் ஆகும். 
கணககியைானது, அடிப்படை அனுமானங்கள் அல்ைது நிபந்தடனகைான கணககியல் 
கருத்துகடை அடித்தைமாகக பகாணடுள்ைது. கணககியல் கருத்துகள் எனபது பரந்த ஒருமித்த 
கருத்துகளின விடைோகும். பபாதுோக ஏற்றுக பகாள்ைப்படை எணணம் அல்ைது ொராம்ெம் 
கருத்து எனப்பபாருள்படும். இடே, கணககியல் பெயல்முடற மற்றும் கணககியல் அறிகடககள் 
ஆகியேற்றிற்கு ஒ்ர மாதிரியான கடைடமப்டபத் தருகினறன.
மரபு எனனும் பொல் பாரம்பரியம் அல்ைது பயனபாடடில் உள்ைேற்டறக குறிககும். கணககியல் 
அறிகடககடைத் தயாரிப்பதற்கு ேழிகாடைக கூடிய ேழககங்கள் அல்ைது நடைமுடறகள் கணககியல் 
மரபுகைாகும்.
கணககியல் மரபுகள், நிதிநிடை அறிகடகடய, ெம்பந்தப்படை நபர்களுககு, மிகவும் 
்நர்த்தியானடேயாவும், நம்பகத்தனடம உடையனோகவும் மற்றும் பயனுள்ைதாகவும் 
ஆககுேதால் கணககுப்பதிவியல் ஒழுங்குமுடற ஆடணயங்கள் அேற்டற அங்கீகரிககினறன.

கணக்குப் �திவியல்

கணக்கியல்

கணக்நகடுகள் �ரொைரிப்பு
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முககியமான கணககியல் கருத்துகளும் மற்றும் மரபுகளும் பினேருமாறு விேரிககப்படடுள்ைன. 
(i) ேணிகத் ெனித்ென்மை கருத்து
இந்தக கருத்தினபடி, ேணிகநிறுேனம், முதல் இடுகினற உரிடமயாைர் அல்ைது 
உரிடமயாைர்களிைமிருந்து தனித்து மற்றும் ்ேறுபடடுள்ைதாக கருதப்படுகிறது. 
இககருத்தின அடிப்படையில் கணககுகள், உரிடமயாைரின கண்ணாடைத்தில் இல்ைாமல் ேணிக 
நிறுேனத்தின கண்ணாடைத்தில் தயாரிககப்படுகினறன. ஆதைால், உரிடமயாைரின முதல், 
நிறுேனம் பெலுத்த ்ேணடிய ஒரு பபாறுப்பாகும்.
இந்த கருத்தினபடி, கணககு ஏடுகளில், ேணிக நைேடிகடககள் மடடு்ம பதிவு பெயயப்படுகினறன. 
உரிடமயாைரின தனிப்படை நைேடிகடககள் பதிவு பெயயப்படுேதில்டை. ஆனால், ேணிகத்தில் 
அேர் பங்களித்த முதல், மற்றும் பொந்த உப்யாகத்திற்காக ேணிகத்திலிருந்து எடுத்த பராககம் 
்பானற நைேடிகடககள் கணக்கடுகளில் பதிவு பெயயப்பை்ேணடும். இதனபடி ேணிக நிறுேன்ம 
பொத்துகளுககு உரிடமபகாணைதாகவும், கைனகளுககு பபாறுப்பானதாகவும் கருதப்படுகிறது.
(ii) �ணைதிப்பீடடுக் கருத்து
பணமதிப்பீடடுக கருத்தினபடி, எந்த நைேடிகடககடைப் பணத்தால் அைவிை முடியு்மா, அந்த 
நைேடிகடககள் மடடு்ம கணககுகளில் பதியப்பை ்ேணடும் எனபடதக குறிககிறது. பணமானது 
பரிமாற்றத்தின கருவியாக விைங்குேதால் பணத்தால் அைவிைககூடிய நைேடிகடககள் பதிவு 
பெயயப்படுகினறன. கணககியலின, அைவீடடு அைகாக, ஒரு நாடடினுடைய நாணயம் அடமகிறது.
பணம் ொராத நைேடிகடககள் கணக்கடுகளில் பதியப்படுேதில்டை. உதாரணமாக, பணியிை 
சூழல்கள், பணியாைர்களின ்ேடைநிறுத்தம், நிர்ோகத்திறன ்பானறடே பணத்தால் 
அைவிைமுடியாததால் கணக்கடுகளில் பதியப்படுேதில்டை.
இககருத்து, ேணிகத்தின நிடைடயப் புரிந்து பகாள்ை உதவுகிறது. ஏபனனில், பணம் ஒரு 
பபாதுோன அைவீைாக இருப்பதால், பைதரப்படை ேணிக விேரங்கடை அதன மூைம் பதிவு பெயய 
முடிகிறது.உதாரணமாக, ஒரு நிறுேனத்தில் 5 கணிப்பபாறிகள், 2 ்மடெகள் மற்றும் 3 நாற்காலிகள் 
ஆகிய பொத்துகள் உள்ைன. அடே கணிப்பபாறிகள் ` 1,00,000, ்மடெகள் ` 10,000, நாற்காலிகள் 
` 1,500 எனற பண மதிப்பில் குறிப்பிைப்பைவில்டைபயனில், அசபொத்துகடைக கூடடுேது பயனுள்ை 
தகேைாக இருககாது.
(iii) நிறுேைத் பெொ்டர்ச்சி கருத்து
இது ஒரு அடிப்படை கருத்து. இதனபடி, ஒரு ேணிக நிறுேனம் பதாைரககூடியது மற்றும் நீணை 
காைத்திற்கு பதாைர்ந்து பெயைாற்றும் எனற எதிர்பார்ப்பின அடிப்படையி்ை்ய நைத்தப்படடு 
ேருகிறது. இககருத்தின அடிப்படையில் பொத்துககள் மற்றும் பபாறுப்புகடை மதிப்பீடு பெயதல், 
நிடைசபொத்தின மீதான ் தயமானம், பகாடுபை ் ேணடிய மற்றும் முனகூடடிச பெலுத்திய பெைவுகள், 
பபற ்ேணடிய மற்றும் கூடியுள்ை ேருமானம் ்பானறடேகளின கணககியல் ேழிமுடறகள் 
்மற்பகாள்ைப்படுகினறன. உதாரணமாக, பபாதுோக பொத்துககள் புராதன அைககவிடையில் 
பதிவு பெயயப்படுகினறன. பொத்துககளின மதிப்பில் உணைாகும் குறுகிய காை ஏற்ற, இறககங்கள் 
கணககில் எடுத்துகபகாள்ைப்படுேதில்டை. 

(iv) அ்டக்கவிமலக் கருத்து
ேணிகத்தில் ஒரு பொத்தானது புராதன அைககவிடையில் அதாேது ோங்கிய விடையில் பதிவு 
பெயயப்படுகிறது. அைககவிடை்ய அடனத்து பதாைரும் கணககியலுககும் அடிப்படையாக அடமயும். 
இது, பொத்துகள் எப்்பாது்ம அைகக விடையில் காணபிககப்படும் எனறு பபாருைாகாது. பொத்து 
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ோங்கும் பபாழுது அைககவிடையில் பதிவு பெயயப்படடு முடறயாகத் ் தயமானம் புத்தக மதிப்பிலிருந்து 
கழிககப்படடு காணபிககப்படுகிறது. 
அைககவிடைக கருத்துகளின குடறபாடுகள் பினேருமாறு:

(அ)  பணவீகக காைத்தில், பபாருடகளின விடை அதிகரிககும், ்பாது பொத்துகடைப் புராதன அைகக 
விடையில் மதிப்பிடுேது ேணிகத்தின உணடமயான நிடைடயப் பிரதிபலிப்பதில்டை.

(ஆ)  புராதன அைகக விடையில் பொத்துகள் பதிவு பெயயப்படைால், பேவ்ேறு நாடகளில் நிறுேப்படை 
ேணிக அடமப்புகளின முடிவுகடை ஒப்பீடு பெயய முடியாது.

(இ)  மனித ேைங்கள் ்பானற அைகக விடையால் மதிப்பிை முடியாத பொத்துககடை இககருத்தின 
கிழ அங்கீகரிகக முடிேதில்டை.

(v) இரடம்டத் ென்மை கருத்து 
இககருத்தினபடி ஒவபோரு நைேடிகடகயும் அல்ைது நிகழவும் 
இரணடு தனடமகடைக பகாணடிருககும்.
 உெொரணைொக, அருண ` 5,00,000 பராககத்துைன ஒரு பதாழிடை 

பதாைங்கும் ்பாது, நிறுேனத்திற்கு ` 5,00,000 பராககமாக 
கிடைககும். அ்த ்நரத்தில் ேணிக நிறுேனம் அருணுககு 
` 5,00,000 பகாடுகக ்ேணடிய பபாறுப்பு உருோகிறது.

 இககருத்து, ஒவபோரு பற்றுத்தனடமககும் பதாைர்புடைய 
மற்றும் நிகரான ேரவு இருப்படத உணர்த்துகிறது. இது்ே, 
இரடடைப்பதிவு முடறயில் கணக்கடுகள் பராமரிப்பு 
அடனத்திற்கும் அடிப்படையாக விைங்குகிறது.

 இககருத்திலிருந்்த அடிப்படை கணககியல் ெமனபாடு உருோககப்படடுள்ைது. அதாேது,
   முதல் + பபாறுப்புகள் = பொத்துகள்
(vi) கணக்கியல் கொலக் கருத்து
கணககுகள் ஒரு குறிப்பிடை காைத்திற்கு தயாரிப்படத இககருத்துக குறிககிறது. உரிடமயாைர்கள் 
முதலீடைாைர்கள், கைனீந்்தார், பணியாைர்கள் மற்றும் அரசு ஆகி்யார் அவேப்்பாது நிறுேனங்களின 
பெயல்திறடன அறிந்து பகாள்ை ஆர்ேம் பகாள்ேதால் கணககுகள் ஒரு குறிப்பிடை காைத்திற்கு 
பபாதுோக ஒரு ஆணடிற்கு, தயாரிககப்பை்ேணடும். ஆடகயால், நிதிநிடை அறிகடககள் ஒவபோரு 
கணககாணடு இறுதியிலும் தயாரிககப்படு்மயனறி பதாழிலின முடிவின ்பாது அல்ை. 
இககருத்து, உரிடமயாைர்களுககு ேணிகத்தின ேருமானத்டதப் பகிர்ந்தளிககவும் மற்றும் 
பேவ்ேறு காைங்களில் நிறுேனத் திறடன ஒப்பிடடுப் பார்ககவும், மதிப்பீடு பெயயவும் உதவுகிறது.
(vii) ப�ொருத்துமகக் கருத்து
பபாருத்துடகக கருத்து ஒரு குறிப்பிடை கணககாணடில் ஈடடிய ேருோய, அவேருோடய ஈடை 
அவோணடில் பெயத பெைவுக்ைாடு ஒப்பிைப்படுேடதக குறிககும். இது நிகழவுத் தீர்வு கருத்து மற்றும் 
கணககியல் காைக கருத்திடன அடிப்படையாகக பகாணைதாகும். கணககியல் காைககருத்து, 
நிறுேனத்தின திறடன அைவிைவும் மற்றும் நிதிநிடைடய தீர்மானிப்பதற்குமான காைகபகடுடே 
நிர்ணயிககிறது.
குறிப்பிடை ஆணடில் ்மற்பகாள்ைப்படை பெைவுகள் அடனத்தும் கணககில் பகாள்ைப்பைாமல் அந்தக 
கணககாணடிற்குரிய பெைவுகள் மடடு்ம கருத்தில் பகாள்ைப்பை ்ேணடும்.

இரடம்டத் ென்மை கருத்து

�றறு ேரவு
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இககருத்தின அடிப்படையில், பகாடுபை ்ேணடிய மற்றும் முனகூடடிச பெலுத்திய பெைவுகள் மற்றும் 
பபற ்ேணடிய அல்ைது முனகூடடிப் பபற்ற ேருமானங்கள் ்பானறேற்றிற்கு ெரிக கடடுதல்கள் 
பெயயப்படுகினறன. 
்மலும், ஒரு கணககாணடிற்குரிய நிடைசபொத்தின மீதான ்தயமானம், ோராககைன 
்பானறேற்றிற்கான ஒதுககு, இககருத்தினபடி்ய உருோககப்படுகிறது. இவோறாக 
இைாபநடைப்பகிர்வுககு முன ஒரு கணககாணடில் ஈடடிய ேருோய, அவோணடில் அவேருோடய 
ஈடை பெயத பெைவுக்ைாடு ஒப்பீடு பெயயப்படுகிறது.
(viii) தீர்வு கருத்து
தீர்வு கருத்தினபடி, ஒரு பொத்தின மதிப்பில் ஏற்படும் மாற்றம், அசபொத்துககள் ேணிகத்தால் தீர்வு 
பெயயப்படும் ்பாது மடடு்ம பதிவு பெயயப்படும். புராதன அைகக விடையில் பொத்துககள் பதிவு 
பெயதால், பொத்தின மதிப்பில் ஏற்படும் மாற்றம் அசபொத்து தீர்வு பெயயும் ்பாது மடடு்ம கணககில் 
பகாணடுேரப்பை ்ேணடும். 
(ix) உணடம ஆதார கருத்து
அடனத்து கணககியல் நைேடிகடககளும் உணடம ஆதாரங்கடை அடிப்படையாகக பகாண்ை 
பதிவு பெயயப்பை ்ேணடும் எனபடத இககருத்து ேலியுறுத்துகிறது. இது பராகக இரசீது, 
இைாப்பு ்பானற ஆதார ஆேணங்கடை உள்ைைககியது. இடே கணக்கடுகளில் பதியப்படும் 
நைேடிகடககளின உணடமதனடம, துல்லியத்தனடம மற்றும் நம்பகத்தனடமடய உறுதி 
பெயகினறன. 
(x) நிகழ்வுத்தீர்வு கருத்து
இககருத்தின படி, நைேடிகடககளின முடிவுகள் வியாபார அடிப்படையில் அங்கீகரிககப்படுகினறன. 
அதாேது நைேடிகடககள் நிகழும் அடிப்படையில், அங்கீகரிககப்படு்மயனறி, பராககம் பபறும் ்பாது 
அல்ைது பெலுத்தும் ் பாது அல்ை. ேருமானம் அடத ஈடடும் ் பாதும், பெைவுகள் அடே நிகழும் ் பாதும் 
அங்கீகரிககப்படுகினறன.
ஒரு கணககியல் காைத்தில் உரிய அடனத்துச பெைவுகளும் அடே பராககமாக பெலுத்தப்படடிருந்தாலும் 
அல்ைது பெலுத்தப்பைாமலிருந்தாலும் மற்றும் ேருமானங்கள், அடே பராககமாகப் பபறப்படடிருந்தாலும் 
அல்ைது பபறப்பைாமலிருந்தாலும் இககருத்தினபடி அங்கீகரிககப்படுகினறன. உதாரணமாக (அ) கைன 
விற்படனயில் உைனடியாக பராககம் பபறாவிடினும், அது விற்படனயாக அங்கீகரிககப்படுகிறது. (ஆ) 
1.4.2017 பதாைங்கி 31.3.2018ல் முடியும் கணககாணடில் 2018 மார்ச மாதத்திற்கு உரிய ோைடக 
பெலுத்தப்பைாமல் இருந்தாலும், இந்த ஆணடுககுரிய பெைோகப் பதியப்படுகிறது.
(xi) நிடைத்தனடம மரபு
கணககியல் பகாள்டகயும், நடைமுடறகளும் பதாைர்சசியாக ஒரு கணககாணடிலிருந்து மற்பறாரு 
கணககாணடிற்கும் பினபற்றப்படும் எனபடத இம்மரபு பதரிவிககிறது. ஒ்ர விதமான கணககியல் 
பகாள்டககள் பினபற்றப்படைால்தான பேவ்ேறு ஆணடுகளின முடிவுகடை ஒப்பீடு பெயயமுடியும். 
உதாரணமாக, ஒரு நிறுேனம், நிடைசபொத்து ோங்கியதிலிருந்்த ்நர்க்காடடு ்தயமான 
முடறடயப் பினபற்றினால், பதாைர்சசியாக அடத்ய பினபற்ற ்ேணடும். இருப்பினும், இதடன 
மாற்றம் பெயய்ே முடியாது எனப் பபாருள் பகாள்ை இயைாது.
பினேரும் சூழநிடைகளில் கணககியல் பகாள்டககளில் மாற்றங்கடை உருோககைாம்:
(அ) ெடை விதிகடைப் பூர்த்தி பெயய
(ஆ) பேளியிடைகணககியல் தர நிர்ணயங்களுககு ஏற்ப
(இ) ேணிகத்தின உணடமயான மற்றும் ்நர்டமயான நிடைடயப் பிரதிபலிகக
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ேணிகத் தனித்தனடம

பணமதிப்பீடு

நிறுேனத் பதாைர்சசி 

அைககவிடை

இரடடைத்தனடம

கணககியல் காைம்

பபாருத்துடக

தீர்வு

உணடம ஆதாரம்

நிகழவுத் தீர்வு

நிடைத்தனடம

முழு பேளிப்படுத்தல்

முககியத்தனடம

முனபனசெரிகடக

உரிடமயாைரும், நிறுேனமும் தனித்தனடம  
பபற்றுள்ை இரு்ேறு நபர்கள் 

பணத்தால் அைவிைககூடிய நைேடிகடககள் மடடும் 
பதியப்படும் 

நிறுேனம் நீணை காைம் பதாைர்ந்து பெயைாற்றும்

பொத்துககள் அைககவிடையில் பதியப்படும்

ஒவபோரு நைேடிகடகககும் பற்று மற்றும்  
ேரவு ஆகிய இரணடு தனடமகள்  உணடு

கணககுகள் கணககாணடின முடிவில் 
முடிககப்படுகினறன, ொதாரணமாக அது ஒரு ேருைம் 

ஒரு குறிப்பிடை ஆணடில் ஈடடிய ேருோய, அதடன  
ஈடை அவோணடில் பெயத  பெை்ோடு ஒப்பிைப்படும்

ஈடடிய ேருோய மடடு்ம பதியப்படுதல் ்ேணடும்

ஒவபோரு நைேடிகடகககும் ஆதார ஆேணங்கள் 
்ேணடும் 

நைேடிகடககள் நிகழும் அடிப்படையில் 
அங்கீகரிககப்படுகினறன தவிர தீர்வு பெயயப்படும் 
பபாழுது அல்ை

கணககியல் பகாள்டககளும், நடைமுடறகளும் 
பதாைர்ந்து பினபற்றப்பை ்ேணடும் 

கணககுகள், முழுடமயான மற்றும் உணடமயான 
தகேடை பேளிப்படுத்த ்ேணடும்

அடனத்து முககிய நிதிச ொர்ந்த தகேல்கள் பதியப்படடு 
நிதி நிடை அறிகடகயில் பேளிப்படுத்தப்பை ்ேணடும்

நைேடிகடக பதியப்படும் பபாழுது எதிர்்நாககும் 
இைாபத்டத அனறி எதிர்்நாககும் நடைத்டத மடடும் 
கருத்தில் பகாள்ை ்ேணடும்
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(xii) முழு பேளிப்படுத்தல் மரபு
கணககுகள் ்நர்டமயாக தயாரிககப்பை ்ேணடும். ்மலும், அடனத்து முககியத் தகேல்களும் 
நிதிநிடை அறிகடக மூைமாக பேளிப்படுத்த ்ேணடுபமனபடத இம்மரபு ேலியுறுத்துகிறது. 
பபரும்பாைான நிறுேனங்களில் நிர்ோகமும், உரிடமயாைர்களும் ்ேறுபடுத்தப்படடிருப்பதால் இந்த 
மரபு முககியத்துேம் பபறுகிறது. 
நிதி அறிகடககளின பேளிப்பாடு முழுடமயானதாகவும், ்நர்டமயானதாகவும், ்பாதுமானதாகவும் 
இருந்தால்தான நிதி தகேல் பயனீடைாைர்கள் ேணிக நிறுேனத்தின பெயல்திறன குறித்தும், நிதி 
நிடை குறித்தும் ெரியான மதிப்பீடடிடன ்மற்பகாள்ை முடியும்.

(xiii) முககியத்தனடம மரபு
இம்மரபினபடி, பயனீடைாைர்கள் முடிபேடுககப் பயனபடும் அடனத்து தகேல்கடையும் நிதிநிடை 
அறிகடக பேளிப்படுத்துேதாக இருத்தல் ்ேணடும். என்ே, முககியத்துேம் அற்ற மற்றும் 
பயனீடைாைர்களுககு பயன அளிககாத எந்த தகேலும் நிதி நிடை அறிகடகயில் பேளிப்படுத்த 
்ேணடியதில்டை.
முழு பேளிப்படுத்துதல் பகாள்டகககு இந்த மரபு விதிவிைககானது. முககியத்துேத் தனடம 
உள்ளுணர்வு ொர்ந்த ஒனறு. இது நைேடிகடகககு ் தடேப்படும் பணம், பதாழிலின அைவு, தகேலின 
தனடம, முடிபேடுககும் நபரின ்தடேகள் மற்றும் பிற தனடமகடைப் பபாறுத்து அடமகிறது. ஒரு 
நபரால் முககியமாக கருதப்படுேது ்ேபறாரு நபருககு முககியமற்றதாக இருககைாம்.
(xiv) முனபனசெரிகடக மரபு
இது எசெரிகடகயாக அல்ைது பாதுகாப்பாக பெயல்படும் பகாள்டகயாகும். இகபகாள்டகயினபடி ேணிக 
நைேடிகடககள் பதியும் ்பாது இைாபத்டத எதிர்்நாககாமல் ஆனால் அடனத்து எதிர்்நாககும் 
நடைங்களுககும் ஒதுககீடு பெயயப்பை ்ேணடும் எனபடதக கருத்தில் பகாள்ை ்ேணடும்.
உதாரணமாக, பதாழிற்ொடையில் உள்ை இறுதி ெரககிருப்பின அைககவிடை ` 35,000 எனவும் அது 
ஈடைககூடிய மதிப்பு ` 25,000 எனவும் மதிப்பிைப்படுகிறது. ஆனால், ஏடுகளில் பதிவு பெயயும்்பாது, 
்மற்பகாணை இரணடில் குடறோன பதாடகயான ̀  25,000-ஐ எடுத்துக பகாள்ை ் ேணடும். தீர்வுக 
கருத்துப்படி, எந்தபோரு மதிப்பின அதிகரிப்பும், பபறப்பைாத நிடையில் கணககில் பகாணடுேரக 
கூைாது. முனபனசெரிகடக மரபும் ்மலும் அடத கடடுப்படுத்துகிறது. உருோகாத ஆதாயத்டத 
எதிர்்நாககககூைாது. ஆனால், நடைம் ஏற்பை ோயப்பிருந்தால், அதற்கு ஒதுககீடு பெயய ்ேணடும்.

நிறுேனத் பதாைர்சசி கருத்து, நிடைத்தனடம மரபு மற்றும் நிகழவு தீர்வுக கருத்து 
ஆகியடே கணககியலின அடிப்படை அனுமானங்கைாகக கருதப்படுகிறது.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

2.5 கணக்கியல் ெரநிமலகள்

 ைொணேர் ப�யல்�ொடு
சிந்ெமைக்கு: உங்கள் பள்ளியில் ஒவபோரு மாணேரும் சிை அடிப்படை விதிகடைப் பினபற்ற 
்ேணடி இருககும். அடே யாடே? அவோறான விதிகள் இல்டை எனறால் எனன நைககும்?

கணககியலில் பினபற்றப்பை்ேணடிய கடைடமப்டபயும், விதிகடையும் கணககியல் தரநிடைகள், 
தருேதால், பேவ்ேறு நிறுேனங்களின நிதிநிடை அறிகடககடை ஒப்பீடு பெயயமுடிகிறது. 
நிதிநிடை அறிகடக தயார் பெயேதில் நிடைத்தனடம, ஒப்பீடடுதனடம, நிடறவுத்தனடம மற்றும் 
நம்பகத்தனடமடய உறுதிப்படுத்துேதற்கு கணககியல் ்காடபாடுகடை தர நிர்ணயம் பெயேது 
அேசியமாகிறது.
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்காஹைர் எனபேரின கூற்றுப்படி, “பபாதுக கணககாைர் மற்றும் கணககாைர்களின நைனுககாக, 
ேழங்கும் ெடைம் மற்றும் பதாழில்ொர் அடமப்புகைால் பபாதுோக உருோககப்படை ேழிகாடடு 
பநறிமுடறக்ை கணககியல் தரநிடைகைாகும்”.
கணககியல் தரநிடைகள் எனபது கணககியல் நைேடிகடககள் மற்றம் நிகழவுகடை அடையாைம் 
கணடு, அைவிடடு, பதிவு பெயது, தகேல்கடை நிதி அறிகடக ோயிைாக பேளிப்படுத்துேதற்காக 
கணககியல் ேல்லுநர் குழு அல்ைது அரசு அல்ைது பிற ஒழுங்காற்று அடமப்புகைால் பேளியிைப்படும் 
பகாள்டக ஆேணங்கைாகும்.
2.5.1 கணக்கியல் ெரநிமலகளின் நெமே
கணககியல் தரநிடைகளின ்தடேகள் பினேருமாறு:
(i) நிதிநிடை அறிகடககடை நனகு புரிந்து பகாள்ேதற்கு
(ii) கணககாைர் ஒ்ர மாதிரியான பெயல்முடறகள் மற்றும் நடைமுடறகடைப் பினபற்றுேதற்கு
(iii) இரணடு மற்றும் அதற்கு ்மற்படை ேணிக அடமப்புகளின நிதிநிடை அறிகடககடை 

பயனதருமுடறயில் ஒப்பீடு பெயேடத எளிதாககுேதற்கு
(iv) நிதிநிடை அறிகடகயின நம்பகத்தனடமடய அதிகரிப்பதற்கு
(v) ெடைத் ்தடேகடை சிறப்பாக நிடற்ேற்றுேதற்கு

2.6 �ன்ைொடடு நிதி அறிக்மக ெரநிமலகள்
பனனாடடு நிதி அறிகடக தரநிடைகள் (IFRS) பனனாடடு கணககியல் தரநிடை ோரியத்தால் 
(IASB) ேழங்கப்படுேதாகும். இது பனனாடடு தரநிடைகளின பதாகுப்பு. இது, குறிப்பிடை நைேடிகடக 
மற்றும் பிறநிகழவுகள் எவோறு நிதிநிடை அறிகடககளில், அறிகடகயிைப்பை ்ேணடும் எனபடத 
விைககுகிறது.
கணககியல் தரநிடைகடை உைக அைவில் ஏற்றுகபகாள்ளும் படியும், மற்றும் பனனாடடு அைவில் 
நிதிநிடை அறிகடககடை ்மம்படுத்தும் ேணணம் உருோககவும் ெர்ே்தெ நிதி அறிகடக 
தரநிடைகள் பேளியிைப்படுகினறன.

2.7 இந்தியொவில் கணக்கியல் ெரநிமலகள்
இந்தியாவில் கணககியல் தரநிடைகடை இந்திய படைய கணககாைர் நிறுேனம் (ICAI) 
பேளியிடுகிறது. இந்திய படைய கணககாைர் நிறுேனககுழு 21 ஏப்ரல் 1977 ம் ஆணடில் கணககியல் 
தரநிடை ோரியத்டத (ASB) ஏற்படுத்தி இந்தியாவில் கணககியல் தரநிடைகளின ்தடேடய 
ேலியுறுத்தியது. கணககியல் தரநிடை ோரியம் தரநிடைகடை உருோககுகிறது. அந்த தரநிடைகள் 
படையக கணககாைர் நிறுேனக குழுோல் அங்கீகரிககப்படுகிறது. இவோரியம் தரநிடைகள் 
உருோககும்்பாது, பபாருந்தககூடிய ெடைம், பயனபாடு, நடைமுடறகள், ேணிகச சூழல் மற்றும் 
பனனாடடு கணககியல் தரநிடைகடைக கருத்தில் பகாள்கிறது.
உைகமயமாககுதலின விடைோக, இந்தியாவில் பராமரிககப்படும் கணககுகள் பிற நாடுகளுககும் 
ஏற்புடையதாக இருத்தல் அேசியம். இதனால், நடைமுடறயில் உள்ை கணககியல் தரநிடைகள் 
பனனாடடு நிதி அறிகடகககு ஒருங்கிடணந்ததாக இருகக்ேணடும். இந்த ஒருங்கிடணப்பு 
இந்திய கணககியல் தரநிடைகள் (Ind AS) ஆக உருபேடுத்தது. இந்திய கணககியல் தரநிடைகள் 
பனனாடடு தரநிடைகடை அடிப்படையாகக பகாணடு இந்திய கணககியல் நடைமுடற, ேழககம் 
மற்றும் பாரம்பரியத்தின அடிப்படையில் மாற்றம் பெயயப்படைதாகும். தற்்பாது, அடனத்து பபரிய 
நிறுேனங்களும் இந்திய கணககியல் தரநிடைகடைப் பினபற்ற்ேணடும். ஆனால், சிறிய 
நிறுேனங்கள் கணககியல் தரநிடைகடைப் பினபற்றினால் ்பாதுமானது. எதிர்காைத்தில், 
அடனத்து இந்தியபதாழில் நிறுேனங்களும் இந்திய கணககியல் தரநிடைகளுககு மாறிவிடும் என 
எதிர்பார்ககப்படுகிறது.
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 ைொணேர் ப�யல்�ொடு
icai.org. எனற இடணயதைத்திற்கு பெனறு Resources இன கீழ Accounting Standards 
மற்றும் Ind AS-ல் உள்ை தகேடைப் பார்ககவும்.

நிமைவில் பகொள்ள நேண்டியமே
• கணக்கடுகடையும், நிதிநிடை அறிகடககடையும் தயாரிககும் ்பாது ஏற்பகன்ே 

உருோககப்படை கணககியல் ்காடபாடுகடைப் பினபற்ற ்ேணடும்.

• கணககியல் முடற மற்றும் கணககியல் நடைமுடறகளில், ஒ்ர மாதிரியான தனடமடய 
உறுதிபடுத்த கணககியல் தரநிடைகள் ேடிேடமககப்படடுள்ைன.

சுய ஆய்வு விைொக்கள்
I �ரியொை விம்டமயத் நெர்வு ப�ய்யவும்
1.  ேணிகத்தின உரிடமயாைர் இடை முதலிற்கு, ேணிக நிறுேனம் கைனபடடிருககிறது எனபடத 

கூறும் கருத்து 
 (அ) பண மதிப்பீடடுக கருத்து (ஆ)  அைககவிடை கருத்து
 (இ)  ேணிகத்தனித்தனடம கருத்து (ஈ)  இரடடைத்தனடம கருத்து

2.  ேணிகம் நீணைகாைம் பதாைர்சசியாக நடைபபறும் எனற கருத்டத அடிப்படையாகக பகாணைது
 (அ)  ேணிக தனித்தனடம கருத்து (ஆ)  நிறுேன பதாைர்சசி கருத்து
 (இ)  கணககியல் காை அனுமானம் (ஈ)  முனபனசெரிகடக பகாள்டக

3.  GAAP எனபது:
 (அ) பபாதுோக ஏற்றுக பகாள்ைைப்படை கணககியல் பகாள்டககள்
 (ஆ)  பபாதுோக ஏற்றுகபகாள்ைப்படை கணககியல் ்காடபாடுகள்
 (இ)  பபாதுோக ஏற்றுகபகாள்ைப்படை கணககியல் ேழிமுடறகள்
 (ஈ)  இேற்றுள் ஏதுமில்டை

4.   இறுதி ெரககிருப்பு, அைகக விடை அல்ைது விற்று ஈடைககூடிய மதிப்பு இதில் எது குடற்ோ 
அதனடிப்படையில் மதிப்பிைப்படும் எனற கணககியல் ்காடபாடு

 (அ)  முககியத்துே மரபு (ஆ)  பண மதிப்பீடடுக கருத்து
 (இ)  முனபனசெரிகடக மரபு (ஈ)  நிகழவு தீர்வு / கருத்து

5.  இந்தியாவில், கணககியல் தரநிடைகடை ேழங்கும் அடமப்பு
 (அ)  இந்திய டமய ேங்கி
 (ஆ)  இந்திய அைககவிடை மற்றும் கணககாைர் நிறுேனம்
 (இ)  உசெ நீதி மனறம்
 (ஈ)  இந்தியப் படையக கணககாைர் நிறுேனம்

விம்ட
1 (இ) 2 (ஆ) 3 (ஆ) 4 (இ) 5 (ஈ)
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II மிகக் குறுகிய விைொக்கள்
1. கணக்கடுகள் பராமரிப்டப ேடரயறு.
2. கணககியல் கருத்துககள் எனறால் எனன?
3. தீர்வு கருத்து பற்றி சுருககமாக விேரிகக.
4. கணககியலில் முழு பேளியீடடு பகாள்டக எனறால் எனன?
5. நிடைத்தனடம மரபு குறித்து சிறு குறிப்பு ேடரக.

III குறுகிய விைொக்கள்
1. பபாருத்துடக கருத்து எனறால் எனன? ஏன ஒரு ேணிக அடமப்பு இககருத்டதப் பினபற்ற 

்ேணடும்?
2. ‘பணம் ொர்ந்த நைேடிகடககள் மடடு்ம கணககியலில் பதியப்படுதல் ்ேணடும்’ – விேரி.
3. ‘ஒரு ேணிக நிறுேனம் பதாைர்சசியாக நடைபபற ்ேணடும்’ – இந்த ோககியத்டத 

அடிப்படையாகக பகாணை கணககியல் கருத்டத விைககுக.
4. கணககியல் தரநிடைகள் குறித்து சிறு குறிப்பு ேடரக.

ம்கஷ் ஒரு புதிய வியாபார நிறுேனத்டதத் பதாைங்கினார். அேர் கடடுமப் 
பபாருடகடை ோங்கி விற்படன பெயகிறார். அேர் தனனுடைய பதாழிடை 
்நர்டமயாக நைத்த விரும்புகிறார். எதிர் காைத்தில் தனனுடைய வியாபாரத்டத 

்மலும் பபருககுேதற்கு திடைமிடுகிறார். வியாபார அறிவில் சிறந்து விைங்கும் ம்கஷ் 
கணககியலில் ்பாதிய அறிவு பபற்றேராக இல்டை. முதைாணடு இறுதியில் தனனுடைய 
இறுதி ெரககிருப்பிடன  மதிப்பிடும் ்பாது சிை ெரககுகள் ்ெதமுற்றிருப்படத கணைறிகிறார். 
்ெதமுற்ற ெரககுகடை விற்படனககு தகுதியானதாக மாற்றுேதற்கு சிறு பதாடகயிடனச 
பெைவிை்ேணடும். தனனுடைய பொந்த உப்யாகத்திற்காக தன ேணிக ேங்கி கணககிலிருந்து 
பராககம் எடுத்துக பகாணைார். ஆனால் இவவிேரத்டதப் பதிவு பெயய மறந்து விடைார்.
பின்ேரும் குறிப்புகமள விேொதிக்கவும்:
• அடனத்து ேணிக உரிடமயாைர்களும் கணககியல் அறிவு பபற்றிருகக ்ேணடியது 

அேசியமா?
• இந்த நிகழவு ஆயவு பதாைர்பான கணககியல் கருத்துகடை அடையாைம் காணக
• அேருடைய இறுதி ெரககிருப்பின மதிப்பிடன எவோறு மதிப்பிைைாம்?
• அேருடைய ேணிக நிறுேனத்தின முடிவிடன ்பாடடியாைர்களின நிறுேன முடிவுைன 

ஒப்பீடு பெயேபதனபது ொத்தியமா?

நிகழோயவு

பெொ்டர் ஆய்விறகு
இந்திய நிறுேனங்களில் பராமரிககப்படும் கணக்கடுகடை பிற நாடுகளின கணக்கடுகளுைன 
ஒப்பீடு பெயய முடியுமா? அடனத்து நாடுகளிலும் உள்ை நிறுேனங்கள் ஒ்ர விதமான கணககியல் 
நடைமுடறகடைப் பினபற்றுகினறனோ?
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Accountancy Ch 2_TM.indd   29 25-01-2020   14:46:57



30

அலகு 3

முதன்மைப் பதிவேடுகள்

3.1   அறிமுகம்
3.2   ஆதார ஆவணஙகள்
3.3   இரட்டைப்பதிவு மு்ை
3.4   நடைவடிக்க 

3.5   கணககு
3.6 நடைவடிக்கக்ைப ்பதிவு செய்யும் 

அணுகு மு்ைகள்
3.7   கணககியல் விதிகள்
3.8   குறிப்்படடுப ்பதிவுகள்

பபொருளடககம்

 கற்றல் வ�ொககஙகள்
மாணவரகள் 

• இரட்டைப ்பதிவு மு்ையின் ச்பாருள் 
மற்றும் சகாள்்கக்ைப புரிந்து 
சகாள்ளுதல்

• கணககியல் ெமன்்பாடு 
அணுகுமு்ையின் அடிப்ப்டையில் 
நடைவடிக்கக்ை ஆய்வு செய்தல்

• இரட்டைப்பதிவு மு்ையின் 
விதிக்ைப ்பயன்்படுத்தி 
நடைவடிக்கக்ைக குறிப்்படுகளில் 
்பதிவு செய்தல்.

 

முதன்்மப்பதி்வடுகள் கற்்பதற்கு 
முன் கீழககணடைவற்்ை நி்ைவு கூை 
்வணடும்:
• வணிக தனித்தன்்ம கருத்து 
• ்பண மதிபபீடடு கருத்து
• இரட்டைத்தன்்ம கருத்து
• வருவாய் தீரவுக கருத்து
• நிகழவுத்தீரவு கருத்து
• முககிய தன்்ம மரபு கருத்து
• அடைககவி்ைக கருத்து

பதரிந்து பகொள்ள வேண்டிய  
முககிய ப�ொறகள்

• ஆதார ஆவணஙகள்
• சராககச் சீடடு
• இடைாபபு
• ்பற்றுககுறிபபு
• வரவுக குறிபபு
• செலுத்து்கச் சீடடு
• கா்ொ்ை
• இரட்டைப ்பதிவு மு்ை
• கணககியல் ெமன்்பாடு
• கணககியலின் ச்பான்ைாை விதிகள்
• குறிப்்படு

நி்ைவு கூ்ற வேண்டிய 
கருத்துகள்
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3.1 அறிமுகம்

 மைொணேர் ப�யல்பொடு

சிந்த்ைககு: ஒரு வியா்பாரி தமது வாடிக்கயாைர ஒருவருககு ` 2,000ககு கடைனுககு ெரககு 
விற்்ப்ை செய்தார. இரணடு நாடகளுககுப பிைகு அவவாடிக்கயாைர `300 மதிபபுள்ை 
ெரககி்ை  ்ெதம்டைந்த காரணத்திற்காக திருபபி அனுபபிைார. அதன் பின்ைர வாடிக்கயாைர  
` 1,700-ஐ செலுத்தி விடுகிைார.  ஆைால்,  வியா்பாரி ெரககிற்காை முழு சதா்க்யயும் செலுத்துமாறு 
வலியுறுத்திைார. வாடிக்கயைார திருபபி அனுபபிய ெரககி்ை வியா்பாரி மைந்துவிடடைார.  
இது ்்பான்ை சூழநி்ைக்ை எவவாறு தவிரகக முடியும்?

கணககியல் செயல்மு்ை என்்பது ்பணம் அல்ைது ்பணமதிபபிலுள்ை நடைவடிக்கக்ை அ்டையாைம் 
கணடு நிதிச்ொரந்த நடைவடிக்கக்ை கணககு்கடுகளில் ்பதிவு செய்வதில் சதாடைஙகுகிைது. 
ொன்ைளிககப்படடை ஆவணஙகள் அல்ைது ொன்றுகள் அல்ைது ஆதாரஙகளின் அடிப்ப்டையில் 
நடைவடிக்ககள் ந்டைச்பற்ைவுடைன் ்பதிவு செய்யப்படுகின்ைை.
இவவாறு உண்மசயைச் ொன்று்ரககும் ஆவணஙகள் ஆதார ஆவணஙகள் ஆகும். 

3.2 ஆதொர ஆேணஙகள்
நிதிொரந்த நடைவடிக்ககளின் உண்மயாை ொன்றுக்ை சவளிப்படுத்தும் ஆவணஙகள், ஆதார 
ஆவணஙகள் ஆகும். இந்த ஆவணஙகள் நடைவடிக்ககளின்  தன்்ம, ்ததி, சதா்க, சதாடைரபு்டைய  
ந்பரகள் ்்பான்ை விவரஙக்ை சவளிப்படுத்தும். சராககச்சீடடு, இடைாபபு, ்பற்றுககுறிபபு, வரவுககுறிபபு, 
செலுத்துச்சீடடு, ெம்்பைப்படடியல், கூலிப்படடியல், கா்ொ்ை, ்பதிவுப்படடியல் ்்பான்ை்வகள் ஆதார 
ஆவணஙகளில் உள்ைடைஙகும். இ்வகளின் அடிப்ப்டையில் நடைவடிக்ககள் கணக்கடுகளில் 
்பதிவு செய்யப்படுகின்ைை. இ்வகள் ெடடைரீதியாை பிரச்ெ்ைகள் ஏற்்படும் ்்பாது ெடடைப பூரவமாை 
ஆவணஙகைாகவும் இருககின்ைை. ச்பாதுவாக ்பயன்்பாடடில் உள்ை ஆதாரஆவணஙகள் 
பின்வருமாறு:

(i) பரொககச் சீட்டு / இரசீது
சராககச் சீடடு என்்பது ஒரு ஆவணம். இதில், ்ததி, சதா்க, மற்றும் சராககக சகாள்முதல், சராகக 
விற்்ப்ை அல்ைது இதர சராகக நடைவடிக்ககளின் விவரஙகள் இருககும். வணிகம் செய்்பவரகள் 
சராகக விற்்ப்ை செய்யும் ்்பாது ்பணம் ச்பறுகின்ைைர.  வணிக நிறுவைஙகள் சராகக 
சகாள்முதலின் ் ்பாது சராககச்சீட்டைப ச்பறுகின்ைைர. சராகக விற்்ப்ையின் ் ்பாது சராககச் சீட்டை 
அளிககின்ைைர.

(ii)  இடொப்பு
இடைாபபு, கடைன் சகாள்முதல் மற்றும் கடைன் விற்்ப்ைககுப ்பயன்்படுத்த்படுகிைது. இதில், ்ததி, சதா்க 
மற்றும் கடைன் சகாள்முதல் அல்ைது கடைன் விற்்ப்ை குறித்த ெரககுகளின் விவரம் இடைம் ச்பற்றிருககும்.  
ச்பரும்்பாலும் இடைாபபி்ை மூன்று ்படிகளில் தயாரிப்பர. முதல்்படியி்ை வாஙகு்பவருககு 
தருகின்ைைர. இரணடைாவது ்படியி்ை ்ொத்ைச்ொவடிகசகை ெரககுடைன் அனுபபி ்வப்பர. 
மூன்ைாவது ்படியி்ை விற்்பவர தம்மிடைம் ்வத்துக சகாள்கிைார. இது நடைவடிக்கயி்ை ஏடுகளில் 
்பதிவு செய்யும் ஆதார ஆவணமாக ்பயன்்படுகிைது.
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இடொப்பின மைொதிரி

பரொககச் சீட்டின மைொதிரி
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(iii) பறறுக குறிப்பு
ெரககி்ை வாஙகு்பவர, ெரககுகள் ்ெதம் அ்டைந்திருத்தல், ெரககா்ணகளில் குறிபபிடடைது ்்பால் 
இல்ைாதிருத்தல் ்்பான்ை ்பல்்வறுநி்ைகளில் அத்ைத் விற்்பவருககு திருபபி அனுப்பைாம். 
ெரககி்ை வாஙகு்பவர திருபபி அனுபபும்்்பாது ஒரு ்பற்றுச் சீடடி்ைத் தயாரித்து விற்்பவருககு 
அனுபபுகிைார. இதில், திருபபி அனுபபும் ெரககின் விவரஙகள், அைவு மற்றும் மதிபபு ்்பான்ை்வ 
இடைம்ச்பற்றிருககும். ்பற்றுக குறிபபி்ை இரணடு ்படிகைாக தயாரிப்பர. இதில், ஒன்றி்ை ெரககி்ை 
விற்்பவருககு அனுபபுவார. மற்சைான்றி்ை தம்மிடை்ம ்வத்துகசகாள்வார. இது விற்்ப்ையாைர 
தர்வணடிய சதா்கயி்ைக குறித்து வாஙகு்பவர அளிககும் ஆவணமாகும். ்பற்றுக குறிபபி்ை, 
்பற்றுக குறிப்பா்ண என்றும் கூறுவர.

பறறுக குறிப்பின மைொதிரி

 மைொணேர் ப�யல்பொடு
சிந்த்ைககு: ஒரு வாடிக்கயாைர ்பற்றுச்சீடடுடைன் ெரககி்ை விற்்ப்ையாைருககு திருபபி 
அனுபபுகிைார. ஆைால், விற்்ப்ையாைர, ச்பாருள் ்ெதம்டைந்துள்ைது என்ை வாடிக்கயாைரின் 
கூற்றி்ை ஏற்கவில்்ை. இந்நி்ையில் வாடிக்கயாைர ்பற்றுச்சீடடி்ை ஆதார ஆவணமாகக  
கருதி அத்ைக சகாள்முதல் திருப்பமாக ்பதிவு செய்யைாமா?
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(iv) ேரவுக குறிப்பு
இது தமது வாடிக்கயாைரால் திருபபி அனுப்பப்படும் ெரககு குறித்து விற்்ப்ையாைரால் 
தயாரிககப்படும் ஒரு அறிக்க ஆகும். இதில், ெரககின் விவரம், திருபபிப ச்பைப்படடை ெரககின் அைவு 
மற்றும் மதிபபு ்்பான்ை்வ இடைம்ச்பற்றிருககும். விற்்பவரால் வாஙகு்பவருககு அனுப்பப்படும் இந்த 
ஆவணத்தில் வாஙகு்பவருககு சகாடுகக்வணடிய சதா்கயின் விவரஙகள் விற்்ப்ையாைரால் 
அளிககப்படும்.  இத்ை வரவு  குறிப்பா்ண என்றும்  கூறுவர.

ேரவுக குறிப்பின மைொதிரி

(v) ப�லுத்து்கச் சீட்டு
வஙகியில் சராககம்  அல்ைது கா்ொ்ை்ய செலுத்தும் ் ்பாது, வாடிக்கயாைரால் ஒரு ்படிவம் பூரத்தி 
செய்ய்படடு சராககம் அல்ைது கா்ொ்ையுடைன் வஙகியரிடைம் அளிககப்படுகிைது. இந்தப ்படிவத்்த 
செலுத்துச்சீடடு அல்ைது ் வபபுச்சீடடு என்று கூறுவர.  இதில், வஙகி அலுவைர ் கசயாப்பமிடடு, வஙகி 
முத்தி்ரயிடடு அதன் நீைமாை முககியப ்பகுதியி்ை தம்மிடைம் ்வத்துக சகாள்வார.  சிறியதாை  
அடிககட்டையி்ை செலுத்து்பவரிடைம் வழஙகுவார.
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ப�லுத்து்கச் சீட்டின மைொதிரி

(vi) கொவ�ொ்ல
கா்ொ்ை என்்பது ஒரு மாற்ைத்தகக ஆவணம்.  வஙகி தமது வாடிக்கயாைர சொந்தப ்பயன்்பாடடிற்கு 
்பணம் எடுகக்வா அல்ைது ் வறு ந்பருககு ்பணம் செலுத்த்வா கா்ொ்ைப புத்தகத்்த வழஙகுகிைது. 
கா்ொ்ை வழஙகுவதன் மூைம் ஒரு ந்பரின் கணககிலிருந்து அவருக்கா அல்ைது கா்ொ்ையில் 
குறிபபிடடை ந்பருக்கா  ஒரு குறிபபிடடை சதா்க்ய வழஙக வஙகிககு அறிவுறுத்தப்படுகிைது. ஒவசவாரு 
புத்தகத்திலும் விவரஙக்ைப ்பதிவுசெய்ய ஒரு ்பதிவுச் சீடடு இருககும். இது எதிரகாை ்பயன்்பாடடிற்சகை 
கணககு ்வத்திருப்பவரிடை்ம இருககும்.

கொவ�ொ்ல மைறறும் கொவ�ொ்ல பதிவுச் சீட்டின மைொதிரி

 மைொணேர் ப�யல்பொடு
சிந்த்ைககு: சகாணர்பவர கா்ொ்ை்ய விடை கீைலிடடை கா்ொ்ை்ய விரும்்பப்படுகிைது? ஏன்?

3.3 இரட்்டப் பதிவு மு்்ற
இரட்டைப ்பதிவு மு்ையிைாை கணககு்கடுகள் ்பராமரிபபு என்்பது ஒரு நிறுவைத்தின் நிதி 
ொரந்த அ்ைத்துப ்பதிவுக்ையும் அறிவியல் பூரவமாக முழு்மயாக ்பதிவு செய்யும் மு்ையாகும். 
இம்மு்ையின்்படி, ஒவசவாரு நடைவடிக்கயும் இரணடு தன்்மக்ை தன்ைகத்்த சகாணடுள்ைை.   
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அ்வ மு்ை்ய, ச்பறும் தன்்ம மற்றும் செலுத்தும் தன்்ம ஆகும். இத்ை ்பற்று (்ப) என்றும் 
வரவு (வ) என்றும் குறிபபிடுவர. ஒவசவாரு ்பற்றிற்கும் ெமமாை மற்றும் ்நரி்டையாை வரவு 
இருகக ்வணடும் என்்பது இரட்டைப்பதிவு மு்ையின் அடிப்ப்டை சகாள்்கயாகும். ்பற்று 
என்்பது சொத்துகளின் அதிகரிபபு அல்ைது செைவுகள் அதிகரிபபு அல்ைது ச்பாறுபபுகளின் கு்ைவு 
அல்ைது  கு்ையும் வருமாைம் அல்ைது கு்ையும் முதல்  ஆகியவற்்ைக குறிககும். வரவு என்்பது 
ச்பாறுபபுகளின் அதிகரிபபு அல்ைது அதிகரிககும் வருமாைம், அல்ைது அதிகரிககும் முதல் அல்ைது 
சொத்துகளின் கு்ைவு அல்ைது செைவுகளின் கு்ைவு.

்பற்று என்்ப்த “்ப” (Dr.) என்று குறிபபிடுவர. வரவு என்்ப்த “வ“ (Cr.) என்று 
குறிபபிடுவர. ஆஙகிைத்தில் ்பற்றி்ை “சடைடடைார” (Dr.) என்று அ்ழப்பர. இச்சொல் 
“அடபிட்ர” என்ை இத்தாலிய சொல்லிலிருந்தும் “டிப்ர” என்னும் இைத்தீன் 
சொல்லிலிருந்தும் உருவாைதாகும். ஆஙகிை வாரத்்தயாை “சடைபிட” இல் 

ஆஙகிை எழுத்தாை ‘‘ஆர’’ (r) இல்்ை. ஆைாலும்,  இத்தாலிய மற்றும் இைத்தீன் சொல்லிலுள்ை 
“ஆர“ (r) இ்ணந்து ‘்ப‘ “சடைடடைார” (Dr.) என்று அ்ழககப்படுகிைது.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

3.3.1 ே்ரவிலககணம்
“ஒவசவாரு நடைவடிக்கயும் ்பணம் அல்ைது ்பணமதிபபு ெம்்பந்தப்படடை இரணடு தன்்மக்ைக 
சகாணடுள்ைை.  மதிபபி்ைப ச்பறுதல் ஒரு தன்்மயாகவும், அ்த மதிபபில்  செலுத்துதல் இன்சைாரு 
தன்்மயாகவும் இருககும். அ்ைத்து நடைவடிக்ககளிலும் உள்ை இந்த இரு தன்்மகளும்  
கணக்கடுகளில் ்பதிவு செய்யப்படுவதால், இரட்டைப ்பதிவு மு்ையாகிைது“.

 -முனவரொ மைறறும் பொல்மைர்
“ஒவசவாரு வணிக நடைவடிக்கயும் இரணடு தன்்மயாை வி்ைவுக்ைக சகாணடிருககின்ைை.   
இத்தன்்மகள் இரணடு கணககுக்ை எதிர தி்ெகளில் ்பாதிககின்ைை.  இ்வக்ை  முழு்மயாக 
்பதிவு செய்வதற்கு ஒரு கணககில் ்பற்றும், மற்சைாரு கணககில் வரவும் செய்வது அவசியமாகிைது.  
ஒவசவாரு நடைவடிக்கயிலும் உள்ை இரணடு விதமாை வி்ைவுக்ை இவவாறு ்பதிவு செய்கின்ை 
காரணத்திைால் இரட்டைப்பதிவு மு்ை என்று அ்ழககப்படுகிைது“.
 -வே. ஆர். வபட்லிபொய்
3.3.2 இரட்்டப் பதிவு மு்்றயின இயல்புகள்
பின்வருவை இரட்டைப்பதிவு  மு்ையின் இயல்புகைாகும்.

(i) ஒவசவாரு  வணிக நடைவடிக்கயும் இரு தன்்ம்ைக சகாணடிருககும்.
(ii) இரணடில், ஒன்று ்பை்ை அல்ைது மதிபபி்ைபச்பறுவதாகவும், மற்சைான்று ்பை்ை 

அல்ைது மதிபபி்ை அளிப்பதாகவும் இருககும்.
(iii) இவவிரு தன்்மகள் கு்ைந்தது இரு கணககுகள், அதாவது கு்ைந்த்படெம் ஒரு ்பற்று, 

கு்ைந்த்படெம் ஒரு வரவு எை ெம்்பந்தப்படடிருககும்.
(iv) ஒவசவாரு ்பற்றும் அதற்குத் தகுந்த ெமமாை வரவி்ையும் ஒவசவாரு வரவும் அதற்குத் 

தகுந்த ெமமாை ்பற்றி்ையும் ச்பற்றிருககும். ஒரு கணககு ்பற்று செய்யப்படடைால், மற்சைாரு 
கணககு வரவு ்வககப்படை ்வணடும்.

3.3.3 இரட்்டப்பதிவு மு்்றயின �ன்மைகள்
பின்வருவை இரட்டைப்பதிவு மு்ையின் நன்்மகைாகும்.
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(i) துல்லியத்தன்மை
இரட்டைத் தன்்ம மு்ையில் வணிகத்தின் அ்ைத்து நடைவடிக்ககளும், இரு தன்்மக்ைாடு 
கணக்கடுகளில் ்பதிவு செய்யப்படுகின்ைை. இது கணககியலின் துல்லியத்தன்்ம்ய ்பரி்ொதிகக 
உதவுகிைது. இருப்பாய்வு தயாரிப்பதன் மூைமாக கணககீடடின் துல்லியத்்தக கணககிடை முடியும். 
(ii) ேணிகமுடிவுக்ள கணககிடுதல்
வணிகத்தில் ஏற்்படும் செைவுகள், இழபபுகள் வருமாைஙகள், இைா்பஙகள், சொத்துகள், ச்பாறுபபுகள், 
கடைைாளிகள், கடைனீந்்தாரகள் ் ்பான்ை வி்பரஙக்ை உடைனுககுடைன் ச்பை முடியும்.  இதன் உதவியால் 
ஒரு குறிபபிடடை கணககாணடின் நிகர இைா்பம் அல்ைது நிகர நடடைம் மற்றும் ஒரு குறிபபிடடை ்ததியில் 
நிதிநி்ையி்ைக கணககிடை முடியும்.
(iii) ஒப்பீட்டு ஆய்வு
வணிக நிறுவைத்தின் தற்காை முடிவுக்ை, முந்்தய ஆணடுகளின் முடிவுக்ைாடும், ்மலும், 
்வறு ்பை நிறுவைஙகளின் முடிவுக்ைாடும் ஒபபிடடு ்பாரகக முடியும். இதன் மூைம்  வணிகத்தின் 
எதிரகாைத் திடடைஙக்ை வகுகக முடியும். 
(iv) பபொதுேொை ஏறபுத்தன்மை
இம்மு்ையில் கணககி்ைப ்பதிவு செய்வ்த நிதி நிறுவைஙகள், அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் ்பைரும் 
ஏற்றுகசகாள்கின்ைைர.  ஏசைனில், இது ஒரு மு்ையாை, அறிவியல் பூரவமாை கணககு ்பராமரிபபு 
மு்ையாகும்.
3.4 �டேடிக்க
நடைவடிக்க என்்பது ்பணம் அல்ைது ்பணமதிப்்ப (ெரககு அல்ைது ்ெ்வ அல்ைது ஆ்ைாெ்ை) 
ஒருவரிடைமிருந்து மற்சைாருவருககு ்பரிமாற்ைம் செய்யும் நிகழவாகும். நடைவடிக்கக்ை சராகக 
நடைவடிக்க, வஙகி நடைவடிக்க மற்றும் கடைன் நடைவடிக்க என்று வ்கப்படுத்தைாம். 

(i) பரொகக �டேடிக்க
ஒரு நடைவடிக்க நிகழும் ்்பாது உடைைடியாக  ்பணம் செலுத்துதல் அல்ைது ச்பறுதல் நிகழந்தால் அது 
சராகக நடைவடிக்க ஆகும். உதாரணமாக, சராககத்திற்கு ெரககு விற்ைது  ̀  5,000. இந்நடைவடிக்கயில் 
` 5,000 வணிக நிறுவைத்தின் உள்்ை வருகிைது. ` 5,000 மதிபபுள்ை ெரககு நிறுவைத்்த விடடு  
சவளி்ய செல்கிைது.
(ii) ேஙகி �டேடிக்க 
ஒரு நடைவடிக்கயில் வஙகி ெம்்பந்தப்படடிருந்தால், அது வஙகி நடைவடிக்க ஆகும்.  வஙகி 
நடைவடிக்ககள் பின்வரும் செயல்்பாடுக்ை உள்ைடைககியதாகும்:

(அ) வஙகியில் சராககம் செலுத்தல்
(ஆ) வஙகியால் ்நரடியாக ச்பைப்படடை வணிகத்தின் வருமாைம்
(இ)  ்பண ்வபபு இயந்திரம் மூைம் ச்பைப்படடை சதா்க
(ஈ)  எடுபபு அட்டை, கடைன் அட்டை, இ்ணய வஙகி, ்தசிய மின்ைணு நிதி ்பரிமாற்ைம், நிகழ 

்நர சமாத்தத் தீரவகம் மூைமாக வாடிக்கயாைரகைால் வணிகத்தின் வஙகிக கணககில் 
ச்பைப்படும் சதா்ககள்.

(உ)  வஙகியிலிருந்து சராககம் எடுத்தல்
(ஊ)  வஙகியால் பிடித்தம் செய்யப்படும் வஙகிககடடைணம்
(எ)  நி்ை அறிவுறுத்தலின்்படி வஙகி செலுத்தும் சதா்ககள்
(ஏ)  கா்ொ்ைகள் மூைமாக செலுத்தப்படும் சதா்ககள்
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(ஐ)  எடுபபு அட்டை, இ்ணயவஙகி, ்தசிய மின்ைனு நிதி ்பரிமாற்ைம், நிகழ ்நர சமாத்தத் 
தீரவகம் மூைமாக செலுத்தப்படும் சதா்ககள்

தொனியஙகி பணம் ேழஙகும் இயந்திரம் (ATM) : இது கணினி மயமாககப்படடை 
இயந்திரம். இதன்மூைம் வாடிக்கயாைர வஙகிககுச் செல்ைாமல் ்பணம் ச்பை்வா, 
அல்ைது நிதி ொரந்த, நிதி ொராத நடைவடிக்கக்ை ்மற்சகாள்ை முடிகிைது.
பணம் ்ேப்பு இயந்திரம் (CDM) : இது தானியஙகி ்பணம் வழஙகும் இயந்திரம் 

்்பான்ைது. ஆைால், இதன்மூைம் வாடிக்கயாைர கணககில் ்நரடியாக ்பணம் செலுத்த 
முடிகிைது. இதற்காக செலுத்துச்சீடடி்ைப பூரத்தி செய்ய ்வணடியதில்்ை. வஙகிககுச் சென்று 
வஙகி அலுவை்ரச் ெந்திகக ்வணடியதில்்ை.
எடுப்பு அட்்ட (Debit Card): எடுபபு அட்டைகள் தானியஙகி ்பணம் வழஙகும் இயந்திரத்திலிருந்து 
்பணம் எடுகக உதவுகின்ைை. ்மலும், ச்பாருடகள் வாஙகவும், மற்றும் ்ெ்வக்ைப ச்பைவும் 
விற்்ப்ை ந்டைச்பறும் இடைத்தில் ்பணம் செலுத்தவும் ்பயன்்படுகின்ைை. மின்ைணு வணிகத்தில் 
்பணம் செலுத்தவும் எடுபபு அட்டைகள் ்பயன்்படுகின்ைை. ஒரு வாடிக்கயாைர தமது வஙகி 
கணககில் ்பணம் ்வத்திருககும் ்படெத்தில், சிை கடடுப்பாடடுகளுடைன் எடுபபு அட்டையி்ைப 
்பயன்்படுத்த முடிகிைது.
கடன அட்்ட (Credit Card) : கடைன் அட்டைகள், ச்பாருடகள் வாஙகுதல், ்ெ்வகள் ச்பறுதல், 
மின்ைணு வணிகம் மூைம் ச்பாருடகள் மற்றும் ் ெ்வக்ைப ச்பறுதல் ் ்பான்ை நடைவடிக்ககள் 
ந்டைச்பறும் நி்ையில் ்பணம் செலுத்த ்பயன்்படுகின்ைை.  வஙகி நிரணயித்துள்ை அைவின் 
அடிப்ப்டையில் வாடிக்கயாைர இத்ைப ்பயன்்படுத்தைாம். கடைன் அட்டை ்பயன்்பாடடிற்காக 
வஙகிககடடைணம், வடடி ்்பான்ை பிை கடடைணஙக்ை வஙகி வசூலிககிைது.
வதசிய மினைணு நிதிப் பரிமைொற்றம் (NEFT) : இது ்தசிய அைவிைாை, ஒருவரிடைமிருந்து 
மற்சைாருவருககு நிதிப்பரிமாற்ைம் செய்யும் வெதி்ய அளிககும் மு்ையாகும். இம்மு்ையின் கீழ 
எந்த ந்பரும் எந்த ஒரு வஙகிககி்ையில் இருந்தும் பிை ந்பரின் கணககுள்ை வஙகிக கி்ைககு 
மின்ைணு ்பரிமாற்ைம் மூைமாக சராககத்்த மாற்ைம் செய்யைாம்.
நிகழ் வ�ர பமைொத்தத் தீர்ேகம் (RTGS) : நிகழ ்நர சமாத்தத் தீரவகம் ஆஙகிைத்தில் சுருககமாக 
“ஆரடிஜிஎஸ்“ என்று அ்ழககப்படுகிைது.  இதன்்படி, ்பணப்பரிமாற்ைம் என்்பது தனிந்பரகளின் 
அறிவுறுத்ததலுக்கற்்ப சதாடைரந்தும் அல்ைது ஒன்ைன்பின் ஒன்ைாகவும் உடைைடியாகப ்பரிமாற்ைம் 
செய்ய ்பயன்்படுகிைது.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

(iii) கடன �டேடிக்க
ஒரு வணிகநடைவடிக்கயில் உடைைடியாக ்பணப்பரிமாற்ைம் ந்டைச்பைவில்்ைசயனில்,  அத்ைக 
கடைன் நடைவடிக்க என்கி்ைாம்.  இதற்காை சதா்க ஒரு குறிபபிடடை காை எல்்ைககுள் செலுத்தப்படும்.   
உதாரணமாக, கடைனுககு ெரககு வாஙகியது ` 3,000. இதில், ` 3,000 மதிபபுள்ை ெரககு வணிக  
நிறுவைத்திற்கு வருகிைது.  அந்நி்ையில் கடைனீந்்தாருககு செலுத்த ்வணடிய ச்பாறுபபு ` 3,000 
ஏற்்படுகிைது.

3.5 கணககு
ஒவசவாரு நடைவடிக்கயும் இரணடு தன்்மக்ைக சகாணடுள்ைை.  ஒவசவாரு தன்்மயும்  
கு்ைந்தது ஒரு கணககில் ்பாதிபபி்ை ஏற்்படுத்தும். கணககு என்்பது கணககியலில் அ்டையாைம் 
காண உதவும் ஒரு அடிப்ப்டை அைகாகும்.   ் ்ப்ரடடுக கணககு  என்்பது ஒரு குறிபபிடடை த்ைபபிலுள்ை 
ொரபு்டைய நடைவடிக்ககள் அ்ைத்்தயும் ஒ்ர இடைத்தில் ்பதியும் சுருககமாகும்.  கணககு என்்பது 
ஒரு குறிபபிடடை ச்பாருள் அல்ைது ந்பர ொரந்த தகவல்க்ை ஒ்ர இடைத்தில் ஒரு த்ைபபின் கீழ 
ஒழுஙகுப்படுத்தி வழஙகும் ஒரு ்பதிவாகும்.
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3.6 �டேடிக்கக்ளப் பதிவு ப�ய்யும் அணுகுமு்்றகள் 
நடைவடிக்கக்ைப ்பதிவு செய்வதில் இரணடு விதமாை அணுகுமு்ைகள் உள்ைை. அ்வயாவை, 
(i) கணககியல் ெமன்்பாடடு மு்ை, (ii) ்பாரம்்பரிய அணுகுமு்ை.

3.6.1 கணககியல் �மைனபொட்டு அணுகுமு்்ற
நிறுவைத்தின் சொத்துகள் மற்றும் ச்பாறுபபுகள், முதல் ஆகியவற்றிற்கு இ்டை்ய உள்ை  சதாடைரபி்ை 
ெமன்்பாடடு மு்ையில் சவளிப்படுத்துவ்த கணககியல் ெமன்்பாடு எைப்படும்.
இரட்டைப்பதிவு மு்ையின் கீழ ஒவசவாரு நடைவடிக்கயும் இரணடு தன்்மக்ைப ச்பற்றிருககும் 
இது சொத்துகள், ச்பாறுபபுகள் அல்ைது முதல் ்்பான்ைவற்றில் மாற்ைத்்த ஏற்்படுத்துவதன் மூைம் 
ெமன்்பாடு முழு்ம அ்டைந்து ெமமாகிைது.

முதல் + பபொறுப்புகள் = ப�ொத்துகள்
முதல் என்்பது உரி்மயாைரின் ்பஙகளிபபு என்றும் மற்றும் ச்பாறுபபுகள் சவளியாடகளின் ்பஙகளிபபு 
என்றும் அ்ழககப்படுகிைது.
கணககியல் ெமன்்பாடு என்்பது ஒரு கணிதவியல் சவளிப்பாடைாகும். இது சமாத்த சொத்துககளின் 
மதிபபும், சமாத்த ச்பாறுபபுகள் மற்றும் முதலின் கூடடுத்சதா்கயின் மதிபபும் ெமம் என்்ப்த 
சவளிப்படுத்துகிைது. இது கணககியலின் இரட்டைத்தன்்ம அடிப்ப்டையிைாைது. அதாவது 
ஒரு நிறுவைத்தின் சவளியாடகள் மற்றும் உரி்மயாைரின் சமாத்த ்காருதல் எபச்பாழுதும் 
நிறுவைத்தின் சொத்துகளுககு ெமமாக இருககும்.
வருவாயும், செைவுகளும் முத்ைப ்பாதிப்பதால்  விரிவாககப்படடை ெமன்்பாடடி்ை கீழகணடைவாறு 
சகாடுககைாம்.

ப�ொத்துகள் = பபொறுப்புகள் + முதல் + ேருேொய் - ப�லவுகள்
அதைால் கணககியல் ெமன்்பாடடின்்படி கணககுக்ை ஐந்து பிரிவுகைாகப பிரிககைாம். அ்வயாவை, 
(i) சொத்து கணககு,  (ii) ச்பாறுபபு கணககு, (iii) முதல் கணககு, (iv) வருவாய் கணககு, (v) செைவு 
கணககு

கணககு
ப�ொத்து   பபொறுப்பு    முதல்   ேருேொய்    ப�லவு

(i)  ப�ொத்து கணககு
 ்பணமதிபபு்டைய எந்த ஒரு இயற்ச்பாருளும் அல்ைது உரி்மயும் சொத்து எை அ்ழககப்படும். 

சொத்துகள் அ்ைத்தும் சதாகுககப்படடு தனித்தனியாகக காடடைப்படுகின்ைை. உதாரணம்: 
நிைம் மற்றும் கடடைடைம் கணககு, ஆ்ை, ச்பாறி மற்றும் இயந்திரஙகள் கணககு.

(ii)  பபொறுப்பு கணககு 
 இதில் நிறுவைத்தின் சவளியாடகள் ொரந்த நிதிபச்பாறுபபுகள் ஒரு த்ைபபின் கீழ இடைம் 

ச்பறுகின்ைை. உதாரணம்: கடைனீந்்தார கணககு, செலுத்த ் வணடிய செைவீைஙகள் கணககு.
(iii)  முதல் கணககு
 இதில் நிறுவைத்தின் உரி்மயாைரகள் ொரந்த நிதிபச்பாறுபபுகள் சதாகுத்து ்பதியப்படுகின்ைை. 

உதாரணம்: உரி்மயாைர இடடை முதல்.
(iv) ேருேொய் கணககு 
 நிறுவைத்தின் வருவாய் ொரந்த ்பதிவுகள் சதாகுககப்படடு, இதில் இடைம் ச்பறுகின்ைை. 

உதாரணம்: ெரககுகள் விற்்ப்ை, வாடை்க ச்பற்ைது.
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(v)  ப�லவு கணககு
 வருவாய் ஈடடும் செயல்களின் மூைம் ஏற்்படும் செைவுகள் மற்றும் இழபபுகள் இககணககில் 

சதாகுத்து ்பதிவுச்செய்யப்படுகின்ைை. உதாரணம்: ெரககுகசகாள்முதல் செய்தது, ெம்்பைம் 
வழஙகியது.

 ஒரு நடைவடிக்க ெமன்்பாடடின் இரு ்பககஙகளிலும் ெமமாை சதா்கககாை வி்ை்வக 
சகாணடிருககும் அல்ைது ெமன்்பாடடில் ஒ்ர ்பககத்தில் உயரவது மற்றும் கு்ைவதுமாை 
வி்ைவி்ைக சகாணடிருககும்.

கணககியல் �மைனபொட்டு மு்்றயில் �டேடிக்கக்ள பதிவு ப�ய்தல் பினேருமைொறு விளககப்படுகி்றது.
(அ) முதல் அதிகரிககும் வபொது, ப�ொத்து அதிகரித்தல் 
வியா்பாரம் சராககத்துடைன் துவஙகப்படடைது ` 1,00,000
வி்ைவுகள்: 
 (i) சராககம் உள் வருதல் → சொத்தின் மதிபபு அதிகரிபபு
 (ii) உரி்மயாைரால் முதல் ்்பாடைப்படடைது → உரி்மயாைரின் முதல் அதிகரிபபு
  முதல் = சொத்துகள்
  முதல் = சராககம்

  (+) ` 1, 00,000 = (+) ` 1, 00,000

(ஆ) பபொறுப்புகள் கு்்றயும் வபொது, ப�ொத்துகளும் கு்்றதல்
கடைனீந்்தாருககு அளித்தது ` 10,000

வி்ைவுகள்:
 (i) சராககம் சவளிச்செல்லுதல் → சராககம் கு்ையும்
 (ii) கடைனீந்்தார ச்பறுதல் → ச்பாறுபபுகள் கு்ையும்
  ச்பாறுபபுகள் = சொத்துகள்
  கடைனீந்்தார = சராககம்
  (–) ` 10,000 = (–) ` 10,000

(இ) ஒரு சொத்து கு்ையும் ்்பாது, இன்சைாரு சொத்து அதிகரித்தல்

` 5,000 மதிபபுள்ை அ்ைகைன் சராககத்திற்கு வாஙகப்படடைது.
வி்ைவுகள்:  
 (i) அ்ைகைன் உள் வருதல் → சொத்து மதிபபு உயருதல்
 (ii) சராககம் சவளிச் செல்லுதல் → சொத்து மதிபபு கு்ைதல்
  ச்பாறுபபுகள் = சொத்துகள்
  ச்பாறுபபுகள் = சராககம் + அ்ைகைன்
   = (–)  ` 5,000  (+) ` 5,000
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(ஈ) ஒரு பபொறுப்பு கு்்றயும் வபொது, இனபைொரு பபொறுப்பு அதிகரித்தல்
கடைனீந்்தாரால் எழுதப்படடை, ` 10,000 மதிபபுள்ை மாற்றுச்சீடடு ஏற்கப்படடைது.
வி்ைவுகள்:   
  (i) செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீடடு அதிகரித்தல் → ச்பாறுபபு உயருதல்
  (ii) கடைனீந்்தார மதிபபு கு்ைவு → ச்பாறுபபு கு்ைதல்
  ச்பாறுபபுகள் =  சொத்துகள்
 + செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீடடு – கடைனீந்்தார   =   சொத்துகள்
  (+) ` 10,000   (–) ` 10,000 = சொத்துகள்
(உ) இரண்டிறகு வமைறபட்ட கணககுக்ளப் பொதிககும் �டேடிக்ககள்
` 30,000 மதிபபுள்ை ெரககு ` 40,000 ககு விற்கப்படடைது.
வி்ைவுகள்:  (i) ெரககுகள் சவளிச்செல்ைல் → சொத்து கு்ைதல்
   (ii) சராககம் உள் வருதல் → சொத்து அதிகரித்தல் 
   (iii) ெரககு விற்ைதில் இைா்பம் → முதல் அதிகரித்தல்
  ச்பாறுபபுகள் + முதல் = சொத்துகள்
  முதல் = சராககம் – ெரககிருபபு
  (+) ` 10,000 = (+) ` 40,000 (–) ` 30,000

எடுத்துககொட்டு 1
விடு்படடை ்பகுதிக்ை நிரபபுக.

ப�ொத்துகள் ` = பபொறுப்புகள் ` + முதல் `

(அ) 30,000 20,000 ?

(ஆ) 60,000 25,000 ?

(இ) ? 25,000 30,000

(ஈ) ? 10,000 80,000

(உ) 25,000 ? 15,000

(ஊ) 40,000 ? 30,000

தீர்வு

ப�ொத்துகள் ` = பபொறுப்புகள் ` + முதல் `

(அ) 30,000 20,000 10,000

(ஆ) 60,000 25,000 35,000

(இ) 55,000 25,000 30,000

(ஈ) 90,000 10,000 80,000

(உ) 25,000 10,000 15,000

(ஊ) 40,000 10,000 30,000

Accountancy Ch 3_TM.indd   41 25-01-2020   14:47:18



42

எடுத்துககொட்டு 2

ஆட்டைாசமா்்பல் நிறுவைம் நடைத்தும் இராணியின் ஏடுகளில் பின்வரும் விவரஙக்ை கணககியல் 
ெமன்்பாடடின்்படி ்பதிவு செய்க.
 (i)  சராககத்துடைன் சதாழில் சதாடைஙகியது  ` 80,000
 (ii)  இர்மஷிடைமிருந்து கடைனுககு ெரககு வாஙகியது ` 10,000
 (iii)  சராககத்திற்கு அ்ைகைன் வாஙகியது ` 6,000
 (iv)  கடைனீந்்தாருககு அளித்த சராககம்  ` 8,000
 (v)  சராககத்திற்கு ெரககு வாஙகியது ` 2,000
 (vi)  வாடை்க சராககமாக செலுத்தப்படடைது  ` 500
தீர்வு

இரொணியின ஏடுகளில் 
கணககியல் �மைனபொடு

�டேடிக்ககள்
ப�ொத்துகள் முதல்  

`

பபொறுப்புகள் 
பரொககம்

`
�ரககிருப்பு 

`
அ்்றகலன 

`
கடனீந்வதொர் 

`
(i) சராககத்துடைன் சதாழில்   

சதாடைஙகியது  +80,000    +80,000  

�மைனபொடு  +80,000   =  +80,000  
(ii) கடைன் சகாள்முதல் +10,000 +10,000

�மைனபொடு  +80,000 +10,000  =  +80,000 +10,000
(iii)  சராககத்திற்கு    

அ்ைகைன் வாஙகியது –6,000 +6,000

�மைனபொடு  +74,000  +10,000  +6,000 =  +80,000  +10,000
(iv)  கடைனீந்்தாருககு அளித்த  

சராககம் –8,000 –8,000

�மைனபொடு  +66,000 +10,000 +6,000 =  +80,000  +2,000
(v) சராககக சகாள்முதல் -2,000 +2,000

�மைனபொடு +64,000 +12,000 +6,000 =  +80,000  +2,000
(vi) வாடை்க சராககமாக செலுத்தியது -500 -500

�மைனபொடு +63,500 +12,000 +6,000 =  +79,500  +2,000

எடுத்துககொட்டு 3
செல்வி அ்ைகைன் விற்்ப்ைச் செய்்பவர.  பின்வரும் நடைவடிக்கக்ை கணககியல் 
ெமன்்பாடடின்்படி ்பதிவு செய்க
 (i) சராககத்துடைன் சதாழில் சதாடைஙகியது ` 1,00,000
 (ii)  வஙகியில் செலுத்திய சராககம் ` 60,000
 (iii) வஙகியிலிருந்து கடைன் ச்பற்ைது ` 25,000 
 (iv) கா்ொ்ை செலுத்தி ெரககு வாஙகியது ` 10,000
 (v) சொந்த ்பயன்்பாடடிற்காக சராககம் எடுத்தது ` 5,000
 (vi)  அலுவைகத் ்த்வககாக வஙகியிலிருந்து  சராககம் எடுத்தது ` 3,000

Accountancy Ch 3_TM.indd   42 25-01-2020   14:47:18



43

தீர்வு
ப�ல்வியின ஏடுகளில் 

கணககியல் �மைனபொடு

�டேடிக்ககள்
ப�ொத்துகள் முதல்  

`

பபொறுப்புகள்
பரொககம்

`
�ரககிருப்பு 

`
ேஙகி  

`
ேஙகிககடன  

`
(i)  சராககத்துடைன் சதாழில் 

சதாடைஙகியது  +1,00,000  +1,00,000

�மைனபொடு  +1,00,000  = +1,00,000
(ii)  வஙகியில் செலுத்திய சராககம் – 60,000 +60,000

�மைனபொடு +40,000 +60,000 = +1,00,000
(iii)  வஙகியிலிருந்து கடைன் ச்பற்ைது +25,000 +25,000

�மைனபொடு  +40,000  +85,000 =  +1,00,000 +25,000
(iv)  கா்ொ்ை மூைம் ெரககு வாஙகியது +10,000 –10,000

�மைனபொடு  +40,000 +10,000 +75,000 =  +1,00,000 +25,000
(v)  சொந்த ்பயனுககாக சராககம் எடுத்தது – 5,000 –5,000

�மைனபொடு +35,000 +10,000 +75,000 =  +95,000 +25,000
(vi)   அலுவைகத் ்த்வககாக சராககம் 

வஙகியிலிருந்து எடுத்தது +3,000 –3,000

�மைனபொடு +38,000 +10,000 +72,000 =  +95,000 +25,000

எடுத்துககொட்டு 4
பின்வரும் வணிக நடைவடிக்ககளின் வி்ைவுக்ை கணககியல் ெமன்்பாடடில் காணபிககவும்.
 (i) அன்பு, சராககம் ` 20,000 ெரககுகள்  ` 12,000 மற்றும் இயந்திரம்  
  ` 8,000 த்துடைன் சதாழில் சதாடைஙகிைார   
 (ii) ரமணியிடைமிருந்து கடைனுககு ெரககு வாஙகியது ` 7,000
 (iii) ரமணிககு ` 6,900 சகாடுத்து கணககு முழுவதும் தீரககப்படடைது 
 (iv) ` 5,400 மதிபபுள்ை ெரககுகள் கடைனுககு இராஜனுககு விற்கப்படடைது ` 6,000
 (v) இராஜனிடைமிருந்து ` 5,800 ச்பற்றுகசகாணடு அவரது கணககு முடிககப்படடைது 
 (vi) சகாடு்படை ்வணடிய கூலி ` 400 
தீர்வு

கணககியல் �மைனபொடு

�டேடிக்ககள்
ப�ொத்துகள்

முதல்  
`

பபொறுப்புகள்
பரொககம்  

`
�ரககிருப்பு  

`
இயந்திரம் 

`

கடைொ 
ளிகள்

`

கடனீந்வதொர் பகொடுபட 
வேண்டிய 

கூலி `
(i) சராககம் 
ெரககிருபபு மற்றும் 
இயந்திரத்துடைன் 
சதாழில் 
சதாடைஙகியது +20,000 +12,000 +8,000 +40,000
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�மைனபொடு +20,000 +12,000 +8,000 = +40,000
(ii) கடைன் 
சகாள்முதல் +7,000 +7,000

�மைனபொடு  +20,000 +19,000 +8,000 = +40,000 +7,000
(iii)  இரமணியின் 

கணககு 
தீரககப்படடைது –6,900 +100 –7,000

�மைனபொடு +13,100 +19,000 +8,000 = +40,100
(iv) கடைன் விற்்ப்ை –5,400 +6,000 +600

�மைனபொடு +13,100 +13,600 +8,000 +6,000 = +40,700
(v)  சராககம் ச்பற்று 

இராஜன் கணககு 
முடிககப்படடைது  +5,800 –6,000 –200

�மைனபொடு  +18,900 +13,600 +8,000 = +40,500
(vi)  சகாடு்படை 

்வணடிய கூலி –400 +400
�மைனபொடு  +18,900 +13,600 +8,000 = +40,100 +400

3.6.2 பொரம்பரிய அணுகுமு்்ற
இந்த அணுகுமு்ையின் கீழ ஒவசவாரு நடைவடிக்கயிலும் உள்ை இரு தன்்மகள் (்பற்று மற்றும் 
வரவு) குறிப்்படடில் ்பதிவுச் செய்யப்படுகின்ைை. இது இரட்டைப்பதிவு மு்ையின் அடிப்ப்டையில் 
பின்்பற்ைப்படுகிைது.  நடைவடிக்கக்ைப ்பதிவு செய்வதற்காக அ்வ ஆள்ொர கணககுகள் மற்றும் 
ஆள்ொரா கணககுகள் என்று பிரிககப்படுகின்ைை.
3.6.2.1 கணககுகளின ே்கப்பொடு:
 இரட்டைப்பதிவு மு்ையில் ்பல்்வறு வணிக நடைவடிக்கக்ைப ்பதிவு செய்யும் ்நாககில் 

கணககுக்ை ஆள்ொர கணககு மற்றும் ஆள்ொரா கணககு என்று ்பாகுப்படுத்தைாம்.
(i)  ஆள்�ொர் கணககு: ஆடகள் ொரபு்டைய கணககுகள் ஆள்ொர கணககு எைப்படும்.  இது தனிந்பர, 

ெடடைமு்ை அ்மபபு, பிரதிநிதித்துவ அ்மபபு எைப பிரிககப்படுகிைது. 
(அ)  தனி�பர் கணககு: இது மனிதரகள்  ொரந்த கணககு. உதாரணம்: வி்ைாத் கணககு, 

மாலினி கணககு 
(ஆ)  �ட்டமு்்ற ஆள்�ொர் கணககு: இது மனிதரகள் இல்ைாத ெடடைத்தால் ஏற்கப்படும் செயற்்க 

ந்பரகள் ொரந்த கணககு. இது வணிக நிறுவைஙகள், சதாணடு நிறுவைஙகள் 
்்பான்ை்வக்ைக குறிககும்.  உதாரணம்: பி.எச்.இ.எல் கணககு, வஙகி கணககு. 

(இ)  பிரதிநிதித்துே ஆள்�ொர் கணககு: இது இயற்்க அல்ைது செயற்்கத்தன்்மயு்டைய 
ந்ப்ர்யா அல்ைது குழு்வ்யா குறிககிைது.  உதாரணம்:  சகாடு்படை ் வணடிய ெம்்பைக 
கணககு, முன்கூடடி செலுத்திய வாடை்க கணககு. செைவுகள் சகாடு்படை ்வணடியது 
என்்பது ஒரு ந்பருககு சகாடுகக்வணடியது ஆகும். எை்வ இது ந்ப்ர குறிககின்ைது.

(ii)  ஆள்�ொரொ கணககுகள்: ஆடகள் ொரபில்ைாத அ்ைத்து கணககுகளும் ஆள்ொரா கணககுகள் 
எைப்படுகின்ைை. இ்வகள் ் மலும், (அ) சொத்து கணககுகள் மற்றும் (ஆ) ச்பயரைவு கணககுகள் 
என்று பிரிககப்படுகின்ைை
(அ)  ப�ொத்து கணககுகள்:  புைைாகும் மற்றும் புைைாகச் சொத்துககள் ொரந்த கணககுகள் 

மற்றும் உ்டை்மகள் ொரந்த கணககுகள் சொத்து கணககுகள் எைப்படுகின்ைை. 
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1.  புலைொகும் ப�ொத்து கணககு: ்பாரககககூடிய மற்றும் சதாடடுணரககூடிய சொத்துகள்  
மற்றும் உ்டை்மகளின் கணககுகள் இவற்றில் அடைஙகும். இவற்றிற்கு வடிவம் 
உணடு. உதாரணம்: ச்பாறி, இயந்திரம், கடடைடைம், அ்ைகைன், ெரககிருபபு.

2.  புலைொகொச் ப�ொத்து கணககு: ்பாரகக முடியாத மற்றும் சதாடடுணர முடியாத 
சொத்துகள் மற்றும் உ்டை்மகளின் கணககுகள் இவற்றில் அடைஙகும். இவற்றிற்கு 
வடிவம் கி்டையாது.  உதாரணம்:  நற்ச்பயர, காபபுரி்ம, ்பதிபபுரி்ம.

(ஆ)  பபயரளவு கணககுகள்: இககணககுகள் செைவுகள், நடடைஙகள் மற்றும் இைா்பஙகள், 
வருமாைஙகள் ொரந்த்வகைாகும். உதாரணம்: ெம்்பைம், கூலி, வாடை்க வருமாைம், 
வடடி வருமாைம் மற்றும் ்பை.  இ்வ தற்காலிக கணககுகைாகும். இவற்றில் ் நரடியாைது 
வியா்பார கணககிற்கும் ம்ைமுகமாை்வ இைா்ப நடடை கணககிற்கும் மாற்ைப்படும். 

கணககுகளின  ே்கப்பொடு

கணககு 

 ஆள்ொர  ஆள்ொரா

 தனிந்பர        ெடடைமு்ை ந்பர    சொத்து ச்பயரைவு

புைைாகும் புைைாகா

பிரதிநிதித்துவ ந்பர

3.7 கணககியல் விதிகள்
்ம்ை வ்கப்படுத்தப்படடுள்ை அ்ைத்து கணககுகளும் நடைவடிக்கக்ை ்பதிவு செய்வதற்காக 
தனித்தனி்ய இரணடு விதிக்ைத் தன்ைகத்்த சகாணடுள்ைை. ஒன்று ்பற்றுடைன் சதாடைரபு்டையது.  
மற்சைான்று வரவுடைன் சதாடைரபு்டையது.  இ்வகள் கணககியலின் ச்பான்ைாை விதிகள் அல்ைது 
இரட்டைப்பதிவு மு்ையின் விதிகள் என்று அ்ழககப்படுகின்ைை.

கணககியலின பபொனைொை விதிகள்
ஆள்ொர கணககு ச்பறு்பவ்ர ்பற்று செய்க தரு்பவ்ர வரவு செய்க
சொத்து கணககு உள்வருவ்த ்பற்று செய்க சவளிச்செல்வ்த வரவு செய்க

ச்பயரைவு கணககு அ்ைத்து செைவுக்ையும் 
நடடைஙக்ையும் ்பற்று செய்க

அ்ைத்து வருமாைஙக்ையும், 
ஆதாயஙக்ையும் வரவு செய்க

எடுத்துககொட்டு 5

பின்வருவைவற்்ை ஆள்ொர கணககு, சொத்து கணககு மற்றும் ச்பயரைவு கணககு என்று 
வ்கப்படுத்துக

 (அ) முதல்     (ஆ) கடடைடைம் (இ) உள் ஏற்றிச் செல் செைவு     (ஈ) சராககம்
 (உ) தள்ளு்படிப ச்பற்ைது (ஊ) வஙகி (எ) சகாள்முதல் (ஏ) ெந்துரு
 (ஐ) சகாடு்படை ்வணடிய கூலி
வி்ட 
ே.எண் விேரம் ே்கப்பொடு

(அ) முதல்    ஆள்ொர கணககு
(ஆ) கடடைடைம் சொத்துககணககு
(இ) உள் ஏற்றிச் செல் செைவு    ச்பயரைவு கணககு
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(ஈ) சராககம் சொத்து கணககு
(உ) தள்ளு்படி ச்பற்ைது ச்பயரைவு கணககு
(ஊ) வஙகி ஆள்ொர கணககு
(எ) சகாள்முதல் ச்பயரைவு கணககு 
(ஏ) ெந்துரு ஆள்ொர கணககு
(ஐ) சகாடு்படை ்வணடிய கூலி ஆள்ொர கணககு

•  சகாள்முத்ை ஒரு செைவிைமாக கருதும் ்்பாது அது ஒரு ச்பயரைவு கணககு.  
விற்்ப்ை்ய வணிகத்தின் வருவாயாக ்பாரககும் ்்பாது, அது ஒரு ச்பயரைவு 
கணககு.

• சகாள்முதல், சகாள்முதல் திருப்பம், விற்்ப்ை, விற்்ப்ைத் திருப்பம் ஆகிய்வ 
ெரககுடைன் சதாடைரபு்டை்வகைாக ்பாரககும்்்பாது, அ்வக்ை சொத்து கணககாக கருதைாம்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

3.8 குறிப்வபட்டுப் பதிவுகள்
ஆஙகிைத்தில் ‘ஜரைல்’ எைப்படும் சொல்ைாைது, பிசரஞ்சு சொல்ைாை ‘்ஜார’ என்னும் சொல்லிலிருந்து 
உருவாைது. அதன் ச்பாருள் ‘நாள்்தாறும்’ என்்பதாகும். எை்வ, குறிப்்படு என்்பது திைமும் என்று 
ச்பாருள்்படும். நடைவடிக்ககள் ஏற்்படும்்்பாது அ்வ உடை்ை ஒவசவாரு நாளும் குறிப்்படடில் ்பதிவு 
செய்யப்படுகின்ைை. நடைவடிக்ககள் ஏற்்படடைவுடைன் அதன் ்பற்று மற்றும் வரவு தன்்மகள் ்பகுப்பாய்வு 
செய்யப்படடு குறிப்்படடில் ்பதிவு செய்யப்படுகின்ைை. அதனுடைன் ஒரு சிறிய விைககம் சகாடுககப்படுகிைது. 
அதற்கு விைககககுறிபபு என்று ச்பயர. இது ் ்ப்ரடடில் ்பதிவி்ை எடுத்சதழுதுவ்த எளிதாககுகிைது. 
முதன்முதலில் நடைவடிக்ககள் குறிப்்படடில் ்பதிவு செய்யப்படுவதால், இது ்தாற்ைப ்பதிவு அல்ைது 
முதன்்மப ்பதிவு அல்ைது ஆரம்்ப ்பதிவு அல்ைது முதல் ்பதிவு என்று அ்ழககப்படுகிைது. குறிப்்படு, 
நிதி நடைவடிக்கக்ை ்பதிவு செய்யும் கணககியல் செயல் மு்ையின் சதாடைககமாக உள்ைது. 
3.8.1 பபொருள்
குறிப்்படு என்்பது ஒரு ்தாற்ைப்பதி்வடு. இதில், வணிக நடைவடிக்ககள் நாள் வரி்ெயில் ்பதிவுச் 
செய்யப்படுகின்ைை. அதாவது, நடைவடிக்ககள் நிகழந்த காை வரி்ெயில் ்பதியப்படுகின்ைை. 
நடைவடிக்ககள் முதன்முதலில் குறிப்்படடில் தான் ்பதியப்படுகின்ைை. குறிப்்படடில் ்பதிவுகள் 
செய்வதற்கு ஆதார ஆவணஙகள் அடிப்ப்டையாக உள்ைை. நடைவடிக்கக்ை குறிப்்படடில் 
்பதிவு செய்வ்த குறிப்்படடுப்பதிவு என்கி்ைாம். குறிப்்படடில் நடைவடிக்கக்ைப ்பதிவு செய்யும் 
மு்ையி்ை குறிப்்படடில் ்பதிவு செய்தல் எைைாம்.
்்பராசிரியர காரடடைரின் கருத்து்படி, ‘‘நி்ைவுக குறிபபு அல்ைது நாடகுறிபபிலிருந்து, நடைவடிக்ககள் 
நிகழந்த நாள் வரி்ெப்படி ்பதிவு செய்ய ்பயன்்படுத்தப்படும் முதன்்மப ்பதி்வ்டை குறிப்்படைாகும். 
்்ப்ரடடில் துல்லியமாக எடுத்சதழுதுவ்த உறுதிப்படுத்தும் வ்கயில் ்பதிவுகள் ்பற்று மற்றும் வரவு 
எை வ்கப்படுத்தப்படுகின்ைை’’.
3.8.2 குறிப்வபட்டின படிேம்
குறிப்்படடின் ்படிவம் பின்வருமாறு:

………. நிறுேைத்தின ஏடுகளில்
குறிப்வபடு 

�ொள் விேரம் வப. ப.எ. பறறு ` ேரவு `

ஒரு குறிப்்படு ஐந்து ்பத்திக்ைக சகாணடிருககும். அ்வயாவை, நாள், விவரம், ்்ப்ரடடுப்பகக 
எண, ்பற்று மற்றும் வரவு.
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�ொள் பத்தி: இப்பத்தியில் நடைவடிக்க நிகழந்த நாள் ்பதிவு செய்யப்படுகிைது.
விேரம் பத்தி: நடைவடிக்கயில் சதாடைரபு்டைய கணககுகள் இப்பத்தியில் ்பதிவு செய்யப்படுகின்ைை. 
்பற்று ்வககும் கணககி்ை முதலில் எழுதி ‘்ப’ என்று வரியின் இறுதியில் ்பதிவு செய்ய ்வணடும். 
வரவு ்வககும் கணககி்ை இடைது்பககம் சிறிது இ்டைசவளிவிடடு அடுத்த வரியில் எழுத ்வணடும்.
வபவரட்டுப் பகக எண்: ்்ப்ரடடிலுள்ை ்பற்று அல்ைது வரவு கணககி்ை ்பதிவு செய்துள்ை ்பகக 
எண்ண இப்பத்தியில் நிரப்ப ்வணடும். ஆஙகிை எழுத்தாை ‘‘ஃ்்பாலி்யா’’ என்்பதற்கு ்பககம் என்று 
ச்பாருள். ்்ப்ரடடுப்பககத்திலுள்ை எண்ண ்பதிவதால் ்்ப்ரடடுப ்பகக எண எைப்படுகிைது. இது 
கணககுகளின் ெரித்தன்்ம்யக காணவும், தணிக்க செய்வதற்கும் உதவியாக உள்ைது.
பறறு பத்தி: ்பற்று செய்ய ்வணடிய சதா்க இப்பத்தியில் ்பதிவு செய்யப்படுகிைது. அைவீடடின் அைகு, 
அதாவது ஒரு நாடடின் நாணயத்தில் சவளிப்படுத்தப்படடைத் சதா்கயாைது இப்பத்தியில் ்பதிவு 
செய்யப்படும். இந்தியாவில், சதா்கயாைது ரூ்பாயில் (`) ்பதிவு செய்யப்படுகிைது.
ேரவு பத்தி: வரவு செய்யும் சதா்க இப்பத்தியில் ்பதிவுச் செய்யப்படுகிைது. அைவீடடின் அைகு, அதாவது 
ஒரு நாடடின் நாணயத்தில் சவளிப்படுத்தப்படடைத் சதா்கயாைது இப்பத்தியில் ்பதிவு செய்யப்படும். 
இந்தியாவில், சதா்கயாைது ரூ்பாயில் (`) ்பதிவு செய்யப்படுகிைது.
விளககககுறிப்பு: ஒவசவாரு குறிப்்படடு ்பதிவிற்கும் கீழ, ஒவசவாரு நடைவடிக்கக குறித்து எழுதப்படும் 
சிறு விைககம், விைககக குறிபபு எைப்படுகிைது.  
மைொணேர் குறிப்பு

(i) ்ததியி்ைப ்பதிவு செய்யும் ்்பாது, ஆணடி்ை ்ம்ை எழுதைாம். அடுத்து மாதத்தி்ை  
எழுத ்வணடும். அதன் பிைகு குறிபபிடடை ்ததியி்ை எழுதைாம்.

(ii) விைககக குறிபபு எளி்மயாகவும், முழு்மயாகவும் இருகக ்வணடும்.
(iii) குறிப்்படடில் ்பதியும் ்்பாது ்பற்று ்பதிவிற்கு ‘்ப’ என்று எழுதுவது வழககம்.
(iv) ்்ப.்ப.எண ்பத்தி, நடைவடிக்க்யப ்்ப்ரடடில் எடுத்சதழுதும் ்்பாது நிரப்பப்படுகிைது. 

கணினிமயமாை கணககியலில் இது குறிபபு எண எைப்படுகிைது.
(v) குறிப்்படடின் சதா்கப ்பத்திகள் ஒவசவாரு ்பகக இறுதியிலும் கூடடைப்படுகிைது. ஒவசவாரு 

மாத இறுதியிலும் சமாத்தம் கணககிடைைாம்.
(vi) ஒவசவாரு குறிப்்படடி்ையும் பிரித்துககாடடுவதற்காக, விைககக குறிபபிற்கும் கீழ ஒரு 

்காடிடைைாம்.
(vii) ஒத்ததன்்மயுள்ை நடைவடிக்ககள் ஒ்ர ்ததியில் இடைம்ச்பறும் ்்பாது, அ்வக்ை 

இ்ணத்து கூடடுககுறிப்்படைாக ்பதியைாம்.

3.8.3 குறிப்வபட்டில் பதிவு ப�ய்யும் படிநி்லகள்
வணிக நடைவடிக்கக்ை ்பற்று, வரவு என்ை த்ைபபின் கீழ ்பகுப்பாய்வு செய்து குறிப்்படடில் 
்பதிவுச்  செய்வ்த குறிப்்படடில் ்பதிவு செய்தல் என்று அ்ழககி்ைாம். குறிப்்படடில் ஒரு ்பதிவி்ை 
உருவாககுவ்த குறிப்்படடுப்பதிவு என்று அ்ழககி்ைாம். குறிப்்படடில் ்பதிவு செய்வதற்கு 
பின்வரும் ்படிநி்ைகள் பின்்பற்ைப்படுகின்ைை:

(1) நடைவடிக்கக்ை ஆய்வு செய்து அதிலுள்ை கணககுக்ை (தன்்மயின் அடிப்ப்டையில்) 
அ்டையாைம் காண ்வணடும். 

(2) ்ம்ை அ்டையாைம் கணடை கணககுக்ை ஆள்ொரகணககு, சொத்துகணககு அல்ைது 
ச்பயரைவு கணககு என்று ்பாகு்படுத்த ்வணடும்.
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(3) ்ம்ை ்பாகு்படுத்தப்படடை (ஒரு நடைவடிக்கககு ்த்வயாை) இரணடு கணககுகளுககும் 
்பற்று, வரவு விதிக்ைப ச்பாருத்திப ்பாரகக ்வணடும்.

(4) இரட்டைப்பதிவு மு்ையின் விதிக்ைப ்பயன்்படுத்தி எந்த கணககி்ைப ்பற்று ்வகக 
்வணடும், எந்த கணககி்ை வரவு ்வகக ்வணடும் எை கணடைறிய ்வணடும்.

(5) நடைவடிக்க நடைந்த நாளி்ை, நாள் ்பத்தியில் ்பதிவு செய்திடை ்வணடும்.

(6) ்பற்று ்வகக ்வணடிய கணககின் ச்பய்ர விவரப ்பத்தியின் இடைது ்பககத்தில் மிகவும் 
சநருககமாக எழுத ஆரம்பித்து, அந்த வரியின் இறுதியில் ‘்ப’ என்று ்பதிவு செய்ய ்வணடும். 
இதற்கு எதிராை அ்த வரியில் ்பற்றுப ்பத்தியில் ்பற்று ்வககும் சதா்கயி்ை ்பதிவு 
செய்திடை ்வணடும்.

(7) வரவு ்வகக ்வணடிய கணககின் ச்பய்ர இரணடைாவது வரியில் ்பகக ஓரத்திலிருந்து 
சிறிது இ்டைசவளி விடடு, விவரப ்பத்தியில் எழுத ்வணடும். அ்த வரியில் எதிராக உள்ை 
வரவு ்பத்தியில், வரவு ்வககும் சதா்கயி்ை ்பதிவு செய்திடை ்வணடும்.

(8) அடுத்த வரியில் விவரப ்பத்தியில் சிறு விைககத்தி்ை பி்ை அ்டைபபில் சகாடுகக ் வணடும்.

3.8.4 குறிப்வபட்டுப் பதிவின ே்ககள்
குறிப்்படடுப ்பதிவுக்ை பின்வருமாறு வ்கப்படுத்துவர:
 (i) தனிப்பதிவு (ii) கூடடுப்பதிவு (iii) சதாடைககப்பதிவு (iv) இறுதிப்பதிவு
 (v) திருத்தப்பதிவு (vi) ெரிககடடுப்பதிவு (vii) மாற்றுப்பதிவு
(i) தனிப்பதிவு: இரணடு கணககுகள் மடடும் ஒரு குறிப்்படடில் ்பதிவாைால், அப்பதிவு தனிப்பதிவு 

எைப்படும். அதில் ஒரு கணககு ்பற்று ்வககப்படும். மற்சைாரு கணககு வரவு ்வககப்படும்.
(ii) கூட்டுப்பதிவு: இப்பதிவில் ஒன்றிற்கும் ்மற்்படடை கணககுகள் சதாடைரபுற்றிருககும். ஒன்றுககு 

்மற்்படடை கணககுகள் ்பற்று அல்ைது ஒன்றுககு ்மற்்படடை கணககுகள் வரவு அல்ைது இரணடும் 
்வககப்படும்.

(iii) பதொடககப்பதிவு: கடைந்த ஆணடின் இறுதியில் உள்ை சொத்துகளின் மற்றும் ச்பாறுபபுகளின் 
இறுதி இருபபி்ை நடைப்பாணடின் சதாடைகக இருப்பாக சகாணடு வருவதற்கு செய்யும் ்பதிவு 
சதாடைககப்பதிவாகும். இது அைகு 6-ல் விைககப்படடுள்ைது.

(iv) இறுதிப்பதிவு: கணககாணடின் இறுதியில் ச்பயரைவு கணககுகள் முடிககபச்பற்று, வியா்பார 
அல்ைது இைா்ப நடடைகணககிற்கு மாற்ைப்படை ்வணடும். அ்ைத்து ்நரடிச்செைவுகள் மற்றும் 
்நரடிவருமாைஙக்ை வியா்பாரககணககிலும், ம்ைமுகச்செைவுகள் மற்றும் ம்ைமுக 
வருமாைஙக்ை இைா்பநடடை கணககிலும் மாற்றுவதற்கு இறுதிப்பதிவுகள் என்று ச்பயர. இது 
அைகு 6-ல் விைககப்படடுள்ைது.

(v) திருத்தப்பதிவு: கணககியலில் ஏற்்படடை பி்ழக்ைத் திருத்தம் செய்வதற்கு ்மற்சகாள்ைப்படும் 
்பதிவுகள் திருத்தப்பதிவுகைாகும். இது அைகு 9-ல் விைககப்படடுள்ைது.

(vi) �ரிககட்டுப்பதிவு: கணக்கடுகளில் ்பதிவு செய்யப்படைாத நடைவடிக்ககள் அல்ைது கணககாணடின் 
கணககுக்ை முடித்தபின் ெரிகடடைப்படை ்வணடிய விவரஙக்ை கணககில் சகாணடுவர 
்மற்சகாள்ளும் ்பதிவுகள் ெரிகடடுப்பதிவுகள் எைப்படும். இது அைகு 13-ல் விைககப்படடுள்ைது.

(vii) மைொறறுப்பதிவு: ஒரு கணககிலிருந்து மற்சைாரு கணககிற்கு சதா்க்ய மாற்றுவதற்கு செய்யும் 
்பதிவு மாற்றுப்பதிவாகும்.

Accountancy Ch 3_TM.indd   48 25-01-2020   14:47:19



49

3.8.5 இரட்்டப் பதிவுமு்்ற விதிக்ளப் பயனபடுத்துதல்
இரட்டைப்பதிவு மு்ை விதிகளின்்படி கணக்கடுகள் ்பராமரிபபு வணிக நடைவடிக்ககளில் 
பின்வருமாறு ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது.

(i)  ஆள்�ொர் கணககு 
 ’ச்பறு்பவ்ர ்பற்று செய் மற்றும் தரு்பவ்ர வரவு  செய்.’ ஆள்ொரகணககில் ்பை்ைபச்பறும் 

ந்பரின் கணக்க ்பற்று ்வகக்வணடும். மற்றும் ்பை்ைத் தரும் ந்பரின் கணக்க வரவு 
்வகக ்வணடும்.

 உதாரணம்  : அன்பிற்கு கா்ொ்ை மூைம் செலுத்தியது ` 10,000
 ்பாதிககும் கணககுகள்  :   அன்பு கணககு மற்றும் வஙகி கணககு
 கணககின் தன்்ம  :   இரணடு்ம ஆள்ொர கணககு
 விதி  :   ச்பறு்பவ்ர ்பற்று செய் மற்றும் தரு்பவ்ர வரவு செய்
 விதி்யப ்பயன்்படுத்துதல் :   அன்பு ச்பறு்பவர, மற்றும் வஙகி தரு்பவர
 ்பற்று  : அன்பு கணககு
 வரவு  : வஙகி கணககு

(ii)  ப�ொத்து கணககு 
 ‘உள்வருவ்த ்பற்று செய் மற்றும் சவளிச்செல்வ்த வரவு செய்’. சொத்து கணககு என்ைால் 

விதியின்்படி உள் வருவ்த ்பற்று செய்ய ் வணடும். சவளிச் செல்வ்த வரவு செய்ய ் வணடும்.
 உதாரணம்  : அ்ைகைன்கள் சராககத்திற்கு வாஙகியது ` 5,000
 ்பாதிககும் கணககுகள்  :   அ்ைகைன் கணககு மற்றும் சராககம் கணககு
 கணககின் தன்்ம  :   இரணடு்ம சொத்து கணககு
 விதி  :   உள்வருவ்த ்பற்று செய் மற்றும் சவளிச்செல்வ்த வரவு செய்
 விதி்யப ்பயன்்படுத்துதல் :   அ்ைகைன் உள்வருகிைது மற்றும் சராககம் சவளிச் செல்கிைது
 ்பற்று  : அ்ைகைன் கணககு
 வரவு  :  சராககக கணககு

(iii)  பபயரளவு கணககு 
 ‘செைவுக்ையும் நடடைஙக்ையும் ்பற்று செய் மற்றும் வருமாைஙக்ையும் ஆதாயஙக்ையும் 

வரவு செய்’. ச்பயரைவு கணககுகளின் விதிப்படி, செைவுக்ையும், நடடைஙக்ையும் ்பற்று செய்ய 
்வணடும். வருமாைஙக்ையும், ஆதாயஙக்ையும் வரவு செய்ய ்வணடும்.

 உதாரணம்  : வாடை்க சராககமாகச் செலுத்தியது ` 5,000
 ்பாதிககும் கணககுகள்  :   வாடை்க கணககு மற்றும் சராககக கணககு
 கணககின் தன்்ம  :   வாடை்க, ச்பயரைவு கணககு மற்றும் சராககம், சொத்து கணககு
 விதி  :   செைவுக்ையும் நடடைஙக்ையும் ்பற்று செய் மற்றும்    
    வருமாைஙக்ையும், ஆதாயஙக்ையும் வரவு செய்    
 விதி்யப ்பயன்்படுத்துதல் :   வாடை்க ஒரு செைவு மற்றும் சராககம் சவளிச்செல்கிைது
 ்பற்று  : வாடை்க கணககு
 வரவு  :  சராககக கணககு
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3.8.6 �டேடிக்கக்ள பகுத்தல்
உதொரணம் 1 

�டேடிக்க: ்ொமு அச்ெகத் சதாழி்ை ஆரம்பிகக சராககமிடடைது ` 50,000.
பகுப்பு: சராககம் சதாடைரபு்டையதால் சராகக நடைவடிக்க.

�டேடிக்க பதொடர்பு்டய 
கணககுகள்

கணககின 
தன்மை

ேணிகத்தில் ஏறபடுத்தும் 
பொதிப்பு

பறறு / 
ேரவு

்ொமு சதாழில் 
சதாடைஙக இடடை 
சராககம் ` 50,000

சராககக க/கு
்ொமுவின் முதல் க/கு

சொத்து க/கு
ஆள்ொர க/கு

சராககம் உள் வருகிைது
்ொமு தரு்பவர

்பற்று
வரவு

குறிப்வபட்டுப் பதிவு

�ொள் விேரம் வப. ப. எ. பறறு ` ேரவு `

சராககக க/கு                                                
 ்ொமுவின் முதல் க/கு
(்ொமு சராககத்துடைன் சதாழில் சதாடைஙகிைார)

்ப 50,000
50,000

உதொரணம் 2
�டேடிக்க: சராககத்திற்கு ெரககு வாஙகியது ` 4,000
பகுப்பு: சராககம் சதாடைரபு்டையதால் சராகக நடைவடிக்க.

�டேடிக்க பதொடர்பு்டய 
கணககுகள்

கணககின 
தன்மை

ேணிகத்தில் 
ஏறபடுத்தும் பொதிப்பு

பறறு / 
ேரவு

சராககத்திற்கு ெரககு 
வாஙகியது ` 4,000

சகாள்முதல் க/கு
சராககக க/கு

ச்பயரைவு க/கு
சொத்து க/கு

செைவு செய்தது
சராககம் சவளிச் 
செல்கிைது

்பற்று
வரவு

குறிப்வபட்டுப் பதிவு

�ொள் விேரம் வப. ப. எ. பறறு ` ேரவு `
சகாள்முதல் க/கு                                               
 சராககக க/கு
(சராகக சகாள்முதல் செய்தது)

்ப   4,000
4,000

உதொரணம் 3
�டேடிக்க: இராகுலிடைமிருந்து கடைனுககு ெரககு வாஙகியது ` 10,000
பகுப்பு: இது ஒரு கடைன் நடைவடிக்க

�டேடிக்க பதொடர்பு்டய 
கணககுகள்

கணககின 
தன்மை

ேணிகத்தில் 
ஏறபடுத்தும் பொதிப்பு

பறறு / 
ேரவு

இராகுலிடைமிருந்து கடைன் 
சகாள்முதல் செய்தது  
` 10,000

சகாள்முதல் க/கு

இராகுல் க/கு

ச்பயரைவு க/கு

ஆள்ொர க/கு

செைவு 
செய்யப்படுகிைது
இராகுல் தரு்பவர

்பற்று

வரவு
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குறிப்வபட்டுப் பதிவு
�ொள் விேரம் வப. ப. எ. பறறு ` ேரவு `

சகாள்முதல் க/கு                                               
 இராகுல் க/கு
(இராகுலிடைமிருந்து கடைன் சகாள்முதல் செய்தது)

   ்ப 10,000
10,000

உதொரணம் 4
�டேடிக்க: இராகுலுககு சராககம் செலுத்தியது ` 4,000
பகுப்பு: சராககம் சதாடைரபு்டையதால் சராகக நடைவடிக்க.

�டேடிக்க பதொடர்பு்டய 
கணககுகள்

கணககின 
தன்மை

ேணிகத்தில் 
ஏறபடுத்தும் பொதிப்பு

பறறு / 
ேரவு

இராகுலுககு செலுத்திய 
சராககம் ` 4,000

இராகுல் க/கு
சராககக க/கு

ஆள்ொர க/கு
சொத்து க/கு

இராகுல் ச்பறு்பவர
சராககம் சவளிச் 
செல்கிைது

்பற்று
வரவு

குறிப்வபட்டுப் பதிவு
�ொள் விேரம் வப. ப. எ. பறறு ` ேரவு `

இராகுல் க/கு                                               
 சராககக க/கு
(இராகுலுககுச் செலுத்தியது)

      ்ப 4,000
4,000

உதொரணம் 5
�டேடிக்க: சொந்த ்பயனுககாக சராககம் எடுத்தது ` 8,000
பகுப்பு: சராககம் சதாடைரபு்டையதால் சராகக நடைவடிக்க.

�டேடிக்க பதொடர்பு்டய 
கணககுகள்

கணககின 
தன்மை

ேணிகத்தில் 
ஏறபடுத்தும் பொதிப்பு

பறறு / 
ேரவு

சொந்த ்பயனுககு சராககம் 
எடுத்தது ` 8,000

எடுபபுகள் க/கு

சராககக க/கு

ஆள்ொர க/கு

சொத்து க/கு

உரி்மயாைர 
ச்பறு்பவர
சராககம் சவளிச் 
செல்கிைது

்பற்று

வரவு

குறிப்வபட்டுப் பதிவு
�ொள் விேரம் வப. ப. எ. பறறு ` ேரவு `

எடுபபுகள் க/கு                                               
 சராககக க/கு
(சொந்தப ்பயனுககு சராககம் எடுத்தது)

       ்ப   8,000
8,000

உதொரணம் 6
�டேடிக்க: வஙகியில் செலுத்திய சராககம் ` 5,000
பகுப்பு: சராககம் சதாடைரபு்டையதால் சராகக நடைவடிக்க.

�டேடிக்க பதொடர்பு்டய 
கணககுகள்

கணககின 
தன்மை

ேணிகத்தில் ஏறபடுத்தும் 
பொதிப்பு

பறறு / 
ேரவு

வஙகியில் செலுத்திய 
சராககம் ` 5,000

வஙகி க/கு
சராககக க/கு

ஆள்ொர க/கு
சொத்து க/கு

வஙகி ச்பறு்பவர
சராககம் சவளிச் செல்கிைது

்பற்று
வரவு
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குறிப்வபட்டுப் பதிவு
�ொள் விேரம் வப. ப. எ. பறறு ` ேரவு `

வஙகி க/கு                                               
 சராககக க/கு
(வஙகியில் சராககம் செலுத்தப்படடைது)

     ்ப 5,000
5,000

உதொரணம் 7
�டேடிக்க: கா்ொ்ை மூைம் ெம்்பைம் வழஙகியது ` 3,000
பகுப்பு: வஙகி சதாடைரபு்டையதால் வஙகி நடைவடிக்க.

�டேடிக்க பதொடர்பு்டய 
கணககுகள்

கணககின 
தன்மை

ேணிகத்தில் 
ஏறபடுத்தும் பொதிப்பு

பறறு / 
ேரவு

கா்ொ்ை மூைம் ெம்்பைம் 
வழஙகியது ` 3,000

ெம்்பைக க/கு
வஙகி க/கு

ச்பயரைவு க/கு
ஆள்ொர க/கு

செைவு செய்தது
வஙகி தரு்பவர

்பற்று
வரவு

குறிப்வபட்டுப் பதிவு

�ொள் விேரம் வப. ப. எ. பறறு ` ேரவு `

ெம்்பைக க/கு                                               
 வஙகி க/கு
(கா்ொ்ை மூைம் ெம்்பைம் வழஙகப்படடைது)

    ்ப   3,000
3,000

உதொரணம் 8
�டேடிக்க: ம்கஷிற்கு கடைைாக விற்ை ெரககு ` 9,000
பகுப்பு: இது ஒரு கடைன் நடைவடிக்க.

�டேடிக்க பதொடர்பு்டய 
கணககுகள்

கணககின 
தன்மை

ேணிகத்தில் 
ஏறபடுத்தும் பொதிப்பு

பறறு / 
ேரவு

ம்கஷிற்கு கடைைாக விற்ை 
ெரககு ` 9,000

ம்கஷ் க/கு
விற்்ப்ை க/கு

ஆள்ொர க/கு
ச்பயரைவு க/கு

ம்கஷ் ச்பறு்பவர
வருவாய் ஈடடியது

்பற்று
வரவு

குறிப்வபட்டுப் பதிவு

�ொள் விேரம் வப. ப. எ. பறறு ` ேரவு `

ம்கஷ் க/கு                                               
 விற்்ப்ை க/கு
(ம்கஷிற்கு ெரககு கடைனுககு விற்ைது)

     ்ப   9,000
9,000

உதொரணம் 9
�டேடிக்க: ம்கந்திரனுககு சராககத்திற்கு விற்ை ெரககு ` 5,000
பகுப்பு: சராககம் சதாடைரபு்டையதால் சராகக நடைவடிக்க.

�டேடிக்க பதொடர்பு்டய 
கணககுகள்

கணககின 
தன்மை

ேணிகத்தில் ஏறபடுத்தும் 
பொதிப்பு

பறறு / 
ேரவு

ம்கந்திரனுககு 
சராககத்திற்கு விற்ை 
ெரககு ` 5,000

சராககக க/கு
விற்்ப்ை க/கு

சொத்து க/கு
ச்பயரைவு க/கு

சராககம் உள்வருகிைது
வருவாய் ஈடடியது

்பற்று
வரவு
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குறிப்வபட்டுப் பதிவு
�ொள் விேரம் வப. ப. எ. பறறு ` ேரவு `

சராககக க/கு                                               
 விற்்ப்ை க/கு
(சராகக விற்்ப்ை செய்தது)

       ்ப   5,000
5,000

உதொரணம் 10
�டேடிக்க: வஙகியிலிருந்து கடைன் ச்பற்ைது ` 10,000
பகுப்பு: சராககம் சதாடைரபு்டையதால், சராகக நடைவடிக்க.

�டேடிக்க பதொடர்பு்டய 
கணககுகள்

கணககின 
தன்மை

ேணிகத்தில் ஏறபடுத்தும் 
பொதிப்பு

பறறு / 
ேரவு

வஙகியிலிருந்து கடைன் 
ச்பற்ைது ` 10,000

வஙகி க/கு
வஙகிககடைன் க/கு

ஆள்ொர க/கு
ஆள்ொர க/கு

வஙகி ச்பறு்பவர
வஙகி தரு்பவர

்பற்று
வரவு

குறிப்வபட்டுப் பதிவு

�ொள் விேரம் வப. ப. எ. பறறு ` ேரவு `

வஙகி க/கு                                               
 வஙகிககடைன் க/கு
(வஙகியிலிருந்து கடைன் ச்பற்ைது)

       ்ப   10,000
10,000

உதொரணம் 11
�டேடிக்க: கழிவு சராககமாகப ச்பற்ைது ` 5,000
பகுப்பு: சராககம் சதாடைரபு்டையதால் சராகக நடைவடிக்க.

�டேடிக்க பதொடர்பு்டய 
கணககுகள்

கணககின 
தன்மை

ேணிகத்தில் ஏறபடுத்தும் 
பொதிப்பு

பறறு / 
ேரவு

கழிவு சராககமாகப 
ச்பற்ைது ` 5,000

சராககக க/கு
கழிவு க/கு

சொத்து க/கு
ச்பயரைவு க/கு

சராககம் உள்வருகிைது
வருமாைம் (கழிவு) 
ச்பைப்படுகிைது

்பற்று
 
வரவு

குறிப்வபட்டுப் பதிவு
�ொள் விேரம் வப. ப. எ. பறறு ` ேரவு `

சராககக க/கு                                               
 ச்பற்ை கழிவு க/கு
(கழிவு ச்பற்ைது)

        ்ப   5,000
5,000

உதொரணம் 12
�டேடிக்க: கடைனீந்்தாராை கீரத்தைாவிற்கு ` 4,800 சகாடுத்து ` 5,000 ககாை கணககு தீரககப்படடைது.
பகுப்பு: சராககம் சதாடைரபு்டையதால், சராகக நடைவடிக்க.

�டேடிக்க பதொடர்பு்டய 
கணககுகள்

கணககின 
தன்மை

ேணிகத்தில் 
ஏறபடுத்தும் பொதிப்பு

பறறு / 
ேரவு

கீரத்தைாவிற்கு ` 4,800 
சகாடுத்து  ` 5,000 ககாை 
கணககு தீரககப்படடைது

கீரத்தைா க/கு
சராககக க/கு
 
ச்பற்ை தள்ளு்படி க/கு

ஆள்ொர க/கு
சொத்து க/கு
 
ச்பயரைவு க/கு

கீரத்தைா ச்பறு்பவர
சராககம் சவளிச் 
செல்கிைது
தள்ளு்படி ஆதாயம்

்பற்று
 
வரவு
வரவு
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குறிப்வபட்டுப் பதிவு
�ொள் விேரம் வப. ப. எ. பறறு ` ேரவு `

கீரத்தைா க/கு                                  
     சராககக க/கு
     ச்பற்ை தள்ளு்படி க/கு
(கீரத்தைா கணககு தீரககப்படடைது)

்ப   5,000
4,800

200

உதொரணம் 13
�டேடிக்க: தி்ைஷ் என்னும் வாடிக்கயாைர சநாடிபபுநி்ை அ்டைந்ததால், அவர செலுத்த 
்வணடிய ` 10,000 அவரு்டைய சொத்துக்ை விற்று ரூ்பாய்ககு 40 ்்பொ வீதம் கணககுத் 
தீரககப்படடைது.
பகுப்பு: சராககம் சதாடைரபு்டையதால் சராகக நடைவடிக்க.

�டேடிக்க பதொடர்பு்டய 
கணககுகள்

கணககின 
தன்மை

ேணிகத்தில் 
ஏறபடுத்தும் பொதிப்பு

பறறு / 
ேரவு

தி்ைஷ் தர ்வணடியது 
` 10,000; சநாடிபபுநி்ை 
அ்டைந்ததால் ரூ்பாய்ககு 
40 ்்பொ வீதம் கணககுத் 
தீரககப்படடைது

சராககக க/கு

வாராககடைன் க/கு

தி்ைஷ் க/கு

சொத்து க/கு

ச்பயரைவு க/கு

ஆள்ொர க/கு

சராககம் 
உள்வருகிைது
வாராககடைன் நடடைம்
தி்ைஷ் தரு்பவர

்பற்று

்பற்று

வரவு

குறிப்வபட்டுப் பதிவு
�ொள் விேரம் வப. ப. எ. பறறு ` ேரவு `

சராககக க/கு
வாராககடைன் க/கு
        தி்ைஷ் க/கு
(சநாடிபபு நி்ையில் சராககம் ச்பற்று கணககுத் தீரத்தது)

்ப   
்ப  

4,000
6,000

10,000

குறிப்பு: கணககியல் ெமன்்பாடடு அணுகுமு்ை மற்றும் ்பாரம்்பரிய அணுகுமு்ையில்,  
நடைவடிக்கக்ை ்பகுப்பாய்வு செய்து கணககுக்ை வ்கப்படுத்தி, விதிகளின் அடிப்ப்டையில் 
நடைவடிக்கக்ை ்பதிவு செய்யும் ந்டைமு்ைகள் ் வறு்படடிருந்தாலும் ்பாதிப்ப்டையும் கணககுகளும், 
அககணககுகளுககாை ்பதிவுகளும் இரு அணுகுமு்ைகளிலும் ஒ்ர மாதிரியாக்வ இருககும்.  
சுருஙகககூறின், கணககின் இரு தன்்மக்ை ்பற்று செய்வதும் வரவு செய்வதும் இரணடு அணுகு 
மு்ைகளிலும் ஒன்்ையாகும்.
எடுத்துககொட்டு 6

சஜயசீலி என்னும் தனிவணிகர ஒரு ்பைெரககு க்டையி்ை நடைத்தி வருகிைார.  2018,  ஜைவரியில் 
அகக்டையின் நடைவடிக்ககள் பின்வருமாறு இருந்தை.  அ்வக்ைக குறிப்்படடில் ்பதிவு செய்க.
 ஜைவரி  ` 
 1  சராககத்துடைன் சதாழில் சதாடைஙகியது  80,000
 2 வஙகியில் செலுத்திய சராககம் 40,000
 3  சராககத்திற்கு சகாள்முதல் செய்தது   5,000
 4  லிபடைன் நிறுவைத்திடைமிருந்து ெரககுக்ை கடைனுககு சகாள்முதல் செய்தது  10,000
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 5  ஜாய் என்்பவரிடைம் சராககத்திற்கு ெரககு விற்ைது 11,000
 6  ெம்்பைத்்த சராககமாக வழஙகியது  5,000
 7  லிபடைன் நிறுவைத்திடைம் ஜைவரி 4 அன்று சகாள்முதல் செய்ததற்காை 
  சதா்க கா்ொ்ை மூைம் செலுத்தப்படடைது
 8  சராககத்திற்கு அ்ைகைன் வாஙகியது  4,000
 9  மின் கடடைணம் சராககமாக செலுத்தப்படடைது   1,000
 10 நி்ை அறிவுறுத்தலின் ்படி வஙகி செலுத்திய காபபீடடு மு்ைமம் 300 
தீர்வு 

பேயசீலியின ஏடுகளில் 
குறிப்வபட்டுப் பதிவுகள்

�ொள் விேரம் வப. ப. எ. பறறு ` ேரவு `

2018 
ஜைவரி   1

சராககக க/கு
   சஜயசீலி முதல் க/கு
(சஜயசீலி சராககத்துடைன் சதாழில் சதாடைஙகியது)

்ப 80,000
80,000

2 வஙகி க/கு
    சராககக க/கு
(வஙகியில் சராககம் செலுத்தியது)

்ப 40,000
40,000

3 சகாள்முதல்  க/கு
     சராககக க/கு
(சராககக சகாள்முதல் செய்தது)

்ப 5,000
5,000

4 சகாள்முதல் க/கு
    லிபடைன் நிறுவைக க/கு
(கடைனுககு சகாள்முதல் செய்தது)

்ப 10,000
10,000

5 சராககக க/கு
     விற்்ப்ை க/கு
 (சராககத்திற்கு விற்்ப்ைச் செய்தது)

்ப 11,000
11,000

6 ெம்்பைக க/கு
    சராககக க/கு
 (ெம்்பைம் வழஙகியது)

்ப 5,000
5,000

7 லிபடைன் நிறுவைக க/கு
    வஙகி க/கு
(கா்ொ்ை மூைம் செலுத்தியது)

்ப 10,000
10,000

8 அ்ைகைன் க/கு
 சராககக க/கு
(சராககத்திற்கு அ்ைகைன் வாஙகியது)

்ப 4,000
4,000

9 மின்கடடைணக க/கு
 சராககக க/கு
(மின் கடடைணம் செலுத்தியது)

்ப 1,000
1,000

10 காபபீடடு மு்ைமம்  க/கு
 வஙகி க/கு
(காபபீடடு மு்ைமம் செலுத்தியது)

்ப 300
300
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எடுத்துககொட்டு 7

ஆைந்த் என்்பவர ஜவுளி வியா்பாரம் செய்யும் வியா்பாரி.  பின்வரும் நடைவடிக்ககளுககு ஜைவரி 
2018 இல் குறிப்்படடி்ை தயாரிகக
 ஜைவரி     `

 1  வியா்பாரம் சதாடைஙக  சராககமிடடைது 70,000
 2  X நிறுவைத்திடைமிருந்து கடைனுககு ெரககு வாஙகியது  30,000
 3  வஙகியில் செலுத்திய சராககம் 40,000
 4  L நிறுவைத்திடைமிருந்து  கடைனுககு கடடைடைம் வாஙகியது 95,000
 5  அலுவைகப ்பயனுககாக வஙகியிலிருந்து ்பணம் எடுத்தது 5,000
 6  ஆைந்தின் சொந்தப ்பயனுககாக வஙகியிலிருந்து ்பணம் எடுத்தது 4,000
 7  சதாணடு நிறுவைஙகளுககாக நன்சகா்டையாக துணடுகள் வழஙகியது 3,000
 8  ஆைந்த் தமது சொந்த ்பயன்்பாடடிற்காக ெட்டைகள் எடுத்து சகாணடைது 12,000
 9  மாதிரிகைாக வழஙகிய ்ெ்ைகளின் மதிபபு 3,000
 10  ெரககுகள் (்ம்ெ விரிபபுகள்) அலுவைகப ்பயன்்பாடடிற்காக    
  எடுத்துக சகாள்ைப்படடை்வ 200

தீர்வு
ஆைந்தின ஏடுகளில்

குறிப்வபட்டுப்பதிவு
�ொள் விேரம் வப.ப.எ. பறறு ` ேரவு `

2018
ஜைவரி 

1
சராககக க/கு
   ஆைந்த் முதல் க/கு
(வியா்பாரம் சதாடைஙக சராககம் ்்பாடடைது)

்ப 70,000
70,000

2 சகாள்முதல் க/கு
   X நிறுவைக  க/கு
(கடைன் சகாள்முதல்)

்ப 30,000
30,000

3 வஙகி க/கு
   சராககக க/கு
(வஙகியில் ்பணம் ்்பாடடைது)

்ப 40,000
40,000

4 கடடைடைம் க/கு
 L நிறுவைக க/கு
(கடைனுககு கடடைடைம் வாஙகியது)

்ப 95,000
95,000

5 சராககக க/கு
   வஙகி க/கு
(அைவைகச் செைவுககாக சராககம் எடுத்தது)

்ப 5,000
5,000

6 எடுபபு க/கு
   வஙகி க/கு
(சொந்த ்பயனுககாக சராககம் எடுத்தது)

்ப 4,000
4,000
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7 அைகசகா்டை க/கு
   சகாள்முதல் க/கு
(சதாணடு நிறுவைஙகளுககு ெரககுகள் சகாடுத்தது)

்ப 3,000
3,000

8 எடுபபுகள் க/கு
 சகாள்முதல் க/கு
(சொந்த ்பயனுககாக ெரககுகள் எடுத்தது)

்ப 12,000
12,000

9 விற்்ப்ை ்மம்்பாடடுச் செைவுகள் க/கு
    சகாள்முதல் க/கு
 (ெரககுகள்  மாதிரியாக வழஙகப்படடைது)

்ப 3,000
3,000

10 அைவைகச் செைவுகள் க/கு
 சகாள்முதல் க/கு
(அலுவைகப ்பயன்்பாடடிற்கு ெரககுகள் எடுத்தது)

்ப 200
200

எடுத்துககொட்டு 8
பிரகதீஷ் மின்ைனு ொதைஙகள் விற்்ப்ை செய்்பவர 2015-ஆம் ஆணடில் தன் சதாழி்ைத் 
சதாடைஙகிைார. 2018 மாரச் மாதத்தின் பின்வரும் நடைவடிக்ககளுககு குறிப்்படடுப  ்பதிவுக்ைத் தருக. 
 மாரச்    `

 1.  Y நிறுவைத்திடைமிருந்து கடைனுககு சகாள்முதல் செய்தது  60,000
 2.  D  நிறுவைத்திற்கு கடைனுககு விற்்ப்ைச் செய்தது   30,000
 3. Y நிறுவைத்திற்கு வஙகிமூைம் செலுத்தி கடைன் முழுவதும் தீரககப்படடைது  58,000
 4. D நிறுவைம் பிரகதீஷ் எழுதிய மாற்றுச்சீட்டை ஏற்றுகசகாணடைது 30,000
 5.  L ககு ெரககி்ை கடைைாக விற்்ப்ைச் செய்தது  20,000
 6.  M ககு கடைைாக விற்ை ெரககு  40,000
 7.  M இடைமிருந்து கா்ொ்ை்யப ச்பற்றுகசகாணடு கணககு  
  தீரககப்படடைது. அககா்ொ்ை உடைைடியாக வஙகியில் செலுத்தப்படடைது. 39,000
 8.  Y நிறுவைத்திற்கு திருபபிய ெரககு  4,000
 9.  L சநாடிபபு நி்ை்ய அ்டைந்தார.  அவரிடைமிருந்து ரூ்பாய்ககு 90 ்்பொ 
  ச்பற்றுக சகாணடு கணககுத் தீரககப்படடைது 
 10.  M இடைமிருந்து திரும்பி வந்த ெரககு  3,000
தீர்வு

பிரகதீஷின ஏடுகளில்  
குறிப்வபட்டுப் பதிவுகள்

�ொள் விேரம் வப.ப.எ. பறறு ` ேரவு `
2018 
மாரச் 

1
சகாள்முதல் க / கு       
 Y நிறுவைக க/கு
(கடைனுககு சகாள்முதல் செய்தது)

 
்ப 60,000

60,000

2 D நிறுவைக க/கு           
 விற்்ப்ை க/கு
(கடைனுககு விற்்ப்ைச் செய்தது)

்ப 30,000
30,000
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3 Y நிறுவைக க/கு         
 வஙகி க/கு
 ச்பற்ை தள்ளு்படி க/கு
(Y நிறுவைத்திற்கு தள்ளு்படியுடைன் ்பணம் செலுத்தியது)

்ப 60,000
58,000

2000

4 ச்பறுதற்குரிய மாற்றுச்சீடடு க/கு         
 D நிறுவைக  க/கு
(D நிறுவைத்திடைமிருந்து ச்பற்ை மாற்றுச்சீடடு)

்ப 30,000
30,000

5 L க/கு           
 விற்்ப்ை க/கு
(கடைனுககு விற்்ப்ைச் செய்தது)

்ப 20,000
20,000

6 M க/கு             
 விற்்ப்ை க/கு
(கடைனுககு விற்்ப்ை செய்தது)

்ப 40,000
40,000

7 வஙகி க/கு            
அளித்த தள்ளு்படி க/கு
 M க/கு 
(கா்ொ்ை ச்பற்றுக சகாணடு தள்ளு்படி அளித்தது)

்ப
்ப

39,000
1000

40,000

8 Y நிறுவைக  க/கு       
 சகாள்முதல் திருப்பம் க/கு
(Y நிறுவைத்திற்கு திருபபிய ெரககு)

்ப 4,000
4,000

9 சராககக க/கு        
 வாராக கடைன் க/கு
 L க/கு 
(்பணம் ச்பற்றுக சகாணடு கணககுத் தீரத்தது)

்ப
்ப

18,000
2,000

20,000

10 விற்்ப்ைத் திருப்ப க/கு   
 M க/கு
(M திருபபிய ெரககு)

்ப 3,000
3,000

எடுத்துககொட்டு 9

 வள்ளுவர துணி வியா்பாரம் செய்யும் தனிவணிகர. அவரது வியா்பாரத்தில் பின்வரும் நடைவடிக்ககள் 
2018 மாரச் மாதத்தில் இடைம் ச்பற்றிருந்தை.  அ்வக்ை குறிப்்படடில் ்பதிவு செய்க
மாரச்   `

 1  சராககம் மற்றும் ெரககுடைன் வியா்பாரம் சதாடைஙகியது  சராககம்  90,000                                                    
    ெரககுகள் 60,000

 2  X நிறுவைத்திடைமிருந்து 20 ஆயத்த ெட்டைகள் கடைனுககு வாஙகியது 10,000

 3  ்பணம் ்வபபு இயந்திரம் மூைம் வஙகிககு செலுத்தியது   30,000

 4  Y  நிறுவைத்திடைமிருந்து சராககம் செலுத்தி 10 புடை்வகள் வாஙகப்படடைை 6,000

 5  ்தசிய மின்ைனு நிதி ்பரிமாற்ைம் மூைம் X நிறுவைத்திற்கு  
  சதா்க செலுத்தப்படடைது 

 6  A நிறுவைத்திற்கு 5 புடை்வகள் கடைனுககு விற்கப்படடைது 4,000
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 7  A நிறுவைம் தாம் செலுத்த ்வணடிய சதா்க்ய   
  ்பணம் ்வபபு இயந்திரத்தின் மூைம் செலுத்தியது 

 8  Z நிறுவைத்திடைம் 20 ்ெ்ைக்ை சகாள்முதல் செய்து   
  எடுபபு அட்டைகள் மூைம் ்பணம் செலுத்தியது 12,000

 9  இ்ணயவஙகி மூைம் ்பணம் செலுத்தி எழுது ச்பாருடகள் வாஙகப்படடைது 6,000

 10 வஙகிக கடடைணம் பிடித்தம் செய்யப்படடைது 200

தீர்வு
ேள்ளுேர் ஏடுகளில் 
குறிவபட்டுப் பதிவுகள்

�ொள் விேரம் வப.ப.எ. பறறு ` ேரவு `

2018 
மாரச் 1 சராககக க/கு

ெரககிருபபு க/கு
     வள்ளுவர முதல் க/கு
(சராககம் மற்றும் ெரககிருபபுடைன் சதாழில் சதாடைஙகியது)

்ப
்ப

90,000
60,000

1,50,000

2 சகாள்முதல் க/கு 
    X நிறுவைக க/கு
(கடைன் சகாள்முதல் செய்தது)

்ப 10,000
10,000

3 வஙகி க/கு
    சராககக க/கு
(வஙகியில் சராககம் செலுத்தியது)

்ப 30,000
30,000

4 சகாள்முதல் க/கு 
     சராககக க/கு
(சராககத்திற்கு  சகாள்முதல் செய்தது)

்ப 6,000
6,000

5 X நிறுவைக க/கு
     வஙகி க/கு
(வஙகியில் சராககம் செலுத்தப்படடைது)

்ப 10,000
10,000

6 A நிறுவைக க/கு
    விற்்ப்ை க/கு
(கடைன் விற்்ப்ை  செய்தது)

்ப 4,000
4,000

7 வஙகி க/கு
   A நிறுவைக க/கு
(்பணம் ்வபபு இயந்திரம்  மூைம் ்பணம் ச்பற்ைது)

்ப 4,000
4,000

8 சகாள்முதல் க/கு
      வஙகி க/கு
(சகாள்முதல் செய்தது)

்ப 12,000
12,000
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9 எழுது ச்பாருள் க/கு
 வஙகி க/கு
(எழுது ச்பாருள் சகாள்முதல் செய்தது)

்ப 6,000
6,000

10 வஙகிக கடடைணம் க/கு
 வஙகி க/கு
(வஙகிக கடடைணம் பிடித்தம் செய்யப்படடைது)

்ப 200
200

எடுத்துககொட்டு 10

சடைரி, வாகை உதிரி ்பாகஙகள் விற்்ப்ைச் செய்யும் தனி வணிகர. பின்வரும் நடைவடிக்கக்ைக 
சகாணடு,  அவரது 2018 ஜைவரி மாத குறிப்்படடி்ை தயாரிககவும். 
 ஜைவரி  `

 1  வியா்பாரம் சதாடைஙகுவதற்காக சகாணடுவந்தது:  சராககம்  1,00,000                                         
   ெரககிருபபு 2,00,000                                         
   கடடைடைம் 5,00,000
 2  A நிறுவைத்திடைமிருந்து கடைனுககு ெரககு வாஙகியது 3,00,000
 3  வஙகியில் சராககம் செலுத்தியது   80,000
 4  B  நிறுவைத்திடைமிருந்து ெரககுகள் வாஙகியதற்கு எடுபபு அட்டைமூைம் செலுத்தப்படடைது 5,000
 5  A நிறுவைத்திற்கு நிகழ்நர சமாத்தத் தீரவகம் மூைம் சதா்கச் செலுத்தப்படடைது
 6  C  நிறுவைத்திடைம் கா்ொ்ைப ச்பற்றுக சகாணடு ெரககுகள் விற்ைது 50,000
 7  C  நிறுவைத்திடைம் ச்பற்ை கா்ொ்ை வஙகியில் செலுத்தப்படடைது
 8  Z  நிறுவைத்திடைம் வாஙகிய ெரககிற்கு, எடுபபு அட்டை மூைம் செலுத்தப்படடைது 12,000
 9  எழுது ச்பாருடகள் வாஙகியது இ்ணய வஙகி மூைம் செலுத்தியது 6,000
 10  சடைரியின் வருமாை வரி கா்ொ்ை மூைம் செலுத்தப்படடைது 10,000
தீர்வு

படரியின ஏடுகளில்
குறிப்வபட்டுப் பதிவுகள்

�ொள் விேரம் வப.ப.எ. பறறு ` ேரவு `
2018 
ஜைவரி 1

சராககக க/கு
ெரககிருபபு க/கு
கடடைடைம் க/கு
     சடைரியின் முதல் க/கு
(சடைரி சதாழில் சதாடைஙகியது)

்ப
்ப
்ப

1,00,000
2,00,000
5,00,000

8,00,000

2 சகாள்முதல் க/கு
   A நிறுவைக க/கு
(கடைன் சகாள்முதல்)

்ப 3,00,000
3,00,000

3 வஙகி க/கு
   சராககக க/கு
(வஙகியில் சராககம் செலுத்தியது)

்ப 80,000
80,000
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4 சகாள்முதல் க/கு
    வஙகி க/கு
(கடைன் அட்டை மூைம் சகாள்முதல் செய்தது)

்ப 5,000
5,000

5 A நிறுவைக க/கு
    வஙகி க/கு
(நிகழ்நர சமாத்தத் தீரவகம் மூைம் செலுத்தியது)

்ப 3,00,000
3,00,000

6 சராககக க/கு
      விற்்ப்ை க/கு
(கா்ொ்ை ச்பற்றுக சகாணடு விற்்ப்ை செய்தது)

்ப 50,000
50,000

7 வஙகி க/கு
    சராககக க/கு
(ச்பற்ை கா்ொ்ை வஙகியில் செலுத்தியது)

்ப 50,000
50,000

8 சகாள்முதல் க/கு
     வஙகி க/கு
(சகாள்முதலுககு எடுபபு அட்டை மூைம் செலுத்தியது)

்ப 12,000
12,000

9 எழுது ச்பாருடகள் க/கு
   வஙகி க/கு
(எழுது ச்பாருடகள்  இ்ணய வஙகி மூைம் வாஙகியது)

்ப 6,000
6,000

10 எடுபபுகள் க/கு
  வஙகி க/கு
(உரி்மயாைரின் வருமாைவரி செலுத்தியது)

்ப 10,000
10,000

எடுத்துககொட்டு 11
ெந்திரன் வி்ையாடடுப ச்பாருடகள் விற்்ப்ை செய்யும் நிறுவைம் நடைத்தி வருகிைார.  அவரு்டைய 2018 
மாரச் மாத நடைவடிக்ககள் பின்வருமாறு இருந்தை.  அ்வக்ைக சகாணடு குறிப்்படடுப்பதிவுக்ை 
உருவாககவும்.
மாரச்   `

 1  சராககத்துடைன் வியா்பாரம் சதாடைஙகியது   4,00,000
 2  வஙகியில் சராககம் செலுத்தியது 3,00,000
 3  இரவியிடைமிருந்து ெரககுகள் சகாள்முதல் செய்யப்படடு  
  இ்ணய வஙகி மூைம் செலுத்தப்படடைது 90,000
 4  குமாருககு விற்்ப்ை செய்யப்படடைது அத்சதா்க்ய அவர ்பணம் ்வபபு    
  இயந்திரம் மூைம் செலுத்திைார 10,000
 5  வி்வககிற்கு விற்்ப்ைச் செய்ததற்காை சதா்கயி்ை, அவர எடுபபு அட்டை   
  மூைம் செலுத்துகிைார 60,000
 6  கீரத்தைாவிற்கு ெரககுகள் விற்ைத் சதா்க    
  கடைன் அட்டை மூைம் செலுத்தப்படடைது 50,000
 7  ்பஙகாதாயம் ்நரடியாக வஙகியால் ச்பைப்படடைது    2,000
 8 தானியஙகி ்பணம் வழஙகும் இயந்திரம் மூைம் சராககம் எடுத்தது 3,000
 9  ெம்்பைம் மின்ைனு ்பரிவரத்த்ை மூைம் வழஙகப்படடைது 6,000
 10  அைககடடை்ைககு கிரிகசகட மட்டைகள் நன்சகா்டையாக வழஙகியது 10,000
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தீர்வு
�ந்திரனின ஏடுகளில்
குறிப்வபட்டுப் பதிவுகள்

�ொள் விேரம் வப.ப.எ. பறறு ` ேரவு `

2018 
மாரச் 1

சராககக க/கு
   ெந்திரன் முதல் க/கு
(ெந்திரன் முதலிடடைது)

்ப 4,00,000
4,00,000

2 வஙகி க/கு
     சராககக க/கு
(வஙகியில் ்பணம் செலுத்தியது)

்ப 3,00,000
3,00,000

3 சகாள்முதல் க/கு
 வஙகி க/கு
(சகாள்முதல் செய்து இ்ணய வஙகி  மூைம் ்பணம் 
செலுத்தியது)

்ப 90,000
90,000

4 வஙகி க/கு
   விற்்ப்ை க/கு
(ெரககு விற்்ப்ை செய்து ்பணம் ்வபபு இயந்திரம் 
மூைம் சராககம் ச்பற்ைது) 

்ப 10,000
10,000

5 வஙகி க/கு
    விற்்ப்ை க/கு
(விற்்ப்ை செய்து எடுபபு அட்டை மூைம் ்பணம் ச்பற்ைது)

்ப 60,000
60,000

6 வஙகி க/கு
     விற்்ப்ை க/கு
(ெரககு விற்்ப்ை செய்து கடைன் அட்டை மூைம் ்பணம் ச்பற்ைது)

்ப 50,000
50,000

7 வஙகி க/கு
   ்பஙகாதாயம் க/கு
(்பஙகாதாயம் வஙகியால் ்நரடியாக ச்பைப்படடைது)

்ப 2,000
2,000

8 சராககக க/கு
 வஙகி க/கு
(தானியஙகி ்பணம் வழஙகும் இயந்திரம் மூைம் எடுத்தது)

்ப 3,000
3,000

9 ெம்்பைக க/கு
   வஙகி க/கு
(மின்ைனு ்பரிமாற்ைம் மூைம் ெம்்பைம் வழஙகியது)

்ப 6,000
6,000

10 நன்சகா்டை க/கு
    சகாள் முதல் க/கு
(அைககடடை்ைககாக கிரிகசகட மட்டைகள்  
நன்சகா்டையாக வழஙகியது)

்ப 10,000
10,000
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எடுத்துககொட்டு 12

 தீ்பக எழுதுச்பாருள் நிறுவைத்தின் நடைவடிக்ககள் 2018 ஜைவரி மற்றும் பிபரவரி மாதஙகளில் 
பின்வருமாறு இருந்தை. அ்வக்ை குறிப்்படடில் ்பதிவு செய்க
ஜைவரி    `

 1  சராககத்துடைன் வியா்பாரம் சதாடைஙகியது 2,00,000
 2 வஙகியில் கணககு ஆரம்பித்து, ்பணம் செலுத்தியது  1,00,000
 3 ்பத்மினி நிறுவைத்திற்கு A4 தாள்க்ை கடைனுககு விற்்ப்ைச் செய்தது 60,000
 4 ்பத்மினி  நிறுவைத்திடைமிருந்து ்மற்கணடை சதா்கககு   
  ச்பறுதற்குரிய மாற்றுச்சீடடு ச்பைப்படடைது 
 5 ்பத்மினி நிறுவைத்தின் மாற்றுச்சீடடு வஙகியில் சகாடுத்து தள்ளு்படி செய்து   
  ்பணம் ச்பைப்படடைது 58,000
பிபரவரி 
 15 ்பத்மினி நிறுவைத்தின் மாற்றுச்சீடடு மறுககப்படடைது
தீர்வு

தீபககின ஏடுகளில்
குறிப்வபட்டுப் பதிவுகள்

�ொள் விேரம் வப.ப.எ. பறறு ` ேரவு `
2018 
ஜைவரி

1
சராககக க/கு
   தீ்பக முதல் க/கு
(தீ்பக முதல் ்்பாடடைது)

்ப 2,00,000
2,00,000

2 வஙகி க/கு
 சராககக க/கு
(வஙகியில் ்பணம் செலுத்தியது)

்ப 1,00,000
1,00,000

3 ்பத்மினி நிறுவைக க/கு
  விற்்ப்ை க/கு
(்பத்மினி நிறுவைத்திற்கு கடைன் விற்்ப்ை செய்தது)

்ப 60,000
60,000

4 ச்பறுதற்குரிய மாற்றுச்சீடடு க/கு 
    ்பத்மினி நிறுவைக க/கு
(வர்வணடிய சதா்கககு ச்பறுதற்குரிய மாற்றுச் சீடடு ச்பற்ைது)

்ப 60,000
60,000

5 வஙகி க/கு
தள்ளு்படி க/கு
   ச்பறுதற்குரிய மாற்றுச் சீடடு
(மாற்றுச்சீடடு வஙகியில் தள்ளு்படி செய்து ்பணம் 
ச்பைப்படடைது)

்ப
்ப

58,000
2,000

60,000

பிபரவரி
15

்பத்மினி நிறுவைக  க/கு
    வஙகி க/கு
(தள்ளு்படி செய்யப்படடை ச்பறுதற்குரிய மாற்றுச் சீடடு 
மறுககப்படடைது)

்ப 60,000
60,000
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3.8.7 குறிப்வபட்டின �ன்மைகள்
குறிப்்படடின் நன்்மகள் பின்வருமாறு:

(i)  நடைவடிக்ககள் நிகழந்த காைவரி்ெயில் நாள் வாரியாகப ்பதிவு செய்வதால் வணிக 
நடைவடிக்ககள் ்பற்றிய முழு்மயாைத் தகவல்க்ை ச்பைமுடிகிைது.

(ii)  விைகக குறிபபின் மூைமாக ்பதிவின் துல்லியத்தன்்ம ெரி ்பாரககப்படுகிைது.
(iii)  ்்ப்ரடடில் எடுத்சதழுத, குறிப்்படடுப்பதிவுகள் அடிப்ப்டையாக உள்ைை.

நி்ைவில் பகொள்ள வேண்டிய்ே
• நடைவடிக்ககள் ஆதார ஆவணஙகளின் உதவியுடைன் கணக்கடுகளில் ்பதிவு 

செய்யப்படுகின்ைை.
• ஒவசவாரு வணிக நடைவடிக்கயிலும் இரணடு தன்்மகள் உள்ைை. அ்வயாவை, ்பற்று 

மற்றும் வரவு.
• ஒவசவாரு ்பற்றும் சதாடைரபு்டைய மற்றும் அதற்கு ெமமாை வரவி்ைப ச்பற்றிருககும்.
• ஒவசவாரு வரவும் சதாடைரபு்டைய மற்றும் அதற்கு ெமமாை ்பற்றி்ைப ச்பற்றிருககும்.
• கணககுகள், ஆள்ொரகணககு, சொத்துகணககு மற்றும் ச்பயரைவுகணககு எை 

்பாகுப்படுத்தப்படுகின்ைை.
• சொத்துகள் = முதல் + ச்பாறுபபுகள்
• நடைவடிக்ககள் முதன் முதலில் குறிப்்படடில் ்பதிவு செய்யப்படுகின்ைை.
கணககியலின் ச்பான்ைாை விதிகள்:
ஆள்ொர கணககு ச்பறு்பவ்ர ்பற்று செய்க தரு்பவ்ர வரவு செய்க
சொத்து கணககு உள்வருவ்த ்பற்று செய்க சவளிச்செல்வ்த வரவு செய்க

ச்பயரைவு கணககு அ்ைத்து செைவுக்ையும் 
நடடைஙக்ையும் ்பற்று செய்க

அ்ைத்து வருமாைஙக்ையும், 
ஆதாயஙக்ையும் வரவு செய்க

சுய ஆய்வு விைொககள்
I.  �ரியொை வி்ட்யத் வதர்வு ப�ய்யவும்
1.   கணககியல் ெமன்்பாடு குறிப்பது

 (அ)  வியா்பாரத்தின்  முதல், சொத்திற்கு ெமமாைது
 (ஆ)  வியா்பாரத்தின் ச்பாறுபபுகள், சொத்திற்கு ெமமாைது
 (இ)  வியா்பாரத்தின் முதல், ச்பாறுபபுகளுககு ெமமாைது
 (ஈ)  வியா்பாரத்தின் சொத்துகள், முதல் மற்றும் ச்பாறுபபுகளுககு ெமமாைது

2.   சொந்த ்பயன்்பாடடிற்காக உரி்மயாைரால் வணிகத்திலிருந்து எடுககப்படும் சதா்கயால் 
ஏற்்படும் நி்ை...

 (அ)  சொத்தின் மதிபபு கு்ையும், உரி்மயாைரின் முதலின் மதிபபு கு்ையும்
 (ஆ)  ஒரு சொத்தின் மதிபபு உயரும், மற்சைாரு சொத்தின் மதிபபு கு்ையும்
 (இ)  ஒரு சொத்தின் மதிபபு உயரும், ச்பாறுபபுகளின் மதிபபு உயரும்
 (ஈ)  சொத்தின் மதிபபு உயரும், முதலின் மதிபபு கு்ையும் 

3.  ஒரு நிறுவைத்தின் சொத்துககள் மதிபபு ` 1,00,000 மற்றும் அதன் சவளியாடகளுடைைாை 
ச்பாறுபபுகள் ` 60,000 எனில், அந்நிறுவைத்தில் முதல்____________

 (அ)  ` 1,60,000 (ஆ) ` 60,000
 (இ) ` 1,00,000 (ஈ) ` 40,000
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4.  கணககியல் ெமன்்பாடடின்்படி ெரியாக இல்ைாதது
 (அ)  சொத்துககள் = ச்பாறுபபுகள் + முதல் (ஆ) சொத்துககள் = முதல் + ச்பாறுபபுகள்
 (இ) ச்பாறுபபுகள் = சொத்துககள் + முதல் (ஈ) முதல் = சொத்துககள் - ச்பாறுபபுகள்

5.  கணககியல் ெமன்்பாடு, எந்த கணககியல் ்காட்பாடடி்ை அடிப்ப்டையாகக சகாணடு 
உருவாககப்படடுள்ைது?

 (அ)  இரட்டைத் தன்்ம (ஆ) நி்ைத்தன்்ம
 (இ) நிறுவைத் சதாடைரச்சி (ஈ) நிகழவுத்தன்்ம

6.  சொத்து கணககு ்கயாள்வது
 (அ) தனிப்படடை ந்பரகள் (ஆ) செைவுகள் மற்றும் இழபபுகள்
 (இ) சொத்துகள் (ஈ) வருமாைம் மற்றும் இைா்பஙகள்

7.  பின்வருைவற்றில் பிரதிநிதித்துவ ஆள்ொர கணககு எது?
 (அ) கடடைடைம் கணககு (ஆ) சகாடு்படை ்வணடிய ெம்்பை கணககு
 (இ) ம்கஷ் கணககு (ஈ) ்பாைன் நிறுவைம்

8.   முன் கூடடிச் செலுத்திய வாடை்க ஒரு
 (அ)  ச்பயரைவு கணககு (ஆ) ஆள்ொர கணககு
 (இ) சொத்துக கணககு (ஈ) பிரதிநிதித்துவ ஆள்ொர கணககு

9.  உரி்மயாைரால், வணிகத்திலிருந்து எடுககப்படும் சதா்க வரவு ்வககப்படும் கணககு
 (அ) எடுபபுகள் கணககு (ஆ) சராககக கணககு
 (இ) முதல் கணககு (ஈ) சகாள்முதல் கணககு

10.  இரட்டைப ்பதிவு மு்ையில் கணககுக்ைப ்பதிவு செய்யும் ்்பாது நடைவடிக்ககள் ்பாதிப்பது
 (அ) கு்ைந்த்படெம் இரணடு கணககுகள் (ஆ) ஒ்ர கணககில், சவவ்வறு ்ததிகளில்
 (இ) ஒ்ர கணககின் இரு ்பககஙகளில் (ஈ) கு்ைந்த ்படெம் மூன்று கணககுகள்

வி்ட
1. (ஈ) 2. (அ) 3. (ஈ) 4. (இ) 5. (அ) 6. (இ) 7. (ஆ) 8. (ஈ) 9. (ஆ) 10. (அ)

II   மிகக குறுகிய விைொககள்
1.  ஆதார ஆவணஙகள் என்ைால் என்ை?
2.  கணககியல் ெமன்்பாடு என்ைால் என்ை?
3.  பின்வருைவற்றிககாை ஏ்தனும் ஒரு நடைவடிக்க்யத் தருக.
 (அ) சொத்துககள் கு்ைதல் மற்றும் ச்பாறுபபுகள் கு்ைதல்
 (ஆ) ஒரு சொத்து அதிகரித்தல் மற்றும் மற்சைாரு சொத்து கு்ைதல்
4.  குறிப்்படடில் ்பதிவு செய்தல் என்்பதன் ச்பாருள் என்ை?
5.  சொத்து கணககு என்ைால் என்ை?
6.  ஆள்ொர கணககுகள் எவவாறு வ்கப்படுத்தப்படடுள்ைை?
7.  ச்பயரைவு கணககிற்காை கணககியல் விதி்யக கூறுக.
8.  இரட்டைப ்பதிவு கணககியல் மு்ையின் ச்பான்ைாை விதிக்ைத் தருக.

III   குறுகிய விைொககள்
1.  கணககியல் ெமன்்பாடடு மு்ையில் கணககுக்ை ்பதிவு செய்யும் மு்ையி்ை சுருககமாக 

விைககுக.
2. கணககு என்ைால் என்ை? கணககுக்ை வ்கப்படுத்தி, தகுந்த உதாரணஙகளுடைன் கூறுக.
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3. ஆள்ொர கணககின் மூன்று வ்கக்ைக கூறுக.
4. உரி்மயாைர ஆயுள்மீது செலுத்தப்படடை காபபீடடு மு்ைமம், கணககியலில் எவவாறு 

்பதியப்படுகிைது?
5. இரட்டைப்பதிவு கணககு மு்ையின் விதிகள் யா்வ?
6. குறிப்்படடில் ்பதிவு செய்யும் ்படிநி்ைக்ை விவரி.
7. இரட்டைப்பதிவு மு்ை என்ைால் என்ை? அதன் நன்்மக்ை எழுதுக.
IV   பயிறசி கணககுகள்
1. கணககியல் ெமன்்பாடடி்ை நிரபபுக

 (அ)   சொத்துகள் =   முதல்        +  ச்பாறுபபுகள்
   ` 1,00,000 =    ` 80,000     +    ?
 (ஆ)   சொத்துகள்      =  முதல்       +  ச்பாறுபபுகள்
   ` 2,00,000    =       ?            +  ` 40,000    
 (இ)   சொத்துகள் =    முதல்       +     ச்பாறுபபுகள்
     ? =    ` 1, 60,000    +    ` 80,000

2.  பின்வரும் நடைவடிக்ககளின் கணககியல் ெமன்்பாடடு வி்ைவுக்ை ்பதிவிடடு காடடுக.
 (அ)   இராஜ் ` 40,000 சராககத்துடைன் வணிகத்்தத் சதாடைஙகிைார.
 (ஆ) ` 30,000 ்வபபுத் சதா்கயுடைன் வஙகியில் கணககி்ை ஆரம்பித்தார.
 (இ)   ஹரி என்்பவரிடைமிருந்து ` 12,000ககு கடைனுககு ெரககு வாஙகப்படடைது. 
 (ஈ)   இராஜ் தமது சொந்த ்பயன்்பாடடிற்காக ` 1,000 எடுத்துகசகாணடைார.
 (உ) ்பற்று அட்டையி்ைப ்பயன்்படுத்தி ` 10,000-ககு அ்ைகைன்கள் வாஙகப்படடைது.
 (ஊ) முருகன் என்்பவருககு ெரககு விற்்ப்ை செய்யப்படடு, ` 6,000 ச்பைப்படடைது.
 (எ) அலுவைகத் ்த்வககாக வஙகியிலிருந்து ்பணம் எடுககப்படடைது ` 1,000.

3. பின்வரும் நடைவடிக்ககளின் கணககியல் ெமன்்பாடடி்ை தயார செய்க.
 (அ) முருகன் ` 80,000 ்பணத்துடைன் சதாழி்ைத் சதாடைஙகிைார.
 (ஆ) சராககத்திற்கு ெரககு வாஙகியது ` 30,000.
 (இ) சராககமாக வழஙகிய ெம்்பைம் ` 5,000.
 (ஈ) குமாரிடைமிருந்து ெரககு வாஙகியதற்கு, ்பணம் ் வபபு இயந்திரம் மூைமாக செலுத்தப்படடைது 

` 5,000.
 (உ) கூடுதல் முதல் இடடைது ` 10,000.

4.  பின்வருவைவற்றிற்காை கணககியல் ெமன்்பாடடு வி்ைவுகள் என்ை?
 (அ) சுனில், `1,40,000 சராககம் மற்றும் ` 60,000 மதிபபுள்ை ெரககுடைன் வியா்பாரத்்தத் 

சதாடைஙகிைார.
 (ஆ) ` 20,000 மதிபபுள்ை அ்ைகைன்க்ை சராககத்திற்கு வாஙகிைார.
 (இ) அ்ைகைன் மீது ்தய்மாைம் ` 800.
 (ஈ) வஙகியில் செலுத்தியது ` 40,000.
 (உ) இ்ணய வஙகி மூைமாக மின்கடடைணம் ` 500 செலுத்தப்படடைது.
 (ஊ) ` 10,000 மதிபபுள்ை ெரககுகள் ` 15,000ககு இரவியிடைம் விற்கப்படடைது.
 (எ) இரவியிடைம் இருந்து திரும்பிய ெரககின் மதிபபு  ` 7,500 (அடைககம் ` 5,000).
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5.  பின்வரும் நடைவடிக்ககளுககு கணககியல் ெமன்்பாடடி்ை உருவாககுக.
 (i) இரா்கஷ் ` 1,50,000 முதலுடைன் சதாழில் சதாடைஙகிைார.
 (ii) வஙகியில் இடடை சதா்க ` 80,000.
 (iii) ம்கஷிடைமிருந்து எடுபபு அட்டை மூைம் ெரககு வாஙகியது ` 25,000.
 (iv) 10,000 மதிபபுள்ை ெரககுகள் `14,000ககு ்மாகனிடைம் விற்்ப்ை செய்யப்படடைது. 

இத்சதா்கயி்ை அவர எடுபபு அட்டை மூைம் செலுத்திைார.
 (v) கா்ொ்ை மூைம் ச்பைப்படடை கழிவு ` 2,000 உடைைடியாக வஙகியில் வசூலிப்பதற்காக 

செலுத்தப்படடைது.
 (vi) அலுவைக  வாடை்க மின்ைணு ்பரிவரத்த்ைமூைம் செலுத்தியது ` 6,000. 
 (vii) இராமனுககு விற்ை ெரககின் மதிபபு ` 15,000-ல், ` 5,000 உடைைடியாக ்பணமாகப 

ச்பைப்படடைது.    
6. பின்வரும் நடைவடிக்கக்ைக சகாணடு கணககியல் ெமன்்பாடடி்ை உருவாககவும்.

 (i) சராககம் ` 80,000 மற்றும் ெரககுகள் ` 75,000 சகாணடு வியா்பாரம் சதாடைஙகப்படடைது.
 (ii) ெணமுகத்திற்கு கடைனுககு ெரககு விற்ைது ` 50,000.
 (iii) ெணமுகத்திடைமிருந்து ` 49, 000 ச்பற்றுக சகாணடு அவரது  கணககுத் தீரககப்படடைது.
 (iv) சகாடு்படை ்வணடிய ெம்்பைம் ` 3,000.
 (v) `1,000 மதிபபுள்ை ெரககுகள் சதாணடு நிறுவைத்திற்கு அளிககப்படடைது.
 (vi) காபபீடடு மு்ைமம் செலுத்தியது ` 3,000.
 (vii) முன்கூடடிச் செலுத்திய காபபீடடு மு்ைமம் ` 500.

7.  பின்வரும் நடைவடிக்கக்ை ஜவுளி வியா்பாரம் செய்யும் ம்ைாகர அவரகளின் குறிப்்படுகளில் 
்பதிவு செய்க

 2018 மாரச்  `
 1 ம்ைாகர வியா்பாரம் சதாடைஙக சகாணடு வந்த சராககம் 60,000
 2 சராககத்திற்கு அ்ைகைன் வாஙகியது 10,000
 3  சராககத்திற்கு ெரககு வாஙகியது                            25,000
 6 கம்ைசிடைமிருந்து கடைனுககு ெரககு வாஙகியது            15,000
 8 சராககத்திற்கு ெரககு விற்்ப்ை செய்தது   28,000
 10 ஹரிககு கடைனுககு ெரககு விற்்ப்ை செய்தது                  10,000
 14 கம்ைசிற்கு செலுத்திய சராககம்  12,000
 18 வாடை்க செலுத்தியது        500
 25 ஹரியிடைமிருந்து ச்பற்ை சராககம்      8,000
 28 சொந்தப ்பயன்்பாடடிற்காக ்பணம் எடுத்தது      4,000

8.  வாகை உதிரி ்பாகஙகள் விற்்ப்ை செய்யும் ெசிகுமாரின் ஏடுகளில் பின்வரும் நடைவடிக்ககளுககு 
குறிப்்படடு ்பதிவு தருக.

  2017 அக்டைா்பர `

 1  வியா்பாரம் சதாடைஙகுவதற்காக இடடை ெரககின் மதிபபு 40,000
 3 வணிகத்தில் இடடை சராககத்தின் மதிபபு  60,000
 4 அருளிடைமிருந்து கடைனுககு வாஙகிய ெரககின் மதிபபு  70,000
 6 அருளிற்கு திருபபிய ெரககின் மதிபபு  10,000 
 10 அருளின் கணககில் செலுத்திய சதா்க  60,000 
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 15 ெந்தருககு கடைனுககு விற்ை ெரககின் மதிபபு  30,000 
 18 ெந்தர திருபபி அனுபபிய ெரககின் மதிபபு   6,000
   20 ெந்தரிடைமிருந்து சராககம் ` 23,000 ச்பற்றுகசகாணடு  

அவரது கணககு முடிககப்படடைது 
 25 மின்ைனு ்பரிவரத்த்ை மூைம் ெம்்பைம்  வழஙகியது     2,000     
 30 ெசிகுமார தமது சொந்த ்பயன்்பாடடிற்காக எடுத்துக  

சகாணடை ெரககின் மதிபபு  10,000

9.  கணினி  வியா்பாரம் செய்யும்  இர்மஷின் குறிப்்படடில் பின்வரும் நடைவடிக்கக்ைப ்பதிவு செய்க.
 2018 மாரச்
 1 இர்மஷ், சராககம் ` 3,00,000, ெரககிருபபு ` 80,000 மற்றும்  

அ்ைகைன் ` 27,000 ஆகியவற்றுடைன் சதாழில் சதாடைஙகிைார.
 2 வஙகியில் ்பணம் செலுத்தியது ` 2,00,000.
 3 சஜயசைடசுமி அ்ைகைன் விற்்ப்ையகத்திடைம் இருந்து ` 28,000 மதிபபுள்ை 

அ்ைகைன்கள் கடைனுககு வாஙகப்படடைது.
 4 அ்ொகனிடைமிருந்து ` 5,000 மதிபபுள்ை ெரககுகள் எடுபபு அட்டை மூைமாக ்பணம் 

செலுத்தி வாஙகப்படடைது.
 5 குணாவிடைமிருந்து ` 10,000 மதிபபுள்ை ச்பாருடகள் இ்ணய வஙகி மூைம் ்பணம் 

செலுத்தி வாஙகப்படடைது. 
 6 கணணனிடைமிருந்து ` 20,000ககாை ெரககுகள் வாஙகப்படடு, அதற்காை சதா்க 

கடைன் அட்டை மூைம் செலுத்தப்படடைது.
 7 சியாம் என்்பவரிடைமிருந்து கடைனுககு ெரககு வாஙகியது ` 50,000.
 8 சியாம் எழுதிய மாற்றுச்சீடடு ஏற்கப்படடைது ` 50,000.
 9 சஜயசைடசுமி அ்ைகைன் விற்்ப்ையகத்திற்கு செலுத்த ்வணடிய சதா்க்ய 

்பாதி கா்ொ்ை மூைம் செலுத்தப்படடைது.
 10 சியாமின் மாற்றுச்சீடடிற்காை ்பணம் செலுத்தப்படடைது.

10.  பின்வரும் நடைவடிக்கக்ை இராஜா ்ஹாடடைலின் குறிப்்படுகளில் ்பதிவு செய்க.
 ஜைவரி  `

 1 சராககத்துடைன் சதாழில் சதாடைஙகியது 3,00,000
 2 ராஜுவிடைமிருந்து கடைன் சகாள்முதல் செய்தது  1,00,000
 3 வஙகியில் சராககம் செலுத்தியது  2,00,000
 20 வஙகியில் கடைன் ச்பற்ைது  1,00,000
 22 சொந்த உ்ப்யாகத்திற்காக வஙகியிலிருந்து ்பணம் எடுத்தது  800
 23 ராஜுவிற்கு ்தசிய மின்ைனு  ்பணப்பரிமாற்ைம் மூைமாக  

சராககம் செலுத்தி கணககு தீரககப்படடைது  99,000 
 25 உரி்மயாைரின் ெஙக உறுபபிைர ெந்தா கா்ொ்ை மூைம்  

செலுத்தியது 200
 26 உரி்மயாைரின் வீடடிற்காை மின் கடடைணம் எடுபபு  

அட்டை மூைம் செலுத்தியது  2,000
 31 அைககடடை்ை அ்மபபிற்கு மதிய உணவு இைவெமாக வழஙகியது  1,000
 31 வஙகி வசூலித்த ்பாதுகாபபு ச்படடைக வாடை்க  1,000    
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11.  ஷியாம் எனும் எழுதுச்பாருள் வியா்பாரியின் குறிப்்படடில் 2017 ஆகஸ்ட மாதத்திற்குரிய  
நடைவடிக்கக்ை ்பதிவு செய்க.

 1 சராககம் ` 4,00,000 மற்றும் ெரககிருபபு ` 5,00,000 -த்துடைன் சதாழில் சதாடைஙகியது.
 2 A என்்பவருககு ெரககு விற்்ப்ை செய்து நிகழ ்நர சமாத்த தீரவகம் (RTGS) மூைமாக 

சராககம் ச்பற்ைது ` 2,50,000.
 3 Z  என்்பவருககு கடைன் விற்்ப்ை செய்தது ` 20,000.
 5 Z  என்்பவர மீது எழுதிய ` 20,000ககாை மாற்றுச் சீடடி்ை அவர ஏற்பு செய்தார. 
 8 Z என்்பவரிடைமிருந்து ச்பற்ை மாற்றுச்சீடடு வஙகியில் தள்ளு்படி செய்தது ` 19,000. 
 10 M என்்பவருககு கடைன் விற்்ப்ை செய்தது  ` 12,000.
 12 மாதிரி ெரககுகள் இைவெமாக சகாடுத்தது ` 2000.
 16 அலுவைகத் ்த்வககாக ெரககுகள் எடுத்தது  ` 5,000.
 17 M என்்பவர சநாடிபபு நி்ைய்டைந்ததால், ஒரு ரூ்பாய்ககு 80 காசுகள்  வீதம் சராககம் 

ச்பற்று, அவர கணககுத் தீரககப்படடைது.
 20 வஙகியில் தள்ளு்படி செய்த Z என்்பவரின் மாற்றுச்சீடடு மறுககப்படடைது.

12.  ்மரி என்ை அரிசி வியா்பாரி கடைந்த ஐந்து ஆணடுகைாக சதாழில் நடைத்தி வருகிைார.  அவரு்டைய 
குறிப்்படடில் 2018 மாரச் மாதத்திற்காை நடைவடிக்கக்ை ்பதிவு செய்க.

 மாரச்   `

 1 சிபி என்்பவரிடைமிருந்து அரிசி மூட்டைகள் கடைன் சகாள்முதல் செய்தது   20,000
 2 இ்ணய வஙகி மூைமாக மின்கடடைணம் செலுத்தியது    500
 3 சிபியிடைமிருந்து வாஙகிய ெரககு  திருபபி அனுப்பப்படடைது  5,000
 4 சொந்தப ்பயன்்பாடடிற்காக எடுத்த அரிசி மூட்டைகள் மதிபபு  1,000
 5 விைம்்பரக கடடைணம் செலுத்தியது  2,000
 6 ம்ைா என்்பவருககு ெரககு கடைனுககு விற்ைது  20,000
 7 ம்ைா என்்பவரால்  ெரககு திருபபியனுப்பப்படடைது 5,000
 8 ம்ைாவிடைமிருந்து ச்பை ்வணடிய சதா்க மின்ைணு 

்பணப்பரிமாற்ைம் மூைமாக ்பணம் ச்பைப்படடைது

 மைொணேர் ப�யல்பொடு
பினேரும் குறிப்வபட்டுப் பதிவுகளில் விடுபட்ட தகேல்க்ள நிரப்புக

�ொள் விேரம் வப.ப.எ. பறறு ` ேரவு `

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .க/கு
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .க/கு
(சராககத்திற்கு சகாள்முதல் செய்தது)

்ப   ---------
---------

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .க/கு                           

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .க/கு                           
        நிஹா க/கு
(` 18,800 ச்பற்றுகசகாணடு நிஹாவின்  
` 19,000 ற்காை க/கு தீரககப்படடைது)

்ப
்ப

---------
---------

---------
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 மைொணேர் ப�யல்பொடு
பினேரும் குறிப்வபட்டுப் பதிவுகளுககொை விளககககுறிப்பு தருக

ஷியொம் எனபேரின ஏடுகளில் குறிப்வபட்டுப் பதிவுகள் 
�ொள் விேரம் வப.ப.எ. பறறு ` ேரவு `
2018

ஏபரல்     1
சராககக க/கு                         
       ஷியாம் முதல் க/கு
(................................................................................)

்ப  3,00,000
3,00,000

2 வஙகி க/கு       
       சராககக க/கு
(................................................................................)

்ப 2,70,000
2,70,000

பியரலிடைா என்்பவர ஒரு மின்ைனு ச்பாருள்கள் வாஙகி விற்கும் வியா்பாரி. அவர 
இரட்டைப்பதிவு மு்ையில் தைது கணக்கடுக்ை ்பராமரித்து வருகிைார. 
சராககம் மற்றும் கடைன் அடிப்ப்டையில் ச்பாருடக்ை வாஙகி விற்்ப்ை செய்கிைார.  

ெரககுகள் நல்ை நி்ையில் இல்ைாத ்்பாது, அத்ை ெரககளித்தவருககு திருபபி அனுபபுகிைார.  
அது ்்பாை்வ தான் விற்ை ெரககாைது நல்ை நி்ையில் இல்்ைசயை வாடிக்கயாைரால் 
திருபபியனுப்பப்படும் ்்பாது அவற்்ை ச்பற்றுக சகாள்கிைார.
தன்னு்டைய வணிகத்திற்காக வஙகியில் கணககி்ை ்பராமரித்து வருகிைார. சராககம் 
ச்பறுவ்தயும் செலுத்துவ்தயும் வஙகி மூைமாக ்மற்சகாள்கிைார.
பின்வருவைவற்்ை விவாதிககவும்:
• அவர ஏன் இரட்டைப ்பதிவு மு்ையில் கணக்கடுக்ை ்பராமரிகக ்வணடும்?
• அ்ைத்து வணிக அ்மபபுகளும் கடைன் நடைவடிக்ககளில் ஈடு்படடுள்ைைவா?
• சராகக நடைவடிக்ககளில் மடடும் ஈடு்படும் சிை வணிக அ்மபபுக்ை ்பற்றி நீஙகள் சிந்திகக 

முடியுமா?
• பியரலிடைா, வணிகத்திற்சகை தனியாை வஙகி கணககி்ை ்வத்திருகக ்வணடியது 

அவசியமா?
• அவர, தமது வணிக நடைவடிக்ககளுககு தன்னு்டைய சொந்த வஙகி கணககி்ை 

்பயன்்படுத்திைால் என்ை நிகழும்?
• நிகழவாய்வில் ்பயன்்படுத்தப்படடுள்ை  வணிக ஆவணஙகள் யா்வ?
• பியரலிடைாவின் வணிகத்திலுள்ை சிை சொத்துகள் மற்றும் ச்பாறுபபுகள் குறித்து உஙகைால் 

சிந்திகக முடிகிைதா?

நிகழவாய்வு

பதொடர் ஆய்விறகு
சிறு வணிக நிறுவைஙகளில் அ்ைத்து கணககுகளும் முழு்மயாக ்பராமரிககப்படுவதில்்ை.  

அத்த்கய, வணிக நிறுவைஙகளின் இைா்பம் அல்ைது நடடைத்்த கணககிடை முடியுமா? எவவாறு?

பொர்்ே
1.  M C Shukla, T S Grewal and S C Gupta, Advanced Accounts, 19th ed., 2017, S.Chand Publishing, New Delhi.
2.  R L Gupta and V K Gupta, Financial Accounting, 11th ed., 2014, Sultan Chand and Sons, New Delhi.
3. S P Jain and K L Narang, Advanced Accountancy Vol – I, 2016, Kalyani Publishers, New Delhi.
4. Dalston L Cecil and Jenitra L Merwin, Financial Accounting, 3rd ed., 2017, Learntech Press, Trichy.
5. Fundamentals of Accounting, 2017, The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi.
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அலகு 4

பேபேடு

4.1 அறிமுகம்
4.2 பேபேட்டின் ேயன்ேபாடுகள்
4.3 பேபேட்டுக் கணக்கின் ேடிவம்
4.4 குறிபபேட்டிற்கும் பேபேட்டிற்கும் உள்்ள 

பவறுேபாடுகள்
4.5 குறிபபேட்டிலிருந்து பேபேட்டிற்கு 

எடுத்தெழுதும் முறை
4.6 பேபேட்டுக் கணக்குகற்ள இருபபுக் 

கட்டுதெல்

பேொருளடக்கம்

 ்கற்றல் ப�ொக்கங்கள்
மபாணவரகள்
• பேபேட்டின் ்ேபாருள் ேற்றி புரிந்து 

்கபாள்ளுதெல்

• பேபேட்டில் எடுத்தெழுதும் நறைமுறை 
ேற்றி புரிந்து ்கபாள்ளுதெல். 

• குறிபபேட்டிலிருந்து பேபேட்டுக்கு 
எடுத்தெழுதுதெல் மற்றும் 
இருபபுக்கட்டுதெல் ேற்றி அறிதெல்

 

பேபேடு கற்ேதெற்கு முன் கீழக்கணைவற்றை 
நிறைவு கூை பவணடும்:
• கணக்குகற்ள வறகபேடுததுதெல் 
• இேட்றைபேதிவு கணக்பகடுகள் 

ேேபாமரிபபின் ்ேபான்ைபாை விதிகள்
• நைவடிக்றககற்ளக் குறிபபேட்டில் 

ேதியும் ேடிநிறை, முறைகள் மற்றும் 
குறிபபேட்டிறைத தெயபாரிததெல்

பெரிந்து ப்கொள்ள பேண்டிய 
முககிய ப�ொற்கள்

• பேபேடு 
• பேபேட்டில் எடுத்தெழுதுதெல்
• பேபேட்டிறை இருபபுக்கட்டுதெல்
• ேற்று இருபபு
• வேவு இருபபு

நினைவு கூ்ற பேண்டிய 
்கருத்து்கள்
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4.1 அறிமு்கம்

 மொணேர் ப�யல்ேொடு

சிந்ெனைககு: ஒரு வியபாேபாரி சேக்குகற்ள ்ேபாக்கததிற்கும், கைனிற்கும் விற்ேறை ்சய்கிைபார. 
்ேரும்ேபாைபாை சேக்குகள் கைனுக்கு விற்ேறை ்சய்யபேடுகிைது. உரிறமயபா்ளருக்கு யபார, 
எவவ்ளவு ேணம் தெே பவணடும் என்ேது குறிதது சரியபாக நிறைவில்றை. இது ்தெபாைரேபாக தெகவல் 
்ேை ஏபதெனும் விறேவபாை வழி உணைபா?

↓

↓

�டேடிகன்க்கள்

குறிபபேடு / துனண ஏடு்கள்

பேபேடு

பேபேடு என்ேது ஆள்சபார, ்சபாததுகள், ்ேபாறுபபுகள், ்சைவுகள் 
மற்றும் வருமபாைம் ஆகிய கணக்குகளில் இைம்்ேற்றுள்்ள 
மற்றும் ஒரு குறிபபிட்ை கபாைததிற்குரிய ்தெபாைரபுறைய அறைதது 
நைவடிக்றககற்ளயும் ஒன்று திேட்டி அதென் இறுதி விற்ளறவக் 
கபாட்ைக்கூடிய ஒரு ்தெபாகுபபு அறிக்றகயபாகும். குறிபபேட்டு 
ேதிவு ்சய்யபேட்ை நைவடிக்றககளிலிருந்து பேபேட்டுக் 
கணக்கு தெயபாரிக்கபேடுகின்ைது. பேபேடு ஒரு முதென்றமயபாை 
கணக்பகைபாக கருதெபேடுகிைது. இது ஆள்சபார, ்சபாதது மற்றும் 
்ேயே்ளவுகணக்குகள் ஆகிய எல்ைபா கணக்குகற்ளயும் 
உள்்ளைக்கிய ஒரு ஏைபாகும். ஒவ்வபாரு கணக்கின் இருபறேயும் பேபேட்டிலிருந்து கணக்கிைைபாம். 
பேபேட்டுக் கணக்குகள் குறிபபேட்டுப ேதிவிலிருந்து தெயபாரிக்கபேடுகின்ைை.
ஒரு குறிபபிட்ை கபாைததிற்குரிய ேல்பவறு கணக்குகளில் உள்்ள நைவடிக்றககளின் இறுதி 
விற்ளறவ பேபேட்டின் இருபபு கபாட்டுகிைது.  அதெபாவது, கைனீந்பதெபாருக்கு ்சலுததெ பவணடிய இறுதி 
்தெபாறகறயயும் மற்றும் கைைபாளிகளிைமிருந்து ்ேைபவணடிய இறுதி ்தெபாறகறயயும் ஆள்சபார 
கணக்குகள் கபாணபிக்கும். அபதெபேபான்று, ்சபாததுக்கணக்குகள் அறைதது ்சபாததின் மதிபறேயும், 
்ேயே்ளவுக் கணக்குகள் அறைதது வருமபாைஙகற்ளயும் மற்றும் ்சைவுகற்ளயும் கபாணபிக்கும். 
பேபேட்டுக் கணக்குகள் கபாட்டும் இருபபுகளிலிருந்து நிதிநிறை அறிக்றககற்ளயும் தெயபாரிக்கைபாம்.
பேபேடுகற்ள வணிக நிறுவைஙகள் தெடிததெ அட்றை ்கபாணை ஏைபாகபவபா அல்ைது தெனிததெனி 
தெபாள்கற்ளக் ்கபாணை தெடிததெ அட்றைகளுக்கிறைபய பகபாரக்கபேட்ை ஏைபாகபவபா ேேபாமரிக்கைபாம். 
்ேபாதுவபாக ஒரு ேக்கம் அல்ைது ஒரு தெபாள் ஒரு கணக்கிற்கு ஒதுக்கபேட்டிருக்கும். பேபேட்டின் 
்தெபாைக்கததில் ஒரு அட்ைவறணத தெேபேட்டிருக்கும்.  அதில் பேபேட்டில் அைஙகியுள்்ள கணக்குகள் ேற்றிய 
விவேஙகள் அதெபாவது அக்கணக்கிற்குரிய குறியீடு, ேக்க எண பேபான்ைறவ ்கபாடுக்கபேட்டிருக்கும். 
கணினி முறையில் கணக்குேதிவியல் பின்ேற்ைபேடும்பேபாது, வணிக நைவடிக்றககற்ள குறிபபேட்டில் 
ேதிவு ்சய்துவிட்ைபால், பேபேட்டுக் கணக்கு தெபாைபாகபவ தெயபாரிக்கபேட்டுவிடும்.

4.2. பேபேட்டின் ேயன்ேொடு்கள்
பேபேட்டின் ேயன்ேபாடுகள் பின்வருமபாறு:
(i) ஒரு குறிபபிட்ட ்கணகன்க ேறறிய ெ்கேல்்கனள உடைடியொ்க பே்ற முடிகி்றது.
விற்ேறை, ்கபாள்முதெல், இயந்திேம் பேபான்ை, ஒரு குறிபபிட்ை கணக்கு சம்ேந்தெமபாை அறைதது 
தெகவல்கற்ளயும் ேபாரததெ உைபைபய ்தெரிந்து ்கபாள்வதெற்கு பேபேடு உதெவுகிைது. உதெபாேணமபாக, ஒரு 
கைைபாளியுைன் ேல்பவறு நைவடிக்றககள் ஏற்ேட்டிருக்கும் பேபாது அவரிைமிருந்து ்ேைபேை பவணடிய 
நிகே ்தெபாறகறய பேபேட்டுக் கணக்கிலிருந்து அறிந்து ்கபாள்்ளைபாம். 
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(ii) ேணி்க �டேடிகன்க்கனளக ்கட்டுபேடுத்துெல்
பேபேட்டுக் கணக்குகளிலிருந்து எடுக்கபேட்ை இருபபுகளிலிருந்து, கணக்குகளின் இருபபுகற்ள 
முழுவதுமபாக ேகுபேபாய்வு ்சய்ய முடியும். அதென்மூைம் வணிக நைவடிக்றககற்ளக் கட்டுபேடுததெ 
முடியும்.
(iii) இருபேொய்வு ெயொரிக்க முடிகி்றது
பேபேட்டுக் கணக்குகளின் இருபபுகற்ளக் ்கபாணடு இருபேபாய்வு தெயபாரிக்க முடியும். அதென் வபாயிைபாக 
குறிபபேடு மற்றும் பேபேட்டில் உள்்ள கணக்கியல் ேதிவுகளின் கணக்கீட்டுச் சரிததென்றமறய அறிய 
முடிகிைது.
(iv) நிதிநினல அறிகன்க்கனளத் ெயொரிக்க உெவுகி்றது
பேபேட்டுக் கணக்குகளின் இருபபுகற்ளக் ் கபாணடு நிதிநிறை அறிக்றககள் தெயபாரிக்க முடியும். அதென் 
மூைம் வணிகததின் நிகே இைபாேம் அல்ைது நட்ைதறதெயும் மற்றும் வணிகததின் நிதிநிறைறமறயயும் 
அறிந்து ்கபாள்்ள உதெவுகிைது.

4.3 பேபேட்டுக ்கணககின் ேடிேம்
‘T’ வடிவததில் பேபேட்டுக் கணக்குகள் தெயபாரிக்கபேடுகின்ைை. இது இரு ேகுதிகற்ளக் ்கபாணைது. 
இைது ேக்கம் ேற்று ேக்கம் எைவும், வைது ேக்கம் வேவு ேக்கம் எைவும் பிரிக்கபேடுகிைது. ஒவ்வபாரு 
ேக்கததிற்கும் நபான்கு ேததிகள் உள்்ளை. கணக்கின் ்ேயர அல்ைது தெறைபபு, அக்கணக்கின் பமல் 
றமயபேகுதியில் எழுதெபேட்டு, அக்கணக்கின் முழு விவேஙகளும் பேபேட்டில் ேதிவு்சய்யபேடுகின்ைை. 
ஒரு பேபேட்டுக் கணக்கின் ேடிவம் கீபே தெேபேட்டுள்்ளது:

ே ்கணககின் பேயர் ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ. பெொன்க ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ. பெொன்க ` 

ேடிவததில் குறிபபிட்டுள்்ள ேததிகளின் வி்ளக்கதறதெ கீழ கபாணபேபாம்.
�ொள்: நைவடிக்றககள் நிகழந்தெ நபாற்ள இபேததியில் ேதிவு ்சய்ய பவணடும்.
விேேம்: ேற்று ்சய்யபேட்ை அல்ைது வேவு ்சய்யபேட்ை கணக்கின் ்ேயறே விவேபேததியில் ேதிவு 
்சய்ய பவணடும். 
குறிபபேட்டுப ேக்க எண் (கு.ே.எ): கு.ே.எ. என்ேது குறிபபேட்டுப ேக்க எண என்ேதென் சுருக்கமபாகும். 
குறிபபிட்ை ேதிவு, குறிபபேடு  அல்ைது துறண ஏட்டில் எந்தெப ேக்கததிலிருந்து எடுத்தெழுதெபேட்டுள்்ளபதெபா 
அந்தெப ேக்க எணறண இபேகுதியில் குறிபபிை பவணடும்.
பெொன்க: அக்கணக்கிற்குரிய ்தெபாறகயிறை இபேததியில் எழுதெ பவணடும்.
4.4 குறிபபேட்டிறகும் பேபேட்டிறகும் உள்ள பேறுேொடு்கள்
பின்வருவை குறிபபேட்டிற்கும் பேபேட்டிற்கும் உள்்ள பவறுேபாடுகள்

அடிபேனட குறிபபேடு பேபேடு
1. ேதிவு ்சய்தெல் நைவடிக்றககள் நிகழந்தெ 

உைன் குறிபபேட்டில் 
ேதிவு்சய்யபேடும்.

குறிபபேடு தெயபாரிததெ அபதெ நபாளில் அல்ைது 
துறண ஏடுகள் ேேபாமரிதது வந்தெபால், 
ஒரு குறிபபிட்ை கபாைததின் இறுதியில் 
அதெபாவது வபாேததின் கறைசி நபாள் 
அல்ைது இரு வபாேஙகளுக்கு ஒருமுறை 
பேபேட்டில் எடுத்தெழுதெபேடும்.
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2.  ேதிவு ்சய்யும் 
நிறை

குறிபபேட்டில் ேதிவது முதெல் 
நிறையபாகும்.

குறிபபேட்டில் ேதிந்தெ பிைகு பேபேடு 
தெயபாரிபேதெபால், இது இேணைபாவது 
நிறையபாகும்.

3.  ேதிவு ்சய்யும் 
வரிறச

குறிபபேட்டில் நைவடிக்றககள் 
நிகழந்தெ வரிறசபேடி 
அதெபாவது நைவடிக்றககள் 
நிகழந்தெ நபாளின்ேடி ேதிவு 
்சய்யபேடுகிைது.

கணக்குகளின் வரிறசபேடி பேபேட்டில் 
ேதிவுகள்  ்சய்யபேடுகின்ைை.

4. வழிமுறை குறிபபேட்டில் ேதிவு்சய்வறதெ 
குறிபபேட்டில் ேதிவு ்சய்தெல் 
என்கிபைபாம்.

பேபேட்டில் ேதிவு ்சய்வறதெ 
எடுத்தெழுதுதெல் என்கிபைபாம்.

5.  இருபேபாய்வு 
தெயபாரிக்க உதெவுதெல்

குறிபபேட்டில் ேதியபேட்டுள்்ள 
்தெபாறககற்ளக் ்கபாணடு 
இருபேபாய்வு தெயபாரிக்க 
இயைபாது.

பேபேட்டுக் கணக்குகளின் மூைம் 
கிறைக்கப்ேற்ை இருபபுகப்ள இருபேபாய்வு 
தெயபாரிக்க அடிபேறையபாகிைது.

6.  ேதிவிற்கபாை 
ஆதெபாேம் 

ஆதெபாே ஆவணஙகற்ள 
அடிபேறையபாகக் ்கபாணடு 
குறிபபேட்டுபேதிவுகள் 
்சய்யபேடுகின்ைை.

குறிபபேட்டுப ேதிவுகற்ளக் ்கபாணடு 
பேபேடு தெயபாரிக்கபேடுகிைது.

7. நிகே இருபபு குறிபபேட்டிறைக் ்கபாணடு 
ஒரு கணக்கின் நிகே 
இருபபிறை அறிய முடியபாது.

பேபேட்டிறைக் ்கபாணடு ஒரு 
கணக்கின் நிகே இருபபிறை 
அறியைபாம்.

4.5 குறிபபேட்டிலிருந்து பேபேட்டிறகு எடுத்பெழுதும் முன்ற
குறிபபேட்டில் ேதிவபாகி உள்்ள நைவடிக்றககளின் ேற்று மற்றும் வேவு இைஙகற்ள பேபேட்டில் 
உள்்ள கணக்குகளுக்கு மபாற்ைம் ்சய்வது எடுத்தெழுதுதெல் எைபேடும். அவவபாறு குறிபபேட்டிலிருந்து 
பேபேட்டிற்கு எடுத்தெழுதும் வழி முறை கீபே ்கபாடுக்கபேட்டுள்்ளது.
(அ) குறிபபேட்டில் ேற்று றவக்கபேட்டுள்்ள கணக்றக கபாணக.  அக்கணக்கு ஏற்கைபவ 

துவஙகபேைவில்றை என்ைபால் அபபேபேட்றை துவக்க பவணடும். கணக்கின் ்ேயறே 
பமல்ேகுதியின் நடுவில் எழுதெ பவணடும். ஏற்கைபவ அக்கணக்கு ்தெபாைஙகபேட்டிருந்தெபால், 
பேபேட்டு அட்ைவறண மூைம் ்தெரிந்து ்கபாள்்ளவும். இபபேபாது பேபேட்டுக் கணக்கின் 
ேற்றுபேக்கததில் ேதிவுகற்ள பமற்்கபாள்்ளவும்.

(ஆ)  கணக்கின் ேற்றுபேக்கததில் நபாள் ேததியில் நைவடிக்றக நிகழந்தெ நபாற்ளக் குறிபபிை பவணடும்.
(இ)  விவேபேததியில், குறிபபேட்டில் வேவு றவக்கபேட்டுள்்ள கணக்கின் ்ேயறேப ேதிய பவணடும்.
(ஈ)  குறிபபேட்டில் ேற்றுத ்தெபாறக ேததியில் உள்்ள இக்கணக்கிற்குரிய ்தெபாறகயிறை, ்தெபாறகப 

ேததியில் ேதிய பவணடும்.
(உ)  குறிபபேட்டில் வேவு றவக்கபேட்டுள்்ள கணக்றக கணைறியவும். அவவபாறு இல்றை என்ைபால் 

அக்கணக்றக பேபேட்டில் புதிதெபாக துவஙக பவணடும். கணக்கின் ்ேயறே பமல் ேகுதியின் 
நடுவில் எழுதெ பவணடும். ஏற்கைபவ அக்கணக்கு ்தெபாைஙகபேட்டிருந்தெபால், பேபேட்டின் 
அட்ைவறண மூைம் அக்கணக்றக ் தெரிந்து ் கபாள்்ள பவணடும். இபபேபாது பேபேட்டுக் கணக்கின் 
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வேவுப ேக்கததில் ேதிவுகற்ள பமற்்கபாள்்ளவும். நைவடிக்றக நிகழந்தெ நபாற்ள, நபாள் ேததியில் 
ேதிய பவணடும். குறிபபேட்டில் ேற்று றவக்கபேட்டுள்்ள கணக்கின் ்ேயறே, விவேபேததியில் 
எடுதது எழுதெ பவணடும். அதெற்குரிய ்தெபாறகறய ்தெபாறகப ேததியில் எழுதெ பவணடும்.

குறிபபு: தெறைபபில் எழுதெபேட்டுள்்ள ஒரு கணக்கின் ்ேயர விவேபேததியில் அபதெ கணக்கில் 
எபபேபாதும் இைம் ்ேைபாது. அக்குறிபபேட்டில் இைம் ்ேற்றுள்்ள மற்்ைபாரு கணக்கின் ்ேயறேததெபான் 
விவேபேததியில் எழுதெ பவணடும்.

 மொணேர் ப�யல்ேொடு
சிந்ெனைககு: குறிபபேட்டிலிருந்து பேபேட்டில் எடுதது எழுதும் ் ேபாழுது ஒரு கணக்கின் ேற்று அல்ைது 
வேவு இைஙகள் ஏபதெனும் விடுேட்டுபபேபாைபால் என்ை நைக்கும்?

எடுத்துக்கொட்டு 1

கீழக்கபாணும் நைவடிக்றககற்ளக் குறிபபேட்டில் ேதிவு ்சய்து, அவற்றை பேபேட்டில் எடுதது எழுதுக.
2017
ஜூன் 1 ேபாசு  ்ேபாக்கததுைன் ்தெபாழில் ்தெபாைஙகியது ` 50,000
 4 ்ேபாக்கம் ்சலுததி அறைகைன் வபாஙகியது ` 6,000
 7 ஹரிஸ் என்ேவரிைமிருந்து இயந்திேம் ஒன்றை கைைபாக வபாஙகியது ` 10,000
 10 ்ேபாக்கம் ்சலுததி சேக்குகள் வபாஙகியது ` 4,000
  18 கபாபபீட்டு முறைமம் ்சலுததியது ` 100
தீர்வு

ேொசு என்ேேேது ஏடு்களில் குறிபபேட்டுபேதிவு்கள்
�ொள் விேேம் பே.ே.எ. ேறறு ` ேேவு ` 

2017
ஜூன்     1

்ேபாக்கக் க/கு ே
   ேபாசு முதெல் க/கு
(்தெபாழில் ்தெபாைஙகியது)

50,000
50,000

     4 அறைகைன் க/கு ே
   ்ேபாக்கக் க/கு
(அறைகைன் ்ேபாக்கததிற்கு வபாஙகியது)

6,000
6,000

     7 இயந்திேம் க/கு ே
   ஹரிஸ் க/கு
(ஹரிஸிைமிருந்து இயந்திேம் கைனுக்கு வபாஙகியது)

10,000
10,000

   10 ்கபாள்முதெல் க/கு ே
    ்ேபாக்கக் க/கு
(சேக்குகள் ்ேபாக்கததிற்கு வபாஙகியது)

4,000
4,000

   18 கபாபபீட்டு முறைமம்  க/கு ே
    ்ேபாக்கக் க/கு
(கபாபபீட்டு முறைமம்  ்சலுததியது)

100
100
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பேபேட்டுக ்கணககு்கள்
ே பேொக்கக ்கணககு ே

�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2017
ஜூன் 1 ேபாசு முதெல் க/கு 50,000

2017
ஜூன் 4
    10
    18

அறைகைன் க/கு
்கபாள்முதெல் க/கு
கபாபபீட்டு முறைமம் க/கு

6,000
4,000

100

ே ேொசு முெல் ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2017
ஜூன் 1 ்ேபாக்கக் க/கு 50,000

ே அன்ற்கலன் ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2017
ஜூன் 4 ்ேபாக்கக் க/கு 6,000

ே இயந்திேக ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2017
ஜூன் 7 ஹரிஸ் க/கு 10,000

ே ஹரிஸ் ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2017
ஜூன் 7 இயந்திேம் க/கு 10,000

ே ப்கொள்முெல் ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2017
ஜூன் 10 ்ேபாக்கக் க/கு 4,000

ே ்கொபபீட்டு முனைமம் ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2017
ஜூன் 18 ்ேபாக்கக் க/கு 100

4.5.1 பெொடக்கபேதிவினை பேபேட்டில் எடுத்பெழுதுெல்
ஏற்கைபவ நறை்ேற்றுக் ்கபாணடிருக்கக் கூடிய வணிக நிறுவைஙகளில், ்சன்ை ஆணடின் 
இறுதியில் முடிக்கப்ேைபாதெ கணக்குகளின் இருபபுகற்ள நைபபு நிதியபாணடின் துவக்கததில், 
கணக்பகடுகளில் ்கபாணடுவே ்தெபாைக்கபேதிவு ்சய்யபேடுகிைது. ்சன்ை ஆணடில் முடிக்க்ேைபாதெ 
கணக்குகள் என்ேது இருபபு நிறைக் குறிபபில் பதெபான்ைக் கூடிய கணக்குக்ளபாை முதெல், ்ேபாறுபபுகள் 
மற்றும் ்சபாததுகள்  என்ேவைவபாகும்.  ்தெபாைக்கபேதிவு கீழக்கணைவபாறு ேதியபேடுகிைது:
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 ்சபாததுக்கள் க/கு (தெனிததெனிபய)         ே xxx
 ்ேபாறுபபுகள் க/கு (தெனிததெனிபய)  xxx
 முதெல் க/கு  xxx
ஒவ்வபாரு பேபேட்டுக் கணக்குகளிலும் ்தெபாைக்கப ேதிவிறைத தெனிததெனிபய எடுதது எழுதும் 
்ேபாழுது இருபபு கீழ  ் கபாணடுவேபேட்ைது (இருபபு கீ/்கபா)  என்ை ேதெததிறைப ேயன்ேடுததெ பவணடும்.  
்தெபாைக்கபேதிவிறை ேதிவு ்சய்யும் ேடிநிறைகற்ள பின்வருமபாறு அறியைபாம்.
ேடிநினல 1   : ்தெபாைக்கபேதிவில் ேற்று ்சய்யபேட்ைறவகள் அதெற்குரிய பேபேட்டுக் கணக்கில் 

ேற்றுபேக்கததில் எடுதது எழுதெபேை பவணடும்.  விவேபேததியில் ‘இருபபு கீ/்கபா‘  
என்று எழுதி, அதெற்குரிய ்தெபாறகயிறை ்தெபாறகபேததியில் எழுதெ பவணடும். அந்தெ 
நிதிஆணடின் ்தெபாைக்க நபாள், நபாள் ேததியில் எழுதெ பவணடும்.

ேடிநினல 2 : ்தெபாைக்கபேதிவில் வேவு ்சய்யபேட்ைறவகள் அதெற்குரிய பேபேட்டு கணக்கில் வேவுப 
ேக்கததில் எடுதது எழுதெபேை பவணடும்.  விவேபேததியில் ‘இருபபு கீ/்கபா’  என்று எழுதி 
அதெற்குரிய ்தெபாறகயிறை ்தெபாறகபேததியில் எழுதெ பவணடும்.  நபாள் ேததியில் அந்தெ 
நிதிஆணடின் ்தெபாைக்க நபாற்ள எழுதெ பவணடும்.

எடுத்துக்கொட்டு 2

பின்வரும் ்தெபாைக்கபேதிவிறைக் ்கபாணடு ஜபாய் என்ேவரின் ஏடுகளில் முக்கிய பேபேட்டுக் 
கணக்கிறைத தெயபாரிக்கவும்.

ஜபாய் என்ேவரின் ஏடுகளில் 
குறிபபேட்டுபேதிவுகள்

�ொள் விேேம் பே.ே.எ. ேறறு ` ேேவு ` 

2017
ஜை        1 ்ேபாக்கக் க/கு ே

சேக்கிருபபு க/கு ே
பசபாகன் க/கு ே
அறைகைன் க/கு                ே
  ேபாம் க/கு
  ஜபாய் முதெல் க/கு
(்சன்ை ஆணடின் ்சபாததுகள் மற்றும் ்ேபாறுபபுகள் 
கணக்கில் ்கபாணடுவேபேட்ைது)

45,000
50,000
35,000
50,000

20,000
1,60,000

தீர்வு பேபேட்டுக ்கணககு்கள்
ே பேொக்கக ்கணககு ே

�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2017
ஜை  1 இருபபு கீ/்கபா 45,000

ே �ேககிருபபு ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2017
ஜை  1 இருபபு கீ/்கபா 50,000
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ே ப�ொ்கன் ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2017
ஜை  1 இருபபு கீ/்கபா 35,000

ே அன்ற்கலன் ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2017 
ஜை  1

 
இருபபு கீ/்கபா

 
50,000

ே ேொம் ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2017 
ஜை    1

 
இருபபு கீ/்கபா

 
20,000

ே ஜொயின் முெல் ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2017 
ஜை    1

 
இருபபு கீ/்கபா

 
1,60,000

4.5.2 கூட்டுக குறிபபேட்டுப ேதிவு்கனள எடுத்பெழுதுெல்
ஒரு குறிபபேட்டுபேதிவு ஒன்றுக்கு பமற்ேட்ை ேற்று இைஙகற்ளபயபா அல்ைது ஒன்றுக்கு பமற்ேட்ை 
வேவு இைஙகற்ளபயபா அல்ைது இேணறையுபமபா ்கபாணடிருந்தெபால் அது கூட்டுக் குறிபேட்டுப ேதிவு 
எைபேடும்.  கூட்டுக் குறிபபேட்டின் ேற்று இைஙகள், உரிய பேபேட்டின் கணக்கில் உரிய ் தெபாறகயுைன்  
ேற்று றவக்கபேடும். அது பேபான்று கூட்டுக் குறிபபேட்டின் வேவு இைஙகள், பேபேட்டில் உள்்ள உரிய 
கணக்கில் உரிய ்தெபாறகயுைன் வேவு றவக்கபேடும். குறிபபேட்டிறை பேபேட்டில் எடுதது எழுதும் 
முறை எடுததுக்கபாட்டு 3–ல் வி்ளக்கபேட்டுள்்ளது.
எடுத்துக்கொட்டு 3

கீழக்கணை நைவடிக்றககளுக்கு குறிபபேட்டுப ேதிவு தெந்து, பேபேட்டுக் கணக்கில் எடுதது எழுதெவும். 
ேபாம் என்ேவர பம, 20, 2018 அன்று சம்ே்ளம் ்கபாடுததெது  ` 15,000, மின் கட்ைணம் ்சலுததியது  
` 8,000 மற்றும் கூலி ்கபாடுததெது  ` 2,000.
தீர்வு

ேொம் என்ேேேது ஏடு்களில் 
குறிபபேட்டுப ேதிவு்கள்

�ொள் விேேம் பே.ே.எ. ேறறு ` ேேவு ` 

2018
பம     20 சம்ே்ளம் க/கு ே

மின் கட்ைணம் க/கு ே
கூலி க/கு  ே
    ்ேபாக்கக் க/கு
(்சைவுகள் ்சய்தெது)

15,000
8,000
2,000

25,000
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பேபேட்டுக ்கணககு்கள்
ே �ம்ேளம் ்க/கு ே

�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2018 
பம     20

 
்ேபாக்கக் க/கு

 
15,000

ே மின் ்கட்டணம் ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2018
பம     20 ்ேபாக்கக் க/கு 8,000

ே கூலி ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2018
பம     20 ்ேபாக்கக் க/கு 2,000

ே பேொக்கக ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2018
பம    20 சம்ே்ளம் க/கு

மின்கட்ைணம் க/கு
கூலி க/கு

15,000
8,000
2,000

 மொணேர் ப�யல்ேொடு
சிந்ெனைககு: பேபேட்டுக் கணக்குகளில் எடுதது எழுதுவதெபால் என்ை நைக்கும்? இது கபாைவறே 
இல்ைபாமல் ்தெபாைரந்து நைந்து ்கபாணபை இருக்கக் கூடியது என்று நிறைக்கிறீரக்ளபா? இந்தெ 
கணக்கியல் ்சயல்முறை எபபேபாது முடிவுக்கு வரும்?

4.6 பேபேட்டுக ்கணககு்கனள இருபபுக ்கட்டுெல்
நைவடிக்றககற்ள பேபேட்டில் எடுதது எழுதிய பிைகு, வணிக நிறுவைம், ேல்பவறு கணக்குகளின் 
நிறைறய அறிய விரும்பும். அதெற்கபாக கணக்கபாணடின் இறுதியிபைபா அல்ைது ஒரு குறிபபிட்ை 
கபாைததிற்கு பின்ைபேபா ஒவ்வபாரு கணக்கின் நிகே இருபறே அறிவதெற்கு கணக்குகற்ள இருபபு 
கட்ை பவணடும்.
இருபபுக்கட்டுதெல் என்ேது ேற்றுபேக்கததில் உள்்ள ்தெபாறககற்ள கூட்டி வேவு ேக்கததில் உள்்ள 
்தெபாறககற்ள கூட்டி, அறவ இேணடிற்கும் உள்்ள விததியபாசத ்தெபாறகறய குறைவபாக ்மபாததெம் 
்கபாணை ்தெபாறகபேததியில், ‘இருபபு கீ/இ’ என்று எழுதுவது. அபபேபாது தெபான் ேற்று மற்றும் வேவு 
ஆகிய இரு ேக்கஙகளிலும் உள்்ள ்மபாததெத ்தெபாறக சமமபாகும்.
வேவு ேக்கததின் ் மபாததெதறதெ விை, ேற்று ேக்கததின் ் மபாததெம்   அதிகமபாக இருபபின் அந்தெ இருபபு  ேற்று 
இருபபு எைபேடும். இறவ இேணடிற்கும் உள்்ள விததியபாசத ்தெபாறகறய (இருபபு) வேவுபேக்கததில் 
‘இருபபு கீ/இ’ எை எழுதெபேை பவணடும்.
ேற்றுப ேக்கததின் ்மபாததெதறதெ விை வேவுபேக்கததின் ்மபாததெம் அதிகமபாக இருபபின் அந்தெ இருபபு 
வேவு இருபபு. எைபேடும். இறவ இேணடிற்கும் உள்்ள விததியபாசத ்தெபாறகறய (இருபபு) ேற்றுப 
ேக்கததில் ‘இருபபு கீ/இ‘ எை எழுதெபேை பவணடும்.
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4.6.1  ்கணககு்கனள இருபபுக்கட்டும் ேழிமுன்ற
கணக்குகற்ள இருபபுக்கட்டுவதெற்கு பின்வரும் வழிமுறைகற்ளப பின்ேற்ை  பவணடும்.
(i) ேற்றுபேக்கததில் உள்்ள ்தெபாறகப ேததிறயயும் மற்றும் வேவுப ேக்கததில் உள்்ள ்தெபாறகப 

ேததிறயயும் தெனிததெனியபாக கூட்ை பவணடும்
(ii) இேணடு ேக்கஙகளிலும் கிறைக்கப்ேற்ை ்மபாததெ ்தெபாறககளின் விததியபாசதறதெக் கணக்கிை 

பவணடும்.
(iii) இறவ இேணடிற்கும் உள்்ள விததியபாசத ்தெபாறகறய, குறைவபாக ்மபாததெத ்தெபாறக உறைய 

ேக்கததில் விவேபேததியில் ‘இருபபு கீ/இ’ எை எழுதி, அந்தெ ்தெபாறகறய ்தெபாறகப ேததியிலும், 
அதென் எதிபே நபாள் ேததியில் அந்தெ மபாதெததின் கறைசி நபாற்ளயும் குறிபபிை பவணடும்.

(iv) இபபேபாது ேற்று மற்றும் வேவு என்ை இருேததிகற்ளயும் கூட்ை பவணடும்.  அறவ சமமபாக 
இருக்கும்.  இரு ேக்கஙகளின் அக்கூட்டுத ்தெபாறகயிறை ஒபே பகபாட்டில் கிறைமட்ைமபாகப 
ேதிய பவணடும்.   அக் கூட்டுத ்தெபாறகயிறை பவறுேடுததிக் கபாட்டுவதெற்கபாக அத்தெபாறகயின் 
பமலும் கீழும் பகபாடுகளிட்டுக் கபாட்ைபேை பவணடும்.

(v) விததியபாசத ் தெபாறகறய கூட்டுத ் தெபாறகக்குக் கீபே எதிரேக்கததில் கீழ ் கபாணடு வேபவணடும்.   
விவேபேததியில்  கீபே ்கபாணேபேட்ை அவவிததியபாசத ்தெபாறகயின் எதிபே ‘இருபபு கீ/்கபா’ எை 
எழுதெபேட்டு, நபாள் ேததியில்  அடுததெ கணக்கியல் கபாைததின் முதெல் நபாற்ளக் குறிபபிை பவணடும்.

(vi) ஒரு கணக்கின் ேற்றுப ேக்கததின் ்மபாததெம் அதிகமபாக இருந்தெபால், அதென் இருபபுத ்தெபாறக 
ேற்று இருபபு ஆகும். ஒரு கணக்கின் வேவு ேக்கததின் ்மபாததெம் அதிகமபாக இருந்தெபால், அதென் 
இருபபுத ்தெபாறக வேவு இருபபு ஆகும்.  இேணடு ேக்கஙகளும் சமமபாக இருந்தெபால் அக்கணக்கு 
எந்தெ இருபறேயும் கபாட்ைபாது. 

இருபறே தீரமபானிக்க பின்வரும் விதிகற்ளப பின்ேற்ைைபாம்:
ேற்று ்மபாததெம் > வேவு ்மபாததெம்   = ேற்று இருபபு
வேவு ்மபாததெம்   > ேற்று ்மபாததெம் = வேவு இருபபு
ேற்று ்மபாததெம் = வேவு ்மபாததெம்   = இருபபு இல்றை

பேபேட்டுக் கணக்கிறை ்மபாததெமிடுதெல் என்ேது கூட்டுதெல் எைக் குறிபபிைபேைைபாம். ஒரு 
கணக்கிறை இருபபுக்கட்டும் ்ேபாழுது ேற்று இருபபு என்ைபால் இருபபுக் கட்டும் ்தெபாறக வேவுப 
ேக்கததிலும், மற்றும் வேவு இருபபு என்ைபால் இருபபுக் கட்டும் ்தெபாறக ேற்றுபேக்கததிலும் இருக்கும். 
இருபபு கட்டிய ்தெபாறக இறுதி இருபபு எைபேடும். ஒரு கணக்கியல் ேருவ கபாைததின் இறுதி இருபபு 
அடுததெ கணக்கியல் ேருவ கபாைததிற்கு ்தெபாைக்க இருபேபாகும்.
மொணேர் குறிபபு
(i) ்ேபாக்கக் கணக்கிற்கு வேவு இருபபு இருக்கபாது.
(ii) ்சபாததுக் கணக்கு மற்றும் ஆள்சபார கணக்குகளின் இருபபுகள் அடுததெ கணக்கியல் ஆணடிற்கு 

எடுததுச் ்சல்ைபேடும்.
(iii) ்ேயே்ளவு கணக்கின் இருபபுகள் அடுததெ கணக்கியல் ஆணடிற்கு எடுததுச் ்சல்ைபேைமபாட்ைபாது.  

அறவ முடிக்கபேட்டு வியபாேபாேமற்றும் இைபாே நட்ைக் கணக்கிற்கு மபாற்ைபேடும்.
(iv) இருபபுகள் அடுததெடுததெ ்தெபாைரச்சியபாை ேக்கஙகளில் எடுதது எழுதெ பவணடி இருபபின் கீ/இ 

மற்றும் கீ/்கபா என்ை சுருக்்கழுததுகளுக்குப ேதிைபாக பி/்கபா (பின் ்கபாணடு ்சல்ைபேட்ைது) 
மற்றும் மு/்கபா (முன்னிருந்து ்கபாணடு வேபேட்ைது)  எை எழுதெைபாம்.  இருபபுகள் ்வவபவறு 
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்தெபாைரச்சியற்ை ேக்கஙகளில் எடுதது எழுதெ பவணடி இருபபின் அவற்றுக்கு பி/தூ (பின் தூக்கி 
எழுதெபேட்ைது) மற்றும் மு/தூ (முன் தூக்கி எழுதெபேட்ைது) எைபேயன்ேடுததெைபாம்.

எடுத்துக்கொட்டு 4
தெமிேன்ேன் என்ேவர 2018 ஜைவரி 1 அன்று புததெகம் விற்கும் ்தெபாழிறைத ்தெபாைஙகிைபார. 
2018 ஜைவரி மபாதெததிற்கபாை அவருறைய ்தெபாழில் நைவடிக்றககள் பின்வருமபாறு. குறிபபேட்டுப 
ேதிவுகற்ளத தெந்து பேபேட்டுக் கணக்குகற்ளயும் தெயபாரிக்கவும்.
2018
ஜை 1 ்ேபாக்கததுைன் ்தெபாழில் ்தெபாைஙகியது ` 3,00,000
   2 வஙகி கணக்றக ்தெபாைஙகுவதெற்கபாக ேணம் ்சலுததியது  ` 2,00,000
 5 சேக்குகள்  வபாஙகுவதெற்கபாக தெமிழநபாடு ேபாைநூல் கேகததிற்கு  

்ேபாக்கம் ்சலுததியது ` 10,000
 15 புததெகஙகற்ள M.M. நிறுவைததிற்கு ்ேபாக்கததிற்கு விற்ைது ` 5,000
 22  சேக்குகற்ள X நிறுவைததிைமிருந்து வபாஙகி  ` 15,000 இறணயவஙகி மூைமபாக 

்சலுததெபேட்ைது
 25 Y  என்ேவருக்கு  சேக்குகள் விற்ேறை ்சய்யபேட்டு அவரிைமிருந்து ்தெபாறக பதெசிய 

மின்ைணு நிதி ேரிமபாற்ைம் (NEFT) மூைம் ்ேைபேட்ைது. ` 30,000
தீர்வு

ெமிழன்ேன் ஏடு்களில் 
குறிபபேட்டுப ேதிவு்கள்

�ொள் விேேம் பே.ே. எ. ேறறு ` ேேவு ` 

2018 
ஜை  1

 
்ேபாக்கக் க/கு ே
    தெமிேன்ேன் முதெல் க/கு
(்ேபாக்கததுைன் ்தெபாழில் ்தெபாைஙகியது)

 
3,00,000

 

3,00,000

      2 வஙகி க/கு                                                  ே
 ்ேபாக்கக் க/கு
(வஙகியில் ேணம் ்சலுததியது)

2,00,000
2,00,000

     5 ்கபாள்முதெல் க/கு                                          ே
 ்ேபாக்கக் க/கு
(சேக்குகள் ்ேபாக்கததிற்கு வபாஙகியது)

10,000
10,000

   15 ்ேபாக்கக் க/கு                                                  ே
 விற்ேறை க/கு
(சேக்குகற்ள ்ேபாக்கததிற்கு விற்ைது)

5,000
5,000

  22 ்கபாள்முதெல் க/கு                                          ே
   வஙகி க/கு
(சேக்குகற்ள வபாஙகி இறணயவஙகி மூைம் ்ேபாக்கம் ்சலுததெபேட்ைது)

15,000
15,000

   25 வஙகி க/கு                                                  ே
    விற்ேறை க/கு
(சேக்குகற்ள விற்று ்தெபாறக பதெசிய மின்ைணு நிதி 
ேரிமபாற்ைம் மூைம் ்ேற்ைது)

30,000
30,000
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ே பேொக்கக ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2018 
ஜை     1

      15

 
 தெமிேன்ேன் 
      முதெல் க/கு
விற்ேறை க/கு

 

3,00,000
5,000

2018 
ஜை   2

        5
    31

 
வஙகி க/கு
்கபாள்முதெல் க/கு
இருபபு கீ/இ 

 
2,00,000

10,000
95,000

3,05,000 3,05,000

பிப       1 இருபபு கீ/்கபா 95,000

ே ெமிழன்ேன் முெல் ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2018 
ஜை   31

 
இருபபு கீ/இ 3,00,000

2018
ஜை   1 ்ேபாக்கக் க/கு 3,00,000

3,00,000   3,00,000

பிப     1 இருபபு கீ/்கபா 3,00,000

ே ேஙகி ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2018 
ஜை     2

     25

 
்ேபாக்கக் க/கு
விற்ேறை க/கு

 
2,00,000

30,000

2018 
ஜை 22

       31    

 
்கபாள்முதெல் க/கு 

இருபபு கீ/இ

 
15,000

2,15,000
2,30,000 2,30,000

பிப       1 இருபபு கீ/்கபா 2,15,000

ே ப்கொள்முெல் ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2018 
ஜை     5

       22

 
்ேபாக்கக் க/கு
வஙகி க/கு

 
10,000

15,000

2018 
ஜை 31 

 
இருபபு கீ/இ

 
   25,000

25,000 25,000

பிப       1 இருபபு கீ/்கபா 25,000

ே விறேனை ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2018
ஜை   31 இருபபு கீ/இ 35,000

2018
ஜை 15

25

்ேபாக்கக் க/கு
வஙகி க/கு

   5,000

   30,000
35,000 35,000

பிப     1 இருபபு கீ/்கபா 35,000
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4.6.2 பேபேட்டில் ப�ேடியொ்க எடுத்து எழுதுெல் 
எடுத்துக்கொட்டு 5

பின்வரும் நைவடிக்றககளிலிருந்து 2018 ஜைவரி மபாதெததிற்கபாை ்ேபாக்க கணக்றகத தெயபாரிக்கவும்.
ஜை  1 ்ேபாக்கததுைன் ்தெபாழில் ்தெபாைஙகியது ` 62,000
 3  ்ேபாக்கம் ்கபாடுதது சேக்கு வபாஙகியது  ` 12,000
 10 ்ேபாக்கததிற்கு சேக்கு விற்ைது ` 10,000
 12 கூலி ்ேபாக்கமபாகச் ்சலுததியது ` 4,000
 25 அறைகைன் ்ேபாக்கததிற்கு வபாஙகியது ` 6,000
தீர்வு
ே பேொக்கக ்கணககு ே

�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2018 
ஜை    1

   10

பிப       1

 
முதெல் க/கு
விற்ேறை க/கு

இருபபு கீ/்கபா

 
62,000
10,000

2018 
ஜை   3

 12
 25
 31

 
்கபாள்முதெல் க/கு
கூலி க/கு
அறைகைன் க/கு
இருபபு கீ/இ

 
12,000
4,000
6,000

50,000
72,000 72,000

50,000

எடுத்துக்கொட்டு 6

பின்வரும் நைவடிக்றககள் குமேன் என்னும் எழுது்ேபாருள் விற்ேறையபா்ளருறையது.  பேபேட்டுக் 
கணக்குகற்ள கபாட்டிடுக.
2017 
ஜூன் 5 ்ேபாக்கததுைன் ்தெபாழில் ்தெபாைஙகியது ` 2,00,000
 8 வஙகியில் ேணம் ்சலுததி வஙகி கணக்கு ்தெபாைஙகியது ` 80,000
 12 ஸ்ரீேபாம் என்ேவரிைமிருந்து கைனுக்கு சேக்கு வபாஙகியது ` 30,000
 15 ்சல்வபா என்ேவருக்கு கைனுக்கு சேக்கு விற்ைது ` 10,000
 22 ்ேபாக்கததிற்கு சேக்கு விற்ைது ` 15,000
 25 ஸ்ரீேபாமுக்கு பதெசிய மின்ைணு நிதிேரிமபாற்ைம் மூைம் ேணம் ்சலுததியது ` 30,000
 28 ்சல்வபாவிைமிருந்து கபாபசபாறைப  ்ேற்று உைைடியபாக வஙகியில்  

்சலுததெபேட்ைது ` 10,000
தீர்வு

பேபேட்டுக ்கணககு்கள்
ே பேொக்கக ்கணககு ே

�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2017
ஜூன்    5

  22

 
ஜூறை 1

குமேன் முதெல்  க/கு
விற்ேறை க/கு

 
இருபபு கீ/்கபா

2,00,000
15,000

2017
ஜூன்  8

   30 
வஙகி க/கு
இருபபு கீ/இ

80,000
1,35,000

2,15,000 2,15,000
1,35,000
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ே குமேன் முெல் ்கணககு                                      ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 
2017 

ஜூன்  30
 
இருபபு கீ/இ

 
2,00,000

2017 
ஜூன்    5

ஜூறை 1

 
்ேபாக்கக் க/கு

இருபபு கீ/்கபா

 
2,00,000

2,00,000 2,00,000
2,00,000

ே ேஙகி ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2017 
ஜூன்    8

  28

ஜூறை 1

 
்ேபாக்கக் க/கு
்சல்வபா க/கு

இருபபு கீ/்கபா

 
80,000
10,000

2017 
ஜூன் 25

  30

 
ஸ்ரீேபாம் க/கு
இருபபு கீ/இ

 
30,000
60,000

90,000 90,000
60,000

ே ப்கொள்முெல் ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2017
ஜூன்  12

ஜூறை 1

ஸ்ரீேபாம் க/கு

இருபபு கீ/்கபா

30,000
2017
ஜூன்30 இருபபு கீ/இ 30,000

30,000 30,000
30,000

ே ஸ்ரீேொம் ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2017
ஜூன் 25 வஙகி க/கு 30,000

2017
ஜூன் 12 ்கபாள்முதெல் க/கு 30,000

30,000 30,000
ே ப�ல்ேொ ்கணககு ே

�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2017
ஜூன் 15 விற்ேறை க/கு 10,000

2017
ஜூன் 28 வஙகி க/கு 10,000

10,000 10,000

ே விறேனை ்கணககு ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` �ொள் விேேம் கு.ே.எ.  ` 

2017 
ஜூன் 30

 
இருபபு கீ/இ

 
25,000

2017 
ஜூன்   15
      22

ஜூறை 1

 
்சல்வபா க/கு
்ேபாக்கக் க/கு

இருபபு கீ/்கபா

 
10,000 
15,000

25,000 25,000
25,000

குறிபபேட்டுப ேதிவுகற்ளப பேபேட்டுக் கணக்குகளில் எடுதது எழுதிய பிைகு அதிலிருந்து எடுக்கபேட்ை 
இருபபுகளிலிருந்து இருபேபாய்வு தெயபாரிக்கபேடுகிைது. இருபேபாய்வு என்ேது பேபேட்டில் உள்்ள அறைதது 
கணக்குகளின் ேற்று மற்றும் வேவு இருபபுகற்ளக் கபாட்டும் ஒரு அறிக்றக ஆகும். இது குறிபபேடு மற்றும் 
பேபேட்டுக் கணக்குகளில் ேதியபேட்டுள்்ள ேதிவுகளின் கணக்கீட்டு சரிததென்றமறய பசபாதிக்க உதெவுகிைது.
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வணிகததெனிததென்றம கருதது, இேட்றைததென்றமக் கருதது மற்றும் ேண மதிபபீட்டுக் 
கருதது ஆகிய மூன்று கணக்கியல் கருததுகள் ஒததுபேபாவபதெபாடு ் தெபாைரபுறைய இேட்றைப 
ேதிவு முறை கணக்பகடுகள் ேேபாமரிபபில் பேபேட்டுக் கணக்குகளுக்கும் ்ேபாருந்துகிைது.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

நினைவில் ப்கொள்ள பேண்டியனே
• ்சபாதது, ் ேபாறுபபு, ் சைவு மற்றும் வருமபாைம் ஆகிய ஒவ்வபான்றிற்கும் தெனிததெனிப பேபேட்டுக் 

கணக்றகத தெயபாரிக்க பவணடும்.
• வேவுப ேக்கததின் ்மபாததெதறதெவிை ேற்றுப ேக்கததின் ்மபாததெம் மிகுதியபாக இருபபின் அதென் 

விற்ளவு ேற்று இருபேபாகும்.
• ேற்றுப ேக்கததின் ்மபாததெதறதெவிை வேவுப ேக்கததின் ்மபாததெம் மிகுதியபாக இருபபின் அதென் 

விற்ளவு வேவு இருபேபாகும்.
• நைபபு ஆணடின் ஒரு பேபேட்டுக் கணக்கின் இறுதி இருபபு அடுததெ ஆணடின் ்தெபாைக்க 

இருபேபாகும்.

சுய ஆய்வு விைொக்கள்
I  �ரியொை வினடனயத் பெர்ந்பெடு
1. பேபேட்டுக் கணக்குகள் தெயபாரிபேதென் முக்கிய பநபாக்கம்

 (அ)  நிதி நிறைறமறய அறிய  
 (ஆ)  இைபாேம் அல்ைது நட்ைதறதெ அறிய
 (இ)  நிதிநிறைறம மற்றும் இைபாே நட்ைதறதெ அறிய
 (ஈ)  ஒவ்வபாரு பேபேட்டுக் கணக்கின் இருபறே அறிய.

2. ேற்று மற்றும் வேவு இைஙகற்ள குறிபபேட்டிலிருந்து பேபேட்டுக் கணக்குகளில் எடுதது எழுதும் 
நறைமுறைறய இவவபாறு அறேக்கைபாம்.

 (அ)  கூட்டுதெல் (ஆ)  எடுத்தெழுதுதெல்
 (இ)  குறிபபேட்டில் ேதிதெல் (ஈ)  இருபபுக் கட்டுதெல்

3. கு.ே.எ. என்ேது
 (அ) பேபேட்டு ேக்க எண (ஆ) குறிபபேட்டு ேக்க எண
 (இ) சபான்று சீட்டு எண (ஈ) ஆறண எண

4. ஒரு பேபேட்டுக் கணக்கின் ேற்று ேததியின் ்மபாததெததிலிருந்தும் மற்றும் வேவுப ேததியின் 
்மபாததெததிலிருந்தும் நிகே இருபபிறை கணைறியும் வழிமுறைறய இவவபாறு அறேக்கைபாம்.

 (அ)  கூட்டுதெல் (ஆ)   எடுத்தெழுதுதெல்
 (இ) குறிபபேட்டில் ேதிதெல் (ஈ) இருபபுக் கட்டுதெல்

5. ஒரு கணக்கின் வேவு ்மபாததெதறதெவிை ேற்று ்மபாததெம் அதிகமபாக இருபபின் அதென் ்ேபாருள்
 (அ) வேவு இருபபு (ஆ) ேற்று இருபபு
 (இ) இருபபு இன்றம (ஈ)  ேற்றும் மற்றும் வேவு இருபபு

6. உரிறமயபா்ளேபால் ்தெபாழிலுக்கு ்கபாணடு வேபேடும் ்தெபாறகக்கு வேவு ்சய்யபேடுவது
 (அ) ்ேபாக்க கணக்கு (ஆ) எடுபபுக் கணக்கு
 (இ) முதெல் கணக்கு (ஈ) அைபாமதது கணக்கு

வினட
1 (ஈ) 2 (ஆ) 3 (ஆ) 4 (ஈ) 5 (ஆ) 6 (இ)
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II   மி்கக குறுகிய விைொக்கள்
1.  பேபேடு என்ைபால் என்ை? 
2.  எடுத்தெழுதுதெல் என்ைபால் என்ை ?
3.  ேற்று இருபபு என்ைபால் என்ை?
4.  வேவு இருபபு என்ைபால் என்ை ?
5.  கணக்றக இருபபுக் கட்டுதெல் என்ைபால் என்ை?

III   குறுகிய விைொக்கள்
1.  குறிபபேட்டிறை பேபேட்டுைன் பவறுேடுததுக.
2.  பேபேடு என்ைபால் என்ை? அதென் ேயன்ேபாடுகள் யபாறவ?
3.  நைவடிக்றககள் குறிபபேட்டிலிருந்து பேபேட்டிற்கு எவவபாறு எடுத்தெழுதெபேடுகின்ைது?
4.  பேபேட்டுக் கணக்கின் இருபபுகட்டுதெலின் வழிமுறைறய வி்ளக்குக.

IV   ேயிறசிக ்கணககு்கள்
1. பின்வரும் நைவடிக்றககற்ள குறிபபேட்டில் ேதிந்து பேபேட்டில் எடுத்தெழுதெவும்.
 2016 `
  ஜை  1  ்ேபாக்கததுைன் ்தெபாழில் ்தெபாைஙகியது 10,000
    5  வஙகியில் ்சலுததியது 5,000
    7  ேபாம் என்ேவரிைமிருந்து சேக்குகற்ள ்ேபாக்கததிற்கு வபாஙகியது 1,000

(வினட: ்ேபாக்கக் க/கு ` 4,000 ே; வஙகி க/கு ` 5,000 ே; 
முதெல் க/கு  ` 10,000 வ; ்கபாள்முதெல் க/கு ` 1,000 ே)

2. பின்வரும் நைவடிக்றககற்ளக் குறிபபேட்டில் ேதிந்து பேபேட்டில் எடுத்தெழுதெவும்.
 2017 ` 
 ஆக  1 தெரமபா ்ேபாக்கததுைன் ்தெபாழில் ்தெபாைஙகியது 70,000
    6 கபணசனிைமிருந்து ்ேற்ை ்ேபாக்கம் 10,000
    10 வபாைறக ்கபாடுததெது 3,000
    20 ஆைந்திைமிருந்து ்ேற்ை கழிவு 5,000

(வினட: ்ேபாக்கக் க/கு ` 82,000 ே; முதெல் க/கு ` 70,000 வ; 
கபணசன் க/கு ` 10,000 வ; வபாைறக க/கு ` 3,000 ே; ்ேற்ை கழிவு க/கு ` 5,000 வ)

3. 2018, ஜைவரி 1 அன்று விபைபாத என்ேவரின் ஏடுகளில் கீழக்கணை இருபபுகள் கபாணபேட்ைை.
 ப�ொத்து்கள்: ்ேபாக்கம் ` 40,000 ; சேக்கிருபபு  ` 50,000 ; ேபாம் என்ேவரிைமிருந்து ்ேை 

பவணடியது ` 20,000;  இயந்திேம்  ` 40,000;  பேொறுபபு்கள் :  விஜய் என்ேவருக்கு ்சலுததெ 
பவணடியது ` 10,000

 ்தெபாைக்கப ேதிவிறைத தெந்து விபைபாததின் முதெல் கணக்கில் எடுதது எழுதெவும்.
(வினட: விபைபாத முதெல் க/கு  ` 1,40,000 வ)

4. பின்வரும் நைவடிக்றககளிலிருந்து அறைகைன் கணக்றகத தெயபாரிக்கவும்.
 2016 ` 
 ஜை  1  றகயில் உள்்ள அறைகைன் 2,000
    1 அறைகைன் ்ேபாக்கததிற்கு வபாஙகியது 4,000
   30 அறைகைன் விற்ைது                           400

(வினட: அறைகைன் க/கு ` 5,600 ே)
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5.     2017, ஏபேல் 1 அன்று குமேன் என்ேவேது ஏடுகளில் பின்வரும் இருபபுகள் இருந்தெை.
 ப�ொத்து்கள்: ்ேபாக்கம் ` 1,00,000; சேக்கிருபபு ` 40,000; பேபாஹித என்ேவரிைமிருந்து ்தெபாறக 

்ேை பவணடியது ` 10,000; அறைகைன் ` 10,000; பேொறுபபு்கள் : அனுஷ் என்ேவருக்கு 
்சலுததெ பவணடிய ்தெபாறக ` 40,000;  குமேன் முதெல் கணக்கு ` 1,20,000

 பமபை ்கபாடுக்கபேட்டுள்்ள ்தெபாைக்கபேதிவுகற்ள பேபேட்டில் எடுத்தெழுதுக.
(வினட: ்ேபாக்கக் க/கு ` 1,00,000 ே; சேக்கிருபபு க/கு ` 40,000 ே; பேபாஹித க/கு ` 10,000 ே; 

அறைகைன் க/கு ` 10,000 ே; அனுஷ் க/கு ` 40,000 வ; குமேன் முதெல் க/கு ` 1,20,000 வ)

6.  குறிபபேட்டுப ேதிவுகற்ளத தெந்து, ்ேபாக்க கணக்கில் எடுதது எழுதுக.
 2016 ` 
 ஜூன்   1 ்ேபாக்கததுைன் ்தெபாழில் ்தெபாைஙகியது 1,10,000
     10 கூடுதெல் முதெல் இட்ைது  50,000
     28 ்சபாந்தெ ்சைவுக்கு ்ேபாக்கம் எடுததுக் ்கபாணைது 20,000

(வினட: ்ேபாக்கக் க/கு ` 1,40,000 ே)

7. கீழகணை நைவடிக்றககளுக்கு குறிபபேட்டுப ேதிவுகள் தெந்து அவற்றைக் ்கபாணடு ்ேபாக்கக் 
கணக்கு மற்றும் விற்ேறை கணக்கு ஆகியவற்றை தெயபாரிக்கவும்.

 2017            ` 
 அக்  10 சேக்குகள் விற்ேறை ்சய்யபேட்டு கபாபசபாறையும் ்ேைபேட்ைது  

  ஆைபால், அதெறை வஙகியில் ்சலுததெவில்றை 30,000
    14 பகபாபி என்ேவருக்கு கைைபாக விற்ை சேக்கு 12,000
    20 பகபாபியிைமிருந்து ்ேபாக்கம் ்ேற்ைது. 12,000

(வினட: விற்ேறை க/கு ` 42,000 வ; ்ேபாக்கக் க/கு ` 42,000 ே)
8. பின்வரும் நைவடிக்றககற்ள கபணசன் என்ேவேது ஏடுகளில் குறிபபேட்டில் ேதிவு ்சய்து, 

பேபேட்டுக்  கணக்குகளிலும் எடுதது எழுதுக
 2017 ` 
 அக்  1 ்தெபாழில் ்ேபாக்கததுைன் ்தெபாைஙகியது  25,000
    5 வஙகியில் ்ேபாக்கம் ்சலுததியது         12,500
   10 அறைகைன் வபாஙகி கபாபசபாறை ்கபாடுததெது 2,000
   15 ்ேபாக்கததிற்கு சேக்கு வபாஙகியது 5,000
   19 வபாசு என்ேவருக்கு கைனுக்கு சேக்கு விற்ைது 4,000
   22 ்சபாந்தெப ேயனுக்கபாக சேக்குகள் எடுததுக்்கபாணைது 500

(வினட: ்ேபாக்கக் க/கு ` 7,500 ே; முதெல் க/கு ` 25,000 வ; வஙகி க/கு  ` 10,500 ே; 
அறைகைன் க/கு ` 2,000 ே; ்கபாள்முதெல் க/கு ` 4,500 ே; விற்ேறை க/கு ` 4,000 வ; 

வபாசு க/கு ` 4,000 ே; எடுபபு க/கு ` 500 ே)
9. வபாசு என்ேவேது ஏடுகளில் கீழகணை நைவடிக்றககளுக்கபாை குறிபபேட்டிறைப ேதிவு ்சய்து, 

அதெறை பேபேட்டில் எடுதது எழுதெவும்.
2017 நவ  1 றகயிருபபு ்ேபாக்கம் ` 1,00,000; வஙகியிருபபு ்ேபாக்கம்: ` 30,000 
      2 வபாசு, பஜபாதி என்ேவருக்கு சேக்கு விற்று உைைடியபாக  

  கபாபசபாறை ்ேைபேட்டு வஙகியில் ்சலுததெபேட்ைது ` 25,000
      4 கழிவு ்ேற்ைது ` 5,000
      8 வபாசுவின் கபாபபீட்டு முறைமதறதெ வஙகி பநேடியபாகச் ்சலுததியது  ` 15,000
    15 வஙகியில் ்ேபாக்கம் ்சலுததியது ` 30,000
    20 ்சபாந்தெ ்சைவுகளுக்கபாக வஙகியிலிருந்து ேணம் எடுததெது  ` 45,000.
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(வினட: முதெல் க/கு ` 1,30,000 வ; வஙகி க/கு ` 25,000 ே; கழிவு ்ேற்ைது ` 5,000 வ; 
்ேபாக்கக் க/கு  ` 75,000 ே; எடுபபுகள் க/கு ` 60,000 ே; விற்ேறை க/கு ` 25,000 வ)

10. பின்வரும் விவேஙகளிலிருந்து ஆைந்த என்ேவரின் கணக்றகத தெயபாரிக்கவும்.
 2017 ` 
 ஜூறை 1 ஆைந்த கணக்கின் வேவு இருபபு    4,000
    15 ஆைந்துக்கு ்ேபாக்கம் ்சலுததியது 2,000
    18  ஆைந்திைமிருந்து கைைபாகக் ்கபாள்முதெல் ்சய்தெது  8,000
    20 ஆைந்துக்கு ்ேபாக்கம் ்சலுததியது 3,960
    அவர அளிததெ தெள்ளுேடி 40
    25 ஆைந்திைமிருந்து கைனுக்கு ்கபாள்முதெல் ்சய்தெது 5,000

(வினட: ஆைந்த க/கு ` 11,000 வ)
11. பின்வரும் நைவடிக்றககற்ள பநேடியபாகப பேபேட்டில் எடுதது எழுதெவும்.
2017 ஜூன் 1 ேபாஜபா ்ேபாக்கததுைன் ்தெபாழில் ்தெபாைஙகியது   ` 50,000
    6 ்ேபாக்கததிற்கு சேக்கு விற்ைது   ` 8,000
    8 பதெவி என்ேருக்கு கைனுக்கு சேக்கு விற்ைது  ` 9,000
    15 ்ேபாக்கம் ்கபாடுதது சேக்கு வபாஙகியது    ` 4,000
    20 சபாந்தி என்ேவரிைம் கைைபாக சேக்கு வபாஙகியது   ` 5,000

(வினட: ்ேபாக்கக் க/கு ` 54,000 ே; முதெல் க/கு ` 50,000 வ; விற்ேறை க/கு ` 17,000 வ; 
பதெவி க/கு ` 9,000 ே; ்கபாள்முதெல் க/கு ` 9,000 ே; சபாந்தி க/கு ` 5,000 வ)

உஙகற்ள ஒரு தெணிக்றகயபா்ளர பநரமுகத பதெரவிற்கு அறேக்கிைபார என்று 
றவததுக் ் கபாள்பவபாம். அவர உஙகளிைம், உணவுப ் ேபாருட்கற்ள விற்ேறை ் சய்து 
வரும் ேஹீம் என்ேவரின் கீழக்கணை பேபேட்டுக் கணக்கிறை கபாணபிக்கிைபார.

ே சீெொ  ்க/கு      ே
�ொள் விேேம் கு.ே.எ. பெொன்க 

` 
�ொள் விேேம் கு.ே.எ. பெொன்க 

` 
2017
ஏப     1
்சப 25
டிச   29

இருபபு கீ/்கபா
விற்ேறை க/கு
விற்ேறை க/கு

7,000
10,000
10,000

2017
ஏப 12
பம  2
அக்  3
நவ 17
டிச  21
2018
மபார 31

வஙகி க/கு
்ேபாக்கக் க/கு
விற்ேறைத திருபே க/கு
்ேபாக்கக் க/கு
வஙகி க/கு

இருபபு கீ/இ

5,000
2,000
1,000
3,000
4,000

12,000
27,000 27,000

2018 
ஏப     1

 
இருபபு கீ/்கபா

 
12,000

பமபை ்கபாடுக்கபேட்டுள்்ள கணக்கிலிருந்து தெணிக்றகயபா்ளர, உஙகற்ள ஓவ்வபாரு ேதிறவயும் 
வி்ளக்கச் ்சபால்கிைபார மற்றும் இந்தெ ஒவ்வபாரு ேதிவும் இேட்றைப ேதிவு முறைபேடி எஙபக 
பதெபான்றும் என்ேதெறையும் கணைறியச் ்சபால்கிைபார.

நிகழவபாய்வு
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பெொடர் ஆய்விறகு
‘கைைபாளிகள் கணக்கு எபபேபாதும் ேற்று இருபறேபய கபாட்டும்’ என்ேறதெ நீஙகள் ஏற்றுக் 
்கபாள்கிறீரக்ளபா?”

ேொர்னே
1.  M C Shukla, T S Grewal and S C Gupta, Advanced Accounts, 19th ed., 2017, S.Chand Publishing, New Delhi.
2.  R L Gupta and V K Gupta, Financial Accounting, 11th ed., 2014, Sultan Chand and Sons, New Delhi.
3. S P Jain and K L Narang, Advanced Accountancy Vol – I, 2016, Kalyani Publishers, New Delhi.
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கணக்கியலுக்கபாைது.

2. Account Book என்ேதில் தெேவுகற்ள உள்ளீடு ்சய்ய “Add person” என்ேறதெத ்தெரிவு ்சய்க.
3. தெேவுகற்ள உள்ளீடு ்சய்தெ பின் வைபேக்கததின் பமல் ேகுதியில்  பதெபான்றும் ்மனுறவச் 

்சபாடுக்கவும் . இபதெ பேபால் வேவுகள், ேற்றுகள் மற்றும் சுருக்கஙகற்ள உள்ளீடு ்சய்து ேபாரக்க.

ப�யல்ேொட்டின் இறுதியில் 
கினடக்கபபேறும் ேடம் 

ேடி 1 ேடி 2 ேடி3

* ேைஙகள் அறையபா்ளததிற்கு மட்டுபம.
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இருப்பாய்வு
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5.2 இருப்பாய்வு தயபாரிப்தன் ததவை
5.3 இருப்பாய்வின் ைவைவிலககணம்
5.4  இருப்பாய்வின் இயல்புகள்
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5.8 அனபாமத்துக கணககு

ப்பாருளடக்கம்
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• இருப்பாய்வு தயபாரிப்தின் 
த�பாககஙகள் ்ற்றி புரிந்து  
பகபாள்்ள மற்றும்

• இருப்பாய்வை தயபாரித்தல்

 

இருப்பாய்வு கற்்தற்கு முன் 
கீழககண்டைற்வை நிவனவு கூை 
தைணடும்.
• இைடவ்டப்திவு முவையின் விதிகள்

• த்தைடடுககணககுகவ்ள 
இருபபுககடடுதல்

• இைடவ்டத்தன்வமக கருத்து

பெரிந்து ப்கபாள்ள நேண்டிய  
முககிய ப�பாற்கள்

• இருப்பாய்வு

• ்ற்றுஇருபபு

• ைைவுஇருபபு

• கணககீடடின் சரித்தன்வம

நினைவு கூ்ற நேண்டிய 
்கருத்து்கள்
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5.1 அறிமு்கம்

 மபாணேர் ப�யல்்பாடு

சிந்ெனைககு: நீஙகள் த்தைடடுக கணககுகவ்ள எடுத்பதழுதும் த்பாது அவை அவனத்தும் சரியபாக 
இருககும் என்று நிவனககிறீரக்ளபா? அவைபாறு இல்வலபயன்ைபால், எவைபாறு அப்திவுகப்ளல்லபாம் 
சரியபாக இருப்வத உறுதி பசய்து பகபாள்ைது?

இருப்பாய்வு என்்து ஒரு குறிபபிட்ட �பாளில் அவனத்துப த்தைடடுக கணககுகளிலும் உள்்ள ்ற்று 
இருபபுகவ்ளயும் மற்றும் ைைவு இருபபுகவ்ளயும் உள்்ள்டககிய ஓர அறிகவக ஆகும். ் ற்று மற்றும் ைைவு 
என்ை இரு ்த்திகவ்ள அருகருதக பகபாணடு இது தயபாரிககப்டுகிைது. தமலும், இது கணகதகடுகளில் 
உள்்ள ்திவுகளின் கணககீடடு சரித்தன்வமவய அறியும் த�பாககத்து்டனும், மற்றும் நிதி நிவல 
அறிகவககவ்ள தயபாரிப்தற்கு உதவுைதற்கபாகவும் தயபாரிககப்டுகிைது.
இைடவ்டப ்திவு முவையில் கணகதகடுகவ்ளப ்ைபாமரிககும் அடிப்வ்டக தகபாட்பா்டபானது ஒவபைபாரு 
்ற்றிற்கும் அதற்கு நிகைபான மற்றும் சரியபான ைைவும், அதுத்பான்று ஒவபைபாரு ைைவிற்கும் அதற்கு 
நிகைபான மற்றும் சரியபான ்ற்றும் இருகக தைணடும் என்்தபாகும். எனதை, கணககுகவ்ள இருபபுக 
கடடும் ப்பாழுது, அதன் ் ற்று இருபபுகளின் பமபாத்தமும் மற்றும் ைைவு இருபபுகளின் பமபாத்தமும் சமமபாக 
இருகக தைணடும். 
அவைபாறு ் ற்று இருபபின் பமபாத்தத் பதபாவகயும், மற்றும் ைைவு இருபபின் பமபாத்தத் பதபாவகயும் சமமபாக 
இருககுதமயபானபால், கணகதகடுகள் ் ைபாமரிபபுப ் ணியில் ஒரு குறிபபிட்ட �பாளில் ் திவுகளின் கணககீடு 
சரியபாக இருககிைதபா என்்தவன உ்டனடியபாகவும், பதளிைபாகவும் அறிந்து பகபாள்்ள உதைககூடிய 
ஒரு சபான்ைபாகவும் அவமகிைது. அதத த�ைத்தில், கணககியல் சரித்தன்வமவய தசபாதிகக இது ஒரு 
இறுதிச் சபான்ைபாக எடுத்துகபகபாள்்ள முடியபாது. ஏபனனில், விதிபபிவைகள், ஈடுகடடும் பிவைகள் மற்றும் 
முழுவிடுபிவைகள் த்பான்ைவைகவ்ள ஒரு இருப்பாய்வு பைளிப்டுத்தபாது.
இருப்பாய்வை எந்த ஒரு �பாளில் தைணடுமபானபாலும் தயபாரிகக முடியும் (அதபாைது மபாத இறுதியில், 
கபாலபாணடு இறுதியில்) என்ைபாலும், இது ஒரு கணககபாணடின் இறுதியில் தயபாரிககப்டுைது 
ைைககமபாகும். கணககியல் பசயல்முவையில், இருப்பாய்வு தயபாரிப்து என்்து மூன்ைபாைது 
்டிநிவலயபாகும். �்டைடிகவககவ்ள குறிபத்டடிதலபா அல்லது 
துவண ஏடுகளிதலபா ் திைது முதல்்டிநிவலயபாகும். அதவன 
அடிப்வ்டயபாகக பகபாணடு த்தைடடுககணககுகவ்ளத் 
தயபாரிப்து இைண்டபாைது ்டிநிவலயபாகும்.

5.2 இருப்பாய்வு ெயபாரிப்ென் நெனே
கணகதகடுகளில் ்தியப்டடுள்்ள ்திவுகளின் கணககீடடு 
சரித்தன்வமவய ்ரிதசபாதிகக இருப்பாய்வு உதவுகிைது. கணககியல் 
சுைற்சியின் மிருதுைபான இயககத்திற்கும் மற்றும் முடிவுககு பகபாணடு 
ைைவும் இருப்பாய்வு ஒரு மசகுப ப்பாருள் த்பால் பசயல்்டுகிைது. 
எப்டி என்ைபால், கணகதகடுகள் ்ைபாமரிபபு ்ணியில் உள்்ள 
முைண்பாடுகவ்ள கணடுபிடிப்தற்கு இருப்பாய்வு உதவுகிைது. இந்த 
முைண்பாடுகவ்ள கணடுபபிடிகக முடியபாமல் த்பானபாலும் மற்றும் 
அதவன சரி பசய்ய முடியபாமல் த்பானபாலும், கணககியல் சுைற்சி சரியபாக 
முடிவு ப்ைபாது. கணகதகடுகளில் ஏற்்டடிருககின்ை பிவைகவ்ளக 
கணடுபிடிப்தற்கு இருப்பாய்வு உதவி பசய்கிைது. இருந்தத்பாதிலும், 
கணினிைழி கணககியல் முவையில், �்டைடிகவககள் குறிபத்டடில் 

குறிபத்டு
த்தைடு

இருப்பாய்வு

இருப்பாய்வு

்ற்
று

ை
ைவு
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ஒரு முவை ்திவு பசய்தவு்டன் இதை கணகதகடுகளிலும் அதபாைது த்தைடடில் எடுத்து எழுதுதல், 
இருப்பாய்வு தயபாரித்தல் மற்றும் இறுதிக கணககுகள் தயபாரித்தல் த்பான்ைவை ஒதை த�ைத்தில் ்திவு 
பசய்யப்டுகின்ைன. எனதை, கணககீடடு பிவைகள், மற்றும் குறிபத்டடிலிருந்து த்தைடடிற்கு எடுத்து 
எழுதும்த்பாது ஏற்்டும் பிவைகள் த்பான்ைவை கணினி ைழி கணககியலில் ஏற்்்டபாது.

5.3 இருப்பாய்வின் ேனைவிலக்கணம்
“த்தைடடுக கணககுகளில் உள்்ள ்ற்று இருபபுகவ்ளயும் மற்றும் ைைவு இருபபுகவ்ளயும் பகபாணடு 
கணகதகடுகளின் கணககீடடு சரித்தன்வமவய ்ரிதசபாதிகக, தயபாரிககப்டும் ஒரு அறிகவகதய 
இருப்பாய்வு”  என தே.ஆர. த்டலி்பாய் ைவைவிலககணம் தந்துள்்ளபார.

5.4 இருப்பாய்வின் இயல்பு்கள்
இருப்பாய்வின் இயல்புகள் பின்ைருமபாறு:
(அ) இருப்பாய்வு அவனத்து த்தைடடுக கணககுகளிலும் உள்்ள இருபபுகவ்ள உள்்ள்டககி இருககும்.
(ஆ) இது குறிபபிட்ட ஒரு �பாளில் தயபாரிககப்டும். அதனபால் தபான் அதன் தவலபவ் எழுதும்த்பாது 

‘�பா்ளன்வைய’ என்ை ைபாரத்வதவயப ்யன்்டுத்துகிதைபாம்.
(இ) இைடவ்டப்திவு முவைவயப பின்்ற்றும் ப்பாழுது, இருப்பாய்வின் ்ற்றுப்த்தியின் பமபாத்தமும் 

மற்றும் ைைவுப்த்தியின் பமபாத்தமும் சமமபாக இருகக தைணடும். கணகதகடுகளில் ் தியப்டடுள்்ள 
்திவுகளின் கணககீடடு சரித்தன்வமவயப ்ரிதசபாதிகக இருப்பாய்வு உதவுகிைது.

 (ஈ) இருப்பாய்வின் ்ற்றுப ்த்தியின் பமபாத்தமும் ைைவுப ்த்தியின் பமபாத்தமும் தைறு்டடிருந்தபால், 
எஙதகதயபா பிவைகள் இருககிைது என்்வத உணரத்துகிைது.

(உ)  இருப்பாய்வின் ்ற்று ்த்தியின் பமபாத்தமும் ைைவுப்த்தியின் பமபாத்தமும் ஒதை பதபாவகயபாக 
அல்லது சமமபாக இருந்தபால், கணகதகடுகளில் தைறுகள் இல்வல என்று அரத்தம் அல்ல. 
ஏபனன்ைபால், சில பிவைகவ்ள இருப்பாய்வு பைளிககபாட்டபாது.

5.5 இருப்பாய்வு ெயபாரிப்ென் ந�பாக்கங்கள்
இருப்பாய்வு கீழகண்ட த�பாககஙகளுககபாக தயபாரிககப்டுகிைது.
(i) ்கணககீட்டின் �ரித்ென்னமனய ்ரிந�பாெனை ப�ய்ய உெவுகி்றது
இருப்பாய்வு என்்து கணகதகடுகள் ்ைபாமரிபபு ்ணியில் கணககீடடின் சரித்தன்வமவய சரி்பாரகக 
உதவும் ஒரு ைழிமுவையபாகும். இருப்பாய்வின் ்ற்றுப்த்தியின் பமபாத்தத்பதபாவகயும் மற்றும் ைைவுப 
்த்தியின் பமபாத்தத்பதபாவகயும் சமமபாக இருந்தபால், துவண ஏடுகளிலிருந்து எடுத்பதழுதப்ட்ட 
கணககுகள் மற்றும் த்தைடடிலிருந்து இருபபுக கட்டப்ட்ட கணககுகள் ஆகியைற்றின் கணககீடடு 
சரித்தன்வம சரியபாக இருககும் என்று அனுமபானிகக முடியும். இருந்தத்பாதிலும், இருப்பாய்வு ஒரு சில 
பிவைகவ்ள பைளிகபாட்டபாமலும் இருககலபாம்.
(ii) இறுதி ்கணககு்கனளத் ெயபாரிக்க அடிப்னடயபா்க உள்ளது
இருப்பாய்விலிருந்து எடுககப்ட்ட த்தைடடுக கணககுகளின் இருபபுகவ்ள அடிப்வ்டயபாகக 
பகபாணடு நிதிநிவல அறிகவகக்ளபான வியபா்பாை மற்றும் இலபா் �ட்டககணககுகவ்ளயும் மற்றும் 
இருபபுநிவலககுறிபவ்யும் தயபாரிகக முடியும்.
(iii) பினை்கனளக ்கண்டுபிடிக்க உெவுகி்றது
இருப்பாய்வு எபத்பாதபாைது சமன்்்டபாவிட்டபால், அது கணகதகடுகளில் பிவைகள் த�ரந்திருககும் 
என்்தவன உணரத்தும். ஒன்று அல்லது ஒன்றுககு தமற்்ட்ட கணககியல் பசயல்முவை நிவலகளில் 
பிவைகள் ஏற்்டடிருககலபாம். உதபாைணமபாக, குறிபத்டு அல்லது துவண ஏடுகளில் ்தியும் த்பாது, 
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துவண ஏடுகவ்ள கூடடும் த்பாது, த்தைடடில் எடுத்து எழுதும் த்பாது, த்தைடடுக கணககுகவ்ள 
இருபபுககடடும் த்பாது, த்தைடடுககணககுகளிலிருந்து இருப்பாய்விற்கு மபாற்றும்ப்பாழுது, 
இருப்பாய்விவனக கூடடும்த்பாது பிவைகள் ஏற்்்டலபாம். எனதை, அபபிவைகவ்ள கண்டறிந்து அவை 
இறுதிக கணககுகவ்ளத்  தயபாரிககும் முன்பு சரி பசய்யப்்ட தைணடும்.
(iv) ந்நைட்டுக ்கணககு்கள் குறித்ெ ெ்கேல்்கனள சுருக்கமபா்க ெருகி்றது
த்தைடடுக கணககுகளின் பதபாகுபவ் இருப்பாய்வு கபாடடுகிைது. ஒரு குறிபபிட்ட கணககின் 
முழுவிைைஙகவ்ளயும் அறிய தைணடுமபானபால் த்தைடடுக கணககுகவ்ளத்தபான் ்பாரகக தைணடும்.

5.6 இருப்பாய்வின் குன்ற்பாடு்கள்
பின்ைருைன இருப்பாய்வில் உள்்ள குவை்பாடுக்ளபாகும்:
(அ) ஒரு நிறுைனம் இருப்பாய்விவனத் தயபாரிகக தைணடுமபானபால், அந்நிறுைனத்தின் கணககுகள் 

இைடவ்டப்திவு முவைவய அடிப்வ்டயபாகக பகபாணடு தயபாரிககப்டடிருகக தைணடும்.
(ஆ) ஏதபாைது �்டைடிகவககள் கணகதகடுகளில் விடு்டடிருபபினும் இருப்பாய்வு சமன்்டடு விடும்.
(இ) கணகதகடுகளில் ஏததனும் பிவைகள் ஏற்்டடிருந்தபாலும் இருப்பாய்வு சமன்்டடு விடும்.
(ஈ) இருப்பாய்விவன முவையபாக தயபாரிககவில்வல என்ைபால், அதவன அடிப்வ்டயபாகக பகபாணடு 

தயபாரிககப்டும் இறுதிககணககுகள், ஒரு நிறுைனத்தின் உணவமயபான நிதி நிவலவய 
உணரத்தபாது.

(உ) இருப்பாய்வு சமன்்டடு விட்டபால், அதுதை கணகதகடுகளில் உள்்ள ்திவுகளின் கணககீடடு 
சரித்தன்வமககு இறுதிச் சபான்ைபாக அவமயபாது. ஏபனனில், கணகதகடுகளில் ஏற்்டும் 
விடுபிவைகள், ஈடுபசய்யும் பிவைகள், மற்றும் விதிபபிவைகள் த்பான்ைைற்வை இருப்பாய்வு 
பைளிககபாடடுைதில்வல.

5.7 இருப்பாய்வு ெயபாரிககும் முன்ற்கள்
ஒரு இருப்பாய்வு கீழககண்ட முவைகளில் தயபாரிககப்டுகிைது:
(i) இருபபு முன்ற: இம்முவையில், ஒவபைபாரு த்தைடடுககணககுகளிலிருந்து கிவ்டககபப்ற்ை, 

்ற்று அல்லது ைைவு இருபபிற்கு ஏற்் உரிய கணககிற்கு எதிதை இருப்பாய்வில் ்தியப்டுகிைது. 
இம்முவைதய ப்ரும்்பாலும் ் யன்்டுத்தப்டுகிைது, ஏபனன்ைபால், இம்முவைவயக பகபாணடுதபான் 
நிதிநிவல அறிகவககள் தயபாரிககப்டுகின்ைன.

(ii) பமபாத்ெத் பெபான்க முன்ற: இம் முவையில், ்ற்றுப ்ககத்திலுள்்ள த்தைடடுக கணககுகளின் 
பமபாத்த பதபாவகயும் மற்றும் ைைவுப்ககத்திலுள்்ள த்தைடடுககணககுகளின் பமபாத்த 
பதபாவகயும் கணககி்டப்டடு, இருப்பாய்வில் ்தியப்டுகின்ைன. ப்ரும்்பாலும், இம்முவை 
்யன்்டுத்தப்டுைதில்வல. ஏபனனில் இம்முவை இறுதி கணககுகவ்ள தயபாரிகக உதைபாது.

(iii) பமபாத்ெத் பெபான்க மறறும் இருபபு முன்ற: இம்முவை பமபாத்தத் பதபாவக முவை மற்றும் இருபபு 
முவை ஆகியைற்வை ஒன்று தசரத்து தயபாரிககப்டும் ஒரு கலபபின (Hybrid) முவையபாகும். 
இம்முவையில் பமபாத்தம் �பான்கு ்த்திகள் உள்்ளன. அவை. 

 (அ) த்தைடடுக கணககுகளின் ்ற்றுப ்ககஙகளின் பமபாத்தம். 
 (ஆ)  த்தைடடுக கணககுகளின் ைைவுப ்ககஙகளின் பமபாத்தம்
 (இ) த்தைடடுக கணககுகளின் ்ற்று இருபபு
 (ஈ) த்தைடடுக கணககுகளின் ைைவு இருபபு என்்தபாகும். இம்முவையும் ைைககத்தில் இல்வல.
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5.7.1 இருபபுமுன்ற
இருபபுமுவையில் இருப்பாய்வு தயபாரிகக பின்ைரும் நிவலகள் கவ்டபிடிககப்டுகின்ைன.
்டிநினல 1:  பைபாகக ஏடு உள்்்ட அவனத்து த்தைடடுக கணககுகளின் இருபபுகவ்ளயும் கணககி்ட 

தைணடும்.
்டிநினல 2:  ஒவபைபாரு கணககின் ப்யவையும் விைைப ்த்தியில் எடுத்து எழுதி அைற்றிற்கு எதிதை 

்ற்று இருப்பாக இருந்தபால் அத்பதபாவகயிவன ்ற்றுப ்த்தியிலும், ைைவு இருப்பாக 
இருந்தபால் அத்பதபாவகயிவன ைைவுப ்த்தியிலும் ்தியதைணடும்.

்டிநினல 3:  த்தைடடுக கணககுகளிலிருந்து எடுககப்ட்ட இருபபுகளின் ் கக எணவண த்தைடடுப 
்ககப ்த்தியில் குறிபபி்டதைணடும்.

்டிநினல 4:  ்ற்றுப ்த்திவயயும் மற்றும் ைைவுப ்த்திவயயும் கூட்டதைணடும். இைணடு்த்திகளும் 
சமமபாக இருகக தைணடும். அவைபாறு இல்வல எனில், பிவைகவ்ளக கண்டறிந்து 
அைற்வை சரி பசய்து, இருப்பாய்வை சமன்்டுத்த தைணடும்.

இருபபு முவையில், இருப்பாய்வு கீழககபாணும் ்டிைத்தில் தயபாரிககப்டுகிைது.
__________ஆம் �பாளன்ன்றய இருப்பாய்வு

ே. எண் ்கணககின் ப்யர் / விேைம் ந். ். எ. ்றறு இருபபு ` ேைவு இருபபு `

இருப்பாய்வின் மபாதிரி
________ நிறுேைத்தின் _________ஆம் �பாளன்ன்றய இருப்பாய்வு

ே. எண் விேைம் ந். ். எ. ்றறு இருபபு ` ேைவு இருபபு `
1 வக பைபாககம் xxx

2 ைஙகி பைபாககம் xxx

3 ப்றுதற்குரிய மபாற்றுச்சீடடு xxx

4 ்ற்்ல க்டனபாளிகள் xxx

5 பதபா்டககச் சைககிருபபு xxx

6 ப்பாறி மற்றும் இயந்திைம் xxx

7 நிலம் மற்றும் கட்ட்டம் (ை்ளபாகம்) xxx

8 அவைகலனும் ப்பாருத்துவககளும் xxx

9 ைபாகனஙகள் xxx

10 �ற்ப்யர xxx

11 முதலீடுகள் xxx

12 எடுபபுகள் xxx

13 பகபாள்முதல் xxx

14 விற்்வனத் திருப்ம் xxx

15 உள் தூககுக கூலி xxx

16 பைளித் தூககுக கூலி xxx

17 ைபா்டவகச் பசலுத்தியது xxx

18 கழிவு பசலுத்தியது xxx
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19 ைடடி பசலுத்தியது xxx

20 ைபாைபாகக்டன் xxx

21 கபாபபீடடு முவனமம் xxx

22 ப்பாதுச் பசலவுகள் xxx

23 ்ற்்லச் பசலவுகள் xxx

24 மின் கட்டணம் xxx

25 விற்்வனச் பசலவுகள் xxx

26 ்யணச் பசலவுகள் xxx

27 கூலி xxx

28 விற்்வன xxx

29 பகபாள்முதல் திருப்ம் xxx

30 முதல் xxx

31 ைஙகி க்டன் xxx

32 ்ற்்ல க்டனீந்ததபார xxx

33 பசலுத்தற்குரிய மபாற்றுச் சீடடு xxx

34 ைஙகி தமல்ைவைப்ற்று xxx

35 ைபா்டவகப ப்ற்ைது xxx

36 ைடடிப ப்ற்ைது xxx

37 ைபாைபா ஐயகக்டன் ஒதுககு xxx

பமபாத்ெம் xxx xxx

மபாணேர் குறிபபு 

1. இருப்பாய்வு தயபாரிககப்டும் அதத �பாளில் இறுதிச் சைககிருபபின் மதிபபு பதரிந்திருந்தபால், 
பதபா்டககச்சைககிருபபு மற்றும் இறுதிச்சைககிருபபு ஆகியவை பகபாள்முதல் கணககில் 
சரிககட்டப்டுகிைது. எனதை பதபா்டககச் சைககிருபபு இருப்பாய்வில் ததபான்ைபாது. இறுதி சைககிருபபு 
மற்றும் சரிககட்டப்ட்ட பகபாள்முதல் மடடுதம இருப்பாய்வில் ததபான்றும். அவைபாறில்லபாமல், 
இறுதிச்சைககிருபபின் மதிபபு பதரியவில்வல என்ைபால், பதபா்டககச்சைககிருபபு மற்றும் 
பகபாள்முதல் கணககுகள் இருப்பாய்வில் இ்டம் ப்றும். ஆகதை, பதபா்டககச்சைககிருபபு மற்றும் 
பகபாள்முதல் ஆகியவைதயபா அல்லது இறுதிச்சைககிருபபு மற்றும் சரிககட்டப்ட்ட பகபாள்முதல் 
த்பான்ைவைதயபாதபான் இருப்பாய்வில் இ்டம் ப்றும்.

2. இருபபு முவையில், இருப்பாய்வு தயபாரிககப்டும் ப்பாழுது, ஏததனும் த்தைடடுககணககுகளில் 
இருபபுகள் ததபான்ைவில்வல என்ைபால் அவை அந்த இருப்பாய்வில் இ்டம் ப்ைபாது.

 மபாணேர் ப�யல்்பாடு

சிந்ெனைககு: தமதல பகபாடுககப்டடுள்்ள மபாதிரிவய ஆய்வு பசய்க. எந்பதந்த கணககுகள் ்ற்று 
இருபபுக்ளபாகவும், எந்பதந்த கணககுகள் ைைவு இருபபுக்ளபாகவும் எபப்பாழுதும் அவமயும் என 
உஙக்ளபால் கணடுபிடிகக முடிகிைதபா?
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மபாணைர குறிபபு

சில கணககுகள் எபத்பாதுதம ்ற்று இருபவ் 
மடடுதம கபாடடும். அதத த்பான்று சில கணககுகள் 
எபத்பாதும் ைைவு இருபவ்தய கபாடடும். அைற்வை 
கீழகபாணும் ்்டத்தின் மூலம் அறியலபாம்:
உதபாைணமபாக, துணி வியபா்பாைம் பசய்து 
ைரும் ைத்னகுமபார என்்ைரின், 2017 ேனைரி  
மபாதத்திற்கபான �்டைடிகவககள் பின்ைருமபாறு:

 2017

ேனைரி  `
1 பதபாழில் பதபா்டஙக இட்ட முதல் 5,00,000
5 பைபாககத்திற்கு அவைகலன் ைபாஙகியது 6,000

10 பைபாககத்திற்கு பகபாள்முதல் பசய்தது 10,000
15 பேயந்தியி்டம் க்டனுககு சைககுகள் ைபாஙகியது 25,000
18 பேயந்திககு திருபபிய சைககுகள் 2,500
20 பைபாககத்திற்கு சைககுகள் விற்ைது 32,000
25 எலிசப்த்துககு க்டனுககு சைககுகவ்ள விற்ைது 72,000
30 கிருஷணனுககு பைபாககமபாக சம்்்ளம் பகபாடுத்தது 7,000
31 குமபாரி்டமிருந்து பைபாககமபாக கழிவுப ப்ற்ைது 2,800
31 எலிசப்த்தி்டமிருந்து பைபாககம் ப்ற்ைது 22,000

இந்த �்டைடிகவககளுககபான குறிபத்டடுப ்திவுகள், த்தைடடுக கணககுகள் மற்றும் இருப்பாய்வு 
ஆகியவை ைத்னகுமபாரின் ஏடுகளில் கீழகண்டைபாறு ததபான்றும்.

ைத்ைகுமபாரின் ஏடு்களில் குறிபந்ட்டுப ்திவு்கள்

�பாள் விேைம் ந்.்.எ. ்றறு இருபபு ` ேைவு இருபபு `
2017 
ேன   1

பைபாககக க/கு ்
 ைத்னகுமபார முதல் க/கு
(பதபாழில் பதபா்டஙகியது)

5,00,000
5,00,000

   5 அவைகலன் க/கு ்
 பைபாககக க/கு
(அவைகலன் பைபாககத்திற்கு ைபாஙகியது)

6,000
6,000

   10 பகபாள்முதல் க/கு ்
 பைபாககக க/கு
(பைபாககத்திற்கு சைககு ைபாஙகியது)

10,000
10,000

   15 பகபாள்முதல் க/கு ்
 பேயந்தி க/கு
(க்டன் பகபாள்முதல்)

25,000
25,000

  18 பேயந்தி க/கு ்
 பகபாள்முதல் திருப் க/கு
(பேயந்திககு சைககுத் திருபபியது)

2,500
2,500

்றறு இருபபு்கள் 
மட்டும்

ேைவு இருபபு்கள் 
மட்டும்

பசபாத்துகள்
(பைபாககம், க்டனபாளிகள், 
கட்ட்டம், அவைகலன் 
முதலியன)
எடுபபுகள்
பகபாள்முதல்
விற்்வனத் திருப்ம்
பசலவுகள் 
�ட்டம்

ப்பாறுபபுகள்
(க்டனீந்ததபார, ைஙகி 
தமல் ைவைப்ற்று, 
ஒதுககு, கபாபபு 
முதலியன)
விற்்வன
பகபாள்முதல் திருப்ம்
ைருமபானஙகள்
ஆதபாயஙகள்
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  20 பைபாககக க/கு ்
 விற்்வன க/கு
 (பைபாககத்திற்கு சைககு விற்ைது)

32,000
32,000

  25 எலிசப்த் க/கு ்
 விற்்வன க/கு
(க்டனுககு சைககு விற்ைது)

72,000
72,000

  30 சம்்்ளம் க/கு ்
 பைபாககக க/கு
(சம்்்ளம் பைபாககமபாக பகபாடுத்தது)

7,000
7,000

  31 பைபாககக க/கு ்
 கழிவு க/கு
(கழிவு பைபாககமபாக ப்ற்ைது)

2,800
2,800

  31 பைபாககக க/கு ்
 எலிசப்த் க/கு
(எலிசப்த்தி்டமிருந்து பைபாககம் ப்ற்ைது)

22,000
22,000

ைத்ைகுமபார் என்்ேைது ஏடு்களில் ந்நைட்டுக ்கணககு்கள்
் பைபாக்கக ்கணககு ே

�பாள் விேைம் கு. 
். எ.

பெபான்க
`

�பாள் விேைம் கு. 
். எ.

பெபான்க
`

2017 
ேன   1

20
31
31

பிப  1

 
ைத்னகுமபார  முதல் க/கு
விற்்வன க/கு
கழிவு க/கு
எலிசப்த் க/கு

இருபபு கீ/பகபா

 
5,00,000

32,000
2,800

22,000

2017 
ேன 5

10
30
31

 
அவைகலன் க/கு
பகபாள்முதல் க/கு
சம்்்ளம் க/கு
இருபபு கீ/இ

 
6,000

10,000
7,000

5,33,800
5,56,800 5,56,800
5,33,800

் ைத்ைகுமபார் முெல் ்கணககு ே

�பாள் விேைம் கு. 
். எ.

பெபான்க
` �பாள் விேைம் கு. 

். எ.
பெபான்க

`
2017 
ேன 31

 
இருபபு கீ/இ

 
5,00,000

2017 
ேன 1

பிப  1

 
பைபாககக க/கு

இருபபு கீ/பகபா

 
5,00,000

5,00,000 5,00,000
5,00,000

் அன்ற்கலன் ்கணககு ே

�பாள் விேைம் கு. 
். எ.

பெபான்க
` �பாள் விேைம் கு. 

். எ.
பெபான்க

`
2017 
ேன  5

பிப    1

 
பைபாககக க/கு

இருபபு கீ/பகபா

 
6,000

2017 
ேன 31

 
இருபபு கீ/இ

 
6,000

6,000 6,000

6,000
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் ப்கபாள்முெல் ்கணககு ே

�பாள் விேைம் கு. 
். எ.

பெபான்க
`

�பாள் விேைம் கு. 
். எ.

பெபான்க
`

2017 
ேன 10

15

பிப     1

 
பைபாககக க/கு
பேயந்தி க/கு

இருபபு கீ/பகபா

 
10,000
25,000

2017 
ேன 31

 
இருபபு கீ/இ

 
35,000

35,000 35,000
35,000

் பெயந்தி ்கணககு ே

�பாள் விேைம் கு. 
். எ.

பெபான்க
`

�பாள் விேைம் கு. 
். எ.

பெபான்க
`

2017
ேன 18

31
பகபாள்முதல் திருப் க/கு
இருபபு கீ/இ

2,500
22,500

2017
ேன 15

பிப 1

பகபாள்முதல் க/கு

இருபபு கீ/பகபா

25,000

25,000 25,000
22,500

் ப்கபாள்முெல் திருப் ்கணககு ே

�பாள் விேைம் கு. 
். எ.

பெபான்க
`

�பாள் விேைம் கு. 
். எ.

பெபான்க
`

2017
ேன 31 இருபபு கீ/இ 2,500

2017
ேன 18

பிப 1

பேயந்தி க/கு

இருபபு கீ/பகபா

2,500
2,500 2,500

2,500

் விற்னை ்கணககு ே

�பாள் விேைம் கு. 
். எ.

பெபான்க
` �பாள் விேைம் கு. 

். எ.
பெபான்க

`
2017

ேன 31 இருபபு கீ/இ 1,04,000

2017
ேன 20

25

பிப 1

பைபாககக க/கு
எலிசப்த் க/கு

இருபபு கீ/பகபா

32,000
72,000

1,04,000 1,04,000
1,04,000

் எலி�ப்த் ்கணககு ே

�பாள் விேைம் கு. 
். எ.

பெபான்க
` �பாள் விேைம் கு. 

். எ.
பெபான்க

`
2017
ேன 25

பிப     1

விற்்வன க/கு

இருபபு கீ/பகபா

72,000
2017
ேன 31

31
பைபாககக க/கு
இருபபு கீ/இ

22,000
50,000

72,000
50,000

72,000
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் �ம்்ளம் ்கணககு ே

�பாள் விேைம் கு. 
். எ.

பெபான்க
`

�பாள் விேைம் கு. 
். எ.

பெபான்க
`

2017
ேன 30

பிப     1

பைபாககக க/கு

இருபபு கீ/பகபா

7,000
2017
ேன 31 இருபபு கீ/இ 7,000

7,000 7,000
7,000

் ்கழிவு ்கணககு ே

�பாள் விேைம் கு. 
். எ.

பெபான்க
` �பாள் விேைம் கு. 

். எ.
பெபான்க

`
2017

ேன 31 இருபபு கீ/இ 2,800
2017
ேன 31

பிப 1

பைபாககக க/கு

இருபபு கீ/பகபா

2,800
2,800 2,800

2,800

(i)  இருபபு முன்றயில் இருப்பாய்வு
ைத்ைகுமபாரின் ஏடு்களில்

 2017 ெைேரி 31-ஆம் �பானளய இருப்பாய்வு
ே.எண் விேைம் ந். ். எ. ்றறு இருபபு ` ேைவு இருபபு `

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

பைபாககக க/கு
ைத்னகுமபார முதல் க/கு
அவைகலன் க/கு
பகபாள்முதல் க/கு
பேயந்தி க/கு
பகபாள்முதல் திருப் க/கு
விற்்வன க/கு 
எலிசப்த் க/கு
சம்்்ளம் க/கு
கழிவு க/கு
பமபாத்ெம்

5,33,800
-

6,000
35,000

-
-
-

50,000
7,000

-

-
5,00,000

-
-

22,500
2,500

1,04,000
-
-

2,800
6,31,800 6,31,800

5.7.2 பமபாத்ெ பெபான்க முன்ற
பமபாத்தத் பதபாவக முவையில் இருப்பாய்வு தயபாரிகக பின்ைரும் ் டிநிவலகள் கவ்டபிடிககப்டுகின்ைன.
்டிநினல 1:  பைபாகக ஏடு உள்்்ட அவனத்துப த்தைடடுக கணககுகளின் ்ற்றுப ்ககம் மற்றும் ைைவு 

்ககம் ஆகியைற்றின் பமபாத்த பதபாவகயிவன கணககி்ட தைணடும்.
்டிநினல 2:  ஒவபைபாரு கணககின் ப்யவையும் விைைப்த்தியில் எடுத்து எழுதி, ்ற்று ்ககத்தின் 

பமபாத்தத்வத ்ற்று ்த்தியிலும், ைைவுப ்ககத்தின் பமபாத்தத்வத ைைவுப ்த்தியிலும் 
ஒவபைபாரு கணககின்  ப்யருககு எதிதை தனித்தனியபாக எழுத தைணடும்.

்டிநினல 3: த்தைடடுக கணககுகளிலிருந்து எடுககப்ட்ட பமபாத்தத் பதபாவகயின் ்கக எணவண 
இருப்பாய்வில் உள்்ள  த்தைடடுப்கக எண ்த்தியில் குறிபபி்ட தைணடும்.
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்டிநினல 4:  ்ற்றுப்த்தியின் பமபாத்தத்வதயும் மற்றும் ைைவுப்த்தியின் பமபாத்தத்வதயும் கூட்ட 
தைணடும். இரு ் த்திகளும் சமமபாக இருகக தைணடும். இல்வலபயனில், பிவைகவ்ளக 
கணடுபிடித்து அைற்வைச் சரிபசய்து இருப்பாய்வைச் சமன்்டுத்த தைணடும்.

தமதல பகபாடுககப்டடுள்்ள உதபாைண கணககிற்கு, பமபாத்தத் பதபாவக முவையில் கீழகண்டைபாறு 
இருப்பாய்விவன தயபாரிககலபாம்

ைத்ைகுமபாரின் ஏடு்களில்
2017 ெைேரி 31-ஆம் �பாளன்ன்றய இருப்பாய்வு 

(பமபாத்ெ பெபான்க முன்றயில்)

ே.எண் விேைம் ந். ். எ. ்றறு பமபாத்ெம் ` ேைவு பமபாத்ெம் `
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

பைபாககக கணககு
ைத்னகுமபார முதல் க/கு
அவைகலன் க/கு
பகபாள்முதல் க/கு
பேயந்தி க/கு
பகபாள்முதல் திருப் க/கு  
விற்்வன க/கு   
எலிசப்த் க/கு
சம்்்ளம் க/கு
கழிவு க/கு
பமபாத்தம்

5,56,800
-

6,000
35,000

2,500
-
-

72,000
7,000

-

23,000
5,00,000

-
-

25,000
2,500

1,04,000
22,000

-
2,800

6,79,300 6,79,300

5.7.3 பமபாத்ெத் பெபான்க முன்ற மறறும் இருபபுமுன்ற
இம்முவையில் இருப்பாய்வு தயபாரிகக பின்ைரும் ்டிநிவலகள் கவ்டபிடிககப்டுகின்ைன.
்டிநினல 1:  அவனத்து த்தைடடுககணககுகளின் ் ற்றுப்ககம் மற்றும் ைைவுப்ககம் உள்்ள பமபாத்த 

பதபாவகயிவனயும் தமலும், அபத்தைடடுக கணககுகளின் இருபபுகவ்ளயும் கணககி்ட 
தைணடும்.

்டிநினல 2:  ஒவபைபாரு கணககின் ப்யவையும் விைைப்த்தியில் எடுத்து எழுதி, அைற்றிற்கு 
எதிதை ்ற்றுப்ககத்தின் பமபாத்த பதபாவகவயப ்ற்றுப ்த்தியிலும், ைைவுப ்ககத்தின் 
பமபாத்தத்வத  ைைவுப்த்தியிலும் எழுத தைணடும். தமலும் ஒவபைபாரு கணககிலுமுள்்ள 
்ற்று இருபவ் ்ற்று ்த்தியிலும் அல்லது ைைவு இருபவ் ைைவுப ்த்தியிலும் எழுத 
தைணடும்.

்டிநினல 3:  த்தைடடுக கணககிலிருந்து எடுககப்ட்ட பமபாத்தத் பதபாவக மற்றும் அதன் இருபபுகளின் 
்கக எணவண த்தைடடுப ்த்தியில் குறிபபி்டதைணடும்.

்டிநினல 4:  அவனத்துப ்த்திகவ்ளயும் கூட்ட தைணடும். பமபாத்த பதபாவகயின் ்ற்று ்த்தியும் 
மற்றும் பமபாத்த பதபாவகயின் ைைவு ்த்தியும் சமமபாக இருககதைணடும். அது த்பான்று 
இருபபுத்பதபாவகயின் ்ற்றுப்த்தியும் மற்றும் இருபபுத் பதபாவகயின்  ைைவுப்த்தியும் 
சமமபாக இருககதைணடும். அவைபாறில்வல எனில், பிவைகவ்ளக கணடுபிடித்து 
இருப்பாய்வை சமன்்டுத்ததைணடும்.

தமதல பகபாடுககப்டடுள்்ள  உதபாைணத்தின்்டி பமபாத்தத் பதபாவக முவை மற்றும் இருபபு முவையில் 
இருப்பாய்விவன கீழககண்டைபாறு தயபாரிககலபாம்
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ைத்ைகுமபாரின் ஏடு்களில்
2017 ெைேரி 31-ஆம் �பாளன்ன்றய இருப்பாய்வு

ே. 
எண் விேைம் ந். ்.  

எ.
்றறு 

பமபாத்ெம் `
ேைவு 

பமபாத்ெம் `
்றறு 

இருபபு `
ேைவு 

இருபபு `

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

பைபாககக க/கு
ைத்னகுமபார முதல் க/கு
அவைகலன் க/கு
பகபாள்முதல் க/கு
பேயந்தி க/கு
பகபாள்முதல் திருப் க/கு
விற்்வன க/கு 
எலிசப்த் க/கு
சம்்்ளம் க/கு
கழிவு க/கு
பமபாத்தம்

5,56,800
-

6,000
35,000

2,500
-
-

72,000
7,000

-

23,000
5,00,000

-
-

25,000
2,500

1,04,000
22,000

-
2,800

5,33,800
-

6,000
35,000

-
-
-

50,000
7,000

-

-
5,00,000

-
-

22,500
2,500

1,04,000
-
-

2,800

6,79,300 6,79,300 6,31,800 6,31,800

குறிபபு: மபாணைரகள் இருபபு பதபாவக முவையில் மடடுதம ்ரிதசபாதிககப்டுைபாரகள்.
5.8 அைபாமத்துக ்கணககு

 மபாணேர் ப�யல்்பாடு
சிந்ெனைககு: இருப்பாய்வு எபத்பாதுதம சமமபாக இருககும் என்று நிவனககிறீரக்ளபா?  அவைபாறு 
சமமபாக இல்வல என்ைபால் நீஙகள் என்ன பசய்வீரகள்?

அவனத்து த்தைடடுககணககுகளின் இருபபிவன இருப்பாய்விற்கு மபாற்றிய பிைகு, இருப்பாய்வு 
சமமபாக இல்வல என்ைபால், அதில் உள்்ள பிவைகவ்ளககண்டறிந்து அைற்வை நீகக தைணடும்.  
பிவைகவ்ள நீகக முடியவில்வல என்ைபால், நிதிநிவல அறிகவககவ்ள சரியபானத் தருணத்தில் 
தயபாரிப்தற்கபாக ்ற்றுப ்ககத்தில் உள்்ள இருபபுகளின் பமபாத்தத்திற்கும் மற்றும் ைைவுப ்ககத்தில் 
உள்்ள இருபபுகளின் பமபாத்தத்திற்கும் உள்்ள தைறு்பாடடுத் பதபாவகவய அனபாமத்துக கணககு என்ை 
தற்கபாலிக கணககிற்கு மபாற்றி இருப்பாய்வு சமன் பசய்யப்டுகிைது. ்ற்றுப ்ககத்தில் குவைைபான 
பதபாவக இருந்தபால் அனபாமத்து கணககிவன ்ற்று வைகக தைணடும். அவதப த்பாலதை, ைைவுப 
்ககத்தில் பதபாவக குவைைபாக இருந்தபால் அனபாமத்துக கணககிவன ைைவு வைகக தைணடும். பிைகு 
பிவைகள் கண்டறியப்ட்டபால் அதவன, திருத்தம் பசய்ைதன் மூலம் இருப்பாய்வு சமன் பசய்யப்டுகிைது. 
எடுத்துக்கபாட்டு 1

கீதை பகபாடுககப்டடுள்்ள கணககுகளின் இருபபுகவ்ளக கண்டறிந்து, அவை இருப்பாய்வில் 
்ற்றுப்த்தியில் இ்டம் ப்றுமபா அல்லது ைைவு ்த்தியில் இ்டம் ப்றுமபா எனக கபாடடுக.
1) ்ற்்ல க்டனபாளிகள் 2) ்ற்்ல க்டனீந்ததபார 3) வக பைபாககம் 4)ைஙகி தமல்ைவைப்ற்று
5) சம்்்ளம் 6) தள்ளு்டி அளித்தது 7) ப்பாறி இயந்திைம் 8) அவைகலன்
தீர்வு

ே. எ ்கணககின் ப்யர் ்றறு இருபபு ேைவு இருபபு
1 ்ற்்ல க்டனபாளிகள் ்ற்று
2 ்ற்்ல க்டனீந்ததபார ைைவு
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3 வகயிருபபு பைபாககம் ்ற்று
4 ைஙகி தமல்ைவைப்ற்று ைைவு
5 சம்்்ளம் ்ற்று
6 தள்ளு்டி அளித்தது ்ற்று
7 ப்பாறி இயந்திைம் ்ற்று
8 அவைகலன் ்ற்று

எடுத்துக்கபாட்டு 2

தமபாட்டபார ைபாகனப ப்பாருடகவ்ள விற்்வன பசய்யும் ைபாேு என்்ைைது ஏடுகளிலிருந்து 2017 மபாரச் 
31ஆம் �பா்ளன்று எடுககப்ட்ட கணககுகளின் பின்ைரும் இருபபுகளிலிருந்து இருப்பாய்வு தயபாரிககவும்.

விேைம் ` விேைம் `

வக பைபாககம் 5,500 த�ைடிச் பசலவுகள் 5,000
ப்ற்ை தள்ளு்டி 300 பைளித் தூககுக கூலி 3,500
க்டனீந்ததபார 15,000 முதல் 45,000
கட்ட்டம் 50,000 பகபாள்முதல் 49,700
பதபா்டககச் சைககிருபபு 6,000 விற்்வன 59,400

தீர்வு ைபாெுவின் ஏடு்களில்
 31.3.2017-ஆம் �பானளய இருப்பாய்வு

ே. எ. ்கணககின் ப்யர் ந்.்.எ. ்றறு இருபபு ` ேைவு இருபபு  `

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

வக பைபாககம்
ப்ற்ை தள்ளு்டி
க்டனீந்ததபார
கட்ட்டம்
பதபா்டககச் சைககிருபபு
த�ைடிச் பசலவுகள்
பைளித் தூககுக கூலி
முதல்
பகபாள்முதல்
விற்்வன
 
பமபாத்ெம்

5,500

50,000
6,000
5,000
3,500

49,700

300
15,000

45,000

59,400

1,19,700 1,19,700

எடுத்துக்கபாட்டு 3

பியரல் என்ை வியபா்பாரியின் ஏடுகளிலிருந்து எடுககப்ட்ட இருபபுகளிலிருந்து 31.3.2017 அன்வைய 
இருப்பாய்விவனத் தயபாரிககவும்.

விேைம் ` விேைம் `

முதல்
ப்றுதற்குரிய மபாற்றுச்சீடடு
கூலி
எடுபபுகள்
பகபாள்முதல்

44,000
5,000

800
4,000

75,000

முதலீடு மீதபான ைடடி
சுஙக ைரி
கணிபப்பாறி
விற்்வன
பதபா்டககச் சைககிருபபு

2,000
3,000

20,000
72,000
10,200
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தீர்வு பியர்லின் ஏடு்களில்
31.3.2017-ஆம் �பானளய இருப்பாய்வு

ே. எண் ்கணககின் ப்யர் ந். ். எ. ்றறு இருபபு ` ேைவு இருபபு  `
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

முதல்
ப்றுதற்குரிய மபாற்றுச்சீடடு
கூலி
எடுபபுகள்
பகபாள்முதல்
முதலீடு மீதபான ைடடி
சுஙக ைரி
கணிபப்பாறி
விற்்வன
பதபா்டககச் சைககிருபபு
பமபாத்தம்

5,000
800

4,000
75,000

3,000
20,000

10,200

44,000

2,000

72,000

1,18,000 1,18,000

எடுத்துக்கபாட்டு 4
பிைபு என்்ைரின் ஏடுகளிலிருந்து 31.3.2017 அன்று எடுககப்ட்ட பின்ைரும் இருபபுகளிலிருந்து 
இருப்பாய்வு தயபாரிககவும். ஏததனும் தைறு்பாடு இருபபின் அதவன அனபாமத்துக கணககிற்கு மபாற்ைவும்.

விேைம் ` விேைம் `

அளித்த தள்ளு்டி
வக பைபாககம்
முதல்
சம்்்ளம்
அவைகலன்

250
4,200

50,000
12,000

7,500

ப்ற்ை க்டன்
மின் கட்டணம்
கழிவு பகபாடுத்தது
பகபாள்முதல்
விற்்வன

7,000
12,000

3,000
29,050
35,000

தீர்வு பிைபுவின் ஏடு்களில்  
31.3.2017-ஆம் �பானளய இருப்பாய்வு

ே. எண் ்கணககின் ப்யர் ந். ். எ. ்றறு இருபபு ` ேைவு இருபபு  `
1
 2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

அளித்த தள்ளு்டி
வக பைபாககம்
முதல்
சம்்்ளம்
அவைகலன்
ப்ற்ைக க்டன்
மின் கட்டணம்
கழிவு பகபாடுத்தது
பகபாள்முதல்
விற்்வன
அனபாமத்துக கணககு
பமபாத்ெம்

250
4,200

12,000
7,500

12,000
3,000

29,050

24,000

50,000

7,000

35,000

92,000 92,000

குறிபபு:  இககணககில் ைைவு ் த்தியின் பமபாத்தம், ் ற்றுப ் த்தியின் பமபாத்தத்வத வி்ட அதிகமபாக 
இருப்தபால், அந்த தைறு்பாடு அனபாமத்துக கணககிற்கு மபாற்ைப்டடுள்்ளது.
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எடுத்துக்கபாட்டு 5

கீழககண்ட இருப்பாய்வில் சில பிவைகள் உள்்ளன.  அைற்வை சரிபசய்து மீணடும் ஒரு இருப்பாய்வைத் 
தயபாரிககவும்.

31.03.2017 -ஆம் �பானளய இருப்பாய்வு
்கணககின் ப்யர் ்றறு  இருபபு ` ேைவு இருபபு `

கட்ட்டம்
இயந்திைம்
பகபாள்முதல் திருப்ம்
ைபாைபாகக்டன்
பைபாககம்
ப்ற்ைத் தள்ளு்டி
ைஙகி தமல்ைவைப்ற்று
க்டனீந்ததபார
பகபாள்முதல்
முதல்
ப்பாருத்துவககள்
விற்்வன
க்டனபாளிகள்
ைடடி ப்ற்ைது

60,000
17,000

2,600
2,000

400
3,000

10,000
50,000

1,00,000
72,800

5,600
1,04,000

60,000
2,600

பமபாத்ெம் 2,45,000 2,45,000

தீர்வு
�ரி ப�ய்யப்ட்ட இருப்பாய்வு மபார்ச் 31, 2017

்கணககின் ப்யர் ்றறு இருபபு  ` ேைவு இருபபு  `
கட்ட்டம்
இயந்திைம்
பகபாள்முதல் திருப்ம்
ைபாைபாகக்டன்
பைபாககம்
ப்ற்ைத் தள்ளு்டி
ைஙகி தமல்ைவைப்ற்று
க்டனீந்ததபார
பகபாள்முதல்
முதல்
ப்பாருத்துவககள்
விற்்வன
க்டனபாளிகள்
ைடடிப ப்ற்ைது

60,000
17,000

2,000
400

1,00,000

5,600

60,000

2,600

3,000
10,000
50,000

72,800

1,04,000

2,600
பமபாத்ெம் 2,45,000 2,45,000

இருப்பாய்வில், இைடவ்டத்தன்வம கருத்து ்யன்்டுத்தப்டுகிைது. இககருத்தின்்டி 
ஒவபைபாரு �்டைடிகவகககும் இைணடு தன்வமகள் ்தியப்்ட தைணடும். 
அதபாைது ஒவபைபாரு �்டைடிகவகயும் குவைந்தது இைணடு கணககுகவ்ள 
உள்்ள்டககியிருககும்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤
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நினைவில் ப்கபாள்ள நேண்டியனே
• இருப்பாய்வு ஒரு குறிபபிட்ட �பாளுககுத்தபான் தயபாரிககப்டுகிைது. அந்த �பாவ்ள இருப்பாய்வின் 

தவலபபில் குறிபபி்ட தைணடும்.
• த்தைடடுக கணககுகளில் உள்்ள இருபபுகளிலிருந்து இருப்பாய்வு தயபாரிககப்டுகிைது.
• கணகதகடடு ்திவுகளின் கணககீடடு சரித்தன்வமவய அறிய இருப்பாய்வு தயபாரிககப்டுகிைது.
• இருபபு முவையில் இருப்பாய்வு தயபாரிககப்டும் ப்பாழுது, த்தைடடுககணககுகள் ்ற்று இருப்பாக 

இருந்தபால் ்ற்றுப்த்தியிலும் ைைவு இருப்பாக இருந்தபால் ைைவுப்த்தியிலும் ்திவு பசய்ய 
தைணடும். இருபபு முவையில் தயபாரிககப்டும் இருப்பாய்வில், இருபபுகவ்ள பகபாணடிைபாத 
கணககுகள் இ்டம் ப்ைபாது.

• இருப்பாய்வு சமன்்்டபாதநிவலயில் உ்டனடியபாக நிதிநிவல அறிகவக தயபாரிகக தைணடி 
இருபபின் ்ற்றுப்ககத்திற்கும் ைைவுப்ககத்திற்கும் இவ்டதயயபான தைறு்பாடடுத் பதபாவக ஒரு 
தற்கபாலிக கணககபான அனபாமத்துக கணககில் எழுதப்டும்.

சுய ஆய்வு விைபாக்கள்
I. �ரியபாை வினடனயத் நெர்ந்பெடு
1. இருப்பாய்வு என்்து ஒரு

 (அ)  அறிகவக      (ஆ)  கணககு 
 (இ)  த்தைடு     (ஈ)  குறிபத்டு

2. த்தைடடுக கணககுகவ்ள தயபாரித்து முடித்தவு்டன் அடுத்து தயபாரிககப்டுைது
 (அ)  வியபா்பாைக கணககு (ஆ)  இருப்பாய்வு   
 (இ)  குறிபத்டு    (ஈ)  இலபா்�ட்டக கணககு

3. இருப்பாய்வு கீழககண்ட எந்த கணககுகவ்ள உள்்ள்டககி இருககும்?
 (அ)  ஆள்சபார கணககுகள் மடடும் (ஆ) பசபாத்துக கணககுகள் மடடும்
 (இ)  ப்யை்ளவு கணககுகள் மடடும் (ஈ)  அவனத்து கணககுகளும்

4. கீழகண்டைற்றில் எது / எவை இருப்பாய்வு தயபாரிப்தன் த�பாககஙக்ளபாகும்
 (அ)  அவனத்து த்தைடடுக கணககுகளின் சுருககத்வதத் தருைது.
 (ஆ) இறுதிக கணககுகவ்ளத் தயபாரிகக உதவுைது
 (இ)  கணககுகளின் கணககீடடுச் சரித்தன்வமவயப ்ரிதசபாதிப்து
 (ஈ)  (அ), (ஆ) மற்றும் (இ)

5. ்ற்று இருபபுகளும் மற்றும் ைைவு இருபபுகளும் சமமபாக இருககின்ைனைபா என அறிய அவனத்துப 
த்தைடடுக கணககுகவ்ளயும் பகபாணடு தயபாரிககப்டும் ஒரு ்டடியல்

 (அ)   குறிபத்டு (ஆ)  �பாத்ளடு
 (இ)  இருப்பாய்வு (ஈ)  இருபபு நிவலக குறிபபு

6. பின்ைரும் எந்த முவை அல்லது முவைகளில் இருப்பாய்வு தயபாரிககப்டுகிைது?
 (அ)  இருபபு முவை (ஆ)  பமபாத்தத் பதபாவக முவை
 (இ)  பமபாத்தத் பதபாவக முவை மற்றும் இருபபு முவை    (ஈ)  (அ), (ஆ) மற்றும் (இ)
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7. இருப்பாய்வு தயபாரிககும்த்பாது, கணககபா்ளர இருப்பாய்வின் ைைவு ்ககத்தில் பமபாத்த பதபாவக 
` 200 குவைைபாக இருப்வதக கண்டறிந்தபார. அந்த தைறு்பாடடிவன அைர என்ன பசய்ைபார?

 (அ)  அனபாமத்து கணககில் ்ற்று பசய்ைபார
 (ஆ) அனபாமத்து கணககில் ைைவு பசய்ைபார
 (இ)  ஏததனும் ்ற்று இருபபுகபகபாண்ட கணககில் சரி பசய்ைபார
 (ஈ)  ஏததனும் ைைவு இருபபுகபகபாண்ட கணககில் சரி பசய்ைபார

8. கீழககண்ட கணககுகளில் எந்தக கணககின் இருபபு இருப்பாய்வில் ் ற்றுப்த்தியில் ததபான்றும்?
 (அ)  ்ற்்ல க்டனீந்ததபார கணககு (ஆ)  பசலுத்தற்குரிய மபாற்றுச்சீடடு கணககு
 (இ)  எடுபபுகள் கணககு (ஈ)  முதல் கணககு

9. இருப்பாய்வில் ்ற்றுப்த்தியின் பமபாத்தமும் ைைவுப்த்தியின் பமபாத்தமும் தைறு்ட்டபால் அவத 
எடுத்து எழுத தைணடிய கணககு

 (அ)  வியபா்பாை கணககு (ஆ)  தைறு்பாடடு கணககு
 (இ)  அனபாமத்து கணககு (ஈ)  இதை கணககு

10. ஒரு இருப்பாய்வு தயபாரிககப்டுைது
 (அ)  ஆணடு இறுதியில் (ஆ)  ஒரு குறிபபிட்ட �பாளில்
 (இ)  ஒரு ்ருை கபாலம் முடிந்ததும்   (ஈ)  இவை ஏதும் இல்வல

  வினட
1 (அ) 2 (ஆ) 3 (ஈ) 4 (ஈ) 5 (இ) 6 (ஈ) 7 (ஆ) 8 (இ) 9 (இ) 10 (ஆ)

II.   மி்க குறுகிய விைபாக்கள்
1. இருப்பாய்வு என்ைபால் என்ன?
2. இருப்பாய்வின் ்டிைம் தருக
3. இருப்பாய்வு தயபாரிககும் முவைகள் யபாவை?
4. கீழகண்ட கணககுகளின் இருபபுகள் இருப்பாய்வில் ்ற்றுப்த்தியில் இ்டம் ப்றுமபா அல்லது 

ைைவுப்த்தியில் இ்டம் ப்றுமபா எனக கபாடடிடுக:
 (i) பைளித்தூககுககூலி (ii) உள்தூககுக கூலி (iii) விற்்வன
 (iv) பகபாள்முதல் (v) ைபாைபாகக்டன் (vi) ைடடிச் பசலுத்தியது
 (vii) ைடடிப ப்ற்ைது (viii) தள்ளு்டிப ப்ற்ைது (ix) முதல்
 (x) எடுபபுகள் (xi) விற்்வனத்திருப்ம் (xii) பகபாள்முதல் திருப்ம்
III.   குறு விைபாக்கள்
1. இருப்பாய்வு தயபாரிப்தின் த�பாககஙகள் யபாவை?
2. இருப்பாய்வின் குவை்பாடுகள் யபாவை?
3. “இருப்பாய்வு என்்து கணகதகடுகளில் உள்்ள கணககீடடின் சரித்தன்வமவய அறிய உதவும் பதபா்டகக 

நிவல சபான்ைபாைணம் மடடுதம” என்்வத நீஙகள் ஏற்றுக பகபாள்கிறீரக்ளபா? கபாைணம் கூைவும்.

IV.   ்யிறசி ்கணககு்கள்
1. பின்ைரும் இருபபுகவ்ளக பகபாணடு இருப்பாய்வு தயபாரிககவும்.

` `
பகபாள்முதல் 1,00,000 விற்்வன 1,50,000
ைஙகிக க்டன் 75,000 க்டனீந்ததபார 50,000
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க்டனபாளிகள் 1,50,000 பைபாககம் 90,000
சைககிருபபு 35,000 முதல் 1,00,000

(வினட: இருப்பாய்வின் பமபாத்த பதபாவக  ` 3,75,000)

2. பின்ைரும் இருபபுகவ்ளக பகபாணடு இருப்பாய்வு தயபாரிககவும்.
` `

ைஙகிக க்டன் 2,00,000 பகபாள்முதல் 1,80,000
பசலுத்தற்குரிய மபாற்றுச்சீடடு 1,00,000 விற்்வன 3,00,000
சைககிருபபு 70,000 க்டனபாளிகள் 4,00,000
முதல் 2,50,000 ைஙகி 2,00,000

(வினட: இருப்பாய்வின் பமபாத்த பதபாவக ` 8,50,000)
3. சந்திைதமபாகன் என்்ைைது ஏடுகளிலிருந்து எடுககப்ட்ட கீழககபாணும் இருபபுகவ்ளக பகபாணடு 

31.3.2017 ஆம் �பாளுககுரிய இருப்பாய்வு தயபார பசய்க.
` `

முதல் 1,24,500 ைஙகி தமல்ைவைப்ற்று 5,800
எடுபபுகள் 2,000 மகிழவுந்து 20,000
ப்ற்ை க்டன் 7,000 ப்பாதுச் பசலவுகள் 2,500
விற்்வன 53,400 கட்ட்டம் 1,10,000
பகபாள்முதல் 40,000 சைககிருபபு 16,200

(வினட: இருப்பாய்வின் பமபாத்த பதபாவக ` 1,90,700)

4.  ் பாபு என்்ைைது ஏடுகளிலிருந்து எடுககப்ட்ட கீழககபாணும் இருபபுகவ்ளக பகபாணடு  
31.3.2016 ஆம் �பாளுககுரிய இருப்பாய்வு தயபாரிககவும்.

` `
வக பைபாககம் 7,000 ப்றுதற்குரிய மபாற்றுச்சீடடு 7,000
்ற்்ல க்டனபாளிகள் 5,400 ்ற்்ல க்டனீந்ததபார 11,800
சம்்்ளம் 6,800 முதல் 25,000
ைபாைபாகக்டன் 200 பகபாள்முதல் 45,000
பதபா்டககச் சைககிருபபு 15,400 விற்்வன 50,000

(வினட: இருப்பாய்வின் பமபாத்த பதபாவக ` 86,800)

5. ைபாதேஷ என்்ைைது ஏடுகளிலிருந்து எடுககப்ட்ட கீழககபாணும் இருபபுகவ்ளக பகபாணடு 
31.3.2017 ஆம் �பாளுககுரிய இருப்பாய்வைத் தயபாரிககவும்.

` `

ப்றுதற்குரிய மபாற்றுச்சீடடு 13,000 எடுபபுகள் 7,000
ைஙகிக கட்டணம் 750 ்ற்்ல க்டனபாளிகள் 17,100
்யணச் பசலவுகள் 350 பசலுத்தற்குரிய மபாற்றுச்சீடடு 12,000
ப்ற்ைத் தள்ளு்டி 1,300 முதல் 25,900
வகயிருபபு பைபாககம் 1,000

(வினட: இருப்பாய்வின் பமபாத்த பதபாவக ` 39,200)
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6. ைவிச்சந்திைன் என்்ைைது ஏடுகளிலிருந்து 31.12.2016 அன்று எடுககப்ட்ட இருபபுகளிலிருந்து 
இருப்பாய்வு தயபாரிககவும்.

` `
முதல் 1,50,000 விற்்வன 75,000
க்டனபாளிகள் 22,800 விற்்வனத் திருப்ம் 1,000
ப்ற்ை ைபா்டவக 500 அளித்த தள்ளு்டி 800
ைஙகி தமல்ைவைப்ற்று 3,100 ப்ற்ைத் தள்ளு்டி 1,000
க்டனீந்ததபார 5,500 கூலி 2,900
ை்ளபாகம் 1,46,000 சம்்்ளம் 3,500
பதபா்டககச் சைககிருபபு 10,000 கழிவு பகபாடுத்தது 1,100
பகபாள்முதல் 45,000 ப்பாதுச் பசலவுகள் 2,000

(வினட: இருப்பாய்வின் பமபாத்த பதபாவக ` 2,35,100)

7.  பின்ைரும் இருபபுகள் ்பாஸகர என்்ைைது ஏடுகளிலிருந்து 31.3.2017 அன்று எடுககப்டடுள்்ளது. 
அதிலிருந்து அைருவ்டய இருப்பாய்வு தயபாரிககவும். இருப்பாய்வு சமன்்்டபாவிட்டபால் 
தைறு்பாடடிவன அனபாமத்துக  கணககிற்கு மபாற்ைவும்.

` `
பதபா்டககச் சைககிருபபு 40,000 க்டனபாளிகள் 25,000
முதல் 90,000 உள்தூககுக கூலி 16,500
விற்்வன 1,77,200 ப்றுதற்குரிய மபாற்றுச்சீடடு 20,000
சம்்்ளம் 12,000 கழிவுப ப்ற்ைது 5,550
பசலுத்தற்குரிய மபாற்றுச்சீடடு 9,450 ைஙகி பைபாககம் 17,000
பதபாவலத்சிக கட்டணம் 2,350 அவைகலன் 19,000
க்டனீந்ததபார 16,000 ப்பாறி இயந்திைம் 55,800
பகபாள்முதல் 85,000 ்ழுது்பாரபபுச் பசலவு 550

(வினட: அனபாமத்துக கணககு : ` 5,000 (்), இருப்பாய்வின் பமபாத்தத் பதபாவக : ` 2,98,200)
8. பின்ைரும் இருப்பாய்விவன சரி பசய்யவும்.

விேைம் ்றறு இருபபு்கள் ` ேைவு இருபபு்கள் `

பதபா்டககச் சைககிருபபு 1,00,000  
சம்்்ளம் 36,000  
க்டனீந்ததபார 1,32,000  

ைஙகி 35,000  

உள் ஏற்றிச் பசல் பசலவு 18,000  

ப்ற்ை ைபா்டவக 9,000  

அளித்த தள்ளு்டி 6,000  
பகபாள்முதல் 3,48,000  
பசலுத்தற்குரிய மபாற்றுச்சீடடு 60,000  
க்டனபாளிகள்  45,000
பைளித்தூககுக கூலி  15,000
முதல்  1,63,000
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உள் திருப்ம்  9,000
ப்ற்ை தள்ளு்டி  12,000
வியபா்பாைச் பசலவுகள்  18,000
விற்்வன  3,68,000
கட்ட்டம்  1,14,000
பமபாத்ெம் 7,44,000 7,44,000

(வினட: இருப்பாய்வின் பமபாத்த பதபாவக ` 7,44,000)

 மபாணேர் ப�யல்்பாடு
சிந்ெனைககு: நீஙகள் `10,000 முதலீடடில் ஒரு சிறிய கவ்டவய பதபா்டஙகுைதபாக கற்்வன பசய்து 
பகபாள்ளுஙகள். ்த்து �பாடகளுககபான கற்்வனயபான வியபா்பாை �்டைடிகவககவ்ள (பைபாககம் 
மற்றும் க்டன்) ்திவு பசய்து குறிபத்டு, த்தைடு மற்றும் இருப்பாய்விவனத் தயபாரிககவும்.

தமரி என்்ைர ஒரு துணிககவ்ட �்டத்தி ைருகிைபார. அைர தன்னுவ்டய த்தைடடு 
இருபபுகளிலிருந்து இருப்பாய்வு ஒன்வை தயபாரித்துள்்ளபார. அந்த இருப்பாய்வு 
சமன்்்டவில்வல. அைர அதவன சரியபாக தயபாரித்துள்்ளபாைபா என்்வத சரி்பாரகக 
உஙகள் உதவிவய �பாடுகிைபார.

ே. எண் விேைம் ந்.்.எ. ்றறு இருபபு ` ேைவு இருபபு `
1
 2
3
4
5
6
7
8
9

முதல்
ப்ற்ை தள்ளு்டி
ைபா்டவக பசலுத்தியது
சம்்்ளம் பகபாடுத்தது
துணிகள் ைபாஙகியது
துணிகள் விற்ைது
விற்்வனயபா்ளருககு கழிவு பகபாடுத்தது
த்பாககுைைத்துச் பசலவுகள் பசய்தது
வகயிருபபு பைபாககம்
பமபாத்ெம்

50,000

1,000

 

6,000
32,000

3,000
15,000

20,000
30,000

9,000

 89,000 77,000

நிகழைபாய்வு

பெபாடர் ஆய்விறகு
இருப்பாய்வு தயபாரிப்தன் மூலம் ைணிகம் ஈடடிய இலபா்த்திவன அறிய முடியமபா? இலபா்த்வத 
அறிய என்ன பசய்யதைணடும்?

்பார்னே
1.  M C Shukla, T S Grewal and S C Gupta, Advanced Accounts, 19th ed., 2017, S.Chand Publishing, New Delhi.
2.  R L Gupta and V K Gupta, Financial Accounting, 11th ed., 2014, Sultan Chand and Sons, New Delhi.
3. S P Jain and K L Narang, Advanced Accountancy Vol – I, 2016, Kalyani Publishers, New Delhi.
4. Dalston L Cecil and Jenitra L Merwin, Financial Accounting, 3rd ed., 2017, Learntech Press, Trichy.
5. Fundamentals of Accounting, 2017, The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi.

Accountancy Ch 5_TM.indd   109 25-01-2020   14:48:07



110

அலகு 6

துணை ஏடுகள் - I

6.1  அறிமுகம்
6.2 துணை ஏடுகளின் ப�ொருள்
6.3  துணை ஏடுகளின் வணககள்
6.4  துணை ஏடுகளின் நன்ணமைகள்
6.5  பகொள்முதல் ஏடு
6.6  பகொள்முதல் திருப� ஏடு
6.7  விற�ணை ஏடு
6.8  விற�ணைத் திருப� ஏடு
6.9  மைொறறுச் சீட்டு
6.10 ப�றுதறகுரிய மைொறறுச்சீட்டு ஏடு
6.11 பெலுத்தறகுரிய மைொறறுச்சீட்டு ஏடு
6.12 உரிய குறிப்�டு

ப�ொருளடககம்

 கற்றல் ந�ொககஙகள்
மைொைவரகள்
• துணை ஏடுகளின் ப�ொருள் மைறறும் 

வணககள் �றறி புரிந்து பகொள்ளுதல்.
• துணை ஏடுகள் தயொரிபபில் 

கைக்கியல் பெயல்�ொடுகள் �றறிய 
அறிவிணை �யன்�டுத்துதல்.

• மைொறறுச்சீட்டு �தியும்  
முணையிணைப புரிந்து பகொள்ளுதல்.

• துணை ஏடுகளிலிருந்து ்�்ேட்டிறகு 
கைக்குகணை எடுத்பதழுதுதல்.

 

துணை ஏடுகள்-I கற�தறகு முன் 
கீழக்கண்டவறணை நிணைவு கூை 
்வணடும்:

• ெேக்கு
• பேொக்கக் பகொள்முதல்
• க்டன் பகொள்முதல்
• பேொக்க விற�ணை
• க்டன் விற�ணை
• பகொள்முதல் திருப�ம்
• விற�ணைத் திருப�ம்
• பெொத்துகள்
• ்�்ேட்டுக் கைக்கு

பெரிந்து பகொள்ள நேண்டிய 
முககிய ப�ொறகள்

• பகொள்முதல் ஏடு
• விற�ணை ஏடு
• பகொள்முதல் திருப� ஏடு
• விற�ணைத் திருப� ஏடு
• �றறுக் குறிபபு
• வேவுக் குறிபபு
• மைொறறுச் சீட்டு
• ப�றுதறகுரிய மைொறறுச் சீட்டு ஏடு
• பெலுத்தறகுரிய மைொறறுச்சீட்டு ஏடு
• உரிய குறிப்�டு

நிணைவு கூ்ற நேண்டிய 
கருத்துகள்
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6.1 அறிமுகம்
வணிகநிறுவைஙகள் �ல்்வறு வணகயொை ந்டவடிக்ணககணை ்மைறபகொள்கின்ைை. 
ந்டவடிக்ணககளின் வணககள் வணிகத்தின் இயல்�ொை தன்ணமை மைறறும் நிரவொக பகொள்ணகயின் 
அடிப�ண்டயில் அணமைகின்ைை. வணிகத்தின் �ல்்வறு ந்டவடிக்ணககள் திரும்�த் திரும்� நண்டப�ைக் 
கூடியணவ.  அதொவது, ஒத்த தன்ணமையுண்டய ந்டவடிக்ணககள் வணிக நிறுவைத்தில் திரும்�த்திரும்� 
நண்டப�றுகின்ைை. எை்வ, ந்டவடிக்ணககளின் தன்ணமைக்்கறைவொறு, வெதியொக அணவ 
வணகப�டுத்தப�ட்டு குழுவொக்கப�டுகின்ைை.
ப�ொதுவொக ந்டவடிக்ணககள் இேணடு  வணகப�டும். அணவயொவை – பேொக்க ந்டவடிக்ணககள் 
மைறறும் பேொக்கமைறை ந்டவடிக்ணககள் (க்டன் ந்டவடிக்ணககள்). பேொக்கப ப�றுதல் மைறறும் பேொக்கச் 
பெலுத்தல் ஒரு குழுவொகவும், க்டன் ந்டவடிக்ணககள் மைறபைொரு குழுவொகவும் அணமைகின்ைை.  எை்வ, 
நண்டமுணையில், எளிணமையொக, வெதியொக, விணேவொக மைறறும் ெரியொை முணையில் கைக்்கடுகணைப 
�ேொமைரிக்க முதன்ணமையொை குறிப்�்டொைது �ல்்வறு துணை ஏடுகைொக �ொகு�டுத்தப�டுகின்ைை.  
எவவொபைனில், திரும்�த்திரும்� நண்டப�றும் மைறறும் அதிக எணணிக்ணகயிலொை ந்டவடிக்ணககளின்  
குழுவிறகு அல்லது ஒவபவொரு வணகயிைத்திறகு தனி துணை ஏடு �ேொமைரிக்கப�டும். அவவொைொக  
�ொகு�டுத்தப�டும் ஒவபவொருபிரிவும் சிைபபுக்குறிப்�டு, முதன்ணமைப�தி்வடு, முதல் �தி்வடு அல்லது 
துணைஏடு என்று அணைக்கப�டுகின்ைை.
துணைஏடுகளில் �திவுபெய்யும் ப�ொழுது குறிப்�டுகளில் �திவுகள் பெய்ய்வணடிய அவசியமில்ணல.  
குறிப்�டு மைட்டு்மை முதன்ணமைப�தி்வ்டொக இருக்கும் �ட்ெத்தில், ஒரு ்நேத்தில்  நிறுவைத்தின் 
ந்டவடிக்ணககணை ஒ்ே ஒரு கைக்கொைேொல் மைட்டும்தொன் �திவு பெய்ய முடியும்.  வணிக நிறுவைஙகளில் 
ந்டவடிக்ணககள் அதிகமைொக இருக்கும் ்�ொது  ஒருவேொல் அணைத்து ந்டவடிக்ணககணையும் �திவு 
பெய்வது கடிைமைொகும்.  எை்வ, கைக்்கடுகள் �ேொமைரிபபில் ் வணலப �கிரவு அவசியமைொகிைது.  இதன் 
விணைவொக குறிப்�டுகள் �ல பிரிவுகைொக அல்லது துணைக் குறிப்�டுகைொகப பிரிக்கப�டுகின்ைை.

6.2 துணை ஏடுகளின் ப�ொருள்
துணை ஏடுகள் என்�து குறிப்�டுகளின் �ல்்வறு பிரிவுகைொகும். ஒவபவொரு துணை ஏட்டிலும் ஒத்த 
தன்ணமையுள்ை ந்டவடிக்ணககள் �திவு பெய்யப�டுகின்ைை. இணவகள் முதன்ணமை �தி்வடுகைொகும்.  
ஒ்ே குறி்�ட்டில் �திவு பெய்வதறகு �திலொக ந்டவடிக்ணககள் �ல்்வறு உரிய ஏடுகளில் �திவு 
பெய்யப�டுகின்ைை.
6.3 துணை ஏடுகளின் ேணககள்
துணை ஏடுகளின் எணணிக்ணக 
ஒவபவொரு நிறுவைத்தின் 
்தணவகளுக்்கற� மைொைலொம்.  
வணிகத்தின் தன்ணமை மைறறும் 
ந்டவடிக்ணககளின் அைவிற்கற� 
பின்வரும் துணை ஏடுகள் 
�ேொமைரிக்கப�டுகின்ைை.
(i) பேொக்க ந்டவடிக்ணககணைப �திவு பெய்ய – பேொக்க ஏடு
(ii) பேொக்கமில்லொ ந்டவடிக்ணககணைப �திவு பெய்ய துணை ஏடுகள் (சிைபபுக் குறிப்�டுகள்)  

(அ) பகொள்முதல் ஏடு அல்லது பகொள்முதல் குறிப்�டு: நிறுவைம் க்டனுக்கு பகொள்முதல் பெய்யும் 
ெேக்குகள் மைட்டும் �திவு பெய்யப �யன்�டுகிைது.

(ஆ)  விற�ணை ஏடு அல்லது விற�ணை குறிப்�டு: நிறுவைம் க்டனுக்கு விற�ணைச் பெய்யும்  
ெேக்குகள் �றறி மைட்டும் �திவு பெய்யப �யன்�டுகிைது.

பேொக்க ஏடுபேொக்க ந்டவடிக்ணககள்

க்டன் ந்டவடிக்ணககள்

பகொள்முதல் ஏடு
பகொள் முதல் திருப� ஏடு 
விற�ணை ஏடு
விற�ணைத் திருப� ஏடு
ப�றுதறகுரிய மைொறறுச் சீட்டு ஏடு 
பெலுத்தறகுரிய மைொறறுச் சீட்டு ஏடு 
உரிய  குறிப்�டு

ந்டவடிக்ணககள்
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(இ) பகொள்முதல் திருப� ஏடு அல்லது பவளித்திருப� ஏடு: நிறுவைம் பேொக்கம் எதுவும் உ்டைடியொக 
ப�ைொமைல் வொஙகிய ெேக்குகணைத் திருபபி அனுபபியணத �திவு பெய்யப �யன்�டுகிைது.

(ஈ)  விற�ணைத் திருப� ஏடு அல்லது உள் திருப� ஏடு: நிறுவைம் பேொக்கம் எதுவும் உ்டைடியொக 
பகொடுக்கொமைல், விறை ெேக்குகணை வொடிக்ணகயொைரகளி்டமிருந்து திரும்� ப�றைணத �திவு 
பெய்ய �யன்�டுகிைது.

(உ)  ப�றுதறகுரிய மைொறறுச்சீட்டு ஏடு: ப�றுதறகுரிய மைொறறுச்சீட்டுகள் அல்லது எழுதப�டும் 
உணடியல்கள் �திவு பெய்யப �யன்�டுகிைது.

(ஊ) பெலுத்தறகுரிய மைொறறுச்சீட்டு ஏடு: பெலுத்தறகுரிய மைொறறுச் சீட்டுகள் அல்லது  ஏறகப�டும் 
உணடியல்கள் �திவு பெய்யப �யன்�டுகிைது.

(iii) உரிய குறிப்�டு: இதணை ப�ொதுக் குறிப்�டு அல்லது அணைத்து ்நொக்கக் குறிப்�டு என்றும் 
கூறுவர. ்மைறகுறிபபிட்்ட ஏழு துணை ஏடுகளிலும் �திவு பெய்ய முடியொத ந்டவடிக்ணககள் இதில் 
�திவு பெய்யப�டுகின்ைை.

6.4 துணை ஏடுகளின்  �ன்ணமைகள்
துணை ஏடுகணை �ேொமைரிப�தன் மூலம் ஏற�டும் நன்ணமைகள் பின்வருமைொறு:
(i) ேணிக �டேடிகணககளின் �ரியொை மைறறும் முண்றயொை �திவு
 அணைத்து வணிக ந்டவடிக்ணககளும் பேொக்க ந்டவடிக்ணககள் மைறறும் பேொக்கமைறை  

ந்டவடிக்ணககள் எைப பிரிக்கப�டுகின்ைை.  பேொக்கமைறை ந்டவடிக்ணககள் ்மைலும் க்டன் 
பகொள்முதல், க்டன் விற�ணை  மைறறும் திருப�ம் என்று �ொகுப�டுத்தப�டுகின்ைை.   ஒவபவொரு 
வணகயொை ந்டவடிக்ணகக்கும் தனித்தனியொக, அதறகுரிய ஏடுகள் �யன்�டுத்துவதொல், 
ந்டவடிக்ணககள் ெரியொை மைறறும் முணையொை துணை ஏடுகளில் �திவு பெய்யப�டுகின்ைை.

(ii) ே�தியொை எடுத்பெழுதுெல் 
 அணைத்து ந்டவடிக்ணககளிலும் ஒத்த தன்ணமையுண்டயணவகள் ஓரி்டத்தில், அதொவது ஒரு 

துணைஏட்டில் �திவு பெய்யப�டுகின்ைை. உதொேைமைொக, க்டனுக்கு பகொள்முதல் பெய்யப�ட்்ட 
அணைத்து ெேக்குகளும் பகொள்முதல் ஏட்டில் �திவு பெய்யப�டுகின்ைை.  க்டனுக்கு விற�ணை 
பெய்யப�ட்்ட அணைத்து ெேக்குகளும் விற�ணை ஏட்டில் �திவு பெய்யப�டுகின்ைை.  இது 
பகொள்முதல்கைக்கு, விற�ணைகைக்கு மைறறும் ெம்�ந்தப�ட்்ட ஆள்ெொரகைக்குகளில் 
எடுத்பதழுதுவணத எளிதொக்குகிைது.

(iii) நேணலப் �கிர்வு
 குறிப்�டு �ல துணைஏடுகைொகப பிரிக்கப�டுவதொல், ்வணலப �கிரவு  ஏற�டுகிைது. அதைொல் 

பவவ்வறு ந�ரகள், பவவ்வறு துணைஏடுகளில் ஒ்ே ்நேத்தில் �திவு பெய்ய முடிகிைது. 
எை்வ, விணேவொக �ணியிணை முடிக்க முடிகிைது.

(iv) தி்றன் அதிகரிப்பு 
 ்வணலப�கிரவு கொேைமைொக சிைப�ண்டதலின் நன்ணமை கிண்டக்கிைது. ஒரு ந�ர ஒ்ே ் வணலணய 

திரும்�த்திரும்� பெய்வதொல் அவ்வணலணயக் ணகயொள்வதில் அவேது திைணமை அதிகரிக்கிைது. 
அவவொறு துணை ஏடுகள் �ேொமைரிப�தன் கொேைமைொக கைக்கியல் ் வணலயின் திைன் அதிகரிக்க 
சிைப�ண்டதல் வழிவகுக்கிைது.

(v) முடிபேடுத்ெலுககு உெவுகி்றது
 ஒவபவொரு ந்டவடிக்ணகயின் முழுவிவேமும் தனித்தனியொக துணைஏடுகள் மூலம் 

கிண்டக்கின்ைை. இவவிவேஙகணை நிரவொகம் எதிரகொல முடிபவடுத்தலுக்கு �யன்�டுத்த முடியும். 
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உதொேைமைொக, விற�ணைத்திருப� ஏட்டிலுள்ை விவேத்தின் மூலம் விற�ணைத்திருப�த்தின் 
கொேைஙகணை �குப�ொய்வு பெய்து ஏறை வழிமுணைகணைப பின்�றறி, குணை�ொடுகணைத் 
தவிரக்க நிரவொகத்திறகு உதவுகிைது.

(vi) பிணைகளும், நமைொ�டிகளும் ெடுககப்�டுகின்்றை
 அகச்்ெொதணையில் ஒருவரின் ்வணல தொைொக்வ மைறபைொருவேொல் ்ெொதணை 

பெய்யப�டுவதொல், அது மிகவும் திைன் வொய்ந்ததொக அணமைகிைது. துணை ஏடுகள் �ேொமைரிபபில் 
அகச்்ெொதணைணய �யன்�டுத்துவதன் மூலம் பிணைகள் அல்லது ்மைொெடி தடுக்கப�்டலொம் 
அல்லது குணைக்கப�்டலொம்.

(vii) நெணேயொை விேரஙகணள நமைநலொடடமைொை �ொர்ணேயில் ப�்ற முடிகி்றது
 அணைத்து ந்டவடிக்ணககளும் ஒ்ே குறிப்�ட்டில் �திவு பெய்வதொல் ஒரு குறிபபிட்்ட விவேத்ணத 

கணடுபிடிப�து கடிைம். துணை ஏடுகள் �ேொமைரிபபில்  ஒரு குறிபபிட்்ட ந்டவடிக்ணகயின் 
அணைத்து விவேஙகளும் ஒரு துணை ஏட்டில் �தியப�டுவதொல்,  ்தணவயொைத் தகவல்கணைப 
ப�ை முடிகிைது. துணை்யடுகணைப �ேொமைரிப�தன் மூலம் ்தணவயொை விவேஙகணை 
்மை்லொட்்டமைொை முணையில் எளிதில் ப�ைமுடிகிைது.

(viii) முழுணமையொை ெகேல்கணளப் ப�்றமுடிகி்றது
 ஒரு குறிபபிட்்ட தன்ணமையுண்டய அணைத்து ந்டவடிக்ணககளும், ஒரு துணை ஏட்டில் �திவு 

பெய்யப�டுவதொல், முழுணமையொை தகவல்கணைப ப�ை முடிகிைது. மைொதவொரியொை, கொலொணடு 
என்ை கொலத்திறகொை பமைொத்த விவேம் எளிதில் அறிய முடிகிைது.

(ix) ந�ரத்ணெச் ந�மிகக முடிகி்றது
 �ல்்வறு துணைஏடுகளில் ஒ்ே்நேத்தில் �ல்்வறு ந�ரகள் �திவிணைச் பெய்கின்ைைர.  

இப�திவுகள் மூலம் ்நேத்ணதச்்ெமிக்க முடிகிைது.   கைக்கியல் ்வணலயும் விணேவொக 
முடிக்கப�டுகிைது. 

(x) ந�நரடடில் எடுத்பெழுதும் சுணமை குண்றகி்றது
 ஆள்ெொேொ கைக்குகள் ஒரு குறிபபிட்்ட கொல அைவில் எடுத்பதழுதப�டுவதொல், அதிலுள்ை சுணமை 

குணைகிைது. உதொேைம், பகொள்முதல் கைக்கிலிருந்து ஆள்ெொேொ கைக்குகளுக்கு எடுத்பதழுதல்.

 மைொைேர் ப�யல்�ொடு
சிந்ெணைககு: உஙகள் �குதியில் உள்ை வணிக நிறுவைஙகணை �ொரணவயிடுஙகள். அவரகள் 
�ேொமைரிக்கும் கைக்்கடுகணைத் பதரிந்து பகொள்ளுஙகள். அவரகள் சிைபபுத் துணை ஏடுகணை 
�ேொமைரிக்கிைொரகைொ? இல்ணலபயனில், அவரகளி்டம் துணை ஏடுகளின் அவசியம் �றறி கூறி, 
சிைபபுத்துணை ஏடுகணைப �யன்�டுத்த வழிகொட்டுஙகள்.

6.5 பகொள்முெல் ஏடு
பகொள்முதல் ஏடு ஒரு துணை ஏடு, இதில் க்டனுக்கு ெேக்கு வொஙகுவது மைட்டு்மை �திவு பெய்யப�டுகிைது.  
வணிகம் க்டனில் பகொள்முதல் பெய்வணத  உ்டைடியொக அறிந்து பகொள்ை ்வணடுபமைனில், அணவ 
தனியொக  �திவு பெய்வதன் மூலம் மைட்டு்மை முடியும்.
இஙகு ெேக்குகள் என்�து நிறுவைம் எபப�ொருள்கணை வணிகத்திறகொக வொஙகி விறகின்ைொ்ேொ 
அவறணைக் குறிக்கும். அதொவது, வைக்கமைொக விற�ணை பெய்வதறகொக நிறுவைம் வொஙகும் ப�ொருணை 
குறிக்கிைது. உதொேைமைொக, அணைகலன் வணிகம் பெய்யும்  நிறுவைத்திறகு அணைகலன் ஒரு ெேக்கொகும். 
அணைகலணை வைக்கமைொக விற�ணைச் பெய்யொத மைறை நிறுவைஙகளுக்கு அணைகலன் ஒரு பெொத்தொகும்.  
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எை்வ, பகொள்முதல் ஏட்டில் ந்டவடிக்ணககணைப �திவு பெய்யும் ்�ொது, க்டன் பகொள்முதல் என்�து 
வணிகம் ணகயொளுகின்ை ெேக்குதொன் என்�ணத உறுதி பெய்ய ் வணடும்.  பெொத்துகள் வொஙகிைொலும், 
ெேக்குகள் பேொக்கத்திறகு வொஙகிைொலும் பகொள்முதல் ஏட்டில் �திவு பெய்யப�டுவதில்ணல.

�டிேம் - பகொள்முெல் ஏடு / பகொள்முெல் குறிப்ந�டு

�ொள் விேரம் இடொப்பு 
எண்

ந�நரடடுப் 
�கக எண்

பெொணக `
விளககம் பமைொத்ெம்

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

பகொள்முதல்   க/கு         �
(i) �ொள் �த்தி 
 இதில் க்டன் ந்டவடிக்ணக நிகழந்த ஆணடு, மைொதம், ்ததி இ்டம் ப�றும்.
(ii) விேரம் �த்தி
 இப�த்தியில் ெேக்கீந்்தொரின் ப�யர, மைறறும்  வொஙகிய ெேக்குகளின் விவேம் �திவு பெய்யப�டும்.  

இதில் ெேக்கின் ப�யர, அைவு, தேம், விணல, வியொ�ொேத் தள்ளு�டி மைறறும் இதே குறிபபுகள் மைறறும் 
சிைபபுகள்  �திவு பெய்யப�டும்.

(iii) இடொப்பு எண்
 ெேக்கிணை விற�வர தயொரிக்கும் ஒரு அறிக்ணக்ய இ்டொபபு ஆகும். இதில், ெேக்கு �றறிய 

விவேஙகைொை விணல மைறறும் இதே பெலவீைஙகள் �திவு பெய்யப�டும். ெேக்கிணை க்டனுக்கு 
வொஙகும்்�ொது ப�ைப�டும் இ்டொபபின் எண இப�த்தியில் �திவு பெய்யப�டும்.

(iv) ந�நரடடுப் �கக எண்
 இப�த்தியில் ெேக்களித்தவரின் ப�யர உள்ை ்�்ேட்டுப �க்க எண �திவு பெய்யப�டும். 

பகொள்முதல் பெய்யப�டும் ெேக்குகள், ெேக்கு அளிப�வரின் ் �்ேட்டு கைக்கில் எடுத்பதழுதப�டும்.  
பகொள்முதல்ஏடு, ெேக்கு அளிப்�ொரின் ்�்ேட்டுகைக்கின் �க்கஎணணைக் பகொணடிருக்க 
்வணடும்.  இது எடுத்பதழுதுவதறகும், �திவிணைச் ெரி�ொரப�தறகும் ஏதுவொக அணமையும்.

(v) விளககப் �த்தி (பெொணக)
 பதொணகப�த்தி இேணடு �குதிகைொகப பிரிக்கப�ட்டிருக்கும். அணவயொவை விைக்கம் 

மைறறும் பமைொத்தம். விைக்கப�த்தியில் நிறுவைம் ஒரு குறிபபிட்்ட ெேக்கு அளிப�வரி்டமிருந்து 
வொஙகும் �ல்்வறு ப�ொருட்களின் பதொணக �தியப�டும். இதில், வியொ�ொேத் தள்ளு�டி கழித்து 
கொணபிக்கப�டும். ்மைலும், இப�த்தி ெரிகட்்டலுக்கொை கூட்்டல் மைறறும் கழித்தல் �திவிணையும் 
பெய்வதறகு �யன்�டுகிைது.

(vi) பமைொத்ெம் �த்தி (பெொணக)
 இதில், வியொ�ொேத்தள்ளு�டி மைறறும் பெலவுகள் ெரிக்கட்்டப�ட்்ட பின்பு உள்ை ெேக்கின் நிகேவிணல 

�திவு பெய்யப�டும். இது்வ, ெேக்கீந்்தொருக்கு பெலுத்த ்வணடிய பதொணக ஆகும்

6.5.1 இடொப்பு
பகொள்முதல் ஏட்டில் �திவொைது இ்டொபபிலிருந்து பெய்யப�டுகின்ைை. இந்த இ்டொபபிணை இேசீது 
என்று அணைக்கலொம். இ்டொபபு என்�து ஒரு வணிக ஆவைம் அல்லது இேசீது அல்லது அறிக்ணக 
ஆகும். இதணை, விற�ணையொைர தயொரபெய்து ெேக்கிணை வொஙகு�வருக்கு அளிக்கிைொர. இதில், 
விற�ணைச்பெய்யப�டும் ெேக்கின் அைவு, தேம், விணல, பமைொத்தமைதிபபு ்�ொன்ை விவேஙகள் 
இ்டம் ப�றறிருக்கும். எை்வ, இ்டொபபு என்�து வொஙகு�வர மைறறும் விற�வர இருவருக்கும் ஒரு 
முதன்ணமையொை ஆவைமைொக உள்ைது.
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6.5.2 வியொ�ொரத் ெள்ளு�டி
வியொ�ொேத் தள்ளு�டி என்�து விற�ணையொைேொல் வொஙகு�வருக்கு, ெேக்குகளின் �ட்டியல் 
விணலயிலிருந்து குணைத்து வைஙகுவதொகும். இது வியொ�ொே வைக்கமைொக்வொ அல்லது ெேக்குகணை 
அதிக எணணிக்ணகயில் பகொள்முதல் பெய்யும் ்�ொ்தொ வைஙகப�டுகிைது. இது இ்டொபபில் கழித்து 
கொணபிக்கப�டுகிைது. வியொ�ொேத்தள்ளு�டி கைக்்கடுகளில் �திவு பெய்யப�டுவதில்ணல. தள்ளு�டி 
்�ொக நிகே பதொணக மைட்டு்மை �திவு பெய்யப�டும்.
உதொேைமைொக – ெேக்குகள் விற�ணை ̀  10,000 எைக்பகொள்்வொம்.  இதில், 10% வியொ�ொேத் தள்ளு�டி 
அளிக்கும் ்�ொது (10,000 – 1,000) ` 9,000 மைட்டு்மை விற�ணை என்று �திவு பெய்யப�டுகிைது.  
அது்�ொல்வ, வொஙகு�வரும் பகொள்முதல் ` 9,000 என்்ை �திவு பெய்வொர.

 

 மைொைேர் ப�யல்�ொடு
சிந்ெணைககு: வியொ�ொேத் தள்ளு�டியும் பேொக்கத் தள்ளு�டியும் ஒன்று தொைொ?

எடுத்துககொடடு 1 
பின்வரும்  ந்டவடிக்ணககணை ெொந்தி அணைகலன் நிறுவைத்தின் பகொள்முதல் ஏட்டில் �திவு பெய்க:
2017  
மைொரச்   1

 
மைதுணே, ்மைொகன்  அணைகலன் நிறுவைத்தி்டமிருந்து வொஙகியது
 20 நொறகொலிகள் ஒன்று  ` 450 வீதம்
 2 ்மைணெகள் ஒன்று ` 1,000 வீதம்
  இதில், 10% வியொ�ேத் தள்ளு�டி நீக்குக

மைொரச்   6 ்வலூர, பவல்கம்  அணைகலன் நிறுவைத்தி்டமிருந்து பேொக்கத்திறகு வொஙகியது
2 அலமைொரிகள்  ஒன்று ` 2,000 வீதம்

மைொரச்   7 இேொயப்�ட்ண்ட, இே்மைஷ் நிறுவைத்தி்டமிருந்து வொஙகியது
 2 மைே நொறகொலிகள் ஒன்று ` 500 வீதம்
 10 மை்டக்கு நொறகொலிகள் ஒன்று ` 200 வீதம்  
 இதறகு, வணடிக்கட்்டைம் மைறறும் அனுபபுணகச் பெலவுகள்  ` 150

மைொரச்   20 அண்டயொறு,  ஆைந்தன் நிறுவைத்தி்டமிருந்து அலுவலகப �யன்�ொட்டிறகொக  
இேணடு கணிபப�ொறிகள் ஒன்று `15,550 வீதம் க்டனுக்கு வொஙகியது.

மைொரச்   21 கொணேக்கொல், கமைொல் நிறுவைத்தி்டமிருந்து வொஙகியது
 10 நொறகொலிகள் ஒன்று ` 750 வீதம்
 15 இரும்பு அலமைொரிகள் ஒன்று ` 1,500 வீதம் 
 இதறகு, கட்டுமைம் மைறறும் அனுபபுணகச் பெலவுகள் ` 250
     இதில், 10% வியொ�ொேத் தள்ளு�டி நீக்குக

மைொரச்   25 பென்ணை, பெமினி விற�ணையகத்தி்டமிருந்து
 2 தட்்டச்சு இயந்திேஙகள் ஒன்று ` 7,750 வீதம்  
 அலுவலகப �ணிக்பகை வொஙகப�ட்்டது
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தீர்வு
�ொந்தி அண்றகலன் நிறுேைத்தின் ஏடுகளில்

பகொள்முெல் ஏடு/ பகொள்முெல் குறிப்ந�டு

�ொள் விேரம் இடொப்பு  
எண்

ந�. 
�. 
எ.

பெொணக `

விளககம் பமைொத்ெம்
2017

மைொரச்   1

மைொரச்   7

மைொரச் 21

நமைொகன் அண்றகலன் நிறுவைம், மைதுணர
  20 நொறகொலிகள் ஒன்று `450 வீதம் 

    2 ்மைணெகள் ஒன்று ` 1,000 வீதம் 

 கழிக்க: வியொ�ொேத்தள்ளு�டி @ 10%

ரநமைஷ் நிறுவைம், ரொயப்ந�டணட
    2 மைே நொறகொலி ஒன்று ` 500 வீதம்
  10 சுைலும் நொறகொலிகள் ஒன்று ` 200 வீதம்

  கூட்டுக:  வணடிக்கட்்டைம் &  
      அனுபபுணகச் பெலவுகள்

கமைொல் நிறுவைம், கொணரககொல்
  10 நொறகொலிகள்  ஒன்று ` 750 வீதம்
  15 இரும்பு அலமைொரிகள் ஒன்று ` 1,500 வீதம்
 
 கழிக்க: வியொ�ொேத் தள்ளு�டி ஒன்று 10%

 கூட்டுக: கட்டுமைம் மைறறும்  
         அனுபபுணகச் பெலவுகள்
பகொள்முதல் க/கு                                   �

9,000
2,000

9,900

 
3,150

27,250

11,000

1,100

1,000

2,000
3,000

 
  150

7,500
22,500
30,000

3,000
27,000

 250
40,300

மைொைேர் குறிப்பு 

1. வியொ�ொேத் தள்ளு�டி, பகொள்முதல் பெய்யும் ெேக்கின் விணலயில் அனுபபுணகச் பெலவு மைறறும் 
வணடிக்கட்்டைம் இணவகணைச் ்ெரக்கொமைல் அனுமைதிக்கப�டுகிைது.  

2. அனுபபுணகச் பெலவு மைறறும் வணடிக்கட்்டைம் ்�ொன்ைணவ ்நேடிச்பெலவுகள். அணவ 
வொஙகு�வேொல் பெலுத்தப�்ட ்வணடியணவ. எை்வ, பெலுத்தும் பதொணகயில் கூட்்டப�டுகிைது.

3.  மைொரச் 6 ந் ்ததி பகொள்முதல் பெய்தணமைக்கொை �திவு, இக்பகொள்முதல் ஏட்டில் �திவொகொது.  
ஏபைனில், அது ஒரு பேொக்கக் பகொள்முதல்

4.  மைொரச் 20 ஆம் ்ததி வொஙகிய கணிபப�ொறியும் மைறறும் மைொரச் 25 ஆம் ்ததி வொஙகிய தட்்டச்சு 
இயந்திேஙகள் இந்த ஏட்டில் �திவு பெய்யப�்டவில்ணல. ஏபைனில், நிறுவைம், அவறணை 
பெொத்தொக அலுவலகப �யன்�ொட்டிறகொக வொஙகி உள்ைது.
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 மைொைேர் ப�யல்�ொடு
சிந்ெணைககு: தட்்டச்சு வொஙகியது ஏன் பகொள்முதல் ஏட்டில் �திவொகவில்ணல?  அதணை எவவொறு 
�திவு பெய்வீரகள்?

6.5.3 பகொள்முெல் ஏடடிலிருந்து எடுத்பெழுதுெல்
பகொள்முதல் ஏட்டில் ந்டவடிக்ணககணைப �திவு பெய்த பின்பு, ்�்ேட்டுக் கைக்கில் எடுத்பதழுத 
்வணடும். ்�்ேட்டில் எடுத்பதழுத இேணடு �டிநிணலகணைக் கண்டபிடிக்க ்வணடும்:
�டி நிணல 1 :  கடனீந்நெொரின் ஆள்�ொர் கைககில் எடுத்பெழுதுெல்: ஒவபவொரு நொளும் ஒவபவொரு 

�திணவயும் குறிபபிட்்ட க்டனீந்்தொர (ெேக்களித்தவர) ஆள்ெொர கைக்கின் வேவுப 
�க்கத்தில் ‘பகொள்முதல் கைக்கு’ என்று எடுத்பதழுத ்வணடும்.

�டி நிணல 2 : பகொள்முெல் கைககில் எடுத்பெழுதுெல்: ப�ொதுவொக, ஒவபவொரு மைொத இறுதியிலும் 
பகொள்முதல் ஏட்டின்  பமைொத்தம் கைக்கி்டப�டுகிைது.  இந்த பமைொத்தத் பதொணகணய 
பகொள்முதல் கைக்கின் �றறுப�க்கத்தில் ‘�ற�ல க்டனீந்்தொர கைக்கு’ எை 
எடுத்பதழுத ்வணடும்.

எடுத்துககொடடு 2
பின்வரும் ந்டவடிக்ணககணை இேொம் வீட்டு உ�்யொகபப�ொருள் நிறுவைத்தின் ெூணல 2017 க்கொை 
பகொள்முதல் ஏட்டில் �திவு பெய்க.  அதறகுரிய ்�்ேட்டு கைக்குகணையும் தயொர பெய்யவும்:

2017 
ெூணல  5 கணைன் நிறுவைத்தி்டமிருந்து க்டனுக்கு வொஙகியது

 50 மின் ெலணவப ப�ட்டிகள் ஒன்று ` 500 வீதம்
 10 மைொவணேக்கும் இயந்திேஙகள்  ஒன்று ` 3,000 வீதம்

ெூணல  6 சிவொ நிறுவைத்தி்டமிருந்து பேொக்கத்திறகு வொஙகியது
 25 மின் விசிறிகள்  ஒன்று ` 1,250 வீதம்

ெூணல  10 �ொலன் விற�ணையகத்தி்டம் க்டனுக்கு வொஙகியது 
 20 மைொவணேக்கும் இயந்திேஙகள்  ஒன்று ` 2,500 வீதம்
 10 மின்ைம்மிகள்  ஒன்று ` 3,000 வீதம்
 வியொ�ொேத் தள்ளு�டி 10%
 அனுபபுணகச் பெலவுகள் ` 1,000

ெூணல  20 குமைொரி்டமிருந்து க்டனுக்கு வொஙகிய ஒரு நகல் எடுக்கும் இயந்திேம் ` 35,000

தீர்வு இரொம் வீடடு உ�நயொகப் ப�ொருள் நிறுேைத்தின் ஏடுகளில் 
பகொள்முெல் ஏடு

�ொள் விேரம் இடொப்பு  
எண்

ந�.  
�.எ.

பெொணக `
விளககம் பமைொத்ெம்

2017 
ெூணல 5 கண்ைன் நிறுேைம்

 50 மின் ெலணவப ப�ட்டிகள் ஒன்று ` 500 வீதம்
 10 மைொவணேக்கும் இயந்திேஙகள்  
 ஒன்று `3,000 வீதம்

25,000
 

30,000
 

55,000
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ெூணல 10 �ொலன் விற�ணையகம்
 20 மைொவணேக்கும் இயந்திேஙகள்   
 ஒன்று ` 2,500 வீதம்
 10 மின்ைம்மிகள்  ஒன்று ` 3,000 வீதம்
 
 கழிக்க: வியொ�ொேத் தள்ளு�டி 10%

 
50,000
30,000
80,000

8,000

 கூட்டுக: அனுபபுணகச் பெலவுகள்
72,000

1,000 73,000

  பகொள்முதல் க/கு � 1,28,000

ந�நரடடுக கைககுகள்
� பகொள்முெல் கைககு ே

�ொள் விேரம் கு.�.எ. பெொணக ` �ொள் வி�ரம் கு.�.எ. பெொணக `
2017 

ெூணல  31
 
�ற�ல க்டனீந்்தொர க/கு 1,28,000

� கண்ைன் நிறுேைக கைககு ே
�ொள் விேரம் கு.�.எ. பெொணக ` �ொள் வி�ரம் கு.�.எ. பெொணக `

2017
ெூணல     5 பகொள்முதல் க/கு 55,000

� �ொலன் விற�ணையகக கைககு ே
�ொள் விேரம் கு.�.எ. பெொணக ` �ொள் வி�ரம் கு.�.எ. பெொணக `

2017
ெூணல   10 பகொள்முதல் க/கு 73,000

குறிப்பு:  ெூணல 6-ம் ் ததி ந்டவடிக்ணக பேொக்க ந்டவடிக்ணக; ெூணல 20-ம் ் ததி ந்டவடிக்ணக பெொத்து 
வொஙகியதொகும். எை்வ,  இவவிரு ந்டவடிக்ணககளும் பகொள்முதல் ஏட்டில் �திவு பெய்யப�்டமைொட்்டொது.

6.6 பகொள்முெல் திருப்� ஏடு
வணிக நிறுவைஙகள், ெேக்குகணைக் பகொள்முதல் பெய்தபின்பு, கீழக்கண்ட கொேைஙகைொல், சில 
ெேக்குகள் திருபதிகேமைொக இல்ணல என்று உைேலொம்.

(அ)  ெேக்கு வீைொகியிருத்தல்
(ஆ)  ்�ொக்குவேத்தில் ெேக்கு சிணதந்திருத்தல்
(இ)  �ட்டுவொ்டொ பெய்த எணணிக்ணக, இ்டொபபில் உள்ை எணணிக்ணகயிலிருந்து மைொறு�டுதல்
(ஈ)  ெேக்கிணை தொமைதமைொக ப�றுதல் (்தணவயுள்ை கொலம் தொணடி) 
(உ)  ெேக்கு மைொதிரியிலிருந்து அல்லது விவேக்குறிபபிலிருந்து மைொறு�ட்டிருத்தல்
(ஊ.)  வொஙகு�வர மைறறும் விற�வருக்குமிண்ட்யயொை ஒப�ந்தத்ணத மீறி இருத்தல்

இது ்�ொன்ை கொேைஙகளிைொல் ப�ொருள் வொஙகு�வர, அதணை அளிப�வருக்கு திருபபி  அனுபபும் 
நிணல ஏற�டுகிைது.
பகொள்முதல் திருப� ஏடு ஒரு துணை ஏ்டொகும். இதில், ஏறகை்வ பகொள்முதல் பெய்து ப�ைப�ட்்ட 
ெேக்குகணை, பேொக்கம் உ்டைடியொக ப�ைொமைல் ெேக்கு அளித்தவருக்்க திருபபி அனுபபுகின்ை 
ந்டவடிக்ணககள் �திவு பெய்யப�டுகின்ைை. ெேக்குகள் அளித்தவருக்்க திரும்�ச் பெல்வதொல், 
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பவளித்திருப�ம் எைப�டுகின்ைை. எை்வ, இந்த ஏடு பவளித்திருப� ஏடு அல்லது பவளிச்பெல் 
திருப� குறிப்�டு என்று அணைக்கப�டுகிைது. இது பகொள்முதல் ஏட்டிணைப ்�ொல்வ �திவு 
பெய்யப�டுகிைது. விவேஙகள், கீ்ை பகொடுக்கப�ட்டுள்ை �டிவத்தின்�டி �தியப�டும்.
�டிேம் 

பகொள்முெல் திருப்� ஏடு

�ொள் விேரம் ந�. �. எ. �. கு. 
எ.

பெொணக `
குறிப்புவிளககம் பமைொத்ெம்

ெேக்குகள் 
திருபபிய 
்ததி

ெேக்குகணைத் திருபபியனுபபிய 
ந�ரகளின் ப�யர மைறறும் 
திருபபியனுபபிய ெேக்குகளின் 
விவேம் 

எடுத்பதழுதிய 
�க்க எண

கைக்கீடுகள் 
விவேம்

பகொள்முதல் திருப�ம் வ

6.6.1 பகொள்முெல் திருப்� ஏடடிலிருந்து எடுத்பெழுதுெல்
பகொள்முதல் திருப� ஏட்டில் ந்டவடிக்ணககணைப �திவு பெய்தபின்பு, அணவகணைப ்�்ேட்டில்  
எடுத்பதழுத ்வணடும். அதறகொை இேணடு �டி நிணலகள் பின்வருமைொறு:
�டி நிணல 1 : �ரககளித்நெொர் கைககில் எடுத்பெழுதுெல்: ெேக்களித்்தொரின் ஆள்ெொர கைக்கின் 

�றறு �க்கத்தில் ஒவபவொரு நொளும், ஒவபவொரு �திவும் ‘பகொள்முதல் திருப� கைக்கு’ 
என்று எழுதிப�திவு பெய்ய ்வணடும்.

�டி நிணல 2 : பகொள்முெல் திருப்� ஏடடில் எடுத்பெழுதுெல்: ஒவபவொரு மைொத இறுதியிலும் பகொள்முதல் 
திருப�த்தின் பமைொத்தம் கைக்கி்டப�டுகிைது. இந்த பமைொத்தக்பகொள்முதல் திருப�ம், 
பகொள்முதல் திருப� கைக்கின் வேவுப �க்கத்தில் உள்ை விவேப�த்தியில் ‘�ற�ல 
க்டனீந்்தொர கைக்கு’ என்று �தியப�டும்.

6.6.2 �றறுக குறிப்பு – (பேளித் திருப்�த்திறகொை ஆெொர ஆேைம்)
�றறுக் குறிபபு என்�து ஒரு ஆவைம், சீட்டு அல்லது ெேக்குத்திருபபி அனுபபு�வருக்கு அளிக்கப�டும்  
அறிக்ணக ஆகும். இந்த அறிக்ணகயில், ெேக்கிணைத் திருபபுவதன் மூலம் ெேக்கீந்்தொரின் கைக்கில் 
�றறு பெய்யும் பதொணக குறித்து பதரிவிக்கப�டும். இது, திருபபி அனுபபிய ெேக்கின் விவேம், யொருக்கு 
திருபபி அனுப�ப�ட்்ட்தொ அவேது ப�யர, திருபபி அனுப�ப�ட்்ட ெேக்கின் நிகேத் பதொணக மைறறும் 
திருபபி அனுபபியதறகொை கொேைஙகள் ்�ொன்ை விவேஙகணைக் பகொணடிருக்கும்.

 மைொைேர் ப�யல்�ொடு
சிந்ெணைககு: ெேக்களிப�வர �றறுக்குறிபபிணை வொடிக்ணகயொைர அனுபபியப�டி்ய ஏறறுக்பகொள்ை 
்வணடுபமைை நிணைக்கிறீரகைொ? இல்ணலபயனில் அவர ஏன் ஏறக மைறுப�ொர ?

எடுத்துககொடடு 3

பின்வரும் ந்டவடிக்ணககணை வொகை உதிரி�ொகம் விற�ணை பெய்யும் ஹரியின் பகொள்முதல் திருப� 
ஏட்டில் �திவு பெய்து, அதணைப ்�்ேட்டில் எழுத்பதழுதுக.

2017  
ெைவரி  5

 
ஆணைப�டி இல்லொததொல் ஆைந்திறகு திருபபியது 5 முகபபு விைக்குகள் ஒன்று ` 
200 வீதம்

ெைவரி  14 தேம் குணைவு கொேைமைொக ெந்திேனுக்கு திருபபியது  4 ஒலிப�ொன்கள் ஒன்று ` 200 
வீதம் 10 கணைொடிகள் ஒன்று ` 350 வீதம்.
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தீர்வு ஹரியின் ஏடுகளில்
 பகொள்முெல் திருப்� ஏடு

�ொள் விேரம்
ந�. 
�. 
எ.

�. 
கு. 
எ.

பெொணக `
குறிப்புவிளககம் பமைொத்ெம்

2017 
ெைவரி   5

ெைவரி 14

ஆைந்த்
5 முகபபு விைக்குகள் ஒன்று ` 200 வீதம்
�ந்திரன்
4 ஒலிப�ொன்கள் ஒன்று ` 200 வீதம்
10 கணைொடிகள் ஒன்று ` 350 வீதம்

800  
3,500

1,000

4,300

ஆணைக் 
்கற� 

இல்ணல 

தேம் 
குணைவு

பகொள்முதல் திருப�க் க/கு வ 5,300

ந�நரடடு கைககுகள் 
� பகொள்முெல் திருப்�க கைககு ே

�ொள் விேரம்
கு.  
�. 
எ.

பெொணக 
` �ொள் விேரம்

கு. 
�. 
 எ.

பெொணக 
`

2017
ெைவரி  31

 
�ற�ல க்டனீந்்தொர க/கு 
(பகொள்முதல் திருப� ஏட்டின் �டி)

 
5,300

� ஆைந்த் கைககு ே

�ொள் விேரம் கு.  
�.எ.

பெொணக 
` �ொள் விேரம் கு. 

�. எ.
பெொணக 

`
2017

ெைவரி  5
பகொள்முதல்
     திருப�க் க/கு 1,000

� �ந்திரன் கைககு ே

�ொள் விேரம்
கு.  
�.  
எ.

பெொணக 
` �ொள் விேரம்

கு. 
�. 
 எ.

பெொணக 
`

2017
ெைவரி 14

பகொள்முதல்
     திருப�க் க/கு 4,300

6.7 விற�ணை ஏடு
விற�ணை ஏடு துணை ஏடுகளில் ஒன்ைொகும்.  இதில், க்டனுக்கு விறகப�டும் ெேக்குகள் �தியப�டும்.  
இஙகு ெேக்கு என்�து நிறுவைம் வைக்கமைொக வொஙகி விறகும் ப�ொருணை்ய குறிக்கும். ெேக்குகள் 
பேொக்கத்திறகு விற�ணை பெய்வது இதில் �தியப�டுவதில்ணல.   இணதப்�ொ்ல்வ, பெொத்துக்கணை 
க்டனுக்கு விற�து்வொ அல்லது பேொக்கத்திறகு விற�து்வொ விற�ணை ஏட்டில் இ்டம் ப�ைொது.    
இவ்வடு விற�ணை நொ்ைடு, விற�ணைக் குறிப்�டு, மைறறும் விற�ணைப �தி்வடு என்றும் 
அணைக்கப�டுகிைது.
விற�ணை ஏட்டின் �திவுகள் பகொள்முதல் ஏட்டிணைப ் �ொன்்ை �திவு பெய்யப�டுகின்ைை.  இதறகொைப 
�திவுகள் வொடிக்ணகயொைருக்கு அனுபபி ணவக்கும் இ்டொபபின் அடிப�ண்டயில் �தியப�டுகின்ைை.
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�டிேம் விற�ணை ஏடு

�ொள் விேரம் இட
ொப்

பு 
எண்

ந�.  
�.எ.

பெொணக `
விளககம் பமைொத்ெம்

விறை 
்ததி

வொடிக்ணகயொைர ப�யர மைறறும் விறை 
ெேக்குகள் �றறிய விவேம்

எடுத்பதழுதிய 
�க்க எண 

கைக்கீடுகள் 
விவேம்

இ்டொபபின் நிகேத் 
பதொணக

விற�ணை க/கு  வ
நொள்�த்தியில் க்டன் விற�ணை நண்டப�றை ்ததிணயப �திவு பெய்தி்ட ்வணடும். விவேப �த்தியில் 
ெேக்குகள் வொஙகிய வொடிக்ணகயொைரின் ப�யரிணைப �திவுபெய்ய ் வணடும். இப�த்தியில் விற�ணைச் 
பெய்த ெேக்குகளின் அைவு, தேம், மைறை குறிபபுகளு்டன் வியொ�ொேத் தள்ளு�டி ்�ொன்ை வி�ேஙகளும் 
�தியப�டும். ்�்ேட்டுப�க்க எண �த்தியில் க்டைொளிகள் கைக்ணகக் பகொண்ட ்�்ேட்டு கைக்கின் 
�க்க எண �ொரணவக்கொக �திவு பெய்யப�டும். விைக்கப�த்தியில் விறை ெேக்கின் மைதிபபு மைறறும் 
வியொ�ொேத்தள்ளு�டி, கட்டுமைச் பெலவு ்�ொன்ை இதே ெரிக்கட்்டல்கள் இ்டம் ப�றும். பமைொத்தம் �த்தியில் 
அணைத்து ெரிக்கட்்டலுக்கும் பின்பு வொடிக்ணகயொைரி்டமிருந்து வே்வணடிய ெேக்கின் நிகேத் பதொணக 
�தியப�டும். பமைொத்தம் �த்தியில் இ்டம்ப�றுகின்ை பமைொத்தத்பதொணக தொன் அக்கொலத்திறகுரிய பமைொத்த 
க்டன் விற�ணையொகும்.

6.7.1 விற�ணை ஏடடிலிருந்து எடுத்பெழுதுெல்
விற�ணை ஏட்டில் ந்டவடிக்ணககணைப �திவுபெய்த பின்பு, அணவகள் ்�்ேட்டில் 
எழுத்பதழுதப�டுகின்ைை.  அதறகு இேணடு �டிநிணலகள்  பின்�றைப�டுகின்ைை.  அணவயொவை:
�டி நிணல 1 :  கடைொளரின் ஆள்�ொர் கைககில் எடுத்பெழுதுெல்: ஒவபவொரு நொளும், ஒவபவொரு 

�திவும் வொடிக்ணகயொைர கைக்கின் �றறுப�க்கத்தில் உள்ை விவேப�த்தியில் 
‘விற�ணைக் கைக்கு’ என்று எடுத்பதழுதப�டும்.

�டி நிணல 2 : விற�ணை கைககில் எடுத்பெழுதுெல்: ஒவபவொரு மைொத இறுதியிலும் விற�ணையின் 
பமைொத்தம் கைக்கி்டப�டுகிைது. இம் பமைொத்தத்பதொணக விற�ணைக் கைக்கின் 
வேவுப�க்கத்தில் உள்ை விவேப�த்தியில் ‘�ற�லக்டைொளிகள் கைக்கு’ என்று 
எடுத்பதழுதப�டும்.

எடுத்துககொடடு 4

கீ்ை பகொடுக்கப�ட்டுள்ை ந்டவடிக்ணககணைக் பகொணடு குமைொர எழுதுப�ொருள் நிறுவைத்தின்  ெூணல 
2017 க்குரிய விற�ணை ஏட்டிணை தயொர பெய்க.
2017

ெூணல 5 ெொயல்குடி, ெேவைொ நிறுவைத்திறகு க்டனுக்கு விற�ணைச் பெய்தது
 10 A4 தொள்கள் கட்டுகள், ஒரு கட்டு ` 250 வீதம்
 10 ்டென் எழுது அட்ண்ட,  ஒரு ்டென் ` 850 வீதம் 
      இேணடிறகும் 10% தள்ளு�டி அனுமைதிக்கவும் 

ெூணல 8 இேொெொவிறகு பேொக்கத்திறகு விறைது
 15 A4 தொள்கள் கட்டுகள், ஒரு கட்டு ` 250 வீதம்

ெூணல 20 முதுகுைத்தூர, ்மைொகனுக்கு விறைது
 5 பவள்ணை அட்ண்டகள், ஒரு அட்ண்ட ` 2,200 வீதம்
 10 ்டென் எழுது �லணக, ஒரு ்டென் ` 850 வீதம்
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ெூணல 23 �ணைய சிறறுந்ணத நொேொயைனுக்கு க்டனுக்கு விறைது ` 5,000
ெூணல 28 குமைேனுக்கு பேொக்கத்திறகு விறைது 15 ப�ட்டி குறியீட்டு ்�ைொ,  

ஒரு ப�ட்டி ` 250 வீதம்.
தீர்வு

குமைொர் எழுதுப�ொருள் நிறுேைத்தின் ஏடுகளில்
விற�ணை ஏடு

�ொள் விேரம் இடொப்பு 
எண்

ந� . 
�.எ.

பெொணக `
விளககம் பமைொத்ெம்

2017 

ெூணல   5

 
ெூணல 20

�ொயல்குடி, �ரேைொ நிறுேைம்
 10 A4 தொள்கள் கட்டுகள் ஒரு கட்டு ` 250 வீதம்
 10 ்டென் எழுது அட்ண்டகள்  
 ஒரு ்டென் ` 850 வீதம்

  கழிக்க: 10% தள்ளு�டி
முதுகுளத்தூர், நமைொகன்
5 பவள்ணை அட்ண்டகள் ஒரு அட்ண்ட ̀  2,200 வீதம்
10 ்டென் எழுது �லணக ஒரு ்டென் ` 850 வீதம்

2,500
 

8,500

 
9,900

19,500

11,000
1,100

11,000
8,500

விற�ணை க/கு  வ 29,400

ந�நரடடு கைககுகள்
� விற�ணை கைககு ே

�ொள் விேரம் கு.  
�.எ. பெொணக ` �ொள் விேரம் கு.  

�.எ. பெொணக `

2017 
ெூணல  31 �ற�ல க்டைொளிகள் 29,400

� �ரேைொ நிறுேைக கைககு ே
�ொள் விேரம் கு. 

�.எ. பெொணக ` �ொள் விேரம் கு.  
�.எ. பெொணக `

2017 
ெூணல  5 விற�ணை க/கு 9,900

� நமைொகன் கைககு ே
�ொள் விேரம் கு.  

�.எ.
பெொணக ` �ொள் விேரம் கு.  

�.எ.
பெொணக `

2017
ெூணல 20 விற�ணை க/கு 19,500

குறிப்பு:
(அ) ெூணல 8 மைறறும் ெூணல 28 இல் நண்டப�றை ந்டவடிக்ணககள் விற�ணை ஏட்டில் 

�திவொகவில்ணல. ஏபைனில், அணவகள் பேொக்க ந்டவடிக்ணககள். 
(ஆ) ெூணல 23-ல் விறை �ணைய சிறறுந்து எழுதுப�ொருள் வணிகத்திறகு ஒரு பெொத்து. எை்வ, 

இதில் �திவொகவில்ணல.
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6.8  விற�ணைத் திருப்� ஏடு
விற�ணைத் திருப� ஏடு, துணை ஏடுகளில் ஒன்ைொகும்.  இது விற�ணைச் பெய்த ெேக்குகள் உ்டைடியொக 
பேொக்கம் அளிக்கொமைல் திருபபிப ப�ைப�டுவணதப �திவு பெய்ய உதவுகிைது. ெேக்களித்தவருக்கு 
ெேக்குகள் திருபபி அனுப�ப�டுவது ்�ொல, பின்வரும் கொேைஙகளிைொல் வொடிக்ணகயொைர, 
ெேக்களிப�வருக்கு ெேக்கிணைத் திருபபி அனுப�லொம்.

(i) குணை�ொடுள்ை ெேக்குகள்
(ii) வொடிக்ணகயொைருக்கு தொமைதமைொக ெேக்கிணை அனுபபுதல்
(iii) ்தணவக்கு அதிகமைொை ெேக்குகணை அனுபபுதல்
(iv) ெேக்கு மைொதிரியிலிருந்து அல்லது விவேக்குறிபபிலிருந்து மைொறு�ட்டிருத்தல்
(v) ஒப�ந்த விதிகளிலிருந்து மைொறு�ட்டிருத்தல்

ெேக்குகணை வொடிக்ணகயொைரி்டமிருந்து திருப�ப ப�றுவது ‘உள் திருப�ம்’ எைப�டும்.
விற�ணைத்திருப� ஏட்டின் �டிவமும் விற�ணை ஏட்டிணைப ்�ொல்வ இருக்கும். பெொத்துகள் 
திரும்�ப  ப�றுவது அல்லது ெேக்குகள் பேொக்கம் அளிக்கப�ட்டு திரும்�ப ப�றுவது இந்த ஏட்டில் �திவு 
பெய்யப�்டமைொட்்டொது. இவ்வடு ஏணைய துணை ஏடுகணைப ்�ொல்வ தயொரிக்கப�டுகின்ைது.
6.8.1 விற�ணைத் திருப்� ஏடடிலிருந்து எடுத்பெழுதுெல்
விற�ணைத் திருப� ஏட்டில் ந்டவடிக்ணககணைப �திவு பெய்தபின், ்�்ேட்டுக் கைக்கில் எடுத்பதழுத 
்வணடும்.  அதறகு இேணடு �டி நிணலகள் உள்ைை.  அணவயொவை:
�டி நிணல1:  கடைொளிகளின் ஆள்�ொர் கைககில் எடுத்பெழுதுெல்: விற�ணை திருப� ஏட்டின் 

ஒவபவொரு �திவும் நொள்்தொறும் வொடிக்ணகயொைர கைக்கின் வேவுப�க்கத்தில் உள்ை 
விவேப�த்தியில் ‘விற�ணைத் திருப�க் கைக்கு’ எை எழுதி எடுத்பதழுதப�டும். 

�டி நிணல 2:  விற�ணைத்திருப்� கைககில் எடுத்பெழுதுெல்: ஒவபவொரு மைொத இறுதியிலும் 
விற�ணைத் திருப�த்தின் பமைொத்தம் விற�ணைத் திருப�க் கைக்கின் �றறு �க்கத்தில் 
உள்ை விவேப�த்தியில் ‘�ற�ல க்டைொளிகள் கைக்கு’ என்று எடுத்பதழுதப�டும்.

6.8.2 ேரவுக குறிப்பு – (உள் திருப்�த்திறகொை ஆெொர ஆேைம்)
வேவுக்குறிபபு விற�ணையொைேொல் தயொர பெய்து ப�ொருணை  வொஙகு�வருக்கு, ெேக்குகணை திருபபிப 
ப�றும்்�ொது அளிக்கப�டுகிைது. அதில், வொஙகு�வரின் கைக்கு, திருபபி அனுபபிய ெேக்குகளின் 
பதொணகக்கு வேவு பெய்யப�ட்டுள்ைது என்�து குறிக்கப�ட்டிருக்கும். வேவுக்குறிபபு என்�து 
விற�ணையொைர, வொடிக்ணகயொைரி்டமிருந்து ெேக்கிணைப ப�றறுக்பகொண்டதறகொை அறிக்ணக ஆகும்.  
இதில், திருபபிபப�ைப�டும் ெேக்கின் விவேம், திருபபும் அைவு மைறறும் அதன் மைதிபபு ்�ொன்ை விவேஙகள் 
இருக்கும்.
�டிேம் 

விற�ணைத் திருப்� ஏடு

�ொள் விேரம் ந�.  
�.எ.

ே. 
கு.எ.

பெொணக `
குறிப்பு

விளககம் பமைொத்ெம்
திரும்�ப 
ப�றை 
்ததி

ெேக்குகணை திருபபியனுபபிய 
வொடிக்ணகயொைரின் ப�யர மைறறும் 
ெேக்குகள் விவேம்

எடுத்து 
எழுதிய 
�க்க எண

கைக்கீடுகள் 
விவேம்

இ்டொபபின் 
விவேத் 
பதொணக

விற�ணை திருப�ம் க/கு  �
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எடுத்துககொடடு 5
பின்வரும் ந்டவடிக்ணககணை ெவுளி வியொ�ொேம் பெய்யும் மை்கஷின் உள் திருப� ஏட்டில் �திவு பெய்க:

2017 
ஏபேல்   6 தேம் குணைவு எை ெஙகர ஒரு ெட்ண்ட ` 150 வீதம் 30 ெட்ண்டகணை திருபபி அனுபபிைொர.

ஏபேல்   8 ஆணைப�டி இல்லொததொல் அமைர ணதயலகம், ஒரு �னியன் ̀  100 வீதம் 10 �னியன்கணை 
திருபபி அனுபபியது.

ஏபேல்  21 ஆணையின் �டி இல்ணலபயை பி்ேமைொ துணியகம், ஒன்று ̀  200 வீதம், 12 சுடிதொரக ணை 
திருபபி அனுபபியது.

தீர்வு மைநகஷின் கைகநகடுகளில்
விற�ணைத்திருப்� ஏடு

�ொள் விேரம் ந�.  
�.எ.

ே.  
கு.எ.

பெொணக
குறிப்புவிளககம்  

`
பமைொத்ெம்  

`
2017

ஏபேல்   6

ஏபேல்   8

 
ஏபேல் 21

�ஙகர் 
30 ெட்ண்டகள் ஒன்று ` 150 வீதம்
அமைர் ணெயலகம்
10 �னியன்கள்  
ஒன்று ` 100 வீதம்
பிநரமைொ துணியகம்
12 சுடிதொரகள்  
ஒன்று ` 200 வீதம்

விற�ணை திருப� க/கு  �

4,500

 
1,000

   2,400 
 

7,900

தேம் குணைவு

ஆணைக்்கற� 
இல்ணல
ஆணைக்்கற� 
இல்ணல

7,900

ந�நரடடு கைககுகள்
� விற�ணைத் திருப்� கைககு ே

�ொள் விேரம் கு.  
�.எ.

பெொணக 
`

�ொள் விேரம் கு.  
�.எ.

பெொணக 
`

2017
ஏபேல்   30

 
�ற�ல க்டைொளிகள் க/கு

 
7,900

� �ஙகர் கைககு ே
�ொள் விேரம் கு.  

�.எ.
பெொணக 

`
�ொள் விேரம் கு.  

�.எ.
கு.  

�.எ.
2017 

ஏபேல்  6 விற�ணைத் திருப� க/கு 4,500

� அமைர் ணெயலகக கைககு ே
�ொள் விேரம் கு.  

�.எ.
பெொணக 

`
�ொள் விேரம் கு.  

�.எ.
பெொணக 

`
2017 

ஏபேல் 8 விற�ணைத் திருப� க/கு 1,000
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� பிநரமைொ துணியகக கைககு ே
�ொள் விேரம் கு.  

�.எ.
பெொணக 

`
�ொள் விேரம் கு.  

�.எ.
பெொணக 

`
2017 

ஏபேல்21 விற�ணைத் திருப� க/கு 2,400

 மைொைேர் ப�யல்�ொடு

சிந்ெணைககு: அருகில் உள்ை எழுதுப�ொருள் அஙகொடிக்கு பெல்லுஙகள். ஒருவொேத்திறகு 
வணிக ந்டவடிக்ணககணை கவனியுஙகள். கண்டக்கொேரி்டம் ஆ்லொெணை பெய்து, அக்கண்டயின் 
பகொள்முதல் மைறறும் விற�ணைபப�ொருட்கள் �றறிய �ட்டியணல தயொரியுஙகள். அணவகணை உரிய 
ஏடுகளில் �திவு பெய்யுஙகள்.

எடுத்துககொடடு 6
பின்வரும் விவேஙகணை விெய் மின் ப�ொருள் விற�ணையகத்தின் பகொள் முதல் ஏடு, பகொள் முதல் 
திருப� ஏடு, விற�ணை ஏடு, விற�ணைத்திருப� ஏடு ஆகியவறறில் �திவு பெய்க.
2017
ெைவரி  1   பிரித்தி  நிறுவைத்தி்டமிருந்து க்டனுக்கு வொஙகியது
   25 ்மைணெ விசிறிகள்  ஒன்று ` 1,400 வீதம் 
   10 மின்விசிறிகள்  ஒன்று ` 2,000 வீதம்
     ஆட்்்டொ கட்்டைம் ` 100 ்ெரக்கவும்
ெைவரி  5   ஷீலொ  விற�ணையகத்திறகு  க்டனுக்கு விறைது 
   10 மின் ெலணவப ப�ட்டிகள் ஒன்று ` 1,250 வீதம்
   20 மின் அடுபபுகள் ஒன்று ` 450 வீதம்
      வியொ�ொேத்தள்ளு�டி 10% குணைக்கவும் 
ெைவரி  10  பிருந்தொ நிறுவைத்தி்டமிருந்து பேொக்கத்திறகு வொஙகியது 
   10 மின் அடுபபுகள்  ஒன்று ` 1,300 வீதம்
ெைவரி  18  பிரித்தி நிறுவைத்திறகு திருபபி அனுபபியது 
   5 ்மைணெ விசிறிகள் குணை�ொட்டு்டன் இருந்தை.  அதறகொை பேொக்கம் ப�ைப�்டவில்ணல
ெைவரி  20  ெத்யொ மின் ப�ொருைகத்தி்டமிருந்து வொஙகியது
   10 மின்விசிறிகள்  ஒன்று ` 1,200 வீதம்
      வியொ�ொேத்தள்ளு�டி 5% நீக்கவும்
ெைவரி  21  ஷீலொ விற�ணையகித்தி்டமிருந்து 3 மின் ் தய்ப�ொன்கள் குணை�ொடு  கொேைமைொக திருபபி  

 வந்தது. அதறகொை பேொக்கம் பெலுத்தப�்டவில்ணல
ெைவரி  23 எலிெப�த்  நிறுவைத்தி்டமிருந்து 10 நீர சுத்திகரிபபு இயந்திேம் ஒன்று   

 ` 4,700 வீதம் க்டனுக்கு வொஙகப�ட்்டது
ெைவரி  25 �வொனி  நிறுவைத்திறகு க்டனுக்கு விறைது 7 மின் விசிறிகள் ஒன்று ` 1,450 வீதம் 
ெைவரி  27 ெத்யொ மின் ப�ொருைகத்திறகு திருபபி அனுப�ப�ட்்ட 2 ்ெதமைண்டந்த  

 மின் விசிறிகளுக்கொை பேொக்கம் ப�ைப�்டவில்ணல.
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தீர்வு 
விஜய் மின் ப�ொருள் விற�ணையகத்தின் ஏடுகளில்

பகொள்முெல் ஏடு

�ொள் விேரம் இடொப்பு 
எண்

ந�. 
�. 
எ.

பெொணக `

விளககம் பமைொத்ெம்

2017
ெைவரி     1

   20

   23

பிரித்தி நிறுேைம்
25 ்மைணெ விசிறிகள்  ஒன்று ` 1400 வீதம்  
10 மின் விசிறிகள்  ஒன்று ` 2,000 வீதம்

     கூட்டுக: ஆட்்்டொ கட்்டைம் 

�த்யொ மின் ப�ொருளகம் 
10 மின் விசிறிகள்  ஒன்று ` 1,200 வீதம்
     கழிக்க: வியொ�ொேத் தள்ளு�டி 5%
எலி�ப�த் நிறுேைம்
10 நீர சுத்திகரிபபு இயந்திேம்  
ஒன்று ` 4,700 வீதம்

 
 

35,000

     20,000

55,100

 
11,400

      
 

47,000

55,000
         100

 
12,000

       600

பகொள்முதல் க/கு � 1,13,500

விற�ணை ஏடு

�ொள் விேரம் இடொப்பு 
எண்

ந�. 
�. 
எ.

பெொணக `

விளககம் பமைொத்ெம்
2017

ெைவரி   5

 
25

ஷீலொ விற�ணையகம் 

10 மின் ெலணவப ப�ட்டிகள் ஒன்று ` 1,250 வீதம்

20 மின் அடுபபுகள் ஒன்று ` 450 வீதம்
 
    கழிக்க: வியொ�ொேத்தள்ளு�டி 10%

�ேொனி நிறுேைம்

7 மின்விசிறிகள்  ஒன்று `  1,450 வீதம்

12,500

9,000

 21,500

   2,150 19,350

   10,150

விற�ணை க/கு வ 29,500
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பகொள்முெல் திருப்� ஏடு

�ொள் விேரம் �.கு. 
எ.

ந�.�. 
எ.

பெொணக `
குறிப்பு

விளககம் பமைொத்ெம்
2017
ெைவரி 

18
 

  27

பிரித்தி நிறுேைம்
5 ்மைணெ மின் விசிறிகள்  
ஒன்று ` 1,400 வீதம் 
�த்யொ மின் ப�ொருளகம்
2 மின்விசிறிகள் ஒன்று ` 1,140 வீதம் 
(விணல – வியொ�ொேத்தள்ளு�டி)
        (1,200 – 60)

 
7,000

2,280

 
 
குணை�ொடு

்ெதம் 

பகொள்முதல் திருப� க/கு வ 9,280

விற�ணைத்திருப்� ஏடு

�ொள் விேரம்
ே. 
கு.  
எ.

ந�. 
�. 
எ.

பெொணக `
குறிப்பு

விளககம் பமைொத்ெம்
2017
ெைவரி 

21
ஷீலொ விற�ணையகம்
3 மின் ெலணவப ப�ட்டிகள்   
ஒன்று  ` 1,125 வீதம்
(�ட்டியல் விணல – வியொ�ொேத்தள்ளு�டி) 
 (1,250 – 125)

 
3,375

 
குணை�ொடு

விற�ணைத் திருப� க/கு � 3,375

 மைொைேர் ப�யல்�ொடு
சிந்ெணைககு: துணை ஏடுகளிலிருந்து ்�்ேட்டுக்கைக்கிறகு �திவிணை எடுத்பதழுதும் முணைகள் 
�றறிய ஒரு அட்்டவணை அல்லது மைைவணே�்டம் தயொரிக்கவும்.

6.9 மைொறறுச்சீடடு
6.9.1 அறிமுகம்
விற�ணைணய அதிகரிப�தறகொக விற�ணையொைர தமைது வொடிக்ணகயொைருக்கு க்டன் வைஙகுகிைொர.  
க்டனுக்கு விற�ணைச்பெய்யும் ் �ொது, அதறகொை பேொக்கம் உ்டைடியொக கிண்டப�தில்ணல.  இதறபகை 
விற�ணையொைர வொடிக்ணகயொைர மீது அவருக்கு வே்வணடிய பதொணகக்கொக ஒரு மைொறறுச்சீட்ண்ட 
எழுதலொம். அதணை வொடிக்ணகயொைர ஏறறுக் பகொண்டொல், விற�ணையொைர வஙகியில் தள்ளு�டி 
பெய்து உ்டைடியொக �ைம் ப�ைலொம்.
6.9.2 மைொறறுச்சீடடின் ேணரவிலககைம்
மைொறறுமுணை ஆவைச்ெட்்டம் 1881-ன் �டி, ‘மைொறறுச்சீட்டு என்�து குறிபபிட்்ட ந�ருக்்கொ அவேது 
ஆணைக்்கற�்வொ அல்லது அந்த ஆவைத்ணதக் பகொணடு வரு�வருக்்கொ குறிபபிட்்ட �ைத்ணத 
பெலுத்துமைொறு குறிபபிட்்ட ந�ருக்கு ஒருவர எந்த நி�ந்தணையும் இணைக்கொமைல் எழுத்து மூலமைொகக் 
ணகபயொப�மிட்டு விடுக்கும் ஆணைத் தொஙகிய ஆவைமைொகும்’.
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6.9.3 மைொறறுச்சீடடின் ென்ணமைகள்
மைொறறுச்சீட்டிறகொை ்மை்ல பகொடுக்கப�ட்டுள்ை வணேவிலக்கைத்திணை �குப�ொய்வு பெய்யும் 
ப�ொழுது, மைொறறுச்சீட்டின் கீழக்கொணும் முக்கியத்தன்ணமைகள் புலப�டும்:

(i) இது ஒரு எழுத்து வடிவிலொை ஆவைம்.
(ii) இது ஒரு நி�ந்தணையறை ஆணை.
(iii) இது ஒரு குறிபபிட்்டத் பதொணகயிணைச் பெலுத்துவதறகொை ஆணை.
(iv) இது எழுதுநேொல் ணகபயொப�மி்டப �ட்டிருக்கும்.
(v) இது,  முத்திணேவில்ணல ஒட்்டப�ட்்டதொக்வொ அல்லது முத்திணேத் தொளில் எழுதப�ட்்டதொக்வொ 

இருக்கும்.
(vi) இது ஏறகுநேொல் ஏறகப�டுகிைது.
(vii) இதில் குறிபபி்டப�ட்டுள்ை பதொணக எழுதுநருக்்கொ அல்லது மைொறைபப�றைவருக்்கொ 

பெலுத்தப�டும்.

6.9.4 மைொறறுச்சீடடின் மைொதிரி
மைொறறுச்சீடடு

முத்திணே வரி 
வில்ணல

      328. கண்டவீதி,                                                                                                
ணெதொப்�ட்ண்ட

                                                                                                               பென்ணை – 15
                                                                                                                01 – 06 – 2017

` 10,000/- 
       இத்்ததியிலிருந்து மூன்று மைொதஙகள் பென்ைவு்டன், மைதிபபுப ப�றறுக் பகொண்ட வணகயில், 
எைக்்கொ அல்லது எைது ஆணைப ப�றைவருக்்கொ ரூ�ொய் �த்தொயிேம் மைட்டும் பெலுத்தவும்.
எழுதபப�றுநர
திரு. ்ெொதி குமைொர,
430 தஙகெொணல,
பென்ணை – 1                                                                                        இே்மைஷ் �ொபு

6.9.5 முககியக கூறுகள்
மைொறறுச் சீட்்்டொடு பதொ்டரபுண்டய முக்கிய விவேஙகள் கீ்ை தேப�டுகின்ைை.

(i) மைொறறுச்சீடடிணை எழுதுெல் 

விற�ணையொைர (க்டனீந்்தொர)  மைொறறுச்சீட்டிணை ்மை்ல குறிபபி்டப�ட்்ட �டிவத்தில் தயொரிக்கிைொர.   
மைொறறுச் சீட்டிணைக் ணகபயொப�த்து்டன் முழுவடிவில் தயொரிப�தறகு மைொறறுச்சீட்டிணை எழுதுதல் 
என்று ப�யர.

(ii) மைொறறுச் சீடடு �ொர்ந்ெ ��ர்கள்
மைொறறுச்சீட்டு்டன் பதொ்டரபுண்டய  ந�ரகள் மூவர.  அவரகள் குறித்த வி�ேஙகள் பின்வருமைொறு:

(அ) எழுது�ர்: மைொறறுச் சீட்டிணைத் தயொர பெய்�வர (க்டனீந்்தொர) எழுதுநர எைப�டுகிைொர.
(ஆ) எழுெப்ப�று�ர் அல்லது ஏறகு�ர்: �ைம் பெலுத்த ்வணடியவர அல்லது பதொணகயிணைச் 

பெலுத்த ஏறறுக்பகொள்�வர (க்டைொளி), எழுதபப�றுநர அல்லது ஏறகுநர எைப�டுகிைொர.
(இ) ப�லுத்ெப்ப�று�ர்: பதொணகணயப ப�று�வர, பெலுத்தபப�றுநர எைப�டுகிைொர. பெலுத்தப 

ப�றுநர எழுதுநேொக்வொ அல்லது மூன்ைொவது ந�ேொக்வொ இருக்கலொம்.
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்மை்ல பகொடுக்கப�ட்டுள்ை மைொறறுச் சீட்டின் மைொதிரியில் எழுதுநரும், பெலுத்தபப�றுநரும் இே்மைஷ்�ொபு 
ஆவொர.  எழுதுபப�றுநர ்ெொதிகுமைொர ஆவொர.

(iii) ஏறபு
மைொறறுச்சீட்டில் எழுதபப�றுநர தைது ஒபபுதணலத் பதரிவிக்க ்வணடும்.  இதறகொக ‘ஏறகப�ட்்டது’ 
எை எழுதி ணகபயொப�மிட்டு ்ததியிடுகிைொர.  இதன்பிைகு, இம்மைொறறுச்சீட்டு நீதிமைன்ைத்தில் 
அமைல்�டுத்தக்கூடிய ஒரு ெட்்ட ஆவைமைொக மைொறுகிைது.

(iv) ப�லுத்தும் �ொளும், �லுணக �ொடகளும்
மைொறறுச் சீட்டிணை ஒரு குறிபபிட்்ட கொல முடிவில் பதொணக பெலுத்த ்வணடுபமைை எழுதும் ப�ொழுது, 
எந்தத் ் ததியில் பதொணக பெலுத்தப�்ட ் வணடு்மைொ அந்த ் ததி்ய ‘பெலுத்தறகுரிய நொள்’ எைப�டுகிைது.  
பெலுத்தறகுரிய நொணை கைக்கிடும் ்�ொது, மைொறறுச்சீட்டின் தவணைக்கொலம் முடிந்த பிைகு உள்ை 
மூன்று நொட்கணைக் கூட்டிக் பகொள்ை ்வணடும்.  அந்த மூன்று நொட்களுக்கு ‘ெலுணகநொட்கள்’ என்று 
ப�யர. மைொறறுச்சீட்டு  முதிரவண்டயும் நொள் விடுமுணை நொைொக இருந்தொல், அதறகு முந்ணதய நொணை 
பதொணக பெலுத்தறகுரிய நொைொக ஏறக ்வணடும்.

உெொரைம்:

மைொறறுச் 
சீடடின் �ொள்

ெேணைக 
கொலம்

�லுணக 
�ொடகள் ப�லுத்ெறகுரிய �ொள்

மைொரச்  1 2 மைொதஙகள் 3 ்மை 4
ெூணல   12 1 மைொதம் 3 ஆகஸ்டு 14 (ஆகஸ்டு 15, சுதந்திே திைம் – ப�ொதுவிடுமுணை)

அக்்்டொ�ர  1 30 நொட்கள் 3 நவம்�ர 3

முதிரவு ்ததி எதிர�ொேொ விடுமுணை நொைொகும் ்�ொது, அடுத்து வரும் நொள் 
பெலுத்தறகுரிய நொைொகும். 

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

(v) நமைபலழுதுெல்
மைொறறுச்சீட்டின் உரிணமைணய ்வபைொருவருக்கு மைொறறித் தருவதறகொக, மைொறறுச்சீட்டின் முன்புைத்தில் 
அல்லது பின்புைத்தில் ணகபயொப�ம் இடுவணத ்மைபலழுதுதல் என்�ர.  மைொறறுச்சீட்ண்ட இதறபகை 
்மைபலழுதி மைொறறிக்பகொடுப�வர ்மைபலழுதுநர எைப�டுகிைொர. மைொறறுச்சீட்டு ்மைபலழுதி 
யொருக்கு பகொடுக்கப�டுகிை்தொ அவர ்மைபலழுதபப�றுநர எைப�டுகிைொர. ்மைபலழுதபப�றுநர 
மைொறறுச்சீட்டுக்குரிய பதொணகணயப ப�றும் உரிணமைணயப ப�றுகிைொர.

(vi) ெள்ளு�டி ப�ய்ெல் 
மைொறறுச்சீட்ண்ட ணவத்துள்ைவர, அதன் முதிரவுக்கு முன்்� �ைம் ப�ை விரும்பிைொல், அதணை 
வஙகியில் தள்ளு�டி பெய்து பேொக்கம் ப�ைலொம்.   இம்முணைக்கு மைொறறுச்சீட்டிணைத் தள்ளு�டி பெய்தல் 
என்று ப�யர.  இதறகொக, வஙகியர ஒரு சிறு பதொணகணயத் தள்ளு�டியொகப ப�றறுக் பகொள்வொர.  
மீதமுள்ை பதொணகயிணை உ்டைடியொக பகொடுத்து விடுவொர.

(vii) முன் கூடடிச் ப�லுத்துெல்
மைொறறுச்சீட்டின் தவணைநொளுக்கு முன்்� பதொணகயிணைச் பெலுத்துவதறகு மைொறறுச்சீட்டிணை 
முன்கூட்டிச் பெலுத்துதல் என்று ப�யர. மைொறறுச் சீட்டிணை ணவத்திருப�வருக்கு தவணை நொளுக்கு 
முன்�ொக்வ பதொணக அளிக்கப�டுவதொல் அவர ஏறகுநருக்கு தள்ளு�டி அளிப�து வைக்கம்.  
தள்ளு�டித்பதொணக கொலொவதியொகொத கொலத்தின் அடிப�ண்டயில் அணமையும்.
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(viii) புதுப்பித்ெல்
மைொறறுச்சீட்டின் ஏறகுநர, தவணை நொளில் �ைம் பெலுத்த முடியொதநிணல ஏற�்டலொம் என்�ணத 
முன்கூட்டி்ய அறிந்தொல், அவர, எழுதுநரி்டம் பதொணக பெலுத்துவதறகொை கொலத்ணத நீட்டித்தருமைொறு 
்கட்கலொம். அத்தருைத்தில் எழுதுநர �ணைய மைொறறுச்சீட்டிணை இேத்து பெய்யலொம்.  �ணைய 
நிலுணவத்பதொணக மைறறும் அதறகொை வட்டியிணையும் ்ெரத்து புதிய மைொறறுச் சீட்டிணை எழுத ஒபபுக் 
பகொள்ைலொம்.  இது, மைொறறுச் சீட்டு புதுபபித்தல் எைப�டும்.
(ix) மைறுககப்�டுெல்
மைொறறுச்சீட்டுக்கொை பதொணக, தவணை நொைன்று பெலுத்தப�்டொமைலிருந்தொல் அதணை மைொறறுச்சீட்டு 
மைறுக்கப�டுதல் என்�ர.

6.10 ப�றுெறகுரிய மைொறறுச்சீடடு ஏடு
ப�றுதறகுரிய மைொறறுச்சீட்டு என்�து எழுதப�ட்்ட மைொறறுச்சீட்டின் �ைம்ப�றும் தன்ணமைணய குறிக்கும்.  
க்டன் விற�ணை நண்டப�றும் ்�ொது ெேக்கிணை அளிப�வர, ெேக்கிணைபப�று�வர (க்டைொளிகள்)
மீது  ஒரு குறிபபிட்்ட கொலத்தவணையில் மைொறறுச்சீட்டிணை எழுதுவொர. இது வணிக நிறுவைத்திறகு 
ப�றுதறகுரிய மைொறறுச்சீட்டு என்றும், க்டைொளிகளுக்கு அதொவது யொர பதொணகணய பெலுத்த 
ஏறைக்பகொண்டொ்ேொ அவருக்கு, பெலுத்தறகுரிய மைொறறுச்சீட்்டொக அணமையும்.
அதிக அைவிலொை மைொறறுச்சீட்டுகணைப ப�றுகின்ை  நிணல ஏற�ட்்டொல், ப�றுதறகுரிய மைொறறுச்சீட்டு குறித்த 
விவேஙகணை �திய வணிக நிறுவைம் தனியொக ப�றுதறகுரிய மைொறறுச்சீட்டு ஏட்டிணைப �ேொமைரிக்கலொம். 
க்டைொளிகள் அடிப�ண்டயிலும், அவரகள் ப�றறுள்ை தவணைக்கொலத்தின் அடிப�ண்டயிலும் 
அணவகணைப �ொகு�டுத்தி ணவக்கலொம். ப�றுதறகுரிய மைொறறுச்சீட்டு ஏடு, எழுதப�ட்்ட வி�ேம், அதன் 
பெலுத்தும் கொலம் ்�ொன்ை விவேஙகணைக் பகொணடிருக்கும்.  அதறகொை �டிவம் பின்வருமைொறு:

�டிேம் 
ப�றுெறகுரிய மைொறறுச்சீடடு ஏடு

ப�றும் �ொள் மைொறறுச்சீடடிணை 
ஏறகு�ர் (கடைொளி)

ெேணைக
கொலம்

ப�றுெறகுரிய 
�ொள்

ந�. 
�. 
எ.

பெொணக ` குறிப்பு

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)

(i) �ொள்: இப�த்தியில் மைொறறுச்சீட்டின் ஏறபு நொள் �திவு பெய்யப�டுகிைது.
(ii) மைொறறுச்சீடடிணை அளித்ெேர்: இந்த �த்தியில் க்டைொளியின் ப�யர �திவு பெய்யப�டும்.  அதொவது, 

மைொறறுச்சீட்டிணை ஏறறுக்பகொணடு குறிபபிட்்ட கொலத்தில் பதொணக பெலுத்துவதொக உறுதி 
அளிப�வர.  அவர ஏறபுக்கு பின்்� மைொறறுச்சீட்டு ஒரு ெட்்ட ஆவைமைொக மைொறுகிைது. 

(iii) ெேணைககொலம்: மைொறறுச்சீட்டு ஒரு குறிபபிட்்ட கொலத்திறபகை எழுதப�டும் ஆவைம் ஆகும். 
இந்தகொல அைவு, ஒரு மைொதம், இரு மைொதஙகள் அல்லது மூன்று மைொதஙகள் என்்ைொ, அறு�து 
நொட்கள், பதொணணூறு நொட்கள், அல்லது நூறறு இரு�து நொட்கள் என்்ைொ எழுதப�டும். இந்த 
கொல அைவு இப�த்தியில் குறிபபி்டப�டும்.

(iv) ப�றுெறகுரிய �ொள்: மைொறறுச்சீட்டிறகொை பதொணகணய ப�ை ்வணடிய நொள் இப�த்தியில் 
குறிபபி்டப�டும். இதணை முதிரவு ்ததி என்றும் குறிபபிடுவர இத்து்டன் ெலுணக நொட்கள் மூன்று 
திைஙகணைக் கூட்டி மைொறறுச் சீட்டின் ப�றுதறகுரிய நொள் கைக்கி்டப�டும்.
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(v) ந�நரடடுப்�கக எண்: இப�த்தி ்�்ேட்டுப�க்கத்தின் எந்த�க்கத்தில் மைொறறுச்சீட்டிணை ஏற�வர 
ப�யர �திவு பெய்யப�ட்டுள்ைது என்�ணதத்பதரிவிக்கிைது.  அந்தப �க்க எணணை  இதில் �திய 
்வணடும்.

(vi) பெொணக �த்தி: இதில், மைொறறுச்சீட்டில் குறிபபி்டப�ட்டுள்ை பதொணகணய �திவி்ட ்வணடும்.
(vii) குறிப்பு �த்தி: இப�த்தியில் குறிபபிட்்ட கொலத்தில் மைொறறுச்சீட்டுக்கு பதொணக பெலுத்தப�ட்்ட 

வி�ேத்ணதப �திவி்ட ்வணடும்.  மைொறறுச்சீட்டிணை ஏறைல், ்மைபலழுதுதல், புதுபபித்தல் மைறறும் 
மைறுத்தல் ்�ொன்ை விவேஙகள் இப�த்தியில் �திவுபெய்யப�டும்.

6.11   ப�லுத்ெறகுரிய மைொறறுச்சீடடு ஏடு
மைொறறுச்சீட்டு யொேொல் ஏறறுக்பகொள்ைப�ட்்ட்தொ, அவரகைது ப�யர, பதொணக, பெலுத்த்வணடிய ்ததி, 
்�ொன்ை விவேஙகள் பெலுத்தறகுரிய மைொறறுச்சீட்டில் �தியப�டும்.  ஒவபவொரு ந�ரின் மைொறறுச்சீட்டும் 
ஏறகும் ்�ொது அதறகுரிய பதொணக பெலுத்தறகுரிய மைொறறுச்சீட்டு ஏட்டில் �றறு  ணவக்கப�டுகிைது.  
பெலுத்தறகுரிய மைொறறுச்சீட்டின் �டிவம் பின்வருமைொறு:

�டிேம் 

ப�லுத்ெறகுரிய மைொறறுச் சீடடு

ஏறபு �ொள்
மைொறறுச்சீடடிணை 

எழுது�ர் 
(கடனீந்நெொர்)

ெேணைக  
கொலம்

ப�லுத்ெறகுரிய 
�ொள்

ந�. 
�. 
எ.

பெொணக ` குறிப்பு 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)

இப�டிவத்தில் உள்ை �த்திகள் ப�ரும்�ொலும் ப�றுதறகுரிய மைொறறுச்சீட்டிணைப ்�ொல்வ உள்ைை.  
க்டன்பகொள்முதல் நண்டப�றும் ்�ொது, ெேக்களிப�வர (க்டனீந்்தொர) எழுதும் மைொறறுச்சீட்டிணை, 
வணிக நிறுவைம் ஏறகலொம். இது வணிக நிறுவைத்திறகு பெலுத்தறகுரிய மைொறறுச்சீட்டு எைப�டும்.  
பெலுத்தறகுரிய மைொறறுச்சீட்டு அதிக எணணிக்ணகயில் இருக்கும் ்�ொது இதறபகை பெலுத்தறகுரிய 
மைொறறுச்சீட்டு ஏடு �ேொமைரிக்கலொம். எை்வ, பெலுத்தறகுரிய மைொறறுச்சீட்டுகணை �திய, �ேொமைரிக்கும் ஒரு 
துணை ஏடு, பெலுத்தறகுரிய மைொறறுச்சீட்டு ஏடு எைப�டும்.
ப�றுதறகுரிய மைொறறுச்சீட்டு ஏடு மைறறும் பெலுத்தறகுரிய மைொறறுச்சீட்டு ஏடு  தயொரிக்கும் முணைகணை 
பின்வரும் உதொேைத்தின் மூலம் அறியலொம்.

2017 
ெூணல  1

 
மூன்று மைொதத்தில் பதொணக ` 5,000 பெலுத்துவதொக நிரமைலொவி்டமிருந்து ஏறபு 
ப�ைப�ட்்டது.

ெூணல 20 மூன்று மைொதஙகளுக்கு பின் ` 3,000 பெலுத்துவதொக ணெலெொவின் மைொறறுச் சீட்டிறகு 
ஏற�ளித்தது.

ெூணல 31 60 நொட்களில் தருவபதை ` 1,000க்கு ஃண�ெல் ஏறபு பெய்தொர.
ஆகஸ்டு 5  ஃ�ரீத் அனுபபிய ` 1,000க்கொை மைொறறுச் சீட்டிணை 6 மைொதத்தில் தருவபதை ஏறபு 

பெய்யப�ட்்டது.
ஆகஸ்டு 11 90 நொட்களில் ` 700 பெலுத்துவது என்ை ்மைொகனின் ஏறபு ப�ைப�ட்்டது.

ப�றுதறகுரிய மைொறறுச்சீட்டு ஏடு மைறறும் பெலுத்தறகுரிய மைொறறுச்சீட்டு ஏடு பின்வருமைொறு தயொரிக்கப�டும்:
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ப�றுெறகுரிய மைொறறுச்சீடடு ஏடு

ப�றும் �ொள்
மைொறறுச்சீடடிணை 

ஏறகு�ர் 
(கடைொளி)

ெேணைக 
கொலம்

ப�றுெறகுரிய 
�ொள்

ந�. 
�. 
எ.

பெொணக ` குறிப்பு 

2017
ஜூணல     1
ஜூணல   31
ஆகஸ்டு  11

நிரமைலொ
ஃண�ெல்
்மைொகன்
பமைொத்தம்

3 மைொதஙகள்
60 நொட்கள்
90 நொட்கள்

2017
அக்்்டொ�ர        4
அக்்்டொ�ர        1
நவம்�ர          12

 

5,000
1,000

700
6,700

குறிப்பு ெூணல 31 இல்  ப�ைப�ட்்ட ஃண�ெலின் ப�றுதறகுரிய மைொறறுச்சீட்டிறகொை ப�றுதறகுரிய  
நொள் அக்்்டொ�ர 2.  அன்று கொந்தி பெயந்தி என்�தொல் ப�ொது விடுமுணை நொைொகும்.  
எை்வ, அக்்்டொ�ர 1 ப�றுதறகுரிய நொைொக கருதப�டுகிைது.

ப�லுத்ெறகுரிய மைொறறுச்சீடடு ஏடு

ப�றும் �ொள்
மைொறறுச்சீடடிணை 

எழுது�ர் 
(கடனீந்நெொர்)

ெேணைக 
கொலம்

ப�லுத்ெறகுரிய 
�ொள்

ந� 
�. 
எ.

பெொணக ` குறிப்பு 

2017
ெூணல  20

ஆகஸ்ட்   5

ணெலெொ

ஃ�ரித்
பமைொத்தம்

3 மைொதஙகள்

6 மைொதஙகள்

2017
அக்்்டொ�ர    23

2018
பிபேவரி          8

3,000

1,000
4,000

6.12  உரிய குறிப்ந�டு
துணை ஏடுகைொை பேொக்க ஏடு, பகொள்முதல் ஏடு, விற�ணை ஏடு, பகொள்முதல் திருப� ஏடு, விற�ணைத் 
திருப� ஏடு, ப�றுதறகுரிய மைொறறுச்சீட்டு ஏடு மைறறும் பெலுத்தறகுரிய மைொறறுச்சீட்டு ஏடு ்�ொன்ை 
ஏடுகளில் �திய முடியொத எஞ்சிய �திவுகள் உரிய குறிப்�ட்டில் �திவு பெய்யப�டுகின்ைை. உரிய 
குறிப்�ட்டில் அல்லது ப�ொதுக் குறிப்�ட்டில் ்வறு எஙகும் எந்த துணைபபிரிவிலும் �திவுபப�ைொத 
ந்டவடிக்ணககளுக்கொை குறிப்�டுகள் �திவு பெய்யப�டுகின்ைை.  ப�ொதுவொக இவவணகயொை உரிய 
குறிப்�ட்டில் �தியப�டும் குறிப்�டுகள் பின்வருமைொறு:

(i) பதொ்டக்கப �திவு (ii) இறுதிப �திவுகள் (iii) ெரிக்கட்டுப �திவுகள்
(iv) மைொறறுப �திவுகள் (v) திருத்தப �திவுகள் (vi) இதேப �திவுகள்

(i) பெொடககப் �திவு
ஒவபவொரு கைக்கொணடின் இறுதியிலும் அணைத்து ப�யேைவு கைக்குகளும் முடிக்கப�டுகின்ைை.  
ஆைொல், அதன் முந்ணதய ஆணடுகளின் பெொத்துகள், ப�ொறுபபுகள் மைறறும் முதலு்டன் வணிகம் 
பதொ்டருகிைது.  எை்வ, இத்தணகய கைக்குகணை ந்டபபு ஆணடிறகு பகொணடுவே ்வணடியுள்ைது. 
இதறகொக ந்டபபு ஆணடின் பதொ்டக்கத்தில் நிறுவைத்தின் பெொத்துகள், ப�ொறுபபுகள் மைறறும் முதல் 
்�ொன்ைணவகளின் இருபபிறகொை குறிப்�ட்டுப �திவுகணை, �திவது பதொ்டக்கப�திவு ஆகும்.   
இக்குறிப்�ட்டுப �திவுகளில் பெொத்துகணை �றறு ணவக்க ்வணடும்.  ப�ொறுபபுகள் மைறறும் முதல் 
கைக்குகணை வேவு ணவக்க ்வணடும்.
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உெொரைம்
இேொமைநொத் அவரகளின் ஏடுகளில் கீழக்கொணும் இறுதி இருபபுகள் உள்ைை.  அணவகணைக்பகொணடு 
2017 ெைவரி, 1 இல்  பதொ்டஙகும் ஆணடிறகொை பதொ்டக்க இருபபிணை உரிய குறிப்�ட்டில் �திவு 
பெய்க.
பேொக்கம் ` 30,000 ெேக்கிருபபு ` 15,000
அணைகலன் ` 3,000 �ற�ல க்டனீந்்தொர ` 10,000

பெொடககப் �திவு

�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு `
2017

ெைவரி  1
பேொக்கக் க/கு �
ெேக்கிருபபு க/கு                    �
அணைகலன் க/கு               �
      �ற�ல க்டனீந்்தொர க/கு 
      முதல் க/கு
(பெொத்துகள், மைறறும் ப�ொறுபபுகள் கைக்கில் 
பகொணடு வேப�ட்்டது)

30,000
15,000

3,000
10,000
38,000

(ii) இறுதிப் �திவுகள்
கைக்கொணடின் இறுதியில், பகொள்முதல்கைக்கு, விற�ணைக்கைக்கு, பகொள்முதல்திருப� கைக்கு, 
விற�ணைத்திருப� கைக்கு ஆகிய அணைத்து ்�்ேட்டுக் கைக்குகளும் முடிக்கப�ட்டு வியொ�ொே, 
இலொ� நட்்ட கைக்கிறகு மைொறைப�டுகின்ைை. அதன் மூலம் நிதிநிணல அறிக்ணககள் தயொரிக்க முடியும்.  
இதிலிருந்து ப�யேைவு கைக்குகளுக்கு மைட்டு்மை இறுதிப �திவுகள் பெய்யப�டுகின்ைை என்�ணத 
கவைத்தில் பகொள்ை ்வணடும்.
உெொரைம்: 2017 டிெம்�ர, 31 இல் ெம்�ைம் பகொடுத்தது ` 10,000. இறுதிப�திவு தருக.

இறுதிப் �திவு
�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு `
2017

டிெம்�ர  31
இலொ� நட்்டக் க/கு  � 
        ெம்�ைம் க/கு
(ெம்�ைம் இலொ� நட்்ட கைக்கிறகு 
மைொறைப�ட்்டது)

10,000
10,000

(iii) �ரிககடடுப் �திவுகள்
இருப�ொய்விணை தயொர பெய்த பிைகு இறுதிக்கைக்குகள் தயொரிப�தறகு முன்பு ஏ்தனும் கைக்குகள் 
விடு�ட்டிருந்தொல் அதணை ெரி பெய்வதறகொக ெரிக்கட்டுப �திவுகள் �தியப�டுகின்ைை.
உெொரைம் 
கைக்்கடுகளின் �டி இயந்திேத்தின் மைதிபபு ` 1,00,000.  அதன் மீதொை ்தய்மைொைம் ஆணடிறகு 10%. 
2017 டிெம்�ர, 31 அன்று ெரிகட்டுப�திவொைது

�ரிககடடுப் �திவு
�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு `
2017

டிெம்�ர     31
்தய்மைொைம் க/கு (1,00,000 × 10%) �
        இயந்திேம் க/கு
(்தய்மைொைம் அனுமைதிக்கப�ட்்டது)

10,000
10,000
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(iv) மைொறறுப் �திவுகள் 
மைொறறுப�திவுகள் என்�து ஒரு கைக்கில் உள்ை பதொணகயிணை மைறபைொரு கைக்கிறகு மைொறறும் 
குறிப்�ட்டுப �திவொகும்.  உதொேைமைொக 31 டிெம்�ர, 2017 அன்று, நிகே இலொ�ம் ` 5,000-ஐ, முதல் 
கைக்கிறகு மைொறறுவதறகொை குறிப்�டு பின்வருமைொறு: 

மைொறறுப் �திவு 

�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு `
2017

டிெம்�ர     31
இலொ� நட்்ட க/கு   �
        முதல் க/கு
(நிகே இலொ�ம் முதல் கைக்கிறகு மைொறைப�ட்்டது)

5,000
5,000

(v) திருத்ெப் �திவுகள்
கைக்்கடுகளில் நண்டப�றும் பிணைகணைத் திருத்துவதறகொக பெய்யப�டும் �திவுகள் 
திருத்தப�திவுகள் ஆகும்.
உெொரைம்
ஒரு எழுது ப�ொருள் வணிகர ` 10,000 க்கு அணைகலன் வொஙகியது, பகொள்முதல் கைக்கில் �றறு 
பெய்யப�ட்டுள்ைது.  31 டிெம்�ர, 2017 இல் திருத்தப�திவிணை தருக.

திருத்ெப் �திவு
�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு `
2017

டிெம்�ர   
31

அணைகலன்  க/கு  �
        பகொள்முதல் க/கு
(பகொள்முதல் கைக்கின் தவைொை �திவு நீக்கப�ட்்டது)

10,000
10,000

(vi) இெரப் �திவுகள்
இவவணகப�திவுகள் அடிக்கடி நிகழவதில்ணல எபப�ொழுதொவது நண்டப�றும் இப�திவுகள் கீ்ை 
தேப�ட்டுள்ைை:

(i) பகொள்முதல் ஏடு மைறறும் விற�ணை ஏடு ஆகியவறறில் �திய முடியொத க்டனுக்கு வொஙகப�டும் 
அல்லது க்டனுக்கு விறகப�டும் பெொத்துகள்.

(ii)  மைொறறுச்சீட்டு ஏடுகளில் �திவு பெய்ய முடியொத மைொறறுச்சீட்ண்ட ்மைபலழுதுதல், புதுபபித்தல் 
மைறறும் மைறுக்கப�டுதல் குறித்த �திவுகள்.

(iii)  முதல் மீது வட்டி, க்டன் மீது வட்டி, வொேொக்க்டன், கொபபு ்�ொன்ை ெரிக்கட்டுதல்கள்.
(iv)  உரிணமையொைேொல் பெொந்த �யனுக்பகை எடுக்கப�டும் ெேக்குகளுக்கொைப �திவுகள்.
(v)  விற�ணை ்மைம்�ொட்டிறகொக ெேக்குகணை மைொதிரியொக வைஙகுதல் �றறிய  �திவுகள்.
(vi)   தீ, திருட்டு, ்ெதமைண்டதல் ்�ொன்ை கொேைஙகளிைொல் ஏற�டும் இைபபுகள் குறித்த �திவுகள்.

• வணிக ந்டவடிக்ணககள் ்�்ேட்டில் எடுத்பதழுதுவதறகு முன்�ொக துணை ஏடுகளில் �திவு 
பெய்யப�டுகின்ைை.

• விற�ணை ஏடு என்�து க்டனுக்கு விறை ெேக்ணக �திவு பெய்யும் ஏ்டொகும்.
• விற�ணை ஏடு, வொடிக்ணகயொைருக்கு அனுபபும் இ்டொபபின் உதவியொல் தயொரிக்கப�டுகிைது.
• விற�ணைத்திருப� ஏடு, வொடிக்ணகயொைர வைஙகும் வேவுக்குறிபபின் அடிப�ண்டயில் 

தயொரிக்கப�டுகிைது.
• பகொள்முதல் ஏடு என்�து க்டனுக்கு பகொள்முதல் பெய்த ெேக்கிணை �திவு பெய்யும் ஏ்டொகும்.

நிணைவில் பகொள்ள நேண்டியணே
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• பகொள்முதல்திருப�ஏடு, ெேக்களிப�வர வைஙகும் �றறுக்குறிபபின் அடிப�ண்டயில் 
தயொரிக்கப�டுகிைது.

• மைொத இறுதியில் பமைொத்த விற�ணை, பமைொத்த பகொள்முதல், பமைொத்தவிற�ணைத் திருப�ம், 
பமைொத்தபகொள்முதல் திருப�ம் ஆகியணவ முணை்ய விற�ணைக்கைக்கு, பகொள்முதல் 
கைக்கு, விற�ணைத் திருப�க்கைக்கு, பகொள்முதல் திருப�க்கைக்கு ஆகியவறறில் 
எடுத்பதழுதப�டுகின்ைை.

சுய ஆய்வு விைொககள்
I  �ரியொை விணடணயத் நெர்வு ப�ய்யவும்
1. பகொள்முதல் ஏட்டில் �திவு பெய்வது
 (அ) அணைத்து ெேக்குகளின் பகொள்முதல் 
 (ஆ) அணைத்து பெொத்துக்களின் க்டன் பகொள்முதல்
 (இ) அணைத்து ெேக்குகளின் க்டன் பகொள்முதல்
 (ஈ) அணைத்து பெொத்துக்களின் பகொள்முதல்

2. ஒரு குறிபபிட்்ட கொல பகொள்முதல் ஏட்டின் பமைொத்தம், எடுத்பதழுதப�டுவது
 (அ) பகொள்முதல் கைக்கின் �றறு�க்கம் (ஆ) விற�ணை கைக்கின் �றறு�க்கம்
 (இ) பகொள்முதல் கைக்கின் வேவுப �க்கம் (ஈ) விற�ணை கைக்கின் வேவுப �க்கம்
3. விற�ணை ஏடு எணதப �திவு பெய்ய உதவுகிைது?
 (அ) அணைத்து ெேக்குகளின் விற�ணை
 (ஆ) அணைத்து பெொத்துக்களின் க்டன் விற�ணை
 (இ) அணைத்து ெேக்குகளின் க்டன் விற�ணை
 (ஈ) அணைத்து பெொத்துக்கள் மைறறும் ெேக்குகள் விற�ணை

4. விற�ணை ஏட்டின் பமைொத்தம் ஒரு குறிபபிட்்ட கொல அைவில் வேவு ணவக்கப�டுவது
 (அ) விற�ணை கைக்கு (ஆ) பேொக்க கைக்கு
 (இ) பகொள்முதல் கைக்கு (ஈ) உரிய குறிப்�டு

5. பகொள்முதல் திருப� ஏடு �திவு  பெய்வது
 (அ) ெேக்களித்்தொருக்கு, உ்டைடியொக �ைம் ப�ைொமைல் திருபபிய ெேக்கு
 (ஆ) அளித்தவரி்டம் உ்டைடியொக �ைம் ப�ைொமைல் திருபபிய பெொத்துகள்
 (இ) உ்டைடியொக �ைம் ப�றறுக் பகொணடு பெொத்து வொஙகியவரி்டம் திருபபியது
 (ஈ) ்மைறகண்ட எதுவுமில்ணல
6. விற�ணைத் திருப� ஏடு �திவு பெய்வது
 (அ) வொடிக்ணகயொைேொல் திருபபிய ெேக்குகளுக்கு உ்டைடியொக �ைம் பெலுத்தியது
 (ஆ) வொடிக்ணகயொைேொல் திருபபிய ெேக்குகளுக்கு உ்டைடியொக �ைம் பெலுத்தொதது
 (இ) வொடிக்ணகயொைேொல் திருபபிய பெொத்துகளுக்கு உ்டைடியொக �ைம் பெலுத்தொதது
 (ஈ) வொடிக்ணகயொைேொல் திருபபிய பெொத்துகளுக்கு உ்டைடியொக �ைம் பெலுத்தியது

7. நிணலச்பெொத்துக்கள் க்டனுக்கு வொஙகியது �திவு பெய்ய ்வணடிய ஏடு
 (அ) பகொள்முதல் ஏடு (ஆ) விற�ணை ஏடு
 (இ) பகொள்முதல் திருப� ஏடு (ஈ) உரிய குறிப்�டு
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8. விற�ணை ஏட்டில் �திவு பெய்வதறகு �யன்�டும் அடிப�ண்ட ஆவைம்
 (அ) �றறுக் குறிபபு (ஆ) வேவு குறிபபு 
 (இ) இ்டொபபு (ஈ) பேொக்க இேசீது

9. பின்வரும் வொக்கியஙகளில் எது உணணமையல்ல ?
 (அ) பேொக்கத் தள்ளு�டி கைக்்கடுகளில் �திவு பெய்யப�டுகிைது
 (ஆ) பெொத்துகள் க்டனுக்கு வொஙகியது உரிய குறிப்�ட்டில் �திவு பெய்யப�டுகிைது 
 (இ) வியொ�ொேத் தள்ளு�டி கைக்்கடுகளில் �திவு பெய்யப�டுகிைது
 (ஈ) மைொறறுச்சீட்டின் பெலுத்தறகுரிய நொணை கைக்கிடும்்�ொது மூன்று நொட்கள் ெலுணக     

     நொட்கைொகக் கூட்்டப�டுகின்ைை.

10.  இறுதிப�திவுகள் �திவு பெய்யுமி்டம்
 (அ) பேொக்க ஏடு (ஆ) ்�்ேடு
 (இ) உரிய குறிப்�டு (ஈ) பகொள்முதல் ஏடு

விணட
1. (இ) 2. (அ) 3. (இ) 4. (அ) 5. (அ) 6. (ஆ) 7. (ஈ) 8. (இ) 9. (இ) 10. (இ)

II   மிகக குறுகிய விைொககள்
1. ஏ்தனும் நொன்கு துணைஏடுகளின் வணககணைக் குறிபபிடுக.
2. பகொள்முதல் ஏடு என்ைொல் என்ை?
3. பகொள்முதல் திருப� ஏடு என்ைொல் என்ை?
4. விற�ணை ஏடு என்ைொல் என்ை?
5. விற�ணைத் திருப� ஏடு என்ைொல் என்ை?
6. �றறுக்குறிபபு என்ைொல் என்ை?
7. வேவு குறிபபு என்ைொல் என்ை?
8. உரிய குறிப்�டு என்ைொல் என்ை?
9.  மைொறறுச் சீட்டின் வணேவிலக்கைம் தருக.
10.    பதொ்டக்கப�திவு என்ைொல் என்ை ? 
11.   இ்டொபபு என்ைொல் என்ை ?

III   குறுகிய விைொககள்
1. பகொள்முதல் ஏட்டின் �டிவத்திணை தருக.
2. பின் வரும் ந்டவடிக்ணககணை எந்த  துணை ஏட்டில் �திவு பெய்ய ்வணடும் என்று குறிபபிடுக.
 (அ) பேொக்கத்திறகு ெேக்கு விறைது  (ஆ) க்டனுக்கு ெேக்கு விறைது 
 (இ) க்டனுக்கு ெேக்கு வொஙகியது
 (ஈ) உரிணமையொைர ெேக்குகணை தைது பெொந்த �யன்�ொட்டிறகொக  எடுத்தது.
 (உ) ெேக்கு அளித்்தொருக்கு உ்டைடியொக �ைம் ப�ைொமைல் திருபபிய ெேக்கு.
 (ஊ) க்டனுக்கு பெொத்துகள் வொஙகியது 
3. துணை ஏடுகளின் நன்ணமைகள் யொணவ? 
4.  சிறு குறிபபு வணேக
 (அ) மைொறறுச்சீட்டில் ்மைபலழுதுதல் (ஆ) மைொறறுச்சீட்ண்ட தள்ளு�டி பெய்தல்
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IV   �யிறசிக கைககுகள்
1. பின்வரும் ந்டவடிக்ணககணை மின்ெொதைஙகணை விற�ணைச் பெய்யும் சு�ஸ்ரீ மின் ப�ொருள் 

நிறுவைத்தின் பகொள்முதல் ஏட்டில் �திவு பெய்க.
2017
ஏபேல்  5 கொரத்திக் மின் ப�ொருள் நிறுவைத்தி்டமிருந்து க்டனுக்கு வொஙகியது.
  10 மின் ெலணவப ப�ட்டிகள் ஒன்று ` 2,500 வீதம்
  5 மின்ெொே அடுபபுகள் ஒன்று ` 2,000 வீதம்
ஏபேல் 19 ்கதொன் மின் ப�ொருைகத்தி்டமிருந்து க்டனுக்கு வொஙகியது
  3 மின்ெொே நீரசூ்்டறறி ஒன்று ` 6,000 வீதம்
ஏபேல் 25  ்�ொலொர மின் ப�ொருள் விற�ணையகத்தி்டமிருந்து க்டனுக்கு வொஙகியது
  10 மின் விசிறிகள்  ஒன்று ` 2,000 வீதம்
ஏபேல் 29 M நிறுவைத்தி்டமிருந்து பேொக்கத்திறகு வொஙகியது.
  10 மின்ெொே அடுபபுகள் ஒன்று ` 3,000 வீதம்

(விணட: பகொள்முதல் க/கு (�):  ` 73,000)

2.  பின்வரும் ந்டவடிக்ணககணை எழுதுப�ொருள் வியொ�ொேம் பெய்யும் இேொம் நிறுவைத்தின் 
விற�ணை ஏட்டில் �திவு பெய்க.
2017
ெைவரி  1 அன்புவிறகு க்டனுக்கு விறைது ரீம் ஒன்று  ` 150 வீதம் 20 ரீம்கள் 

பவள்ணைத்தொள்.
ெைவரி  2  பெகதீஷ் நிறுவைத்திறகு ஒரு ்டென் ` 360 வீதம் 6 ்டென்கள் எழுது்கொல் 

க்டனுக்கு விறைது.
ெைவரி  10  �ணைய பெய்தித்தொணை பேொக்கத்திறகு விறைது ` 620.
ெைவரி  15  இைங்கொவிறகு க்டனுக்கு விறைது  ஒன்று  ` 170 வீதம் 10 ஓவிய அட்ண்டகள்
ெைவரி  20  கனி விற�ணையகத்திறகு ஒன்று  ` 1,520 வீதம் 4 எழுது ்மைணெகணை 

பேொக்கத்திறகு விறைது.
(விணட: விற�ணை க/கு (வ): ` 6,860)

3. பின்வரும் ந்டவடிக்ணககணைக் பகொணடு 2017 ஏபேல் மைொதத்திறகொை ெந்்தொஷ் ஆண்டயகத்தின் 
பகொள்முதல் ஏடு மைறறும் விற�ணை ஏடு தயொர பெய்க. 
2017
ஏபேல்  1  கொஞ்சிபுேம் பிேெொத்தி்டமிருந்து க்டனுக்கு ெேக்கு வஙகியது
  ஒரு மீட்்டர ` 450 வீதம் 100 மீட்்டர சில்க் துணி  
  ஒரு மீட்்டர ` 180 வீதம் 75 மீட்்டர பவல்பவட்துணி
ஏபேல் 10 பென்ணை இேத்திைத்திறகு க்டனுக்கு ெேக்கு விறைது 
  ஒரு மீட்்டர ` 490 வீதம் 60  மீட்்டர சில்க்துணி  
  ஒரு மீட்்டர ` 210 விதம் 50 மீட்்டர பவல்பவட்துணி
ஏபேல் 18  நொதன் நிறுவைம் நம்மி்டமிருந்து க்டனுக்கு வொஙகியது
  ஒரு மீட்்டர ` 510 வீதம் 100 மீட்்டர சில்க் துணி
ஏபேல் 20  மைதுணே, ஹரிேொம் துணியகத்தி்டமிருந்து க்டனுக்கு ெேக்கு வொஙகியது
  கட்டு ஒன்று ` 730 வீதம் 50 கட்டுகள் கொ்டொத் துணி 
  கட்டு ஒன்று ` 650 வீதம் 80 கட்டுகள் கொலிக்்கொ துணி 
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ஏபேல் 24 கரூர, ்மைொகனி்டமிருந்து பேொக்கத்திறகு வொஙகியது
  ெட்ண்டத்துணிகள் மைதிபபு ` 7,000
  ்ெணலகள் மைதிபபு ` 25,000 

(விணட:பகொள்முதல் க/கு (�) : ` 1,47,000; விற�ணை க/கு (வ) :  ` 90,900)
4. பின்வரும் வி�ேஙகணைக்பகொணடு இேொ�ரட் அணைகலன் நிறுவைத்தின் 2017 ெூன் 

மைொதத்திறகொை பகொள்முதல் ஏடு, பகொள்முதல் திருப� ஏடு மைறறும் ்�்ேட்டுக் கைக்குகணை 
�திவு பெய்க.
2017
ெூன்   1  �ொலு நிறுவைத்தி்டம் ஒன்று ` 150 வீதம் 20 நொறகொலிகள் க்டனுக்கு வொஙகியது
ெூன் 13 சு�ொஷி்டமிருந்து க்டனுக்கு வொஙகியது
  ஒன்று ` 3,100 வீதம் 2 அலமைொரிகள்
        ஒன்று ` 1,500 வீதம் 10 ்மைணெகள்
      ஒன்று ` 200 வீதம் 15 நொறகொலிகள்
       கழிக்க : 10% வியொ�ொேத்தள்ளு�டி 
       கூட்டுக:  ` 220 ெேக்குதூக்குக்கூலி
ெூன் 21 �ழுதண்டந்து இருந்ததொல் �ொலு நிறுவைத்திறகு 2 நொறகொலிகள் திருபபி 

அனுப�ப�ட்்டை, பேொக்கம் ப�ைப�்டவில்ணல.
ெூன் 24 ென்ணேஸ் நிறுவைத்தி்டம் க்டனுக்கு வொஙகியது
  ஒன்று ` 1,300 வீதம் 25 அலமைொரிகள்
ெூன் 27  பமைௌலியி்டம் க்டனுக்கு வொஙகியது    

ஒன்று  ` 3,275 வீதம் 10 நிரவொக  ்மைணெகள்
ெூன் 29  �ழுதண்டந்த மூன்று அலமைொரிகள் ென்ணேஸ் நிறுவைத்திறகு  

திருபபி அனுப�ப�ட்்டை, பேொக்கம் ப�ைப�்டவில்ணல.
(விணட: பகொள்முதல் க/கு (�):  ` 90,250;  பகொள்முதல் திருப� க/கு (வ):  ` 4,200)

5.  பின்வரும் ந்டவடிக்ணகணை ப�ொன்னியின் விற�ணை ஏடு மைறறும் விற�ணைத் திருப� ஏட்டில் 
�திவுபெய்து ்�்ேட்டில் எடுத்பதழுதவும்.
2017
ஆகஸ்டு 1 இ்டொபபு எண 68ன் �டி, பெந்திலுக்கு க்டனுக்கு ெேக்கு விறைது ` 20,500
ஆகஸ்டு 4 இ்டொபபு எண 74ன் �டி, மைொதவனுக்கு க்டனுக்கு ெேக்கு விறைது ` 12,800
ஆகஸ்டு 7 இ்டொபபு எண 78ன் �டி, கைகெண�க்கு க்டனுக்கு ெேக்கு விறைது ` 7,500
ஆகஸ்டு 15 வேவுக்குறிபபு 7ன் �டி, பெந்தில் திருபபிய ெேக்கு மைதிபபு ` 1,500-க்கு  

பேொக்கம் அளிக்கப�்டவில்ணல
ஆகஸ்டு 20  பெல்வத்தி்டம் பேொக்கத்திறகு ெேக்கு விறைது ` 13,300
ஆகஸ்டு 25  வேவுக்குறிபபு 11ன் �டி மைொதவன் திருபபிய ெேக்கு ` 1,800-க்கு  

பேொக்கம் பெலுத்தப�்டவில்ணல
(விணட: விற�ணை க/கு (வ) : ` 40,800; விற�ணைத் திருப� க/கு (�) : ` 3,300;  

பெந்தில் க/கு (�) ` 19,000; மைொதவன் க/கு (�) : ` 11,000  & கைகெண� க/கு (�) :  ` 7,500)
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6. பின்வரும் வி�ேஙகணைக் பகொணடு நொலந்தொ புத்தகக் கண்டயின் துணை ஏடுகணை தயொர 
பெய்யவும்
2017
டிெம்�ர 1 உமைொ்தவியி்டமிருந்து க்டனுக்கு வொஙகியது 
  ஒன்று ` 80 வீதம் 100  வணிகப புள்ளியியல் புத்தகஙகள்
         ஒன்று ` 150 வீதம் 100 கைக்குப�திவியல் புத்தகஙகள்
டிெம்�ர 7  ஸ்ரீ்தவியி்டம் க்டனுக்கு விறைது
  ஒன்று ` 90 வீதம் 240 வணிகபபுள்ளியியல் புத்தகஙகள்
  ஒன்று ` 170 வீதம் 250 கைக்குப�திவியல் புத்தகஙகள்
டிெம்�ர 10  சு�ொவி்டமிருந்து வொஙகியது 
  ஒன்று ` 80 வீதம் 40 ப�ொருைொதொேப புத்தகஙகள்
       கழிக்க: வியொ�ொேத்தள்ளு�டி 15%
டிெம்�ர 15 ்ெதமைண்டந்திருந்த 10 கைக்குப�திவியல் புத்தகஙகணை உமைொ்தவியி்டம் 

திருபபி, இதறகு �ைம் ப�ைப�்டவில்ணல
டிெம்�ர 18 குபதொவிறகு க்டனுக்கு விறைது 

ஒன்று ` 95 வீதம் 200 ப�ொருைொதொேப புத்தகஙகள்
டிெம்�ர 26  சு�ொவிறகு 6 ப�ொருைொதொேப புத்தகஙகள் திருபபி அனுப�ப�ட்்டை.

(விணட: பகொள்முதல் க/கு (�) :  ` 25,720; விற�ணை க/கு (வ) : ` 83,100, 
பகொள்முதல் திருப� க/கு (வ) : ` 1,908)

7.  பின்வரும் ந்டவடிக்ணககணைக் பகொணடு நிேஞ்ென் அவரகளின் 2017 பிபேவரி மைொதத்திறகொை 
துணை ஏடுகணை தயொரித்து  ெச்சின் நிறுவைத்தின் மைறறும் முகில், ்�்ேட்டு கைக்குகளில் 
எடுத்பதழுதுக.

2017  `

பிபேவரி 1 முகில் நிறுவைத்தி்டம் க்டனுக்கு ெேக்கு வொஙகியது  12,480

பிபேவரி 4 ெச்சின் நிறுவைத்திறகு க்டனுக்கு ெேக்கு விறைது  15,000

பிபேவரி 6  மைனிஷ் நிறுவைத்திறகு க்டனுக்கு ெேக்கு விறைது  12,100

பிபேவரி 7 ெச்சின் நிறுவைம் திருபபிய ெேக்கு ; அதறகு �ைம் பெலுத்தப�்டவில்ணல 1,200

பிபேவரி 9 முகில் நிறுவைத்திறகு ெேக்கு திருபபி அனுபபியது;  
�ைம் ப�ைப�்டவில்ணல  1,500

பிபேவரி 10   மைணிஷ் நிறுவைத்திறகு க்டனுக்கு ெேக்கு விறைது  13,300

பிபேவரி 14 முகில் நிறுவைத்தி்டம் ெேக்கு க்டனுக்கு வொஙகியது   15,200

(விணட: பகொள்முதல் க/கு (�) : ` 27,680; விற�ணை க/கு (வ) : ` 40,400,  
பகொள்முதல் திருப� க/கு (வ) : ` 1,500; விற�ணை திருப� க/கு (�): ` 1,200; 

முகில்  நிறுவைக் க/கு (வ) : ` 26,180; ெச்சின் நிறுவைக் க/கு (�):  ` 13,800)
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திரு. ்ெொெப என்�வர ஆயத்த ஆண்டகள் விற�ணைச் பெய்யும் வணிகத்ணத 
பதொ்டஙகிைொர. ஆேம்� கொலத்தில் அவர வியொ�ேத்தில் ஏற�டும் இ்டரகணைத் 
தவிரப�தறகொக பேொக்கவிற�ணை மைட்டு்மை பெய்தொர. அதன்பின், அவர தமைது 

வொடிக்ணகயொைரகணைத் தக்க ணவத்துக் பகொள்ை, அவரகளுக்கு சிறிது கொல அவகொெம் பகொடுத்து, 
க்டனுக்கு விற�ணைச் பெய்ய ஆேம்பித்தொர. சில வொடிக்ணகயொைரகள் அதிக எணணிக்ணகயில் 
ப�ொருட்கணை வொஙகிய்�ொது அவரகளுக்குத் தள்ளு�டிகணை வைஙகிைொர. இதன் கொேைமைொக 
அவருண்டய வொடிக்ணகயொைரகளின் எணணிக்ணக அதிகரித்தது. ஆைொல், அவருண்டய 
வொடிக்ணகயொைரகளில் சிலர �ைத்ணத உரிய கொலத்தில் பெலுத்தவில்ணல.
இந்நிணலயில் ்ெொெப தமைது வியொ�ொேத்ணத விரிவு�டுத்திைொர.  இதறபகை சில  
�ணியொைரகணையும் ்வணலக்கு அமைரத்திைொர. வியொ�ொேத்தின் க்டன் ந்டவடிக்ணககள் 
அதிகரிக்க ஆேம்பித்ததொல் அணவகணைப �ேொமைரிப�தில் மிகுந்த சிேமைம் ஏற�ட்்டணத உைரந்தொர.  
அவருண்டய  நண�ரகளில் ஒருவேொை �ட்்டய கைக்கொைர (Chartedred Accountant), துணை 
ஏடுகணைப �யன்�டுத்த அவருக்கு அறிவுணே வைஙகிைொர.
பின்வருவை �றறி விவொதிக்கவும்:
• பேொக்க விற�ணை பெய்வதொல் மைட்டு்மை இ்டணேத் தவிரக்க முடியும் எை ்ெொெப நிணைக்க 

கொேைம் என்ை?

• ்ெொெப எந்த வணக தள்ளு�டிணய வைஙகிைொர?

• வொடிக்ணகயொைரகள் உரிய்நேத்தில் �ைத்திணை பெலுத்தச் பெய்வதறகு ்ெொெபபிறகு சில 
ஆ்லொெணைகணைக் கூைவும்.

• துணைஏடுகணைப �ேொமைரிப�தன் மூலம் ்ெொெப �யன்ப�ை முடியுபமைை நிணைக்கிறீரகைொ?

• துணைஏடுகணைப �ேொமைரிக்கத் ்தணவயொை வணிக ஆவைஙகள் யொணவ?

நிகழவொய்வு

பெொடர் ஆய்விறகு
பிணைகள் இல்லொமைல் துணைஏடுகள் �ேொமைரிப�ணத  எவவொறு உறுதி பெய்வீரகள்? 

�ொர்ணே
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இணையச்ப�யல்�ொடு 

உேலி

htt ps://youtu.be/2t3FDi98GBk

�டிகள்
புத்தகத்தில் உள்ை எடுத்துக்கொட்டு -2 -ல் உள்ை அட்்டவணைக்கு EXCEL தொளில் வேவு புத்தகம் 
தயொரிக்கலொம்.
1. �்டத்தில் கொட்டியுள்ைணதப ்�ொன்று excel தொளில் தணலபபுகள் மைறறும் தேவுகணைத் 

தட்்டச்சு பெய்யவும். (EXCEL தொளில் தணலபபுகணை உள்ளீடு பெய்வதும் வடிவணமைப�தும் 
மிக முக்கியமைொைது). A, B,... என்று ்மைல்�குதியில் பகொடுக்கப�ட்டிருக்கும் நிேல்கணை
(columns) நகரத்துவதன் மூலம் அவறறின் அைவுகணை மைொறறி அணமைத்துக்பகொள்ைலொம். ்மைலும் 
கலன்கணை(cell) ஒருஙகிணைக்க அவறணைத் ்தரவு பெய்து, home பமைனுவில் உள்ை  “Merge &
Centre” என்�ணதச் பெொடுக்கவும்.  

2. 6-ம் ்ததியில் உள்ை பேொக்க பகொள்முதணலயும், 20-ம் ்ததியில் உள்ை கணினி பகொள்முதணலயும் 
தவிரத்து (நிணலயொை பெொத்து) எடுத்துக்கொட்டில் பகொடுக்கப�ட்டுள்ை தேவுகணைத் தட்்டச்சு பெய்க. 

3. ெதவீதத்ணதக் கைக்கிடுவது எப�டி :  ெதவீத மைதிபபு ்தணவப�டும் கலஙகணைத் ்தரவு பெய்து, 
“=10%*E15”  என்று தட்்டச்சு பெய்து enter – ஐ அழுத்தவும். கூட்டுவது எப�டி : கூட்்டல் மைதிபபு வே 
்வணடிய  F6 என்கிை கலனில் “=SUM(E5;E6)”  என்று தட்்டச்சு பெய்து E5, E6 இன் கூட்டு மைதிபண�ப 
ப�ைலொம். ்தணவக்்கற� கலஙகணைக் கூட்டிக்பகொள்ைலொம். கழிப�து எப�டி : கழிக்கப�்ட மைதிபபு 
வே ்வணடிய  E17 என்கிை கலனில் ்தரவு பெய்து “=(E15-E16)” என்று தட்்டச்சு பெய்து enter– ணய 
அழுத்தி ்வறு�ொட்ண்டப ப�ைலொம்.

ப�யல்�ொடடின் இறுதியில் 
கிணடககப்ப�றும் �டம்

துணை ஏடுகள் - I

�டி 1

துணை ஏடுகள் - I

* �்டஙகள் அண்டயொைத்திறகு மைட்டு்மை.
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அலகு 7

துணை ஏடுகள் – II

7.1.  அறிமுகம்
7.2.  ர�ொகக ஏட்டின் ர�ொருள்
7.3.  ர�ொகக  ஏடு – ஒரு துணை ஏடு மற்றும் 

முதன்ணம கைககு ஏடு
7.4.  ர�ொகக ஏட்டின் முககியத்துவம்
7.5.  ர�ொகக ஏட்டின் வணககள்
7.6.  தனிப�த்தி ர�ொகக ஏடு
7.7.  ர�ொககத் தள்ளு�டி மற்றும் வியொ�ொ�த் 

தள்ளு�டி
7.8.  இரு�த்தி ர�ொகக ஏடு
7.9.  முப�த்தி ர�ொகக ஏடு
7.10  சில்லணை ர�ொகக ஏடு

ப�ொருளடககம்

 கற்றல் ந�ொககஙகள்
மொைவரகள்
• ர�ொகக ஏட்டின் ர�ொருள் மற்றும் 

முககியத்துவம் �ற்றி புரிந்து ரகொள்ளுதல
• �ல்வறு வணகயொன ர�ொகக 

ஏடுகணைத் தயொரிப�தற்கு இ�ட்ணடைப 
�திவு முணையின்  விதிகணை 
பின்�ற்றுதல

• சில்லணை ர�ொகக ஏட்டின் ர�ொருள் 
மற்றும்  வணககள் �ற்றி புரிந்து 
ரகொள்ளுதல

• சில்லணை ர�ொகக ஏட்ணடைத் தயொரித்தல

 

துணை ஏடுகள்-II கற்�தற்கு முன் 
கீழககணடைவற்ணை நிணனவு கூை 
்வணடும்:
• கைககியலின் ர�ொன்னொன விதிகள்
• குறிப்�ட்டுப �திவுகள்
• ்�்�ட்டுக கைககுகள்
• துணை ஏடுகள்

பெரிந்து பகொள்ள நேண்டிய 
முககிய ப�ொறகள்

• ர�ொகக ஏடு
• சில்லணை ர�ொகக ஏடு
• வங்கி ்மலவண�ப�ற்று
• கொ்�ொண்ல

நிணைவு கூ்ற நேண்டிய 
கருத்துகள்
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7.1 அறிமுகம்

 மொைேர் ப�யல்�ொடு 
சிந்ெணைககு: எழுது ர�ொருள் கணடை ணவத்திருககும்  ஒருவர அவருணடைய அணனத்து 
நடைவடிகணககளுககும் ஒ்� ஒரு �தி்வடு மட்டும் ணவத்திருககிைொர.  அவ�ொல ஒரு நொளின் இறுதியில 
ணகயில எவவைவு ர�ொககம் இருககிைது என்�ணதக கணடுபிடித்து அறிய சி�மப�டுகிைொர.  அவருககு 
உதவி ர�யய  ஏ்தனும் வழி உணடைொ?  அவர உங்கைது ஆ்்லொ�ணனணய  எதிர்நொககுகிைொர

எந்த வணிகமொக இருந்தொலும், ர�ொகக விற்�ணன, கடைனொளிகளிடைமிருந்து ர�ற்ைது, ர�ொகக 
ரகொள்முதல, கடைனீந்்தொருககு ர�லுத்தியது, மற்றும்  �ல்வறு ர�்லவுகளுககொக ர�லுத்தியது ் �ொன்ை 
ர�ொககம் �ொரந்த �்ல நடைவடிகணககள் நடைந்து ரகொணடிருககின்ைன.  என்வ அணனத்து ர�ொகக 
நடைவடிகணககணையும் ர�ொகக ஏடு என்ை ஒரு தனி ஏட்டில �திவு ர�யவது அவசியமொகும்.  ர�ொகக ஏடு 
என்�து ஒரு முககியமொன துணை ஏடு. ஏரனனில, இது ஒரு வணிகத்தின் ர�ொகக நடைவடிகணககணை 
ஆ�ம்� நிண்லயில �திவு ர�யவதொகும்.  ஒவரவொரு வணிகமும் அது சிறிய நிறுவனமொக இருந்தொலும் 
அல்லது ர�ரிய நிறுவனமொக  இருந்தொலும் ர�ொகக  ஏட்ணடைப ��ொமரிககின்ைன.  ஏரனன்ைொல, ஒவரவொரு 
வணிகமும் அதன்  ர�ொககப ர�றுதல மற்றும் ர�ொககச் ர�லுத்தல என்ை ர�ொகக ்ம்லொணணமயில 
கவனமொக இருககிைது. ர�ொகக ஏடு ர�ொகக நடைவடிகணககளின் உணணம நிண்லணய பி�தி�லிககிைது.  
்மலும், ர�ொகக ஏடு ர�ொகக இருபபிற்கு ஒரு �ொன்ைொவைமொக ர�யல�டுகிைது.

7.2  ப�ொகக ஏட்டின் ப�ொருள்
ர�ொகக ஏடு என்�து ர�ொகக நடைவடிகணககணை மட்டும், நொள் வரிண�ப�டி �தியக கூடிய ஒரு 
ஏடைொகும்.  ர�ொகக நடைவடிகணககள் முதன்முதலில ர�ொகக ஏட்டில �தியப�டுவதொல, இது ஒரு முதல 
மூ்லப �தி்வடு அல்லது முதன்ணமப �தி்வடு ஆகும்.  ர�ொகக நடைவடிகணககள்  என்�து இங்கு 
வங்கி நடைவடிகணககணையும் உள்ைடைககியதொக இருகக்லொம். ர�ொகக ஏட்டில ர�ொககபர�றுதலகள் 
�ற்றுப�ககத்திலும், ர�ொககச் ர�லுத்தலகள் வ�வுப �ககத்திலும் �தியப�டுகின்ைன. 
7.3  ப�ொகக ஏடு – ஒரு துணை ஏடு மறறும் முென்ணம கைககு ஏடு
அணனத்து ர�ொகக நடைவடிகணககளும் முதலில ர�ொகக ஏட்டில �தியப�டுகின்ைன.  என்வ, இது ஒரு 
துணை ஏடு ஆகும்.  ர�ொகக ஏடு  ��ொமரிககப�டும் ்�ொது, தனியொக ர�ொககக கைககு  மற்றும் வங்கி 
கைககு ் �்�ட்டில தயொரிகக ் வணடியதிலண்ல.  ஏரனனில, ர�ொகக ஏட்டில ர�ொககபர�றுதலகளும் 
மற்றும் ர�ொககச் ர�லுத்தலகளும் ஒபபிடைப�ட்டு இறுதியில, ர�ொககம் மற்றும் வங்கி இருபபுகள் 
கைககிடைப�டுகின்ைன.  ஆணகயொல இது ஒரு ்�்�டு ்�ொ்லவும் ர�ய்லொற்றுகிைது.  என்வ, ர�ொகக 
ஏடு, மற்ை துணை ஏடுகணைப்�ொ்ல அல்லொமல, துணை ஏடைொகவும் மற்றும் முதன்ணம ஏடைொகவும் ஒ்�  
்ந�த்தில ர�ய்லொற்றுகிைது.
7.4  ப�ொகக ஏட்டின் முககியத்துேம்
ர�ொகக ஏட்டின் முககியத்துவம் பின்வருமொறு:
(i) குறிபந�டொகவும் மறறும் ந�ந�டொகவும் ப�யல்புரிகி்றது: ர�ொகக ஏடு ��ொமரிககப�டும்்�ொது 

தனியொக ர�ொககக கைகணகப ்�்�ட்டில தயொரிகக ்வணடியதிலண்ல. ஏரனனில, ர�ொகக  
ஏ்டை குறிப்�டைொகவும் மற்றும் ்�்�டைொகவும் ர�ய்லொற்றுகிைது.

(ii) ந��த்ணெயும் உணைபண�யும் மிச�ப�டுத்துகி்றது: ர�ொகக நடைவடிகணககணைக குறிப்�ட்டில 
�திவு ர�யயும் ர�ொழுது அதிக ்ந�த்ணதயும் உணைபண�யும் எடுத்துக ரகொள்கிைது.  
அணதக குணைகக்வ அணனத்து ர�ொகக நடைவடிகணககளும், ர�ொகக ஏட்டில ்ந�டியொகப  
�தியப�டுகின்ைன.  இதனொல ்ந�மும் உணைபபும் ்�மிககப�டுகிைது.
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(iii) ப�ொகக இருபபு மறறும் ேஙகி இருபண� அறிய முடிகி்றது: எந்த ்ந�த்திலும் ரமொத்த ர�ொககப 
ர�றுதலகள் மற்றும் ர�ொககச் ர�லுத்தலகள் ஆகியவற்ணை ஒபபிட்டுப �ொரத்து ர�ொககம் மற்றும் 
வங்கி இருபபுகணை அறிய ர�ொகக ஏடு உதவுகிைது.

(iv) நேணலப�குபபின் �யன்: ர�ொகக ஏடு ஒரு தனி துணை ஏடைொக ர�ய்லொற்றுவதொல, அதணன 
தனிந�ர ��ொமரிகக்லொம்.  இதனொல ் வண்லப�குபபு முணையின் நன்ணமணய வணிகம் ர�ை்லொம்.

(v) ப�யலூககமுணடய ப�ொகக நமலொண்ணம: ஒரு வணிக நிறுவனத்தின் ஒரு குறிபபிட்டை  
கொ்லத்திற்கொன ரமொத்த ர�ொககப ர�றுதலகள் மற்றும்   ர�லுத்தலகள் �ற்றிய விவ�ங்கணை 
ர�ொகக ஏடு கொட்டுகிைது.  ர�யலூககமுணடைய ர�ொகக ் ம்லொணணமக   ரகொள்ணகணய உருவொகக 
ர�ொகக ஏடு உதவுகிைது.

(vi) ெேறுகளும் நமொ�டிகளும் ெவிர்ககப�டுகி்றது: ஒவரவொரு நொளும் ர�ொகக ஏட்டின்�டி உள்ை  
இருபபும் ர�ொககப ர�ட்டியில உள்ை இருபபும் ஒபபிட்டுப �ொரகக்லொம்.  இதன் மூ்லம்  ர�ொககம் 
குணைவொக்வொ அல்லது கூடுத்லொக்வொ இருந்தொல, அதணன எளிதொக கணடுபிடிகக முடியும்.  
இதனொல ர�ொககம் ரதொடைர�ொக நணடைர�றும் எந்தரவொரு ்மொ�டிணயயும் பிணைணயயும் தவிரகக 
உதவுகிைது.

7.5  ப�ொகக ஏட்டின் ேணககள்
முதன்ணம ர�ொகக ஏடு �்லவணகப�ட்டைது. அதில மூன்று ர�ொதுவொன ர�ொகக ஏடுகள் பின்வருமொறு.

(i) தனிப�த்தி ர�ொகக ஏடு அல்லது �ொதொ�ை ர�ொகக ஏடு (ர�ொககப�த்தி மட்டும்)
(ii) ர�ொககம் மற்றும் தள்ளு�டி �த்திகளுணடைய ர�ொகக ஏடு (இரு�த்தி ர�ொகக ஏடு)
(iii) ர�ொககம், தள்ளு�டி மற்றும் வங்கிப �த்திகளுணடைய ர�ொகக ஏடு ( முப�த்தி ர�ொகக ஏடு)

இந்த முதன்ணமயொன ர�ொகக ஏட்டிணனத் தவி�, சில்லணை ர�ொகக ஏடும் தயொரிககப�டுகிைது.  அதில 
சிறு ரதொணககணைக ரகொணடை சில்லணை ர�்லவினங்கள் மட்டும் �தியப�டுகின்ைன.
7.6  ெனிப�த்தி ப�ொகக ஏடு
தனிப�த்தி ர�ொகக ஏடு அல்லது �ொதொ�ை ர�ொகக ஏடு, ஒரு ் �்�ட்டுக கைகணகப ் �ொன்று, ஒவரவொரு 
�ககத்திலும் ரதொணகககொன �த்தி ஒன்ணை (ர�ொகக �த்தி) ரகொணடிருககும். ர�ொகக நடைவடிகணககள் 
மட்டும் இந்த ஏட்டில �தியப�டும்.  அணனத்து ர�ொககப ர�றுதலகளும் மற்றும் ர�லுத்தலகளும் இந்த 
ஏட்டில முணையொகப �தியப�டுகின்ைன.   தனிப�த்தி ர�ொகக ஏட்டின் �டிவம் கீ்ை த�ப�ட்டுள்ைது.
�     ெனிப�த்தி ப�ொகக ஏடு ே

�ொள் ப�றுெல்கள் இ. எ. ந�. 
�. எ. பெொணக ` �ொள் ப�லுத்ெல்கள் �ொ. 

சீ. எ.
ந�. �. 

எ. பெொணக `

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

தனிப�த்தி  ர�ொகக ஏட்டின் �டிவத்தின்�டி இது இரு �குதிகைொகப பிரிககப�ட்டிருப�ணதக கொட்டுகிைது.   
இடைது �ககம் �ற்று �ககமொகும்.  இதில அணனத்து  ர�ொககப ர�றுதலகளும் இடைம் ர�றும்.  வ்லது �ககம் 
வ�வுப �ககமொகும். இதில அணனத்து ர�ொககச்  ர�லுத்தலகளும் இடைம் ர�றும்.
�த்தி (1) மற்றும் (6) �ொள்: ர�ொககம் ர�றும் நொள் �ற்றுப �ககத்திலும், ர�ொககம் ர�லுத்தும் நொள் வ�வுப 
�ககத்திலும்  �தியப�டுகின்ைன.
�த்தி (2) ப�றுெல்கள்: இப�த்தி யொரிடைமிருந்து ர�ொககம் ர�ைப�ட்டை்தொ அந்த ந�ரகளின் ர�யர, 
ர�ற்ை வருவொய, ர�ொறி இயந்தி�ம் ்�ொன்ை ர�ொத்துககள் விற்ைது,  ர�ொகக  விற்�ணன மற்றும் இத� 
ர�றுதலகள் ஆகியவற்ணைக கொட்டும்.
�த்தி (3) இ�சீது எண் (இ. எ.): இப�த்தி ர�ொககம் ர�ற்ைணமககொன இ�சீதின் வரிண� எணணைக 
குறிககும்.
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�த்தி (4) மறறும் (9) ந�ந�ட்டுப�கக எண் (ந�. �. எ.): இப�த்தி ர�ொகக ஏட்டின் �ற்று மற்றும் வ�வு 
ஆகிய இரு�ககங்களிலும் இடைம் ர�றுகிைது.  இது தகவல குறிபபிற்கொகப �யன்�டுகிைது. ஒவரவொரு 
்�்�ட்டுக கைககின் �கக எண இப�த்தியில குறிககப�டுகிைது. இப�த்தி �திவு ர�யயப�ட்டை 
நடைவடிகணககணை �ொன்ைொயவு ர�யயவும், மற்றும் �ரி�ொரககவும் உதவி புரிகிைது.
�த்தி (5) மறறும் (10) பெொணக: ர�ொகக ஏட்டில �ற்று மற்றும் வ�வு ஆகிய இரு�ககங்களிலும் 
உள்ை கணடைசி �த்தி, ரதொணக ஆகும்.  ர�ொககப ர�றுதலில ர�ைப�ட்டை ர�ொககமும் மற்றும் ர�ொககச் 
ர�லுத்தலகளில ர�லுத்தப�ட்டை ர�ொககமும் இப�த்தியில இடைம் ர�றும்.  ரதொடைகக ர�ொகக இருப�ொனது 
�ற்றுப�குதியில �திவு ர�யயப�ட்டு, இறுதி ர�ொகக இருப�ொனது வ�வுப�ககத்தில இருபபுககட்டியத் 
ரதொணகயொகக கைககிடைப�டும். ரதொடைகக இருபபு அல்லது புதிய வணிகமொக இருந்தொல அணதத் 
ரதொடைங்கும் ்�ொது முத்லொக ்�ொடைப�ட்டை ர�ொககம் ஆகியணவ  �ற்றுப�ககத்தில முதல �திவொகத் 
்தொன்றும் மற்றும் இறுதி இருபபு ர�ொகக ஏட்டின் வ�வுப �ககத்தில கணடைசி �திவொக இடைம் ர�றும்.
�த்தி (7) ப�லுத்ெல்கள்: இப�த்தியில எககைககுகளுககு ர�ொககம் ரகொடுககப�ட்டை்தொ அணவ 
�திவு ர�யயப�டும். அதொவது ரகொடுககப�ட்டைவரின் ர�யர, ர�ொககச் ர�்லவுகள் ர�யதது, ர�ொத்துகள்  
ர�ொககத்திற்கு வொங்கியது மற்றும் ர�ொககக ரகொள்முதல ஆகியணவ �திவு ர�யயப�டும்.
�த்தி (8) �ொன்றுச சீட்டு எண் (�ொ. சீ. எ.): இப�த்தியில ர�ொககம் ர�லுத்தியணமககொன �ொன்றுச் சீட்டு 
வரிண� எண இடைம் ர�ற்றிருககும்.

 மொைேர் ப�யல்�ொடு 
சிந்ெணைககு: கடைன் நடைவடிகணககள் ர�ொகக ஏட்டில �தியப�டுவதிலண்ல? ்வறு எங்்க அது 
�தியப�டும்?

7.6.1 ெனிப�த்தி ப�ொகக ஏட்ணட இருபபுககட்டுெல்
ர�ொகக ஏடு, ஒரு ர�ொககக கைககொகவும் ர�யல�டுவதொல, இதணன வைககமொக இருபபுக கட்டை 
்வணடும். பிை ்�்�ட்டுக கைககுகணை இருபபுக கட்டுதல ்�ொன்்ை ர�ொகக ஏடும் இருபபுக 
கட்டைப�டுகிைது. ஒருவர தொன் ர�ற்ை ர�ொககத்ணதக கொட்டிலும் அதிகமொன ர�ொககத்ணதச் ர�்லவிடை 
முடியொது என்�தணன இங்கு நிணனவில ரகொள்ை ்வணடும். என்வ ர�றுதல (�ற்று) �ககத்தின் 
ரமொத்த ரதொணக, எப்�ொதும் ர�லுத்தல (வ�வு) �ககத்தின் ரமொத்தத் ரதொணகணய விடை அதிகமொக 
(அல்லது குணைந்தது �மமொக) இருககும். ஆனொல எப்�ொதும் குணைவொக இருககொது. மற்றும் ர�ொகக ஏடு 
எப்�ொதும் �ற்று இருபண�க கொட்டும். (அல்லது இருபபு இன்ணமணயக கொட்டும். ஆனொல ஒரு ்�ொதும் 
வ�வு இருபண�க கொட்டைொது).
எடுத்துககொட்டு 1
பின்வரும் நடைவடிகணககணை குைொல  என்�வரின் தனிப�த்தி ர�ொகக ஏட்டில �திவு ர�யக.
 2017 

ஜன `

 1 ணக இருபபு ர�ொககம் 11,200
  5 இ�்மஷ் என்�வரிடைமிருந்து ர�ற்ைது 300
       7 வொடைணக ர�லுத்தியது 30
       8 ர�ொககத்திற்கு ��ககுகணை விற்ைது 300
     10 ்மொகனுககு ர�லுத்தியது 700
     27 அணைக்லன் ர�ொககத்திற்கு வொங்கியது 200
     31 �ம்�ைம் ரகொடுத்தது 100
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தீர்வு குைொல் என்�ேரின் ஏடுகளில்
� ெனிப�த்தி ப�ொகக ஏடு ே

�ொள் ப�றுெல்கள் ந�. �. எ. பெொணக ` �ொள் ப�லுத்ெல்கள்                                                         
ந�. �. எ. பெொணக `

2017
ஜன   1

   5
   8

இருபபு கீ/ரகொ
இ�்மஷ் க/கு
விற்�ணன க/கு

11,200
300
300

2017
ஜன     7

   10
   27
   31
   31

வொடைணக க/கு
்மொகன் க/கு
அணைக்லன் க/கு
�ம்�ைம் க/கு
இருபபு கீ/இ

30
700
200
100

10,770
11,800 11,800

பிப 1 இருபபு கீ/ரகொ 10,770

விளககம்:
ஜன 1 :  ணகயிருபபு ர�ொககம் நிறுவனத்தின் ரதொடைகக இருப�ொகும்.  இது 2016 டி�ம்�ர 31ஆம் நொளின் 

இறுதி ர�ொகக இருப�ொக இருந்திருககும். ர�ொககக கைககு எப்�ொதும் �ற்றிருபண�க 
கொட்டும் என்�தொல இது இந்த ர�ொகக ஏட்டில �ற்றுப �ககத்தில எடுத்ரதழுதப�ட்டுள்ைது.

ஜன 5 :  இது இ�்மஷ் என்�வரிடைமிருந்து ர�ைப�ட்டுள்ைதொல, ர�ொகக ஏட்டின் ர�றுதலகள்(�ற்று) 
�ககத்தில �திவு ர�யயப�ட்டுள்ைது

ஜன 7 :  வொடைணக ர�லுத்தியது ர�ொககத்ணதக குணைப�தொல, இது ர�ொகக ஏட்டில ர�லுத்தலகள் 
(வ�வு) �ககம் �தியப�ட்டுள்ைது.

ஜன 8 :  ர�ொகக விற்�ணனயில, ர�ொககம் உள்்ை வருகிைது. இதனொல ர�ொகக இருபபு அதிகரிககும்.  
என்வ அது ர�ொகக ஏட்டில �ற்றுப�ககத்தில �திவு ர�யயப�டுகிைது

ஜன 10 :  ்மொகனுககு ர�லுத்தப�டுவதொல, ர�ொககம் குணையும். என்வ அது ர�ொகக ஏட்டில வ�வு 
�ககத்தில �திவு ர�யயப�டுகிைது.

ஜன 27 :  அணைக்லன் ர�ொககத்திற்கு வொங்கியது, ர�ொககத்ணதக குணைத்துக கொட்டும் என்�தொல, அது 
ர�ொகக ஏட்டில வ�வுப �குதியில �திவு ர�யயப�டுகிைது.

ஜன 31 :  �ம்�ைம் ரகொடுத்தது ர�ொககத்ணதக குணைத்துக கொட்டுவதொல, அது ர�ொகக ஏட்டில வ�வுப 
�குதியில �திவு ர�யயப�டுகிைது.

 மொைேர் ப�யல்�ொடு 
சிந்ெணைககு: ர�ொகக ஏட்டில ர�றுதலகள் �ற்றுப �ககத்திலும், ர�லுத்தலகள் வ�வுப �ககத்திலும் 
�தியப�டுகின்ைன. ஏன்?

எடுத்துககொட்டு 2
2017 ஏப�ல மொதத்திற்கொன பின்வரும் நடைவடிகணககணை பி�தீப என்�வரின் தனிப�த்தி ர�ொகக 
ஏட்டில �தியவும். 
ஏப�ல  `
 1  வணிகம் ர�ொககத்துடைன் துவங்கியது 27,000
 5  ர�ொககத்திற்கு ��ககுகள் வொங்கியது 6,000
 10  ர�ொககத்திற்கு ��ககுகள் விற்ைது 11,000
 13 ர�ொககம் வங்கியில ர�லுத்தியது 5,000
 14 �ங்கீதொவிற்கு ர�ொககத்திற்கு ��ககு விற்ைது 9,000
 17 பிரீத்தி என்�வருககு கடைனொகச் ��ககு விற்ைது 13,000
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 21 ர�ொககம் ர�லுத்தி எழுதுர�ொருள் வொங்கியது 200
 25 முருகனுககு ர�ொககம் ர�லுத்தியது 14,000
 26 ர�ொககமொக  கழிவு ரகொடுத்தது 700
 29 அலுவ்லக ்தணவககொக வங்கியிலிருந்து எடுத்தது 4,000
 30 கொ்�ொண்ல மூ்லம் வொடைணக ர�லுத்தியது 3,000
தீர்வு

பி�தீப என்�ே�து ஏடுகளில்
� ெனிப�த்தி ப�ொகக ஏடு ே

�ொள் ப�றுெல்கள் ந�.�.எ. பெொணக ` �ொள் ப�லுத்ெல்கள்                                                         ந�.�.எ. பெொணக `

2017
ஏப     1

10
14
29

பி�தீப முதல க/கு
விற்�ணன க/கு
விற்�ணன க/கு
வங்கி க/கு

27,000
11,000

9,000
4,000

2017
ஏப�ல 5

13
21
25
26
30

ரகொள்முதல க/கு
வங்கி க/கு
எழுதுர�ொருள் க/கு
முருகன் க/கு
கழிவு க/கு
இருபபு கீ/இ

6,000
5,000

200
14,000

700
25,100

51,000 51,000

்ம    1 இருபபு கீ/ரகொ 25,100

குறிபபு: ஏப�ல 17 ஆம் நொளுககுரிய நடைவடிகணக ர�ொகக ஏட்டில �திவு ர�யயககூடைொது.  ஏரனனில, 
அது கடைன் நடைவடிகணக ஆகும்.  ஏப�ல 30 ஆம் நொள் நடைவடிகணக ர�ொகக ஏட்டில �திவு ர�யயக கூடைொது.  
ஏரனனில, அத்ரதொணக வங்கி மூ்லமொக ர�லுத்தப�டுகிைது.  அதில ர�ொககம் ரதொடைரபு இலண்ல.
7.6.2  ெனிப�த்தி ப�ொகக ஏட்டிலிருந்து ந�ந�ட்டிறகு எடுத்து எழுதுெல்
ர�ொகக ஏடு ஒரு குறிப்�டைொகவும் மற்றும் ்�்�ட்டுக கைககொகவும் ர�யல�டுவதொல, தனியொக 
ர�ொககக கைககு ஒன்ணை தயொரித்து அதில எடுத்து எழுத ்வணடிய அவசியம் இலண்ல.  ஆனொல, 
ர�ொகக ஏட்டில ர�ொகக நடைவடிகணககள் �திவு ர�யயப�டுகிைது என்�து ஒவரவொரு நடைவடிகணகயின் 
ர�ொககத்தன்ணம மட்டு்ம �திவு ர�யயப�டுகிைது என்று ர�ொருள். நடைவடிகணகயின் மற்ை தன்ணம 
இன்னும் எடுத்து எழுதப�டை ் வணடியுள்ைது. ரதொடைரபுணடைய கைககுகளில அணத எடுத்து எழுதும்்�ொது 
இ�ட்ணடைப �திவு முணை முழுணம ர�றும்.  அதணன எழுதுவதற்கொன நணடைமுணைகள் பின்வருமொறு:

• ர�ொகக ஏட்டின் ர�றுதலகள் (அல்லது) �ற்றுப �ககத்தில கொைப�டும் கைககுகணை 
்�்�ட்டிலுள்ை உரிய கைககுகளில தனித்தனியொக ‘ர�ொககக க/கு’ என்று எழுதி வ�வு 
ணவகக ்வணடும்.

• ர�ொகக ஏட்டின் ர�லுத்தலகள் (அல்லது) வ�வுப �ககத்தில கொைப�டும் கைககுகணை 
்�்�ட்டிலுள்ை உரிய கைககுகளில தனித்தனியொக ‘ர�ொககக க/கு’ என்று எழுதி �ற்று 
ணவகக ்வணடும்.

உதொ�ைமொக, எடுத்துககொட்டு 2 ககு விற்�ணனக கைககு மற்றும் ரகொள்முதல கைககுகள்  
பின்வருமொறு எடுத்து எழுதப�டுகிைது.
�     விற�ணை கைககு ே

�ொள் விே�ம்                                                          
ந�. �. எ. பெொணக ` �ொள் விே�ம்                                                          

ந�. �. எ. பெொணக `

2017
ஏப�ல 

2017
ஏப     10

14
ர�ொககக க/கு
ர�ொககக க/கு

11,000
9,000 
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�     பகொள்முெல் கைககு ே

�ொள் விே�ம்                                                          
ந�. �. எ பெொணக ` �ொள் விே�ம்                                                          

ந�. �. எ பெொணக `

2017
ஏப     5 ர�ொககக க/கு 6,000

2017
ஏப�ல 

7.7 ப�ொககத் ெள்ளு�டி மறறும் வியொ�ொ�த் ெள்ளு�டி
அ) ப�ொககத் ெள்ளு�டி
குறிபபிட்டை கொ்லக ரகடுவுககுள் அல்லது அதற்கு முன்ன்�ொ �ரியொக ரதொணகணய திரும்�ச் ர�லுத்தும் 
ந�ரகளுககு வைங்கக கூடிய தள்ளு�டி ர�ொககத் தள்ளு�டி எனப�டும். கடைனீந்்தொருககு, தள்ளு�டி 
அளித்தது (நட்டைம்) என்றும் மற்றும் கடைணன திரும்�ச்ர�லுத்தும் கடைனொளிககு தள்ளு�டி ர�ற்ைது 
(ஆதொயம்) என்றும் எடுத்துக ரகொள்ைப�டுகிைது.  இந்தத் தள்ளு�டி �ைம் ர�றும் ்�ொ்தொ அல்லது 
�ைத்ணதக ரகொடுககும் ்�ொ்தொ அனுமதிககப�டுவதொல, அதற்குரிய �திவுகளும் அப்�ொ்த 
ர�யயப�டுகிைது. �ைத்ணத முன் கூட்டி்ய ர�லுத்தினொல, அதற்கொன தள்ளு�டியும் அதிகமொக 
வைங்கப�டை்லொம். வொடிகணகயொைரகள் தவணை நொளுககுள் ரதொணகணயச் ர�லுத்துவணத 
ஊககுவிககும் ர�ொருட்டு இத்தள்ளு�டி வைங்கப�டுகிைது.  உதொ�ைமொக,
“ரதொணககள் ஒரு மொதத்திற்குள் திரும்�ச் ர�லுத்தினொல 5% தள்ளு�டியும், ரதொணககள் இ�ணடு 
மொதங்களுககுள் திரும்�ச் ர�லுத்தினொல 3% தள்ளு�டியும் வைங்கப�டும்” 
என்ை நி�ந்தணனகைொக இருகக்லொம். அளித்த தள்ளு�டி கைககு இ்லொ� நட்டைக கைககில �ற்றுப 
�ககத்திலும், ர�ற்ை தள்ளு�டி கைககு இ்லொ� நட்டைக கைககில வ�வுப �ககத்திலும் கொட்டைப�டும்.  
ர�ொருட்கணை்யொ அல்லது �ணிகணை்யொ விற்�ணன ர�யதுவிட்டு, அதற்கொன ரதொணகணயத் திரும்� 
ர�றும்ர�ொழுது விற்ைவ�ொல வொங்கு�வருககு அளிககப�டுவது ர�ொககத் தள்ளு�டியொகும்.
ஆ) வியொ�ொ�த் ெள்ளு�டி
ர�ொருணை அளிப�வர, அபர�ொருணை வொங்கியவருககு �ட்டியல விண்லயில குணைத்தல அல்லது 
விண்லப�ட்டியலில உள்ை விண்லணயவிடை குணைவொக வைங்கினொல அது்வ வியொ�ொ�த் தள்ளு�டி 
ஆகும். இது வியொ�ொ� வைககப�டி அல்லது வொங்கு�வர அதிக எணணிகணகயில ர�ொருட்கணை 
வொங்கும்்�ொது அளிககப�டுகிைது.  இத்தள்ளு�டி இடைொபபில கழித்துக கொட்டைப�டும். வியொ�ொ�த் தள்ளு�டி 
கைக்கடுகளில எங்கும் �தியப�டைமொட்டைொது. நிக�த்ரதொணக மட்டு்ம �தியப�டும். உதொ�ைமொக 
`10,000 மதிப�ைவிற்கு ர�ொருட்கள் விற்கப�டுகிைது என்று ணவத்துக ரகொள்்வொம். அதில 10% 
வியொ�ொ�த் தள்ளு�டி அளிககப�டுகிைது என்ைொல, விற்�ணன ர�யயப�ட்டை ர�ொருளின் மதிபபு ` 9,000 
(10,000 - 1,000) ஆகும். இ்த்�ொ்ல, ர�ொருணை வொங்கியவரும்  ̀  9,000 என்று தன்னுணடைய ஏடுகளில 
�திவு ர�யவொர.

7.7.1 ப�ொககத் ெள்ளு�டிககும், வியொ�ொ�த் ெள்ளு�டிககும் உள்ள நேறு�ொடுகள்
ர�ொககத் தள்ளு�டிககும் வியொ�ொ�த் தள்ளு�டிககும் உள்ை ்வறு�ொடுகள் பின்வருமொறு.

அடிப�ணட ப�ொககத் ெள்ளு�டி வியொ�ொ�த் ெள்ளு�டி

1.  ்நொககம் ர�ொருணை வொங்கியவர ரதொணகணய 
முன்கூட்டி ர�லுத்துவணத 
ஊககுவிககும் ர�ொருட்டு ர�ொககத் 
தள்ளு�டி அளிககப�டுகிைது.

வொங்கு�வர அதிகப�டியொன 
எணணிகணகயில ர�ொருட்கணை 
வொங்கும் ர�ொருட்டு அவரகணை 
ஊககுவிப�தற்கொக வியொ�ொ�த் 
தள்ளு�டி அளிககப�டுகிைது.
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2. வைங்கப�டும் 
கொ்லம்

ர�ொககத் தள்ளு�டி விற்ைவர அல்லது 
கடைனீந்்தொ�ொல, வொங்கியவர 
அல்லது கடைனொளிககு ரதொணகணயத் 
திரும்� ர�லுத்தும்்�ொது 
வைங்கப�டுகிைது.

வியொ�ொ�த் தள்ளு�டி விற்ைவ�ொல 
வொங்கியவருககு ர�ொருட்கணை 
விற்கும்்�ொது வைங்கப�டுகிைது.

3. தள்ளு�டித் 
ரதொணக

ர�ொககத் தள்ளு�டி திரும்� ர�லுத்தும் 
கொ்லத்ணத அடிப�ணடையொகக 
ரகொணடைது.  முன் கூட்டி்ய 
ர�லுத்தினொல, அதிகப�டியொன 
ர�ொககத் தள்ளு�டி கிணடைககும்.

வியொ�ொ�த் தள்ளு�டி ர�ொருட்கள் 
வொங்கிய அைவிணன அடிப�ணடையொகக 
ரகொணடைது.  அதிகமொக வொங்கினொல, 
அதிகமொன தள்ளு�டி விகிதமும் மற்றும் 
தள்ளு�டித் ரதொணகயும் கிணடைககும்.

4. கைக்கடுகளில 
�திவு ர�யதல

ர�ொககத் தள்ளு�டி கைக்கடுகளில 
�தியப�டுகிைது.  ர�ொககத் தள்ளு�டி 
அளித்தது ர�ொகக ஏட்டின் �ற்று 
�ககம் கொட்டைப�டும்.  ர�ொககத் 
தள்ளு�டி ர�ற்ைது ர�ொகக ஏட்டின் 
வ�வுப �ககம் கொட்டைப�டும். 

வியொ�ொ�த் தள்ளு�டி கைக்கடுகளில 
�தியப�டுவதிலண்ல.  அதற்ரகன 
தனியொக குறிப்�டு எதுவும் கிணடையொது.  
அதன் விவ�ங்கள் ரகொள்முதல ஏட்டில 
அல்லது விற்�ணன ஏட்டில மட்டும் 
கொட்டைப�டும்.

5. இடைொபபு மதிபபில 
கழித்து கொட்டுதல

ர�ொககத் தள்ளு�டி ��ககின் 
இடைொபபு மதிபபிலிருந்து கழித்து 
கொட்டைப�டைமொட்டைொது.

வியொ�ொ�த் தள்ளு�டி �ட்டியல 
விண்லயிலிருந்து கழித்துக கொட்டைப�டும்.

7.8  இரு�த்தி ப�ொகக ஏடு (ப�ொககம் மறறும் ெள்ளு�டி �த்திகளுணடயது)
இது ர�ொககம் மற்றும் தள்ளு�டி �த்திகணையுணடைய ர�ொகக ஏடு ஆகும். தள்ளு�டி மற்றும் ர�ொககம் 
என்ை இரு �த்திகணை, �ற்று மற்றும் வ�வு என்ை இ�ணடு �ககங்களிலும் ரகொணடிருப�தொல இதணன 
இரு�த்தி ர�ொகக ஏடு என்று அணைககி்ைொம்.  �ொதொ�ை ர�ொகக ஏடு தயொரிககப�டும் முணையி்்ல்ய 
இரு�த்தி ர�ொகக ஏடும் தயொரிககப�டுகிைது.  இதில தள்ளு�டி �த்தி என்ை ஒரு �த்தி கூடுத்லொக இரு 
�ககங்களிலும் ்�ரககப�ட்டுள்ைது.  தள்ளு�டி �த்தி, �ற்றுப �ககத்தில ‘அளித்த தள்ளு�டி’ என்றும் 
வ�வுப �ககத்தில ‘ர�ற்ைத் தள்ளு�டி’ என்றும் குறித்துககொட்டைப�டுகிைது.
தள்ளு�டி �த்தியில, ர�ொககத் தள்ளு�டி அதொவது ர�ொககத் தள்ளு�டி அளித்தது மற்றும் ர�ொககத் 
தள்ளு�டி ர�ற்ைது �திவு ர�யயப�டுகிைது.  நிக�த் ரதொணகப ர�ற்ைது �ற்றுப �ககத்தில உள்ை ரதொணகப 
�த்தியிலும், நிக�த் ரதொணக ர�லுத்தியது வ�வுப �ககத்தில உள்ை ரதொணகப �த்தியிலும் �தியப�டும்.  
விற்ைவருககு ர�ொககத் தள்ளு�டி அளித்தது ஒரு நட்டைமொகும்.  என்வ அது �ற்று ர�யயப�ட்டு ர�ொகக 
ஏட்டில �ற்றுப �ககத்தில கொட்டைப�டுகிைது.  �ைம் ர�லுத்தும் ந�ருககு ர�ொககத் தள்ளு�டி ர�ற்ைது 
ஒரு ஆதொயமொகும்.  ஏரனன்ைொல ரதொணகணய குணைவொகத்தொன் ர�லுத்துகிைொர.  என்வ ர�ொககத் 
தள்ளு�டி ர�ற்ைது வ�வு ணவககப�ட்டு அது ர�ொகக ஏட்டில வ�வுப �ககத்தில கொட்டைப�டுகிைது.
ர�ொககப �த்திகள் இருபபுக கட்டைப�டுகின்ைன. தள்ளு�டி �த்திகள் இருபபுக கட்டைப �டுவதிலண்ல. 
ஏரனனில �ற்று என்�து தள்ளு�டி அளித்தணதயும் வ�வு என்�து தள்ளு�டி ர�ற்ைணதயும் குறிககிைது.  
அணவகள் தனியொகக கூட்டைப�டுகின்ைன.
இரு�த்தி ர�ொகக ஏட்டின் �டிவம் கீ்ை த�ப�ட்டுள்ைது.
�   ப�ொககம் மறறும் ெள்ளு�டி �த்திகளுணடய ப�ொகக ஏடு ே

நொள் ர�றுதலகள் இ. எ.
்�. �. எ.

ரதொணக ` நொள் ர�லுத்தலகள் �ொ. சீ. எ.
்�. �. எ.

ரதொணக ` 
தள்ளு�டி ர�ொககம் தள்ளு�டி ர�ொககம்
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 மொைேர் ப�யல்�ொடு
சிந்ெணைககு: ர�ொகக கைககு வ�வு இருபண�க கொட்டைொது. ஏன்?

7.8.1 இரு�த்தி ப�ொகக ஏட்ணட இருபபுக கட்டுெல்
ர�ொககப �த்திகள் வைககம் ்�ொ்ல இருபபுக கட்டைப�ட்டு அது அடுத்த நொள் அல்லது கொ்லத்திற்கு எடுத்துச் 
ர�ல்லப�டை ்வணடும்.
இருந்த ் �ொதிலும் தள்ளு�டி �த்திகள் இருபபுககட்டைப�டைமொட்டைொது. அணவகள் �ற்றுப �ககம் தனியொகவும் 
மற்றும் வ�வுப �ககம் தனியொகவும் கூட்டைப�டை ் வணடும். �ற்றுப �ககத்தில உள்ை தள்ளு�டி �த்தியின் 
ரமொத்தம் வொடிகணகயொைரகளுககு அளித்த தள்ளு�டிணயக கொட்டுகிைது. இத்ரதொணக அளித்த தள்ளு�டி 
கைககில �ற்று ர�யயப�டை ்வணடும். வ�வுப �ககத்தில உள்ை தள்ளு�டியின் ரமொத்தம் ர�ற்ை 
தள்ளு�டிணயக கொட்டுகிைது. இத்ரதொணக ர�ற்ை தள்ளு�டி கைககில வ�வு ணவககப�டை ்வணடும்.

தள்ளு�டி �த்திகளின் �ருவகொ்ல ரமொத்தம் கீழககணடைவொறு எடுத்து எழுதப�டுகிைது.
(i)  அளித்த தள்ளு�டி �த்தியின் �ருவகொ்ல ரமொத்தம், அளித்த தள்ளு�டி கைககில �ற்றுப 

�ககத்தில ‘ர�ொகக ஏட்டின்�டி �ற்�்ல கைககு’ என்று �ற்று ர�யயப�டும்.
(ii)  ர�ற்ை தள்ளு�டி �த்தியின் �ருவ கொ்ல ரமொத்தம், ர�ற்ை தள்ளு�டி கைககில  வ�வுப 

�ககத்தில ‘ர�ொகக ஏட்டின்�டி �ற்�்ல கைககு’ என்று வ�வு ர�யயப�டும்.
எடுத்துககொட்டு 3
பின்வரும் நடைவடிகணககணை ர�ொககம் மற்றும் தள்ளு�டி �த்திகளுணடைய ர�ொகக ஏட்டில �தியவும்.
 2017  `
 ஜன 1 ணகர�ொககம் 11,500
 5 ர�ொகக ணவபபு இயந்தி�த்தின் மூ்லம் இ�ொமநொதனுககு ர�லுத்தியது      300
  அவர அளித்த தள்ளு�டி 10
 8 ர�ொககத்திற்கு ��ககு வொங்கியது 400
 10 இ�ொஜ்கொ�ொலிடைமிருந்து ர�ொககம் ர�ற்ைது 980
  அவருககு அளித்த தள்ளு�டி 20
 15 ர�ொககத்திற்கு ��ககு விற்ைது 400
 21 �ொந்தி என்�வருககு ர�ொககம் ர�லுத்தியது 295
  அவரிடைம் ர�ற்ை தள்ளு�டி 5
 25 கூலி ர�ொககமொகச் ர�லுத்தியது 50
 31 �ஞ்சீவ என்�வருககு ` 390 அளித்து கைகணக முழுவதும் தீரத்துக ரகொணடைது	  400
தீர்வு

இரு�த்தி ப�ொகக ஏடு
� (ப�ொககம் மறறும் ெள்ளு�டி �த்திகளுணடயது) ே

நொள் ர�றுதலகள்
இ. 
எ.

்�. 
�. 
எ.

ரதொணக ` 
நொள் ர�லுத்தலகள்

�ொ. 
சீ. 
எ.

்�. 
� . 
எ.

ரதொணக ` 
தள்ளு�டி ர�ொககம் தள்ளு�டி ர�ொககம்

2017
ஜன 1

10
15

இருபபு கீ/ரகொ
இ�ொஜ ்கொ�ொல க/கு
விற்�ணன க/கு

20
11,500

980
400

2017
ஜன 5

8
21
25
31
31

இ�ொமநொதன் க/கு
ரகொள்முதல க/கு
�ொந்தி க/கு
கூலி க/கு
�ஞ்சீவ க/கு
இருபபு கீ/இ

10

5

10

300
400
295

50
390

11,445
20 12,880 25 12,880

பிப 1 இருபபு கீ/ரகொ 11,445

குறிபபு: தள்ளு�டிப �த்திணய இருபபுககட்டைக கூடைொது.
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7.8.2 இரு�த்தி ப�ொகக ஏட்டிலிருந்து ந�ந�ட்டிறகு எடுத்து எழுதுெல்
இரு�த்தி ர�ொகக ஏட்டிலிருந்து ்�்�ட்டிற்கு எடுத்து எழுத பின்வரும் நணடைமுணைகணைப பின்�ற்ை 
்வணடும்.
(அ)  ப�ொககப�த்திகள் : வ�வுப �ககத்தில குறிபபிடைப�ட்டுள்ை கைககுகணை �ற்று ர�யது, அதில 

‘ர�ொககக க/கு’ என்று குறிபபிட்டு ரதொணகப �த்தியில அதன் ரதொணகயிணன எழுத ்வணடும்.  
�ற்றுப �ககத்தில குறிபபிட்டுள்ை கைககுகணை வ�வு ர�யது அதில ‘ர�ொககக க/கு’ என்று எழுதி 
அதன் ரதொணகயிணனக குறிபபிடை்வணடும்.

(ஆ)  ெள்ளு�டி �த்திகள் : வ�வுப�ககத்தில உள்ை குறிபபிட்டை ஆள்�ொர கைககுகணைப �ற்று ர�யது 
அதில ‘ர�ற்ை தள்ளு�டி க/கு’ என்று எழுதி, வ�வுப�ககத்தில ர�ற்ை தள்ளு�டி �த்தியில 
குறிபபிடைப�ட்டுள்ை ரதொணகயிணன எடுத்து எழுத ்வணடும். �ற்று �ககத்தில உள்ை குறிபபிட்டை 
ஆள்�ொர கைககுகணை வ�வு ர�யது, அதில ‘அளித்த தள்ளு�டி க/கு’ என்று எழுதி, �ற்றுப �ககத்தில 
அளித்த தள்ளு�டி �த்தியில குறிபபிடைப�ட்டுள்ை ரதொணகயிணன எடுத்து எழுத ்வணடும்.

7.9 முப�த்தி ப�ொகக ஏடு (ப�ொககம், ெள்ளு�டி மறறும் ேஙகிப �த்திகளுணடயது) 

 மொைேர் ப�யல்�ொடு
சிந்ெணைககு: வணிக நடைவடிகணககணை ர�ொககத்தில மட்டும் ர�யவது �ொதுகொப�ொனது மற்றும் 
வ�தியொனதொ ?

ர�ொககம், வங்கி மற்றும் தள்ளு�டி என்ை மூன்று ரதொணகப�த்திகணைக ரகொணடிருககும் ஏடு முப�த்தி 
ர�ொகக ஏடு ஆகும். �ொதொ�ை ர�ொகக ஏடு மற்றும் இரு�த்தி ர�ொகக ஏடுகள் தயொரிககும் அ்த முணையிலதொன் 
இந்த ர�ொகக ஏடும் தயொரிககப�டுகிைது.  ர�ொககம் மற்றும் வங்கி இருபபுகணை அதிகரிககச் ர�யயும் 
நடைவடிகணககள் முணை்ய �ற்றுப �ககத்தில உள்ை ர�ொககம் மற்றும் வங்கிப �த்திகளில �தியப�டும்.  
ஏற்கன்வ நடைந்து ரகொணடிருககும் வணிகத்திற்கு, ரதொடைகக ர�ொகக இருபபு மற்றும் �ொதகமொன வங்கி 
இருபபு ஆகியணவ முப�த்தி ர�ொகக ஏட்டில �ற்றுப�ககத்தில முதல நடைவடிகணகயொகப �தியப�டும்.  
புதியதொக ரதொடைங்கப�ட்டை வணிகமொக இருந்தொல, முத்லொக இட்டை ர�ொககம் மற்றும்/அல்லது வங்கியில 
ணவபபு ர�யத ரதொணக �ற்றுப�ககத்தில முதல நடைவடிகணகயொகப �தியப�டும்.
ர�ொககம் மற்றும் வங்கி இருபபுகணை குணைககும் அணனத்து நடைவடிகணககளும் வ�வுப �ககத்தில 
உள்ை ர�ொககம் மற்றும் வங்கிப �த்திகளில �திவு ர�யயப�டும்.  இருபபுக கட்டும் ரதொணக இறுதி ர�ொகக 
இருபபு மற்றும் வங்கி இருபபு ஆகும். ர�ொககப �த்தி எப்�ொதும் �ற்று இருபண�க கொட்டும். வங்கி இருபபு 
�ொதகமொக்வொ அல்லது �ொதகமொக்வொ இருப�ணதப ர�ொறுத்து முணை்ய �ற்று இருப�ொக்வொ அல்லது 
வ�வு இருப�ொக்வொ இருககும். ஏ்தனும் தள்ளு�டி அளிககப�ட்டிருந்தொல, அது �ற்றுப�ககத்தில 
உள்ை தள்ளு�டி �த்தியில குறிபபிட்டை கைககிற்கு எதி்� �திவு ர�யயப�டும். அது ்�ொ்ல்வ, ஏ்தனும் 
தள்ளு�டி ர�ற்றிருந்தொல, அது வ�வுப �ககத்தில உள்ை தள்ளு�டி �த்தியில �தியப�டும்.
7.9.1 �டிேம்
முப�த்தி ர�ொகக ஏட்டின் �டிவம் பின்வருமொறு:

முப�த்தி ப�ொகக ஏடு
� (ப�ொககம், ெள்ளு�டி மறறும் ேஙகிப �த்திகளுணடயது) ே

நொள் ர�றுதலகள் இ. 
எ.

்�. 
� . 
எ.

ரதொணக  ` 

நொள் ர�லுத்தலகள்
�ொ. 
சீ. 
எ.

்�. 
�. 
எ.

ரதொணக  ` 
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மொைேர் குறிபபு
(i)  ஒரு வணிக நிறுவனம் ஒன்றுககு ் மற்�ட்டை வங்கி கைககுகணைக ரகொணடிருந்தொல, ஒவரவொரு 

வங்கி கைககிற்கும் தனித்தனி்ய �த்திகணை இந்த ர�ொகக ஏட்டில ஏற்�டுத்திக ரகொள்ை்லொம்.
(ii)  கொ்�ொண்லகணை �தியும் முணை: ஒவரவொரு வணிகத்திலும் ர�ொகக நடைவடிகணகக்ைொடு ் �ரத்து 

கொ்�ொண்லகணையும் ரதொணக ர�லுத்துவதற்கொகப �யன்�டுத்துகிைொரகள். கைக்கடுகளில 
�திவதற்கொக, கொ்�ொண்லப ர�ற்ைணத ர�ொககம் ர�ற்ைதொக எடுத்துக ரகொள்ைப�டை்வணடும்.  
கொ்�ொண்லப ர�ற்ை அ்த நொளில வங்கியில ர�லுத்தப�ட்டைொல, அந்த ரதொணக ்ந�டியொக வங்கி 
கைககில �ற்று ணவககப�டும்.  கொ்�ொண்ல மூ்லம் �ைம் ர�லுத்தினொல, வங்கி கைககு வ�வு 
ர�யயப�டும். 

7.9.2 எதிர்ப �திவு
ஒரு நடைவடிகணகயில, ர�ொககம் மற்றும் வங்கி என்ை இரு கைககுகளும் ரதொடைரபு ர�ற்றிருந்தொல, 
அந்நடிவடிகணகயின் இரு தன்ணமகளும் ர�ொகக ஏட்டில �தியப�டுகின்ைன. அவவொறு ஒரு 
நடைவடிகணகயின் �ற்று மற்றும் வ�வுத் தன்ணமகள், ர�ொகக ஏட்டில �தியப�ட்டைொல, அது எதிரப�திவு 
எனப�டும். 
உெொ�ைம்

(i)   ேஙகியில் �ைம் ப�லுத்தியது: இது ர�ொகக ஏட்டில �ற்றுப �ககத்தில உள்ை வங்கிப 
�த்தியிலும் மற்றும் வ�வுப �ககத்தில உள்ை ர�ொககப �த்தியிலும் �தியப�டும்.

(ii)   ேஙகியிலிருந்து அலுேலக ப�லவுகளுககொக �ைம் எடுத்ெது:  இது ர�ொகக ஏட்டில �ற்றுப 
�ககத்தில உள்ை ர�ொககப �த்தியிலும் மற்றும் வ�வுப �ககத்தில உள்ை வங்கிப �த்தியிலும் 
�தியப�டும்.

எதிரப �திவுகள் என்�ணத குறிபபிடுவதற்கு ர�ொகக ஏட்டின் இருப �ககத்திலும் உள்ை ்�்�ட்டுப �கக 
எண �த்தியில ‘எ’ எனக குறிககப�டும். எதிரப�திவு என்�தன் சுருகக்ம ‘எ’ என்�தொகும். எதிரப�திவு 
என்�து ஒரு குறிபபிட்டைப �திவு அ்த ஏட்டில எதிர �ககத்தில எழுதப�டுவணதக குறிககின்ைது. ஏரனனில 
ர�ொககக கைககு மற்றும் வங்கி கைககு ஆகிய இ�ணடும் அ்த ஏட்டில இடைம் ர�ற்றுள்ைதொல, 
்�்�ட்டில இதற்கு தனியொக கைககுகள் ணவத்திருககத் ்தணவ இலண்ல. ‘எ’ என்ை எழுத்து 
்�்�ட்டுக கைககுகளில இப�திவு குறித்து எடுத்து எழுதத் ்தணவயிலண்ல மற்றும் ரதொடைரபுணடைய 
கைககு எதிர�ககத்தில �திவு ர�யயப�ட்டுள்ைணதக குறிககிைது.
எடுத்துககொட்டு 4
பின்வரும் நடைவடிகணககணைக ரகொணடு துண��ொஜ் என்�வரின் முப�த்தி ர�ொகக ஏட்ணடைத் தயொரிககவும்.
2017 `
மொரச்   1 ர�ொகக இருபபு  12,000 
  வங்கி இருபபு 15,000
 2 ர�ொககம் வங்கியில ர�லுத்தியது 11,000
 3  ��ககு விற்ைது `18,500. �ொதி ர�ொககமொகவும், �ொதி கொ்�ொண்லயொகவும்  
  ர�ைப�ட்டு, அககொ்�ொண்ல உடைனடியொக வங்கியில ர�லுத்தப�ட்டைது. 
 4 ரஜய�ொஜ் என்�வருககு கடைனுககு விற்ைது 7,000
 8 ரஜய�ொஜ் கொ்�ொண்ல  அனுபபி தனது கைககு முழுவணதயும்  
  தீரத்துகரகொணடைது  6,900
 12 ரஜய�ொஜிடைமிருந்து ர�ற்ை கொ்�ொண்ல வங்கியில ர�லுத்தப�ட்டைது
 14 இக�ொல என்�வரிடைமிருந்து ��ககுகள் வொங்கி அவருககு  
  உடைனடியொக கொ்�ொண்ல விடுககப�ட்டைது.    8,500
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 15 மு�ளி என்�வரிடைமிருந்து ��ககுகள் கடைனுககு வொங்கப�ட்டைது 4,000
 19 கணைப�னிடைமிருந்து ` 1,975 ககொன கொ்�ொண்லணயப ர�ற்றுகரகொணடு  
  ` 2,000-ககொன  கைககு முழுவதும் தீரககப�ட்டைது. 
 20 ர�ொந்த ர�்லவுகளுககொக ர�ொககம் எடுத்தது ` 3,000, கொ்�ொண்ல மூ்லம் எடுத்தது  `5,000
 25  வி்னொத்திற்கு  ` 1,850 ககு கொ்�ொண்ல விடுத்து தீரத்துகரகொணடை கைககு  ` 2,000
(தீர்ணே அடுத்ெப �ககம் �ொர்ககவும்)

எடுத்துககொட்டு 5
கீழகணடை நடைவடிகணககணைக ரகொணடு குை்�க�ன் அவரகளின் முப�த்தி ர�ொகக ஏட்ணடைத் 
தயொரிககவும்.
 2017  
   ஜன  `

 1 ர�ொகக இருபபு 50,000
   1 வங்கி இருபபு 90,000
   2 ்�ொகினி என்�வருககு கடைனுககுச் ��ககு விற்ைது 15,000
     5 ்�ொகினியிடைமிருந்து `14,500 ககொன கொ்�ொண்லப ர�ைப�ட்டு அவர  
  கைககு தீரககப�ட்டைது. அககொ்�ொண்ல உடை்ன வங்கியில ர�லுத்தப�ட்டைது
   6 ர�ொககம் ணவபபு இயந்தி�த்தின் மூ்லம் வங்கியில �ைம் ர�லுத்தியது 18,000
   7 ஸ்ரீதருககு விற்ை ��ககு ` 12,000. அவர ` 11,800 எடுபபு அட்ணடை  
  மூ்லம் ர�லுத்தி கைககு தீரத்துகரகொணடைொர.  அவர ர�ற்ை தள்ளு�டி ` 200.
 10  வங்கியிலிருந்து அலுவ்லகச் ர�்லவுகளுககொக �ைம் எடுத்தது 2,000
 12  �ொஜொ என்�வரிடைமிருந்து ��ககு வொங்கியது ` 10,000.   
  ` 9,800 கடைன் அட்ணடை மூ்லம் ர�லுத்தப�ட்டு கைககுத் தீரககப�ட்டைது. 
  அவரிடைமிருந்து ர�ற்ை தள்ளு�டி ` 200.   
 14 நதியொ ்தசிய மின்னணு �ைப �ரிமொற்ைம்மூ்லம் அனுபபியது 18,000
 27  ்�ொகினியின் கொ்�ொண்ல மறுககப�ட்டைது.
(தீர்ணே 155-ம் �ககம் �ொர்ககவும்)

7.10  சில்லண்ற ப�ொகக ஏடு

 மொைேர் ப�யல்�ொடு 
சிந்ெணைககு: ஒரு கொ�ொைர ` 5 முதல ` 10,00,000 வண�யி்லொன அதிக எணணிகணகயி்லொன 
ர�ொககச் ர�லுத்தல �திவுகணை ��ொமரிப�ணத கடினமொக உைரகிைொர. அவ�து ்வண்லப 
�ளுணவ குணைகக ஏ்தனும் வழி �ரிந்துண�கக முடியுமொ?

ரதொழில நிறுவனங்கள் ்�ருந்து கட்டைைம், த�ொல ர�்லவு, வணடிககட்டைைம், எழுதுர�ொருள் ர�்லவு, 
சிற்றுணடிச்ர�்லவு மற்றும் இத�ச் ர�்லவுகள் ்�ொன்ை சிறிய ர�்லவினங்கணை ர�யய ்நரிடுகிைது. 
இத்தணகயச் ர�்லவுகள் சிறு ர�்லவுகள் மற்றும் அடிககடி நிகைக கூடியணவயொகும். இத்தணகய எல்லொ சிறு 
ர�்லவினங்களும் முதன்ணம ர�ொகக ஏட்டில �திவு ர�யவதொல அந்த ர�ொகக ஏடு நிணைய �திவுகளுடைன் சுணம 
ஏற்ைப�ட்டைதொக இருககும். என்வ, வணிகத்தின் அணனத்து சிறு ர�்லவினங்கணையும் �திவு ர�யவதற்கு 
தனியொக ஒரு ர�ொகக ஏடு ��ொமரிககப�டை்லொம். அது சில்லணை ர�ொகக ஏடு என்று அணைககப�டுகிைது. 
சில்லணை ர�ொகக ஏட்டிணனப ��ொமரிப�வர சில்லணைக கொ�ொைர எனப�டுகிைொர. ஆணகயொல வணிக 
நிறுவனம் ர�ொகக ஏட்ணடையும், சில்லணை ர�ொகக ஏட்ணடையும் தனித்தனி்ய ��ொமரிகக்லொம்.
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அணனத்து சில்லணைச் ர�்லவுகளுககும் தகுந்த �ொன்றுச் சீட்டு இருகக ்வணடும். அதொவது, ஆதொ� 
ஆவைம் இருகக ்வணடும். �ொன்றுச் சீட்டுகளுககு வரிண� எண இடைப�ட்டு, �ரியொன முணையில 
்கொபபிலிடைப�ட்டு ணவககப�டை ்வணடும். சில்லணைக கொ�ொைர சில்லணைச் ர�்லவினங்கணை மட்டும் 
ர�யவொர. ர�்லவழித்த பின்னர அத்ரதொணகணய மட்டும் தொன் சில்லணை கொ�ொைர ர�ை ்வணடும். அவர 
்வறு எந்த ரதொணகணயயும் ர�ைககூடைொது. சில்லணைக கொ�ொைர ஒரு குறிபபிட்டை வண�யணைககுள் உள்ை 
ரதொணகணய மட்டு்ம ர�லுத்த ்வணடும். அதிக ரதொணக உள்ை ர�்லவினங்கணை முதன்ணமக கொ�ொைர 
தொன் ர�யய முடியும். குறிபபிட்டைக கொ்லத்தின் இறுதியில, சில்லணை ர�ொகக ஏடு இருபபுக கட்டைப�டும். 
�ொதொ�ை ர�ொகக ஏட்ணடை இருபபுககட்டுவது ்�ொ்ல சில்லணை ர�ொகக ஏடும் இருபபுக கட்டைப�டும்.

 மொைேர் ப�யல்�ொடு
சிந்ெணைககு: ஒவரவொரு நொள் வணிக நடைவடிகணககளுககும் சில்லணைக கொ�ொைர அதிகமொக 
ர�்லவு ர�யகிைொர என்று முதன்ணமக கொ�ொைர நிணனககின்ைொர. அச்ர�்லவுகணை கட்டுப�டுத்த 
ஏ்தனும் வழி உணடைொ? 

7.10.1 சில்லண்ற ப�ொகக ஏட்டில் முன் �ை மீட்பு முண்ற
இம்முணைப�டி, முன் அனு�வத்தின் அடிப�ணடையில, சில்லணை ர�்லவுகணை ர�யவதற்கொக, ்தணவயொன 
அல்லது ்�ொதுமொன அைவு ஒரு குறிபபிட்டை ரதொணக, ஒரு குறிபபிட்டை கொ்லத்தின் முதல நொைன்று, சில்லணைக 
கொ�ொைருககு வைங்கப�டும் (குறிபபிட்டை கொ்லம் என்�து ஒரு வொ�ம், இருவொ�ங்கள் அல்லது ஒரு மொதம் என 
இருகக்லொம்). சில்லணைக கொ�ொைருககு முன்கூட்டி வைங்கப�டும் இத்ரதொணகககு ‘முன்�ைம்’ என்று 
ர�யர. முன்�ைம் என்ை ர�ொல முன் கூட்டி்ய ர�ற்ை ரதொணகணயக குறிககும். இத்ரதொணகயிலிருந்து 
சில்லணைக கொ�ொைர ர�்லவுகணை ர�யது, அதணன சில்லணை ர�ொகக ஏட்டில �திவு ர�யகிைொர. ஒரு 
குறிபபிட்டை கொ்லத்தின் முடிவில, சில்லணைக கொ�ொைர தண்லணமக கொ�ொைரிடைம் சில்லணை ர�ொகக ஏட்ணடை 
�மரபபிப�ொர. தண்லணமக கொ�ொைர சில்லணை ர�்லவினங்கணை கூரந்து ஆ�ொயந்து �ொரத்துவிட்டு, 
சில்லணைக கொ�ொைர ர�யத ர�்லவுகளுககு �மமொன ஒரு ரதொணகணய அவரிடைம் தருவொர. இத்ரதொணகயும், 
ஏற்கன்வ ர�்லவழிககப�டைொமல உள்ை ரதொணகயும் ்�ரந்த ரமொத்த ரதொணகயொனது, குறிபபிட்டை 
கொ்லத்தின் ஆ�ம்�த்தில அவரிடைம் த�ப�ட்டை ரதொணகககு (முன்�ைம்) �மமொக இருககும். இந்த முணையில 
சில்லணை கொ�ொைரிடைம் உள்ை ரமொத்த ரதொணக எககொ�ைத்தினொலும் ஒரு குறிபபிட்டை கொ்லத்தில அவர 
ஏற்கன்வ ர�ற்ை முன் �ைத்ணதவிடை அதிகமொக இருகக முடியொது. ஆக்வ, இந்த முணையில சில்லணை 
ர�்லவினங்கணை திைணமயொக கட்டுப�ொட்டிற்குள் ணவத்திருகக முடிகிைது.
உதொ�ைமொக, 2017, ஜுன் 1ஆம் நொள் சில்லணைக கொ�ொைரிடைம் ̀  1,000 ரகொடுககப�ட்டைது. அவர அந்த மொதம் 
ர�்லவழித்த ரதொணக ` 940. ஜூன் 30 அன்று, ` 940 தண்லணமக கொ�ொை�ொல ரகொடுககப�டும். அதன்மூ்லம் 
ஜுண்ல மொதத்திய ர�்லவுகளுககொக, ஜுண்ல 1 அன்று அவரிடைம் ` 1,000 இருககும்.
7.10.2 சில்லண்ற ப�ொகக ஏட்டிணை ��ொமரிப�ென் �ன்ணமகள்  
சில்லணை ர�ொகக ஏட்ணடை ��ொமரிப�தொல பின்வரும்  நன்ணமகள் கிணடைககின்ைன:

(i) ர�்லவினங்கணை நல்லமுணையில கட்டுப�டுத்த முடியும்.
(ii) முதன்ணமக கொ�ொைரின் ்ந�ம் மிச்�மொகிைது.
(iii) சிறு ர�்லவினங்கைொல ர�ொகக ஏட்டில அதிக சுணம இல்லொமல இருககும்.
(iv) ர�ொகக ஏட்டிலிருந்தும், சில்லணை ர�ொகக ஏட்டிலிருந்தும், ் �்�ட்டில எடுத்ரதழுதுவது மிகவும் 

சு்ல�மொனது.
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7.10.3 சில்லண்ற ப�ொகக ஏட்டின் ேணககள்
சில்லணை ர�ொகக ஏடு இ�ணடு வணகப�டும்.  அணவயொவன:

(i)  �ொதொ�ை சில்லணை ர�ொகக ஏடு (ii)  �ொகு�டுத்தப�ட்டை சில்லணை ர�ொகக ஏடு
(i) �ொெொ�ை சில்லண்ற ப�ொகக ஏடு
�ொதொ�ை சில்லணை ர�ொகக ஏடு, ஒரு தனிப�த்தி ர�ொகக ஏடு ்�ொன்று இருககும். ஆனொல �த்திகள் 
்வறு�டும். �ற்றுப�ககத்தில தண்லணமக கொ�ொைரிடைம் ர�ற்ை முன்�ைத்ரதொணக மட்டும் �திவு 
ர�யயப�டும். வ�வுப �ககத்தில அணனத்து ர�்லவினங்களும் ஒ்� �த்தியில �திவு ர�யயப�டும். 
இது்வ, �ொதொ�ை சில்லணை ர�ொகக ஏடு ஆகும்.
(ii) �ொகு�டுத்ெப�ட்ட சில்லண்ற ப�ொகக ஏடு
�ொகு�டுத்தப�ட்டை சில்லணை ர�ொகக ஏட்டில, ரவவ்வறு தண்லபபுகளில உள்ை ர�்லவினங்களுககு 
ஒரு தனிப�த்தி ஒதுககப�டும். ரமொத்த ர�்லவுகளுகரகன்று ஒரு �த்தி ஒதுககப�டுகிைது. ரமொத்த 
ர�்லவினங்கள் �த்தியில, சில்லணை ர�்லவுகணைப �திந்த பிைகு, அ்த ரதொணகணய அதற்குரிய 
ர�்லவுகள் �த்தியில �திய ்வணடும். இது்வ, �ொகு�டுத்தப�ட்டை சில்லணை ர�ொகக ஏடு ஆகும்.
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பமொத்ெச ப�லவுகள் XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
இருபபு கீ/இ XXX

XXX XXX
XXX இருபபு கீ/ரகொ
XXX ர�ொககக க/கு

சில்லணை ர�ொகக ஏட்டில இடைம் ர�ற்றுள்ை �த்திகளுககொன விைககங்கள் கீ்ை த�ப�ட்டுள்ைன.
(1)  ப�ற்ற பெொணக: இது சில்லணை ர�ொகக ஏட்டின் முதல �த்தியொகும். சில்லணை ர�்லவினங்களுககொக 

சில்லணைக கொ�ொைர ர�றும் ரதொணக இப�த்தியில �திவு ர�யயப�டும். ர�ொதுவொக, ரதொணக ஒ்� 
ஒரு முணை அதொவது வொ�த்தின் முதல நொள் அல்லது மொதத்தின் முதல நொள் மட்டும் ர�ைப�டும். 
சில்லணை ர�ொகக ஏட்டின் ரதொடைகக இருபபு இப�த்தியில முதல நடைவடிகணகயொகப �தியப�டும். 
இப�த்தி சில்லணை கொ�ொைரிடைம் உள்ை ரமொத்த இருபபுத் ரதொணகணயக கொட்டும்.

(2)  ப�ொகக ஏட்டுப �கக எண் (ப�ொ. ஏ. �. எ) : இப�த்தியில ர�ற்ை ரதொணகப �தியப�ட்டுள்ை ர�ொகக 
ஏட்டின் �கக எண �தியப�டும்.

(3) �ொள்: ரதொணக ர�ைப�ட்டை நொளும் மற்றும் ர�்லவு ர�யயப�ட்டை நொளும் இப�த்தியில இடைம் ர�றும்.
(4)  விே�ம் : நடைவடிகணககள் �ற்றிய விவ�ங்கள் இப�த்தியில �திவு ர�யயப�டும். ரதொடைககத்தில 

ர�ற்ை ர�ொககம் ‘ர�ொககக க/கு’ எனப �தியப�டும். மற்றும் சில்லணைச் ர�்லவினங்கணைப �திவு 
ர�யயும் ்�ொது அணவ அககுறிபபிட்டை ர�்லவினங்களின் ர�யரகளி்்ல்ய �திவு ர�யயப�டும்.

(5)  �ொன்றுச சீட்டு எண் (�ொ. சீ. எ): கைககியலில ஒவரவொரு நடைவடிகணகககும் ஆதொ� ஆவைம் 
இருகக ்வணடும். அணனத்து ர�்லவினங்களுககும் �ொன்றுச் சீட்டு இருகக ்வணடும். அது 
ர�்லவு ர�யயப�ட்டை கொ்லவரிண�ப�டி வரிண�ப�டுத்தப�ட்டு வரிண� எண ரகொடுககப�டை ் வணடும். 
�ொன்றுச் சீட்டின் வரிண� எண இப�த்தியில �தியப�டும்.
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(6)  பமொத்ெம் ப�லேழித்ெத் பெொணக: ஒவரவொரு ர�்லவின் ரதொணகயும் இப�த்தியில �தியப�டும். 
வொ�ககணடைசியி்்லொ அல்லது மொதக கணடைசியி்்லொ ரமொத்த ர�்லவுகணையும் கூட்டை ் வணடும். அது 
ர�ற்ை ரதொணகயின் ரமொத்தத்துடைன் ஒபபிடைப�ட்டு, இருபபு கணடைறியப�டும்.

(7)  அஞ�ல் ப�லவுகள்: இப�த்தியில, அஞ்�ல ர�்லவுகைொன அஞ்�ல அட்ணடை, அஞ்�ல தண்லகள், �திவு 
த�ொலகள், ர�ொட்டை்லங்கள் அனுபபுதல ்�ொன்ைணவ �திவு ர�யயப�டும்.

(8)  எழுது ப�ொருள்: இப�த்தியில ரவள்ணைத் தொள்கள், ணம, ர�ன்சில, அழிப�ொன், �டிவுத்தொள் ் �ொன்ை 
எழுது ர�ொருள்கள் வொங்கியது �திவு ர�யயப�டும்.

(9) தூககுக கூலி: இப�த்தியில கூலி மற்றும் வணடிக கட்டைைம் ்�ொன்ைணவ �திவு ர�யயப�டும்.
(10)  �யைச ப�லவுகள்: இப�த்தியில ஆட்்டைொ ரிக ஷொ, ்�ருந்து, ரதொடைர வணடி, வொடைணகச் சீருந்து 

கட்டைைங்கள் ்�ொன்ைணவப �தியப�டும்.
(11)  சிறறுண்டிச ப�லவுகள்: ் தநீர, கொபி, ரநொறுககுத் தீனிகள் ் �ொன்ைவற்றிககொன ர�்லவுத் ரதொணக 

இதில இடைம் ர�றும்.
(12)  �ல்ேணகச ப�லவுகள்: அடிககடி நிகைொத சி்ல ர�்லவினங்களுககு தனியொகப �த்திகள் ஏதும் 

ஒதுகக ்தணவ இல்லொத ர�ொழுது, அத்தணகய ர�்லவினங்கள் இப�த்தியில இடைம் ர�றும்
(13)  ஆள்�ொர் கைககுகள்: தனிந�ரகளுககு த�ககூடிய சிறு ரதொணககள் இப�த்தியில �திவு 

ர�யயப�டும்.
(14)  ந�ந�ட்டுப �கக எண்: உரியகைககுகள் இடைம் ர�ற்றுள்ை ்�்�ட்டின் �கக எண இப�த்தியில 

�தியப�டும்.
7.10.4 சில்லண்ற ப�ொகக ஏட்ணட இருபபுக கட்டுெல்
ஒரு குறிபபிட்டை கொ்லத்தின் முடிவில, அதொவது வொ�க கணடைசியில அல்லது மொதக கணடைசியில 
ரமொத்தம் ர�்லவழித்த ரதொணகப�த்தியும் மற்றும் ர�்லவினங்களுககொன தனித்தனிப�த்திகளும் 
கூட்டைப�டுகின்ைன. ரமொத்தம் ர�்லவழித்த ரதொணகப �த்தியின் கூடுதலும் மற்ை ர�்லவினங்களுககொன 
�த்திகளின் கூடுதலும் �மமொக இருகக ்வணடும். ர�ற்ை ரதொணக �த்தியின் கூடுதலும் மற்றும் 
ரமொத்தம் ர�்லவழித்த ரதொணகப �த்தியின் கூடுதலும், ஒபபிட்டு �ொரககப�ட்டு, இருபபு கைககிடைப�டை 
்வணடும். இறுதி இருபபு ‘இருபபு கீ/இ‘ என எழுதப�டும். இந்த இறுதி இருபபு அடுத்த வொ�ம் அல்லது 
மொதத்திற்கு ரதொடைகக இருப�ொக ரகொணடு ர�ல்லப�டும். இது ‘இருபபு கீ/ரகொ’ என எழுதப�டும். அடுத்த 
கைககொணடின் ரதொடைககத்தில முதன்ணமக கொ�ொைரிடைம் ர�றுகின்ை ரதொணக ர�ற்ை ரதொணகப 
�த்தியில ‘ர�ொககக க/கு’ என்று எழுதப�டும்.

எடுத்துககொட்டு 6
பின்வரும் தகவலகளிலிருந்து முன் �ை மீட்பு முணையில �ொகு�டுத்தப�ட்டை சில்லணை ர�ொகக ஏட்ணடைத் 
தயொரிககவும்.
 2017  `
 ஜன 1 சில்லணைச் ர�்லவுகளுககொக ர�ொககம் ர�ற்ைது  500
 2  �யைச்ர�்லவுககு ரகொடுத்தது 5
  வணடிக கட்டைைம் ரகொடுத்தது 12
 3 த�ொல ர�்லவு ர�யதது 15
  தற்கொலிக ்வண்லயொட்களுககு கூலி ரகொடுத்தது 66
 4 எழுது ர�ொருள் வொங்கியது 134
  ்�ொககுவ�த்துச் ர�்லவுககு ரகொடுத்தது  18
 5  �ழுது�ொரபபுச் ர�்லவு ர�யதது 65
  ்�ருந்துக கட்டைைம் ர�லுத்தியது   11
  வணடிக கட்டைைம் ரகொடுத்தது 24
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7.10.5 சில்லண்ற ப�ொகக ஏட்டின் �திவுகணள ந�ந�ட்டில் எடுத்து எழுதுெல்
1.   பெொடககத்தில்  சில்லண்ற ப�ொககத்ணெ முன் �ைமொகப ப�றும் ப�ொழுது:
 ்�்�ட்டில ஒரு சில்லணை ர�ொகக கைககுத் தனியொக துவங்க ்வணடும். சில்லணைக 

கொ�ொைர முன் �ைம் ர�றும் ர�ொழுது, சில்லணை ர�ொககக கைககில �ற்றும் ர�ொககக  
கைககில வ�வும் ணவகக ்வணடும்.

2.   கொலம் நெொறும் ப�லவுகளுககொை ெனிப�த்திகள் கூட்டப�டும் ப�ொழுது:
 �ல்வறு சில்லணை ர�்லவுகள் கைககில அதன் ரமொத்தத் ரதொணக �ற்றும், சில்லணை 

ர�ொககக கைககில அதன் ரமொத்த ர�்லவழித்த ரதொணக வ�வும் ர�யயப�டை ்வணடும்.  
சில்லணை ர�ொககக கைககு அதன் ர�ொகக இருபண�க கொட்டும். இந்த இருபபு, ர�ொகக இருபபின் ஒரு 
�குதியொக இருபபு நிண்லக குறிபபில கொட்டைப�டும்.
மொைேர் குறிபபு: ஒவரவொரு ர�்லவினங்கணையும் தனித்தனி்ய ்ந�டியொகப �ற்று ணவப�தற்குப 
�தி்லொக, ஒரு தனிக குறிப்�ட்டின் மூ்லம் எழுத்லொம். பிைகு சில்லணை ர�ொககக கைககிணன வ�வு 
ணவகக்லொம். அந்தக குறிப்�டு பின்வருமொறு:

(அ)  சில்லண்ற ப�ொககம் ப�றும் ந�ொது:
 சில்லணை ர�ொககக க/கு   � xxx
  ர�ொககக க/கு  xxx
(ஆ)  ப�லவுகளுககொக ப�ொககம் பகொடுககும் ந�ொது:
 குறிபபிட்டை ர�்லவு க/கு     � xxx
  சில்லணை  ர�ொககக க/கு  xxx

 மொைேர் ப�யல்�ொடு 
1) �ல்வறு�ட்டை வங்கி கைககுகள் துவங்குவதன் வழிமுணைகள் ரதரிந்து ரகொள்ை, ஒரு 

வங்கியண� ்நர கொைல ர�யயவும் அல்லது அவண� உங்கைது வகுபபிற்கு அணைககவும்.
2) நீங்கள் ` 5,000 ர�ொககப�ரிசு ர�ற்ைதொக கற்�ணன ர�யயவும். நீங்கள் அத்ரதொணகககு ஒரு 

சிறிய வணிகத் திட்டைத்ணத தயொரிககவும். (உதொ�ைம்: பிைந்த நொள் அட்ணடைகள் நீங்க்ை 
உருவொககி, அதணன விற்�ணன ர�யதல, எழுதுர�ொருள்கள் வொங்கி விற்�து, மற்றும் �்ல) 
நீங்கள் ்தரந்து ரகொணடை வணிகத்திற்கு, கற்�ணனயொன நடைவடிகணககளுககு ர�ொகக ஏடு 
தயொரிககவும்.

நிணைவில் பகொள்ள நேண்டியணே
• தள்ளு�டி, ர�ொககம் மற்றும் வங்கி ஆகிய �த்திகணை, இரு �ககங்களிலும், முப�த்தி ர�ொகக 

ஏடு ரகொணடிருககும்.
• முப�த்தி ர�ொகக ஏட்டின் இரு �ககங்களிலும் எதிரப�திவு ்தொன்றும்.  வங்கியிலிருந்து 

ர�ொககம் எடுககும்்�ொதும் மற்றும் வங்கியில �ைம் ர�லுத்தும்்�ொதும் எதிரப�திவு 
ஏற்�டுகிைது.

• சிறிய ர�ொககச் ர�்லவுகணை �திவு ர�யய சில்லணை ர�ொகக ஏடு ��ொமரிககப�டுகிைது.
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சுய ஆய்வு விைொககள்
I  �ரியொை விணடணயத் நெர்வு ப�ய்யவும்
1. ர�ொகக ஏடு ஒரு

 (அ)  துணை ஏடு (ஆ)  முதன்ணம ஏடு
 (இ)  உரிய குறிப்�டு (ஈ)  துணை்யடு மற்றும் முதன்ணம ஏடு இ�ணடும்

2. ர�ொகக ஏடு �திவு ர�யவது
 (அ)  அணனத்து ர�ொககப ர�றுதலகள் (ஆ)  அணனத்து ர�ொககச் ர�லுத்தலகள்
 (இ)  (அ), (ஆ) ஆகிய இ�ணடும் (ஈ)  அணனத்து கடைன் நடைவடிகணககள்

3. �ொதொ�ை ர�ொகக ஏட்ணடை ணவத்திருககும் ஒரு நிறுவனம், எந்த கைகணக தயொரிகக ்தணவ 
இலண்ல?

 (அ)  ்�்�ட்டில விற்�ணனக கைககு (ஆ) ்�்�ட்டில ரகொள்முதல கைககு
 (இ) ்�்�ட்டில முதல கைககு (ஈ) ்�்�ட்டில ர�ொககக கைககு

4. தள்ளு�டி, ர�ொககம் மற்றும் வங்கி �த்திகளுணடைய ர�ொகக ஏட்ணடை இவவொறு அணைகக்லொம்.
 (அ) �ொதொ�ை ர�ொகக ஏடு (ஆ) இரு�த்தி ர�ொகக ஏடு
 (இ)  முப�த்தி ர�ொகக ஏடு (ஈ)  சில்லணை ர�ொகக ஏடு

5. முப�த்தி ர�ொகக ஏட்டில, முன்னிருந்து தூககி எழுதப�ட்டை வங்கி ்மலவண�ப �ற்றின் இருபபு 
்தொன்றுவது 

 (அ)  ர�ொககப�த்தி �ற்றுப�ககம் (ஆ)  ர�ொககப�த்தி வ�வுப�ககம்
 (இ) வங்கிப�த்தி �ற்றுப�ககம் (ஈ) வங்கிப�த்தி வ�வுப�ககம்

6. கீழககணடைவற்றில எது எதிரப�திவொக �திவு ர�யயப�டும்?
 (அ)  ர�ொந்த ர�்லவிற்கொக வங்கியிலிருந்து எடுத்த ர�ொககம்
 (ஆ)  அலுவ்லக ர�்லவிற்கொக வங்கியிலிருந்து எடுத்த ர�ொககம்
 (இ)  வொடிகணகயொைர, நிறுவனத்தின் வங்கிக கைககில ்ந�டியொகச் ர�லுத்திய ரதொணக
 (ஈ)  வங்கி எடுத்துக ரகொணடை வட்டி

7. ஒரு நடைவடிகணகயின் �ற்று மற்றும் வ�வுத் தன்ணமகணை ர�ொகக ஏட்டில �திந்தொல, அது
 (அ) எதிரப�திவு (ஆ) கூட்டுப �திவு
 (இ)  ஒற்ணைப �திவு (ஈ)  �ொதொ�ைப �திவு

8. சில்லணை ர�ொகக ஏட்டின் இருபபு
 (அ) ஒரு ர�்லவு (ஆ) ஒரு இ்லொ�ம்
 (இ)  ஒரு ர�ொத்து (ஈ) ஒரு ர�ொறுபபு

9. எந்தச் ர�்லவிற்கு சில்லணை ர�ொககத்திலிருந்து ரகொடுகக்லொம்?
 (அ) த�ொல ர�்லவு மற்றும் �யைச் ர�்லவுகள்
 (ஆ)  ்ம்லொைரின் ஊதியம்
 (இ)  அணைக்லன் மற்றும் ர�ொருத்துணககள் வொங்க
 (ஈ) மூ்லப ர�ொருட்கள் வொங்க
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10. சிறிய ர�்லவினங்கணைப �தியும் ஏடு
 (அ) ர�ொகக ஏடு (ஆ) ரகொள்முதல ஏடு
 (இ)  ர�லுத்தற்குரிய மொற்றுச் சீட்டு ஏடு (ஈ) சில்லணை ர�ொகக ஏடு

விணட 

1. (ஈ) 2. (இ) 3. (ஈ) 4. (இ) 5. (ஈ) 6. (ஆ) 7. (அ) 8. (இ) 9. (அ) 10. (ஈ)

II   மிகக குறுகிய விைொககள்
1. ர�ொகக ஏடு என்ைொல என்ன ?
2.  ர�ொகக ஏட்டின் வணககள் யொணவ?
3.  �ொதொ�ை ர�ொகக ஏடு என்ைொல என்ன?
4.  தனிப�த்தி ர�ொகக ஏட்டின் �டிவம் தருக.
5.  இரு�த்தி ர�ொகக ஏடு என்ைொல என்ன?
6.  இரு�த்தி ர�ொகக ஏட்டின் �டிவம் தருக.
7.  முப�த்தி ர�ொகக ஏடு என்ைொல என்ன?
8.  ர�ொககத் தள்ளு�டி என்ைொல என்ன?
9.  வியொ�ொ�த் தள்ளு�டி என்ைொல என்ன?
10.  சில்லணை ர�ொகக ஏடு என்ைொல என்ன?

III   குறுகிய விைொககள்
1.  சில்லணை ர�ொகக ஏட்டில முன் �ை மீட்பு முணையின் ர�ொருணை விைககுக.
2.  ர�ொககத் தள்ளு�டிககும் வியொ�ொ�த் தள்ளு�டிககும் உள்ை ்வறு�ொடுகணை எழுதுக.
3.  சில்லணை ர�ொகக ஏடு ��ொமரிப�தொல உணடைொகும் நன்ணமகணை எழுதுக.
4.  ர�ொகக ஏட்டில தள்ளு�டிணயப �திவு ர�யவது �ற்றி குறிபபு வண�க.
5.  எதிரப �திணவ உதொ�ைத்துடைன் விைககுக.
IV   �யிறசி கைககுகள்
ெனிப�த்தி ப�ொகக ஏடு
1. 2017, ்ம மொதத்திற்கொன ்�ஷொத்ரி அவரகளின் பின்வரும் நடைவடிகணககணை தனிப�த்தி 

ர�ொகக ஏட்டில �திவு ர�யக.
 ்ம `
 1 ணகயிருபபு ர�ொககம்   40,000
 5  ஸவொதியிடைமிருந்து ர�ற்ை ர�ொககம்  4,000
 7  கூலி ர�ொககமொகக ரகொடுத்தது   2,000
 10  �சிக்லொவிடைமிருந்து ர�ொககத்திற்கு ரகொள்முதல ர�யதது  6,000
 15  ர�ொககத்திற்கு விற்�ணன ர�யதது   9,000
 18  கணிபர�ொறி வொங்கியது 15,000
 22  ��ொ�திககு ர�ொககம் ர�லுத்தியது    5,000
 28  �ம்�ைம் ரகொடுத்தது   2,500
 30  வட்டிப ர�ற்ைது 500

(விணட: ர�ொகக இருபபு ` 23,000)
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2. இ�ொமலிங்கம் என்�வரின் 2017 ஜுண்ல மொதத்திற்கொன பின்வரும் நடைவடிகணககளிலிருந்து 
தனிப�த்தி ர�ொகக ஏட்ணடைத் தயொரிககவும்.

  2017 ஜுண்ல `
 1  ணக ர�ொககம் 32,000
 5  கீரத்தனொவிடைமிருந்து ர�ொககம் ர�ற்ைது 5,000
 6  கட்டுமச் ர�்லவுககொக �ைம் ரகொடுத்தது      300
 7  ர�ொககக ரகொள்முதல 12,400
 8  ர�ொககத்திற்கு ��ககு விற்ைது   2,600
 10  ்ம்லொைருககு �ம்�ைம் ர�ொககமொகத் த�ப�ட்டைது 7,000
 11  �ொ்லொ என்�வருககு ர�ொககம் ரகொடுத்தது   3,000
 12 ்�ொஸ என்�வரிடைமிருந்து கடைனுககு ரகொள்முதல ர�யதது 2,500
 24  �ைம் ணவபபு  இயந்தி�த்தின் மூ்லம் வங்கிககு ர�லுத்திய ர�ொககம்   4,000
 27  வங்கியிலிருந்து �ைம் எடுத்தது   2,000
 31  அலுவ்லக வொடைணக ர�ொககமொகச் ர�லுத்தியது   6,000

(விணட: ர�ொகக இருபபு ` 8,900)
இரு�த்தி ப�ொகக ஏடு
3. கீழககொணும் நடைவடிகணககணை அகமது என்�வரின் ர�ொககம் மற்றும் தள்ளு�டி �த்திகளுணடைய 

ர�ொகக ஏட்டில �திவு ர�யக. 
 2017 அக்டைொ�ர ` 
 1  ர�ொகக இருபபு  37,500
 3  ர�ொகக விற்�ணன  33,000
 7  ்வ்லனுககு ர�லுத்திய ர�ொககம் `15,850 அவர அனுமதித்த தள்ளு�டி 150
 13  ர�ருமொள் என்�வருககு கடைனுககு விற்ை ��ககு 19,200
 15  ர�ொந்த ர�்லவுகளுககொகப �ைம் எடுத்தது   4,800
 16  சுபபி�மணியனிடைமிருந்து ��ககுகள் கடைனுககு வொங்கியது 14,300
 22  ர�ொககம் வங்கியில ர�லுத்தியது 22,700
 25  ர�ருமொளிடைம் ர�ொககம் ர�ற்று அவர கைகணகத் தீரத்துக ரகொணடைது 19,000
 26  அலுவ்லக ர�்லவிற்கொக கொ்�ொண்ல மூ்லம் ர�ொககம் எடுத்தது 17,500
 27  ்கொ�ொ்ல கிருஷ்ைனுககு ர�ொககம் ர�லுத்தியது  2,950
  அவரிடைமிருந்து ர�ற்ை தள்ளு�டி     50
 28  சுபபி�மணியனுககு ர�ொககம் ர�லுத்தி அவர கைககு  
  முழுவதும் தீரககப�ட்டைது 14,200
 29  ர�ொககக ரகொள்முதல   13,500
 30  விைம்��ச் ர�்லவுகளுககொக ர�ொககம் ர�லுத்தியது   1,500

(விணட: ர�ொகக இருபபு ` 31,500)

4. ஆனந்த் என்�வரின் கீழககணடை நடைவடிகணககணை ர�ொககம் மற்றும் தள்ளு�டி �த்திகளுணடைய 
ர�ொகக ஏட்டில �திவு ர�யயவும்.   

 2017 டி�ம்�ர ` 
 1  ணகவ� ர�ொககம்   19,500
 4 ர�ொககத்திற்கு ��ககு விற்ைது  32,000
 5  கொந்தியிடைம் கடைனுககு ரகொள்முதல ர�யதது 20,000
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 9  ்கொபுவிடைம் ர�ற்ைது 11,800  
  அவருககு அளித்த தள்ளு�டி      200
 15  மின் கட்டைைம் ர�ொககமொகச் ர�லுத்தியது 12,500
 17 ர�ொககம்  ர�லுத்தி கணிபர�ொறி மற்றும் அதன்  
  இத� �ொகங்கணை வொங்கியது 16,800
 25 கொந்திககு ` 19,700 ர�லுத்தி அவர கைககு முழுவணதயும்  
  தீரத்துக ரகொணடைது
 28 திரு்வங்கடைத்திடைம் ர�ொககம் ர�ற்ைது 8,900  
  அவருககு அளித்த தள்ளு�டி     100
 30  வியொ�ொ� ர�்லவுகணை ர�ொககமொகச் ர�லுத்தியது 3,500

(விணட: ர�ொகக இருபபு ` 19,700)
முப�த்தி ப�ொகக ஏடு
5. கலயொை சுந்த�ம் என்�வரின் முப�த்தி ர�ொகக ஏட்டில கீழககணடை நடைவடிகணககணைப �திவு 

ர�யக.
 2017 ஜனவரி `
 1  ர�ொகக இருபபு   42,500  
  வங்கி இருபபு 35,000
 3  ர�ொகக விற்�ணன மூ்லம் ர�ற்ை ரதொணக 15,700
 4 வங்கியில ர�ொககம் ர�லுத்தியது  11,500
 6  ர�ொககக ரகொள்முதல 14,300
 9  மின்னணு தீரணவ முணையில வங்கி ்ந�டியொக �ங்கொதொயம் ர�ற்ைது 2,000
 10  ர�ொங்கல முன்�ைம் �ணியொைரகளுககு வங்கி மூ்லம் ர�லுத்தியது  17,000
 12  நொக�ொஜனிடைமிருந்து ர�ொககம் ர�ற்ைது 11,850
  அவருககு அளித்த தள்ளு�டி      150
 17  ம்கஷூககு ரகொடுகக ்வணடிய  ` 20,000 –த்தில  
  ` 19,700 ர�லுத்தி அவர கைககு தீரககப�ட்டைது
 20  ர�ொந்த ர�்லவுகளுககொகப �ைம் எடுத்துக ரகொணடைது 20,000
 30  தொனியங்கி �ைம் வைங்கும் இயந்தி�த்தின் மூ்லம்  
  அலுவ்லக ர�்லவுகளுககொகப �ைம் எடுத்தது   1,500

 (விணட: ர�ொகக இருபபு ` 6,050, வங்கி இருபபு  ` 30,000)

6. பின்வரும் நடைவடிகணககணை ஜொன் என்�வ�து முப�த்தி ர�ொகக ஏட்டில �திவு ர�யக.
 2017 டி�ம்�ர  `
 1  ர�ொகக இருபபு முன் தூககி எழுதப�ட்டைது 12,600
 1  வங்கி ்மலவண�ப�ற்று முன் தூககி எழுதப�ட்டைது 36,000
 1  சில்லணைக கொ�ொைருககு முன்�ைம் கொ்�ொண்ல மூ்லம் ரகொடுத்தது   3,000
 5  ர�ொககத்திற்கு ��ககு விற்ைது 12,000
 7  �ங்குகள் முதலீட்டின் மீது வங்கி வசூலித்த �ங்கொதொயம்   1,000
 13 ர�ொககம் வங்கியில ர�லுத்தியது 10,000
 14  வங்கி ்மலவண�ப �ற்றிற்கொக வங்கி வசூலித்த வட்டி   1,500
 18  சித்திக என்�வருககு கொ்�ொண்ல ரகொடுத்தது     8,000  
  அவரிடைமிருந்து ர�ற்ை தள்ளு�டி      200
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 24  கொபபீட்டுக ்கொ�ல �ைம் கொ்�ொண்லயொகப ர�ைப�ட்டு  
  அன்்ை வங்கியில ர�லுத்தப�ட்டைது 17,000
 28  �ொஸகரிடைம் ர�ற்ை ர�ொககம் 15,000 
  அவருககு அளித்த தள்ளு�டி      150
 31  ணகயில ` 18,600 ணவத்துக ரகொணடு மீதமுள்ை  
  ரதொணக வங்கியில ர�லுத்தப�ட்டைது

(விணட: ர�ொகக இருபபு: ` 18,600, வங்கி இருபபு : ` 9,500 (வ),
வங்கியில ர�லுத்தப�ட்டை மீதமுள்ை ர�ொககம்  ` 11,000)

7. �ஹீம் என்�வரின் முப�த்தி ர�ொகக ஏட்ணடை பின்வரும் விவ�ங்களிலிருந்து தயொரிககவும்.
 2017 பிப�வரி  `
 1  ணகயிருபபு ர�ொககம் 25,000  
  வங்கி ர�ொககம் 10,000
 5 தணணீர சுத்திகரிககும் இயந்தி�த்ணத அலுவ்லகப  
  �யன்�ொட்டிற்கொக கொ்�ொண்ல மூ்லம் வொங்கியது 8,000
 6  ர�ொககம் ர�லுத்தி ��ககு வொங்கியது 9,000
 8  ்டைனியலிடைமிருந்து ர�ற்ை ர�ொககம்  9,900  
  வங்கி அவருககு அளித்த தள்ளு�டி 100
 10  ��ககுகணை விற்று ர�ற்ை கொ்�ொண்லணய வங்கியில ர�லுத்தியது 40,000
 12 அம்லொவிற்கு கொ்�ொண்ல ரகொடுத்தது   14,500 
  அவரிடைமிருந்து ர�ற்ை தள்ளு�டி      500
 13 ்�ொககுவ�த்துச் ர�்லவுகணை ர�ொககமொகச் ர�லுத்தியது   5,000
 14  அலுவ்லக ்தணவககொக வங்கியிலிருந்து �ைம் எடுத்தது  20,000
 24 குமொரிடைமிருந்து ர�ற்ை கொ்�ொண்ல வங்கியில ர�லுத்தப�ட்டைது 15,000
 28  குமொரின் கொ்�ொண்ல வங்கியொல மறுககப�ட்டு திருப�ப�ட்டைது.   

(விணட: ர�ொகக இருபபு: ` 40,900, வங்கி இருபபு : ` 7,500)

சில்லண்ற ப�ொகக ஏடு
8. கீழககணடை விவ�ங்களிலிருந்து முன்�ை மீட்பு முணையில �ொகு�டுத்தப�ட்டை சில்லணை ர�ொகக 

ஏட்ணடைத் தயொரிககவும்.
 2017 ஜுண்ல  `
 1  கொ�ொைரிடைமிருந்து முன்�ைம் ர�ற்ைது  2,000
 7  மடைல ஏடு மற்றும் �தி்வடுகள் வொங்கியது     100
 8  ரவள்ணைத் தொள்கள் வொங்கியது       50 
 10  ஆட்்டைொ ரிக ஷொ கட்டைைம் ரகொடுத்தது     200 
 15 கூலி ரகொடுத்தது     300
 18  த�ொல ர�்லவுகள் ர�யதது     100
 21  எழுது ர�ொருள்கள் வொங்கியது     450
 23  ்தநீர ர�்லவுகள் ர�யதது      60
 25 துரித அஞ்�ல ர�்லவு ர�யதது    150
 27  சிற்றுணடி ர�்லவுகள் ர�யதது    250
 31  ஏற்றிச் ர�ல ர�்லவுகள் ர�யதது    150

(விணட: ` 190)
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பெொடர் ஆய்விறகு
நமது நொடு இப்�ொது ர�ொககமற்ை �ரிவரத்தணனணய ்நொககிச் ர�லகிைது. இதனொல 
ஏற்கன ் வ  ��ொமரிககும் ர�ொகக ஏட்டில ஏ்தனும் மொற்ைங்கள் வருமொ?

ரவற்றி என்�வர உைவுப ர�ொருட்கணை விற்�ணன ர�யயும் ஒரு தனியொள் 
வணிகர.  அவர ஒரு �ொதொ�ை ர�ொகக ஏட்ணடைப ��ொமரித்து வருகிைொர.  அவர 
ர�ொருட்கணை கடைனுககும் மற்றும் ர�ொககத்திற்கும் வொங்கி விற்கிைொர.  அவ்� 

தன்னுணடைய ர�ொகக ஏட்ணடை ��ொமரிககிைொர.  அவர தள்ளு�டி அளிப�ொர  மற்றும் தள்ளு�டி 
ர�றுவொர.  அவர தனகரகன்று தனியொக ஒரு வங்கி கைகணகயும் ணவத்துள்ைொர.  அவருககு 
நிணைய சில்லணை ர�்லவுகளும் ஏற்�டுகின்ைன.  இப்�ொது அவர தன்னுணடைய ரதொழிண்ல 
்மம்�டுத்த நிணனககிைொர.  ஆனொல அவ்� ர�ொகக ஏட்ணடை ��ொமரிகக விரும்புகிைொர.  
இந்நிண்லயில கீழககணடை கருத்துககணை விவொதிககவும்:
• ரவற்றி தொ்ன தன்னுணடைய ர�ொகக ஏட்ணடைப ��ொமரிகக விரும்புவதற்கு என்ன கொ�ைமொக 

இருகக முடியும்?
• அவர தன்னுணடைய எல்லொ ர�ொகக நடைவடிகணககணையும் �ொதொ�ை ர�ொகக ஏட்டில �திவது 

வ�தியொக இருககுமொ?
• அவருணடைய தனிப�ட்டை வங்கி கைககு, அவ�து ரதொழில நடைவடிகணககளுககு உதவி 

ர�யயுமொ?
• சிைந்த முணையில அவர தன்னுணடைய ர�ொகக நடைவடிகணககணைப ��ொமரிகக ஆ்்லொ�ணன 

ஏதும் கூைமுடியுமொ?
• அவருணடைய ரதொழில ்மலும் வைரச்சி அணடையும் ்�ொது ்வறு எந்த வணகயொன ஏடுகணை 

அவர ��ொமரிகக ்வணடும்?

நிகழவொயவு
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அலகு 8

வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல்

8.1.  அறிமுகம்
8.2.  வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல்
8.3.  ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிபபத்தியும் வங்கி 

அறிக்கயும் வவறுபடுவதறகொன 
கொ�ணங்கள் 

8.4.  வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல் தயொரித்தல்

பபொருளடககம்

 கற்றல் ந�ொககங்கள்
மொணவரகள்

• வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியலின் ரபொருள், 
மறறும் தயொரிபபதன் வ�ொககங்க்ைப 
புரிந்து ரகொள்ளுதல்

• ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிபபத்தி 
மறறும் வங்கி அறிக்க வவறுபட்டு 
இருபபதறகொன கொ�ணங்க்ை 
பகுபபொய்வு ரசய்தல்

• வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல் தயொரித்தல்

 

வங்கிச்சரிகட்டும் பட்டிய்ை கறபதறகு 
முன் கீழககண்டவற்றை நி்னவு கூறை 
வவணடும்:
• வணிக �்டவடிக்ககள் அதிகமொக 

இருககும் ரபொழுது து்ணவயடுகள் 
பயன்படுத்தபபடும்.

• ர�ொகக மறறும் வங்கி �்டவடிக்ககள் 
ர�ொகக ஏட்டில் பதியபபடும்.

• வங்கியில் பணம் ரசலுத்தபபடும் வபொது 
ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிபபத்தியில் பறறு 
்வககபபடும்.

• வங்கி வமறரகொள்ளும் ரசலுத்தல்கள் 
ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிபபத்தியில் வ�வு  
்வககபபடும்.

• ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிபபத்தியின் 
பறறிருபபு என்பது சொதகமொன 
இருபபொகும்.

• ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிபபத்தியின் வ�வு 
இருபபு என்பது வமல்வ்�பபறறு 
(பொதகமொன இருபபு) ஆகும்.

பெரிந்து பகொள்ள நவண்டிய 
முககிய பசொறகள்

• வங்கி அறிக்க
• வங்கி வமல்வ்�பபறறு
• முன்னி்ைபபடுத்தபப்டொத 

கொவசொ்ை
• தீரவு ரசய்யபப்டொத கொவசொ்ை
• மறுககபபட்்ட கொவசொ்ை
• நி்ை அறிவுறுத்தல்
• வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல்

நினைவு கூ்ற நவண்டிய 
கருத்துகள்
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8.1 அறிமுகம்

 மொணவர் பசயல்பொடு 
நீங்கள் ஒரு சிறிய க்்டயின் உரி்மயொைர என்று கறப்ன ரசய்யவும். உங்கள் 
வணிகத்திறகொக, நீங்கள் முபபத்தி ர�ொகக ஏட்்்ட ப�ொமரிககின்றீரகள். கீழககண்ட கருத்துக்ை  
சிந்தித்து, உங்கள் வகுபபில் விவொதிககவும்.
• ்கயிருபபு ர�ொககத்தி்ன எபவபொரதல்ைொம் சரிபொரபபீரகள்? தினமும் அல்ைது  வொ�ம் ஒரு 

மு்றை?
• ர�ொகக இருபபி்ன நீங்கள் ஏன் சரிபொரககிறீரகள்?
• ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிபபத்தியின் இருபபு, சரியொக இருககிறைது மறறும் அது வங்கி 

அறிக்கயின் இருபபிறகு நிக�ொக உள்ைது என்ப்த எவவொறு உறுதி ரசய்வீரகள்?

வமறகூறிய ரசயல்பொடுகள் வொயிைொக, ்கயிருபபு ர�ொககம் எவவைவு என்ப்த ர�ொகக ஏட்டின் 
ர�ொககபபத்தியி்ன சரிபொரத்தொல் எளிதில் கண்டறிந்து வி்ட முடியும். ஆனொல், ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிப 
பத்தியி்ன, வங்கி அறிக்க அல்ைது ரசல்வைடு இல்ைொமல் சரிபொரகக இயைொது.
8.1.1 வங்கி அறிகனக அல்லது பசல்நலடு
தறவபொ்தய வணிகத்தில், ரபறைபபட்்ட கொவசொ்ைக்ை வங்கிகளில் ்வபபு ரசய்தலும், வங்கிகளில் 
ர�ொககம் ரசலுத்தலும் ரபொதுவொக �்்டரபறுகிறைது. வங்கிகள் வொயிைொகவும் பணம் ரசலுத்தைொம். 
ஏரனன்றைொல், ர�ொககத்்த வங்கியின் மூைம் ்கயொள்வது பொதுகொபபொனது. அதுமட்டுமின்றி, 
குறிபபிட்்ட வ�ம்பு க்டந்த பணபபரிமொறறைம் வங்கி வொயிைொகவவ �்்டரபறை வவணடும் என்பது சட்்டபபடி 
அவசியமொகிறைது.
வங்கி வொயிைொக �்டவடிக்கக்ை வமறரகொள்ளும் வபொது, இருவ்கயொன ஏடுகள் 
ப�ொமரிககபபடுகின்றைன. ஒன்று, வணிகத்தொல் (வங்கியின் வொடிக்கயொை�ொல்) ப�ொமரிககபபடும் 
ர�ொகக ஏடு. மறரறைொன்று, வங்கியொல் ப�ொமரிககபபடும் வங்கி ஏடு அல்ைது வங்கி அறிக்க. வவறுவிதமொக 
கூறினொல், வணிக அ்மபபு (வங்கியின் வொடிக்கயொைர) ப�ொமரிககும் ர�ொகக ஏட்டிலும், வங்கியின் 
வப�ட்டிலும் ஒவ� �்டவடிக்கவய பதிவு ரசய்யபபடுகிறைது. எனக கூறைைொம். வங்கி அறிக்க அல்ைது 
ரசல்வைடு என்பது வங்கியின் ஏடுகளில் உள்ை வொடிக்கயொை�து கணககின் பி�தியொகும்.
ஒரு வங்கி தனது வொடிக்கயொைருககு குறித்த கொை இ்்டரவளியில் அறிக்க்ய அனுபபைொம். 
அதில் அவர வமறரகொண்ட வங்கி �்டவடிக்ககைொன ர�ொகக ்வபபு, எடுபபு, மறறும் அவரு்்டய 
கணககில் ஒரு குறிபபிட்்ட �ொளில் ர�ொகக இருபபு ஆகிய்வ குறிபபி்டபபட்டிருககும். தறகொைத்தில் 
வொடிக்கயொைர தன்னு்்டய வங்கி அறிக்கயி்ன மின் அறிக்க (E-Statement) வொயிைொகவும் 
ரபறை முடியும்.
வசமிபபு கணககு, நி்ை்வபபு கணககு மறறும் �்டபபு கணககு வபொன்றை பல்வவறு கணககுக்ை, 
பல்வவறு விதமொன வொடிக்கயொைரகள் வங்கியில் ரதொ்டங்க முடியும். ஆனொல், �்டபபு கணககு என்பது 
வணிக நிறுவனத்திறகு மிகவும் ரபொருத்தமொனது. வங்கி வமல்வ்�பபறறு என்றை வசதி, �்டபபு கணககு 
்வத்திருககும் வொடிக்கயொைருககு மட்டுவம கி்்டககும். பிறை கணககு ்வத்திருபபவரகளுககு 
இவவசதி கி்்டபபதில்்ை.

வங்கி அறிகனகயின் உட்பு்றம்
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வங்கி அறிகனகயின் மொதிரி

 மொணவர் பசயல்பொடு 
சிந்ெனைககு: வமறகண்ட வங்கி அறிக்கயி்ன கவனிககவும். வங்கி அறிக்கயில் ர�ொகக 
எடுபபு பறறு ்வககபபடுவதும், ்வபபிடுதல் வ�வு ்வககபபடுவதும் ஏன்? (ர�ொகக ஏட்டில் 
வ�ரமொறைொக இருபப்த நி்னவு கூறைவும்).

வங்கி அறிக்கயில் உள்ை பதிவுக்ை, ர�ொகக ஏட்டில் உள்ை பதிவுகவைொடு ஒபபிட்டுப பொரககும் 
வபொது, ர�ொகக ஏட்டில் கணககீட்டு மு்றை வ�ரமொறைொக இருபப்தக கொணைொம். ஏரனன்றைொல், ர�ொகக 
ஏட்டி்ன வணிகத்தின் வ�ொககில் பதிவு ரசய்வதொலும், வங்கி அறிக்கயி்ன வங்கியின் வ�ொககில் 
பதிவு ரசய்வதொலும் இவவிரு ஏடுக்ை ஒபபிடும்வபொது வ�ர மொறைொக இருககும்.
இ�ட்்்டப பதிவு மு்றை பின்பறறைபபடுவதொல், வங்கி அறிக்கயின் வ�வு இருபபு என்பது ர�ொகக ஏட்டின் 
பறறு இருப்பக குறிககும். அதுவபொை, வங்கி அறிக்கயின் பறறு இருபபு என்பது ர�ொகக ஏட்டின் 
வ�வு இருப்பக குறிககும். ஏரனன்றைொல், வங்கி இருபபு சொதகமொக இருககும் ரபொழுது, வங்கியொனது 
வணிகத்திறகு க்டனொளி மறறும் வணிகம் (வங்கியின் வொடிக்கயொைர) வங்கியின் க்டனீந்வதொர 
ஆவொர. வணிகம் வங்கியில் ரசலுத்தும் வபொது, வங்கியின் ஏடுகளில் வொடிக்கயொைர கணககு வ�வு 
ரசய்யபபடுகிறைது. ஏரனன்றைொல், இத்ரதொ்க வங்கி வொடிக்கயொைருககு ரகொடுகக வவணடியது. 
அதுவபொன்று, வங்கியிலிருந்து, வணிகம் பணம் எடுககும் ரபொழுது, வங்கி வொடிக்கயொைருககு 
ரகொடுகக வவணடிய ரதொ்க கு்றைவதொல், வொடிக்கயொை�து கணககு பறறு ்வககபபடுகிறைது. 
இதன் வி்ைவொக வங்கி அறிக்கயில் (ரசல்வைடு) சொதகமொன இருபபு வ�வு இருபபொகவும், பொதகமொன 
இருபபு பறறு இருபபொகவும் வதொன்றும்.
8.1.2 வங்கி நமல்வனைப் பறறு
ர�ொகக ஏட்டில் பொதகமொன ர�ொகக இருபபு இருபபதறகு வொய்பபில்்ை. ஆனொல், வங்கிக கணககில் 
பொதகமொன இருபபு இருகக வொய்பபுணடு. வபொதுமொன அைவு வங்கி கணககில் பணம் இல்ைொத 
வபொது, வணிகம் வங்கியிலிருந்து க்டன் ரபறை முடியும். இதன் வி்ைவொக வங்கியிலிருந்து எடுககும் 
ரதொ்கயொனது மி்க எடுபபொக அ்மகிறைது.

ஆவணம் பறறிருப்பு வைவிருப்பு
வங்கி அறிக்க வமல்வ்�பபறறு (பொதக இருபபு) சொதக இருபபு
ர�ொகக ஏடு சொதக இருபபு வமல்வ்�பபறறு (பொதக இருபபு)
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8.1.3 பைொகக ஏட்டின் வங்கி பத்திககும், வங்கி அறிகனகககும் உள்ள நவறுபொடுகள்
ர�ொகக ஏட்டின் வங்கி பத்திககும், வங்கி அறிக்கககும் உள்ை வவறுபொடுகள் பின்வருமொறு:
வ.எ. பைொகக ஏட்டின் வங்கி பத்தி வங்கி அறிகனக

1 இது வணிக நிறுவனத்தொல் தயொரிககபபடுகிறைது. இது வங்கியொல் தயொரிககபபடுகிறைது.
2 ர�ொகக ்வபபு என்பது பறறு பககத்தில் பதிவு 

ரசய்யபபடும்.
ர�ொகக ்வபபு வ�வு பககத்தில் பதிவு 
ரசய்யபபடும்.

3 ர�ொகக எடுபபு, வ�வு பககத்தில் பதிவு 
ரசய்யபபடும்.

ர�ொகக எடுபபு பறறுப பககத்தில் பதிவு 
ரசய்யபபடும்.

4 கொவசொ்ை ்வபபு ரசய்தொல் ்வபபு ரசய்த 
�ொளில் பறறு ்வககபபடும்.

கொவசொ்ை ்வபபு ரசய்தொல் கொவசொ்ை 
வசூல் ரசய்த �ொளில் தொன் வ�வு ் வககபபடும்.

5 கொவசொ்ை விடுககும் ரபொழுது விடுத்த �ொளில் 
வ�வு ்வககபபடும்.

விடுத்த கொவசொ்ைககு, வங்கியொல் பணம் 
ரசலுத்திய �ொளில் பறறு ்வககபபடும்.

6 நி்ை அறிவுறுத்தலின்படி வங்கி வசூலித்த 
அல்ைது ரசலுத்திய ரதொ்க வங்கி 
அறிக்கயி்ன சரிபொரத்த பின்பு தொன் பதிவு 
ரசய்யபபடும்.

நி்ை அறிவுறுத்தலின்படி வங்கி வசூலித்த 
அல்ைது ரசலுத்திய ரதொ்க, வசூலித்த 
அல்ைது ரசலுத்திய �ொளில் வங்கியின் ஏட்டில் 
பதிவு ரசய்யபபடும்.

7 குறிபபிட்்ட கொைத்தின் இறுதியில், இருபபுக 
கட்்ட்டபபடும்.

ஒவரவொரு �்டவடிக்கயின் வபொதும் 
இருபபுக கட்்டபபடும்.

8.2 வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல்
ர�ொகக ஏட்டில் உள்ை ஒவரவொரு பதிவும் வங்கி அறிக்கயு்டன் ரபொருந்துவமயொனொல், இ�ணடு 
ஆவணங்களிலும் வங்கி இருபபு ஒவ� ரதொ்கயொக இருககும். ஆனொல் �்்டமு்றையில் இது 
சொத்தியமில்்ை. இ�ணடு இருபபுகளும் ரவவவவறைொக இருந்தொல், அதறகொன கொ�ணங்க்ை 
விைககுவதறகொக ஒரு அறிக்க தயொரிபபது அவசியமொகிறைது. இந்த அறிக்க வங்கிச் சரிககட்டும் 
பட்டியல் என்று அ்ைககபபடுகிறைது. ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிப பத்தியின் இருப்பயும், வங்கி 
அறிக்கயின் இருப்பயும் சரிகட்டி வவறுபொட்டிறகொன கொ�ணங்க்ை ரதொ்கயு்டன் கூறும் ஒரு 
அறிக்கவய வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல். இதன் வி்ைவொக வணிகத்தின் அக ஆவணம் (ர�ொகக 
ஏட்டின் வங்கிப பத்தி) புறை ஆவணத்வதொடு (வங்கி அறிக்க) சரிகட்்டபப்டைொம்.
8.2.1 வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியலின் நெனவ
வங்கி அறிக்க்யயும், ர�ொகக ஏட்டில் உள்ை வங்கி பத்தி்யயும் ஒபபிடுவது முககியமொனது. 
இ�ணடு இருபபுகளும் ரபொருந்தவில்்ைரயன்றைொல், அதறகொன கொ�ணங்க்ை விைககுவதறகு 
சரிகட்டுதல் வத்வபபடுகிறைது. வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியைொனது, �்டவடிக்ககளின் எணணிக்க 
மறறும் வணிகத்தின் வத்வ்யப ரபொறுத்து ஒவரவொரு �ொளும் அல்ைது வொ�ம் ஒரு மு்றை மொதம் 
ஒரு மு்றை தயொரிககபப்டைொம். 

ர�ொகக ஏட்டின் இருபபு / வங்கி 
அறிக்கயின் இருபபு

ர�ொகக ஏட்டின் இருபபு / வங்கி 
அறிக்கயின் இருபபு

வங்கிச் சரிககட்டும் பட்டியலின் வத்வ பின்வருமொறு:
(i)  ர�ொகக ஏட்டின்படியொன வங்கி இருபபும், வங்கி அறிக்கயின் படியொன வங்கி இருபபும் 

வவறுபட்டிருபபதறகொன கொ�ணங்க்ை அ்்டயொைம் கொணுதல்
(ii)  கொவசொ்ைகள் தீரவ்்டவதில் ஏறபடும் கொை தொமதத்்த கண்டறிதல்
(iii)  ர�ொகக ஏட்டின் வங்கி பத்தியின் சரியொன இருபபி்ன கணககி்டல்
(iv) வணிகத்தின் கணககொைரகள் மறறும் வங்கி, நிதியி்ன தவறைொக பயன்படுத்துவ்த 

தடுத்தல்.
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8.3 �பைொகக ஏட்டின் வங்கிப்பத்தியும் வங்கி அறிகனகயும் நவறுபடுவெறகொை கொைணங்கள்
ர�ொகக ஏடு மறறும் வங்கி அறிக்கயிலுள்ை பதிவுகள் வவறுபட்டு இருககும் வபொது, சரிகட்டுதல் 
வத்வபபடுகிறைது. சிை வ��ங்களில் வங்கி இருபபொனது இரு ஏடுகளிலும் சமமொக இருந்தொலும். 
பதிவுகள் ரபொருந்தொமல் இருககைொம். இச்சூழநி்ையிலும் வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல் தயொரிககபப்ட 
வவணடும். வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல் தயொரிககும் முன்பு வவறுபொட்டின் கொ�ணங்க்ை கண்டறிவது 
அவசியமொகிறைது. 
ரபொதுவொக, இவவிரு (ர�ொகக ஏட்டின் வங்கி பத்தி மறறும் வங்கி அறிக்க) ஏடுகளும் பின்வரும் 
கொ�ணங்கைொல் வவறுபடுகிறைது.

(i)  கொை இ்்டரவளி வவறுபொடு – ஒவ� மொதிரியொன இனங்க்ை பல்வவறு கொைகட்்டங்களில்  
 பதிவு ரசய்வது

(ii)  பதிவு ரசய்வதில் ஏறபடும் தவறுகள் - தவறைொக பதிவு ரசய்வதொல் ஏறபடும் வவறுபொடுகள்
(i) கொல இனடபவளி நவறுபொடு

(அ) விடுத்த கொவசொ்ை வங்கியில் ரசலுத்து்கககு முன்னி்ை படுத்தபப்டொதது
(ஆ) வங்கியில் ்வபபு ரசய்த கொவசொ்ை வசூலித்து வ�வு ்வககபப்டொதது 
(இ) வங்கி விதித்த கட்்டணம், வங்கிகக்டன் மீது வட்டி மறறும் வமல்வ்�பபறறு மீதொன வட்டி
(ஈ) வங்கி வசூல் ரசய்த வட்டி மறறும் பங்கொதொயம்
(உ) கொவசொ்ை மறறும் மொறறுச் சீட்டுகள் மறுககபபடுதல்
(ஊ) வொடிக்கயொைர வ��டியொக வங்கியில் பணம் ரசலுத்தியது
(எ) வங்கி வ��டியொக மறறைவரகளுககு பணம் ரசலுத்துவது
(ஏ) வங்கி வசூலித்த இ�சீது மீதொன ர�ொககம்

(ii) பதிவு பசயவதில் ஏறபடும் ெவறுகள்
(அ)  வணிகம், ர�ொகக ஏட்டில் �்டவடிக்கக்ை தவறைொக பதிவு ரசய்தல்
(ஆ)  வங்கி �்டவடிக்கக்ை தவறைொக பதிவு ரசய்தல்

8.3.1 கொல இனடபவளி நவறுபொடு
(அ) விடுத்ெ கொநசொனல வங்கியில் பசலுத்துனகககு முன்னினலப் படுத்ெப்படொெது
வணிகம் கொவசொ்ை விடுககும் ரபொழுது வணிகம் அத்ன உ்டனடியொக ர�ொகக ஏட்டின் வ�வு பககத்தில் 
பதிவு ரசய்யும். ஆனொல், இந்�்டவடிக்க வங்கி  அறிக்கயில் அவத �ொளில் பதிவு ரசய்யபப்டொமலிருககைொம். 
இது வங்கியில் முன்னி்ைபடுத்திய பின்புதொன் வங்கி அறிக்கயில் பதிவு ரசய்யபபடும்.
உதொ�ணம்: ‘X’ நிறுவனத்தின் ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிபபத்தியும், வங்கி அறிக்கயும் ` 20,000 
இருப்பக கொட்டியது. ‘X’ நிறுவனமொனது ‘Y’ என்றை நிறுமத்திறகு 27 மொரச் 2017 அன்று ` 10,000 
மதிபபுள்ை கொவசொ்ை்ய விடுத்தது. அதனொல் 27 மொரச் 2017 அன்று ‘X’ நிறுவனத்தின் ர�ொகக 
ஏட்டில் ` 10,000 வ�வு ்வககபபட்்டது. ஆனொல், கொவசொ்ையொனது 2 ஏப�ல் 2017ம் �ொைன்று தொன் 
வங்கியில் முன்னி்ைபபடுத்தபபட்்டது. ஒரு வவ்ை 31 மொரச் 2017 அன்று வங்கி அறிக்கயி்ன 
அனுபபுவமயொனொல், அது இந்த �்டவடிக்கயி்ன ரகொணடிருககொது. அதன் வி்ைவொக,   ர�ொகக 
ஏட்டின் இருபபுககும் வங்கி அறிக்கயின்படியொன இருபபுககும் ̀  10,000 வவறுபொடு இருககும். இதனொல்,

வங்கி அறிகனகயின் இருப்பு (` 20,000) 
பைொகக ஏட்டின் இருப்னபவிட அதிகம்

பைொகக ஏட்டின் இருப்பு (` 10,000)  வங்கி 
அறிகனகயின் இருப்னபவிட குன்றவு

(ஆ) வங்கியில் வசூலுககு அனுப்பிய கொநசொனல வசூலித்து வைவு னவககப்படொெது
கொவசொ்ை வங்கியில் ்வபபு ரசய்யபபடும் ரபொழுது ர�ொகக ஏட்டில் அவத �ொளில் பறறு ்வககபபடும். 
ஆனொல், இது வங்கி அறிக்கயில் அவத �ொளில் வதொன்றைொமல் இருககைொம். ஏரனனில், கொவசொ்ை 
வசூைொன பின்புதொன் வங்கி அறிக்கயில் பதிவு ரசய்யபபடும்.
உதொ�ணம்: ‘x’ நிறுவனத்தின் ர�ொகக ஏடும் வங்கி அறிக்கயும் ` 20,000 இருபபொகக கொட்டியது. ‘x’ 
நிறுவனம், 2016 மொரச் 25 அன்று ABC நிறுவனத்தி்டமிருந்து ̀  5,000 றகொன  கொவசொ்ை்யப ரபறறைது.  
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அவத �ொளில் ‘x’ நிறுவனம் தனது ர�ொகக ஏட்டில் ` 5,000 பறறு ்வத்தது. ஆனொல், வங்கியொனது 
அககொவசொ்ைககொன ரதொ்க்ய ABC நிறுவனத்தின் வங்கியிலிருந்து ரபறறை பின்னவ� ‘x’ 
நிறுவனத்தின் கணககில் வ�வு ்வககும். வொடிக்கயொைர (‘x’ நிறுவனம்) கொவசொ்ை்ய ்வபபு 
ரசய்வதறகும் அககொவசொ்ை்ய வங்கி வசூலிபபதறகும் இ்்டவயயொன கொை இ்்டரவளி்ய இது 
கொட்டுகிறைது, இதன் வி்ைவொக,

பைொகக ஏட்டின் இருப்பு  (` 25,000) வங்கி 
அறிகனகயின் இருப்னபவிட அதிகம்

வங்கி அறிகனகயின் இருப்பு  (` 20,000) 
பைொகக ஏட்டின் இருப்னபவிட குன்றவு

(இ) வங்கிக கட்டணம், வங்கிக கடன் மீெொை வட்டி மறறும் நமல்வனைப்பறறு மீெொை வட்டி
வங்கி, தனது வொடிக்கயொைரகளின் கணககி்ன ப�ொமரிபபதறகொன ரசைவுக்ை ஈடுகட்்ட வவணடும். 
அதனொல், வங்கிக கட்்டணம் வணிகத்தின் கணககில் பறறு ்வககபபடுகிறைது. வமலும் வணிகம், 
வங்கியி்டம் க்டன் ரபறறிருந்தொவைொ அல்ைது வமல்வ்�பபறறு இருந்தொவைொ அ்வ மீதொன வட்டியும் 
வணிகத்தொல் ரகொடுககபப்ட வவணடும். வங்கிக கட்்டணம் மறறும் வட்டிககொன பதிவுகள் வங்கி 
அறிக்கயில் பதியபபடும். ஆனொல், வங்கி அறிக்க்ய வணிகம் ரபறறை பின்னவ� ர�ொகக ஏட்டில் 
இ்வகள் பதிவு ரசய்யபபடும். அதுவ்� வங்கி அறிக்க்ய வி்ட ர�ொகக ஏடு அதிக இருப்பக கொட்டும்.
உெொைணம்: 2017 மொரச் 1ஆம் �ொைன்்றைய ர�ொகக ஏடு மறறும் வங்கி அறிக்கயின் ஆ�ம்ப இருபபு  
` 7,000.  வங்கி, மொரச் 27, 2017 அன்று வங்கி கட்்டணமொக ` 300 பறறு ரசய்தது. ஆனொல் ர�ொகக 
ஏட்டில் அவத �ொளில் அதறகொன பதிவு இல்்ை.  இதன் வி்ைவொக, 

பைொகக ஏட்டின் இருப்பு (` 7,000) வங்கி 
அறிகனகயின் இருப்னபவிட அதிகம்

வங்கி அறிகனகயின் இருப்பு (` 6,700) 
பைொகக ஏட்டின் இருப்னபவிட குன்றவு

(ஈ) வங்கி வசூல் பசயெ வட்டி மறறும் பங்கொெொயம்
வொடிக்கயொைரின் பங்கு முதலீட்டின் மீதொன பங்கொதொயம் மறறும் எந்த ஒரு முதலீடுகளின் மீதொன 
வட்டியும் வங்கியொல் வசூலிககபப்டைொம். வசூைொன �ொைன்று இவவிவ�ங்கள் வங்கி அறிக்கயில் 
பதியபபடும். ஆனொல் வங்கி அறிக்கயி்ன வொடிக்கயொைர ரபறறை பிறைவக இவவிவ�ம் ர�ொகக ஏட்டில் 
பதிவு ரசய்யபபடும். அதுவ்� வங்கி அறிக்க்ய வி்ட ர�ொகக ஏடு கு்றைவொன இருப்பவய கொட்டும்.
உெொைணம்: ர�ொகக ஏடு மறறும் வங்கி அறிக்கயின் படியொன இருபபு ` 15,000, வங்கி வசூலித்த 
பங்கொதொயம் ` 1,000. இதன் வி்ைவொக வங்கி அறிக்கயின் படியொன இருபபு ` 16,000 ஆக 
உயரந்துள்ைது. மொறைொக, வொடிக்கயொைர இத்தகவ்ை அறிந்து அ்த பதிவு ரசய்யும் வ்� ர�ொகக 
ஏட்டின் இருபபு ` 1,000 கு்றைந்வத கொணபபடும். இதன் வி்ைவொக,

வங்கி அறிகனகயின் இருப்பு (` 16,000) 
பைொகக ஏட்டின்  இருப்னபவிட அதிகம்

பைொகக ஏட்டின் இருப்பு  (` 15,000) 
வங்கி அறிகனகயின் இருப்னபவிட குன்றவு

(உ) கொநசொனல மறறும் மொறறுச் சீட்டுகள் மறுககப்படுெல்
ரவளி ஆட்களி்டமிருந்து கொவசொ்ை ரபறைபபட்டு அத்ன வங்கிககு வசூலுககொக அனுபபபபடும்வபொது 
ர�ொகக ஏட்டில் பறறு ்வககபபடும். இககொவசொ்ையொனது மறுககபபட்்டொல், ரவளிஆட்களின் 
வங்கியி்டமிருந்து, அபபணத்்த வசூலிகக வங்கியொல் இயைொது. எனவவ, இது வங்கி அறிக்கயில் 
வ�வு ரசய்யபபடுவதில்்ை.  இதன் வி்ைவொக இ�ணடு ஏடுகளும் வவறுபட்டு இருககும்.  
ரபறுதறகுரிய மொறறுச்சீட்டி்ன தள்ளுபடி ரசய்யும் வபொது, ர�ொகக ஏட்டில் பறறுப பககத்திலும் வங்கி 
ஏட்டில் வ�வு பககத்திலும் பதியபபடுகிறைது. ரபறுதறகுரிய மொறறுச்சீட்டி்ன எழுதப ரபறறைவரி்டம் ரசலுத்தி 
அதறகொன ரதொ்க்ய வங்கியொல் ரபறைவில்்ை என்றைொல் ஏறகனவவ ரசய்த வ�வுபபதிவி்ன 
�த்து ரசய்யும் விதமொக அது வங்கியொல் பறறு ்வககபபடுகிறைது. ஆனொல், வொடிக்கயொைர வங்கி 
அறிக்கயி்ன ரபறறை பின்புதொன் ர�ொகக ஏட்டில் வ�வு ்வககபபடும். அவவொறு, மறுககபபடும்வபொது 
வங்கி ஒரு குறிபபிட்்ட கட்்டணத்்த வசூலிககைொம். 
உெொைணம்: 2017 ஜனவரி 1 ல் ர�ொகக ஏடு மறறும் வங்கி அறிக்கயின் ஆ�ம்ப இருபபு ` 5,000.  2017 
ஜனவரி 25 ல் வணிகம் ` 1,000 மதிபபுள்ை கொவசொ்ை்ய ்வபபு ரசய்ததது மறுககபபட்்டது.  ர�ொகக 
ஏட்டில் அந்த �்டவடிக்கககொன எந்த பதிவும் அன்்றைய வததியில் ரசய்யபப்டவில்்ை. இதன் வி்ைவொக,
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பைொகக ஏட்டின் இருப்பு  (` 6,000) 
வங்கி அறிகனகயின் இருப்னபவிட அதிகம்

வங்கி அறிகனகயின் இருப்பு  (` 5,000) 
பைொகக ஏட்டின் இருப்னபவிட குன்றவு

(ஊ) வொடிகனகயொளர் ந�ைடியொக வங்கியில் பணம் பசலுத்தியது
சிை சமயங்களில் வணிகத்தின் க்டனொைரகள் அல்ைது வொடிக்கயொைரகள் வ��டியொக வணிகத்தின் 
வங்கி கணககில் பணம் ரசலுத்துவது உணடு. இது வ��டியொக வங்கி கி்ைககு ரசன்று ர�ொககம் 
ரசலுத்துவது (வதசிய மின்னணு பணப பரிமொறறைம் – NEFT, நிகழ வ�� ரமொத்த தீரவகம் – RTGS 
உட்ப்ட), அல்ைது பறறு அட்்்ட அல்ைது க்டன் அட்்்ட மூைமொக அல்ைது பணம் ்வபபு இயந்தி�ம் 
மூைமொக ர�ொககத்்தச் ரசலுத்துவது அல்ைது இ்ணயவழி வங்கி பரிமொறறைம் மூைம் ரசலுத்துதல் 
வபொன்றை்வக்ை உள்ை்டககும். இ்வ வங்கியரின் ஏட்டில் வ�வு ்வககபபடும். ஆனொல், 
வொடிக்கயொைர வங்கி அறிக்க்யப ரபறறை பின்புதொன் ர�ொகக ஏட்டில் பதிவு ரசய்வொர.  அதுவ்� 
ர�ொகக ஏ்டொனது வங்கி அறிக்க்ய வி்ட கு்றைவொன இருப்பவய கொட்டும்.
உெொைணம்: 2017 ஜனவரி 1 ம் �ொள்  ர�ொகக ஏட்டின் இருபபும் வங்கி அறிக்கயின்  இருபபும் 
ஒவ� இருபபொக  ` 10,000 கொட்டியது. ஜனவரி 22 அன்று வணிகத்தின் வங்கி கணககில் க்டனொளி 
ஒருவர வ��டியொக  ` 5,000 ரசலுத்தினொர. ஆனொல், ர�ொகக ஏட்டில் அன்்றைய வததியில் எந்த பதிவும் 
ரசய்யபப்டவில்்ை. இதன் வி்ைவொக,

வங்கி அறிகனகயின் இருப்பு (` 15,000) 
பைொகக ஏட்டின்  இருப்னபவிட அதிகம்

பைொகக ஏட்டின் இருப்பு  (` 10,000) 
வங்கி அறிகனகயின் இருப்னபவிட குன்றவு

(எ) வங்கி, ந�ைடியொக மற்றவர்களுககு பணம் பசலுத்துவது
சிை சமயங்களில் வங்கி தனது வொடிக்கயொைரின் முகவ�ொக, வொடிக்கயொைர சொரபொக கொபபீட்டு 
மு்னமம், க்டன் மீதொன தவ்ண வபொன்றைவற்றை ரசலுத்துவதறகு அறிவுறுத்தபப்டைொம்.  
இதுவபொன்றை சமயங்களில், வங்கி அறிக்கயில் பறறு ்வககபபடுகிறைது. ஆனொல் வொடிக்கயொைர 
வங்கி அறிக்க்ய ரபறறை பின்புதொன் ர�ொகக ஏட்டில் பதிவு ரசய்வொர. அதுவ்� ர�ொகக ஏடு வங்கி 
அறிக்க்யவி்ட அதிகமொன இருப்பக கொட்டும். 
உெொைணம்: 2017 மொரச் 1 ஆம் �ொள்  ர�ொகக ஏட்டின் இருபபும், வங்கி அறிக்கயின்  இருபபும் ஒவ� 
ரதொ்கயொக  ̀  12,000 கொட்டியது. ஆனொல், வங்கி தனது வொடிக்கயொைரின் நி்ை அறிவுறுத்தலின்படி 
2017 மொரச் 18 இல் கொபபீட்டு மு்னமமொக  ` 2,000 ரசலுத்தியது. ஆனொல் ர�ொகக ஏட்டில் அன்்றைய 
வததியில் எந்த பதிவும் ரசய்யபப்டவில்்ை. இதன் வி்ைவொக,

பைொகக ஏட்டின் இருப்பு  (` 12000) 
வங்கி அறிகனகயின் இருப்னபவிட அதிகம்

வங்கி அறிகனகயின் இருப்பு (` 10,000) 
பைொகக ஏட்டின் இருப்னப விட குன்றவு

(ஏ) வங்கி வசூலித்ெ இைசீது
வணிகம் ச�ககுக்ை விறப்ன ரசய்யும்வபொது, இ�சீது வங்கி வொயிைொக அனுபபபபடும். வங்கி அந்த 
ரதொ்க்ய வசூல் ரசய்தவு்டன் வங்கி ஏடுகளில் வ�வு ் வககபபடும்.  ஆனொல், வணிகம் அதன் வங்கி 
அறிக்க்ய ரபறறை பின்புதொன் ர�ொகக ஏட்டில் பதிவு ரசய்யும். அதுவ்� வங்கி அறிக்கயொனது 
ர�ொகக ஏட்்்டவி்ட அதிகமொன இருப்பவய கொட்டும்.

வங்கி அறிகனகயின் இருப்பு            
பைொகக ஏட்டின் இருப்னபவிட அதிகம்

பைொகக ஏட்டின்  இருப்பு வங்கி   
அறிகனகயின் இருப்னபவிட குன்றவு  

8.3.2 பதிவு பசயவதில் ஏறபடும் ெவறுகள்
(அ) வணிகம், பைொகக ஏட்டில் �டவடிகனககனள ெவ்றொகப பதிவு பசயெல்
சிை சமயங்களில், ர�ொகக ஏடுகளில் பதிவு ரசய்யும் வபொது தவறுகள் வ�ரவதுணடு.  உதொ�ணமொக, 
கொவசொ்ை ்வபபு ரசய்தது அல்ைது விடுத்தது ரதொ்டரபொன �்டவடிக்கக்ைப பதிவு ரசய்யொமல் 
விடுவது அல்ைது தவறைொகப பதிவு ரசய்வது, தவறைொக இருபபுககட்டுவது, வபொன்றை்வயொகும்.  
இதுவபொன்றை நிகழவுகளில், வங்கி அறிக்கயின் படியொன இருபபுககும் ர�ொகக ஏடுகளின் படியொன 
இருபபுககும் வவறுபொடுகள் இருககும் என்பது ரதளிவொகத் ரதரிகிறைது.
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உெொைணம்: கொவசொ்ைப ரபறறைது ̀  10,000, ர�ொகக ஏட்டில் பதிவு ரசய்யபப்டவில்்ை. ஆனொல், அ்த 
வங்கியில் ரசலுத்தபபட்்டது. இதன் வி்ைவொக. பணத்்த வசூலித்தவு்டன் வங்கி அறிக்கயின் 
படியொன இருபபொனது ` 10,000 அதிகமொக இருககும்.
(ஆ) வங்கியர் �டவடிகனககனள ெவ்றொகப பதிவு பசயெல்
சிை சமயங்களில், வங்கியரின் ஏடுகளில் தவறுகள் நிகழவதுணடு. எடுத்துககொட்்டொக, கொவசொ்ை 
்வபபு ரசய்தது ரதொ்டரபொன �்டவடிக்கக்ை பதிவு ரசய்யொமல் விடுவது அல்ைது தவறைொக பதிவு 
ரசய்வது மறறும் தவறைொக இருபபுக கட்டுவது.  இதுவபொன்றை நிகழவுகைொல், வங்கி அறிக்கயின் 
படியொன இருபபுககும் ர�ொகக ஏடுகளின் படியொன இருபபுககும் வவறுபொடுகள் இருககும் என்பது 
ரதளிவொகத் ரதரிகிறைது. 
உெொைணம்: வங்கியில் ்வபபு ரசய்த கொவசொ்ை ` 50,000, வங்கியொல் ` 15,000 என தவறைொகப 
பதிவி்டபபட்்டது.  இது ர�ொகக ஏட்டின் இருபபுககும், வங்கி அறிக்கயின் இருபபுககும் ̀  35,000  ககொன 
வவறுபொட்்்ட ஏறபடுத்தும். 
வவறுபொடுகளின் அடிபப்்டயில், பின்வரும் சூைல்க்ைச் சுருககமொக கூறைைொம்.
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சூழ்நின
லகள் 

1. வங்கியில் ரசலுத்திய ரதொ்க   
வங்கியொல் வ�வு ்வககபப்டொதது
2. ர�ொகக ஏட்டில் பதிவு  
ரசய்யபப்டொத்வ  
அ) வங்கி கட்்டணம் மறறும் வட்டி
ஆ) மறுககபபட்்ட கொவசொ்ை    
இ) வங்கியொல் வ��டியொக 
மறறைவரகளுககு ரசலுத்திய ரதொ்க
ஈ) வங்கி அறிக்கயில் பறறு 
்வககபபட்்டது 
3. ர�ொகக ஏட்டில் அல்ைது வங்கி 
அறிக்கயில் வமறரகொண்ட தவறைொன 
பதிவொல் ர�ொகக ஏட்டில் ஏறபடும் 
அதிகமொன இருபபுககொன  கொ�ணங்கள்

1. விடுத்த கொவசொ்ை 
முன்னி்ைபபடுத்தபப்டொதது
2. ர�ொகக ஏட்டில் பதிவு ரசய்யபப்டொத்வ
 அ) வங்கி வசூலித்த வட்டி மறறும் 
பங்கொதொயம்
  ஆ) வொடிக்கயொைர வ��டியொக வங்கியில் 
ரசலுத்தியது
  இ) வொடிக்கயொைர சொரபொக வங்கி 
வசூலித்த இ�சீது மீதொன ரதொ்க
3. ர�ொகக ஏட்டில் அல்ைது வங்கி 
அறிக்கயில் வமறரகொண்ட தவறைொன 
பதிவொல் ர�ொகக ஏட்டில் ஏறபடும் கு்றைவொன 
இருபபுககொன  கொ�ணங்கள்

8.4 வங்கிச் சரிககட்டும் பட்டியல் ெயொரித்ெல்
ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிபபத்தியும், வங்கி அறிக்கயும் வவறுபடுவதறகொன கொ�ணங்க்ை அ்்டயொைம் 
கண்டபின், கீழககண்ட வழிகளில் சரிகட்்டைொம்.
வங்கிச் சரிககட்டும் பட்டியைொனது ர�ொகக ஏட்டின் படியொன இருபபு அல்ைது வங்கி அறிக்கயின் 
படியொன இருப்ப ரதொ்டககமொகக ரகொணடு தயொரிககைொம். இது ர�ொகக ஏட்டின் படியொன 
இருப்ப ரதொ்டககமொக ரகொணடு தயொரிககபபடுமொயின், வங்கி அறிக்கயின் படியொன இருபபு மீது 
�்டவடிக்ககளின் பொதிபபு என்ன என்ப்த கண்டறிய வவணடும். இதுவவ, வங்கி அறிக்கயின் 
படியொன இருப்பக ரகொணடு தயொரிககபபடுமொயின், ர�ொகக ஏடுகளின் படியொன இருபபு மீது 
�்டவடிக்ககளின் பொதிபபு என்ன என்ப்த கண்டறிய வவணடும்.

சரிகட்டும் பட்டியல் ரவவவவறு மொதங்களில் தயொரிககபபட்்டொல் சரிகட்டும் பட்டியல் 
தயொரிககும் முன்பு ர�ொகக ஏட்டி்னச் சரிகட்டுவது கட்்டொயமன்று. ஆனொல் 
வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல் கணககொணடின் இறுதியிவைொ அல்ைது நிதியொணடின் 
இறுதியிவைொ தயொரிககபபடுமொயின் இருபபுநி்ைககுறிபபில் சரியொன வங்கி இருப்ப 

ரகொணடிருககும் வ்கயில் ர�ொகக ஏட்டி்ன சரி ரசய்தல் வவணடும்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

ர�ொகக ஏடு மறறும் வங்கி அறிக்க ரபொருந்தொமலிருபபதறகொன கொ�ணங்கள் ரகொடுத்திருககும்வபொது, 
ஒரு ஏட்டின் (ர�ொகக ஏடு/வங்கி அறிக்க) இருபபொனது மறரறைொரு ஏட்டின் (ர�ொகக ஏடு/வங்கி 
அறிக்க) இருபவபொடு ஒபபீடு ரசய்யும் வபொது கூடுதைொகவவொ, கு்றைவொகவவொ இருககைொம்.
வங்கி சரிகட்டும் பட்டியல் கீழககண்ட இ�ணடு மு்றைகளில் தயொரிககபப்டைொம்.
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(அ) இருபபு ரவளிபபடுத்துதல் மு்றை (ஆ) கூட்்டல் மறறும் கழித்தல் மு்றை

8.4.1 இருப்பு பவளிபபடுத்துெல் முன்ற
ர�ொகக ஏட்டின் படி இருபபு அல்ைது வங்கி அறிக்கயின் படியொன இருபபு ரகொடுத்திருபபின்:
படிவம்

______________ �ொளன்ன்றய வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல்
விவைம்  `  ` 

ர�ொகக ஏட்டின் படி இருபபு
கூட்டுக: 
வங்கி அறிக்கயின் படியொன இருபபி்னக கூட்்டககூடிய �்டவடிக்ககள் --------- ---------
கழிகக: 
வங்கி அறிக்கயின் படியொன இருபபி்னக கு்றைககககூடிய 
�்டவடிக்ககள்

 
---------

 
---------

வங்கி அறிக்கயின் படி இருபபு ---------

வமவை உள்ை பட்டியல் விரிவொக கீவைக ரகொடுககபபட்டுள்ைது.
______________ �ொளன்ன்றய வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல்

விவைம்  `  ` 

ர�ொகக ஏட்டின் படி இருபபு (சொதகமொன இருபபு)
கூட்டுக:

1.  கொவசொ்ைகள் விடுத்த்வ ரசலுத்து்கககு 
முன்னி்ைபபடுத்தப்டொத்வ

2.  வங்கி அறிக்கயில் மட்டும் வ�வு ்வககபபட்்ட
  (அ) வங்கி அளித்த வட்டி
  (ஆ) பங்கொதொயம் மறறும் பிறை வருமொனங்கள்
  (இ) வொடிக்கயொைர வ��டியொக வங்கியில் ரசலுத்தியது
3. ர�ொகக ஏடு / வங்கி அறிக்கயில் ஏறபட்்ட தவறைொன பதிவொல் 

வங்கி அறிக்கயின் படியொன இருபபி்ன அதிகரிககச் 
ரசய்யும் �்டவடிக்ககள் 

 
xxx

xxx
xxx
xxx

 
xxx

xxx

 
xxx
xxx

கழிகக:
 1. வங்கியில் ்வபபு ரசய்த கொவசொ்ை வ�வு ்வககபப்டொதது
 2. மறுககபபட்்ட கொவசொ்ை ர�ொகக ஏட்டில் பதிவு    
        ரசய்யபப்டொதது
 3. வங்கி அறிக்கயில் மட்டும் பறறு ்வககபபட்்ட்வ
  (அ) பறறு ்வககபபட்்ட வட்டி
  (ஆ) நி்ை அறிவுறுத்தலின்படி வங்கி ரசலுத்திய கொபபீட்டு 
 மு்னமம், தவ்ணத் ரதொ்க மறறும் பிறை ரசைவுகள்
  (இ) வங்கி வ��டியொகச் ரசலுத்தியது

4. வங்கி அறிக்க / ர�ொகக ஏட்டில் ஏறபட்்ட தவறைொன பதிவொல் 
வங்கி அறிக்கயின் படியொன இருபபி்ன கு்றையச் 
ரசய்யும் �்டவடிக்ககள்

xxx
 

xxx
 

xxx
 

xxx
xxx

 
xxx xxx

வங்கி அறிக்கயின் படி இருபபு xxx
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ர�ொகக ஏட்டின் படியொன பொதகமொன இருபபு ரதொ்டககமொக இருந்தொல் வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல் 
எதிர மு்றையில் தயொரிககபப்ட வவணடும். அதொவது, சொதக இருபபின் ரபொழுது கூட்்டபப்ட 
வவணடிய்வக்ை கழிககவும், கழிககபப்ட வவணடிய்வக்ை கூட்்டவும் வவணடும்.
முன்னர அளித்த விைககங்களின் அடிபப்்டயில், கீழககண்ட அட்்டவ்ண தயொரிககபபட்டிருககிறைது. 
இது இருபபு ரவளிபபடுத்தும் மு்றையில் வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல் தயொரிபபதில் உதவியொக இருககும். 
கூட்்டல் மறறும் கழித்தலுககுபின் கி்்டககும் இறுதி இருபபு மறரறைொரு ஏடு கொட்டும் இருபபொக அ்மயும். 

வ. 
எ. நவறுபொட்டிறகொை 

கொைணங்கள்

பைொகக 
ஏட்டின் படி 
சொெகமொை 

இருப்பு (பறறு)

பைொகக 
ஏட்டின் படி 
பொெகமொை 

இருப்பு (வைவு)

வங்கி 
அறிகனகயின் 
படி சொெகமொை 
இருப்பு (வைவு)

வங்கி 
அறிகனகயின் படி 
பொெகமொை இருப்பு 

(பறறு)
1 விடுத்த கொவசொ்ை 

வங்கியில் முன்னி்ைப 
படுத்தப்டொதது

கூட்டுக கழிகக கழிகக கூட்டுக

2 வொடிக்கயொைர 
வ��டியொக வங்கியில் 
ரசலுத்திய கொவசொ்ை

கூட்டுக கழிகக கழிகக கூட்டுக

3 வ��டியொக வங்கி 
வசூலித்த வருமொனம் கூட்டுக கழிகக கழிகக கூட்டுக

4 ர�ொகக ஏட்டில் ரசய்த 
தவறைொன வ�வு கூட்டுக கழிகக கழிகக கூட்டுக

5 ர�ொகக ஏட்டின் பறறு 
பககத்தில் வங்கிப 
பத்தியில் ரசய்த 
கு்றைவொன கூடுதல் 
(ரமொத்தம்)

கூட்டுக கழிகக கழிகக கூட்டுக

6 ர�ொகக ஏட்டின் வ�வு 
பககத்தில் வங்கிப 
பத்தியில் ரசய்த 
மி்கயொன கூடுதல் 
(ரமொத்தம்)

கூட்டுக கழிகக கழிகக கூட்டுக

7 வங்கி வ��டியொக 
வசூலித்த ரபறுதறகுரிய 
மொறறுச்சீட்டு

கூட்டுக கழிகக கழிகக கூட்டுக

8 வங்கியில் ரசலுத்திய 
கொவசொ்ை வ�வு 
்வககபப்டொதது

கழிகக கூட்டுக  கூட்டுக கழிகக

9 நி்ை அறிவுறுத்தலின் 
படி வங்கி ரசலுத்திய 
ரசைவுகள்

கழிகக கூட்டுக  கூட்டுக கழிகக

10 வங்கி பறறு ்வத்த 
வங்கிக கட்்டணம் கழிகக கூட்டுக  கூட்டுக கழிகக

11 வங்கி பறறு ்வத்த 
பொதுகொபபு ரபட்்டக 
வொ்ட்க

கழிகக கூட்டுக  கூட்டுக கழிகக
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12 ர�ொகக ஏட்டில் 
வமறரகொள்ைபபட்்ட 
தவறைொன பறறு

கழிகக கூட்டுக  கூட்டுக கழிகக

13 வங்கி அறிக்கயில் 
வமறரகொண்ட தவறைொன 
பறறு

கழிகக கூட்டுக  கூட்டுக கழிகக

14 ர�ொகக ஏட்டின் பறறு 
பககத்தில் வங்கிப 
பத்தியில் ரசய்த மி்க 
கூடுதல் (ரமொத்தம்)

கழிகக கூட்டுக  கூட்டுக கழிகக

15 ர�ொகக ஏட்டின் வ�வு 
பககத்தில் வங்கி 
பத்தியில் ரசய்த கு்றை 
கூடுதல் (ரமொத்தம்)

கழிகக கூட்டுக  கூட்டுக கழிகக

16 வங்கி வமல்வ்�பபறறு 
மீதொன வட்டி கழிகக கூட்டுக  கூட்டுக கழிகக

17 இறுதி இருபபு வினட
வ�ரம்றையொக 
இருந்தொல் (+)
வங்கி 
அறிக்கயின் 
படி சொதகமொன 
இருபபு (வ�வு) 
என்றும் 
எதிரம்றையொக 
இருந்தொல் (-)
வங்கி 
அறிக்கயின் 
படி பொதகமொன 
இருபபு (பறறு) 
எனவும் ரகொள்ை 
வவணடும்.

வினட
வ�ரம்றையொக 
இருந்தொல் 
(+) வங்கி 
அறிக்கயின் 
படி பொதகமொன 
இருபபு (பறறு) 
என்றும் 
எதிரம்றையொக 
இருந்தொல் (-)  
வங்கி 
அறிக்கயின் 
படி சொதகமொன 
இருபபு  
(வ�வு) எனவும் 
கருத வவணடும்.

வினட
வ�ரம்றையொக 
இருந்தொல் (+) 
ர�ொகக ஏட்டின் 
படி சொதகமொன 
இருபபு (பறறு) 
என்றும் 
எதிரம்றையொக 
இருந்தொல்  
 ர�ொகக ஏட்டின் 
படி பொதகமொன 
இருபபு (வ�வு) 
என்றும் ரகொள்ை 
வவணடும்.

வினட
வ�ரம்றையொக 
இருந்தொல் (+) 
ர�ொகக ஏட்டின் படி 
பொதகமொன இருபபு 
(வ�வு) என்றும் 
எதிரம்றையொக 
இருந்தொல் (-) 
ர�ொகக ஏட்டின் படி 
சொதகமொன இருபபு 
(பறறு) என்றும் 
கருத வவணடும்.

 மொணவர் பசயல்பொடு 

சிந்ெனைககு: ர�ொகக ஏட்டின் பறறு பகக பதிவுகள் வங்கி அறிக்கயின் வ�வு  பககத்தில் 
பதியபபடுவது வபொை, ர�ொகக ஏட்டின் வ�வு பகக பதிவுகள் வங்கி அறிக்கயின் பறறு பககத்தில் 
பதியபபடும் என்ப்த நி்னவில் ரகொள்ைவும். இ்த மனதில் நிறுத்தி, கீழககண்டவற்றை பறறி 
சிந்திககவும்.
வங்கி அறிக்கயின் படியொன இருபபி்ன அடிபப்்டயொகக ரகொணடு ர�ொகக ஏட்டின் இருப்ப 
கண்டறிய வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டிய்ை தயொரிகக முடியுமொ? வங்கி அறிக்கயின் படியொன 
இருபபி்ன அடிபப்்டயொகக ரகொணடு மொதிரி வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டிய்ை தயொர ரசய்க.
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பைொகக ஏட்டின் படி இருப்பு அல்லது வங்கி அறிகனகயின் படி இருப்பு பகொடுககப்பட்டிருககும் 
நபொது
எடுத்துககொட்டு 1: (பைொகக ஏட்டின் படி சொெகமொை இருப்பு பகொடுககப்பட்டிருககும் நபொது)

கீழகண்ட தகவல்களிலிருந்து 2017 மொரச் 31, ஆம் �ொைன்்றைய வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல் தயொர 
ரசய்து வங்கி அறிக்கயின் படியொன இருபபி்னக கண்டறியவும்.

விவ�ம் ` 

(i) வங்கியில் ்வபபு ரசய்த கொவசொ்ை வசூலித்து வ�வு ்வககபப்டொதது 500

(ii) விடுத்த கொவசொ்ை ரசலுத்து்கககு இதுவ்� முன்னி்ைப படுத்தபப்டொதது 1,000

(iii) வங்கியொல் பிடித்தம் ரசய்யபபட்்ட வட்டி 100

(iv) நி்ை அறிவுறுத்தலின்படி வங்கி ரசலுத்திய வொ்ட்க 200

(v) ர�ொகக ஏட்டின் படி இருபபு 300

தீர்வு
2017 மொர்ச் 31-ஆம் �ொளன்ன்றய வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல்

விவைம்  `  ` 

ர�ொகக ஏட்டின் படி இருபபு  300

கூட்டுக:
 விடுத்த  கொவசொ்ை  இதுவ்� ரசலுத்து்கககு   
 முன்னி்ைப படுத்தபப்டொதது

 
1,000

   1,300 

கழிகக: ்வபபு ரசய்த கொவசொ்ை வசூலித்து வ�வு    
 ்வககபப்டொதது

 
500 

 

 வங்கியொல் பிடித்தம் ரசய்யபபட்்ட வட்டி 100  

 நி்ை அறிவுறுத்தலின் படி வங்கி ரசலுத்திய வொ்ட்க 200 800 

வங்கி அறிக்கயின் படி இருபபு 500

 மொணவர் பசயல்பொடு 
சிந்ெனைககு: வமவை கண்ட எடுத்துககொட்டில், ர�ொகக ஏட்டின் இருபபு பொதகமொனதொக இருபபின் 
வங்கி அறிக்கயின் படியொன இருபபு என்னவொக இருககும்?

எடுத்துககொட்டு 2

ரசந்தொம்� நிறுவனத்தின் 2018 மொரச், 31-ஆம் �ொைன்்றைய ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிபபத்தியொனது  
` 40,200 பறறிருப்பக கொட்டியது. ர�ொகக ஏட்்்டயும், வங்கி அறிக்க்யயும் ஆய்வு ரசய்தவபொது 
கீழகண்ட விவ�ங்கள் கண்டறியபபட்்டன:

(அ) 2018 மொரச், 29 அன்று வங்கியில் ` 2,240 ககுச் ரசலுத்திய கொவசொ்ை 2018 ஏப�ல்  
4 அன்றுதொன் வங்கியொல் வ�வு ்வககபபட்்டது.

(ஆ) இ்ணய வங்கி வொயிைொக ரசலுத்திய ` 180 ர�ொகக ஏட்டில் இ�ணடு மு்றை பதியபபட்்டது.
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(இ) ` 500 மதிபபுள்ை கொவசொ்ை நிறுவனம் ரசலுத்தவவணடிய க்டனுககொக விடுககபபட்டு ர�ொகக 
ஏட்டில் 2018 மொரச், 31-ககு முன்னர பதியபரபறறைது. ஆனொல், அந்�ொள்வ்� வங்கியில் 
ரசலுத்து்கககு முன்னி்ைப படுத்தபப்டவில்்ை

(ஈ) 2018 மொரச், 30 அன்று `2,000 மதிபபுள்ை கொவசொ்ை ர�ொகக ஏட்டில் வங்கியில் 
ரசலுத்தபபட்்டதொக பதிவு ரசய்யபபட்்டது. ஆனொல், வங்கி அறிக்கயில் 2018 ஏப�ல், 3 அன்று 
பதியபரபறறைது.

(உ) வங்கி வ��டியொக தமிைக அ�சி்டமிருந்து வபொககுவ�த்து மொனியம் ` 3,000 ரபறறைது. ஆனொல் 
இது குறித்து ரசந்தொம்� நிறுவனத்திறகு ரதரிவிககபப்டவில்்ை.

(ஊ) ` 1,500 தவறுதைொக ரசந்தொம்� நிறுவனக கணககில் வங்கியொல் பறறு ்வககபபட்்டது. 
இது குறித்த விவ�ங்கள் ஏதுமில்்ை.

தீர்வு
ரசந்தொம்� நிறுவனத்தின் மொரச் 31, 2018-ம் �ொைன்்றைய வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல்

விவைம்  `  ` 

ர�ொகக ஏட்டின் படி இருபபு
கூட்டுக:
  இ்ணயம் வொயிைொக ரசலுத்திய ரதொ்க இருமு்றை   
 ர�ொகக ஏட்டில் பதியபரபறறைது
 நிறுவனம் ரசலுத்த வவணடிய க்டனுககொக விடுத்த   
 கொவசொ்ை ரசலுத்து்கககு முன்னி்ைப    
 படுத்தபப்டொதது
  வங்கி வசூலித்த வபொககுவ�த்து மொனியம்
கழிகக:
  ரசலுத்திய கொவசொ்ை வங்கியொல் வ�வு ் வககபப்டொதது
  ரசலுத்திய கொவசொ்ை வங்கியொல் வ�வு ் வககபப்டொதது
  வங்கியரின் தவறைொன பறறு

 
180

 
 

500
3,000

40,200

 
 
 

3,680

2,240
2,000
1,500

43,880

5,740

வங்கி அறிக்கயின் படி இருபபு 38,140

எடுத்துககொட்டு 3: (பைொகக ஏடொைது நமல்வனைப்பறறு கொட்டும் பபொழுது)
கீழகொணும் விவ�ங்களிலிருந்து டிசம்பர 31, 2017-ம் �ொளுககுரிய வங்கிச் சரிககட்டும் பட்டியல் தயொர 
ரசய்து, வங்கி அறிக்கயின் படியொன இருபபி்னக கண்டறிக.

விவைம் ` 

(i)  ர�ொகக ஏட்டின் படி வமல்வ்�பபறறு 10,000

(ii)  ரசலுத்திய கொவசொ்ை இன்னும் வ�வு ்வககபப்டொதது 5,000

(iii)  விடுத்த கொவசொ்ை இன்னும் ரசலுத்து்கககு முன்னி்ைபபடுத்தபப்டொதது 1,000

(iv)  வங்கி வொடிக்கயொைரி்டமிருந்து வ��டியொகப ரபறறைது 500

(v)  வங்கி பறறு்வத்த வமல்வ்�பபறறு மீதொன வட்டி 1,000

(vi)  வங்கியொல் தவறுதைொக பறறு ்வககபபட்்ட ரதொ்க 300
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தீர்வு
டிசம்பர 31, 2017-ம் �ொைன்்றைய வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல்

விவைம்  `  ` 
ர�ொகக ஏட்டின் படி வமல்வ்�பபறறு
கூட்டுக: 
 ரசலுத்திய கொவசொ்ை இன்னும் வ�வு ்வககபப்டொதது
 வங்கி பறறு ்வத்த வமல்வ்�பபறறு மீதொன வட்டி
 வங்கியொல் தவறுதைொக பறறு ்வககபபட்்ட ரதொ்க
 
கழிகக:
 விடுத்த கொவசொ்ை இன்னும் ரசலுத்து்கககு     
 முன்னி்ைபபடுத்தபப்டொதது
 வங்கி வொடிக்கயொைரி்டமிருந்து வ��டியொக ரபறறைது

 
  

5,000 
  1,000 

   300 

10,000  
 

 
6,300  

 
 

1,000 
   500 

16,300

 
 

1,500

வங்கி அறிக்கயின் படி வமல்வ்�பபறறு  14,800

எடுத்துககொட்டு 4
வ�ொனி என்பவர வீணொ பு்கபப்ட நி்ையத்தின் உரி்மயொைர ஆவொர. மொரச் 31, 2018 ஆம் 
�ொைன்று  அவரு்்டய வணிகத்தின் ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிபபத்தி இருபபு கட்்டபபட்்டது. அது  
` 12,000 வமல்வ்�பபறறு கொட்டியது. வீணொ பு்கபப்ட நி்ையத்தின் வங்கி அறிக்க  ` 5,000 
வ�வு இருப்பக கொட்டியது. பின்வரும் விவ�ங்க்ைக ரகொணடு வங்கிச் சரிககட்டும் பட்டிய்ை 
தயொர ரசய்க.

(அ) வங்கி வ��டியொக வசூலித்த பங்கொதொயம் ` 11,200 ஆனொல், இது குறித்து ர�ொகக ஏட்டில் 
பதியபப்டவில்்ை.

(ஆ) 2018 மொரச் 27 அன்று விடுத்த ` 9,000 மதிபபுள்ை கொவசொ்ை. இதில் ` 7,000 மதிபபுள்ை 
கொவசொ்ை 2018 மொரச் 31-ஆம்  �ொள் வ்� ரசலுத்து்கககு முன்னி்ைப படுத்தபப்டவில்்ை.

(இ) வங்கியொல் பறறு ்வககபபட்்ட கொவசொ்ை புத்தகக கட்்டணம் ` 200 ர�ொகக ஏட்டில் 
பதியபப்டவில்்ை.

(ஈ) வங்கியில் பறறு ்வககபபட்்ட பொதுகொபபு ரபட்்டக வொ்ட்க ` 1,000 ர�ொகக ஏட்டில் 
பதியபப்டவில்்ை.

தீர்வு
வீணொ பு்கபப்ட நி்ையத்தின் மொரச் 31, 2018-ம் �ொைன்்றைய வங்கிச் சரிககட்டும் பட்டியல்.

விவைம்  `  ` 
ர�ொகக ஏட்டின் படி வமல்வ்�பபறறு
கூட்டுக:
 கொவசொ்ை புத்தகத்திறகொன கட்்டணம் ர�ொகக ஏட்டில் பதியபபட்்டவில்்ை
 பொதுகொபபுப ரபட்்டகக கட்்டணம் வங்கியொல் பறறு ்வககபபட்்டது
கழிகக: 
 வங்கியொல் வ��டியொக வசூலிககபபட்்ட பங்கொதொயம்
 விடுத்த கொவசொ்ை இன்னும் ரசலுத்து்கககு முன்னி்ைபபடுத்தபப்டொதது

  200  
1,000 

12,000  
 

1,200  

11,200
7,000

 13,200 

 18,200

வங்கி அறிக்கயின் படி சொதகமொன இருபபு −5,000

*குறிப்பு: ரபறைபபட்்ட இருபபு எதிரம்றையொக (-) இருந்தொலும் இது சொதகமொன இருபபு.
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எடுத்துககொட்டு 5 (வங்கி அறிக்கயின் படி சொதகமொன இருபபு ரகொடுககபபட்டிருககும் வபொது)
பின்வரும் தகவல்களிலிருந்து டிசம்பர 31, 2017-ம் �ொளுககுரிய வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டிய்ை தயொர ரசய்க:

(அ) வங்கி அறிக்கயின் படி இருபபு ` 25,000.
(ஆ) மறுககபபட்்ட கொவசொ்ை ` 250 குறித்து ர�ொகக ஏட்டில் பதியபப்டவில்்ை.
(இ) வங்கியில் ரசலுத்திய கொவசொ்ை ரதொ்க ` 3,500 இன்னும் வசூலிககபப்டவில்்ை.
(ஈ) வங்கிக கட்்டணம் ` 300 ர�ொகக ஏட்டில் பதியபப்டவில்்ை.
(உ) விடுத்த கொவசொ்ை ` 9,000 ரசலுத்து்கககு முன்னி்ைபபடுத்தபப்டவில்்ை.

தீர்வு
டிசம்பர 31, 2017-ம் �ொைன்்றைய வங்கிச் சரிககட்டும் பட்டியல்

விவைம்  `  ` 

வங்கி அறிக்கயின் படி இருபபு
கூட்டுக:  கொவசொ்ை மறுககபபட்்டது
   ரசலுத்திய கொவசொ்ை இன்னும் வசூலிககபப்டவில்்ை
   வங்கிக கட்்டணம் ர�ொகக ஏட்டில் பதியபப்டவில்்ை
கழிகக:  விடுத்த கொவசொ்ை ரசலுத்து்கககு
 முன்னி்ைபபடுத்தபப்டவில்்ை

250 
3,500 

300 

 25,000
 
 

4,050 
 29,050 

9,000 
ர�ொகக ஏட்டின் படி இருபபு  20,050

எடுத்துககொட்டு 6
பின்வரும் விவ�ங்களிலிருந்து டிசம்பர 31, 2017-ம் �ொளுககுரிய வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டிய்ை தயொர 
ரசய்து வங்கி அறிக்கயின் படியொன இருப்பக கண்டறிக.

விவ�ம் ` 

(i)  வங்கி அறிக்கயின் படி இருபபு 6,000
(ii)  டிசம்பர 28, 2017 அன்று வங்கியில் ரசலுத்திய கொவசொ்ை இன்னும் வ�வு 

்வககபபட்்டவில்்ை
 

2,000
(iii)  டிசம்பர 20, 2017 அன்று விடுத்த கொவசொ்ை இன்னும் ரசலுத்து்கககு 

முன்னி்ைபபடுத்தப்டவில்்ை
 

3,000
(iv)  வங்கியொல் வ��டியொக வசூலிககபபட்்ட க்டனீட்டுப பத்தி�ம் மீதொன வட்டி 

ர�ொகக ஏட்டில் பதியபப்டவில்்ை.
 

4,000
(v)  கட்்ட்டம் மீதொன கொபபீட்டு மு்னமம் வங்கியொல் வ��டியொகச் ரசலுத்தபபட்்டது. 1,000
(vi)  வங்கியொல் தவறுதைொக வ�வு  ்வககபபட்்ட ரதொ்க 500

தீர்வு டிசம்பர 31, 2017-ம் �ொைன்்றைய வங்கிச் சரிககட்டும் பட்டியல்
விவைம்  `  ` 

வங்கி அறிக்கயின் படி இருபபு
கூட்டுக:
  ரசலுத்திய கொவசொ்ை இன்னும் வ�வு ்வககபப்டவில்்ை
  கட்்ட்டம் மீதொன கொபபீட்டு மு்னமம் வங்கியொல் வ��டியொகச்   
 ரசலுத்தபபட்்டது
கழிகக:
  விடுத்த கொவசொ்ை இன்னும் முன்னி்ைபபடுத்தபப்டவில்்ை 
  க்டனீட்டுப பத்தி�ம் மீதொன வட்டி வங்கியொல் வ��டியொக   
 வசூலிககபபட்்டது
   வங்கியொல் தவறுதைொக வ�வு ்வககபபட்்ட ரதொ்க 

2,000
 

1,000

6,000

 
 

3,000

3,000
 

4,000
500

9,000

 
7,500

ர�ொகக ஏட்டின் படி இருபபு 1,500
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எடுத்துககொட்டு 7: (வங்கி அறிக்கயின் படியொன இருபபு வமல்வ்�பபறறைொக இருககும் வபொது)
பின்வரும் விவ�ங்களிலிருந்து டிசம்பர 31, 2017-ம் �ொளுககுரிய ர�ொகக ஏட்டின் படியொன இருப்பக 
கண்டறிக.

விவ�ம் ` 

1) வங்கி அறிக்கயின் படி வமல்வ்�பபறறு 6,500
2) வங்கியில் ரசலுத்திய கொவசொ்ை இன்னும் வ�வு ்வககபப்டவில்்ை 10,500
3) விடுத்த கொவசொ்ை இன்னும் ரசலுத்து்கககு முன்னி்ைபபடுத்தபப்டொதது 3,000
4) வங்கியொல் தவறுதைொக பறறு ்வககபபட்்டது 500
5) வங்கியொல் பறறு ்வககபபட்்ட வங்கிக கட்்டணம் மறறும் வட்டி 180
6) ச�ககுகள் மீதொன கொபபீட்டு மு்னமம் நி்ை அறிவுறுத்தலின்படி வங்கியொல் 

வ��டியொகச் ரசலுத்தபபட்்டது
 

100

தீர்வு
டிசம்பர 31, 2017-ம் �ொைன்்றைய வங்கிச் சரிககட்டும் பட்டியல்.

விவைம்  `  ` 

வங்கி அறிக்கயின் படி வமல்வ்�பபறறு
கூட்டுக:  விடுத்த கொவசொ்ை இன்னும் ரசலுத்து்கககு     
 முன்னி்ைபபடுத்தபப்டவில்்ை

கழிகக: வங்கியில் ரசலுத்திய கொவசொ்ை இன்னும் வ�வு     
 ்வககபப்டவில்்ை
   வங்கியொல் தவறுதைொக பறறு ்வககபபட்்டது
   வங்கியொல் பறறு ்வககபபட்்ட வங்கிக கட்்டணம் மறறும் வட்டி
   நி்ை அறிவுறுத்தலின்படி வங்கி வ��டியொகச் ரசலுத்திய  
 கொபபீட்டு மு்னமம்
ர�ொகக ஏட்டின் படி இருபபு*

 
 

3,000 

6,500 
 

3,000 

 
10,500 

500 
180 

 
100

9,500 
 
 

 
 

11,280
−1,780

* குறிப்பு: ரபறைபபட்்ட இருபபு எதிரம்றையொக இருந்தொலும், இது சொதகமொன இருபபு

 மொணவர் பசயல்பொடு 
சிந்ெனைககு: வமறகூறிய எடுத்துககொட்டில் வங்கி அறிக்கயின் படியொன இருபபு சொதகமொனதொக 
இருந்தொல் ர�ொகக ஏட்டின் படியொன இருபபு என்னவொக இருககும்?

எடுத்துககொட்டு 8
சுதொ நிறுமத்தின் வங்கி அறிக்கயொனது 2017 டிசம்பர, 31 அன்று ` 10,000 வமல்வ்�பபறறி்ன 
கொட்டியது. வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல் தயொர ரசய்க.

(அ) 2017 டிசம்பர, 30 அன்று வங்கியில் ரசலுத்திய கொவசொ்ை ` 15,000 வங்கியொல் வசூலித்து 
வ�வு ்வககபப்டவில்்ை.

(ஆ) 2017 டிசம்பர, 31 அன்று வங்கியொல் பறறு ்வககபபட்்ட நீண்டகொை க்டன் மீதொன வட்டி  
` 500. ஆனொல் சுதொ நிறுவனத்தின் ஏடுகளில் பதியபப்டவில்்ை.  

(இ) 2017 டிசம்பர, 24 அன்று ` 550-ககொன கொவசொ்ை விடுககபபட்டு வங்கிய�ொல் 
ரசலுத்தபபட்்டது. அது ` 505 என ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிப பத்தியில் பதியபபட்்டது.

(ஈ) 2017 டிசம்பர, 27 அன்று விடுத்த கொவசொ்ை ` 200 இரு மு்றை ர�ொகக ஏட்டில் பதியபபட்்டது.
(உ) ர�ொகக ்வபபு ` 2,598 வங்கியொல் ` 2,589 எனப பதியபபட்்டது.
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(ஊ) பணம் ்வபபு இயந்தி�ம் வொயிைொக 2017 டிசம்பர, 31 அன்று வொடிக்கயொை�ொல் 
ரசலுத்தபபட்்ட ` 2,000 சுதொ நிறுமத்தின் ஏடுகளில் பதியபப்டவில்்ை.

(எ) வமல்வ்�பபறறு மீதொன வட்டி  ` 600 சுதொ நிறுவனத்தின் ஏடுகளில் பதியபப்டவில்்ை.
(ஏ) 2017 டிசம்பர, 29 அன்று விடுத்த இரு கொவசொ்ைகள் மு்றைவய ` 500 மறறும்  

` 700 -இல் முதல் கொவசொ்ை மட்டுவம 2017 டிசம்பர, 31 -ககு முன் ரசலுத்து்கககு 
முன்னி்ைபபடுத்தபபட்்டது.

தீர்வு 
சுதொ நிறுமத்தின் 2017 டிசம்பர 31-ம் �ொைன்்றைய வங்கிச் சரிககட்டும் பட்டியல்

விவைம்  `  ` 

வங்கி அறிக்கயின் படி வமல்வ்�பபறறு (பறறு இருபபு)
கூட்டுக:
 கொவசொ்ை விடுத்தது ர�ொகக ஏட்டில் இருமு்றை பதியபபட்்டது
 வ��டியொக வங்கியில் ரசலுத்தியது ர�ொகக ஏட்டில் பதியபப்டவில்்ை
 முன்னி்ைபபடுத்தபப்டொத கொவசொ்ை
 
கழிகக:
 ரசலுத்திய கொவசொ்ை வங்கியொல் வ�வு ்வககபப்டவில்்ை
 நீண்டகொை க்டன் மீதொன வட்டி ர�ொகக ஏட்டில் பதியபப்டவில்்ை
 விடுத்த கொவசொ்ையின் ரதொ்க ர�ொகக ஏட்டில் கு்றைவொகப    
 பதியபபட்்டது (550 – 505)
 ர�ொகக ்வபபு வங்கி அறிக்கயில்  
 கு்றைவொக பதியபபட்்டது (2598 – 2589)
 வங்கி வமல்வ்�பபறறு மீதொன வட்டி ர�ொகக ஏட்டில் பதியபப்டவில்்ை

200
2,000

700

10,000

2,900

15,000
500

 
45

 
9

600

12,900

 
 

16,154
ர�ொகக ஏட்டின் படி சொதகமொன இருபபு* −3,254

* குறிப்பு: ரபறைபபட்்ட இருபபு எதிரம்றையொக இருந்தொலும், இது ர�ொகக ஏட்டின்படி சொதகமொன இருபபு
பைொகக ஏட்டின் ஒருபகுதி மறறும் வங்கி அறிகனக பகொடுககப்பட்டிருந்ெொல்
பைொகக ஏட்டின் ஒரு பகுதியும் வங்கி அறிகனகயும் பகொடுககப்பட்டிருந்ெொல் பின்வரும் 
கருத்துககனள கவைத்தில் பகொள்ள நவண்டும்:

ர�ொகக ஏட்டின் வங்கி பத்தியிலுள்ை விவ�ங்க்ை வங்கி அறிக்கயு்டன் ஒபபிடுக.

வங்கி அறிக்கககு இனணயொன ர�ொகக ஏட்டு விவ�ங்க்ை குறியிடுக இனணயில்ைொத 
விவ�ங்கள் வவறுபொட்டிறகொன கொ�ணங்கைொகின்றைன.

அந்த கொ�ணங்க்ை உபவயொகித்து வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டிய்ை தயொரிககவும்.

வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியலின் பெொடகக இருப்பொைது பைொகக ஏட்டின் இருப்பொகநவொ அல்லது 
வங்கி அறிகனகயின் இருப்பொகநவொ இருககலொம் என்பனெ நினைவில் பகொள்க.

எடுத்துககொட்டு 9: (ர�ொகக ஏடு மறறும் வங்கி அறிக்க ரகொடுககபபட்டிருககும் வபொது)

ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிப பத்தி மறறும் வங்கி அறிக்கயிலுள்ை பதிவுகள் கீவை ரகொடுககபபட்டுள்ைன. 
2017 அகவ்டொபர 31 -ஆம் �ொைன்்றைய வங்கி சரிகட்டும் பட்டிய்ைத் தயொர ரசய்க.
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ப பைொகக ஏடு (வங்கிப் பத்தி) வ
�ொள் ரபறுதல்கள்  ` �ொள் ரசலுத்தல்கள்  ` 

2017  
அக. 1

18  
19   
20
20 

 
�வ. 1 

  
இருபபு கீ/ரகொ
 �ொம் க/கு
 விறப்ன க/கு (�வி)
கழிவு க/கு (கைொ)
 நிரமைொ க/கு

 இருபபு கீ/ரகொ

 
20,525 
6,943 

450 
200 

7,810 

2017
அக. 8 

26 
28 
30 
31 

 

 
கமைொ க/கு
 மவகஷ் க/கு
மொைொ க/கு
சம்பைம் க/கு
இருபபு கீ/இ
 

 
12,000 

9,740 
11,780 

720 
  1,688 

35,928 35,928 
1,688 

வங்கி அறிகனக

�ொள் விவைம் பறறு எடுப்புகள் 
` 

வைவு னவப்புகள் 
` 

இருப்பு 
பறறு / வைவு ` 

 1.10.17
 9.10.17
19.10.17
25.10.17
26.10.17
27.10.17
28.10.17
30.10.17

31.10.17 

இருபபு கீ/ரகொ
கமைொ
�ொம்
�வி
மவகஷ்
கைொ
�ொஜன் (சம்பைம்)
ரபறுதறகுரிய மொறறுச்சீட்டு
முதலீடுகள் மீதொன வட்டி
ரசலுத்தறகுரிய மொறறுச்சீட்டு

 
  12,000 

 
 

  9,740 
 

   720
 
  

  4,000 

 
 

6,943 
450 

 
200 

20,000 
1,820 

 

 20,525 வ
 8,525 வ

 15,468 வ
 15,918 வ

 6,178 வ
 6,378 வ
5,658 வ

 25,658 வ
27,478 வ
 23,478 வ

தீர்வு 
2017 அகநடொபர் 31 -ஆம் �ொளன்ன்றனய வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல்

விவைம்  `  ` 

ர�ொகக ஏட்டின் படி இருபபு  1,688  
கூட்டுக:  ரபறுதறகுரிய மொறறுச்சீட்டு வசூலிககபபட்்டது ர�ொகக ஏட்டில்   
 பதியபப்டவில்்ை

 
20,000 

 

 முதலீடுகள் மீதொன வட்டி வசூலிககபபட்்டது ர�ொகக ஏட்டில் பதியபப்டவில்்ை 1,820  

 விடுத்த கொவசொ்ை ரசலுத்து்கககு முன்னி்ைபடுத்தபப்டவில்்ை – மொைொ 11,780  33,600 
 35,288  
கழிகக:  வங்கியில் ரசலுத்திய கொவசொ்ை இன்னும் வசூைொகொதது -நிரமைொ  7,810  
 ரசலுத்தறகுரிய மொறறுச்சீட்டு ரசலுத்தியது ர�ொகக ஏட்டில் பதியபப்டவில்்ை 4,000 11,810 

வங்கி அறிக்கயின் படி இருபபு  23,478

8.4.2 கூட்டல் மறறும் கழித்ெல் முன்ற
வங்கிச்சரிகட்டும் பட்டிய்ை வைககமொன மு்றையல்ைொமல், வவறுவிதமொகவும் வைங்க முடியும். 
இத்த்கய மு்றையில்  இ�ணடு பத்திகள் (அதொவது ‘கூட்டுக’, மறறும் ‘கழிகக’) ரதொ்டங்கபரபறும். 
ஒரு பத்தியில் இருபபி்ன அதிகரிககககூடிய �்டவடிக்ககளும் (கூட்டுக) மறரறைொரு பத்தியில் 
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இருபபி்ன கு்றைககககூடிய �்டவடிக்கக்ையும் (கழிகக) பதிவு ரசய்தி்ட வவணடும். ரதொ்டகக 
இருபபொனது ர�ொகக ஏட்டின் இருபபொகவவொ அல்ைது வங்கி அறிக்கயின் இருபபொகவவொ இருககைொம்.
*குறிப்பு: மொணவரகள் இருபபு ரவளிபபடுத்தும் மு்றையில் மட்டுவம பரிவசொதிககபபடுவொரகள்.

தனி �பரகள் மறறும் அறைககட்்ட்ை அ்மபபுகள் வசமிபபு கணககு ப�ொமரிபபதறகொன 
வசதிக்ை வங்கிகள் வைங்குகிறைது. இவவ்கக கணககுகளுககு வங்கிகள் வட்டி 
வைங்கி வருகிறைது. வமலும், வங்கிகள் வசமிபபுக கணககிறகு அனுமதிககிறை வட்டி 
குறித்த சரிககட்டுதல்க்ை, வங்கிச் சரிககட்டும் பட்டியலில் அவசியம் ரசய்ய வவணடும்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

• ர�ொகக ஏட்டின் படி பறறிருபபு சொதகமொன இருபபொகும்.
• ர�ொகக ஏட்டில் வங்கிபபத்தியின் வ�விருபபு என்பது வமல்வ்�பபறறு ஆகும்.
• வங்கி அறிக்கயின் படி பறறிருபபு என்பது பொதகமொன இருபபு.
• வங்கி அறிக்கயின் படி வ�விருபபு என்பது  சொதகமொன இருபபு.
• வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல் வணிகத்தொல் (வங்கியின் வொடிக்கயொைர) தயொரிககபபடுகிறைது.
• ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிபபத்திககும், வங்கி அறிக்கககும் இ்்டவயயொன வவறுபொடுகளுககொன 

கொ�ணங்க்ை விைககவவ வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல் தயொரிககபபடுகிறைது.
• ரபரும்பொைொன வவறுபொடுகள் �்டவடிக்கக்ை பதிவு ரசய்யும் கொை இ்்டரவளியினொல் 

ஏறபடுகிறைது.
•  வங்கி அறிக்க்ய ரபறும்வ்� ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிபபத்தியில் பதிவு ரசய்ய முடிவதில்்ை.

நினைவில் பகொள்ள நவண்டியனவ

சுய ஆயவு விைொககள்
I  சரியொை வினடனயத் நெர்வு பசயயவும்

1. வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல் தயொரிககபபடுவது.
 (அ)  வங்கிய�ொல் (ஆ) வணிகத்தொல்
 (இ)  வணிகத்தின் க்டனொளிகைொல் (ஈ) வணிகத்தின் க்டனீந்வதொ�ொல்

2. வங்கிச்சரிகட்டும் பட்டியல் தயொரிபபதில் உதவுவது
 (அ)  வங்கி அறிக்க (ஆ)  ர�ொகக ஏடு
 (இ)  வங்கி அறிக்க மறறும் ர�ொகக ஏட்டின் வங்கி பத்தி (ஈ)  சில்ை்றை ர�ொகக ஏடு

3. ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிபபத்தியின் பறறிருபபு என்பது
 (அ)  வங்கி அறிக்கயின் படி வ�விருபபு (ஆ) வங்கி அறிக்கயின் படி பறறிருபபு
 (இ)  ர�ொகக ஏட்டின் படி வமல்வ்�பபறறு (ஈ)  வமறகூறிய ஏதுமில்்ை

4. வங்கி அறிக்க என்பது
 (அ)  ர�ொகக ஏட்டின் ர�ொககப பத்தியின் �கல்
 (ஆ)  ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிபபத்தியின் �கல்
 (இ)  வங்கி புத்தகத்தில் வொடிக்கயொைர கணககின் �கல்
 (ஈ)  வணிகத்தொல் விடுககபபட்்ட கொவசொ்ையின் �கல்
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5. எந்த வவறுபொட்டிறகொன கொ�ணங்க்ைக கண்டறிய வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல் 
தயொரிககபபடுகிறைது.

 (அ)  ர�ொகக ஏட்டின் படி ர�ொககப பத்தியின் இருபபு மறறும் ர�ொகக ஏட்டின் படி வங்கிபபத்தியின் 
இருபபுககும் இ்்டவயயொன வவறுபொடு

 (ஆ)  ர�ொகக ஏட்டின் படி ர�ொககபபத்தியின் இருபபு மறறும் வங்கி அறிக்கயின் படியொன 
இருபபுககும் இ்்டவயயொன வவறுபொடு

 (இ)  ர�ொகக ஏட்டின் படி வங்கிபபத்தியின் இருபபு மறறும் வங்கி அறிக்கயின் படியொன 
இருபபுககும் இ்்டவயயொன வவறுபொடு

 (ஈ)  சில்ை்றை ர�ொகக ஏட்டின் இருபபு மறறும் ர�ொகக ஏட்டின் இருபபுககும் இ்்டவயயொன 
வவறுபொடு

6. வங்கியிலிருந்து பணம் எடுககும்வபொது வங்கியொனது.
 (அ)  வொடிக்கயொைர கணககில் வ�வு ரசய்யும்
 (ஆ)  வொடிக்கயொைர கணககில் பறறு ரசய்யும்
 (இ)  வொடிக்கயொைர கணககில் பறறு மறறும் வ�வு ரசய்யும்
 (ஈ)  வமறகண்ட ஏதுமில்்ை

7. பின்வருபவறறில் எது வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியலின் சிறைபபியல்பு அல்ை.
 (அ)  கொவசொ்ை தீரவ்்டவதில் ஏறபடும் கொை தொமதத்்த சரிகட்டும் பட்டியல் கொணபிககும்
 (ஆ)  சரிகட்டும் பட்டியல் கணககொைர ர�ொககத்்த ்கயொளும் வபொது ரசய்யககூடிய 

வமொசடிக்ை தடுககிறைது
 (இ)  வங்கி இருபபின் உண்மயொன நி்ை்ய அறிய பயன்படுகிறைது
 (ஈ)  சரிகட்டும் பட்டியல் கணககொணடின் இறுதியில் மட்டுவம தயொரிககபபடுகிறைது

8. ர�ொகக ஏட்டின் படி இருபபு ̀  2,000. வங்கியொல் பறறு ரசய்யபபட்்ட வங்கிக கட்்டணம் ̀  50 ர�ொகக 
ஏட்டில் பதியபப்டவில்்ை எனில் வங்கி அறிக்கயின் படி இருபபு என்ன?

 (அ)  ` 1,950 வ�வு இருபபு (ஆ)  ` 1,950 பறறு இருபபு
 (இ)  ` 2,050 பறறு இருபபு (ஈ)  ` 2,050 வ�வு இருபபு

9. வங்கி அறிக்கயின் படி இருபபு ` 1,000. ரசலுத்திய கொவசொ்ை வங்கியொல் இன்னும் வ�வு 
்வககபப்டொதது ` 2,000. ர�ொகக ஏட்டில் வங்கிபபத்தியின் இருபபு எவவைவு?

 (அ)  ` 3,000 வமல்வ்�பபறறு (ஆ)  ` 3,000 சொதகமொன இருபபு
 (இ)  ` 1,000 வமல்வ்�பபறறு (ஈ)  ` 1,000 சொதகமொன இருபபு

10. பின்வருவனவறறில் எது கொைத்தினொல் ஏறபடும் வவறுபொடு அல்ை?
 (அ)  ரசலுத்திய கொவசொ்ை இன்னும் வ�வு ்வககபப்டொதது

 (ஆ)  விடுத்த கொவசொ்ை இன்னும் ரசலுத்து்கககு முன்னி்ைபபடுத்தபப்டொதது

 (இ)  வங்கியில் வ��டியொகச் ரசலுத்திய ரதொ்க

 (ஈ)  ர�ொகக ஏட்டில் தவறுதைொக பறறு ்வத்தது
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வினடகள்
1. (ஆ) 2. (இ) 3. (அ) 4. (இ) 5. (இ) 6. (ஆ) 7. (ஈ) 8. (அ) 9. (ஆ) 10. (ஈ)

II   மிகக குறுகிய விைொககள்
1. வங்கி வமல்வ்�பபறறு என்றைொல் என்ன?

2. வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல் என்றைொல் என்ன?

3. ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிபபத்திககும் வங்கி அறிக்கககும் இ்்டவயயொன வவறுபொட்டிறகொன 
கொ�ணங்களில் ஏவதனும் இ�ண்்ட கூறுக.

4. நி்ை அறிவுறுத்தலின்படி வங்கியொல் ரசலுத்தபரபறும் ஏவதனும் இ�ணடு ரசைவுக்ை தருக.

5. கீழகண்ட வொககியத்திறகு ஒரு வொரத்்தயில் வி்்ட தருக.

 (அ) வங்கியொல் அளிககபபடும் வொடிக்கயொைர கணககின் �கல்

 (ஆ) வங்கி அறிக்கயின் படி பறறிருபபு

 (இ) ர�ொகக ஏட்டின் படி இருபபு மறறும் வங்கி அறிக்கயின் படி இருபபு வவறுபடுவதறகொன 
கொ�ணங்க்ை பட்டியலிடும் அறிக்க

6. பின்வரும் வொககியங்க்ை ஏறறுகரகொள்கிறைொயொ? ஏறறுக ரகொண்டொல் ‘ஆம்’ எனவும், 
ஏறறுகரகொள்ைொவிட்்டொல் ‘இல்்ை’ எனவும் பதிைளிககவும்.

 (அ) வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல் வங்கிய�ொல் தயொரிககபபடுகிறைது

 (ஆ) வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல் தயொரிபபதறகு முன்னர ர�ொகக ஏட்டி்ன சரிகட்டுவது 
கட்்டொயமொனது.

 (இ) வங்கி அறிக்கயின் படி வ�விருபபு என்பது வமல்வ்�பபறறைொகும்

 (ஈ) வங்கியொல் பறறு ரசய்யபபடும் வங்கிக கட்்டணம் வங்கி அறிக்கயின் படியொன 
இருபபி்ன அதிகரிககச் ரசய்யும்.

 (உ) ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிபபத்திககும் ர�ொகக ஏட்டின் ர�ொககபபத்திககும் இ்்டவயயொன 
வவறுபொட்டிறகொன கொ�ணங்க்ைக கண்டறிய தயொரிககபபடுவவத வங்கிச் சரிககட்டும் 
பட்டியல் ஆகும்.

III   குறுகிய விைொககள்

1. வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல் தயொரிபபதறகொன மூன்று கொ�ணங்க்ைத் தருக
2. ‘கொவசொ்ை இன்னும் முன்னி்ைபபடுத்தவில்்ை’ என்பதன் ரபொருள் என்ன?
3. வங்கியில் ர�ொககம் ரசலுத்தும்வபொது ர�ொகக ஏட்டில் பறறும் வங்கி அறிக்கயில் வ�வும் 

்வககபபடுவது ஏன்? விைககுக.
4. வமல்வ்�பபறறு இருபபொக இருந்தொல் வங்கி வசூலித்த வட்டி ஏறபடுத்தும் வி்ைவு என்ன?
5. வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியலில் கொை இ்்டரவளிகைொல் ஏறபடும் வவறுபொடுக்ை எடுத்துககொட்டு்டன் 

தருக.
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IV  பயிறசி விைொககள்
1. பின்வரும் விவ�ங்களிலிருந்து ரஜயககுமொர என்பவரின் 2016 டிசம்பர 31-ம் �ொளுககுரிய 

வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டிய்ை தயொர ரசய்க.
 (அ) ர�ொகக ஏட்டின் படி இருபபு ` 7,130

 (ஆ) ரசலுத்திய கொவசொ்ை வசூைொகொதது ` 1,000

 (இ) வொடிக்கயொைர வ��டியொக வங்கியில் ரசலுத்தியது ` 800
(வினட: வங்கி அறிக்கயின் படி இருபபு ` 6,930)

2.   பின்வரும் விவ�ங்களிலிருந்து கொமொட்சி நிறுவனத்தின் 2018 மொரச் 31-ம் �ொைன்்றைய வங்கிச் 
சரிகட்டும் பட்டிய்ை தயொர ரசய்க.

 (அ)  ர�ொகக ஏட்டின் படி பறறிருபபு ` 10,500
 (ஆ)  வங்கியில் ரசலுத்திய கொவசொ்ை ` 5,500 வங்கியொல் வ�வு ்வககபபட்்டது. ஆனொல் 

ர�ொகக ஏட்டில் இரு மு்றை பதியபபட்்டது.
 (இ)  விடுத்த கொவசொ்ை ` 7,000 ரசலுத்து்கககு முன்னி்ைபபடுத்தபபட்்டது குறித்து ர�ொகக 

ஏட்டில் பதிவு இல்்ை.
 (ஈ)  கொவசொ்ை புத்தகக கட்்டணம் ` 200 வங்கியொல் பறறு ்வககபபட்்டது ர�ொகக ஏட்டில் 

பதியபப்டவில்்ை.
 (உ)  பணம் ்வபபு இயந்தி�ம் வொயிைொக வொடிக்கயொைர ரசலுத்திய ` 1,000 ர�ொகக ஏட்டில் 

பதியபப்டவில்்ை.
(வினட: வங்கி அறிக்கயின் படி வமல்வ்�பபறறு ` 1,200)

3.  பின்வரும் தகவல்களிலிருந்து 2017 டிசம்பர 31-ம் �ொளுககுரிய வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டிய்ை 
தயொரித்து வங்கி அறிக்கயின் படியொன இருபபி்னக கணககி்டவும்.

விவ�ம் ` 

1.   ர�ொகக ஏட்டின் படி இருபபு 15,000

2.  ரசலுத்திய கொவசொ்ை இன்னும் வ�வு ்வககபப்டொதது 1,000

3. 2017 டிசம்பர 31-ககு முன்னர விடுத்த கொவசொ்ை ர�ொகக ஏட்டில் 
பதியபரபறறு அந்�ொள் வ்� ரசலுத்து்கககு முன்னி்ைபபடுத்தபப்டவில்்ை

 

1,500
4.  வங்கியொல் வ��டியொகப ரபறறை பங்கொதொயம் 200
5.  வங்கியொல் வ��டியொகச் ரசலுத்தபரபறறை வொ்ட்க 1,000
6. வங்கி வசூலித்த பொதுகொபபு ரபட்்டக வொ்ட்க ர�ொகக ஏட்டில் பதியபப்டவில்்ை 1,200
7.  2017 டிசம்பர 30 அன்று வங்கியொல் ரசய்யபபட்்ட தவறுதைொன பறறு 500
8.  இ்ணய வங்கி வொயிைொக ரசலுத்தியது ர�ொகக ஏட்டில் இரு மு்றை பதிவு 

ரசய்யபபட்்டது
 

300
(வினட: வங்கி அறிக்கயின் படி இருபபு ` 13,300)

4.  கீவை ரகொடுககபபட்டுள்ை விவ�ங்களிலிருந்து �ஹீம் நிறுவனத்தின் 2018 மொரச் 31-ம் 
�ொளுககுரிய வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டிய்ைத் தயொர ரசய்க.

 (அ)  ர�ொகக ஏட்டின் படி வமல்வ்�பபறறு ` 2,500 அவத �ொளில் வங்கி அறிக்கயின் படி 
இருபபு ` 1,99,000.
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 (ஆ) வங்கியொல் வ��டியொக ரபறைபபட்்ட க்டன் பத்தி�ம் மீதொன வட்டி ` 700 
 (இ) நிகழ வ�� ரமொத்த தீரவகம் (RTGS) வழியொக வங்கியில் ரபறைபபட்்ட ரதொ்க ` 2,00,000 

ர�ொகக ஏட்டில் பதியபப்டவில்்ை
 (ஈ) 2018 மொரச் 29 அன்று விடுத்த இரு கொவசொ்ைகள் ` 1,800 மறறும் ` 2,000-இல் 

இ�ண்டொவது கொவசொ்ை மட்டுவம ரசலுத்து்கககு முன்னி்ைபபடுத்தபபட்்டது.
 (உ) நி்ை அறிவுறுத்தலின்படி வங்கி ரசலுத்திய சிறறுந்து மீதொன கொபபீட்டு மு்னமம்  

` 1,000 ர�ொகக ஏட்டில் பதியபப்டவில்்ை.

5. பின்வரும் விவ�ங்க்ைக ரகொணடு 2017 டிசம்பர 31-ம் �ொளுககுரிய வங்கிச் சரிககட்டும் 
பட்டிய்ைத் தயொர ரசய்து, வங்கி அறிக்கயின் படியொன இருபபி்னக கணடுபிடிககவும்.

விவ�ம் ` 

(i)   ர�ொகக ஏட்டின் படி வமல்வ்�பபறறு 20,000

(ii)   ரசலுத்திய கொவசொ்ை இன்னும் வ�வு ்வககபப்டொதது 4,000

(iii)   விடுத்த கொவசொ்ை ரசலுத்து்கககு முன்னி்ைபபடுத்தபப்டொதது 1,000

(iv)   நி்ை அறிவுறுத்தலின்படி வங்கி வசூலித்த வொ்ட்க 500

(v)   வங்கியொல் பறறு ரசய்யபபட்்ட வமல்வ்�பபறறு மீதொன வட்டி 2,000

(vi)   வங்கியொல் தவறுதைொக பறறு ்வககபபட்்ட ரதொ்க 300

(vii)   2017 டிசம்பர 30 அன்று விடுத்த கொவசொ்ை வங்கியொல் மறுககபபட்்டது 5,000

(viii) வங்கியில் ரசலுத்திய வொடிக்கயொைரின் கொவசொ்ை வங்கியொல் 
மறுககபபட்்டது. ர�ொகக ஏட்டில் பதியபப்டவில்்ை.

 
2,000

(வினட: வங்கி அறிக்கயின் படி வமல்வ்�பபறறு ` 21,800)

6.  2018 மொரச் 31 -ஆம் �ொளுககுரிய வங்கிச் சரிககட்டும் பட்டிய்ைத் தயொர ரசய்து ர�ொகக ஏட்டின் 
படியொன இருபபி்னக கண்டறிக.

விவ�ம் ` 

(i)   வங்கி அறிக்கயின் படியொன வங்கி இருபபு 15,000

(ii)  விடுத்த கொவசொ்ை இன்னும் ரசலுத்து்கககு முன்னி்ைபபடுத்தபப்டொதது 2,500

(iii)  வங்கிக கட்்டணம் ர�ொகக ஏட்டில் பதியபப்டவில்்ை 250

(iv)  வங்கியொல் பறறு ரசய்யபபட்்ட வட்டி ர�ொகக ஏட்டில் பதியபப்டவில்்ை 500

(v)  நி்ை அறிவுறுத்தலின்படி வங்கி ரசலுத்திய கொபபீட்டு மு்னமம் ர�ொகக 
ஏட்டில் பதியபப்டவில்்ை

 
300

(vi)   ரசலுத்திய கொவசொ்ை இன்னும் வ�வு ்வககபப்டொதது 900

(வினட: ர�ொகக ஏட்டின் படி இருபபு ` 14,450)
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7.  பின்வரும் விவ�ங்களிலிருந்து �ொஜொ நிறுவனத்தின் 2018 ஜனவரி 31-ம் �ொளுககுரிய வங்கிச் 
சரிகட்டும் பட்டியல் தயொர ரசய்க.

(அ)  வங்கி அறிக்கயின் படி இருபபு ` 5,000

(ஆ) ர�ொகக ஏட்டில் பதிவு ரசய்யபபட்டு 2018 ஜனவரி 25 -இல் வங்கியில் ரசலுத்தபபட்்ட 
கொவசொ்ை ` 800 வங்கி அறிக்கயில் 2018 பிப�வரி 2 அன்று பதியபபட்்டது.

(இ) வதசிய மின்னணு பணப பரிமொறறைம் (NEFT) வொயிைொக வங்கியொல் ரபறைபபட்்ட ரதொ்க  
` 3,000 ர�ொகக ஏட்டில் பதியபப்டவில்்ை.

(ஈ) 2018 மொரச் 29 அன்று விடுத்த இரு கொவசொ்ைகள் ` 3,000 மறறும் ` 2,000 -இல் முதல் 
கொவசொ்ை மட்டுவம ரசலுத்து்கககு முன்னி்ைபபடுத்தபபட்்டது.

(உ) நி்ை அறிவுறுத்தலின்படி வங்கியொல் ரசலுத்தபபட்்ட வொகன கொபபீட்டு மு்னமம் ` 1,000 
ர�ொகக ஏட்டில் பதியபப்டவில்்ை.

(ஊ) ர�ொகக ஏட்டின் வ�வுப பககம் ` 700 கு்றைவொக கூட்்டபபட்டுள்ைது.

(எ) வங்கியொல் மொநிை அ�சி்டமிருந்து வ��டியொக ரபறைபபட்்ட மொனியம் ̀  10,000 ர�ொகக ஏட்டில் 
பதியபப்டவில்்ை.

 (வினட: ர�ொகக ஏட்டின் படி வமல்வ்�பபறறு ` 7,500)

8.  கீழககொணும் விவ�ங்க்ைக ரகொணடு  ் சமன் நிறுவனத்தின் 2018 மொரச் 31-ம் �ொளுககுரிய 
வங்கிச் சரிககட்டும் பட்டிய்ை தயொரிககவும்.

 (அ) வங்கி அறிக்கயின் படி பறறிருபபு ` 2,500

 (ஆ) ரசலுத்திய கொவசொ்ை இன்னும் வசூலித்து வ�வு ்வககபப்டவில்்ை ` 10,000

 (இ)  இ்ணய வங்கி மூைம் ரசலுத்திய ரதொ்க ` 2,000 ர�ொகக ஏட்டில் பதியபப்டவில்்ை

(வினட: ர�ொகக ஏட்டின் படி இருபபு ` 9,500)

9.  பின்வரும் தகவல்களிலிருந்து 2016 டிசம்பர 31-ம் �ொைன்்றைய ர�ொகக ஏட்டின் இருப்ப 
கண்டறிக.

(அ) வங்கி அறிக்கயின் படியொன வமல்வ்�பபறறு இருபபு ` 1,26,640

(ஆ) வங்கி அறிக்கயில் பதியபரபறறை வமல்வ்�பபறறு மீதொன வட்டி, ர�ொகக ஏட்டில் 
பதியபப்டவில்்ை ` 3,200

(இ) வங்கி அறிக்கயில் பதியபரபறறை வங்கிக கட்்டணம் ர�ொகக ஏட்டில் பதியபப்டவில்்ை ` 600

(ஈ) விடுத்த கொவசொ்ை இன்னும் ரசலுத்து்கககு முன்னி்ைபபடுத்தபப்டொதது ` 23,360

(உ) வங்கியில் ரசலுத்திய கொவசொ்ை இன்னும் வசூலித்து வ�வு ்வககபப்டொதது ` 43,400

(ஊ) வங்கியொல் வசூலிககபபட்்ட முதலீடு மீதொன வட்டி ` 24,000

(வினட: ர�ொகக ஏட்டின் படி வமல்வ்�பபறறு ` 1,26,800)

Accountancy Ch 8_TM.indd   190 25-01-2020   14:50:07



191

10. கீழககொணும் ர�ொகக ஏடு மறறும் வங்கி அறிக்கயில் இருந்து 2017 மொரச் 31 -ம் �ொளுககுரிய 
வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டிய்ை தயொர ரசய்க.

 ப    பைொகக ஏடு (வங்கிப் பத்தி மட்டும்) வ
�ொள் பபறுெல்கள்  ` �ொள் பசலுத்ெல்கள்  ` 

2017

மொரச்  1

3

9

16

23

27

30

 

 

 

இருபபு கீ/ரகொ
�ொம்
பிவ�ம்
பவித்�ொ
வதவி
மணி
சங்கர

9,000

2,200

1,500

3,400

2,600

1,100

350

 

 

2017

மொரச்  4

8

12

16

18

26

28

30

30

 

 

எடுபபுகள்
சுமி
சம்பைம்
கயல்
பூஜொ
ஷொம்
�கீம்
வொ்ட்க
இருபபு கீ/இ

1,700

3,300

2,800

1,700

4,200

2,000

1,100

1,100

2,250
20,150 20,150

வங்கி அறிகனக
�ொள் விவைம் பறறு  

எடுப்புகள் ` 
வைவு 

னவப்புகள் ` 
இருப்பு 

பறறு / வைவு `
2017 
மொரச்        1

4
5
9

11
12
17
20
30
30

  
இருபபு கீ/ரகொ
கொவசொ்ை எடுபபுகள்
கொவசொ்ை – �ொம்
கொவசொ்ை – சுமி
கொவசொ்ை – பிவ�ம்
கொவசொ்ை – சம்பைம்
கொவசொ்ை – கயல்
கொவசொ்ை – வதவி
வட்டி ரபறறைது
வங்கிக கட்்டணம்

 
 

700
 

3,300
 

2,800
1,700

 
 

15

 
 
 

2,200
 

1,500
 
 

2,600
900

 

 
9,000 வ
8,300 வ

10,500 வ
7,200 வ
8,700 வ
5,900 வ
4,200 வ
6,800 வ
7,700 வ
7,685 வ

 மொணவர் பசயல்பொடு 
சிந்ெனைககு: �ொம் நிறுவனம் 2018 மொரச் 31 அன்று ரபறறை வங்கி அறிக்க ̀  13,500 வ�விருப்ப 
கொட்டியது. அவத �ொளில் ர�ொகக ஏட்டின் இருபபொக ` 11,000 இருந்தது.
வமறகண்ட இ�ணடு இருபபிறகும் இ்்டவயயொன  வவறுபொட்டிறகொன கொ�ணங்களில் கு்றைந்தது 
ஐந்தி்ன (ரதொ்கயு்டன்) சிந்திககவும்.

Accountancy Ch 8_TM.indd   191 25-01-2020   14:50:07



192

மவகஷ், ஆரவமு்்டய, இை்மயொன ஒரு ரதொழில் மு்னவவொர.  2017 டிசம்பர 1 
அன்று ரதொழில் ரதொ்டங்கினொர.  தன்னு்்டய வியொபொ� �்டவடிக்ககளுகரகன 
வதசியமயமொககபபட்்ட வங்கியில் �்டபபு கணககு ஒன்்றை ரதொ்டங்கினொர. அவத 
வங்கியில் அவர தன்னு்்டய வசமிபபு கணககும் ்வத்துள்ைொர. வ��மின்்ம 

கொ�ணமொக அவ�ொல் ர�ொகக ஏட்டி்ன ப�ொமரிகக இயைவில்்ை. ஆகவவ, திவனஷ் என்பவ்� வங்கி 
�்டவடிக்கக்ை பொரத்துகரகொள்ை நியமனம் ரசய்கிறைொர.  அவவ�ொ வபொதிய அனுபவமில்ைொதவர. 
2017 டிசம்பர 1 அன்று அவரு்்டய ர�ொகக ஏட்டின் ரதொ்டகக இருபபும், வங்கி ஏடுகளின் ரதொ்டகக 
இருபபும் சமமொக இருந்தது.  டிசம்பர 2 அன்று ச�ககளித்வதொருககு மவகஷ் விடுத்த கொவசொ்ை ` 2,000. 
ர�ொகக ஏட்டின் வ�வுப பககத்தில் ` 200 எனப பதியபபட்்டது.
2017 டிசம்பர 3 அன்று தனது ரசொந்த ரசைவுககொக வசமிபபு கணககிலிருந்து ̀  2,500 -றகொன கொவசொ்ை 
வைங்கினொர.  ஆனொல், திவனஷ் அ்த �்டபபு கணககிறகொன கொவசொ்ையொக கருதி ர�ொகக ஏட்டில் 
எடுபபுகள் க/கு என பதிவு ரசய்துள்ைொர.
பணம் ் வபபு இயந்தி�ம் வொயிைொக வணிகத்திறகு ச�ககளித்த ஒருவருககு  ̀  1,000 ரசலுத்த திவனஷ் 
வகட்டுகரகொள்ைபபட்்டொர. அவர அ்த ர�ொகக ஏட்டின் வங்கிபபத்தியில் வ�வு ரசய்தொர.
டிசம்பர 15 அன்று அவரு்்டய வொடிக்கயொைர ஒருவர இ்ணயம் வழியொக மவகஷின் �்டபபு 
கணககில்  ரசலுத்திய ரதொ்க ` 1,000 குறித்து ர�ொகக ஏட்டில் பதிவு ஏதுமில்்ை.
திவனஷ் ` 5,000 ர�ொககமொக சம்பைம் ரபறறுக ரகொண்டொர.  அவர இத்ரதொ்க்ய ர�ொகக ஏட்டின் 
வங்கிபபத்தியில் வ�வு ்வத்தொர.
டிசம்பர 23 அன்று நி்ை அறிவுறுத்தலின்படி வங்கி ரசலுத்தியது ̀  2,500. ஆனொல் இது குறித்த பதிவுகள் 
ர�ொகக ஏட்டில் ஏதுமில்்ை.
2017 டிசம்பர 31 அன்று மவகஷின் வங்கியிலிருந்து ரபறறை வங்கி அறிக்க வ�வு இருபபு ` 19,700 
எனக கொட்டியது.  அவர திவனஷி்டம் வங்கி அறிக்கயி்ன ர�ொகக ஏட்டு்டன் ஒபபீடு ரசய்யுமொறு 
கூறினொர.  ஒபபீட்டின் அடிபப்்டயில் ர�ொகக ஏட்டின் இருபபு ` 14,500 என திவனஷ் கணடு வியந்தொர.
இருபபுக்ைச் சரிகட்்ட உங்கள் உதவி்ய �ொடுகிறைொர. 

நிகழவொய்வு

 

பெொடர் ஆயவிறகு
• வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியலில் உள்ை பதிவுகளின் எணணி்க்ய கு்றைகக வழிகள் 

ஏவதனும் உண்டொ? அபபடி இருபபின், என்ன ரசய்ய வவணடும்?
• “இன்னும் பத்து ஆணடுகளில் வங்கிச் சரிகட்டும்பட்டியல் தயொரித்தலின் வத்வ 

இருககொது” என்றை கூற்றை ஒபபுக ரகொள்கிறீரகைொ?  கொ�ணத்்தக கூறைவும்.
• வங்கி �்டவடிக்ககள் தவி� வவறு எங்வகனும்  சரிகட்டுதல் எனும் கருத்்த 

உபவயொகிகக முடியுமொ?

பொர்னவ
1.  M C Shukla, T S Grewal and S C Gupta, Advanced Accounts, 19th ed., 2017, S.Chand Publishing, New Delhi.
2.  R L Gupta and V K Gupta, Financial Accounting, 11th ed., 2014, Sultan Chand and Sons, New Delhi.
3. S P Jain and K L Narang, Advanced Accountancy Vol – I, 2016, Kalyani Publishers, New Delhi.
4. Dalston L Cecil and Jenitra L Merwin, Financial Accounting, 3rd ed., 2017, Learntech Press, Trichy.
5. Fundamentals of Accounting, 2017, The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi.
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அலகு 9

பிழைத் திருத்்தம்

9.1 அறிமுகம்
9.2 பிழைகளின் ப�ொருள்
9.3 கணக்கியலின் �ல்வேறு நிழைகளில 

நிகழும் பிழைகள்
9.4 பிழைகழை வேழகப�டுத்துதல
9.5 இருப�ொய்வு பவேளிப�டுத்தும் மற்றும் 

பவேளிப�டுத்தொப பிழைகள்
9.6 பிழைகழைக் கண்டறிவேதில உள்ை 

�டிநிழைகள்
9.7 அனொமத்துக் கணக்கு
9.8 பிழைகள் திருத்தம்
9.9 கணினிமயமொக்கப�ட்ட கணக்கியலில 

பிழைகள்

ப�ொருளடக்கம்

 ்கற்றல் ந�ொக்கங்கள்
மொணவேரகள்

• பிழைகளின் ப�ொருழையும் 
வேழககழையும் புரிந்து பகொள்ளுதல

• பிழைகழைக் கண்டறிவேதில உள்ை 
�டிநிழைகழைப �குப�ொய்வு பெய்தல

• �ல்வேறு நிழைகளில நிகழும் 
பிழைகழைப �குப�ொய்வு பெய்து 
அதழன திருத்தம் பெய்தல

 

பிழைகள் திருத்தத்ழதக் கற்�தற்கு 
முன் கீழக்கண்டவேற்ழறை நிழனவு கூறை 
்வேணடும்:
• குறிப்�டடுப �திவிற்கொன 

கணக்கியல விதிகள் 
• குறிப்�டடில ந்டவேடிக்ழககழைப 

�திவு பெய்தல 
• குறிப்�டடுப �திவுகழை ்�்ேடடில 

எடுத்து எழுதுதல
• பேொக்க ஏடு தயொரித்தல
• பிறை துழண ஏடுகழை தயொரித்தல
• பிறை துழண ஏடுகளிலிருந்து 

்�்ேடடில எடுத்து எழுதும் வேழிமுழறை
• ்�்ேடடுக் கணக்குகழை 

இருபபுக்கடடும் நழ்டமுழறை
• வேைக்கமொக �ற்று மற்றும் வேேவு 

இருபபு மடடு்ம கொடடும் ்�்ேடடுக் 
கணக்குகள்

• இருப�ொய்வு தயொரித்தல

ப்தரிந்து ப்கொள்ள நேண்டிய 
முககியச் ப�ொற்கள்

• பெய்பிழைகள்
• விடு பிழைகள்
• விதிபபிழைகள்
• ஈடுபெய் பிழைகள்
• அனொமத்துக் கணக்கு
• பிழைத்திருத்தம்

நிழைவு கூ்ற நேண்டிய 
்கருத்து்கள்
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9.1 அறிமு்கம்
கணக்்கடுகள் �ேொமரிப�தன் அடிப�ழ்ட ்நொக்கம் ஒவபவேொரு கணக்கொணடின் இறுதியில வேணிக 
நிறுவேனம் ஈடடிய ைொ�ம் அலைது அழ்டந்த நட்டம் மற்றும் அதன் நிதிநிழைழய அறிவேதொகும். 
கணக்கு ஏடுகளில பிழைகள் இலைொமல இருந்தொல மடடு்ம துலலியத்ழத உறுதிப�டுத்த இயலும். 
துலலியத்ழத உறுதிப�டுத்த, பிழைகழைக் கண்டறிந்து திருத்த ்வேணடும். �ல்வேறு பதொழில 
நிறுவேனஙகள் மனிதரகைொல ஏடுகளில எழுதும் கணக்கியலிலிருந்து, கணினிமயமொக்கப�ட்ட 
கணக்கியலுக்கு மொறிவிட்டன. ஆயினும், கணக்கியலில பிழைகள்  தவிரக்க முடியொதழவே.  ஆக்வே, 
பிழைகழைக் கண்டறிந்து அவேற்ழறைத் திருத்தினொல தொன், பவேவ்வேறு கொைக்கட்டத்தில, வேைக்கமொக 
நிதியொணடின் இறுதியில உணழமயொன இைொ�ம் அலைது நட்டம் மற்றும் நிதி நிழைழய, அதொவேது 
பெொத்துகள் மற்றும் ப�ொறுபபுகழை அறிய இயலும்.

�றறு

` 1,100

ேரவு

` 1,200

` 800
பிழை்கள்!

�மமொ்க இல்ழல! ஏன்?

9.2 பிழை்களின் ப�ொருள்
பிழை என்�து கணக்கியல ந்டவேடிக்ழககழைப �திவு பெய்தலில அலைது வேழகப�டுத்துதலில 
அலைது பதொகுத்தலில, ஒரு கணக்கொைர அலைது எழுத்தர தற்பெயைொக தவேறு பெய்தல மற்றும் �திவு 
பெய்யொமல விடுதல ஆகும்.
9.3 ்கணககியலின் �ல்நேறு நிழல்களில் நி்கழும் பிழை்கள்
கணக்கியல பெயலமுழறையில பின்வேரும் எந்த நிழையிலும் பிழைகள் நிகைைொம்:
I குறிபந�ட்டுப�திவு நிழலயில்
இந்த நிழையில, கீழக்கொணும் பிழைகள் நிகைைொம்:

(i)  விடு பிழை (ii) பெய் பிழை (iii) விதிப பிழை
II ந�நரட்டில் எடுத்ப்தழுதும் நிழலயில்
இந்த நிழையில, கீழக்கொணும் பிழைகள் நிகைைொம்:

(i) விடு பிழைகள்
 (அ) முழு விடு பிழைகள் (ஆ) �குதி விடு பிழைகள்
(ii) பெய் பிழைகள்
 (அ) தவேறைொன கணக்கில எடுத்து எழுதுதல (ஆ) தவேறைொன பதொழகழய எடுத்து எழுதுதல
 (இ) தவேறைொன  �க்கத்தில எடுத்து எழுதுதல

III இருபபுக்கட்டும் நிழலயில் 
இந்த நிழையில, கீழக்கொணும் பிழைகள் நிகைைொம்:

(i) கணக்கில தவேறைொகக் கூடடுதல (ii) கணக்கில தவேறைொக இருபபுக்கடடுதல
IV இருப�ொய்வு ்தயொரிககும் நிழலயில்
இந்த நிழையில, கீழக்கொணும் பிழைகள் நிகைைொம் :

(i) விடு பிழை
(ii) பெய் பிழை
 (அ) தவேறைொன கணக்கில �திவு பெய்தல (ஆ) தவேறைொன பதொழகழயப �திவு பெய்தல
 (இ) இருப�ொய்வில தவேறைொன �த்தியில �திவு பெய்தல
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9.4 பிழை்கழள ேழ்கப�டுத்து்தல்
பிழைகள்

விடு பிழை
பெய் பிழை
விதிப பிழை
ஈடுபெய் பிழைகள்

பிழைகழைக் கீழக்கண்டவேொறு நொன்கு வேழககைொக வேழகப�டுத்தைொம்:
9.4.1 விடு பிழை
கணக்கொைர ந்டவேடிக்ழகழய அலைது ஏ்தனும் ஒரு பதொழகழய கணக்கு ஏடுகளில �திவு பெய்யத் 
தவேறுவே்த விடு பிழை எனப�டும். அது முழு விடு பிழையொக்வேொ அலைது �குதி விடு பிழையொக்வேொ 
இருக்கைொம்.
(i) முழு விடு பிழை
ஒரு ந்டவேடிக்ழகழய குறிப்�டடி்ைொ அலைது  துழண ஏடடி்ைொ �திவு பெய்யத் தவேறுவேது அலைது 
்�்ேடடில எடுத்து எழுதும்்�ொது இரு தன்ழமகழையும் �திவு பெய்யத் தவேறுவே்த முழு விடு 
பிழையொகும். இது, இேணடு அலைது அதற்கு ்மற்�ட்ட கணக்குகழைப �ொதிக்கும்.
உ்தொரணங்கள்
அ)  ஆதவேன் நிறுவேனத்தி்டமிருந்து க்டனுக்கு இயந்திேம் பகொள்முதல பெய்தது குறிப்�டடில 

�திவு பெய்யப�்டவிலழை.
ஆ) அறிவுசபெலவேனுக்கு க்டனுக்கு ெேக்கு விற்றைது விற்�ழன ஏடடில �திவு பெய்யப�்டவிலழை.
(ii) �குதி விடு பிழை
கணக்கொைர ஒரு ந்டவேடிக்ழகயின் ஒரு �குதிழய மடடும் �திவு பெய்யத் தவேறினொல அது �குதி விடு 
பிழையொகும். இந்தப பிழை, ப�ொதுவேொக, ்�்ேடடில எடுத்து எழுதும் ்�ொது நிகழும். இபபிழை, ஒரு 
கணக்ழக மடடு்ம �ொதிக்கும்.
உ்தொரணங்கள்
அ)  ப�ொன்னேெனி்டமிருந்து பேொக்கம் ப�ற்றைது பேொக்க ஏடடில �திவு பெய்யப�ட்டது. ஆனொல, 

்�்ேடடில ப�ொன்னேென் கணக்கில எடுத்பதழுதப�்டவிலழை.
ஆ)  ் ெேனுக்கு க்டனுக்கு ெேக்கு விற்றைது விற்�ழன ஏடடில �திவு பெய்யப�ட்டது. ஆனொல 

்�்ேடடில ்ெேன் கணக்கில எடுத்பதழுதப�்டவிலழை.

 மொணேர் ப�யல்�ொடு
சிந்்தழைககு: �குதி விடுபிழைகள் ஏற்�்டொமல தவிரக்க ஏ்தனும் வேழி உண்டொ? 

9.4.2 ப�ய்பிழை
ஒரு ந்டவேடிக்ழகயொனது தவேறைொகப �திவு பெய்யப�ட்டொல அது பெய்பிழை எனப�டும். இபபிழை 
கணக்கொைரின் ஒருமுகப�டுத்தல இலைொததொலும், கவேனமின்ழமயொலும் நிகழவேதொகும்.
பெய்பிழைக்கொன ெொத்தியக் கூறுகள் பின்வேருமொறு:
(i) ்தே்றொை ப்தொழ்கழய �ரியொை துழண ஏடு்களில் �திவு ப�ய்்தல்
உ்தொரணம்
குமணனுக்கு ̀  234 க்கு க்டனுக்கு ெேக்கு விற்றைது விற்�ழன ஏடடில ̀  243 எனப �திவு பெய்யப�ட்டது.
(ii) �ரியொை ப்தொழ்கழய ்தே்றொை துழண ஏட்டில் �திவுப�ய்்தல்
உ்தொரணம்
அதியமொனுக்கு ` 500 க்கு க்டனுக்கு ெேக்கு விற்றைது, பகொள்முதல ஏடடில �திவுபெய்யப�ட்டது.
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(iii) ்தே்றொை ப்தொழ்கழய ்தே்றொை துழண ஏட்டில் �திவு ப�ய்்தல்
உ்தொரணம்
�ைனிசெொமிக்கு ` 2,450 க்கு ெேக்கு விற்றைது ` 2,540 என பகொள்முதல ஏடடில �திவுபெய்யப�ட்டது.
(iv) துழண ஏட்டில் அதி்கமொ்கக கூட்டப�டுேது அல்லது குழ்றேொ்கக கூட்டப�டுேது 
உ்தொரணம்
பகொள்முதல ஏடடில ` 500 குழறைவேொகக் கூட்டப�ட்டது.
(v) ந�நரட்டுக ்கணககில் எடுத்து எழுதும் ந�ொது �ரியொை ப்தொழ்கழய ்தே்றொை �க்கத்தில் எழுதுேது
உ்தொரணம்
பகொள்முதல திருப� ஏடடின் பமொத்தத் பதொழக ` 10,500 பகொள்முதல திருப�க் கணக்கின் 
�ற்றுப�க்கத்தில எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது.

(vi) ந�நரட்டுக ்கணககில் ்தே்றொை ப்தொழ்கழய �ரியொை �க்கத்தில் �திவு ப�ய்்தல்
உ்தொரணம்
விற்�ழனத் திருப� ஏடடின் பமொத்த பதொழக ` 7,200 விற்�ழனத்திருப�க் கணக்கின் �ற்றுப 
�க்கத்தில ` 2,700 எனப �திவு பெய்யப�டடுள்ைது.
(vii) ந�நரட்டுக ்கணககில் ்தே்றொை �க்கத்தில் ்தே்றொை ப்தொழ்கழய �திவு ப�ய்்தல்
உ்தொரணம்
விற்�ழன ஏடடின் பமொத்தத் பதொழக ` 9,240 விற்�ழனக் கணக்கில ` 9,420 என �ற்று 
ழவேக்கப�ட்டது.
(viii) �ரியொை ப்தொழ்கழய ்தே்றொை ந�நரட்டுக்கணககில் �திவு ப�ய்்தல்
உ்தொரணம்
பகொள்முதல ஏடடின் பமொத்த பதொழக ` 5,500 பகொள்முதல திருப�க் கணக்கில வேேவு ழவேக்கப�ட்டது.
(ix) ந�நரட்டில் ்தே்றொை ப்தொழ்கழய ்தே்றொை ்கணககில் �திவு ப�ய்்தல்
உ்தொரணம்
நவீனுக்கு க்டனுக்கு ` 545 க்கு ெேக்கு விற்றைது, விற்�ழன ஏடடில �திவு பெய்யப�டடு ்�்ேடடில 
பிேவீன் கணக்கில ` 554 எனப �திவு பெய்யப�டடுள்ைது.
(x) ந�நரட்டுக ்கணககில் இருமுழ்ற எடுத்ப்தழுது்தல் 
உ்தொரணம்
�ரிமைத்துக்கு க்டனுக்கு ` 500க்கு ெேக்கு விற்றைது, விற்�ழன ஏடடில �திவு பெய்யப�டடு இரு முழறை 
�ரிமைம் கணக்கில எடுத்பதழுதப�டடுள்ைது.
(xi) ஒரு �டேடிகழ்கழய குறிபந�ட்டில் இருமுழ்ற �திவு ப�ய்்தல்
உ்தொரணம்
க்டனுக்கு ` 2,000த்துக்கு ்மொகனொம்�ொளுக்கு ெேக்கு விற்றைது இருமுழறை விற்�ழன ஏடடில �திவு 
பெய்யப�ட்டது.
(xii) ஒரு ்கணககில், ஒரு �க்கத்திலிருந்து அடுத்்த �க்கத்திறகு கூட்டுத் ப்தொழ்கழய 
எடுத்ப்தழுதும்ந�ொது ஏற�டும் பிழை்கள்
உ்தொரணம்
விற்�ழனக்கணக்கின் 15ஆம் �க்கத்தின் கூடடுத் பதொழக ` 5,765, 16 ஆம் �க்கத்தில எடுத்து 
எழுதும்்�ொது ` 5,675 என எழுதப�டடுள்ைது.

(xiii) ந�நரட்டுக ்கணகழ்க இருபபுக்கட்டும் ந�ொது ஏற�டும் பிழை
சிை ்நேஙகளில, ்�்ேடடுக் கணக்குழை இருபபுக்கடடும் ்�ொது, தவேறைொன  இருபபுக்  
கணக்கி்டப�்டைொம்.
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9.4.3 விதிப பிழை
ந்டவேடிக்ழககழை கணக்கு ஏடுகளில �திவு பெய்யும்்�ொது அடிப�ழ்டக் கணக்கியல விதிகழை 
தவேறைொக பின்�ற்றுவேதொல ஏற்�டும் பிழை்ய விதிபபிழை எனப�டும்.
விதிப பிழைகள் ஏற்�டுவேதற்கொன ெொத்தியக் கூறுகள்:
(i) ப�ொத்து ேொஙகியழ்த ப்கொள்மு்தல் ஏட்டில் �திவு ப�ய்்தல்
உ்தொரணம்
அன்�ேசி ஆயத்த ஆழ்ட தயொரிபபு நிறுமம் ` 10,000 மதிபபுள்ை இயந்திேத்ழத க்டனுக்கு வேொஙகியது, 
பகொள்முதல ஏடடில �திவு பெய்யப�ட்டது.
(ii) ப�ொத்து விற்றழ்த விற�ழை ஏட்டில் �திவு ப�ய்்தல் 
உ்தொரணம்
�ழைய அழறைகைன் ` 500 க்கு க்டனுக்கு விற்றைது விற்�ழன ஏடடில �திவு பெய்யப�ட்டது.
(iii) ஒரு மு்தலிைச் ப�லழே ேருேொயிைச் ப�லேொ்கப �ொவித்்தல்
உ்தொரணம்
கூடுதல அழறை கடடுவேதற்கொன பெைவு ̀  3,000 �ழுது�ொரபபுச பெைவு கணக்கில �ற்று ழவேக்கப�டடுள்ைது.
(iv) ஒரு ேருேொயிைச் ப�லழே மு்தலிைச் ப�லேொ்கப �ொவித்்தல்
உ்தொரணம்
இயந்திேம் �ழுது�ொரக்கச பெலுத்திய ` 2,000 இயந்திேக் கணக்கில �ற்று ழவேக்கப�டடுள்ைது.
9.4.4 ஈடு ப�ய் பிழை்கள்
பவேவ்வேறு பிழைகள் ஒன்றுக்பகொன்று ஈடு பெய்�ழவேயொக அழமந்தொல, அழவே  ஈடு பெய் பிழைகள் 
எனப�டும். இபபிழைகள், பதொ்டரபுழ்டய கணக்கி்ைொ அலைது பதொ்டரபிலைொத கணக்கி்ைொ நிகைைொம்.   
என்வே, ஒரு கணக்கின் கூடுதல �ற்று அலைது வேேவு மற்பறைொரு கணக்கின் கூடுதல வேேவு அலைது 
�ற்றின் மூைம் ஈடு பெய்யப�்டைொம். இபபிழைகள், ஈடுகடடும் பிழைகள் எனவும் அறியப�டுகின்றைன.
உ்தொரணம்
பகொள்முதல ஏடு மற்றும் விற்�ழன ஏடு ஆகியவேற்றில தைொ ` 1,000 அதிகமொகக் கூட்டப�டடுள்ைது.

 மொணேர் ப�யல்�ொடு
சிந்்தழைககு: அழனத்துப பிழைகழையும் இருப�ொய்வு பவேளிப�டுத்துமொ?

9.5 இருப�ொய்வு பேளிப�டுத்தும் மறறும் பேளிப�டுத்்தொப பிழை்கள்
ப�ொதுவேொக, ஒரு �க்கத்ழதப �ொதிக்கும் பிழைகழை இருப�ொய்வு பவேளிப�டுத்தும்.  அழவே்ய �ற்று 
இருபபு, வேேவு இருபபு ஆகியவேற்றின் பமொத்தத் பதொழக ் வேறு�்டக் கொேணமொகின்றைன. இரு�க்கத்ழதயும் 
�ொதிக்கும் பிழைகழை இருப�ொய்வு பவேளிப�டுத்துவேதிலழை.  ஆக்வே, பிழைகழை இருப�ொய்வு 
மீதொன �ொதிபபு அடிப�ழ்டயில பின்வேருமொறு வேழகப�டுத்தைொம்.
9.5.1 இருப�ொய்வு பேளிப�டுத்தும் பிழை்கள்
சிை பிழைகள் இருப�ொய்வு ெமன்�டுவேழதப �ொதிக்கும். அவவேொறைொன பிழைகள், கணக்கு ஏடுகளில 
நிகழந்தொல, �ற்று இருபபுகளின் கூடடுத்பதொழகயும் வேேவு இருபபுகளின் கூடடுத் பதொழகயும் 
ெமமொக இருக்கொது. இருப�ொய்வு ெமநிழை ப�றைொது. �குதி விடுபிழையும், பெய்பிழையும் இருப�ொய்வு 
ெமன்�டுவேழதப �ொதிக்கும். 
அவவேொறைொன பிழைகளின் உதொேணஙகள் பின்வேருமொறு:
(i)  குறிப்�டடில �திவு பெய்யப�டடு, ்�்ேடடில ஒரு கணக்கில எடுத்பதழுதப�டடு மற்பறைொரு 

கணக்கில எடுத்பதழுதப�்டொமல உள்ைது.
(ii) ்�்ேடடில  எடுத்பதழுதும்்�ொது, கணக்கின் தவேறைொன �க்கத்தில எழுதுதல.
(iii) ்�்ேடடுக் கணக்கில இருமுழறை எடுத்பதழுதுதல.
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(iv) துழண ஏடடில அதிகமொக கூடடுவேது அலைது குழறைவேொகக் கூடடுவேது.
(v) ்�்ேடடுக் கணக்கில தவேறைொன பதொழகழய ெரியொன �க்கத்தில எடுத்பதழுதுதல.
(vi) ்�்ேடடுக் கணக்கில தவேறைொன பதொழகழய தவேறைொன �க்கத்தில எடுத்பதழுதுதல.
(vii)  ் �்ேடடுக் கணக்கி்ைொ அலைது துழண ஏடடி்ைொ ஒரு �க்கத்தின் கூடடுத்பதொழகழய 

அடுத்த �க்கத்தில எடுத்து எழுதும்்�ொது தவேறைொன பதொழகழய எழுதுதல.
(viii)  ்�்ேடடுக் கணக்ழக இருபபுக் கடடும் ்�ொது நிகழும் பிழைகள்.
(ix)  துழண ஏடடிலிருந்து ்�்ேடடுக் கணக்கில எடுத்து எழுதத்  தவேறுதல.
9.5.2 இருப�ொய்வு பேளிப�டுத்்தொப பிழை்கள்
சிை பிழைகள் இருப�ொய்வு ெமன்�டுவேழதப �ொதிக்கொதழவே. அழவே, ஏடுகளில இருந்தொலும் �ற்று 
இருபபுகளின் கூடடுத் பதொழகயும், வேேவு இருபபுகளின் கூடடுத் பதொழகயும் ெமமொக இருக்கும். 
இருப�ொய்வு ெமநிழைப ப�றும். முழு விடுபிழைகள், விதிபபிழைகள், ஈடுபெய் பிழைகள் மற்றும் 
துழணஏடுகளில தவேறைொன �திவுகள் ஆகியவேற்ழறை இருப�ொய்வு பவேளிப�டுத்துவேதிலழை.   
அவவேொறைொன பிழைகளுக்கு உதொேணஙகள் பின்வேருமொறு:
(i) ஒரு வேருவேொயினச பெைழவே முதலினச பெைவேொகப �ொவித்தல.
(ii) ஒரு ந்டவேடிக்ழகழய முழுழமயொக �திவு பெய்யத் தவேறுதல.
(iii) ஒரு ந்டவேடிக்ழகழய தவேறைொன துழண ஏடடில �திவு பெய்தல.
(iv) ஒரு ந்டவேடிக்ழகழய துழண ஏடடில அலைது குறிப்�டடில இரு முழறை �திவு பெய்தல.
(v) ஒரு ந்டவேடிக்ழகயின் பதொழகழய குறிப்�டடில தவேறைொகப �திவு பெய்தல.
(vi) ஒரு ந்டவேடிக்ழகயின் பதொழகழய  துழண ஏடடில தவேறைொகப �திவு பெய்தல.
(vii) ஈடு பெய் பிழைகள்.
9.6 பிழை்கழளக ்கண்டறிேதில் உள்ள �டிநிழல்கள்
�ல்வேறு �டிநிழைகள் மூைம் பிழைகழைக் கண்டறியைொம். அவவேொறைொன �டிநிழைகள் பின்வேருமொறு:
9.6.1 இருப�ொய்வு ்தயொரிககும் முன்�ொ்கப பிழை்கழளக ்கண்டறி்தல்
இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் முன்பு பிழைகழைத் தற்பெயைொக்வேொ அலைது கணக்கு ஏடுகழை குறிபபிட்ட 
்நொக்கத்திற்கொக கூரந்தொய்வு பெய்்தொ கண்டறியைொம். இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் முன் பிழைகழைக் 
கண்டறியப பின்�ற்றை ்வேணடிய �டிநிழைகள் பின்வேருமொறு::
(i) உரிய குறிப்�டடின் �திவுகழை கூரந்தொய்வு பெய்தல
(ii) துழண ஏடுகளின் �திவுகழை கூரந்தொய்வு  பெய்தல
(iii) துழண ஏடுகளின் கூடடுத்பதொழககழை ஆய்வு பெய்தல
(iv) ்�்ேடடுக்கணக்கில �திவு பெய்தவேற்ழறை கூரந்தொய்வு பெய்தல
(v) ்�்ேடடுக் கணக்குகளின் இருபபுக் கடடியழத கூரந்தொய்வு பெய்தல
்மற்கண்டவேொறு கணடுபிடித்த பிழைகழை பதொ்டரபுழ்டய கணக்குகளில �ற்று அலைது வேேவு  
ழவேப�தன் மூைம் திருத்தம் பெய்ய ்வேணடும்.
9.6.2 இருப�ொய்வு ்தயொரித்்த பின் பிழை்கழளக ்கண்டறி்தல்
இருப�ொய்வு தயொரிக்கப�ட்டடு, அது ெமநிழை அழ்டயொவிட்டொல, அது கணக்கு ஏடுகளில பிழைகள் 
உள்ைழதக் கொடடுகிறைது. ஆக்வே, ்வேறு�ொடடுத் பதொழகழய அனொமத்துக் கணக்கிற்கு மொற்றிவிடடு, 
பிறைகு பிழைகழைக் கண்டறிந்து திருத்தம் பெய்ய ்வேணடும்.
இருப�ொய்வு தயொரித்த பின் பிழைகழைக் கண்டறிய கீழக்கண்ட �டிநிழைகழைக் ழகயொை 
்வேணடும்:
(i)  இருப�ொய்வின் �ற்று மற்றும் வேேவுப (இருபபுகளின்) �த்திகளின் கூடடுத்பதொழககழை ஆய்வு 

பெய்ய ்வேணடும்.
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(ii)  இருப�ொய்வில கொட்டப�டடுள்ை �ல்வேறு ்�்ேடடுக் கணக்குகளின் இருபபுகழை, அதற்குரிய 
�த்தியில (�ற்று அலைது வேேவு) கொட்டப�டடுள்ைனவேொ எனப �ரி்ெொதிக்க ்வேணடும்.

(iii)  இருப�ொய்வின் ்வேறு�ொடடுத் பதொழகழய 2ஆல வேகுத்து  ்�்ேடடுக்கணக்கு இருபபுகளு்டன் 
ஒபபிடடு ஏ்தனும் ்�்ேடடுக் கணக்கின் இருபபு, இருப�ொய்வில தவேறைொன �த்தியில 
�தியப�டடுள்ைதொ என ஆய்வு பெய்ய ்வேணடும்.

(iv)  எலைொ துழண ஏடுகளின் கூடடுத்பதொழககழையும் �ரி்ெொதிக்க ்வேணடும். குறிப�ொக 
வித்தியொெம் `1, ` 100என வேரும்்�ொது இழதச பெய்ய்வேணடும்.

(v)  இருப�ொய்வின் வித்தியொெம் 9ஆல வேகு�டும் எணணொக இருபபின் அது கணக்்கடுகளில  
இைக்க இ்டமொற்றைத்தொல நிகைந்ததொக இருக்கைொம் (` 127 ஐ ` 172 என எழுதுதல). ஆக்வே, 
இைக்க இ்டமொற்றைத்திற்கொன ெொத்தியஙகழைப �ரி்ெொதிக்க ்வேணடும்.

(vi) எலைொக் க்டனீந்்தொர மற்றும் க்டனொளிகள் கணக்குகழைச ெரி�ொரக்க ்வேணடும்.
(vii)  �ல்வேறு துழண ஏடுகளிலிருந்து ்�்ேடடுக் கணக்குகளில எடுத்து எழுதிய �திவுகழை 

�ரி்ெொதிக்க ்வேணடும்.
(viii) �ல்வேறு ்�்ேடடுக் கணக்குகளின் இருபபுகளின் துலலியத்ழத உறுதிப�டுத்த ்வேணடும்.
(ix)  ஒரு �க்கத்திலிருந்து அடுத்த �க்கத்துக்கு எடுத்து எழுதிய எலைொத் பதொழகழயயும் ெரி�ொரக்க 

்வேணடும்.
(x)  அதற்குப பின்பும் ்வேறு�ொடு இருக்குமொனொல, கழ்டசி நிழையொக, குறிப்�டடில உள்ை 

அழனத்துப �திவுகழையும் ெரி�ொரக்க ்வேணடும்.

 மொணேர் ப�யல்�ொடு
சிந்்தழைககு: இருப�ொய்வு ெமமொக இலைொத ்�ொது இறுதிக் கணக்குகழைத் தயொரிக்க முடியுமொ?

9.7 அைொமத்துக ்கணககு
9.7.1 அைொமத்துக ்கணககின் ப�ொருள்
இருப�ொய்வு ெமநிழையழ்டயொத ்�ொது, ்வேறு�ொடடுத் பதொழகழய அனொமத்துக் கணக்கு என்றை 
தற்கொலிகக் கணக்கில �ற்று அலைது வேேவு ழவேக்க ்வேணடும். �ற்று இருபபுகளின் கூடடுத் 
பதொழகழயக் கொடடிலும் வேேவு இருபபுகளின் கூடடுத் பதொழக மிழகயொக இருக்கும் ்�ொது �ற்று 
ழவேக்கப�டும். மொறைொக, வேேவு இருபபுகளின் கூடடுத்பதொழக �ற்று இருபபுகளின் கூடடுத்பதொழகழய 
வி்டக் குழறைவேொக இருபபின் வேேவு ழவேக்க ்வேணடும். 

 மொணேர் ப�யல்�ொடு
சிந்்தழைககு: அனொமத்துக் கணக்கு ெமன்�்டொத ப�ொழுது, அது எழதக் குறிக்கிறைது?

9.7.2 அைொமத்துக ்கணககு ்தயொரித்்தல்
பிழைகழைக் கண்டறிந்து அவேற்ழறைத் திருத்தும் வேழே அனொமத்துக் கணக்கு, ஏடுகளில இருக்கும்.   
ஆனொல, எலைொப பிழைகளும் கண்டறியப�டடு அதற்குரிய திருத்தப �திவுகழை ெம்�ந்தப�ட்ட 
்�்ேடடுக் கணக்குகளில  எடுத்து எழுதிய பின்பு, அனொமத்துக் கணக்கு இருபபுக்கட்ட ்வேணடும். 
எலைொப பிழைகளும் கண்டறியப�டடு, திருத்தப�ட்டொல அனொமத்துக் கணக்கு முடிக்கபப�றும்.
9.8 பிழை்கள் திருத்்தம்

  
திருத்்தம் ப�ய்ய முடியும்பிழை்கள்

பிழைகழைக் கண்டறியும் நிழைக்்கற்றைொற்்�ொல, அழவே அந்த நிழையி்ை்ய திருத்தம் பெய்யப�டும்.
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9.8.1 பிழை்கழளத் திருத்தும் நிழல்கள் 
பிழைகழைத் திருத்தும் �ல்வேறு நிழைகள் கீழவேருமொறு:

நிழல 1: இருப�ொய்வு தயொரிப�தற்கு முன்

நிழல 2: இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் ்�ொது

நிழல 3: இருப�ொய்வு தயொரித்த பின் ஆனொல இறுதிக் 
கணக்குகள் தயொரிப�தற்கு முன்

நிழல 4: இறுதிக் கணக்குகள் தயொரித்த பின்

(i) இருப�ொய்வு ்தயொரிககும் முன் பிழை்கழளத் திருத்்தம் ப�ய்்தல்
 கணக்கு ஏடுகளின் துலலியத்ழத உறுதிப�டுத்தும் ்நொக்்கொடு குறிப்�டடுப�திவுகள், 

்�்ேடடில எடுத்து எழுதியழவேகள் மற்றும் இருபபுக்கட்டலகள் ஆகியவேற்ழறை மறு ெரி�ொரபபு 
பெய்ய கணக்கொைருக்கு கொை அவேகொெம் இருபபின், அவேேொல பிழைகழைக் கண்டறிந்து அ்த 
நிழையி்ை்ய திருத்தம் பெய்ய இயலும்.

(அ) ஒரு �க்கப பிழை்கழள இருப�ொய்வு ்தயொரிககும் முன் திருத்்தம் ப�ய்்தல்
 இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் முன் ஒரு�க்கப பிழைகள் கண்டறியப�ட்டொல, அவேற்ழறைத் திருத்தம் 

பெய்ய, கணக்்கடுகளில குறிப்�டடுப �திவு ்தழவேயிலழை. அவவேொறைொன பிழைகளுக்கு 
�ற்று அலைது வேேவு ழவேக்கப�்ட ்வேணடிய கணக்கு �ற்றி விைக்கக் குறிபபு அளித்து அழவே 
திருத்தப�டும். 

 மொணேர் ப�யல்�ொடு
சிந்்தழைககு: ஒரு ஆணடில எத்தழன முழறை அலைது எந்தக் கொை இழ்டபவேளியில இருப�ொய்வு 
தயொரிக்கப�டுகிறைது?

எடுத்துக்கொட்டு 1 (கூட்டல் பிழை்கள்)
கீழக்கண்ட  பிழைகள் இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் முன் கண்டறியப�ட்டன. அழவேகழைத் திருத்தவும்.

(அ)  விற்�ழன  ஏடடில ` 100 குழறைவேொகக் கூட்டப�டடுள்ைது
(ஆ)  விற்�ழன ஏடடில ` 200 அதிகமொகக்   கூட்டப�டடுள்ைது
(இ)  பகொள்முதல ஏடடில ` 300  குழறைவேொகக் கூட்டப�டடுள்ைது
(ஈ)  பகொள்முதல ஏடடில ` 400 அதிகமொகக் கூட்டப�டடுள்ைது

தீர்வு
(அ) விற்�ழனக்  கணக்கில ` 100  வேேவு ழவேக்க ்வேணடும்.
(ஆ) விற்�ழனக் கணக்கில ` 200 �ற்று ழவேக்க ்வேணடும்.
(இ) பகொள்முதல கணக்கில ` 300 �ற்று ழவேக்க ்வேணடும்.
(ஈ) பகொள்முதல கணக்கில ` 400 வேேவு ழவேக்க ்வேணடும்.

மொணேர் குறிபபு 
(அ)  இந்தப பிழையில, விற்�ழன ஏடடில ` 100 குழறைவேொகக் கூட்டப�டடுள்ைது. விற்�ழன ஏடடின் 

கூடடுத்பதொழகயொனது, ்�்ேடடில விற்�ழனக் கணக்கில வேேவு ழவேக்கப�டும். குழறைவேொகக்  
கூடடியதொல விற்�ழனக் கணக்கில ` 100 குழறைவேொக வேேவு ழவேக்கப�டடுள்ைது. இது ஒரு 
பெய் பிழை. இபபிழை, விற்�ழனக் கணக்கில மடடும் ஏற்�டடுள்ைது. விற்�ழனக் கணக்கில 
` 100 குழறைவேொக வேேவு ழவேக்கப�டடுள்ைது. என்வே, விற்�ழனக் கணக்கில ` 100 வேேவு 
ழவேத்ததன் மூைம், இபபிழை திருத்தப�டடுள்ைது.
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எடுத்துக்கொட்டு 2 (கூட்டல் பிழை்கள்)
இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் முன் கீழக்கண்ட பிழைகள் கண்டறியப�ட்டன.  அவேற்ழறைத் திருத்தவும்.

(அ) பகொள்முதல திருப� ஏடடில ` 500 குழறைவேொகக்  கூட்டப�டடுள்ைது.
(ஆ) பகொள்முதல திருப� ஏடடில ` 600 அதிகமொகக் கூட்டப�டடுள்ைது.
(இ) விற்�ழனத் திருப� ஏடடில ` 700 குழறைவேொகக் கூட்டப�டடுள்ைது.
(ஈ) விற்�ழனத் திருப� ஏடடில ` 800 அதிகமொகக்  கூட்டப�டடுள்ைது.

தீர்வு 
(அ) பகொள்முதல திருப�க் கணக்கில ` 500 வேேவு ழவேக்க ்வேணடும்.
(ஆ) பகொள்முதல திருப�க் கணக்கில ` 600 �ற்று ழவேக்க ்வேணடும்.
(இ) விற்�ழனத் திருப� கணக்கில ` 700 �ற்று ழவேக்க ்வேணடும்.
(ஈ) விற்�ழனத் திருப�க் கணக்கில ` 800 வேேவு ழவேக்க ்வேணடும்.

எடுத்துக்கொட்டு 3 (முன் எடுத்து எழுதும் ந�ொது ஏற�டும் பிழை்கள்)
கீழக்கொணும் பிழைகள், இருப�ொய்வு தயொரிக்கும்  முன் கண்டறியப�ட்டன.  அழவேகழைத் திருத்தவும்.

(அ) பகொள்முதல ஏடடின் பமொத்தத் பதொழகழய அடுத்த �க்கத்திற்கு எடுத்து எழுதும் ்�ொது  
` 100 குழறைவேொக எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது.

(ஆ) பகொள்முதல திருப� ஏடடின் கூடடுத் பதொழகழய அடுத்த �க்கத்தில எடுத்து எழுதும் ்�ொது  
` 200 அதிகமொக எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது.

(இ) விற்�ழன ஏடடின் கூடடுத் பதொழகழய அடுத்த �க்கத்தில எடுத்து எழுதும் ்�ொது  
` 300 அதிகமொக எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது.

(ஈ) விற்�ழனத் திருப� ஏடடின் கூடடுத்பதொழகழய அடுத்த  �க்கத்தில எடுத்து எழுதும் ்�ொது  
` 400 குழறைவேொக எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது.

தீர்வு
(அ) பகொள்முதல கணக்கில ` 100 �ற்று ழவேக்க ்வேணடும்.
(ஆ) பகொள்முதல  திருப�க் கணக்கில ` 200 �ற்று ழவேக்க ்வேணடும்.
(இ) விற்�ழனக் கணக்கில ` 300 �ற்று ழவேக்க ்வேணடும்.
(ஈ) விற்�ழனத் திருப�க் கணக்கில ` 400 �ற்று ழவேக்க ்வேணடும்.

எடுத்துக்கொட்டு 4 (முன் எடுத்து எழுதும் ந�ொது ஏற�டும் பிழை்கள்)
பின்வேரும் பிழைகள், இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் முன் கண்டறியப�ட்டன.  அவேற்ழறைத் திருத்தவும்.

(அ) ப�ற்றை வேொ்டழகக் கணக்கின் கூடடுத்பதொழக ` 900 குழறைவேொக எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது.
(ஆ) ப�ற்றை வேொ்டழகக் கணக்கின் கூடடுத்பதொழக ` 1,000  அதிகமொக எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது.
(இ) ெம்�ைக் கணக்கின் கூடடுத் பதொழக ` 1,100 குழறைவேொக எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது.
(ஈ) ெம்�ைக் கணக்கின் கூடடுத் பதொழக ` 1,200 கூடுதைொக எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது.

தீர்வு 
(அ) ப�ற்றை வேொ்டழகக் கணக்கில ` 900 வேேவு ழவேக்க ்வேணடும்.
(ஆ) ப�ற்றை வேொ்டழகக் கணக்கில ` 1,000 �ற்று ழவேக்க ்வேணடும்.
(இ) ெம்�ைக் கணக்கில ` 1,100 �ற்று ழவேக்க ்வேணடும்.
(ஈ) ெம்�ைக் கணக்கில ` 1,200 வேேவுழவேக்க ்வேணடும்.

எடுத்துக்கொட்டு 5 (ந�நரட்டில் எடுத்து எழுதும் ந�ொது எழும் பிழை்கள்)
பின்வேரும் பிழைகள், இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் முன் கண்டறியப�ட்டன. அவேற்ழறை திருத்தம் பெய்யவும்.

(அ) கட்ட்டம் மீதொன ்தய்மொனம் ` 5,000 ்தய்மொனக் கணக்கில எடுத்பதழுதப�்டவிலழை.
(ஆ) பவேஙகடடுக்கு ` 2,000 கூலி பெலுத்தியது, கூலிக் கணக்கில இருமுழறை  

எடுத்பதழுதப�டடுள்ைது.
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(இ) நிைொவுக்கு க்டனுக்கு ` 250க்கு ெேக்கு விற்றைது, ெரியொக விற்�ழன ஏடடில �திவு பெய்யப�ட்ட 
்�ொதிலும், ்�்ேடடில ` 200 என எடுத்பதழுதப�டடுள்ைது.

தீர்வு
(அ) ்தய்மொனக் கணக்கில ` 5,000 �ற்று ழவேக்க ்வேணடும்.
(ஆ) கூலிக்கணக்கில ` 2,000 வேேவு ழவேக்க ்வேணடும்.
(இ) நிைொ கணக்கில ` 50 �ற்று ழவேக்க ்வேணடும்.

(ஆ) இருப�ொய்வு ்தயொரிககும் முன் இருப�க்கப பிழை்கழளத் திருத்்தம் ப�ய்்தல்
 இருப�க்கப பிழையொனது இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் முன் கண்டறியப�ட்டொல, அழத �குப�ொய்வு  

பெய்தபின் உரிய குறிப்�டடில திருத்தப �திவு பெய்வேதன் மூைம் திருத்தம் பெய்யப�்ட ் வேணடும்.

இரு�க்கப பிழை்கழளத் திருத்்தம் ப�ய்ேதில் பின்�ற்றப�ட நேண்டிய ப�ய்முழ்ற �டிநிழல்கள்
�டிநிழை 1 தவேறைொன �திழவே எழுதவும் (ஏற்கன்வே ஏடுகளில 

பெய்யப�ட்ட �திவு)
தவேறைொக பெய்தது

�டிநிழை  2 ெரியொன �திழவே எழுதவும் (பெய்திருக்க ்வேணடிய �திவு) பெய்யத் தவேறியது
�டிநிழை  3 திருத்தப �திழவே எழுதவும் (தவேறைொன கணக்கின் �ற்று 

அலைது வேேழவே எதிரப�டுத்தி, ெரியொன கணக்ழக �ற்று 
அலைது வேேவு ழவேக்கும் நிகே விழைவு)

பெய்ய ்வேணடியது

எடுத்துக்கொட்டு 6 
பின்வேரும் பிழைகள் இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் முன் கண்டறியப�ட்டன. அவேற்ழறைத் திருத்துக.

(அ) ஆனந்துக்கு ` 1,000 த்துக்கு க்டனுக்கு ெேக்கு விற்றைது, விற்�ழன ஏடடில �திவு 
பெய்யப�்டவிலழை.

(ஆ)  இயந்திேம் �ழுது�ொரபபுக்கு ` 400 பெலுத்தியது, தவேறைொக இயந்திேக் கணக்கில எடுத்து 
எழுதப�டடுள்ைது.

(இ) கொந்திேொஜ்-க்கு ` 2,000 ெம்�ைம் பெலுத்தியது, ்�்ேடடில தவேறைொக அவேருழ்டய கணக்கில 
�ற்று ழவேக்கப�டடுள்ைது. 

தீர்வு
திருத்்தப �திவு்கள்

விேரம் ந�. 
�. எ. �றறு ` ேரவு ` 

அ ஆனந்த் க/கு �
 விற்�ழனக் க/கு
(ஆனந்துக்கு க்டனுக்கு ெேக்கு விற்றைது விற்�ழன ஏடடில 
�தியொதது திருத்தப�ட்டது)

1,000
1,000

ஆ �ழுது�ொரபபு க/கு                                          �
 இயந்திேக் க/கு
(�ழுது�ொரபபுச பெைவு தவேறைொக இயந்திேக் கணக்கில �ற்று 
ழவேத்தது திருத்தப�ட்டது)

400
400

இ ெம்�ைக் க/கு                                                 �
 கொந்திேொஜ் க/கு
(ெம்�ைம் பெலுத்தியது தவேறைொக கொந்திேொஜ் கணக்கில �ற்று 
ழவேத்தது திருத்தப�ட்டது)

2,000
2,000
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அ இலழை
(முழுவேதும் விடு�ட்டது)

ஆனந்த் க/கு   �  1,000
 விற்�ழனக் க/கு 1,000

ஆனந்த் க/கு   � 1,000
 விற்�ழனக் க/கு 1,000

ஆ இயந்திேக் க/கு  � 400
 பேொக்கக் க/கு 400    

�ழுது�ொரபபு க/கு � 400
   பேொக்கக் க/கு 400

�ழுது�ொரபபு க/கு � 400
 இயந்திேக் க/கு  400

இ கொந்திேொஜ் க/கு � 2,000
 பேொக்கக் க/கு 2,000          

ெம்�ைக் க/கு � 2,000
 பேொக்கக் க/கு 2,000

ெம்�ைக் க/கு � 2,000
 கொந்திேொஜ் க/கு 2,000

எடுத்துக்கொட்டு 7 
பின்வேரும் பிழைகள் இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் முன் கண்டறியப�ட்டன. அவேற்ழறைத் திருத்துக.

(அ)  அஙகப�னுக்கு ` 500 பெலுத்தியது தவேறுதைொக அஙகணணன் கணக்கில �ற்று 
ழவேக்கப�டடுள்ைது.

(ஆ) அழறைகைன் ` 750-க்கு விற்றைது, விற்�ழனக் கணக்கில வேேவு ழவேக்கப�டடுள்ைது.
(இ) �ொக்யொவி்டமிருந்து ெேக்கு ` 2,100-க்கு வேொஙகியது, தவேறுதைொக விற்�ழன ஏடடில 

�திவுபெய்யப�டடுள்ைது.
(ஈ) இயந்திேம் நிறுவுவேதற்குச பெலுத்திய கூலி ` 1,000 கூலிக் கணக்கில �ற்று  

ழவேக்கப�டடுள்ைது.
தீர்வு

திருத்்தப �திவு்கள்

விேரம் ந�. 
�. எ. �றறு ` ேரவு ` 

அ அஙகப�ன் க/கு                                               �
 அஙகணணன் க/கு
(அஙகப�னுக்கு பேொக்கம் பெலுத்தியது தவேறைொக அஙகணணன் 
கணக்கில �ற்று ழவேத்தது திருத்தம் பெய்யப�ட்டது)

500
500

ஆ விற்�ழனக் க/கு �
 அழறைகைன் க/கு
(அழறைகைன் விற்றைது தவேறைொக விற்�ழன கணக்கில வேேவு 
ழவேக்கப�ட்டது திருத்தம் பெய்யப�ட்டது)

750
750

இ பகொள்முதல க/கு �
விற்�ழனக் க/கு �
 �ொக்யொ க/கு
(�ொக்யொவி்டம் ெேக்கு பகொள்முதல பெய்தது, தவேறைொக விற்�ழன 
ஏடடில �திவுபெய்யப�ட்டது, திருத்தம் பெய்யப�ட்டது)

2,100
2,100

4,200

ஈ இயந்திேக் க/கு �
 கூலி க/கு
(இயந்திேம் நிறுவுவேதற்குச பெலுத்திய கூலி தவேறைொக 
கூலிக்கணக்கில �ற்று ழவேத்தது திருத்தம் பெய்யப�ட்டது)

1,000
1,000

Accountancy Ch 9_TM.indd   203 25-01-2020   14:50:38



204

குறிபபு: திருத்்தப �திழேப ப�றும் முழ்ற
்தே்றொை �திவு �ரியொை �திவு திருத்்தப �திவு

அ அஙகணணன் க/கு � 500
 பேொக்கக் க/கு 500

அஙகப�ன் க/கு   � 500
 பேொக்கக் க/கு 500    

அஙகப�ன் க/கு   � 500
 அஙகணணன் க/கு 500    

ஆ பேொக்கக் க/கு   � 750
 விற்�ழனக் க/கு 750    

பேொக்கக் க/கு   � 750
 அழறைகைன் க/கு 750    

விற்�ழனக் க/கு   � 750
 அழறைகைன் க/கு  750    

இ �ொக்யொ க/கு   � 2,100
 விற்�ழனக் க/கு 2,100          

பகொள்முதல க/கு   � 2,100
 �ொக்யொ க/கு  2,100

பகொள்முதல க/கு   � 2,100
விற்�ழனக் க/கு  �  2,100
 �ொக்யொ க/கு 4,200

ஈ கூலி க/கு   � 1,000
  பேொக்கக் க/கு 1,000    

இயந்திேக் க/கு   � 1,000
   பேொக்கக் க/கு 1,000    

இயந்திேக் க/கு   � 1,000
 கூலி க/கு    1,000    

(ii) இருப�ொய்வு ்தயொரிககும் ந�ொது பிழை்கழளத் திருத்்தம் ப�ய்்தல்
 இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் ்�ொது பின்வேருமொறு பிழைகழைத் திருத்தம் பெய்யைொம்.
(அ) இருப�ொய்வு ்தயொரிககும் ந�ொது ஒரு �க்கப பிழை்கழளத் திருத்்தம் ப�ய்்தல்
 இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் ்�ொது, �ற்று இருபபுகளின் கூடடுத் பதொழகயும், வேேவு இருபபுகளின் 

கூடடுத்பதொழகயும் ்வேறு�ட்டொல, இருப�ொய்வு ெமநிழை எட்டொது.  இது, கணக்கு ஏடுகளில 
பிழைகள் இருப�ழதக் கொடடுகிறைது. இதன் விழைவேொக, இருப�ொய்ழவே முடிக்கும் முன், 
கணக்கொைர பிழைகழைக் கண்டறியைொம். அந்த ்நேத்தில கண்டறியும் பிழைகள், அ்த 
நிழையில திருத்தம் பெய்யப�டும். இந்த நிழையில, ஒரு �க்கப பிழைகழைத் திருத்தும் 
முழறை, இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் முன் பிழைத் திருத்தம் பெய்வேது ்�ொன்றை்தயொகும்.  ஏடுகளில 
குறிப்�டடுப �திவு ஏதும் பெய்யத் ் தழவேயிலழை.  அப்�ொது �ொதிக்கப�ட்ட கணக்கில விைக்கக் 
குறிபபு தருவேதன் மூைம் பிழைகள் திருத்தம் பெய்யப�டும். 

எடுத்துக்கொட்டு 8
பின்வேரும் பிழைகள் இருப�ொய்வு தயொரிக்கும்்�ொது கண்டறியப�ட்டன. அவேற்ழறைத் திருத்தவும்.

(அ) அகிைொவுக்கு ` 1,520-க்கு க்டனுக்கு ெேக்கு விற்றைது அவேர கணக்கில ` 1,250 எனப 
எடுத்பதழுதப�டடுள்ைது.

(ஆ) ந்ேந்திேனி்டம் க்டனுக்கு ̀  5,500-க்கு ெேக்கு பகொள்முதல பெய்தது, அவேர கணக்கில ̀  5,050 
என வேேவு ழவேக்கப�டடுள்ைது.

(இ) ேவிவேரமனி்டமிருந்து க்டனுக்கு ` 404-க்கு அழறைகைன் வேொஙகியது, அழறைகைன் கணக்கில 
` 440 எனப �ற்று ழவேக்கப�டடுள்ைது.

(ஈ) ` 2,000 பேொக்கத்திற்கு இயந்திேம் வேொஙகியது, ்�்ேடடில இயந்திேக் கணக்கில எடுத்து 
எழுதப�்டொமல உள்ைது.

(உ) பகொள்முதல ஏடடின் கூடடுத்பதொழக ` 899 முன் எடுத்து எழுதும் ்�ொது ` 989 என 
எழுதப�டடுள்ைது.

தீர்வு
(அ) அகிைொ கணக்கில ` 270 �ற்று ழவேக்கப�்ட்வேணடும்.
(ஆ) ந்ேந்திேன் கணக்கில ` 450 வேேவு ழவேக்கப�்ட்வேணடும்.
(இ) அழறைகைன் கணக்கில ` 36 வேேவு ழவேக்கப�ட்ட்வேணடும்
(ஈ) இயந்திேக் கணக்கில ` 2,000 �ற்று ழவேக்கப�்ட்வேணடும்.
(உ) பகொள்முதல கணக்கில ` 90 வேேவு ழவேக்கப�்ட ்வேணடும்.
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(ஆ) இருப�ொய்வு ்தயொரிககும் ந�ொது இரு�க்கப பிழை்கழளத் திருத்்தம் ப�ய்்தல்
 இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் ்�ொது இரு�க்கப பிழைகழைத் திருத்தம் பெய்யும்்�ொது இருப�ொய்வு 

தயொரிக்கும் முன் திருத்தம் பெய்வேது ்�ொை்வே பெய்ய ்வேணடும்.
எடுத்துக்கொட்டு 9
பின்வேரும் பிழைகள் இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் ்�ொது கண்டறியப�ட்டன. திருத்தப �திவுகழைத் தருக.

(அ)  புவேனொ ` 100 மதிபபுள்ை ெேக்கிழனத் திருபபியளித்தொர.  இது ெேக்கிருபபில ்ெரக்கப�டடும், 
கணக்கு ஏடுகளில �திவுபெய்யப�்டொமல உள்ைது.

(ஆ) மணிக்கு ` 475 க்கு க்டனுக்கு ெேக்கு விற்றைது விற்�ழன ஏடடில ` 745 எனப �திவு 
பெய்யப�ட்டது.

(இ) ெந்தியொவி்டமிருந்து ப�ற்றை ̀  500 க்கொன கொ்ெொழை மறுக்கப�ட்டது,  �டிகள் கணக்கில �ற்று 
ழவேக்கப�டடுள்ைது.

(ஈ) பெொந்த உ�்யொகத்திற்கொக உரிழமயொைேொல பேொக்கம் ̀  300 எடுக்கப�ட்டது, கூலி கணக்கில 
�ற்று ழவேக்கப�டடுள்ைது.

தீர்வு
திருத்்தப �திவு்கள்

விேரம் ந�.  
�.எ.

�றறு    
` 

ேரவு 
  ` 

அ விற்�ழனத் திருப�க் க/கு �
 புவேனொ க/கு
(புவேனொவேொல ெேக்கு திருபபியளிக்கப�ட்டது ஏடுகளில 
�திபெய்யப�்டொதது திருத்தம் பெய்யப�ட்டது.)

100
100

ஆ விற்�ழனக் க/கு                                                �
 மணி க/கு
(மணிக்கு ` 475 க்கு ெேக்கு விற்றைது விற்�ழன ஏடடில ` 745 எனப 
�திவுபெய்யப�ட்டது திருத்தம் பெய்யப�ட்டது.)

270
270

இ ெந்தியொ க/கு                                                     �
 �டிகள் க/கு
(ெந்தியொவின் கொ்ெொழை மறுக்கப�ட்டது தவேறைொக �டிகள் கணக்கில 
�ற்று ழவேக்கப�ட்டது,  திருத்தம் பெய்யப�ட்டது.)

500
500

ஈ எடுபபுகள் க/கு                                                 �
 கூலி க/கு
(உரிழமயொைேொல பெொந்த உ�்யொகத்திற்கு பேொக்கம் எடுக்கப�ட்டது,  
தவேறைொக கூலிக் கணக்கில �ற்று ழவேக்கப�ட்டது, திருத்தம் 
பெய்யப�ட்டது.)

300
300

குறிபபு: திருத்்தப �திழேப ப�றும் முழ்ற
்தே்றொை �திவு �ரியொை �திவு திருத்்தப �திவு

அ - - - விற்�ழனத் திருப�க் க/கு � 100
 புவேனொ க/கு  100  

விற்�ழனத் திருப�க் க/கு � 100
 புவேனொ க/கு  100  

ஆ மணி க/கு   �  745
   விற்�ழனக் க/கு 745   

மணி க/கு   �  475
   விற்�ழனக் க/கு 475   

விற்�ழனக் க/கு   � 270
    மணி க/கு 270    
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இ �டிகள் க/கு   � 500
 வேஙகி க/கு                500        

ெந்தியொ க/கு   �  500
 வேஙகி க/கு 500        

ெந்தியொ க/கு   �  500
 �டிகள் க/கு 500        

ஈ கூலி க/கு   � 300  
 பேொக்கக் க/கு              300   

எடுபபுகள் க/கு   � 300
 பேொக்கக் க/கு 300    

எடுபபுகள் க/கு   � 300
 கூலி க/கு 300    

(iii)  இருப�ொய்வு ்தயொரித்்த பின் ஆைொல் இறுதிக ்கணககு்கள் ்தயொரிககும் முன் பிழை்கழளத் 
திருத்்தம் ப�ய்்தல்

(அ) இருப�ொய்வு ்தயொரித்்த பின் ஒரு�க்கப பிழை்கழளத் திருத்்தம் ப�ய்்தல்
 இருப�ொய்வு ெமநிழை அழ்டயொத ்�ொது உ்டனடியொகப பிழைகழைக் கண்டறிய இயைொத 

நிழையில, கணக்கொைர, ்வேறு�ொடடுத் பதொழகழய “அனொமத்துக் கணக்கில” ழவேப�ொர.  
அதற்குப பிறைகு, இறுதிக் கணக்குகழைத் தயொரிக்கும் முன், குறிப்�டடுப �திவுகள், ்�்ேடடுப 
�திவுகள், கூடடுதலகள், இருபபுக் கட்டலகள் மற்றும் முன் எடுத்து எழுதிய பதொழககள் 
ஆகியவேற்ழறை கூரந்தொய்வு பெய்து பிழைகழைக் கண்டறிவேொர.

 இந்த நிழையில, ஒவபவேொரு ஒரு�க்கப பிழையும் ெம்மந்தப�ட்ட கணக்கு (�ற்று ழவேத்தல அலைது 
வேேவு ழவேத்தல) மற்றும் அனொமத்துக் கணக்கு (வேேவு ழவேத்தல அலைது �ற்று ழவேத்தல) 
ஆகியவேற்ழறைக் பகொண்ட பிழை திருத்தப �திவு மூைம் திருத்தம் பெய்யப�டும்.  இபபிழைகழைத் 
திருத்தம் பெய்ய அனொமத்துக் கணக்கு �யன்�டுத்தப�டுகிறைது. என்வே, அனொமத்துக் கணக்கில 
ழவேக்கப�ட்ட இருப�ொய்வின் ்வேறு�ொடடுத் பதொழக ெரிக்கட்டப�டும். எலைொ ஒரு�க்கப 
பிழைகளும் முழுழமயொகத் திருத்தம் பெய்யப�ட்டொல, அனொமத்துக் கணக்கின் இருபபு 
முழுவேதும் நீஙகிவிடும்.

எடுத்துக்கொட்டு 10
பின்வேரும் பிழைகள் இருப�ொய்வு தயொரித்த பின் கண்டறியப�ட்டன. அனொமத்துக் கணக்கு இருப�தொகக் 
கருதி பிழைகழைத் திருத்தம் பெய்யவும்.

(அ)  அருணுக்கு ` 152 க்கு க்டனுக்கு ெேக்கு விற்றைது, அருணின்  கணக்கில ` 125 என 
எடுத்பதழுதப�டடுள்ைது.

(ஆ) ைடசுமியி்டம் க்டனுக்கு ` 550 க்கு ெேக்கு பகொள்முதல பெய்தது, அவேேது கணக்கில ` 505 என 
வேேவு ழவேக்கப�டடுள்ைது.

(இ) அபிரூ�ொவி்டமிருந்து க்டனுக்கு ` 404 க்கு அழறைகைன் வேொஙகியது, அழறைகைன் கணக்கில  
` 440 என �ற்று ழவேக்கப�ட்டது.

(ஈ) ` 200 பேொக்கத்திற்கு இயந்திேம் வேொஙகியது ்�்ேடடில இயந்திேக் கணக்கில எடுத்து 
எழுதப�்டவிலழை.

(உ) பகொள்முதல ஏடடின் கூடடுத்பதொழக ` 89 முன் எடுத்து எழுதும் ்�ொது ` 98 என 
எழுதப�டடுள்ைது.

தீர்வு
திருத்்தப �திவு்கள்

விேரம் ந�.  
�. எ.

�றறு    
` 

ேரவு 
  ` 

அ அருண க/கு �
 அனொமத்துக் க/கு
(அருண கணக்கில தவேறைொன பதொழக �திவுபெய்யப�ட்டது 
திருத்தம் பெய்யப�ட்டது)

27
27

Accountancy Ch 9_TM.indd   206 25-01-2020   14:50:39



207

ஆ அனொமத்துக் க/கு �
 ைடசுமி க/கு
(ைடசுமி கணக்கில குழறைவேொக வேேவு ழவேக்கப�ட்டது,  திருத்தம் 
பெய்யப�ட்டது.)

45
45

இ அனொமத்துக் க/கு �
 அழறைகைன் க/கு
(அழறைகைன் கணக்கில கூடுதைொகப �ற்று ழவேத்தது திருத்தம் 
பெய்யப�ட்டது.)

36
36

ஈ இயந்திேக் க/கு �
 அனொமத்துக் க/கு
(இயந்திேக் கணக்கில �ற்று ழவேப�து விடு�ட்டது திருத்தம் 
பெய்யப�ட்டது.)

200
200

உ அனொமத்துக்  க/கு �
 பகொள்முதல க/கு
(பகொள்முதல கணக்கில கூடுதல பதொழக முன் எடுத்துச 
பெலைப�ட்டது திருத்தம் பெய்யப�ட்டது.)

9
9

எடுத்துக்கொட்டு 11
பின்வேரும் பிழைகள் இருப�ொய்வு தயொரிக்கப�ட்ட பின் கண்டறியப�ட்டன.  அனொமத்துக் கணக்கு 
இருப�தொகக் கருதி பிழை திருத்தக் குறிப்�டடுப �திவுகழைத் தருக.

(அ) பகொள்முதல ஏடடின் பமொத்தம் ` 100 குழறைவேொகக் கூட்டப�டடுள்ைது.
(ஆ) பேொக்க ஏடடின் �ற்றுப�க்கம் உள்ை தள்ளு�டிப �த்தியின் கூடடுத்பதொழக ` 575 ்�்ேடடில 

எடுத்து எழுதப�்டவிலழை.
(இ) விற்�ழன ஏடடின் ஒரு �க்கத்தின் கூடடுத்பதொழக ` 5,975 அடுத்த �க்கத்தில முன் எடுத்து 

எழுதும் ்�ொது ` 5,795 என எழுதப�டடுள்ைது.
(ஈ) ெம்�ைம் ` 1,800 ்�்ேடடில ` 18,000 என எடுத்பதழுதப�டடுள்ைது.
(உ) முகிைனி்டமிருந்து க்டனுக்கு ` 150-க்கு ெேக்கு வேொஙகியது முகிைன் கணக்கில ` 1,500 என 

எடுத்பதழுதப�டடுள்ைது.
தீர்வு

திருத்்தப �திவு்கள்

விேரம் ந�.  
�. எ.

�றறு    
` 

ேரவு 
  ` 

அ பகொள்முதல க/கு �
 அனொமத்துக் க/கு
(பகொள்முதல ஏடடில குழறைவேொகக் கூட்டப�ட்டது திருத்தம் பெய்யப�ட்டது.)

100
100

ஆ அளித்த தள்ளு�டி க/கு �
 அனொமத்துக் க/கு
(அளித்த தள்ளு�டியின் கூடடுத்பதொழக ்�்ேடடில எடுத்பதழுதத் 
தவேறியது திருத்தம் பெய்யப�ட்டது.)

575
575

இ அனொமத்துக் க/கு �
 விற்�ழனக் க/கு
(விற்�ழன ஏடடின் கூடடுத்பதொழக குழறைவேொக எடுத்து எழுதப�ட்டது 
திருத்தம் பெய்யப�ட்டது)

180
180
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ஈ அனொமத்துக் க/கு (18,000 −1,800) �
 ெம்�ைக் க/கு
(ெம்�ைக் கணக்கில கூடுதல பதொழக எடுத்துப �திவுபெய்யப�ட்டது 
திருத்தம் பெய்யப�ட்டது.)

16,200
16,200

உ முகிைன் க/கு (1,500 −150)  �
 அனொமத்துக் க/கு
(முகிைன் கணக்கில கூடுதல பதொழக �திவுபெய்யப�ட்டது திருத்தம் 
பெய்யப�ட்டது)

1,350
1,350

(ஆ) இருப�ொய்வு ்தயொரிக்கப�ட்ட பின் இரு�க்கப பிழை்கழளத் திருத்்தம் ப�ய்்தல்
 இந்த நிழையில, ஒவபவேொரு இரு�க்கப பிழையும் திருத்தப�திவு மூைம் ஒரு கணக்ழக 

�ற்று ழவேத்து, மற்பறைொன்ழறை வேேவு ழவேத்து திருத்தம் பெய்யப�டுகிறைது. இபபிழைகள், 
இருப�ொய்வின் ெமன்�டுதழை �ொதிக்கொததொல குறிப்�டடுப �திவுகளில அனொமத்துக் கணக்கு 
�யன்�டுத்தப�டுவேதிலழை. ஆக்வே, இரு�க்கப பிழைகழைத் திருத்தம் பெய்வேதற்குரிய  
குறிப்�டடுப �திவுகள் இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் முன் திருத்தம் பெய்யும்்�ொதும், இருப�ொய்வு 
தயொரித்த பின் திருத்தம் பெய்யும்்�ொதும் ஒன்றைொக்வே இருக்கும்.

எடுத்துக்கொட்டு 12 
பின்வேரும் பிழைகள் இருப�ொய்வு தயொரித்த பின் கண்டறியப�ட்டழவே.  அவேற்ழறைத் திருத்தம் பெய்யவும்.

(அ) அனிதொவுக்கு ` 50 பெலுத்தியது தவேறைொக வேனிதொவின் கணக்கில �ற்று ழவேக்கப�டடுள்ைது.
(ஆ) ` 500-க்கு அழறைகைன் விற்றைது விற்�ழனக் கணக்கில வேேவு ழவேக்கப�டடுள்ைது.
(இ) ந்டேொஜனி்டமிருந்து க்டனுக்கு ` 750-க்கு ெேக்கு பகொள்முதல பெய்தது தவேறைொக விற்�ழன 

ஏடடில �திவுபெய்யப�டடுள்ைது.
(ஈ) இயந்திேம் நிறுவுவேதற்கு  பெலுத்திய கூலி  ̀  1,000 கூலிக்கணக்கில �ற்று ழவேக்கப�டடுள்ைது.

தீர்வு
திருத்்தப �திவு்கள்

விேரம் ந�.  
�. எ.

�றறு    
` 

ேரவு 
  ` 

அ அனிதொ க/கு �
 வேனிதொ க/கு
(அனிதொவுக்கு பேொக்கம் பெலுத்தியது தவேறைொக வேனிதொ 
கணக்கில �திவுபெய்யப�ட்டது, திருத்தம் பெய்யப�ட்டது.)

50
50

ஆ விற்�ழனக் க/கு �
 அழறைகைன் க/கு
(அழறைகைன் விற்றைது தவேறைொக விற்�ழனக் கணக்கில வேேவு 
ழவேக்கப�ட்டது, திருத்தம் பெய்யப�ட்டது.)

500
500

இ பகொள்முதல க/கு �
விற்�ழனக் க/கு �
 ந்டேொஜன் க/கு
(ந்டேொஜனி்டம் ெேக்கு வேொஙகியது தவேறுதைொக விற்�ழன ஏடடில  
�திவுபெய்யப�ட்டது, தற்்�ொது திருத்தம் பெய்யப�ட்டது.)

750
750

1,500

ஈ இயந்திேக் க/கு �          
 கூலி க/கு
(இயந்திேம் நிறுவுவேதற்குக் பகொடுத்த கூலி தவேறைொக கூலிக் 
கணக்கில �ற்று ழவேக்கப�ட்டது, திருத்தம் பெய்யப�ட்டது.)

1,000
1,000
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எடுத்துக்கொட்டு 13
கீழக்கொணும் �திவுகழைத் திருத்துக

விேரம் ந�.  �. எ.
�றறு    

` 
ேரவு 
  ` 

அ பகொள்முதல க/கு �
 பேொக்கக் க/கு
(பேொக்கம் பெலுத்தி அழறைகைன் வேொஙகியது)

5,000
5,000

ஆ நிைொ க/கு �
 பேொக்கக் க/கு
(நிைொவுக்கு ெம்�ைம் பகொடுத்தது)

8,000
8,000

இ குறைைமுது க/கு �
 பேொக்கக் க/கு
(குறைைமுதுக்கு வேொ்டழக பகொடுத்தது)

2,000
2,000

ஈ பேொக்கக் க/கு �
 விற்�ழனக் க/கு
(பேொக்கத்திற்கு அழறைகைன் விற்றைது)

9,000
9,000

உ பேொக்கக் க/கு �
 ்கொழதமைர க/கு
(்கொழதமைருக்கு பேொக்கத்திற்கு ெேக்கு விற்றைது)

6,000
6,000

தீர்வு
திருத்்தப �திவு்கள்

விேரம் ந�.  
�. எ.

�றறு    
` 

ேரவு 
  ` 

அ அழறைகைன் க/கு �
 பகொள்முதல க/கு
(அழறைகைன் வேொஙகியது தவேறைொக பகொள்முதல கணக்கில �ற்று 
ழவேக்கப�ட்டது திருத்தம் பெய்யப�ட்டது)

5,000
5,000

ஆ ெம்�ைக் க/கு �
 நிைொ க/கு
(நிைொவுக்கு ெம்�ைம் பெலுத்தியது தவேறைொக நிைொ கணக்கில �ற்று 
ழவேத்தது திருத்தம் பெய்யப�ட்டது)

8,000
8,000

இ வேொ்டழக க/கு �
 குறைைமுது க/கு
(குறைைமுதுக்கு வேொ்டழக பெலுத்தியது தவேறுதைொக குறைைமுது 
கணக்கில �ற்று ழவேக்கப�ட்டது திருத்தம் பெய்யப�ட்டது.)

2,000
2,000

ஈ விற்�ழனக் க/ கு �
 அழறைகைன் க/கு
(பேொக்கத்திற்கு அழறைகைன் விற்றைது தவேறைொக விற்�ழனக் 
கணக்கில வேேவு ழவேக்கப�ட்டது திருத்தம் பெய்யப�ட்டது.)

9,000
9,000

உ ்கொழதமைர க/கு �
 விற்�ழனக் க/கு
(்கொழதமைருக்கு பேொக்கத்திற்கு ெேக்கு விற்றைது தவேறைொக ்கொழதமைர 
கணக்கில வேேவு ழவேக்கப�ட்டது திருத்தம் பெய்யப�ட்டது.)

6,000
6,000
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எடுத்துக்கொட்டு 14 (ஒரு�க்கப பிழை்கள் மறறும் இருப�க்கப பிழை்கள்)
இருப�ொய்வு தயொரிக்கப�ட்ட பின் கண்டறியப�ட்ட பின்வேரும் பிழைகழைத் திருத்துவேதற்கொன 
குறிப்�டடுப �திவுகழைத் தேவும்.  அனொமத்துக் கணக்கு இருப�தொகக் கருதவும்.

(அ) விற்�ழன ஏடடின் பமொத்தம் ` 2,000 குழறைவேொகக் கூட்டப�டடுள்ைது.
(ஆ) இயந்திேம் ` 3,000-க்கு பகொள்முதல பெய்தது பகொள்முதல ஏடடில �தியப�டடுள்ைது.
(இ) மதிக்கு ` 45-க்கு ெேக்கு விற்றைது அவேேது கணக்கில ` 54 என எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது.
(ஈ) பகொள்முதல திருப� ஏடடின் பமொத்தம் ` 200 அதிகமொகக் கூட்டப�டடுள்ைது.
(உ) விற்�ழன ஏடடின் கூடடுத்பதொழக ̀  1,122 ் �்ேடடில ̀  1,222 என எடுத்பதழுதப�டடுள்ைது.

தீர்வு 

விேரம் ந�.  
�. எ.

�றறு    
` 

ேரவு 
  ` 

அ அனொமத்துக்  க/கு �
 விற்�ழனக் க/கு
(விற்�ழன ஏடடின் கூடடுத்பதொழக குழறைவேொகக் கூட்டப�ட்டது 
திருத்தம் பெய்யப�ட்டது.)

2,000
2,000

ஆ இயந்திேக் க/கு �
 பகொள்முதல க/கு
(இயந்திேம் வேொஙகியது தவேறைொக பகொள்முதல ஏடடில 
�திவுபெய்யப�ட்டது திருத்தம் பெய்யப�ட்டது.)

3,000
3,000

இ அனொமத்துக் க/கு �
 மதி க/கு
(மதி கணக்கில கூடுதைொகப �ற்று ழவேக்கப�ட்டது திருத்தம் 
பெய்யப�ட்டது.)

9
9

ஈ பகொள்முதல திருப�க் க/கு �
 அனொமத்துக் க/கு
(பகொள்முதல திருப� ஏடடில அதிகமொகக் கூடடுத்பதொழக 
எடுக்கப�ட்டது திருத்தம் பெய்யப�ட்டது.)

200
200

உ விற்�ழனக் க/கு �
 அனொமத்துக் க/கு
(விற்�ழன ஏடடின் கூடடுத்பதொழக அதிகமொக எடுத்து 
எழுதியது திருத்தம் பெய்யப�ட்டது.)

100
100

எடுத்துக்கொட்டு 15 (ஒரு�க்கப பிழை்களும் இரு�க்கப பிழை்களும் அைொமத்துக ்கணககுடன்)
கணக்கொைர இருப�ொய்வின் �ற்றுப�த்தியின் கூடடுத்பதொழக ` 308 குழறைவேொக இருப�ழத அறிந்து 
அத்பதொழகழய அனொமத்துக் கணக்கிற்கு எடுத்துச பென்றைொர.  அழதத் பதொ்டரந்து, அவேேொல, பின்வேரும் 
பிழைகள் கண்டறியப�ட்டன.

(அ) க்டனுக்கு ்மகைொவுக்கு ` 102-க்கு ெேக்கு விற்றைதற்கொன �திவு ்�்ேடடில ்மகைொவின் 
கணக்கில ` 120 என எடுத்து எழுதப�ட்டது.

(ஆ) அளித்த தள்ளு�டிப �த்தியின் மொதக் கூடடுத்பதொழக ` 100 ்�்ேடடில ப�ற்றை தள்ளு�டிக் 
கணக்கில எடுத்து எழுதப�ட்டது..

(இ) மன்னன் ` 275 பெலுத்தியது கணணன் கணக்கில வேேவு ழவேக்கப�டடுள்ைது.
(ஈ) அலுவேைக உ�்யொகத்திற்கொக எழுதுப�ொருள் வேொஙக ` 26 பேொக்கம் பெலுத்தியதற்கொன 

பேொக்க ஏடடில உள்ை �திவு ்�்ேடடில எடுத்து எழுதப�்டவிலழை.
(உ) பகொள்முதல ஏடடில ` 100 குழறைவேொகக் கூட்டப�டடுள்ைது.
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்மற்கொணும் பிழைகழைத் திருத்தி அனொமத்துக் கணக்ழகத் தயொரிக்கவும்.
தீர்வு

திருத்்தப �திவு்கள்

விேரம் ந�.  
�.எ.

�றறு    
` 

ேரவு 
  ` 

அ அனொமத்துக் க/கு �
 ்மகைொ க/கு
(்மகைொ கணக்கில பதொழக கூடுதைொகப �திவுபெய்யப�ட்டது திருத்தம் 
பெய்யப�ட்டது)

18
18

ஆ அளித்த தள்ளு�டி க/கு �
ப�ற்றை தள்ளு�டி க/கு �
 அனொமத்துக் க/கு
(அளித்த தள்ளு�டி தவேறைொக ப�ற்றை தள்ளு�டிக் கணக்கில 
�திவுபெய்யப�ட்டது திருத்தம் பெய்யப�ட்டது.)

100
100

200

இ கணணன் க/கு �
 மன்னன் க/கு
(மன்னன் கணக்குக்கு �திைொக கணணன் கணக்கில தவேறுதைொக 
வேேவு ழவேக்கப�ட்டது திருத்தம் பெய்யப�ட்டது)

275
275

ஈ எழுதுப�ொருள் க/கு �
 அனொமத்துக் க/கு
(எழுதுப�ொருள் வேொஙகியது எழுது ப�ொருள் கணக்கில �தியொதது 
திருத்தம் பெய்யப�ட்டது.)

26
26

உ பகொள்முதல க/கு �
 அனொமத்துக் க/கு
(பகொள்முதல ஏடடில குழறைவேொகக் கூட்டப�ட்டது திருத்தம் பெய்யப�ட்டது.)

100
100

�  அைொமத்துக ்கணககு ே
விேரம் ` விேரம் ` 

இருபபு கீ/பகொ
்மகைொ க/கு

308
18

அளித்த தள்ளு�டி க/கு
ப�ற்றை தள்ளு�டி க/கு
எழுதுப�ொருள் க/கு
பகொள்முதல க/கு

100
100

26
100

326 326
(iv) இறுதிக ்கணககு்கள் ்தயொரித்்தபின் பிழை்கழளக ்கண்டறிந்து திருத்்தம் ப�ய்்தல்
சிை ெமயஙகளில, இருப�ொய்வு ெமன்�்டொத ்�ொதும், ்நேமின்ழம மற்றும் அவேெேமொக இறுதிக் 
கணக்குகழை முடிக்க ்வேணடியதன் கொேணமொக, கணொக்கொைர பிழைகழைத் திருத்தம் பெய்யொமல 
வி்டைொம்.  அவவேொறைன சூழநிழைகளில, இருப�ொய்வின் ்வேறு�ொடடுத் பதொழக அனொமத்துக் கணக்கில 
�ற்று இருபபு அலைது வேேவு இருபபுக் கொடடும். �ற்று இருபபுக் கொடடினொல, அது இருபபு நிழைக்குறிபபில 
பெொத்துகள் �க்கம் கொட்டப�டும்.  வேேவு இருப�ொக இருபபின், அது ப�ொறுபபுகள் �க்கம் கொட்டப�டும்.  
அதன்பின், அடுத்த கணக்கொணடில, கணக்கொைேொல பிழைகள் கண்டறியப�டடு திருத்தம் பெய்யப�டும்.  
அவவேொறு திருத்தப�டும் பிழைகள் ப�யேைவுக் கணக்குகளில இருக்குமொயின் அழவே நிறுவேனத்தின் 
இைொ� – நட்டத்ழதப �ொதிப�தொக அழமயும். என்வே, பிழை திருத்தத்திற்கொக அக்கணக்குகழைப 
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�ற்்றைொ அலைது வேே்வேொ ழவேப�தற்கு மொற்றைொக, இைொ� – நட்ட ெரிக்கடடுக் கணக்கு �ற்்றைொ அலைது 
வேே்வேொ ழவேக்கப�டும்.  ஒரு்வேழை, திருத்தப�்ட ்வேணடிய பிழை, ஒரு பெொத்துக் கணக்கி்ைொ 
அலைது ஆள்ெொர கணக்கி்ைொ இருபபின், திருத்தத்திற்கொக ெம்�ந்தப�ட்ட பெொத்துக்கணக்்கொ 
அலைது ஆள்ெொர கணக்்கொ �ற்று அலைது வேேவு ழவேக்கப�டும்.  எலைொப பிழைகளும் திருத்தம் 
பெய்யப�ட்டபின், இைொ� நட்ட ெரிக்கடடுக் கணக்குத் தயொரித்து இைொ� – நட்டத்தின் மீது நிகே விழைவு 
கணக்கி்டப�டடு, அது முதல கணக்கிற்கு மொற்றைப�டும். 
9.9 ்கணினிமயமொக்கப�ட்ட ்கணககியலில் பிழை்கள்
ெமீ�த்திய ஆணடுகளில, பதொழிலநுட� முன்்னற்றைத்தொல, �ை நிறுவேனஙகள் அவேற்றின் 
கணக்கியழைக் கணினிமயமொக்கியுள்ைன.  ்நேத்ழதச ்ெமிக்கவும், துலலியம் உறுதிப�டுத்தவு்ம 
இவவேொறு பெய்கின்றைன. கணினிமயமொக்கப�டுவேதொல கூட்டல பிழைகள், எடுத்து எழுதுவேதில பிழைகள் 
மற்றும் �குதி விடு பிழைகள் ்�ொன்றை சிை பெய் பிழைகள் தவிரக்கப�டும் ்�ொதிலும், கீழக்கொணும் 
பிழைகள் தவிரக்க முடியொதழவேயொகின்றைன:

• முழு விடு பிழைகள் • விதிப பிழைகள் •  குறிப்�டடில தவேறைொன �திவு பெய்யும் பிழைகள்
• குறி்�டடில தவேறைொன பதொழகழயப �திவு பெய்யும் பிழைகள்
• குறிப்�டடில தவேறைொன கணக்குகழைப �திவு பெய்தல
• இருமுழறை �திவு பெய்தல பிழைகள்

பிழைகழைக் கண்டறிந்து திருத்துவேதில இேடழ்டத் தன்ழமக் ்கொட�ொடு 
�யன்�டுத்தப�டுகிறைது.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

 மொணேர் ப�யல்�ொடு
சிந்்தழைககு: �த்து பிழை ந்டவேடிக்ழககழைத் தயொரித்து அவேற்றிற்கு உன் நண�ழனத் தீரவு 
எட்டச பெொலைவும்.

நிழைவில் ப்கொள்ளநேண்டியழே
• பிழை என்�து கணக்கொைர, �திவு பெய்தல, அலைது வேழகப�டுத்துதல அலைது பதொகுத்தலில 

தற்பெயைொகத் தவேறு பெய்தல அலைது �திவு பெய்யொமல விடுதல ஆகும்.
• பிழைகள் கணக்கியல பெயலநிழைகளில, குறிப்�டடுப �திவு, ் �்ேடடில எடுத்து எழுதுதல, 

இருபபுக்கடடுதல மற்றும் இருப�ொய்வு தயொரித்தல ்�ொன்றை எந்த நிழையிலும் நிகைைொம்.
• ஒரு கணக்கொைர ஒரு ந்டவேடிக்ழகழய கணக்கு ஏடுகளில �திவுபெய்யத் தவேறுவே்த 

விடுபிழை எனப�டும். அபபிழை முழு விடுபிழையொக்வேொ �குதி விடு பிழையொக்வேொ 
இருக்கைொம்.

• கணக்கு ஏடுகளில ஒரு ந்டவேடிக்ழகழயப �திவுபெய்யும் ்�ொது கணக்கியல அடிப�ழ்ட 
விதிகழைத் தவேறைொகப �யன்�டுத்துவே்த விதிபபிழை எனப�டும்.

• பிழைகள் ஒன்றுக்பகொன்று ஈடு பெய்யுமொறு அழமந்திருபபின் அழவே ஈடுபெய் பிழைகள் 
எனப�டும்.

• சிை பிழைகழை இருப�ொய்வு பவேளிப�டுத்தும், சிை பிழைகழை இருப�ொய்வு பவேளிப�டுத்தொது.
• இருப�ொய்வு ெமன்�்டொத்�ொது, ்வேறு�ொடடுத் பதொழகழய தற்கொலிகக் கணக்கொன 

அனொமத்துக் கணக்கிற்கு மொற்றை்வேணடும்.
• பிழைகழை, இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் முன் அலைது இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் ்�ொது அலைது 

இருப�ொய்வு தயொரித்த பின் ஆனொல இறுதிக் கணக்குகழைத் தயொரிக்கும் முன் அலைது 
இறுதிக் கணக்குகழைத் தயொரித்த பின் கண்டறிந்து திருத்தம் பெய்யைொம்.
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சுய ஆய்வு விைொக்கள்
I  �ரியொை விழடழயத் ந்தர்வு ப�ய்யவும்
1.  விதிபபிழை எழுவேது
 (அ)  ஒரு ந்டவேடிக்ழக முழுவேதும் விடு�டும்்�ொது
 (ஆ)  ஒரு ந்டவேடிக்ழக �குதி விடு�டும்்�ொது
 (இ)  முதலினம் மற்றும் வேருவேொயினத்ழத ்வேறு�டுத்தொத ்�ொது
 (ஈ)  ்�்ேடடில தவேறைொக எடுத்து எழுதுதல மற்றும் தவேறைொகக் கூடடும்்�ொது

2. இருப�ொய்ழவேப �ொதிக்கொத பிழைகள்
 (அ)  விதிபபிழைகள்  (ஆ)  அதிகமொகக் கூடடுதல பிழைகள்
 (இ)  குழறைவேொகக் கூடடுதல பிழைகள்  (ஈ)  �குதி விடு பிழைகள்

3. இருப�ொய்வின் ்வேறு�ொடு எடுத்துச பெலைப�டுவேது
 (அ)  முதல கணக்கிற்கு  (ஆ)  வியொ�ொேக் கணக்கிற்கு
 (இ)  அனொமத்துக் கணக்கிற்கு  (ஈ)  இைொ� நட்டக் கணக்கிற்கு
4. ஒரு ந்டவேடிக்ழக முழுவேது்ம �திவுபெய்யப�்டொத ்�ொது அது _______ எனப�டும்
 (அ)  விதிப பிழை  (ஆ)  முழுவிடு பிழை
 (இ)  �குதி விடு பிழை  (ஈ)  இருமுழறை �திந்த பிழை
5. இயந்திேம் நிறுவுவேதற்கு பெலுத்துப�ட்ட கூலிழய கூலிக் கணக்கில �ற்று ழவேப�து
 (அ)  �குதி விடு பிழை  (ஆ)  விதிப பிழை
 (இ)  முழு விடு பிழை  (ஈ)  இருமுழறை �திந்த பிழை
6. கீழக்கண்ட பிழைகளில எது இருப�ொய்ழவேப �ொதிக்கொது?
 (அ)  ஒரு கணக்கில தவேறைொக இருபபுக் கடடுதல
 (ஆ)  ்�்ேடடில எடுத்து எழுதும் ்�ொது தவேறைொன கணக்கில ெரியொன �க்கத்தில �திவு பெய்தல
 (இ)  ஒரு கணக்கில தவேறைொகக் கூடடுதல
 (ஈ)  ஒரு ்�்ேடடுக் கணக்கில தவேறைொன பதொழகழய முன்பனடுத்து எழுதுதல
7. பெஙகுடடுவேனொல ெேக்கு திருபபித் தேப�டடு ெேக்கிருபபில ்ெரக்கப�டடு ஆனொல ஏடுகளில 

�தி்வேதும் பெய்யப�்டவிலழை. இபபிழைழயத் திருத்தம் பெய்யும்்�ொது, கீழக்கண்டவேற்றில 
எந்தக் கணக்ழகப �ற்று ழவேக்க ்வேணடும்?

 (அ)  பெஙகுடடுவேன் கணக்கு (ஆ)  விற்�ழனத் திருப�க் கணக்கு
 (இ)  பவேளித் திருப�க் கணக்கு (ஈ) பகொள்முதல திருப�க் கணக்கு
8. அதியமொனி்டமிருந்து க்டனுக்கு அழறைகைன் வேொஙகியது பகொள்முதல கணக்கில �ற்று 

ழவேக்கப�டடுள்ைது. இபபிழைழயத் திருத்தம் பெய்யும்்�ொது, கீழகண்டவேற்றில எந்தக் 
கணக்ழகப �ற்று ழவேக்க ்வேணடும்?

 (அ)  பகொள்முதல கணக்கு (ஆ) அதியமொன் கணக்கு
 (இ)  அழறைகைன் கணக்கு (ஈ) இழவே ஏதுமிலழை
9. பகொள்முதல ஏடடின் பமொத்தத் பதொழக அதிகமொகக் கூட்டப�டடுள்ைது. இபபிழைழயத் திருத்தம் 

பெய்யும்்�ொது, கீழகண்டவேற்றில எந்தக் கணக்ழகப �ற்று ழவேக்க ்வேணடும்?
 (அ)  பகொள்முதல கணக்கு  (ஆ) அனொமத்துக் கணக்கு
 (இ)  க்டனீந்்தொர கணக்கு  (ஈ)  ்மற்கண்டது ஏதும் இலழை
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10. கீழக்கண்ட பிழைகளில எந்தபபிழை அனொமத்துக் கணக்ழகப �யன்�டுத்தி திருத்தம் 
பெய்யப�டும்?

 (அ)  பகொள்முதல திருப� ஏடடில ` 1,000 குழறைவேொகக் கூட்டப�டடுள்ைது.
 (ஆ)  ந்ேந்திேனொல ெேக்கு திருபபித் தேப�ட்டது, ஏடுகளில �திவுபெய்யப�்டொமல உள்ைது.
 (இ)  அகிைொவேொல ` 900 மதிபபுள்ை ெேக்கு திருபபித் தேப�ட்டது, விற்�ழனத் திருப� ஏடடில  
  ` 90 என �திவுபெய்யப�டடுள்ைது.
 (ஈ)  ேவிவேரமனுக்கு க்டனுக்கு ெேக்கு விற்றைது விற்�ழன ஏடடில �திவு பெய்யப�்டொமல உள்ைது.
விழட்கள்

1. (இ) 2. (அ) 3. (இ) 4. (ஆ) 5. (ஆ) 6. (ஆ) 7. (ஆ) 8. (இ) 9. (ஆ) 10. (அ)

II  மி்கக குறுகிய விைொக்கள்
1. பிழைத் திருத்தம் என்றைொல என்ன?
2.  விதிபபிழை என்றைொல என்ன?
3.  �குதி விடுபிழை என்றைொல என்ன?
4.  முழு விடு பிழை என்றைொல என்ன?
5. ஈடுபெய் பிழைகள் என்றைொல என்ன?
III   குறுகிய விைொக்கள்
1. விதிபபிழைழயப �ற்றிய குறிபழ� எடுத்துக்கொடடு்டன் எழுதவும்.
2. அனொமத்துக் கணக்குப �ற்றிக் குறிபபு எழுதவும்.
3. இருப�ொய்வு பவேளிப�டுத்தொத பிழைகள் யொழவே?
4. இருப�ொய்வு பவேளிக்கொடடும் பிழைகள் யொழவே?
5. ஒரு �க்கப பிழைகள் மற்றும் இரு �க்கப பிழைகள் �ற்றிய குறிபபு எழுதவும்.

IV  �யிறசிக ்கணககு்கள்
1. பின்வேரும் பிழைகளின் ஒவபவேொன்றிலும் �ொதிக்கும் கணக்கு / கணக்குகழைக் கூறைவும்.
 (அ)  க்டனுக்கு ெேணயொவி்டமிருந்து ` 150 க்கு ெேக்கு வேொஙகியது. அவேேது கணக்கில   
  �ற்றுப�க்கம் எடுத்பதழுதப�டடுள்ைது.
 (ஆ) விற்�ழன ஏடடின் பமொத்தம் ` 4,500 இரு முழறை ்�்ேடடில எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது.
2. இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் முன் கண்டறியப�ட்ட பின்வேரும் பிழைகழைத் திருத்தம் பெய்யவும்.
 (அ) விற்�ழன ஏடடின் பமொத்தத் பதொழகயில ` 100 குழறைவேொகக் கூட்டப�டடுள்ைது.
 (ஆ)  பகொள்முதல திருப� ஏடடின் பமொத்தத்தில ` 200 அதிகமொகக் கூட்டப�டடுள்ைது.
3. இருப�ொய்வு தயொரிக்கப�்ட ்வேணடி உள்ைது எனக் கருதி கீழக்கண்ட பிழைகழைத் திருத்தம் 

பெய்யவும்.
 (அ)  விற்�ழன ஏடடில ` 400 குழறைவேொகக் கூட்டப�டடுள்ைது.
 (ஆ)  விற்�ழனத் திருப� ஏடடில ` 500 அதிகமொகக் கூட்டப�டடுள்ைது.
 (இ)  பகொள்முதல ஏடடில ` 600 குழறைவேொகக் கூட்டப�டடுள்ைது.
 (ஈ)  பகொள்முதல திருப� ஏடடில ` 700 அதிகமொகக் கூட்டப�டடுள்ைது. 
 (உ)  ப�றுதற்குரிய மொற்றுச சீடடு ஏடடில ` 800 குழறைவேொகக் கூட்டப�டடுள்ைது.
4. இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் முன் கீழகண்ட பிழைகழைத் திருத்தம் பெய்யவும்.
 (அ)  பகொள்முதல ஏடடின் பமொத்தத்தில ` 90 குழறைவேொக முன் எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது.
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 (ஆ)  பகொள்முதல ஏடடின் பமொத்தத்தில ` 180 அதிகமொக முன் எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது.
 (இ)  விற்�ழன ஏடடின் பமொத்தத்தில ` 270 குழறைவேொக முன் எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது.
 (ஈ)  விற்�ழனத் திருப� ஏடடின் பமொத்தத்தில ̀  360 அதிகமொக முன் எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது.
 (உ)  பகொள்முதல திருப� ஏடடின் பமொத்தத்தில ̀  450 குழறைவேொக முன் எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது.
5. பின் வேரும் பிழைகள் கணக்கொைேொல இருப�ொய்வு தயொரிக்கும் முன் கண்டறியப�ட்டன. 

அவேற்ழறைத் திருத்தம் பெய்யவும்.
 (அ) பேொக்கக் ஏடடின் �ற்றுப �க்கத்தில உள்ை தள்ளு�டிப �த்தியின் கூடடுத் பதொழக  
  ` 1,100 இன்னும் ்�்ேடடில எடுத்து எழுதப�்டொமல உள்ைது.
 (ஆ)  பேொக்க ஏடடின் வேேவுப �க்கத்தில உள்ை தள்ளு�டிப �த்தியின் பமொத்தத்தில ` 500   
  குழறைவேொகக் கூட்டப�டடுள்ைது.
 (இ)  அன்புச பெலவேனி்டமிருந்து ` 700 க்கு க்டனுக்கு ெேக்கு வேொஙகியது அவேரின்    
  கணக்கில �ற்று �க்கத்தில எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது.
 (ஈ)  ப�ொன்முகிலுக்கு க்டனுக்கு ` 78க்கு ெேக்கு விற்றைது அவேருழ்டய ்�்ேடடுக் கணக்கில  
  ` 87 என எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது..
 (உ)  விற்�ழனத் திருப� ஏடடின் பமொத்தம் ` 550 இருமுழறை ்�்ேடடில எடுத்து    
  எழுதப�டடுள்ைது.
6. இருப�ொய்வு தயொரிக்கும்  முன் கண்டறியப�ட்ட பின் வேரும் பிழைகழைத் திருத்தவும்.
 (அ)  இயந்திேம் நிறுவுவேதற்குச பெலுத்திய கூலி ` 2,000 கூலிக் கணக்கில �ற்று    
  ழவேக்கப�டடுள்ைது.
 (ஆ)  விற்�ழனத் திருப� ஏடடில ` 1,000 குழறைவேொகக் கூட்டப�டடுள்ைது.
 (இ)  ` 200-க்கு ெேக்கு பகொள்முதல பெய்தது பகொள்முதல கணக்கில ` 2,000 என    
  எடுத்பதழுதப�டடுள்ைது.
 (ஈ)  விற்�ழன ஏடடில ` 1,500 அதிகமொகக் கூட்டப�டடுள்ைது.
 (உ)  முகிலுக்கு பேொக்கம் ` 2,800 பெலுத்தியது அகில கணக்கில ` 2,000 என �ற்று    
  ழவேக்கப�டடுள்ைது
7. கீழக்கண்ட பிழைகள், இருப�ொய்வு தயொரிக்கும்்�ொது கண்டறியப�ட்டன. அவேற்ழறைத் திருத்தம் 

பெய்யவும்.
 (அ)  உரிழமயொைரின் தனிப�ட்ட பெைவு ` 200 �யணசபெைவு கணக்கில �ற்று    
  ழவேக்கப�டடுள்ைது.
 (ஆ)  க்டனுக்கு ` 400 க்கு ே்மஷி்டமிருந்து ெேக்கு வேொஙகியது தவேறைொக க்ணஷ் கணக்கில  
  வேேவு ழவேக்கப�டடுள்ைது.
 (இ)  மதிக்கு ` 500 ெம்�ைம் பெலுத்தியது ்�்ேடடில மதியின் கணக்கில �ற்று    
  ழவேக்கப�டடுள்ைது.
 (ஈ)  கட்ட்ட விரிவேொக்கத்திற்கொக ` 2,700 பெலுத்தியது �ழுது�ொரபபுக் கணக்கில �ற்று   
  ழவேக்கப�டடுள்ைது.
 (உ)  ்மகைொவுக்கு ` 700க்கு க்டனுக்கு ெேக்கு விற்றைது ்�்ேடடில கிருஷ்ணன் கணக்கில   
  எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது.
8. இருப�ொய்வு தயொரித்தபின் கண்டறியப�ட்ட பின்வேரும் பிழைகழைத் திருத்தம் பெய்யவும்.
 (அ) வேொ்டழக பெலுத்தியது முன் எடுத்து எழுதும் ்�ொது அடுத்த �க்கத்தில ` 500 குழறைவேொக  
  எழுதப�டடுள்ைது.
 (ஆ)  கூலி பெலுத்தியது முன் எடுத்து எழுதும் ்�ொது ` 250 கூடுதைொக எழுதப�டடுள்ைது.
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9. இருப�ொய்வு தயொரிக்கப�ட்ட பின் கண்டறியப�ட்ட பின்வேரும் பிழைகழைத் திருத்துவேதற்கொன 
குறிப்�டடுப �திவுகழைத் தேவும்.

 (அ) பகொள்முதல ஏடடில ` 10,000 அதிகமொகக் கூட்டப�டடுள்ைது.
 (ஆ) அழறைகைன் �ழுது�ொரபபுச பெைவு ̀  500 அழறைகைன் கணக்கில �ற்று ழவேக்கப�டடுள்ைது.
 (இ)   அகில நிைவேனுக்கு க்டனுக்கு ` 456 க்கு ெேக்கு விற்றைது அவேர கணக்கில ` 654 என  

வேேவு ழவேக்கப�டடுள்ைது.
10. பின்வேரும் பிழைகள் இருப�ொய்வு தயொரித்த பின் கண்டறியப�ட்டன. அவேற்ழறைத் திருத்துவேதற்கொன 

குறிப்�டடுப �திவுகழைத் தேவும். அனொமத்துக் கணக்கு இருப�தொகக் கருதவும்.
 (அ)  விற்�ழன ஏடடின் கூடடுத்பதொழகயில ` 350 குழறைவேொகக் கூட்டப�டடுள்ைது.
 (ஆ)   பேொக்க ஏடடின் �ற்றுப �க்கத்திலுள்ை தள்ளு�டிப �த்தியின் பமொத்தம் ` 420 ்�்ேடடில 

எடுத்து எழுதப�்டொமல உள்ைது.
 (இ)   பகொள்முதல ஏடடின் ஒரு �க்கத்தின் கூடடுத்பதொழக ` 5,353 அடுத்த �க்கத்திற்கு முன் 

எடுத்து எழுதும் ்�ொது ` 5,533 என எழுதப�டடுள்ைது.
 (ஈ)  ெம்�ைம் ` 2,400 ்�்ேடடில ` 24,000 என எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது.
 (உ)   பெம்பியன்மொ்தவியி்டமிருந்து க்டனுக்கு ` 180 க்கு ெேக்கு வேொஙகியது அவேர கணக்கில 

` 1,800 என எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது.
 (ஈ)   விற்�ழனத் திருப� ஏடடின் கூடடுத்பதொழகயொன ` 570 இருமுழறை ்�்ேடடில எடுத்து 

எழுதப�டடுள்ைது.
 (உ)  முகிலுக்கு ` 87-க்கு க்டனுக்கு ெேக்கு விற்றைது ்�்ேடடில அவேர கணக்கில ` 78 என 
  எடுத்து எழுதப�டடுள்ைது.
11. கீழக்கொணும் �திவுகழைத் திருத்தம் பெய்யவும்.

விவேேம் ்�.�.எ. �ற்று  ` வேேவு  ` 
அ குமணன் க/கு �

 பேொக்கக் க/கு
(குமணனுக்கு ெம்�ைம் பெலுத்தியது)

10,000
10,000

ஆ பெஙகுடடுவேன் க/கு �
 பேொக்கக் க/கு
(பெஙகுடடுவேனுக்கு வேொ்டழக பெலுத்தியது)

6,000
6,000

இ பேொக்கக் க/கு �
 விற்�ழனக் க/கு
(பேொக்கத்திற்கு அழறைகைன் விற்றைது)

2,000
2,000

ஈ பேொக்கக் க/கு �
 குமொேேொெொ க/கு
(குமொேேொெொவுக்கு பேொக்கத்திற்கு ெேக்கு விற்றைது)

10,000
10,000

உ மணிமொறைன் க/கு �
 பகொள்முதல க/கு
(உரிழமயொைர மணிமொறைனொல பெொந்த 
உ�்யொகத்திற்கொக ெேக்கு எடுக்கப�ட்டது.)

1,000
1,000

12. ஒரு கணக்கொைர கீழக்கொணும் பிழைகழை இருப�ொய்வு தயொரித்த பின் கண்டறிந்தொர. 
அனொமத்துக் கணக்கு உள்ைது எனக் கருதி அபபிழைகழைத் திருத்தம் பெய்யவும்.

 (அ)  இயந்திேம் ` 3,500-க்கு வேொஙகியது பகொள்முதல கணக்கில �ற்று ழவேக்கப�டடுள்ைது.
 (ஆ)  பேய்னொவுக்கு ` 1,800 ெம்�ைம் பெலுத்தியது அவேர கணக்கில �ற்று ழவேக்கப�ட்டது.
 (இ)  வேடடி ப�ற்றைது ` 200 தேகுக் கணக்கில வேேவு ழவேக்கப�டடுள்ைது.
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 (ஈ)  அமுதநிைொவி்டமிருந்து க்டனுக்கு ` 1,800-க்கு ெேக்கு வேொஙகியது கணக்கு ஏடுகளில   
  �திவு பெய்யப�்டவிலழை.
 (உ)  �யன்�டுத்தப�ட்ட அழறைகைன் ` 350-க்கு விற்றைது விற்�ழனக் கணக்கில வேேவு   
  ழவேக்கப�டடுள்ைது.
13. ஒரு நிறுவேனத்தின் கணக்கொைர இருப�ொய்வு ெமன்�்டொமல ` 922 வித்தியொெம் (கூடுதல வேேவு) 

இருப�ழத அறிந்தொர. அவேர அந்தத் பதொழகழய அனொமத்துக் கணக்கில �திந்து விடடு, அழதத் 
பதொ்டரந்து பின்வேரும் பிழைகழைக் கண்டறிந்தொர.

 (அ)  பேொக்க ஏடடின் வேேவுப �க்கம் உள்ை தள்ளு�டிப �த்தியின் கூடடுத்பதொழக ` 78   
  ்�்ேடடில எடுத்து எழுதப�்டவிலழை.
 (ஆ)  பகொள்முதல ஏடடின் கூடடுத்பதொழகயில ` 1,000 குழறைவேொக உள்ைது.
 (இ)  க்டனுக்கு ந்டேொஜனுக்கு ` 375 க்கு ெேக்கு விற்றைது விற்�ழன ஏடடில ` 735 என்று   
  �திவு பெய்யப�டடுள்ைது.
 (ஈ)  ்மகைொவுக்கு க்டனுக்கு ` 700 க்கு ெேக்கு விற்றைது பகொள்முதல ஏடடில �திவு    
  பெய்யப�டடுள்ைது. 
 பிழை திருத்தப �திவுகழை தந்து அனொமத்துக் கணக்ழகத் தயொரிக்கவும். 

(விழட: அனொமத்துக் கணக்கு பமொத்தம் ` 1,000)

ஒரு 11-ம் வேகுபபு மொணவி இேமீைொ, ஒரு ெமயம் அவேளுழ்டய உறைவினர 
ஒருவேரின் அழறைகைன் கழ்டக்குச பென்றைொர. அவேர அந்தக் கழ்டயின் 
கணக்கொைொழேச ெந்தித்தொர. கணக்கொைர ஆணடிறுதிக் கணக்குகள் தயொரிக்கும் 

�ணியில முழனப்�ொடு ஈடுப�டடிருந்தொர. அந்த ்வேழையில, அந்நிறுவேனப �ணியொைரகளுள் 
ஒருவேர ்�்ேடடுப �திவுகளிலுள்ை பிழைகளின் �டடியலு்டன் அவேழே அணுகினொர. இேமீைொ, 
கணக்கொைழேப �ொரத்து, ஆசெரியம் கைந்த குேலில, “ஆணடிறுதிக் கணக்குகள் தயொரிக்கும் முன் 
பிழைகழைத் திருத்தம் பெய்வேது ெொத்தியமொ?” எனக் ்கட்டொள்.
“ஆம் முடியும்” என்று கணக்கொைர �திைளித்தொர.
பிழைகழை ஆய்வு பெய்ய இேமீைொ ஆரவேம் கொடடினொர.  அவேர பின்வேருவேனவேற்ழறைக் கண்டறிந்தொர:
• க்டனுக்கு சிவேொ நிறுவேனத்தி்டமிருந்து ` 12,000-த்துக்கு அழறைகைன் விற்றைது ெொம் நிறுவேனக் 

கணக்கில �ற்று  ழவேக்கப�டடுள்ைது.
• வேொ்டழக ` 2,500 பெலுத்தியது வேொ்டழகக் கணக்கில ` 250 எனப �ற்று ழவேக்கப�டடுள்ைது.
• பகொள்முதல ஏடடின் பமொத்தத் பதொழகயில ` 1,000 குழறைவேொகக் கூட்டப�டடுள்ைது.
• ` 2,000 -த்துக்கொன விற்�ழன இ்டொபபு முழுவேதும் ஏடுகளில �திவு பெய்யப�்டொமல விடு�டடுள்ைது.
• ` 250-க்கு எழுதுப�ொருள் வேொஙகியது, பகொள்முதல கணக்கில எடுத்து  எழுதப�ட்டது
பிழைகழைக் கண்டறிந்து திருத்தம் பெய்ய உஙகைொல இேமீைொவுக்கு உதவே முடியுமொ?

நிகழவேொய்வு

ப்தொடர் ஆய்விறகு
பிழைகழைக் குழறைக்க ஏ்தனும் ெொத்தியம் உள்ைதொ?
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அலகு 10

தேய்மானக் கணக்கியல்

10.1 அறிமுகம்
10.2 தேய்மானம் - ப�மாருள் ்ற்றும் 

வரைவிலககணம் 

10.3 தேய்மானம் நீகக தவண்டியேன் 
த�மாககஙகள்

10.4 தேய்மானத்திற்கமான கமாைணஙகள்
10.5 தேய்மானத்தின் இயல்புகள்
10.6 தேய்மானத் பேமாரகரய 

நிரணயிககும் கமாைணிகள்
10.7 தேய்மானம் கணககிடும் முரைகள் 

10.8 தேய்மானம் �திவு பெயயப�டும் 
முரைகள்

10.9 விற்ை பெமாத்தின் மீேமான இலமா�ம் 
அல்லது �ட்டத்ரேக கமாணுேல்

ப�மாருளடக்கம்

 கற்றல் த�மாக்கஙகள்
்மாணவரகள்
• தேய்மானத்தின் ப�மாருள் ்ற்றும் 

தேய்மானம் ஏற்�டுவேற்கமான  
கமாைணஙகரைப புரிந்து பகமாள்ளுேல்

• �ல்தவறு தேய்மானக கணககீடடு 
முரைகரைப புரிந்து பகமாள்ளுேல்

• �ல்தவறு தேய்மானக கணககீடடு 
முரைகரை பெயல்�டுத்துேல் ்ற்றும் 
பெமாத்து கணககிரன ேயமாரித்ேல்

 

தேய்மானக கணககியல்  கற்�ேற்கு 
முன் கீழககண்்டவற்ரை நிரனவு கூை 
தவண்டும்:

• நிறுவனத் பேமா்டரச்சி கருத்து

• ப�மாருத்துரகக கருத்து

• நிரலச் பெமாத்தின் ப�மாருள்

• புலனமாகும் பெமாத்துகள் ்ற்றும் 
புலனமாகமாச் பெமாத்துகள்

பேரிந்து பகமாள்ள தேண்டிய 
முக்கிய ப�மாறகள்

• தேய்மானம்
• தேய்மான ஒதுககு
• இறுதி ்திபபு / எறி ்திபபு
• ஏடடு ்திபபு
• த�ரகதகமாடடு முரை
• குரைந்து பெல் இருபபு முரை

நினனவு கூ்ற தேண்டிய 
கருத்துகள்
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10.1 அறிமுகம்

 ்மாணேர் ப�யல்�மாடு
சிந்ேனனக்கு: திரு. நிகல் என்�வர ` 4,00,000 ககு ்கிழவுந்து ஒன்றிரன வமாஙகினமார. �மான்கு 
வரு்டஙகளுககுப பிைகு, அேரன ̀  4,00,000 ககு த்ல் விற்�ேற்கு விரும்புகிைமார. இது ெமாத்திய்மா? 
ஏன் இது ெமாத்தியம் அல்லது ெமாத்தியமில்ரல என நீஙகள் நிரனககிறீரகள்?

வணிக நிறுவனஙகள் ேஙகளுர்டய வணிக பெயல்களுககமாக சில நிரலச்பெமாத்துகரைப 
�யன்�டுத்துகின்ைன. இரவ கட்ட்டம், ப�மாறிவரக ்ற்றும் இயந்திைம், வமாகனஙகள், அரைகலன், 
அலுவலக உ�கைணஙகள் த�மான்ைரவயமாகும். இச்பெமாத்துகள் நீண்்ட வமாழ�மாரை பகமாண்டுள்ைன. 
சில ஆண்டுகள் பென்ை பிைகு இச்பெமாத்துகள் வணிகச் பெயல்�மாடடிற்கமான ேஙகள் ்திபபிரன 
இழககின்ைன. நிரலச் பெமாத்துகரை வமாஙகுவதும் அல்லது உருவமாககுவதும் ஒரு முேலினச் 
பெலவமாகும். எனதவ, எந்ே ஆண்டில் வமாஙகப�ட்டதேமா அந்ே ஆண்டின் இலமா� �ட்டக கணககிற்கு 
இந்ே பேமாரகரய ்மாற்ை முடியமாது.  ஆனமால், ஒவபவமாரு ஆண்டும், அந்ே ஆண்டில் �யன்�டுத்ேப�ட்ட 
மூலேன பெலவில் ஒரு �குதியிரன  அந்ே ஆண்டிற்குரிய இலமா� �ட்டக கணககிற்கு ்மாற்றுவதேமாடு 
்டடு்ல்லமா்ல் நிரலச் பெமாத்தின் ் திபபிலிருந்தும் கழிககப�டுகிைது. �யன்�மாடடிற்கு உட�டுத்ேப�ட்ட 
்ற்றும் முடிவர்டந்ே கமாலத்திற்குரிய பெமாத்தின் அ்டககவிரலயின் �குதி அைவி்டப�டடு 
கணககில் பகமாண்டு வை தவண்டும். இது தேய்மானம் எனப�டும். தேய்மானம் என்�து இலமா�ம் 
கணககி்டப�டுவேற்கு முன் கமாட்டப�்ட தவண்டிய பேமாரக. அது இலமா� �ட்டக கணககில் �ற்று 
ரவககப�டுகிைது.
10.2 தேய்மானம் - ப�மாருள் ்றறும் ேனைவிலக்கணம்
நிரலச்பெமாத்தின் அ்டககவிரலரய அேனுர்டய �யனளிபபுக கமாலத்திற்கு ஒதுககீடு பெயயும் 
பெயல்முரை தேய்மானம் ஆகும். இது, ஒரு கணககமாண்டில் நிரலச்பெமாத்துகளிலிருந்து 
கிர்டககககூடிய �யன்களுககுரிய அ்டககவிரலரய ஒதுககீடு பெயவது ஆகும்.
ஸர�ெர ்ற்றும் ப�கலரின் கூற்றுப�டி “தேய்மானம் என்�து ஒரு குறிபபிட்ட கமாலத்தில், 
எககமாைணத்ேமாலும் ஏற்�டும் ஒரு பெமாத்தின் �யனளிபபு கமால இழபர�க குறிககும் ஒரு அைவமாகும்“.
கமாரட்டரின் கூற்றுப�டி “தேய்மானம் என்�து எககமாைணத்தினமாலும், ஒரு பெமாத்தின் ் திபபிலுண்்டமாகும் 
�டிப�டியமான ்ற்றும் நிரலயமான குரைதவ ஆகும்.”
10.2.1 ப�மாத்தின் �யனளிப்பு கமாலம்
�யனளிபபு கமாலம் என்�து அ) ஒரு நிறுவனத்தில் எவவைவு கமாலத்திற்கு ஒரு நிரலச்பெமாத்து 
�யன்�மாடடில் இருககும் அல்லது ஆ) எத்ரேன உற்�த்தி அலகுகள் அல்லது அதுத�மான்ை அலகுகள் 
அந்ேச் பெமாத்திலிருந்து ப�ைப�டும் என்ை எதிர�மாரபர� குறிககும்.

இந்தியகணககியல் ேைநிரலகள் (AS - 10) ன் �டி,  தேய்மானம் என்�து, பெமாத்தின் 
�யனளிபபு கமாலத்தில், தேய்மான்மாகக கழிககககூடிய பேமாரகரய  முரையமாக 
ஒதுககீடு பெயவேமாகும். பெமாத்திலிருந்து கழிககககூடிய தேய்மானத் பேமாரக 
என்�து பெமாத்தின் உண்ர் அ்டகக விரல அல்லது அ்டககத்திற்கு ்மாற்றீ்டமான 

இேை பேமாரகயிலிருந்து  இறுதி ்திபர� கழித்ே பின் கிர்டககும்  பேமாரக ஆகும். 

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

10.2.2 தேய்மானம் ஏற�டக்கூடிய ப�மாத்துகள்
ஒரு கணககமாண்டிற்கு த்ல் வணிகத்தில் �யன்�டுத்ேககூடிய நிரலச் பெமாத்துகளின் 
அ்டககவிரலரய அேன் �யனுள்ை வமாழ�மாள் கமாலத்தில் நீககப�்ட முடியுப்ன்ைமால், அச்பெமாத்துகள் 
தேய்மானம் ஏற்�்டககூடிய பெமாத்துகள் ஆகும். 
உேமாைணம்: கட்ட்டஙகள், இயந்திைம், வமாகனஙகள், அரைகலன், கணினி ்ற்றும் உ�கைணஙகள். 
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இச்பெமாத்துகள் குறிபபிட்ட �யனளிபபு கமாலஙகள் ்டடுத் ப�ற்றுள்ைன. இவவரகச் பெமாத்துகள் 
வியமா�மாைத்தில் உற்�த்திககமாகதவமா அல்லது ப�மாருடகரை அளிப�ேற்கமாகதவமா அல்லது நிரவமாக 
த�மாககத்திற்கமாகதவமா �யன்�டுத்ேப�டுகின்ைன. இரவ ்றுவிற்�ரனககமானரவ அல்ல.
10.3 தேய்மானம் நீக்க தேண்டியேன் த�மாக்கஙகள்
கீழககண்்ட த�மாககஙகளுககமாக தேய்மானம் நீகக தவண்டியிருககிைது.
(i) �ரியமான இலமா�ம் அல்லது �டடம் கண்டறிய 
ப�மாருத்துரக தகமாட�மாடடின்�டி, ஒரு கணககமாண்டில் பெயே பெலவுகரை, அந்ேக கமாலத்தில் 
ஈடடிய வரு்மானத்து்டன் ப�மாருத்திப �மாரககப�்ட தவண்டும். எனதவ, வணிகத்தில் வரு்மானத்ரே 
ப�ருககுவேற்கமாக பெமாத்துகரைப �யன்�டுத்தும் த�மாது, �யன்�மாடடிற்குரிய பெமாத்தின் அ்டககவிரல 
அேமாவது, �யன்�மாடு ப�ற்ைேற்கதகற்�, ஏடடின் ்திபபில் ஏற்�டும் குரைவு, வருவமாயு்டன் ப�மாருத்திப 
�மாரககப�்ட தவண்டும்.
(ii) உண்ன்யமான, ்றறும் நியமாய்மான நிதி நினலனய உணர்த்ே
நிரலச் பெமாத்துகளின் மீது தேய்மானம் நீககப�டும் த�மாது, நிரலச் பெமாத்தின் ஏடடு ்திபபு 
அேன் தேய்மானத் பேமாரக அைவிற்கு குரைககப�டடு, மீதித் பேமாரக இருபபுநிரலக குறிபபில் 
கமாண்பிககப�டுகிைது. மீேமுள்ை பேமாரக அச்பெமாத்திலிருந்து இன்னும் ப�ைதவண்டிய �லன்கரைக 
குறிககிைது. குரைந்து பெல்லும் இருப�மானது, நிரலச்பெமாத்தின் உண்ர்யமான ்திபபிரன 
அேமாவது, இன்னும் எழுதி நீககப�்டமாே அ்டககவிரலரய குறிககின்ைது. இருபபுநிரலக குறிப�மானது 
உண்ர்யமான ்ற்றும் நியமாய்மான நிதிநிரலரய உணரத்ே தவண்டும். ஆரகயமால், நிரலச் 
பெமாத்துகள் அேன் குரைந்து பெல் ்திபபில் கமாண்பிககப�்ட தவண்டும்.
(iii) நினலச் ப�மாத்தினன ்மாறறுேேறகமாக
இலமா� �ட்டக கணககில் தேய்மானம் �ற்று ரவககப�டும் த�மாது, அேற்கு ெ்்மான பேமாரக 
வணிகத்தில் ேகக ரவககப�டுகிைது அல்லது வணிகத்திற்கு பவளிதய முேலீடு பெயயப�டுகிைது. 
பெமாத்தின் �யனுள்ை வமாழ�மாள் முடிவுககு வரும்த�மாது, வணிகத்தில் உள்ை வைஙகரைக பகமாண்டு 
ஒரு புதிய பெமாத்து வமாஙக முடியும்.
(iv) ேரிச் �லுனககனளப் ப�்ற
இந்திய வரு்மான வரிச் ெட்டத்தின்�டி, வணிக வரு்மானத்திற்கு வரி கணககிடும் த�மாது தேய்மானம் 
வரு்மானத்திலிருந்து கழித்து கமாண்பிககப�்ட தவண்டும். ஆரகயமால், வரிச் சுர்ரய குரைப�ேற்கமாக 
தேய்மானம் கணககி்டப�டடு இலமா� �ட்டக கணககிற்கு ்மாற்ைப�டுகிைது.
(v) �டடத் தேனேனயப் பூர்த்தி ப�யய
வரு்மானவரிச் ெட்டத்திற்கு ் டடு்ல்லமா்ல், பிை ெட்டத்தின் ெைத்துகரை பூரத்தி பெயவேற்கமாக, நிரலச் 
பெமாத்தின் ்திபபிலிருந்து தேய்மானம் நீககப�டுகிைது.
உேமாைண்மாக, இந்திய நிறு்ச் ெட்டம் 2013, பிரிவு 123(1) –ன்�டி ஒவபவமாரு நிறு்மும் ேனது 
�ஙகுேமாைமாரகளுககு �ஙகமாேமாயம் அறிவிககும் முன் நிரலச் பெமாத்தின் மீது தேய்மானம் நீககுேல் 
அவசியம்.
10.4 தேய்மானத்திறகமான கமாைணஙகள்
நிரலச் பெமாத்தின் ஏடடு ்திபபு குரைவேற்கு �ல்தவறு கமாைணஙகள் உள்ைன. அரவ பின்வரு்மாறு :
(i) தேயவு ்றறும் உைமாயவு
ெமாேமாைண்மாக புலனமாகும் நிரலச் பெமாத்ரே �யன்�டுத்தும்த�மாது அேன் ்திபபு குரைந்து 
பகமாண்த்ட பெல்கிைது. அது தேயவு ்ற்றும் உைமாயவு என்று அரழககப�டுகிைது. தேயவு ஏற்�டும்த�மாது 
நிரலச் பெமாத்தின் ்திபபு விகிேமாச்ெமாைப�டி குரைகிைது.
(ii) கமாலப்த�மாக்கு
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கமாலபத�மாககு கமாைண்மாக ஒரு சில பெமாத்துகரை �யன்�டுத்தினமாலும் அல்லது �யன்�டுத்ேமாவிட்டமாலும், 
அவற்றின் �யன்�மாடடு நிரல குரையும்.
(iii) ேழக்பகமாழிவு
�வீன �திலி பெமாத்துகளின் வருரகயமால், பெமாத்துகளின் ்திபபு குரைவது வழகபகமாழிவு எனப�டும். 
புதிய கண்டுபிடிபபுகள் ்ற்றும் புதுர்யமான பெயல்முரைகள் கமாைண்மாக இது ஏற்�டுகிைது. �ரழய 
பெமாத்துகள் �யன்�மாடடிற்கு உகந்ேேமாக இருந்ேமாலும், �யன்�மாட்டமாைரகைமால் இரவ விரும்�ப�டுவது 
இல்ரல. எனதவ, அரவ ்திபபிரன இழககின்ைன. உேமாைண்மாக, �வீன கமால கணினிகள் 
�யன்�மாட்டமாைரகைமால் விரும்�ப�டுவது.
(iv) த�மாக்கத்திறகு த�மாது்மானேமாக இல்லமா்ல் இருப்�து
தேரவககமான த�மாககத்திற்கு த�மாது்மானேமாக இல்லமா்ல் இருககும்த�மாது, அச்பெமாத்தின் �யன்�மாடு 
நிறுத்ேப�டுகிைது. நிறுவனத்தின் திைரன விரிவமாககம் பெயயும்த�மாது இச்பெமாத்துகளின் திைன் 
த�மாது்மானேமாக இல்லமா்ல் த�மாகலமாம்.
(v) �ைமா்ரிப்பின்ன்
பெமாத்துகள் ெரிவை �ைமா்ரிககப�டும் த�மாது அச்பெமாத்தின் வமாழ�மாள் அதிகரிககிைது. பெமாத்துகள் ெரிவை 
�ைமா்ரிககப�்டவில்ரல என்ைமால், அதிக அைவு தேய்மானத்திற்கமான வமாயபபுகள் உண்டு.
(vi) அ�மாேமாைண்மான கமாைணிகள்
தீ வி�த்து, இயற்ரகச் சீற்ைஙகள் த�மான்ை அெமாேமாைண கமாைணிகைமால் ஏற்�்டககூடிய �மாதிபபுகளில், 
நிரலச் பெமாத்தின் �யன்�மாடு குரையலமாம். இது பெமாத்துகள் நீககப�டும் நிரலககும் பகமாண்டு 
பெல்லலமாம்.
10.5 தேய்மானத்தின் இயல்புகள்
தேய்மானத்தின் இயல்புகள் பின்வரு்மாறு:
(i) தேய்மானம் நீககப�்ட தவண்டிய பெமாத்துகளின் அ்டககவிரலரய வருவமாய ஈட்ட ஆகும் 

பெலவிற்கு அல்லது இலமா� �ட்டக கணககிற்கு, பெமாத்தின் வமாழ�மாள் முழுவதும் ஒதுககுகின்ை 
ஒரு பெயல்முரை தேய்மானம் ஆகும்.

(ii) தேய்மானம் என்�து பெமாத்தின் அ்டகக விரலரய ஒதுககீடு பெயவது. ்மாைமாக, பெமாத்திரன 
்திபபிடும் பெயல்முரை அல்ல.

(iii) இது பெமாத்தின் ஏடடு ் திபபின் இைககம், ் மாைமாக, பெமாத்தின் ெந்ரே ் திபபு மீேமான குரைவு அல்ல.
(iv) இது பெமாத்தின் வமாழ�மாள் முழுவதும் அேன் ஏடடு ்திபபில் ஏற்�்டககூடிய �டிப�டியமான ்ற்றும் 

பேமா்டரச்சியமான ்திபபு இைககம் ஆகும்.
(v) இது, தேய்மானம் ஏற்�்டககூடிய புலனமாகும் நிரலச் பெமாத்துகளுககு ் டடும் கணககி்டப�டுகிைது.  

புலனமாகமாே ்ற்றும் தீரந்து த�மாகும் பெமாத்துகளுககு தேய்மானம் கணககி்டப�டுவதில்ரல.
இயற்ரக வைஙகைமான கனி்ச் சுைஙகஙகள், எண்பணய கிணறுகள், நிலககரி, 
இரவகரைப ப�றுவேற்கமாக பெயயப�டும் அ்டககவிரலரய ஒதுககீடு பெயவது  
பவறுர்யமாேல் எனப�டும். புலனமாகமா நிரலச் பெமாத்துகைமாகிய �ற்ப�யர, 
கமாபபுரிர், �திபபுரிர், வணிகககுறி, அறிவுெமார பெமாத்துரிர் இவற்ரை 

ப�றுவேற்கமாக பெயயப�டும் அ்டககவிரலரய ஒதுககீடு பெயவது த�மாகபகழுதுேல் எனப�டும்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

10.6 தேய்மானத் பேமானகனய நிர்ணயிக்கும் கமாைணிகள்
நிரலச் பெமாத்துகளின் தேய்மானத் பேமாரகரய நிரணயிகக, �ல கமாைணிகள் உள்ைன. அரவ 
பின்வரு்மாறு :
(i) ப�மாத்தின் ஆைம்� அடக்கவினல
பெமாத்தின் ஆைம்� அ்டககவிரலயமானது பெமாத்திரன வமாஙகுவேற்கும் அல்லது பெமாத்திரன 
உருவமாககுவேற்கும் பெலவழித்ே பேமாரக ஆகும். இது பெமாத்திரன வமாஙகுவேற்கமான பெலவு 
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அல்லது பெமாத்திரன நிர்மாணிப�ேற்கமான பெலவு அல்லது புைமாேன அ்டககவிரல ஆகும். இது 
நிரலச் பெமாத்திரன ேற்த�மாரேய நிரலககு பகமாண்டு வருவேற்கு அல்லது ேற்த�மாரேய இ்டத்திற்கு 
பகமாண்டு வருவேற்கு த்ற்பகமாள்ைப�ட்ட எல்லமா இர்டநிகழ பெலவுகரையும் உள்ை்டககியது. 
அேமாவது, பெமாத்திரனப �யன்�மாடடிற்கு பகமாண்டுவருவேற்குரிய அரனத்து பெலவுகரை குறிககிைது. 
பெமாத்து வமாஙகிய விரல, வண்டிக கட்டணம், ஏற்று கட்டணம், இைககு கட்டணம், நிறுவுரகச் பெலவு, 
ப�மாருத்துரகச் பெலவு, தெமாேரன ஓட்டத்திற்குரிய பெலவுகள் ஆகியரவ பெமாத்தின் அ்டககவிரலயில் 
உள்ை்டஙகும். பெமாத்து �ரழய பெமாத்ேமாக இருககும் நிரலயில். அச்பெமாத்திரனப �யன்�மாடடிற்கு 
பகமாண்டுவருவேற்கமாக, ஆைம்� நிரலயில் த்ற்பகமாள்ைப�டும் �ழுது �மாரபபுச் பெலவுகளும் பெமாத்தின் 
ஆைம்� அ்டககவிரலயில் தெரும்.
(ii) ப�மாத்தின் எதிர்த�மாக்கும் �யனளிப்பு கமாலம்
நிறுவனத்தில், பெமாத்துகள் எவவைவு கமாலத்திற்கு �யன்�டுத்ே முடியுத்மா, அககமாலம் பெமாத்தின் 
எதிரத�மாககும் �யனளிபபுக கமாலம் எனப�டுகிைது. நிறுவனத்தில் எவவைவு கமாலம் பெமாத்துகள் 
�யன்�டுத்ே முடியும் அல்லது எவவைவு ப�மாருடகள் உற்�த்தி பெயய முடியும் என்�ரே அடிப�ர்டயமாக 
பகமாண்டு கணககி்டப�டுகிைது. அறிவுெமார பெமாத்துகைமாகிய கமாபபுரிர், �திபபுரிர் த�மான்ைவற்றின் 
ெட்டப�டி பெல்லும் வமாழ�மாள் �யனளிபபு கமால்மாக எடுத்துகபகமாள்ைப�டுகிைது. இந்திய நிறு்ச் ெட்டம், 
2013, தேய்மானத்ரே கணககிடுவேற்கமாக நிரலச் பெமாத்துகளின் �யனளிபபு கமாலத்ரே �ரிந்துரை 
பெயதுள்ைது. உேமாைண்மாக ப�மாறிவரக இயந்திைம் ்ற்றும் அரைகலன் ப�மாருத்துகளுககு 
�யனளிபபுக கமாலம் முரைதய 15 ஆண்டுகள் ்ற்றும் 10 ஆண்டுகள் என �குதி C, பிரிவு 123ல் 
பகமாடுககப�டடுள்ைது.
(iii) ப�மாத்தின் இறுதி ்திப்பு
பெமாத்தின் எதிரத�மாககும் �யனளிபபு கமாலம் முடிந்ே பிைகு அச் பெமாத்திரன விற்�ேமால் கிர்டககும் 
பேமாரகரய இது குறிககிைது. இது இறுதி ்திபபு எனவும் எஞ்சிய ்திபபு எனவும், அரழககப�டுகிைது. 
பெமாத்தின் இறுதி ்திபபிரன தீர்மானம் பெயவேற்கு பெமாத்து விற்�ரனயின் த�மாது எதிரத�மாககும் 
ப்மாத்ேத் பேமாரகயிலிருந்து, பெமாத்திரன விற்�ேற்கமான பெலவுகரைக கழிகக தவண்டும். 
(iv) பி்ற கமாைணிகள் 
த்ற்கூறிய கமாைணிகள் ்டடு்ல்லமா்ல் ெட்டரீதியமான வழிமுரைகள், பேமாழில்நுட� கமாைணிகள் 
த�மான்ைரவ தேய்மானத் பேமாரகரய நிரணயிககின்ைன.
10.7 தேய்மானம் கணக்கிடும் முன்றகள்
நிரலச் பெமாத்துகளின் மீது தேய்மானம் கணககி்ட �ல முரைகள் �யன்�டுத்ேப�டுகின்ைன. 
நிறுவனத்தில் நிலவும் சூழநிரல, பெமாத்தின் �யன்�மாடு, பெமாத்தின் ேன்ர் த�மான்ை கமாைணிகரை 
அடிப�ர்டயமாகக பகமாண்டு நிறுவனத்தின் நிரவமாகம் ேகுந்ே முரையிரன தேரந்பேடுப�து அவசியம். 
கீழகண்்டரவகள் தேய்மானம் கணககிடுவேற்கமான �ல்தவறு முரைகள்:
 (i) த�ரகதகமாடடு முரை அல்லது நிரலத்ேவரண முரை அல்லது ஆைம்� அ்டககவிரல முரை
 (ii) குரைந்து பெல் ்திபபு முரை அல்லது குரைந்து பெல் இருபபு முரை
 (iii) ஆண்டுகளின் இலககஙகளின் கூடடுத்பேமாரக முரை
 (iv) இயந்திை ்ணி த�ை வீே முரை (v) பவறுர்யமாேல் முரை
 (vi) ஆண்டுத் பேமாரக முரை (vii) ்று்திபபீடடு முரை
 (viii) ஈடு நிதி முரை (ix) கமாபபீடடு முரன் முரை
10.7.1  த�ர்க்தகமாடடு முன்ற / நினலத் ேேனண முன்ற / ஆைம்� அடக்கவினல முன்ற
இம்முரையில் தேய்மான்மாக, குறிபபிட்ட விழுககமாடு ஒவபவமாரு ஆண்டிற்கும் பெமாத்தின் 
அ்டககவிரலயிலிருந்து நீககப�டுகிைது. எனதவ, இது ஆைம்� அ்டககவிரல முரை 
என்ைரழககப�டுகிைது. பெமாத்தின் வமாழ�மாள் முழுவதும் தேய்மானத் பேமாரக ஒதை அைவமாக, 
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ெ்்மாக இருப�ேமால் இம்முரை நிரலத் ேவரண முரை எனவும் அரழககப�டுகிைது. தேய்மானத் 
பேமாரகரயயும், பெமாத்தின் �யனளிபபுக கமால அைரவயும் வரை�்டத்தில் புள்ளிகைமாககி, 
கிர்டககபப�றும் தகமாடு, கிர்ட த�ரகதகமா்டமாக இருப�ேமால் இது த�ரகதகமாடடு முரை எனவும் 
அரழககப�டுகிைது. எந்ே பெமாத்துகளின், �யனளிபபுக கமாலம் மிக துல்லிய்மாக ்திபபி்டமுடியுத்மா 
்ற்றும் அதிக்மான �ழுது �மாரபபு ் ற்றும் புதுபபித்ேல் பெலவுகள் தேரவப�்டமாதேமா அச்பெமாத்துககளுககு 
இம்முரை ப�மாருந்தும்.
இம்முரையில், தேய்மானத் பேமாரக ்ற்றும் தேய்மான விகிேம் கணககி்ட கீழகண்்ட சூத்திைஙகள் 
முரைதய �யன்�டுத்ேப�டுகின்ைன.
   பெமாத்தின் ஆைம்� அ்டககவிரல – எதிரத�மாககும் இறுதி்திபபு
 ஆண்டுத் தேய்மானத் பேமாரக  = 
   பெமாத்தின் எதிரத�மாககும் �யனளிபபுக கமாலம் (ஆண்டுகளில்)
  ஆண்டு தேய்மானத் பேமாரக தேய்மான விகிேம் =      × 100 
   ஆைம்� அ்டககவிரல 

்மாணேர் குறிப்பு 
(அ) பெமாத்து வமாஙகப�ட்ட ஆண்டில், �யன்�டுத்ேப�ட்ட கமாலம் ஒரு வரு்டத்திற்கு குரைவமாக 

இருபபின் நிறுவனத்தில் பெமாத்து �யன்�டுத்ேப�ட்ட கமாலத்தின் விகிேமாச்ெமாைப�டி தேய்மானம் 
கணககி்டப�டுகிைது.

(ஆ) பெமாத்தின் �யனளிபபு கமாலத்தின் இறுதியில், பெமாத்தின் அ்டககத்திலிருந்து அேன் தேய்மானத் 
பேமாரகரய கழித்ேமால் மீேம், ஏேமாவது இறுதி ்திபபு இருந்ேமால் இறுதி ்திபபிற்கு ெ்்மாகவும் 
அல்லது இறுதி ்திபபு இல்லமா்லிருந்ேமால் பெமாத்தின் ்திபபு பூஜ்ஜிய்மாக இருககும்.

உேமாைணம்
1.1.2012 அன்று ஒரு நிறுவனம் ` 1,10,000 ்திபபுள்ை இயந்திைத்ரே வமாஙகியது. இறுதி ்திபபு   
` 10,000 ்ற்றும் அேன் எதிரத�மாககும் �யனளிபபு கமாலம் 10 ஆண்டுகள் ஆகும். ஒவபவமாரு ஆண்டு 
இறுதியில் நீககப�்டதவண்டிய தேய்மானத் பேமாரக:
   பெமாத்தின் ஆைம்� அ்டககவிரல – எதிரத�மாககும் இறுதி்திபபு
 ஆண்டுத் தேய்மானத் பேமாரக  = 
   பெமாத்தின் எதிரத�மாககும் �யனளிபபுக கமாலம் (ஆண்டுகளில்)

    

  1,10,000 – 10,000  1,00,000
 =  =  ` 10,000
 10 10

=

தேய்மானத் பேமாரக வரை�்டத் ேமாளில் 5 ஆண்டுகளுககு குறிககப�டும் த�மாது, பின்வரு்மாறு 
தேமான்றும்.

தேய்மானம் 

பே
மார

க 
` 

வரு்டம்
2012 2013 2014 2015 2016 2017
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�ன்ன்கள்
த�ரகதகமாடடு தேய்மான முரையின் �ன்ர்கள் பின்வரு்மாறு:
(அ) புரிந்து பகமாள்ேேறகு எளிது ்றறும் சுல�ம்
இம்முரையில் தேய்மானக கணககீடு புரிந்துக பகமாள்வேற்கு எளிர்யமாகவும், சுல�்மாகவும் உள்ைது.
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(ஆ) �்்மான தேய்மான ேமாக்கம்
இம்முரையில் ஆண்டுதேமாறும் ெ்்மான தேய்மானத் பேமாரக இலமா� �ட்டக கணககிற்கு ் மாற்ைப�டுகிைது. 
ஆரகயமால், இலமா�த்தின் மீேமான தேய்மான ேமாககம் ஒவபவமாரு ஆண்டும் ெ்்மாக உள்ைது.
(இ) ப�மாத்தின் ்திப்பு முழுேதும் நீக்கப்�டுகி்றது
இம்முரையில், இறுதி ் திபபு இல்லமா நிரலயில் பெமாத்தின் ஏடடு ் திப�மானது பூஜ்ஜியத்திற்கும் அல்லது 
பெமாத்தின் �யனளிபபு கமாலம் முடிவில் இறுதி ்திப�ைவிற்கும் குரைககப�டுகிைது. இவவமாறு, பெமாத்து 
கணககு முழுர்யமாக �திவு பெயயப�டடு, பெமாத்தின் முழுத்பேமாரகயும் நீககப�டுகிைது.
(ஈ) நினலயமான உனழப்பு கமாலத்னேப் ப�றறுள்ள ப�மாத்துகளுக்கு ப�மாருத்ே்மானது 
நிரலயமான உரழபபு கமாலத்ரேப ப�ற்றுள்ை பெமாத்துகளுககு இம்முரையமானது ப�மாருத்ே்மானது 
ஆகும். அச்சூழலில், பெமாத்தின் �யனளிபபு கமாலத்ரே கணககிடுவது சுல�ம். ஆேலமால், தேய்மான 
விகிேத்ரே எளிர்யமாக கணககி்ட உேவுகிைது.
குன்ற�மாடுகள்
த�ரகதகமாடடு முரையின் குரை�மாடுகள் பின்வரு்மாறு : 
(அ) ப�மாத்தின் உண்ன் �யன்�மாடடினன எடுத்துக்பகமாள்ேது இல்னல 
பெமாத்தின் ஆைம்� அ்டககவிரல மீது ஏற்கனதவ தீர்மானிககப�ட்ட தேய்மான விகிேம் அடிப�ர்டயில் 
ஒரு குறிபபிட்ட தேய்மானத் பேமாரக ஒதுககப�டுகிைது. ஆரகயமால், தேய்மானம் கணககி்டப�டும்த�மாது 
பெமாத்தின் உண்ர்யமான �யன்�மாடு எடுத்துகபகமாள்ைப�டுவது இல்ரல.
(ஆ) ேடடி கமாைணினய எடுத்துக்பகமாள்ேது இல்னல 
பெமாத்திற்கமாக முேலீடு பெயவேமால் ஏற்�டும் வடடி இழபர� இம்முரை கணககில் எடுத்துக பகமாள்வது 
இல்ரல. அேமாவது, இந்ேத் பேமாரக வணிக நிறுவனத்திற்கு பவளிதய முேலீடு பெயதிருந்ேமால் வடடி 
ஈட்டப�டடிருககும் என்�ரேக கருத்தில் பகமாள்வது இல்ரல.
(இ) ப�மாத்தின் கமாலம் அதிகரிக்கும் த�மாது ப�மாத்து மீேமான தேய்மானம் அதிக்மாக உள்ளது
பெமாத்து மீேமான �ைமா்ரிபபு பெலவு, கமாலம் பெல்ல பெல்ல அதிகரித்துக பகமாண்த்ட இருககும். ஆரகயமால் 
தேய்மானத் பேமாரக ்ற்றும் �ைமா்ரிபபுச் பெலவுகளின் கூடுேல் ஆைம்� கமாலத்தில் குரைவமாகவும் 
்ற்றும் ஆண்டுகள் பெல்லச் பெல்ல அதிக்மாகவும் இருககும். ஆனமால், இம்முரை இககருத்திரன 
எடுத்துக பகமாள்வது இல்ரல.
(ஈ) இறுதி ்திப்பினனத் தீர்்மானிப்�து கடினம்
பெமாத்திரன நிறுவும் ப�மாழுதே, நீண்்ட ஆண்டுகளுககு பின்னர, பெமாத்தின் நிகை இறுதி ்திபபிரன 
தீர்மானிப�து மிகவும் கடினம்.
ப�மாருத்ேம்
எந்ே பெமாத்தின் �யனளிபபுக கமாலம் முழுவதும் �ைமா்ரிபபு ் ற்றும் �ழுது�மாரபபுச் பெலவு ஒதை ் மாதிரியமாக 
இருககுத்மா ்ற்றும் எந்ே பெமாத்தின் �யனளிபபுக கமாலத்ரே தீர்மானிகக முடியுத்மா அம்்மாதிரியமான 
பெமாத்துககு த�ரகதகமாடடு முரையிலமான தேய்மான முரை ப�மாருந்தும்.
எடுத்துக்கமாடடு 1 
ஒரு நிறுவனம், 1.1.2017 அன்று ̀  1,00,000 ் திபபுள்ை இயந்திைம் ஒன்ரை வமாஙகியது. இயந்திைத்தின் 
எதிரத�மாககும் �யனளிபபுக கமாலம் 10 ஆண்டுகள், ்ற்றும் அேன் இறுதி ்திபபு ` 10,000. ஒவபவமாரு 
ஆண்டு இறுதியிலும் அேன் தேய்மானத் பேமாரகரய த�ரகதகமாடடு முரையில் கணககி்டவும்.
தீர்வு
   பெமாத்தின் ஆைம்� அ்டககவிரல – எதிரத�மாககும் இறுதி்திபபு
 ஆண்டுத் தேய்மானத் பேமாரக  = 
   பெமாத்தின் எதிரத�மாககும் �யனளிபபுக கமாலம் (ஆண்டுகளில்)

  

  1,00,000 – 10,000  90,000
 = =   ` 9,000 
 10 10

=
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எடுத்துக்கமாடடு 2
கீழகண்்ட ேகவல்கரைக பகமாண்டு, த�ரகதகமாடடு முரையில் தேய்மானத் பேமாரக ்ற்றும் தேய்மான 
விகிேம் கமாண்க.
 இயந்திைம் வமாஙகிய விரல  ` 80,000
 நிறுவுரகச் பெலவுகள்  ` 20,000
 எதிரத�மாககும் இறுதி ்திபபு  ` 35,000
 எதிரத�மாககும் �யனளிபபு கமாலம்  5 வரு்டஙகள்
தீர்வு 
   பெமாத்தின் ஆைம்� அ்டககவிரல – எதிரத�மாககும் இறுதி்திபபு
 ஆண்டுத் தேய்மானத் பேமாரக  = 
   பெமாத்தின் எதிரத�மாககும் �யனளிபபுக கமாலம் (ஆண்டுகளில்)

  

  1,00,000 – 35,000  65,000
 = = ` 13,000
 5  5

=

   ஆண்டுத் தேய்மானத் பேமாரக தேய்மான விகிேம் =        × 100 
    ஆைம்� அ்டககவிரல 

  

   13,000   
  ×  100  =  13%
 1,00,000  

=

குறிப்பு:
 பெமாத்தின் ஆைம்� அ்டககவிரல =  வமாஙகிய விரல +  நிறுவுரகச் பெலவுகள்
  =   80,000 + 20,000  = ` 1,00,000

எடுத்துக்கமாடடு 3
கீழகண்்ட விவைஙகளிலிருந்து த�ரகதகமாடடு முரையில் தேய்மான விகிேம் கணககிடுக
 பெமாத்தின் அ்டககவிரல    ` 10,000
 எதிரத�மாககும் �யனளிபபுக கமாலம்   10 வரு்டஙகள்
 எதிரத�மாககும் இறுதி ்திபபு    ` 2,000
தீர்வு
   பெமாத்தின் ஆைம்� அ்டககவிரல – எதிரத�மாககும் இறுதி்திபபு
 ஆண்டுத் தேய்மானத் பேமாரக  = 
   பெமாத்தின் எதிரத�மாககும் �யனளிபபுக கமாலம் (ஆண்டுகளில்)

  

   10,000 – 2,000   8,000
=  =  =  ` 800
 10   10   

   ஆண்டுத் தேய்மானத் பேமாரக தேய்மான விகிேம் =        × 100 
    ஆைம்� அ்டகக விரல

  
   800   
  ×  100  =  8%
 10,000  

=

10.7.2 குன்றந்து ப�ல் ்திப்பு / குன்றந்து ப�ல் இருப்பு முன்ற
இம்முரையில் தேய்மானம் ஆண்டுதேமாறும் பெமாத்தின் குரைந்து பெல் ்திபபின் மீது ஒரு குறிபபிட்ட 
நிரலயமான விழுககமா்டமாக கணககி்டப�டுகிைது. எனதவ, இம்முரை குரைந்து பெல் ் திபபு முரை என 
அரழககப�டுகிைது.  குரைந்து பெல் ் திபபு என்�து பெமாத்தின் ஏடடு ் திபபு ஆகும். அேமாவது (பெமாத்தின் 
அ்டகக விரலயிலிருந்து க்டந்ே கணககமாண்டு வரை உள்ை தேய்மானத் பேமாரக கழிககப�ட்டது) 
ஆண்டுதேமாறும் தேய்மானத் பேமாரக குரைந்து பகமாண்த்ட பெல்வேமால் இம்முரையமானது குரைந்து 
பெல் இருபபு முரை அல்லது குரைந்து பெல் ்திபபு முரை எனவும் அரழககப�டுகிைது.
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குரைந்து பெல் ்திபபு முரையில் கீழககண்்ட சூத்திைம் தேய்மான விகிேம் 
கணககி்ட �யன்�டுத்ேப�டுகிைது. 

  

இறுதி ்திபபு
× 100 ஆைம்� அ்டககவிரல1− n

உேமாைணம்: பெமாத்தின் அ்டககவிரல ` 1,00,000; இறுதி ்திபபு ` 1,000; n = �யனளிபபு கமாலம் = 5 ஆண்டுகள்

  

1,000
× 100 = [1− (0.01)1/5] × 100

1,00,000
51−

           
 

= (1 − 0.3981)  × 100
=  0.6019 × 100 = 60.19%

தேய்மான விகிேம் = 60.19%  
இறுதி ்திபபு ` 10,000; ஆக இருககும்த�மாது, தேய்மான விகிேம் 36.90%
இறுதி ்திபபு இல்லமா்ல் இருககும்த�மாது தேய்மான விகிேம் 100% ஆக இருககும்.  
ஆரகயமால் தேய்மானம் கணககிடுவேற்கு இறுதி ்திபபு ` 1 என கருேதவண்டும்.
இறுதி ்திபபு குரைவமாக இருககும்த�மாது, தேய்மான விகிேம் அதிக்மாக இருககும்.

உேமாைணம்
1.1.2012 அன்று ஒரு நிறுவனம் ` 1,00,000 ்திபபுள்ை இயந்திைம் ஒன்ரை வமாஙகியது. குரைந்து 
பெல் ்திபபு முரையில் ஆண்டுககு 10% தேய்மானம் 5 ஆண்டுகளுககு கணககி்டப�ட்டமால் அேன் 
விவைம் பின்வரு்மாறு :
 பெமாத்தின் அ்டககவிரல 1.1.2012

கழிகக : 2012 தேய்மானம் 10% (1,00,000 × 10/100)
` 1,00,000

` 10,000
1.1.2013 குரைந்து பெல் ்திபபு

கழிகக : 2013 தேய்மானம் 10% (90,000 × 10/100)
` 90,000
` 9,000

1.1.2014 குரைந்து பெல் ்திபபு
கழிகக : 2014 தேய்மானம் 10% (81,000 × 10/100)

` 81,000
` 8,100

1.1.2015 குரைந்து பெல் ்திபபு
கழிகக : 2015 தேய்மானம் 10% (72,900 × 10/100)

` 72,900
` 7,290

1.1.2016 குரைந்து பெல் ்திபபு
கழிகக : 2016 தேய்மானம் 10% (65,610 × 10/100)

` 65,610
` 6,561

1.1.2017 குரைந்து பெல் ்திபபு
கழிகக : 2017 தேய்மானம் 10% (59,049 × 10/100)

` 59,049
` 5,905

ஐந்ேமாண்டுகளுககமான தேய்மானத் பேமாரக வரை�்டத் ேமாளில் குறிககப�டும் த�மாது, பின்வரு்மாறு 
தேமான்றும்.
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�ன்ன்கள்
குன்றந்து ப�ல் ்திப்பு முன்றயின் �ன்ன்கள் பின்ேரு்மாறு :
(அ) ேரு்மானத்தின் மீது சீைமான ேமாக்கம்
பேமா்டகக ஆண்டுகளில் தேய்மானம் அதிக்மாகவும் �ழுது�மாரபபுச் பெலவுகள் குரைவமாகவும் இருககும். 
பெமாத்தின் �யனளிபபு கமாலம் அதிகரித்து பெமாத்து �ரழயேமாகும் த�மாது, தேய்மானம் குரைவமாகவும் 
�ழுது�மாரபபுச் பெலவு அதிக்மாகவும் இருககும். எனதவ, ஆண்டுதேமாறும் ஏற்�்டககூடிய தேய்மானம் ் ற்றும் 
�ழுது�மாரபபின் ப்மாத்ேத் பேமாரக, இலமா�த்தில் சீைமான ேமாககத்ரே ஏற்�டுத்தும்.
(ஆ) ப�யல்கமாைணத் பேமாடர்புனடய முன்ற
பேமா்டகக கமாலத்தில் பெமாத்தின் உற்�த்தி திைன் அதிக்மாக இருககும் த�மாது, அதிக்மான தேய்மானம் 
நீககப�டுகிைது. பின்வரும் ஆண்டுகளில் பெமாத்தின் உற்�த்தி திைன் குரைவமாக இருககும் த�மாது 
குரைவமான தேய்மானம் நீககப�டுகிைது.
குன்ற�மாடுகள்
குரைந்து பெல் ்திபபு முரையின் குரை�மாடுகள் 
(அ) ப�மாத்து முழுன்யமாகப் த�மாக்பகழுேப்�டுேதில்னல
பெமாத்து வழகபகமாழிவமானமாலும் ்ற்றும் �யனற்ைேமானமாலும், இம்முரையில் அேன் ்திபர� 
பூஜ்ஜியத்திற்கு பகமாண்டு வைமுடிவதில்ரல. த்லும், பெமாத்து கணககில் ஏதேனும் ஒரு இருபபு இருந்து 
பகமாண்த்ட இருககும்.
(ஆ) ேடடி கமாைணினய எடுத்துக்பகமாள்ேதில்னல
பெமாத்தில் முேலீடு பெயவேமால் ஏற்�டும் வடடி இழபபிரன இம்முரை கணககில் எடுத்துக 
பகமாள்வதில்ரல. அேமாவது, இந்ே பேமாரக வணிக நிறுவனத்திற்கு பவளிதய முேலீடு பெயதிருந்ேமால்  
வடடி ஈட்டப�டடிருககும் என்�ரேக கருத்தில் பகமாள்வதில்ரல.
(இ)  தேய்மான விகிேம் கணக்கிடுேதில் சிை்ம்
இம்முரையில் தேய்மான விகிேம் மிக எளிதில் கணககி்ட முடிவதில்ரல. ப�மாதுவமாக தேய்மான விகிேம் 
அதிக்மாக ரவககப�டுகிைது. ஏபனனில், பெமாத்திரன முழுர்யமாக இறுதி ்திபபு வரை பகமாண்டு 
வருவேற்கு மிக நீண்்ட கமாலம் எடுத்துக பகமாள்ைப�டுகிைது.
(ஈ) ப�மாத்தின் உண்ன்யமான �யன்�மாடடினன கணக்கில் எடுத்துக்பகமாள்ேது இல்னல
இம்முரையில், ஏற்பகனதவ தீர்மானிககப�ட்ட தேய்மான விகிேம் பெமாத்தின் குரைந்து பெல் 
இருபபிலிருந்து நீககப�டுகிைது. ஆனமால், தேய்மானத்ரேக கணககிடும்த�மாது பெமாத்தின் உண்ர் 
�யன்�மாடடிரன கருத்தில் எடுத்துகபகமாள்வது இல்ரல. 
ப�மாருத்ேம்
எந்பேந்ே பெமாத்துகள் நீண்்ட �யனளிபபுக கமாலத்ரேக பகமாண்டுள்ைதேமா ் ற்றும் எந்ே பெமாத்துகளுககு 
எதிரகமாலத்தில் கணிெ்மான �ழுது�மாரபபுச் பெலவு தேரவப�டுகிைதேமா அச்பெமாத்துகளுககு இம்முரை 
ப�மாருந்தும். உேமாைணம். கட்ட்டம், ப�மாறிவரக ்ற்றும் இயந்திைம்.
எடுத்துக்கமாடடு 4
1.1.2018 அன்று ஒரு நிறுவனம் ` 9,000 ்திபபுள்ை இயந்திைம் ஒன்ரை வமாஙகியது. நிறுவுரகச் 
பெலவமாக ` 1,000 பெலவழித்ேது. குரைந்து பெல் ்திபபு முரையில் ஆண்டுககு தேய்மானம்  
15% என்ை விகிேத்தில் 2018 ஆம் ஆண்டுககு தேய்மானத் பேமாரகரய கணககி்டவும். கணககுகள் 
்மாரச் 31 ல் முடிககபப�ற்ைன.
தீர்வு
பெமாத்தின் அ்டகக விரல   = 9,000 + 1,000 = ` 10,000
தேய்மான விகிேம்    = 15%
பெமாத்து வமாஙகிய �மாள்    = 1.1.2018
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பெமாத்து �யன்�டுத்திய ்மாேஙகள்  = 1.1.2018 முேல் 31.3.2018 வரை 3 ்மாேஙகள்
தேய்மானத் பேமாரக    = 10,000 மீது 15%, 3 ்மாேஙகளுககு
   = 10,000 × 15% × 3/12 = ` 375

ர்கதைமாெமாஃபட எகபஸெலில், நிதியியல் பெயல்கூறுகளில் (Financial functions)
தேய்மானத்ரே கணககிடும் பெயல்கூறுகள் உள்ைன. உேமாைணத்திற்கு SLN–
த�ரகதகமாடடு முரையில் தேய்மானத்ரே கண்டுபிடிககவும், DB-குரைந்து பெல் 
்திபபு முரையிலும் தேய்மானத்ரே கணககி்ட உேவுகின்ைன. 

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

10.7.2.1 த�ர்க்தகமாடடு முன்றக்கும், குன்றந்து ப�ல் ்திப்பு முன்றக்கும் இனடதய உள்ள 
தேறு�மாடுகள்
த�ரகதகமாடடு முரைககும், குரைந்து பெல் ்திபபு முரைககும் இர்டதய உள்ை தவறு�மாடுகள் 
பின்வரு்மாறு:

தேறு�மாடுகள் த�ர்க்தகமாடடு முன்ற குன்றந்து ப�ல் ்திப்பு முன்ற
1 கணககீடடு 

அடிப�ர்ட
ஆண்டுதேமாறும் பெமாத்தின் ஆைம்� 
அ்டககவிரல மீது தேய்மானம் 
கணககி்டப�டுகிைது.

ஒவபவமாரு ஆண்டும் பெமாத்தின் 
குரைந்து பெல் ்திபபின்மீது 
தேய்மானம் கணககி்டப�டுகிைது.

2 தேய்மானத் பேமாரக அரனத்து ஆண்டுகளுககும் 
தேய்மானத் பேமாரக ெ்்மாக ஒதை 
அைவமாக இருககும்.

ஒவபவமாரு ஆண்டும் 
தேய்மானத்பேமாரக குரைந்து 
பகமாண்த்ட த�மாகும்.

3 �யனளிபபு கமாலம் 
முடிவில் ஏடடு ்திபபு

பெமாத்தின் இறுதி ்திபபு இல்லமாே 
நிரலயில் பெமாத்தின் ஏடடு ்திபபு 
பூஜ்ஜிய்மாகவும், இறுதி ்திபபு 
இருந்ேமால் இறுதி ்திபபிற்கு 
ெ்்மாக இருககும். 

பெமாத்தின் ஏடடு ் திபபு ஒருத�மாதும் 
பூஜ்ஜிய்மாக இருககமாது.

4 தேய்மான விகிே 
கணககீடு

தேய்மான விகிேத்ரே 
கணககிடுேல் எளிர்யமானது.

தேய்மான விகிேத்ரே 
கணககிடுேல் மிகக கடினம்.

5 தேய்மானத் பேமாரக 
கணககீடடின் �டிகள்

தேய்மானத் பேமாரக 
முேலிலும், தேய்மான 
விகிேம் இைண்்டமாவேமாகவும் 
கணககி்டப�டுகிைது.

தேய்மான விகிேம் முேலிலும் 
தேய்மானத் பேமாரக 
இைண்்டமாவேமாகவும் 
கணககி்டப�டுகிைது.

6 இலமா� �ட்டக 
கணககின் மீேமான 
ேமாககம்

கமாலம் பெல்லச் பெல்ல, �ழுது�மாரபபுச் 
பெலவுகள் அதிகரித்து பகமாண்த்ட 
இருப�ேமால், ப்மாத்ே ேமாககம், 
அேமாவது தேய்மானத் பேமாரக 
்ற்றும் �ழுது�மாரபபுச் பெலவுகளின் 
கூடடுத் பேமாரக ஒவபவமாரு 
ஆண்டும் அதிகரித்துக பகமாண்த்ட 
த�மாகும்.

கமாலம் பெல்ல பெல்ல, �ழுது�மாரபபு 
பெலவுகள் அதிகரித்தும், 
தேய்மானத் பேமாரக குரைந்தும் 
பெல்வேமால், தேய்மானம் ்ற்றும் 
�ழுது�மாரபபுச் பெலவுகளின் 
ப்மாத்ேத் பேமாரக,  ஆண்டுதேமாறும் 
ப�ரும்�மாலும் ெ்்மாக இருககும்.

7 ப�மாருத்ேம் �ழுது�மாரபபுச் பெலவுகள் ஒதை 
அைவமானேமாகவும், வழகபகமாழிவு 
வமாயபபுகள் குரைவமாகவும், த்லும் 
பெமாத்தின் ்திபபு முடிவர்டவது 
அேன் கமாலத்ரே ப�மாறுத்து 
அர்வது்மான பெமாத்துகளுககு 
இந்ே முரை ப�மாருத்ே்மானது.

பேமாழில் நுட� ்மாற்ைத்ேமால் 
�மாதிப�ர்டவதும், ்ற்றும் 
கமாலம் பெல்லச் பெல்ல, 
அதிக �ழுது�மாரபபுச் பெலவு 
தேரவப�டும் பெமாத்துகளுககு 
இந்ே முரை ஏற்ைது.
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த�ர்க்தகமாடடு முன்ற குன்றந்து ப�ல் ்திப்பு முன்ற

ப்மாத்ேத் பேமாரக ப்மாத்ேத் பேமாரக

�ழுது�மாரபபுச் 
பெலவுகள்

�ழு
து

�மா
ரப

புச்
 

பெ
லவு

கள்

தேய்மானம்

தேய்மானம்

பே
மார

க 
 `
 

பே
மார

க 
 `
 

வரு்டம் வரு்டம்

10.7.3 ஆண்டுகளின் இலக்கஙகளின் கூடடுத்பேமானக முன்ற
இம்முரையமானது குரைந்து பெல் ்திபபு முரை த�மான்ைது. பெமாத்தின் கமாலமாவதியமாகமாே 
வமாழ�மாளுககுரிய விகிேமாச்ெமாைப�டி தேய்மானத் பேமாரக ஆண்டுதேமாறும் குரைந்துபகமாண்த்ட 
பெல்லும். வழகபகமாழிவு வமாயபபுகள் அதிக்மாகவும் ்ற்றும் பெமாத்துகள் �ரழயனவமாகும்த�மாது 
�ழுது�மாரபபு பெலவுகள் அதிகரிககும் பெமாத்துகளுககு இம்முரை ப�மாருத்ே்மாக இருககும். இம்முரையில் 
ஆண்டுத் தேய்மானம், பெமாத்தின் அ்டககத்ரே பெமாத்தின் மீேமுள்ை �யனளிபபு கமால ஆண்டுகைமால் 
ப�ருககி, பெமாத்தின் ப்மாத்ே மீேமுள்ை �யனளிபபுக கமால ஆண்டுகளின் எண்ணிகரகயின் கூடடுத் 
பேமாரகயமால் வகுத்து கணககி்டப�டுகிைது. இம்முரையில், கீழககண்்ட சூத்திைம், தேய்மானத் பேமாரக 
கணககி்டப �யன்�டுத்ேப�டுகிைது.

ஆண்டுத் தேய்மானத் பேமாரக  =

பெமாத்தின் மீேமுள்ை �யனளிபபுக 
கமாலம் (�்டபபு ஆண்டு உட�்ட)   -   பெமாத்தின் அ்டகக விரல – இறுதி ்திபபு

1 முேல் பெமாத்தின் �யனளிபபு கமாலம் வரை உள்ை ஆண்டுகளின் கூடுேல் 

 ்மாணேர் ப�யல்�மாடு
சிந்ேனனக்கு: �ல்தவறு வரகயமான பெமாத்துகளுககு, �ல்தவறு வரகயமான தேய்மான கணககீடடு 
முரைகரை நிறுவனஙகள் �யன்�டுத்துவது ஏன்?

10.7.4 இயந்திை ்ணித�ை வீே முன்ற
இம்முரையில் தேய்மானம், ஒரு இயந்திை ்ணி த�ை அடிப�ர்டயில் கணககி்டப�டுகிைது. பெமாத்தின் 
அ்டககத்திலிருந்து இறுதி ்திபபு ஏதேனும் இருந்ேமால் அரே கழித்ேபின் இயந்திைத்தின் எதிரத�மாககும் 
ப்மாத்ே தவரலரய இயந்திை்ணி த�ைத்ேமால் வகுப�ேன் மூலம் ஒரு ்ணி த�ைத்திற்கமான 
தேய்மான்மானது கணககி்டப�டுகிைது. பகமாடுககப�ட்ட ஆண்டின் உண்ர்யமான தேய்மான்மானது 
அந்ே ஆண்டில் �யன்�டுத்ேப�ட்ட இயந்திைத்தின் தவரல த�ைத்ரேப ப�மாறுத்து அர்கிைது. இந்ே 
முரையின் சிைபபு அம்ெம் என்னபவனில், பெமாத்து �யன்�டுத்ேப�ட்ட விகிேமாச்ெமாைப�டி தேய்மானம் 
கணககி்டப�டுகிைது. இம்முரையில் பெமாத்தின் வமாழ�மாள் ஆண்டுகளின் அடிப�ர்டயில் அல்லமா்ல் 
இயந்திை்ணி  தவரல த�ைத்தின் அடிப�ர்டயில் தீர்மானிககப�டுகிைது. தேய்மான விகிே்மானது 
கீழககண்்ட சூத்திைத்ரேப �யன்�டுத்தி தீர்மானிககப�டுகிைது.

ஒரு ்ணி த�ைத்திற்கமான தேய்மான விகிேம்  = பெமாத்தின் அ்டகக விரல – எதிரத�மாககும்  இறுதி ்திபபு
இயந்திை்ணி த�ைஙகளில் பெமாத்தின் �யனளிபபு கமாலம் 

தேய்மானத் பேமாரக  = �யன்�டுத்ேப�ட்ட இயந்திை 
்ணித�ைஙகளின் எண்ணிகரக 

ஒரு ்ணி த�ைத்திற்கமான 
தேய்மான  விகிேம்×

10.7.5 பேறுன்யமாேல் முன்ற
இயற்ரக வைஙகள் தீரந்துத�மாேல் பவறுர்யமாேல் என்று அரழககப�டுகிைது. அேமாவது, பெமாத்துகளின் 
அைவு எண்ணிகரகயில் குரைவது பவறுர்யமாேல் எனப�டுகிைது. தேமாண்டி எடுத்ேல் மூலம் தீரந்து 
த�மாகககூடிய பெமாத்துகளுககு இம்முரை ப�மாருத்ே்மானது ஆகும். 
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உேமாைணம். சுைஙகஙகள், எண்பணய வயல்கள், த�மான்ைரவ இம்முரையில் தேய்மான விகிேம் 
பெமாத்தின் �யனளிபபுக கமாலம் முழுவதும் அது உற்�த்தி பெயயககூடிய பெமாத்தின் அலகுகளின்  
எண்ணிகரக அடிப�ர்டயில் கணககி்டப�டுகிைது.

ஒரு அலகிற்கமான தேய்மானம்  = பெமாத்தின் ஆைம்� அ்டகக விரல
பெமாத்தின் �யனளிபபுக கமால உற்�த்தி  அலகுகள்

தேய்மானத் பேமாரக  = அந்ே ஆண்டில் உற்�த்தி 
பெயயப�ட்ட அலகுகள் ஒரு அலகிற்கமான  தேய்மானம்×

குறிப்பு : இதில் தேய்மானம் நீககப�்டவில்ரல என்ைமாலும், ப�மாருத்துரகக பகமாள்ரகப�டி, பெமாத்தின் 
்திபபிலிருந்து த�மாகபகழுதுவேற்கமாகப �யன்�டுகிைது.
10.7.6 ஆண்டுத் பேமானக முன்ற
இம்முரையில், தேய்மானம் கணககிடும்த�மாது பெமாத்தின் ஆைம்� அ்டககவிரல ்டடு்ல்லமா்ல் 
முேலீடுகளிலிருந்து ப�ைப�டும் வடடியும் கணககில் எடுத்துகபகமாள்ைப�டுகிைது. பேமா்டரபுர்டய நிரலச் 
பெமாத்தில் முேலீடு பெயயமா்ல், தவறு ஏேமாவது பெமாத்தில் முேலீடு பெயதிருந்ேமால் குறிபபிட்ட வடடி 
ப�ைப�டடிருககும் என்ை கருத்தின் அடிப�ர்டயில் வடடியமானது கருத்தில் எடுத்துகபகமாள்ைப�டுகிைது. 
தேய்மானத் பேமாரகரய கணககி்ட ஆண்டுத்பேமாரக கமாைணி �யன்�டுத்ேப�டுகிைது. ஆண்டுத் 
பேமாரக கமாைணிரய, ஆண்டுத் பேமாரக அட்டவரண அல்லது சூத்திைத்ரே �யன்�டுத்தி 
கணககி்டலமாம்.
தேய்மானத் பேமாரக பின்வரு்மாறு கணககி்டப�டுகிைது.
தேய்மானத் பேமாரக = ஆண்டுத் பேமாரக கமாைணி × பெமாத்தின் ஆைம்� அ்டகக விரல

ஆண்டுத் பேமாரக கமாைணிரய கணககி்ட கீழகண்்ட சூத்திைம் �யன்�டுகிைது.
ஆண்டுத் பேமாரக கமாைணி = i(1+i)

(1+i) -1

n

nஇஙகு, i = வடடி விகிேம்;  
 n = பெமாத்தின் எதிர�மாரககப�டும் �யனளிககும் ஆண்டுகளின் எண்ணிகரக

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

10.7.7 ்று்திப்பீடடு முன்ற
இம்முரையில், ஆண்டுத் தேய்மான்மானது பெமாத்தின் ஆண்டு இறுதி ்திபபிரன அச்பெமாத்தின் 
ஆண்டு பேமா்டகக ்திபத�மாடு ஒபபிடடு கணககி்டப�டுகிைது. பெமாத்தின் ஆண்டு இறுதி ்திப�மானது 
அத்துரையில் சிைந்து விைஙகும் ��ரின் உேவிதயமாடு தீர்மானிககப�டுகிைது. ஆண்டு இறுதி ் திபபிற்கும் 
ஆண்டு பேமா்டகக ் திபபிற்கும், உள்ை தவறு�மாடு அந்ே ஆண்டுககுரிய தேய்மான்மாகக கருேப�டுகிைது. 
இம்முரையமானது கமால்�ர்டகள், விடுகருவிகள் த�மான்ைரவகளுககு �யன்�டுத்ேப�டுகிைது.
10.7.8 ஈடு நிதி முன்ற
பெமாத்தின் �யனுள்ை வமாழ�மாள் முடியும் வரை தேய்மானம் ்டடும் நீககப�்டமா்ல் அச்பெமாத்திரன 
்மாற்ைம் பெயவேற்கமாக த�மாதிய நிதிரய ஏற்�டுத்ே தவண்டும் என்று விரும்பும் த�மாது இம்முரை 
�யன்�டுத்ேப�டுகிைது. இம்முரையில், தேய்மானத் பேமாரகயமானது, தேய்மான நிதி கணககிற்கு 
்மாற்ைப�டடு, நிறுவனத்திற்கு பவளிதய முேலீடு பெயயப�டுகிைது. ஒரு குறிபபிட்ட வடடிரய ஈடடிேரும் 
�மாதுகமாப�மான முேலீடுகளில் முேலீடு பெயயப�டுகிைது. தேய்மானத் பேமாரகதயமாடு ஆண்டுதேமாறும் ப�ைப�ட்ட 
வடடி, ஆண்டுதேமாறும் திரும்� முேலீடு பெயயப�டுகிைது. பெமாத்தின் வமாழ�மாள் முடியும்த�மாது முேலீடுகள் 
விற்கப�டடு புதிய பெமாத்திரன ப�றுவேற்கமாக விற்�ரன பேமாரகயமானது �யன்�டுத்ேப�டுகிைது.  உயரந்ே 
்திபபுள்ை பெமாத்துகளுககு இம்முரை ப�மாருத்ே்மாக உள்ைது. இம்முரை தேய்மான நிதிமுரை எனவும் 
அரழககப�டுகிைது. இம்முரையமானது தேய்மானத்ரே கணககில் எடுத்துகபகமாள்வதேமாடு ்டடு்ல்லமா்ல் 
பெமாத்திரன ்மாற்றி அர்ப�ேற்குத் தேரவயமான நிதிரயயும் ஒதுககீடு பெயகிைது.

10.7.9 கமாப்பீடடு முனன் முன்ற
இம்முரையில், பெமாத்திரன ்மாற்றுவேற்கமாக தேரவப�டும் பேமாரக அைவிற்கு, கமாபபீடடு முரன்ம் 
எடுககப�டுகிைது. தேய்மானத் பேமாரகயமானது ஆண்டுதேமாறும் முரன்்மாக கமாபபீடடு நிறுவனத்திற்கு 
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பெலுத்ேப�டுகிைது. கமாபபீடடு ஆவணம் முதிரவர்டயும் த�மாது ஆவணத் பேமாரகயமானது கமாபபீடடு 
நிறுவனத்தி்டமிருந்து ப�ைப�டடு புதிய பெமாத்து ஒன்றிரன வமாஙகுவேற்கு �யன்�டுத்ேப�டுகிைது.

ஒரு குறிபபிட்ட கமாலத்திற்கு, புலனமாகமாே பெமாத்துககளின் அ்டகக விரலரய ஒதுககீடு 
பெயவது  த�மாகபகழுதுேல் என்று அரழககப�டுகிைது.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

10.8 தேய்மானம் �திவு ப�யயப்�டும் முன்றகள்
தேய்மானத்ரே �திவு பெயவேற்கு இைண்டு முரைகள் பின்�ற்ைப�டுகின்ைன.
(i) தேய்மானத்ரே பெமாத்து கணககிற்கு ்மாற்றுேல்
(ii) தேய்மானத்ரே தேய்மான ஒதுககீடு கணககிற்கு ்மாற்றுேல்
10.8.1 தேய்மானத்னே ப�மாத்து கணக்கிறகு ்மாறறுேல்
இம்முரையில் ஒவபவமாரு கணககமாண்டு முடிவிலும் தேய்மானத் பேமாரக, தேய்மானக கணககில் 
�ற்று ரவககப�டுகிைது. த்லும், அதே பேமாரக, பெமாத்து கணககில் வைவு ரவககப�டுகிைது. 
ஆரகயமால், இருபபு நிரலக குறிபபில் பெமாத்தின் ்திபபிலிருந்து தேய்மானம் நீககிய பிைகு 
கமாண்பிககப�டுகிைது. தேய்மானம் என்�து ஒரு வருவமாய பெலவின்மாகக கருேப�டடு இலமா��ட்ட 
கணககிற்கு ்மாற்ைப�டுகிைது.
தேய்மானம் ்ற்றும் அேன் பேமா்டர�மான �்டவடிகரககளுககு, கீழககண்்ட குறிபத�டடுப �திவுகள் 
பெயயப�்டதவண்டும்.
(அ)  பெமாத்து வமாஙகும் த�மாது 
பெமாத்து க/கு                         �
 வஙகி க/கு

xxx
xxx

(ஆ)  ஆண்டு இறுதியில் தேய்மானத்திற்கமான �திவு பெயயும் த�மாது 
தேய்மானக க/கு                         �
 பெமாத்து க/கு

xxx
xxx

(இ)  தேய்மானக கணககிரன முடிவுககு பகமாண்டு வை
இலமா� �ட்டக க/கு                        �
 தேய்மானக க/கு

xxx
xxx

(ஈ)  பெமாத்ரே விற்�ரன பெயயும் த�மாது 
வஙகி க/கு                         �
இலமா� �ட்டக க/கு                         �
 பெமாத்து க/கு

xxx
xxx

xxx

குறிப்பு : பெமாத்து விற்�ரனயின் த�மாது இலமா�ம் கிர்டககபப�ற்ைமால், இலமா� �ட்டக கணககு வைவு 
ரவககப�்டதவண்டும்.

தேய்மான ஒதுககு கணககு ஏற்�டுத்தும் த�மாது
 இம்முரையில், தேய்மான ஒதுககு கணககு ஏற்�டுத்ேப�டுகிைது.  ஆண்டுதேமாறும், 

நீககப�டும் தேய்மானத் பேமாரக பெமாத்து கணககிற்கு ்மாற்ைமா்ல், தேய்மான 
ஒதுககு கணககிற்கு ்மாற்ைப�டுகிைது.  எனதவ, இருபபு நிரலக குறிபபில் பெமாத்து 

கணககு உண்ர்யமான அ்டகக விரலயில் கமாண்பிககப�டுகிைது.  இருபபு நிரலக குறிபபில் 
�்டபபுப  ப�மாறுபபுகள் ்ற்றும் ஒதுககுகள் என்ை ேரலபபின் கீழ தேய்மான ஒதுககு பேமாரக 
கமாண்பிககப�டுகிைது.  தேய்மானம் ப�யைைவு கணககு என்�ேமால், ஒவபவமாரு ஆண்டும் அந்ே 
ஆண்டின் இலமா� �ட்டக கணககில் �ற்று பெயது முடிககப ப�றுகின்ைது.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤
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உேமாைணம்:
ப�மாறிவரக ்ற்றும் இயந்திைத்தின் அ்டககவிரல ` 10,000; தேய்மானம் ` 1,000

முன்ற 1 : தேய்மான ஒதுககு கணககு உருவமாககமாே த�மாது 
இருப்பு நினலக் குறிப்பு (�குதி)

ப�மாறுப்புகள் ` ப�மாத்துகள் ` 

ப�மாறிவரக இயந்திைம் 10,000
கழிகக: தேய்மானம் 1,000 9,000

முன்ற 2 : தேய்மான ஒதுககு கணககு �ைமா்ரிககப�டும் த�மாது 
இருப்பு நினலக் குறிப்பு (�குதி)

ப�மாறுப்புகள் ` ப�மாத்துகள் ` 

தேய்மான ஒதுககு 1,000 ப�மாறிவரக இயந்திைம் 10,000

தேய்மான ஒதுககு முரையில், குறிபத�டடில் கீழககண்்ட  �திவுகள் 
பெயயப�டுகின்ைன.c§fS¡F¤c§fS¡F¤

(அ) பெமாத்து வமாஙகும்த�மாது 

பெமாத்து க/கு �
 வஙகி க/கு

xxx
xxx

(ஆ) ஆண்டின் இறுதியில் தேய்மானம் ஒதுககப�டும்த�மாது 

தேய்மானக க/கு �
  தேய்மான ஒதுககு க/கு

xxx
xxx

(இ) தேய்மானக கணககு முடிககப ப�றும்த�மாது
இலமா� �ட்டக க/கு �
 தேய்மானக க/கு

xxx
xxx

ப�மாத்து விறகப்�டும் த�மாது
(ஈ) பெமாத்து விற்�ரன பெயயும் த�மாது கூடியுள்ை தேய்மானத்ரே பெமாத்து கணககிற்கு ்மாற்ை

தேய்மான ஒதுககு க/கு �
 பெமாத்து க/கு

xxx
xxx

குறிப்பு: இந்ே குறிபத�டடுப �திவிற்கு பிைகு, பெமாத்ேமானது, விற்�ரன �மாள் வரை கூடியுள்ை 
தேய்மானத் பேமாரக குறிபபிட்ட பெமாத்திலிருந்து குரைத்துக கமாட்டப�டுகிைது. அேமாவது, பெமாத்து 
கணககு ஏடடு ்திபபில் கமாண்பிககப�டுகிைது.
(உ) பெமாத்து விற்கப�டும் த�மாது

வஙகி க/கு �
இலமா� �ட்டக க/கு �
 பெமாத்து க/கு

xxx
xxx

xxx

குறிபபு: விற்�ரன இலமா�த்தில் பெயயப�ட்டமால், இலமா� �ட்டக கணககு வைவு ரவககப�டும்.
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்மாணேர் குறிப்பு
பெமாத்து விற்�ரனத் பேமா்டர�மான �்டவடிகரககள் பெமாத்து முடிபபு கணககு என்ை ேற்கமாலிக 
கணககிற்கு ்மாற்ைம் பெயது முடிககப�்டலமாம். ஒவபவமாரு முரை பெமாத்து விற்கப�டும் த�மாதும், ஒரு 
ேனி�ட்ட பெமாத்து முடிபபு கணககு துவககப�டடு, பெமாத்தின் மீது இருபபுத் பேமாரக, பெமாத்து முடிபபு 
கணககிற்கு ்மாற்ைப�டுகிைது. பெமாத்து விற்�ரனத் பேமா்டர�மான அரனத்து �்டவடிகரககளும், 
பெமாத்து முடிபபு கணககில் �தியப�டுகின்ைன. பெமாத்து விற்�ரன பெயேவு்டன், பெமாத்து முடிபபு 
கணககு முடிககப�டுகிைது.
எடுத்துக்கமாடடு 5
த�ரகதகமாடடு முரையில் தேய்மானத் பேமாரக ்ற்றும் தேய்மான விகிேம் கமாண்க. த்லும் முேல் 
இைண்டு ஆண்டுகளுககு குறிபத�டடுப �திவுகள் ேருக. ஒவபவமாரு ஆண்டும் கணககுகள் டிெம்�ர  
31 ல் முடிககப�டுகின்ைன.
ஜனவரி 1, 2016 இயந்திைம் வமாஙகியேற்கமாக பெலுத்தியது ` 1,40,000
ஜனவரி 1, 2016 இயந்திைம் பகமாண்டு வருவேற்கு த�மாககுவைத்துச் பெலவு  ` 1,000
ஜனவரி 1, 2016 நிறுவுரகச் பெலவுகள் ` 9,000
இறுதி ்திபபு      ` 45,000
எதிரத�மாககும் �யனளிபபு கமாலம்       7 ஆண்டுகள்
தீர்வு
 = 1 50 000 45000

7
1 05 000

7
, , , , ,�

�  = ` 15,000 

 ஆண்டுத் தேய்மானத் பேமாரக  = இயந்திைத்தின் ஆைம்� அ்டககவிரல - எதிரத�மாககும் இறுதி ்திபபு
எதிரத�மாககும் �யனளிபபு கமாலம் ஆண்டுகளில்

 =
15,000

1 50 000
100

, ,
x  = 10%

குறிப்பு:
 பெமாத்தின் அ்டகக விரல = வமாஙகிய விரல + த�மாககுவைத்துச் பெலவு + நிறுவுரகச் பெலவு
  = 1,40,000 + 1,000 + 9,000 = ` 1,50,000
குறிப்த�டடுப் �திவுகள்

தேதி விேைம் �றறு ` ேைவு `

2016
ஜனவரி 1

இயந்திைக க/கு   
 வஙகி க/கு
(இயந்திைம் வமாஙகியது)

� 1,40,000
1,40,000

ஜனவரி 1 இயந்திைக க/கு   
 வஙகி க/கு
(இயந்திைம் வமாஙகியதில் த�மாககுவைத்து ்ற்றும் நிறுவுரகச் 
பெலவுகள் பெயேது)

� 10,000
10,000 

டிெம்�ர 31 தேய்மானக க/கு   
 இயந்திைக க/கு
(தேய்மானம் நீககியது)

� 15,000
15,000

டிெம்�ர 31 இலமா� �ட்டக க/கு  
 தேய்மானக க/கு
(தேய்மானத் பேமாரக இலமா� �ட்டக கணககிற்கு ்மாற்றியது)

� 15,000
15,000
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2017
டிெம்�ர 31

தேய்மானக க/கு     
 இயந்திைக க/கு
(தேய்மானம் நீககியது)

� 15,000
15,000

டிெம்�ர 31
இலமா� �ட்டக க/கு 
 தேய்மானக க/கு
(தேய்மானத் பேமாரக இலமா� �ட்டக கணககிற்கு ்மாற்றியது)

� 15,000
15,000

எடுத்துக்கமாடடு 6
இைமாமு நிறுவனம் ஜூரல 1, 2016-ல் இயந்திைம் ஒன்ரை ` 14,000 ககு வமாஙகியது. அரே 
நிறுவுவேற்கு ` 1,000 பெலவழித்ேது. நிறுவனம் நிரலத் ேவரண முரையில் 10% ஆண்டுதேமாறும் 
தேய்மான்மாக நீககியது. ஒவபவமாரு ஆண்டும் கணககுகள் டிெம்�ர 31ல் முடிககப�டுகின்ைன. 
முேல் இைண்டு ஆண்டுகளுககு குறிபத�டடில் �திவுகள் ேந்து இயந்திைக கணககு ்ற்றும் தேய்மான 
கணககிரனத் ேயமாரிககவும்.
தீர்வு
குறிப்பு: பெமாத்தின் அ்டககம்  = வமாஙகிய விரல + நிறுவுரகச் பெலவு
     = 14,000 + 1,000 = ` 15,000
குறிப்த�டடுப் �திவுகள்

தேதி விேைம் �றறு ` ேைவு ` 

2016
ஜூரல 1

இயந்திைக க/கு    
 வஙகி க/கு
(இயந்திைம் வமாஙகியது)

� 14,000
14,000

ஜூரல 1 இயந்திைக க/கு
 வஙகி க/கு
(நிறுவுரகச் பெலவு பெயேது)

� 1,000
1,000 

டிெம்�ர 31 தேய்மானக க/கு    
 இயந்திைக க/கு
(15,000 × 10/100 × 6/12)
(தேய்மானம் நீககியது)

� 750
750

டிெம்�ர 31 இலமா� �ட்டக க/கு
 தேய்மானக க/கு
(தேய்மானத் பேமாரக இலமா� �ட்டக கணககிற்கு ்மாற்றியது)

� 750
750

2017
டிெம்�ர 31

தேய்மானக க/கு    
 இயந்திைக க/கு (15,000 × 10/100)
(தேய்மானம் நீககியது)

� 1,500
1,500

டிெம்�ர 31 இலமா� �ட்டக க/கு  
 தேய்மானக க/கு
(தேய்மானத் பேமாரக இலமா� �ட்டக கணககிற்கு ் மாற்ைப�ட்டது)

� 1,500
1,500
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த�தைடடுக் கணக்குகள்
� இயந்திைக் கணக்கு ே

தேதி விேைம் ` தேதி விேைம் ` 

2016
ஜூரல 1 பைமாககக க/கு 15,000

2016
டிெம்�ர 31
டிெம்�ர 31

தேய்மானக க/கு 
இருபபு கீ/இ

750
14,250

15,000 15,000
2017
ஜனவரி 1  

இருபபு கீ/பகமா
 

14,250
2017
டிெம்�ர 31
டிெம்�ர 31

தேய்மானக க/கு 
இருபபு கீ/இ

1,500
12,750

14,250 14,250
2018
ஜனவரி 1 இருபபு கீ/பகமா 12, 750

� தேய்மானக் கணக்கு ே
தேதி விேைம் ` தேதி விேைம் ` 

2016
டிெம்�ர 31 இயந்திைக க/கு 750

2016
டிெம்�ர 31 இலமா� �ட்டக க/கு 750

750 750
2017
டிெம்�ர 31 இயந்திைக க/கு 1,500

2017
டிெம்�ர 31 இலமா� �ட்டக க/கு 1,500

1,500 1,500

எடுத்துக்கமாடடு 7
ஆனந்த் என்�வர 1.1.2015 அன்று ` 1,00,000 ்திபபுள்ை ஒரு இயந்திைத்ரே வமாஙகினமார. 1.7.2016 
அன்று ` 50,000 ்திபபுள்ை ்ற்பைமாரு இயந்திைத்ரே வமாஙகினமார. த்லும் 1.10.2017 அன்று  
` 20,000 ் திபபுள்ை ் ற்பைமாரு இயந்திைத்ரே வமாஙகினமார. த�ரகதகமாடடு முரையில் 10% தேய்மானம் 
ஆண்டுதேமாறும் நீககப�்ட தவண்டும். 2015 முேல் 2017 வரை இயந்திைக கணககிரனத் ேயமாரிககவும். 
கணககுகள் ஆண்டுதேமாறும் டிெம்�ர 31-ல் முடிககப ப�றுகின்ைன.
தீர்வு
� இயந்திைக் கணக்கு ே

தேதி விேைம் ` தேதி விேைம் ` 

2015
ஜனவரி 1 வஙகி க/கு 1,00,000

2015
டிெம்�ர 31
டிெம்�ர 31

தேய்மானக க/கு 
இருபபு கீ/இ

10,000
90,000

1,00,000 1,00,000
2016
ஜனவரி 1
ஜுரல 1

இருபபு கீ/பகமா
வஙகி க/கு

90,000
50,000

2016
டிெம்�ர 31
டிெம்�ர 31

தேய்மானக க/கு 
இருபபு கீ/இ

12,500
1,27,500

1,40,000 1,40,000
2017
ஜனவரி 1
அகத்டமா�ர 1

இருபபு கீ/பகமா
வஙகி க/கு

1,27,500
20,000

2017
டிெம்�ர 31
டிெம்�ர 31

தேய்மானக க/கு 
இருபபு கீ/இ

15,500
1,32,000

1,47,500 1,47,500
2018
ஜனவரி 1  

இருபபு கீ/பகமா
 

1,32,000
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குறிப்பு:
தேய்மானம்
2015: 1,00,000 × 10% =   10,000
2016: 1,00,000 × 10% =  10,000
 (+)  50,000 × 10% × 6/12 =    2,500  12,500

2017: 1,00,000  × 10% =  10,000

 (+)  50,000 × 10%       =    5,000

 (+)  20,000 × 10% × 3/12  =        500  15,500

10.9 விற்ற ப�மாத்தின் மீேமான இலமா�ம் அல்லது �டடத்னேக் கமாணுேல்
ஒரு வணிக நிறுவன்மானது, சில த�ைஙகளில் பெமாத்திரன விற்கலமாம். அச்சூழலில், 
அவவிற்�ரனயின் மீேமான இலமா�ம் அல்லது �ட்டத்ரே கணககிடடு கணககில் பகமாண்டு 
வருவது அவசியம்.  விற்�ரன �மாைன்று பெமாத்தின் ஏடடு ்திபர�யும், விற்�ரன விரலரயயும் 
ஒபபிடடுப �மாரத்து, பெமாத்து விற்ைேன் இலமா�ம் அல்லது �ட்டம் கண்்டறிய தவண்டும். பெமாத்தின் 
ஆைம்� அ்டகக விரலயிலிருந்து, பெமாத்து வமாஙகிய �மாள் முேல் அல்லது உருவமாககிய �மாள்முேல் 
பெமாத்து விற்கும் �மாைன்று வரையிலமான தேய்மானத்ரே கழிப�ேன் மூலம் பெமாத்தின் ஏடடு 
்திபபு கணககி்டப�டுகிைது. விற்�ரன விரலயமானது, பெமாத்தின் ஏடடு ்திபர� வி்ட அதிக்மாக 
இருந்ேமால், வித்தியமாெம் இலமா�ம் ஆகும். அதே தவரையில், பெமாத்தின் ஏடடு ்திபபு விற்�ரன 
விரலரய வி்ட அதிக்மாக இருந்ேமால், வித்தியமாெம் �ட்டம் ஆகும்.

ஏடடு ்திப்பு  = பெமாத்தின் ஆைம்� அ்டககவிரல – விற்�ரன �மாைன்று வரை  
    ஒதுககப�ட்ட தேய்மானம்
விற�னனயில் இலமா�ம் = விற்�ரன விரல – ஏடடு ்திபபு ( விற்�ரன விரல > ஏடடு ்திபபு )
விற�னனயில் �டடம்  =  ஏடடு ்திபபு – விற்�ரன விரல ( விற்�ரன விரல < ஏடடு ்திபபு )

எடுத்துக்கமாடடு 8
ஜமாய என்ை நிறுவனம் 1.4.2016 அன்று ` 75,000-ககு இயந்திைம் ஒன்ரை வமாஙகியது. 31.3.2018 
அன்று `62,000-ககு அவவியந்திைத்ரே விற்�ரன பெயேது. நிரலத் ேவரண முரையில்  
தேய்மானம் ஆண்டுககு 10% நீககப�்டதவண்டும். ஆண்டுதேமாறும் கணககுகள் ்மாரச் 31-ல் 
முடிககப�டுகிைது. விற்ை இயந்திைத்தின் மீேமான இலமா�ம் அல்லது �ட்டத்ரே கணககிடுக
தீர்வு
விற்ை இயந்திைத்தின் மீேமான இலமா�ம் அல்லது �ட்டத்ரே கணககி்டல்

விவைஙகள் ` 

இயந்திைத்தின் அ்டககவிரல 75,000
கழிகக : 2016-17 ககமான தேய்மானம்  (75,000 × 10%) 7,500

67,500
கழிகக : 2017-18 ககமான தேய்மானம்  (75,000 × 10%) 7,500
விற்ை �மாளில் ஏடடு ்திபபு 60,000
கழிகக : விற்ை விரல 62,000
விற்�ரன மீேமான இலமா�ம் - 2,000

விற்�ரன �மாைன்று, விற்�ரன விரல, ஏடடு ்திபபிரனக கமாடடிலும் அதிகம். எனதவ தவறு�மாடடு 
பேமாரக ` 2,000 விற்ை இயந்திைத்தின் மீேமான இலமா�ம் ஆகும்.

 ்மாணேர் ப�யல்�மாடு
சிந்ேனனக்கு: தேய்மான கணககீடடு முரை, விற்ை இயந்திைத்தின் மூலம் கிர்டககும் இலமா�ம் 
அல்லது �ட்டத்தில் ேமாககத்ரே ஏற்�டுத்து்மா?
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எடுத்துக்கமாடடு 9
கு்மார என்�வர ஏபைல் 1, 2015 அன்று ` 80,000 ்திபபுள்ை ஓர இயந்திைத்ரே வமாஙகி அரே 
நிறுவுவேற்கு ` 20,000 பெலவிட்டமார. �யனளிபபு கமாலம் 8 ஆண்டுகள் முடிந்ேபின், இறுதி ்திபபு  
` 4,000 கிர்டககும் என எதிர�மாரககப�டுகிைது. 30 பெப்டம்�ர 2017 அன்று அவவியந்திைம்  
` 50,000-ககு விற்கப�ட்டது. த�ரகதகமாடடு முரையில் தேய்மானம் நீககப�்டதவண்டும். ஒவபவமாரு 
ஆண்டும் டிெம்�ர 31-ல் கணககுகள் முடிககப�டுகிைது எனகபகமாண்டு இயந்திை கணககு ேயமாரிககவும்.
தீர்வு
   பெமாத்தின் ஆைம்� அ்டககவிரல – எதிரத�மாககும் இறுதி்திபபு
 ஆண்டுத் தேய்மானத் பேமாரக  = 
   பெமாத்தின் எதிரத�மாககும் �யனளிபபுக கமாலம் (ஆண்டுகளில்)

  = 1 00 000 4 000
8

, , ,−

  = ` 12,000 

தேய்மான விகிேம் =
தேய்மானத் பேமாரக

பெமாத்தின் ஆைம்� அ்டககவிரல

  = 12 000
1 00 000

100,
, ,

x  = 12%
குறிப்பு:
 பெமாத்தின் அ்டககவிரல  = வமாஙகிய விரல + நிறுவுரகச் பெலவு
        = 80,000 + 20,000 = ` 1,00,000

த�தைடடுக் கணக்குகள்
� இயந்திைக் கணக்கு ே

தேதி விேைம் ` தேதி விேைம் ` 

2015
ஏபைல் 1
ஏபைல் 1

வஙகி க/கு
வஙகி க/கு

80,000
20,000

2015
டிெம்�ர 31

டிெம்�ர 31

தேய்மானக க/கு 
(1,00,000 ×12/100 × 9/12)
இருபபு கீ/இ

9,000

91,000
1,00,000 1,00,000

2016
ஜனவரி 1 இருபபு கீ/பகமா 91,000

2016
டிெம்�ர 31

டிெம்�ர 31

தேய்மானக க/கு 
(1,00,000 ×12/100)
இருபபு கீ/இ

12,000

79,000
91,000 91,000

2017
ஜனவரி 1 இருபபு கீ/பகமா 79,000

2017
பெப்டம்�ர 30

பெப்டம்�ர 30
பெப்டம்�ர 30

தேய்மானக க/கு 
(1,00,000 ×12/100 × 9/12)
வஙகி க/கு
இலமா� �ட்டக க/கு 

9,000

50,000
20,000

79,000 79,000

எடுத்துக்கமாடடு 10
இைமாம் ஆர்ட நிறுவனம் ஏபைல் 1, 2014 அன்று ` 2,00,000 ்திபபுள்ை ஓர இயந்திைத்ரே நிலமா 
நிறுவனத்தி்டமிருந்து க்டனமாக வமாஙகியது. அேற்கு நிறுவுரகச் பெலவமாக ` 10,000 பெலவழித்ேது. 
குரைந்து பெல் ்திபபு முரையில் ஆண்டுககு 10% தேய்மானம் நீககப�ட்டது. முேல் மூன்று 
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ஆண்டுகளுககு இயந்திைக கணககு ்ற்றும் தேய்மானக கணககிரன ேயமாரிககவும். கணககுகள் 
ஒவபவமாரு ஆண்டும் ்மாரச் 31-ல் முடிககப ப�றுகின்ைன.
தீர்வு

த�தைடடுக் கணக்குகள் 
� இயந்திைக் கணக்கு ே

தேதி விேைம் ` தேதி விேைம் ` 

2014
ஏபைல் 1
ஏபைல் 1

நிலமா நிறுவனக க/கு
வஙகி க/கு

2,00,000
10,000

2015 
்மாரச் 31

்மாரச் 31

தேய்மானக க/கு 
(2,10,000 ×10%)
இருபபு கீ/இ

21,000

1,89,000
2,10,000 2,10,000

2015
ஏபைல் 1 இருபபு கீ/பகமா 1,89,000

2016
்மாரச் 31

்மாரச் 31

தேய்மானக க/கு 
(1,89,000 ×10%)
இருபபு கீ/இ

18,900

1,70,100
1,89,000 1,89,000

2016
ஏபைல் 1 இருபபு கீ/பகமா 1,70,100

2017
்மாரச் 31

்மாரச் 31

தேய்மானக க/கு 
(1,70,100 ×10%)
இருபபு கீ/இ

17,010

1,53,090
1,70,100 1,70,100

2017
ஏபைல் 1 இருபபு கீ/பகமா 1,53,090

� தேய்மானக் கணக்கு ே
தேதி விேைம் ` தேதி விேைம் ` 

2015
்மாரச் 31 இயந்திைக க/கு 21,000

2015 
்மாரச் 31 இலமா� �ட்டக க/கு 21,000

21,000 21,000
2016
்மாரச் 31 இயந்திைக க/கு 18,900

2016
்மாரச் 31 இலமா� �ட்டக க/கு 18,900

18,900 18,900
2017
்மாரச் 31 இயந்திைக க/கு 17,010

2017
்மாரச் 31 இலமா� �ட்டக க/கு 17,010

17,010 17,010

எடுத்துக்கமாடடு 11
ஒரு நிறுவனம் ஜனவரி 1, 2014 அன்று ̀  60,000 ் திபபுள்ை இயந்திைத்ரே வமாஙகியது. ஜுரல 1, 2014 
அன்று ்ற்பைமாரு இயந்திைத்ரே ` 50,000-ககு வமாஙகியது.  ஜுரல 1, 2015 அன்று, ஜனவரி 1, 2014 
அன்று வமாஙகிய இயந்திைத்ரே ̀  40,000-ககு விற்ைது. குரைந்து பெல் இருபபு முரையில் தேய்மானம் 
10% நீககப�்ட தவண்டும். ஆண்டுதேமாறும் கணககுகள் டிெம்�ர 31-ல் முடிககபப�றுகின்ைன 
எனகபகமாண்டு 2014 முேல் 2016 வரை இயந்திைக கணககிரன ேயமாரிககவும்.
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தீர்வு
த�தைடடுக் கணக்குகள்

� இயந்திைக் கணக்கு ே
தேதி விேைம் ` தேதி விேைம் ` 

2014
ஜன 1
ஜூரல 1

வஙகி க/கு
வஙகி க/கு

60,000
50,000

2014
டிெ 31
டிெ 31

தேய்மானக க/கு *
இருபபு கீ/இ

8,500
1,01,500

1,10,000 1,10,000
2015
ஜன 1 இருபபு கீ/பகமா 1,01,500

2015
ஜூரல 1
ஜூரல 1
ஜூரல 1
டிெ 31
டிெ 31

தேய்மானக க/கு
வஙகி க/கு
இலமா� �ட்டக க/கு
தேய்மானக க/கு *
இருபபு கீ/இ

2,700
40,000
11,300

4,750
42,750

1,01,500 1,01,500
2016
ஜன 1 இருபபு கீ/பகமா 42,750

2016
டிெ 31
டிெ 31

தேய்மானக க/கு  (42,750 × 10%)
இருபபு கீ/இ

4,275
38,475

42,750 42,750
2017
ஜன 1 இருபபு கீ/பகமா 38,475

*குறிப்பு:
1) 2016-க்குரிய தேய்மானத்பேமானக
 1.1.2014-ல் இயந்திைம் வமாஙகியது: 60,000 × 10% = 6,000
 1.7.2014-ல் இயந்திைம் வமாஙகியது: 50,000 × 10% × 6/12 = 2,500 ` 8,500

2) 1.7.2015-ல் விற்ற இயந்திை தேய்மானக் கணக்கீடு
 இயந்திைத்தின் அ்டககவிரல1.1.2014  = 60,000
  கழிகக : தேய்மானம் 2014 (60,000 × 10%) =   6,000
 குரைந்து பெல் ்திபபு 1.1.2015   54,000
  கழிகக : தேய்மானம் 2015 1.7.2015 
    (54,000 × 10% × 6/12)  =   2,700 
 ஏடடு ்திபபு   51,300
   கழிகக : விற்�ரன விரல   40,000
 விற்ை இயந்திைத்தின் மீேமான �ட்டம்   11,300

3) 1.7.2014-ல் ேமாஙகிய இயந்திைத்தின் மீேமான 2015 - க்கமான தேய்மான கணக்கீடு
 இயந்திைத்தின் அ்டககவிரல 1.7.2014   = 50,000
  கழிகக : தேய்மானம் 2014 (50,000 × 10% × 6/12) =   2,500
 குரைந்து பெல் ்திபபு 1.1.2015   47,500
  கழிகக : தேய்மானம் 2015 (47,500 × 10%) =   4,750 
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நினனவில் பகமாள்ள தேண்டியனே
• பெமாத்திற்கு பேமா்டரபுர்டய பெலவுகரை, அச்பெமாத்தின் �யனளிபபுக கமாலம் முழுவதும் ஒதுககீடு 

பெயயும் பெயல்முரை தேய்மானம் என அரழககப�டுகிைது.
• பெமாத்தின் அ்டகக விரல என்�து அேன் வமாஙகியவிரல ்டடு்ல்லமா்ல் அச்பெமாத்தின் 

தெமாேரன ஓட்டம் ்ற்றும் �யன்�மாடடிற்குக பகமாண்டு வை ஆகும் பெலவுகரை உள்ை்டககியது.
• �ரழய பெமாத்துகரை வமாஙகும் த�மாது, அச்பெமாத்திற்கமாக ஆைம்�த்தில் பெயே �ைமா்ரிபபு 

பெலவுகளும் அ்டககவிரலயில் அ்டஙகும்.
• த�ரகதகமாடடு முரையில் பெமாத்தின் ஏடடு ் திப�மானது அேன் �யனளிபபுக கமாலம் முடியும்த�மாது 

பூஜ்ஜியம் அல்லது அேன் இறுதி ்திபபிற்கு குரைககப�டுகிைது.
• எந்ே ஒரு �மாளிலும், பெமாத்தின் ஏடடு ் திப�மானது பெமாத்தின் ஆைம்� அ்டககவிரலயிலிருந்து அது 

�யன்�டுத்ேப�ட்ட �மாள் வரையிலமான தேய்மானத்ரே  கழிப�ேன் மூலம் கணககி்டப�டுகிைது.
• நிரலச்பெமாத்திரன விற்�ேமால் கிர்டககும் பேமாரக அேன் ஏடடு ்திபபிரனவி்ட அதிக்மாக 

இருந்ேமால், அககூடுேல் பேமாரக விற்�ரன மீேமான லமா�ம் ஆகும். 
• நிரலச்பெமாத்தின் ஏடடு ்திபபு அேன் விற்�ரன விரலரயவி்ட அதிக்மாக இருந்ேமால், 

தவறு�மாடடுத் பேமாரக,  விற்�ரன மீேமான �ட்டம் ஆகும்.

சுய ஆயவு வினமாக்கள்
I  �ரியமான வினடனயத் தேர்வு ப�யயவும்
1. த�ரகதகமாடடு முரையில் தேய்மானத் பேமாரகயமானது, 

(அ)  ஆண்டுதேமாறும் அதிகரிககும்
(ஆ) ஆண்டுதேமாறும் குரையும்
(இ)  அரனத்து ஆண்டுகளுககும்  நிரலயமாக இருககும்
(ஈ)  ஆண்டுதேமாறும் ்மாைககூடியது

2.  தேய்மானம் ்ற்றும் �ைமா்ரிபபுச் பெலவுகரை கணககில் எடுத்துகபகமாள்ளும்த�மாது கீழககண்்ட 
முரைகளில் எது சீைமான ேமாககத்ரே  ஏற்�டுத்தும்?
(அ)  த�ரகதகமாடடு முரை (ஆ) குரைந்து பெல் இருபபு முரை
(இ)  ஆண்டுத் பேமாரக முரை (ஈ) கமாபபீடடு முரன் முரை

3.  குரைந்து பெல் ்திபபு முரையில், தேய்மானத் பேமாரகயமானது
(அ)  அரனத்து ஆண்டுகளிலும் ஒதை ்மாதிரியமாக இருககும்
(ஆ) ஆண்டுதேமாறும் குரையும்
(இ)  ஆண்டுதேமாறும் அதிகரிககும் (ஈ) த்ற்கூறியவற்றில் எதுவுமில்ரல

4.   தேய்மானம் எேனமால்  ஏற்�டுகிைது?
(அ)  கமாலபத�மாககு (ஆ) �யன்�மாடு 
(இ)  வழகபகமாழிவு (ஈ) அ, ஆ ்ற்றும் இ

5. பின்வரும் எந்ே பெமாத்துகளுககு பவறுர்யமாேல் முரையில் தேய்மானம் நீககப�டுகிைது
(அ)  ப�மாறி ்ற்றும் ப�மாறி இயந்திைம் (ஆ) சுைஙகம் ்ற்றும் கற் சுைஙகஙகள் 
(இ)  கட்ட்டஙகள் (ஈ) வணிகககுறி

6.  ஒரு பெமாத்து எேன் கமாைண்மாக வழகபகமாழிவு அர்டகிைது?
(அ) கமாலபத�மாககு (ஆ) தேயவு  ்ற்றும் உைமாயவு 
(இ)  பேமாழில்நுட� ்மாற்ைஙகள்  (ஈ) த்ற்கூறியவற்றில் ஏதுமில்ரல
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7.  பெமாத்தின் �ழுது�மாரபபு ்ற்றும் �ைமா்ரிபபுச் பெலவுகள் கமாலபத�மாககில் அதிகரிககும் த�மாது 
பின்வரும் தேய்மான முரைகளுள் எது சிைந்ேது?
(அ)  த�ரகதகமாடடு முரை (ஆ)  குரைந்து பெல் இருபபு முரை
(இ)  தேய்மான நிதி முரை (ஈ)  ஆண்டுத் பேமாரக முரை

8.  பெமாத்தின் இறுதி ்திபபு என்�து, �யனளிபபுக கமாலத்தின் ____________ அச்பெமாத்திலிருந்து 
கிர்டககும் பேமாரகயமாகும்.
(அ)  ஆைம்�த்தில் (ஆ)  இறுதியில் 
(இ)  ்த்தியில் (ஈ)  இரவகளில் ஏதுமில்ரல

9.  எந்�மாள் முேற்பகமாண்டு தேய்மானம் கணககி்டப�்ட  தவண்டும்
(அ)  பெமாத்திரன �யன்�மாடடிற்கு இட்ட  �மாள்முேல்
(ஆ) பெமாத்திரன வமாஙகுவேற்கமான ஆரண பிைபபித்ே �மாள்முேல்
(இ)  பெமாத்திரன  வியமா�மாை வைமாகத்திற்குள் ப�ற்ை �மாள்முேல்
(ஈ)   பெமாத்தின் இ்டமாபபு ப�ற்ை �மாள் முேல்

10.  தேய்மான விகிே்மானது ெ்்மாக இருககும் த�மாது த�ரகதகமாடடு முரைப�டி உள்ை தேய்மானத் 
பேமாரக ்ற்றும் குரைந்து பெல் இருபபு முரையு்டன் ஒபபிடும் த�மாது
(அ)  எல்லமா ஆண்டுகளிலும் ெ்்மாக  இருககும்.
(ஆ)  முேலமாண்டில் ெ்்மாகவும், ஆனமால், பின்வரும் ஆண்டுகளில் அதிக்மாகவும் இருககும்.
(இ)  முேலமாண்டில் ெ்்மாகவும், ஆனமால், பின்வரும் ஆண்டுகளில் குரைவமாகவும் இருககும்.
(ஈ)   முேலமாண்டில் குரைவமாகவும், ஆனமால், பின்வரும் ஆண்டுகளில் ெ்்மாகவும் இருககும்.

வினட
1 (இ) 2 (ஆ) 3 (ஆ) 4 (ஈ) 5 (ஆ) 6 (இ) 7 (ஆ) 8 (ஆ) 9 (அ) 10 (ஆ)

II   மிகக் குறுகிய வினமாக்கள்
1. தேய்மானம் என்ைமால் என்ன?
2. தேய்மானம் கணககிடும் முரைகள் யமாரவ?
3. த�ரகதகமாடடு முரையில் தேய்மானத் பேமாரக ்ற்றும் தேய்மான விகிேம் கணககி்ட உேவும் 

சூத்திைஙகள் யமாரவ?
4. ஆண்டுத் பேமாரக முரையில் தேய்மானம் கணககிடுேல் என்ைமால் என்ன?
5. தேய்மான நிதிமுரை என்ைமால் என்ன?

III   குறுகிய வினமாக்கள்
1. தேய்மானம் நீகக தவண்டியேன் த�மாககஙகள் யமாரவ?
2. தேய்மானம் ஏற்�டுவேற்கமான கமாைணஙகள் யமாரவ?
3. த�ரகதகமாடடு முரையில் தேய்மானம் கணககிடுேலின் �ன்ர்கள் ் ற்றும் குரை�மாடுகள் யமாரவ?
4. குரைந்து பெல் ்திபபு முரையின் �ன்ர்கள் ்ற்றும் குரை�மாடுகரைக கூைவும்.
5. தேய்மானம் கணககிடுேலில் த�ரகதகமாடடு முரை, குரைந்து பெல் ்திபபு முரை இர்டதய 

உள்ை தவறு�மாடுகரை �டடியலிடுக.

IV  �யிறசி வினமாக்கள்
த�ர்க்தகமாடடு முன்ற
1.   ஒரு நிறுவனம் ` 40,000 ்திபபுள்ை இயந்திைத்ரே வமாஙகியது.  நிறுவுேல் பெலவமாக ` 2,000 

த்ற்பகமாண்்டது. இயந்திைத்தின் எதிர த�மாககும் �யனளிபபு கமாலம் 5 ஆண்டுகள். த�ரகதகமாடடு 
முரையில் ஆண்டுத் தேய்மானத்பேமாரகரய கணககிடுக

 (வினட: ` 8,400)
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2.  ஒரு நிறு்ம் ` 50,000 ்திபபுள்ை கட்ட்டம் ஒன்ரை வமாஙகியது.  கட்ட்டத்தின் �யனளிபபு கமாலம் 
10 ஆண்டுகள். த்லும் அேன் இறுதி ்திபபு ` 5,000. த�ரகதகமாடடு முரையில் தேய்மானத் 
பேமாரக, ்ற்றும் தேய்மான விகிேம் கணககிடுக. 

 (வினட: தேய்மானத் பேமாரக: ` 4,500; தேய்மான விகிேம் 9%)

3.  ஜூரல 1, 2016 அன்று, அரைகலன் ` 1,00,000 ககு வமாஙகப�ட்டது. அேன் வமாழ�மாள் 5 ஆண்டுகள். 5 
ஆண்டுகள் முடிவில் அேன் இறுதி ் திபபு ̀  10,000. த�ரகதகமாடடு முரையில் தேய்மான விகிேம் கமாண்க.

 (வினட: தேய்மானத் பேமாரக: ` 18,000; தேய்மான விகிேம்: 18%)
4.  கீழககண்்ட விவைஙகரைக பகமாண்டு, த�ரகதகமாடடு முரையில் தேய்மான விகிேம் கமாண்க.
 1.1.2018 அன்று ஏற்கனதவ �யன்�டுத்ேப�ட்ட இயந்திைம் வமாஙகியது ` 38,000
 1.1.2018 அன்று �ழுது �மாரத்ேல் பெலவு பெயேது ` 12,000 
 இயந்திைத்தின் எதிர த�மாககும் �யனளிபபு கமாலம்:  4 ஆண்டுகள்
 எதிரத�மாககும்  இறுதி ்திபபு ` 6,000
 (வினட: தேய்மானத் பேமாரக: ` 11,000; தேய்மான விகிேம்: 22%)

5.  ஜனவரி 1, 2015 அன்று ` 4,00,000 ்திபபுள்ை இயந்திைம் வமாஙகப�ட்டது. ` 15,000 நிறுவுேல் 
பெலவமாகவும், ̀  10,000 வண்டிக கட்டண்மாகவும் பெலவழிககப�ட்டது. த�ரகதகமாடடு முரையில் 
ஆண்டுதேமாறும் 10% தேய்மானம் நீககப�்டதவண்டும்.  கணககுகள் ஒவபவமாரு ஆண்டும் ்மாரச் 
31ல் முடிககபப�றுகின்ைன.  முேல் இைண்டு ஆண்டுகளுககு இயந்திைத்தின் மீேமான தேய்மான 
பேமாரகரயக கணககி்டவும்

 (வினட: தேய்மானத் பேமாரக: 31-03-2015: ` 10,625; 31-03-2016: ` 42,500)
6.  ஜனவரி 1, 2016 அன்று ̀  50,000ககு பெமாத்து ஒன்று வமாஙகப�ட்டது. ஆண்டுதேமாறும் த�ரகதகமாடடு 

முரையில் தேய்மானம் நீககப�்ட தவண்டும். அச்பெமாத்தின் எதிரத�மாககும் �யனளிபபு கமாலம் 10 
ஆண்டுகள் ்ற்றும் அேன் இறுதி ்திபபு ` 10,000. கணககுகள் ஒவபவமாரு ஆண்டும் டிெம்�ர 31ல் 
முடிககபப�றுகின்ைன. தேய்மான விகிேம் கணககிடடு, இைண்டு ஆண்டுகளுககு  குறிபத�டடுப 
�திவுகள் ேைவும்.

 (வினட: தேய்மானத் பேமாரக: ` 4,000; தேய்மான விகிேம்: 8%)

7.  கீழககண்்ட விவைஙகரைக பகமாண்டு, த�ரகதகமாடடு முரையில் இைண்டு ஆண்டுகளுககு 
குறிபத�டடுப �திவுகள் ்ற்றும் இயந்திைக கணககு ேயமாரிககவும்.

 இயந்திைம் வமாஙகிய �மாள் 01.01.2016
 இயந்திைத்தின் விரல    ` 36,000
 வண்டிக கட்டணம்  ` 2,500
 நிறுவுேல் பெலவு  ` 1,500
 இயந்திைத்தின் வமாழ�மாள்  5 ஆண்டுகள்
 (வினட: தேய்மானத் பேமாரக: ` 8,000; இயந்திைக கணககு இருபபு: ` 24,000)
8.  ஒரு ேயமாரிபபு நிறு்ம்,  ஏபைல் 1,  2010 அன்று ப�மாறி வரக ்ற்றும் இயந்திைம் ` 4,50,000ககு 

வமாஙகி, நிறுவுேல் பெலவமாக ` 50,000 பெலவழித்ேது.  மூன்று ஆண்டுகள் �யன்�டுத்திய பிைகு,  
அச்பெமாத்ேமானது ` 3,85,000 ககு விற்கப�ட்டது.  தேய்மானம் ஆண்டுதேமாறும் 15% நிரலத் 
ேவரண முரையில் நீககப�்ட தவண்டும்.  ஒவபவமாரு ஆண்டும் கணககுகள் ்மாரச் 31-ல் 
முடிககப�டுகின்ைன.  விற்ை இயந்திைத்தின் மீேமான இலமா�ம் அல்லது �ட்டத்ரேக கணககி்டவும்.

 (வினட: விற்�ரன மீேமான இலமா�ம்:  ` 1,10,000)
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9.  சுேமா நிறு்ம்  ஏபைல் 1, 2008 அன்று ` 64,000 ்திபபுள்ை இயந்திைம் வமாஙகியது. இயந்திைத்ரே 
நிறுவுவேற்கமாக ̀  28,000 பெலவு பெயேது. ஆண்டுககு 10% தேய்மானம் த�ரகதகமாடடு முரையில் 
கணககி்ட தவண்டும்.  இயந்திைம் �யனற்றுபத�மானேமால் 30 ஜுன் 2010 அன்று ` 52,000 ககு 
விற்கப�ட்டது.  ஒவபவமாரு ஆண்டும் கணககுகள் டிெம்�ர 31ல் முடிககபப�றுகின்ைன. இயந்திைக 
கணககிரனத் ேயமாரிககவும்.

 (வினட: விற்ை இயந்திைத்தின் மீேமான �ட்டம்: ` 19,300)

10.  ஏபைல் 1, 2014 அன்று இைமாகுல் இயந்திைம் ஒன்ரை ` 2,00,000 ககு வமாஙகினமார.   அகத்டமா�ர 
1,  2015 அன்று ்ற்பைமாரு இயந்திைத்ரே ` 1,20,000 ககு வமாஙகினமார. பெப்டம்�ர 30,  2016 
அன்று,  ஏபைல் 1,  2014 அன்று வமாஙகிய இயந்திைத்ரே ` 1,20,000 ககு விற்ைமார.  ஒவபவமாரு 
ஆண்டும் கணககுகள் ்மாரச் 31ல் முடிககபப�றுகின்ைன. ஆண்டுககு 10% தேய்மானம் 
த�ரகதகமாடடு முரையில் நீககப�்ட தவண்டும்.  2014 – 15 லிருந்து 2016 – 2017 வரை மூன்று 
ஆண்டுகளுககமான இயந்திை கணககு ்ற்றும்  தேய்மானக கணககு  ேயமாரிககவும்.

 (வினட: தேய்மானத் பேமாரக: 2014-15:  ` 20,000; 2015-16:  ` 26,000; 2016-17:  ` 22,000; 
முேல் இயந்திைம் விற்ைதில் �ட்டம்: ` 30,000; இயந்திைக கணககில் இருபபு: ` 1,02,000). 

குன்றந்து ப�ல் ்திப்பு முன்ற
11.  நிரலச் பெமாத்து ` 50,000ககு வமாஙகப�ட்டது.  தேய்மான விகிேம் ஆண்டுககு 15%. குரைந்து 

பெல் இருபபு முரையில் இைண்டு ஆண்டுகளுககு தேய்மானத் பேமாரக கணககி்டவும்.
 (வினட: தேய்மானத் பேமாரக: முேல் ஆண்டு ` 7,500; இைண்்டமாம் ஆண்டு  ` 6,375)

12.  ஜனவரி 1, 2015 அன்று பவளி�மாடடிலிருந்து பகமாதிகலன் ஒன்று ` 10,000ககு வமாஙகப�ட்டது.  
கப�ல் ஏற்றுககட்டணம் ` 2,000, இைககு்தி வரி ` 7,000 ்ற்றும் நிறுவுேல் பெலவிற்கமாக  
` 1,000 பெலவி்டப�ட்டது.  குரைந்து பெல் இருபபு முரையில் ஆண்டுககு 10% தேய்மானம் எனக 
பகமாண்டு முேல் மூன்று ஆண்டுகளுககு தேய்மானத் பேமாரக கணககி்டவும்.   கணககுகள் 
ஒவபவமாரு ஆண்டும் டிெம்�ர 31ல் முடிககபப�றுகின்ைன.

 (வினட: தேய்மானத் பேமாரக: 2015:  ` 2,000; 2016:  ` 1,800; 2017:  ` 1,620)

13.   1.1.2016 அன்று ` 5,000 ்திபபுள்ை அரைகலன் ஒன்று வமாஙகப�ட்டது, நிறுவுேல் பெலவுகள்  
` 1,000. குரைந்து பெல் இருபபு முரையில் ஆண்டுதேமாறும் 10% தேய்மானம் ஒதுகக தவண்டும்.  
முேல் இைண்டு ஆண்டுகளுககு குறிபத�டடில் �திவுகள் ேருக.

 (வினட: தேய்மானத் பேமாரக : முேல் ஆண்டு ` 600; இைண்்டமாம் ஆண்டு ` 540)

14.  ஏபைல் 1, 2015 அன்று ஒரு நிறுவனம் ̀  50,000 ் திபபுள்ை இயந்திைம் ஒன்ரை வமாஙகியது.  அேன் 
வமாழ�மாள் 6 ஆண்டுகள். குரைந்து பெல் ்திபபு முரையில் ஆண்டுதேமாறும் 30% தேய்மானம் 
நீககப�்டதவண்டும்.  ஒவபவமாரு ஆண்டும் கணககுகள் டிெம்�ர 31 - ல் முடிககபப�றுகின்ைன.  
ஏபைல் 1, 2015 முேல் மூன்று ஆண்டுகளுககு இயந்திைக கணககு  ்ற்றும் தேய்மானக கணககு 
ேயமாரிககவும்.

 (வினட: தேய்மானத் பேமாரக: 2015:  ` 11,250; 2016:  ` 11,625; 2017:  ` 8,138;  
31-12-17 அன்று இயந்திைக கணககு இருபபு: ` 18,987)

15.  இலககுமி த�மாககுவைத்து நிறுவனம்,  அகத்டமா�ர 1, 2014 அன்று ̀  8,00,000ககு கனைக வமாகனம் 
ஒன்ரை வமாஙகியது. குரைந்து பெல் ்திபபு முரையில் ஆண்டுதேமாறும் 15% தேய்மானம் 
நீககதவண்டும். 31 ்மாரச் 2017ல் அககனைக வமாகனம் ` 5,00,000ககு விற்கப�ட்டது.  ஒவபவமாரு 
ஆண்டும் கணககுகள் ்மாரச் 31ல் முடிககபப�றுகின்ைன.  விற்ை வமாகனத்திற்கமான இலமா�ம் 
அல்லது �ட்டத்திரனக கணககி்டவும்.

 (வினட: தேய்மானத் பேமாரக: 2014-15:  ` 60,000; 2015-16:  ` 1,11,000;  2016-2017:   
` 94,350; விற்ை வமாகனத்தின் மீேமான �ட்டம்: ` 34,650)
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16.  ஜனவரி 1, 2014 அன்று இைமாஜ் நிறுவனம் ` 90,000 ்திபபுள்ை இயந்திைத்ரே வமாஙகியது. 
ஜூரல 1, 2014 அன்று, ்ற்பைமாரு இயந்திைத்ரே ` 60,000ககு வமாஙகியது. ஜனவரி 1, 2015 
அன்று  ஜனவரி 1, 2014ல் வமாஙகிய இயந்திைத்ரே ` 40,000ககு விற்�ரன பெயேது. குரைந்து 
பெல் ்திபபு முரையில் ஆண்டுககு 10% தேய்மானம் நீககப�்ட தவண்டும். கணககுகள் 
ஒவபவமாரு ஆண்டும் டிெம்�ர 31ல் முடிககப�டுகிைது.  இயந்திைக கணககிரன 2014 ்ற்றும் 
2015 ஆண்டுகளுககு  ேயமாரிககவும்.

 (வினட: தேய்மானத் பேமாரக: 2014:  ` 12,000; 2015:  ` 5,700;  
விற்ை இயந்திைத்தின் மீேமான �ட்டம்:  ` 41,000;  

இயந்திைக கணககு இருபபு: 31-12-14 ` 1,38,000; 31-12-15 ` 51,300).

லககி நிறுவனத்தின் வரு்மான அறிகரக ` 3,000 �ட்டம் கமாண்பிககிைது.  வணிக 
நிறுவனம்  �ட்டம் அர்டந்ேேமால் அேன் உரிர்யமாைர தேய்மானம் ஒதுகக தவண்டிய 
அவசியம் இல்ரல என நிரனககிைமார. த்லும், அவர ேன்னுர்டய கணககமாைரி்டம் 
அடுத்ே ஆண்டிற்கு �ட்டத்ரே ேவிரப�ேற்கமாக, தேய்மான முரைரய ்மாற்றியர்கக 

ஆதலமாெரன வழஙகுகிைமார. ஆனமால், கணககமாைர, அவைது ஆதலமாெரனப�டி தேரவயமான ் மாற்ைஙகரை 
பகமாண்டுவை ேயககம் கமாடடுகிைமார.
இச்சூழலில்  
பின்வரும் கருத்துகள் குறித்து விவமாதிககவும்:
• வணிக நிறுவனத்திற்கு �ட்டம்  ஏற்�ட்ட நிரலயில், தேய்மானம் ஒதுகக தவண்டிய தேரவயில்ரல 

என்�ரே  ஏற்றுகபகமாள்கிறீரகைமா?
• கணககமாைர, வணிக உரிர்யமாைர கூறிய ்மாற்ைஙகரைக பகமாண்டுவை ஏன் ேயஙகுகிைமார?
• கணககமாைர, உரிர்யமாைரின் ஆதலமாெரனப�டி ்மாற்ைஙகரை த்ற்பகமாண்்டமார எனில், எவவிே 

கணககியல் தகமாட�மாடுகரைப பின்�ற்றியிருகக ்மாட்டமார?
• வணிக நிறுவனத்தின் �ட்டத்திற்கு தேய்மானம் ஒதுககுவது ஒன்று ்டடும் ேமான் கமாைணம் என 

நிரனககிறீரகைமா?

நிகழவமாயவு

பேமாடர் ஆயவிறகு
�ரழய நிரலச் பெமாத்திரன  புதிய ஒன்று்டன் �ரி்மாற்ைம் பெயய வமாயபபு உள்ைேமா?   அத்ேரகய 
சூழலில் �ணம் பெலுத்தும் த�மாது ஏற்�டும் ெரிகடடுேல் ்ற்றும் கணககியல் முரை குறித்து என்ன 
நிரனககிறீரகள்?
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அலகு 11

முதலின மற்றும் வருவாயின நடவடிக்கைகைள்

11.1 அறிமுகம்
11.2 முதலின மற்றும் வருவாயினச் 

செலவுகளைத் தீரமானிக்கும் 
கருதுககாளகள

11.3 செலவுகளின் வளகப்ாடு
11.4  முதலினச் செலவு
11.5 வருவாயினச் செலவு
11.6 நீள்யன் வருவாயினச் செலவு
11.7 முதலின, வருவாயின மற்றும் 

நீள்யன் வருவாயினச் செலவுகள - 
ஒபபீடு

11.8 முதலின மற்றும் வருவாயின வரவுகள
11.9 முதலின வரவுகள மற்றும் வருவாயின 

வரவுகளுக்கிளைகயயான 
கவறு்ாடுகள

ப�ாருளடககைம்

 கைற்்றல் நநாககைஙகைள்
மாணவரகள
• முதலின மற்றும் வருவாயினச் 

செலவினஙகள,  முதலின மற்றும் 
வருவாயின வரவுகள ஆகியவற்றின் 
ச்ாருளைப புரிந்து சகாளளுதல்

• நீள ்யன் வருவாயினச் செலவின் 
ச்ாருளைப புரிந்து சகாளளுதல்

• நைவடிக்ளககளை முதலினம் மற்றும் 
வருவாயினம் என வளகப்டுத்த 
்குப்ாய்வு செய்தல்

 

முதலின மற்றும் வருவாயின 
நைவடிக்ளககளைக் கற்்தற்கு முன் 
கீழக்கணைவற்ளறை நிளனவு கூறை 
கவணடும்:

• ச்ாருத்துளகக் கருத்து

• கணக்கியல் காலக் கருத்து

• வருமானம் மற்றும் செலவு

பதரிந்து பகைாள்ள நவண்டிய 
முககிய ப�ாற்கைள்

• முதலினச் செலவு
• வருவாயினச் செலவு
• நீள்யன் வருவாயினச் செலவு
• முதலின வரவுகள
• வருவாயின  வரவுகள

நி்னவு கூ்ற நவண்டிய 
கைருத்துகைள்
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11.1 அறிமுகைம்

 மாணவர் ப�யல்�ாடு
சிந்த்னககு: ஒரு வியா்ார நிறுவனம் எத்தளன முளறை எழுது ச்ாருடகளை வாஙகுகிறைது? 
எத்தளன முளறை இயந்திரம் வாஙகுகிறைது? இவ்விரு செலவுகளையும் ஒகர மாதிரியான 
செலவுகைாக கருதுவது நியாயமானதா? 

வணிக நைவடிக்ளககளைக் கணக்ககடுகளில் ்திவு செய்வதன் முக்கிய கநாக்கம் வணிகச் 
செயல்்ாடுகளின் முடிவு மற்றும் வணிக நிறுவனத்தின் நிதிநிளலளயக் கணைறிவதாகும். வணிக 
நைவடிக்ளககளில் இருந்து ச்றைக்கூடிய ்லன் நைபபு கணக்காணடிற்கு மடடுமாககவா அல்லது 
ஒன்றிற்கும் கமற்்டை கணக்காணடிற்கு  உரியதாககவா இருக்கலாம்.  கணக்கியலின் ச்ாருத்துளகக் 
ககாட்ாடடின்்டி, நைப்ாணடில் ஏற்்டை செலவுகள அவ்வாணடில் ஈடடிய வருமானத்துைன் 
ச்ாருத்திப ்ாரக்கப்ை கவணடும்.
சிலவளகச் செலவுகளின் மூலம் ச்றைக்கூடிய ்லன் நைபபு ஆணடிற்குரியதாக மடடுகம இருக்கும். 
அளவ வருவாயினச் செலவுகள எனப்டும்.  உதாரணமாக, ெம்்ைம்,  வாைளக க்ான்றைளவ. ஆனால், 
சில செலவுகளின் ்லன் ஒரு கணக்காணடிற்கு கமல் சதாைரந்து இருக்கும்.  அளவ முதலினச் 
செலவுகள என்றைளைக்கப்டுகின்றைன.
நிறுவனத்தின் உணளமயான மற்றும் நியாயமான இலா் நடைத்ளதயும், நிதிநிளலளயயும் 
கணைறிய  முதலின மற்றும் வருவாயின நைவடிக்ளககளை முளறையாக ஒதுக்கீடு செய்வது 
அவசியமாகிறைது. வருவாயின விவரஙகள, வியா்ார மற்றும் இலா்நடை கணக்குகளிலும் மற்றும் 
முதலின விவரஙகள இருபபுநிளலக் குறிபபிலும் இைம் ச்றை கவணடும்.
11.2 முதலின மற்றும் வருவாயினச் ப�லவுகை்ளத் தீர்மானிககும் கைருதுநகைாள்கைள்
முதலின மற்றும் வருவாயினச் செலவுகளைத் தீரமானிக்கும் கருதுககாளகள பின்வருமாறு:
(i)     வணிகைத்தின் தன்்ம
 ெரக்கு சகாளமுதலுக்சகன செய்த செலவு வருவாயினச் செலவு ஆகும். சொத்துகள 

வாஙகுவதற்கான செலவு முதலினச் செலவு ஆகும். ஒரு செலவானது ெரக்கு அல்லது சொத்து 
சதாைரபுளையதா என்்து அவ்வணிகத்தின் தன்ளமளயப ச்ாறுத்தது  ஆகும். ெரக்கு என்்து 
ஒரு வணிகம் ளகயாளும் ் ணைம் அல்லது ச்ாருடகளை உளைைக்கியதாகும்.  உதாரணமாக, 
அளறைகலன் வியா்ாரம் செய்யும் நிறுவனத்திற்கு அளறைகலன் வாஙகுவசதன்்து 
வருவாயினச் செலவாகும். ஆனால், பிறை வியா்ார நிறுவனத்திற்கு அளறைகலன் வாஙகுவது 
முதலினச்செலவாகும்.  அது இருபபுநிளலக்குறிபபில் சொத்தாகக் காணபிக்கப்டும்.  எனகவ, 
ஒரு செலவு முதலினச் செலவா அல்லது வருவாயினச் செலவா என்்ளத வளகப்டுத்துவதில் 
வணிகத்தின் தன்ளம  மிக முக்கியமான காரணியாகும்.

(ii)  வணிகைத்தின் வருவாய் ஈட்டும் தி்றன் ஏற்�டுத்தும் வி்ளவு
 குறிபபிடை செலவானது நைபபு கணக்காணடிற்கு மடடும் வருமானம் அல்லது ஆதாயத்திளன 

ஈடடுகமயானால் அது வருவாயினச் செலவாகும். மாறைாக குறிபபிடை செலவு, ஒன்றிற்கு கமற்்டை 
கணக்காணடிற்கு வருவாயிளனப ச்ற்றுத்தந்தால் அது முதலினச்செலவு என்றைளைக்கப்டும்.

(iii) ப�லவின் நநாககைம்
 ஒரு சொத்திளனப ்ராமரிப்தற்கு கமற்சகாளைப்டும் வைக்கமான நளைமுளறைச் 

செலவுகள, வருவாயினச் செலவுகள ஆகும். மாறைாக, ஒரு சொத்திளனப ்ழுது்ாரப்தற்காக 
கமற்சகாளைப்டும் க்ரைவுச் செலவானது அச்சொத்தின் உற்்த்தித் திறைளன 
அதிகரிக்குகமயானால், அது முதலினச் செலவு எனப்டும்.
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(iv) �யன்�டுத்தப�ட்ட பதா்கையின் முககியத்துவம்
 ஒரு செலவு முதலினச் செலவா அல்லது வருவாயினச் செலவா என்்ளத வளகப்டுத்துவதில், 

சதாளகயுைன் சதாைரபுளைய விகிதாச்ொரத்ளதயும் கவனத்தில் சகாளை கவணடும். 
கமற்சகாளைப்டை செலவானது ஒரு சொத்தின் உற்்த்தித் திறைளன அதிகரிக்காத நிளலயிலும், 
அச்செலவு முக்கியத்துவம் ச்ற்றைதாக இருந்தால், அது முதலினச் செலவாகக் கருதப்டும்.  மாறைாக, 
செலவானது முக்கியத்துவம் ச்றைாத நிளலயில் அச்செலவின் ்யனானது ஒன்றிற்கு கமற்்டைக் 
கணக்காணடிற்கு கிளைத்தாலும், அது வருவாயினச் செலவாகக் கருதப்ை கவணடும்.  
உதாரணமாக, குபள்க்கூளை வாஙகியதற்கானச் செலவு ஒரு வருவாயினச் செலவாகும்.

11.3 ப�லவுகைளின் வ்கைப�ாடு
செலவுகளைப பின்வருமாறு மூன்று வளககைாகப பிரிக்கலாம்.
(i) முதலினச் செலவு (ii) வருவாயினச் செலவு (iii) நீள்யன் வருவாயினச் செலவு

ப�லவுகைள்

முதலினச் ப�லவு வருவாயினச் ப�லவு நீள்�யன் வருவாயினச் ப�லவு

11.4 முதலினச் ப�லவு
ஒரு கணக்காணடில் கமற்சகாளைப்டை செலவின் ்யனானது எதிரவரும் ஆணடுகளுக்கும் 
சதாைரந்து கிளைக்குமானால் அச்செலவு முதலினச் செலவு ஆகும். இச்செலவு ஏகதனும் 
ஒரு நிளலச்சொத்து வாஙகுவதற்ககா, வியா்ார நிறுவனத்தின் இலா்ம் ஈடடும் திறைளன 
அதிகரிப்தற்ககா கமற்சகாளைப்ைலாம்.  இது திரும்்த் திரும்் நிகைாத தன்ளமயுளையது.

11.4.1 முதலினச் ப�லவின் இயல்புகைள்
கீழவருவன முதலினச் செலவின் இயல்புகைாகும்:
(i) அச்செலவு, ஒன்றிற்கும் கமற்்டை கணக்காணடுகளுக்கு ்லன் தரக்கூடியது.
(ii) அது, நிளலச்சொத்து வாஙகுவதற்கும், வாஙகிய நிளலச்சொத்திளன ்யன்்டுத்த தயாராகும் 

வளர கமற்சகாளைப்டை செலவுகளையும் உளைைக்கியது.
(iii) அச்செலவு, வணிக நிறுவனத்தின் வருவாய் ஈடடும் திறைளன அதிகரிப்தில் ்ஙகளிக்கிறைது.
(iv) திரும்்த் திரும்் நிகைாத தன்ளமயுளையது.
(v) இருபபுநிளலக் குறிபபின் சொத்துகள ்க்கத்தில் காணபிக்கப்டும்.
உதாரணஙகைள்

• நிலம் மற்றும் கடைைம் வாஙகுவதற்கானச் செலவு.
• அலுவலக உ்கரணஙகள,  கணிபச்ாறி மற்றும் குளிர ொதனக் கருவி வாஙகியச் செலவுகள.
• ச்ாறி மற்றும் இயந்திரம் வாஙகுவதற்கானச் செலவுகள, அளவகளை நிறுவுவதற்கானச் 

செலவுகள மற்றும் கொதளன ஓடைச் செலவுகள.
11.5 வருவாயினச் ப�லவு
வணிக நிறுவனத்தின் அன்றைாை செயல்்ாடடிற்கான செலவும், வருவாய் ஈடடும் திறைளனத் 
தக்களவத்துக்சகாளை கமற்சகாளைப்டும் செலவும் வருவாயினச் செலவு எனப்டும். இச்செலவு 
திரும்்த் திரும்் நிகழும் தன்ளமயுளையது.  ஒரு குறிபபிடை கணக்காணடிற்கு மடடும் வருவாயிளன 
ஈடை இச்செலவு கமற்சகாளைப்டும்.  வருவாயினச் செலவு வருவாயுைன் சதாைரபுளையது அல்லது 
குறிபபிடை கணக்காணகைாடு சதாைரபுளையது.  உதாரணமாக,  சகாளமுதல் மீதானச் செலவு ஒரு 
வருவாயினச் செலவு.  இது விற்்ளன வருவாயுைன்  சதாைரபுளையது.  வாைளக மற்றும் ெம்்ைம் 
குறிபபிடை கணக்காணகைாடு சதாைரபுளையது.
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11.5.1 வருவாயினச் ப�லவின் இயல்புகைள்
வருவாயினச் செலவின் இயல்புகள பின்வருமாறு:
(i) இது திரும்்த் திரும்்த் நிகழும் தன்ளமயுளையது.
(ii) வணிகத்தின் இலா்ம் ஈடடும் திறைளனத் தக்களவத்துக் சகாளை, இச்செலவு கமற்சகாளைப்டுகிறைது.
(iii) இதன் ்யன் அந்த கணக்காணடிகலகய முடிவளைகிறைது.
(iv) இது வியா்ார மற்றும் இலா் நடைக் கணக்கின் ்ற்றுப்க்கத்தில் இைம் ச்றும்.
உதாரணஙகைள்

• மறு விற்்ளனக்சகனச் செய்யப்டும் சகாளமுதல்
• நிரவாக, விற்்ளன மற்றும் வைஙகல் செலவுகள • உற்்த்திச் செலவுகள

 மாணவர் ப�யல்�ாடு
சிந்த்னககு: ்ளளி மற்றும் வீடுகளில் கமற்சகாளைப்டும் செலவுகளை முதலினம், வருவாயினம் 
என அளையாைம் கணடு அளவகளைப ்டடியலிைவும்.

11.6  நீள்�யன் வருவாயினச் ப�லவு
நைப்ாணடில் கமற்சகாளைப்டை வருவாயினத் தன்ளமயுளை ஒரு செலவின் ்யன், எதிர வரும் 
ஆணடு அல்லது ஆணடுகளுக்கும் கிளைக்குமானால், அச்செலவு நீள்யன் வருவாயினச் செலவு 
ஆகும்.  இச்செலவின் ்யன் இரணடு அல்லது அதற்கு கமற்்டை ஆணடுகளுக்கு கிளைக்கும்.  இது, 
நைப்ாணடின் வருவாயுைன் ச்ாருத்துவதிலிருந்து ஒத்திளவக்கப்டுகின்றைது,  இது குறிபபிடை சில 
ஆணடுகளுக்கு வருமானத்திலிருந்து க்ாக்சகழுதப்டுகிறைது.
இச்செலவு ஒரு குறிபபிடை ஆணடிற்கு நிறுவனம் ஈடடும் வருமானத்தின் மீது ெரிக்கடைப்டும்.
11.6.1 நீள்�யன் வருவாயினச் ப�லவின் இயல்புகைள்
நீள்யன் வருவாயினச் செலவின் இயல்புகள பின்வருமாறு:
(i) இது ஒரு வருவாயினச் செலவு. இச்செலவின் ் யன் எதிரவரும் காலத்தில் கிளைக்கக் கூடியது.
(ii) இச்செலவு, செலவழித்த ஆணடிகலகய முழுவதும் க்ாக்சகழுதப்டுவதில்ளல. குறிபபிடை சில 

ஆணடுகளில் க்ாக்சகழுதப்ை கவணடும்.
(iii) க்ாக்சகழுதியது க்ாக மீதமுளை சதாளக (உளை்டியான செலவு – க்ாக்சகழுதிய சதாளக)  

இருபபுநிளலக் குறிபபில் சொத்துகள ்க்கத்தில் காணபிக்கப்டும். 
உதாரணஙகைள்

• விைம்்ரத்திற்காக செய்யப்டை க்ரைவுத் சதாளக
• ச்ாறி மற்றும் இயந்திரம் மீதான க்ரைவு ்ழுது்ாரபபுச் செலவுகள

11.7 முதலின, வருவாயின மற்றும் நீள்�யன்  வருவாயினச் ப�லவுகைள் - ஒபபீடு
முதலின, வருவாயின மற்றும் நீள்யன் வருவாயினச்  செலவுகளின் ஒபபீடு பின்வருமாறு:

அடிப�்ட முதலினச்ப�லவு வருவாயினச் ப�லவு நீள்�யன் வருவாயினச் 
ப�லவு

(i) தன்ளம அடிக்கடி நிகைாதத் 
தன்ளமயுளையது.

அடிக்கடி நிகழும் 
தன்ளமயுளையது.

அடிக்கடி நிகைாதத் 
தன்ளமயுளையது.

(ii) கநாக்கம் வருவாய் ஈடடும் திறைளன 
அதிகரிப்கத இச்செலவின் 
கநாக்கம்.

வியா்ாரத்தின் அன்றைாை 
செயல்்ாடுகளை 
கமற்சகாளவகத 
இச்செலவின் கநாக்கம்.

குறிபபிடை சில 
ஆணடுகளுக்கு 
்லன் ச்றை இச்செலவு 
கமற்சகாளைப்டுகிறைது.

(iii) ்யனளிபபு 
காலம்

இச்செலவின் ்லன் நீணை 
காலத்திற்கு கிளைக்கும்.

நைபபு ஆணடிற்கு மடடுகம 
்லன் கிளைக்கிறைது.

்லளன ஓரு 
கணக்காணடிற்கு கமல் 
எதிர்ாரக்க முடியும்.
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(iv) இலா்ம் 
ஈடடும் திறைனில் 
ஏற்்டுத்தும் 
விளைவு

வணிகத்தின் இலா்ம் 
ஈடடும் திறைளன 
அதிகரிக்கச் செய்யும்.

வணிகத்தின் 
இலா்ம் ஈடடும் 
திறைளனப ்ராமரித்து 
ளவத்துக்சகாளை உதவும்.

சில ஆணடுகளுக்கு 
வணிகத்திற்கு ்லன் தரக் 
கூடியது.

(v) கணக்கியல் 
நளைமுளறை

இருபபு நிளலக் குறிபபில் 
சொத்துகள ்க்கத்தில் 
கதான்றும்.

கநரடிச் செலசவனில் 
வியா்ாரக் கணக்கின் 
்ற்றுப்க்கத்திலும், 
மளறைமுகச் செலசவனில் 
இலா் நடைக் கணக்கின் 
்ற்றுப ்க்கத்திலும் 
கதான்றும்.

நைபபு ஆணடில் 
க்ாக்சகழுதப்டை சதாளக 
இலா்நடைக் கணக்கின்  
்ற்றுப்க்கத்திலும் 
எஞ்சியுளை சதாளக 
இருபபுநிளலக் குறிபபில் 
சொத்துகள ்க்கத்திலும் 
கதான்றும்.  

11.8 முதலின  மற்றும் வருவாயின  வரவுகைள்

 மாணவர் ப�யல்�ாடு
சிந்த்னககு: துணி வியா்ாரம் செய்யும் நிறுவனமானது, தனது ்யன்்டுத்தப்ைாத நிலத்திளன 
விற்று சதாளகயிளனப ச்ற்றுக் சகாணைது. இதளன வைக்கமான விற்்ளனயாகக் கருதலாமா? 
இதளன வியா்ாரக் கணக்கில் காணபிக்கலாமா?

11.8.1 முதலின வரவு
வருவாயினத்ளதச் ொராத வரவுகள அளனத்தும் முதலின வரவு எனப்டும். இது திரும்்த் திரும்் 
நிகைாதத் தன்ளமயுளையது. ச்றைப்டை சதாளக ச்ாதுவாக கணிெமானதாக  இருக்கும். இவ்வளக 
வரவுகள இருபபுநிளலக் குறிபபின் ச்ாறுபபுகள ்க்கத்தில் காணபிக்கப்டும்.
உதாரணஙகைள்

• ்ஙகுகள மற்றும் கைனீடடுப ்த்திரஙகள சவளியிடுவதன் மூலம் கிளைக்கும் சதாளக 
• வஙகி மற்றும் பிறை நிதி நிறுவனஙகளிைமிருந்து ச்ற்றை நீணைகாலக் கைன்
• நிளலச் சொத்து விற்்ளனச் செய்வதில் ச்ற்றைத் சதாளக
• நீணை கால முதலீடடிளன விற்்ளனச் செய்து ச்ற்றைத் சதாளக, சிறைபபு நன்சகாளைப ச்ற்றைது

11.8.2 வருவாயின வரவு
வணிகத்தின் வைக்கமான நளைமுளறைகளிலிருந்து ச்றைக்கூடிய வருமானஙகள வருவாயின 
வரவுகைாகும். இது திரும்்த் திரும்் நிகழும் தன்ளமயுளையது.  இவ்வாறு ச்றைப்டும் சதாளகயானது 
ச்ாதுவாக சிறிய அைவிலான சதாளகயாக இருக்கும்.
உதாரணஙகைள்

• ெரக்கு விற்்தனால் கிளைக்கும் சதாளக • முதலீடுகள மீது ச்ற்றை வடடி
• வாைளகப ச்ற்றைது • ்ஙகு முதலீடடின் மீது ச்ற்றை ்ஙகாதாயம்

11.9 முதலின வரவுகைள் மற்றும் வருவாயின வரவுகைளுககி்டநயயான நவறு�ாடுகைள்
முதலின வரவுகள மற்றும் வருவாயின வரவுகளுக்கிளைகயயான முக்கிய கவறு்ாடுகள பின்வருமாறு:

அடிப�்ட முதலின வரவு வருவாயின வரவு
(i) தன்ளம அடிக்கடி நிகைாதத் தன்ளமயுளையது. அடிக்கடி நிகழும் தன்ளமயுளையது.

(ii) அைவு ச்ரும்்ாலும் க்ரைவிலான 
சதாளகயாக இருக்கும். சிறிய அைவிலான சதாளகயாக இருக்கும்.

(iii) ்கிரவு இத்சதாளகளய இலா்மாக கருதி 
்கிரந்தளிக்க முடியாது.

வருவாயின செலளவக் காடடிலும் 
மிகுதியான வருவாயின வரவுகள 
இலா்மாக  கருதிப ்கிரந்து அளிக்கப்டும்.
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iii)

  ச
்ா

ழு
து

க்
ாக்

கு
ச் 

செ
ல

வு
கள

 

(i)
 

க்
ரை

வி
ல

ான
 

வி
ை

ம்்
ரச்

 ச
ெல

வு

(ii
) 

நி
ள

ல
ச்ச

ொ
த்து

 
மீத

ான
 க

்ர
ை

வு
  

்ழு
து

்ா
ரப

புச்
 ச

ெல
வு

(i)
 

ஆ
யுள

 ெ
ந்த

ா 
ச்

ற்றை
து

(ii
) 

சிறை
பபு

 ந
ன்

சக
ாள

ைப
 

ச்
ற்றை

து
 

(ii
i) 

ச்
ற்றை

 க
ைன்

(iv
) 

நீண
ைக

ால
 

மு
தலீ

டடி
ள

ன
 வி

ற்்
ள

ன
 

செ
ய்த

து

(v
) 

மு
தல்

 ச
தா

ள
க 

மீத
ான

 
்ங

களி
பபு

 

(v
i) 

நி
ள

ல
ச்ச

ொ
த்து

 
வி

ற்்
ள

ன
ச் 

செ
ய்த

து

(v
ii)

 அ
ரசு

 ம
ானி

ய
ம் 

(கு
றி

பபி
டை

 
கந

ாக்
கத்

தி
ற்க

ான
து

 
மட

டும்
)

(v
iii)

 வ
ைக்

கம
ான

 
நள

ைமு
ள

றைக
ள

 அ
ல்

ல
ாத

 
வ

ழி
யி

ல்
 ச

்றை
ப்

டும்
 

சத
ாள

க

(i)
 

ெர
க்கு

 வி
ற்்

ள
ன

 
மீத

ான
 வ

ரு
வ

ாய்

(ii
) 

கழி
வு

ப 
ச்

ற்றை
து

(ii
i) 

்ள
ைய

 ச
ெய்

தி
த்த

ாள
 

வி
ற்்

ள
ன

ச் 
செ

ய்த
து

(iv
) 

வ
ாை

ள
கப

 ச
்ற்

றைது

(v
) 

அ
ரசு

 ம
ானி

ய
ம் 

(ச
்ா

து
 

கந
ாக்

கத்
தி

ற்க
ான

து
)

(v
i) 

மு
தலீ

டுக
ள

 மீ
தா

ன
 

வ
டடி

(v
ii)

 வ
ார

ாக்
கை

ன்
 தி

ரு
ம்்

 
ச்

ற்றை
து
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எடுத்துககைாட்டு 1
பின்வரு்ளவ முதலினச் செலவுகைா அல்லது வருவாயினச் செலவுகைா  என்்ளத  காரணத்துைன்  
விைக்கவும்.
(i) சதாழிற்ொளல  சதாைஙக உரிமம் ச்றுவதற்காகச் செலுத்தியக் கடைணம் ` 25,000
(ii) சதாழிற்கூைம் கடடுவதற்கானச் செலவு செய்தது ` 2,00,000 மற்றும் கடடுமானப ச்ாருடகள 

கெகரித்து ளவப்தற்காக தற்காலிக குடிளெகள கடடியச் செலவு ` 10,000  
(iii) வாஙகிய ்ளைய இயந்திரத்ளதப புதுபபிப்தற்கானச் செலவு ` 5,000

தீர்வு
(i) சதாழிளல நைத்துவதற்கான உரிமம் ச்றுவதற்காகச் செய்த செலவு என்்தால்,  இச்செலவு 

முதலினச் செலவாகும்.
(ii) தற்காலிக குடிளெகள உட்ை,  சதாழிற்கூைம் கடடுவதற்கானச் செலவு முதலினச்  செலவாகும்.
(iii) வாஙகிய ்ளைய இயந்திரத்தின் மீதான துவக்கப ்ராமரிபபுச் செலவு என்்து நீணை கால  

்லளனத் தருவதால் இது ஒரு முதலினச்  செலவாகும்.
எடுத்துககைாட்டு 2
பின்வரு்ளவ முதலினச் செலவா,  வருவாயினச் செலவா அல்லது நீள்யன் வருவாயினச் செலவா 
என்்ளத காரணத்துைன் விைக்கவும்.
(i) புதிய ச்ாருளை அறிமுகப்டுத்துவதற்காகச் செய்யப்டை விைம்்ரச்செலவுகள ` 10 ககாடி
(ii) புதிய இயந்திரத்ளதக் சகாளமுதல் செய்து அலுவலகத்திற்கு சகாணடு வந்து நிறுவுவதற்கானச் 

செலவு.
(iii) புதிதாக இயந்திரம் வாஙகியதன் மீதான ஏற்றிச் செல் செலவு, காபபீடடுக் கடைணம் மற்றும் 

வணடிக் கடைணம்.
தீர்வு
(i) க்ரைவிலான விைம்்ரச் செலவின் ்யன் ஒன்றிற்கு கமற்்டை கணக்காணடுகளுக்கு நீடிக்கும். 

இச்செலவு புலனாகும் / புலனாகாச் சொத்துக்களை உருவாக்கவில்ளலசயன்றைாலும் இது 
நீள்யன் வருவாயினச் செலவாகும்.

(ii) இயந்திரத்ளதப  ்யன்்டுத்த தயாராக்குவதற்கு செய்யப்டும்  செலவுகள முதலினச்  
செலவுகளில் அைஙகும்.

(iii) இயந்திரம் வாஙகி, அதளனத் சதாழிற்ொளலக்கு சகாணடு வந்து ்யன்்டுத்தும் வளரயிலான 
செலவுகள முதலினச் செலவுகைாகும்.

எடுத்துககைாட்டு 3
பின்வரும் செலவினஙகள முதலினம், வருவாயினம், மற்றும் நீள்யன் வருவாயினச் செலவுகைா 
எனக் கூறுக.
(i) புதிய இயந்திரம் வாஙகியதற்கான ஏற்றிச்செல் கடைணம், மற்றும் நிறுவுளகச் செலவுகள  

` 1,000
(ii) அலுவலக வாைளகச் செலுத்தியது ` 2,000
(iii) இயந்திரம் இயக்கு்வருக்கான கூலி செலுத்தியது ` 5,000
(iv) ஐந்து வருைஙகளுக்கு வாைளகக்கு அமரத்தப்டை கமாடைார வாகனம் மீதான வாைளக, 

ஒவ்சவாரு வருைமும் செலுத்தப்டுகிறைது.
தீரவு
(i) இயந்திரம் வாஙகி, நிறுவுவதற்கான  செலவுகள ` 1,000 முதலினச் செலவாகும்.
(ii) அலுவலக வாைளக செலுத்தியது ` 2,000 வருவாயினச் செலவு.
(iii) இயந்திரம் இயக்கு்வருக்கான கூலி செலுத்தியது ` 5,000 வருவாயினச் செலவு.
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(iv) ஐந்து வருைஙகளுக்கு அமரத்தப்டை வாகனம் மீதான வாைளக, ஒவ்சவாரு வருைமும் 
செலுத்தப்டும் க்ாது அது ஒரு வருவாயினச் செலவாகும்.

எடுத்துககைாட்டு  4
பின்வரு்ளவ முதலின, வருவாயின, இனஙகைா என்்ளத கூறுக.
(i) ஏற்கனகவ  உளை கடைைத்கதாடு கூடுதலாகக் கடடியது ` 5,000
(ii) ்ளைய மகிழுந்து வாஙகியது ` 30,000 கமலும், அதளன உைனடியாக  

்ழுது ்ாரத்ததற்கானச் செலவு ` 2,000
(iii) புதிய சதாழிற்ொளலளய வணணம் பூசுவதற்கானச் செலவு ` 10,000
(iv) புதிய இயந்திரம் மீதான ஏற்றிச் செல் செலவு, வணடிக்கடைணம் ` 150  

மற்றும் நிறுவுளகச் செலவுகள ` 200
(v) வாஙகிய ்ளைய வாகனத்ளத ்ழுது ்ாரத்ததற்கானச் செலவு ` 150

தீர்வு
(i) ஏற்கனகவ உளை கடைைத்கதாடு கூடுதலாகக் கடடியதற்கானத் சதாளக ` 5,000 முதலினச் 

செலவாகும்.
(ii) ்ளைய மகிழுந்து வாஙகியது மற்றும் அளத உைனடியாக ்ழுது்ாரபபுச் செய்த செலவு சமாத்தம்  

` 32,000  முதலினச் செலவாகும்.
(iii) புதிய சதாழிற்ொளலக்கான வணணம்  பூசியதற்கானச் செலவு  ̀   10,000 முதலினச் செலவாகும். 
(iv) ஏற்றிச் செல் செலவு வணடிக் கடைணம் மற்றும் நிறுவுளகச்  செலவு முதலினச் செலவாகும்.
(v) ்ளைய வாகனம் வாஙகி உைனடியாக  ்ழுது்ாரத்தது `  150 முதலினச் செலவாகும்.
எடுத்துககைாட்டு  5
பின்வரும் செலவுகளை முதலின, வருவாயினச் செலவுகள என வளகப்டுத்துக.
(i) ` 3,200 பின்வருமாறு  இயந்திரத்தின் மீது செலவழிக்கப்டைது.

(அ) உற்்த்திளய இரணடு மைஙகாக  அதிகரிக்க கெரக்கப்டை கூடுதல் இயந்திரத்தின் 
மதிபபு ` 2,000

(ஆ) கவனக்குளறைவால் ஏற்்டை ்ழுதிளனச் ெரி செய்ய ` 1,200 செலவழிக்கப்டைது.
(ii) வாகனத்தின் எரிச்ாருள திறைளன அதிகரிக்க, அதன் இயந்திரத்ளதப புதுபபிக்க கமற்சகாணை 

செலவு ` 25,000.
தீர்வு
(i) (அ) கூடுதல் இயந்திரத்ளதச் கெரக்க செலவழித்த சதாளக  ` 2,000 முதலினச் செலவாகும்.
 (ஆ) ்ழுது்ாரபபுச் செலவு  ` 1,200 வருவாயினச் செலவாகும்.
(ii) வாகனத்தின் எரிச்ாருள திறைளன அதிகரிக்க இயந்திரத்ளதப புதுபபித்தது முதலினச் 

செலவாகும்.
எடுத்துககைாட்டு 6
கீழக்காணும் செலவினஙகளையும், வரவினஙகளையும் முதலினமா அல்லது  வருவாயினமா என 
வளகப்டுத்துக.
(i) நிளலச்சொத்து வாஙகுவதற்காக, இயக்குனரின் சவளிநாடடுப ் யணத்திற்கு செலவழிக்கப்டை 

சதாளக ` 10,000.
(ii) ச்றுதற்குரிய கைனாளிகளிைமிருந்து  அந்த வருைத்தில் ச்ற்றை சதாளக.
(iii) புதிய கடைைம் கடடுவதற்காக ்ளைய கடைைத்ளத இடிப்தற்கு கமற்சகாணை  செலவு.
(iv) தீயினால் இயந்திரத்தில் ஏற்்டை ்ாதிபபிற்காக ச்றைப்டை காபபீடடுரிளமத் சதாளக.
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தீர்வு
(i) முதலினச் செலவு (ii) வருவாயின வரவு
(iii) முதலினச் செலவு (iv) முதலின வருவாய்

நி்னவில் பகைாள்ள நவண்டிய்வ
• வணிகத்தின் செலவுகளை முதலினச் செலவுகள, வருவாயினச் செலவுகள மற்றும் நீள்யன் 

வருவாயினச் செலவுகள என வளகப்டுத்தலாம்.
• ஒரு கணக்காணடில் கமற்சகாணை செலவின் ்யன், ஒன்றிற்கு கமற்்டைக் கணக்காணடிற்கு 

சதாைரந்து கிளைக்குமானால் அச்செலவு முதலினச் செலவாகும்.
• வணிகத்தின் அன்றைாை நைவடிக்ளககளை கமற்சகாளைச் செய்யப்டும் செலவுகள அல்லது 

வணிகத்தின் வருவாய் ஈடடும் திறைளனப ் ராமரிப்தற்கு  செய்யப்டும் செலவுகள வருவாயினச் 
செலவுகள ஆகும்.

• வருவாயினம் ொரந்த ஒரு செலவின் ்யனானது இரணடு அல்லது அதற்கு கமற்்டை 
ஆணடுகளிலும் சதாைரந்து கிளைக்குமானால் அச்செலவு நீள்யன்  வருவாயினச் செலவு ஆகும்.

• வணிகத்தின் வைக்கமான நைவடிக்ளககளில் இருந்து ச்றைக்கூடிய வருமானஙகள 
வருவாயின வரவுகள ஆகும்.  வணிகத்தின் வைக்கமான நைவடிக்ளககளில் அல்லாமல் பிறை 
வழிகளில் ச்றைக்கூடிய வருமானஙகள முதலின வரவுகள ஆகும்.

சுய ஆய்வு வினாககைள்
I  �ரியான வி்ட்யத் நதர்வு ப�ய்யவும்
1.  திளரயரஙகத்தின் இருக்ளக வெதிகளை அதிகரிப்தற்காக 

கமற்சகாளைப்டை செலவுகள
(அ)   முதலினச் செலவு (ஆ)  வருவாயினச் செலவு
(இ)   நீள்யன் வருவாயினச் செலவு (ஈ)  கமற்கூறிய எதுவுமில்ளல

2.  புதிதாக நிறுவப்டை இயந்திரத்திளனச் கொதளன ஓடைம் கமற்சகாளவதற்குச் செய்த செலவு  
` 20,000
(அ)  சதாைக்கச் செலவு (ஆ)  வருவாயினச் செலவு
(இ)  முதலினச் செலவு (ஈ)  நீள்யன் வருவாயினச் செலவு

3.  வஙகி ளவபபுகள மீதான வடடி
(அ)   முதலின வரவு (ஆ)  வருவாயின வரவு
(இ)  முதலினச் செலவு (ஈ)  வருவாயினச் செலவு

4.  நளைமுளறை முதளல அதிகரிப்தற்காக இந்திய சதாழில் வைரச்சி வஙகியிைம் ச்ற்றை நடுத்தர 
காலக் கைன் சதாளக
(அ)  முதலினச் செலவுகள (ஆ)  வருவாயினச் செலவுகள
(இ)  வருவாயின வரவுகள (ஈ)  முதலின வரவுகள

5.  வருவாயினச் செலவின் ்லன் கிளைப்து 
(அ)  கைந்த காலத்திற்கு (ஆ)  எதிர காலத்திற்கு
(இ)  நைபபு காலத்திற்கு (ஈ)  எந்த காலத்திற்கும்

6.  வணிகச் செயல்்ாடடிற்கு முந்ளதய செலவுகள
(அ) வருவாயினச் செலவுகள (ஆ)  முன் கூடடி செலுத்திய வருவாயினச் செலவுகள
(இ) நீள்யன் வருவாயினச் செலவுகள (ஈ)  முதலினச் செலவுகள

வி்டகைள் 1 (அ) 2 (இ) 3 (ஆ) 4 (ஈ) 5 (இ) 6 (ஈ)
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II மிகைக குறுகிய வினாககைள்
1. வருவாயினச் செலவு என்றைால் என்ன?
2. முதலினச் செலவு என்றைால் என்ன?
3. முதலின வரவு என்றைால் என்ன?
4. வருவாயின வரவு ்ற்றி  சிறு குறிபபு தரவும்.
5. நீள்யன் வருவாயினச் செலவு என்றைால் என்ன?
III குறுகிய வினாககைள்
1. முதலினச் செலவு மற்றும் வருவாயினச்  செலவு கவறு்டுத்தவும்.
2. முதலின வரவு மற்றும் வருவாயின வரவு கவறு்டுத்தவும்.
3. நீள்யன் வருவாயினச் செலவு என்றைால் என்ன? இரணடு உதாரணஙகள தரவும்.

IV  �யிற்சிக கைணககுகைள்
1.  பின்வரும் செலவினஙகளை முதலினம், வருவாயினம், நீள்யன் வருவாயினச் 

செலவினஙகைாக, வளகப்டுத்தவும்.
(i) மூன்று ஆணடுகளுக்கு ்யனளிக்கும் வளகயில் செய்யப்டை விைம்்ரச் செலவு.
(ii) கடைைம் ்திவு செய்யும் க்ாது செலுத்திய ்திவுக் கடைணம்.
(iii) ்ளைய கடைைம் வாஙகிய க்ாது, அதளனப ் ராமரித்து,  வணணம் பூசி ் யன்்டுத்துவதற்கு 

ஏற்றைாற்க்ால் மாற்றியதற்கானச் செலவு.
 (வி்ட: முதலினச் செலவு : (ii), (iii)  நீள்யன் வருவாயினச் செலவு: (i))
2.  பின்வரும் செலவினஙகளை  முதலின, வருவாயினச் செலவினஙகைாக வளகப்டுத்தவும்.

(i) நிலம் வாஙகுவதற்குச் செய்யப்டை ்த்திரப்திவு கடைணம்.
(ii) வாஙகிய ்ளையக் கடைைத்ளதப புதுபபிப்தற்காகச் செய்த ்ழுது ்ாரபபுச் செலவுகள.
(iii) ெரக்குக் சகாளமுதலின் க்ாது செலுத்திய ஏற்றிச்செல் கடைணம்.
(iv) கைன் ச்றுவதற்காகச் செய்யப்டை ெடைச் செலவுகள.

 (வி்ட: முதலினம்: (i), (ii), (iv)  வருவாயினம்: (iii))
3. பின்வரும் செலவுகளை முதலினம் அல்லது வருவாயினம் எனக் கூறைவும்.

(i) கடைைம் கடடியதற்கான சதாளக ` 10,00,000.
(ii) அளறைகலன் ்ழுது்ாரத்தது ` 50,000.
(iii) கடைைத்ளத  சவளளை அடிப்தற்கானச்  செலவு ` 80,000.
(iv) ்ளைய கடைைத்ளத இடித்து புதிய கடைைம் கடடியது ` 4,00,000.

(வி்ட: முதலினம்: (i), (iv)  வருவாயினம்: (ii), (iii))
4. பின்வருவனவற்ளறை முதலினம் அல்லது வருவாயினம் என வளகப்டுத்தவும்.

(i) இரயில்கவத் துளறைக்கு, இரயில் தணைவாைம் அளமக்க செலுத்திய சதாளக ` 50,000.
(ii) ்ளைய அளறைகலன் விற்றைதில் ஏற்்டை நடைம்.
(iii) ெரக்கு விற்்ளனயின் க்ரில் செலுத்திய ஏற்றிச்செல் கடைணம்.

(வி்ட: முதலினம்  (i),  வருவாயினம்: (ii), (iii))
5. பின்வரும் செலவினஙகளை முதலின, வருவாயின அல்லது நீள்யன் வருவாயினச் 

செலவினஙகைா எனக் கூறைவும்.
(i) நிலம் வாஙகுவதற்காக வைக்கறிஞருக்கு சகாடுத்த ெடைச் செலவுகள ` 20,000
(ii) புதிய ச்ாருளைச் ெந்ளதயில் அறிமுகப்டுத்த கமற்சகாணை க்ரைவிலான விைம்்ரச் 

செலவுகள ` 12,00,000
(iii) சதாழிற்ொளல உரிமம்  புதுபபித்தது ` 12,000
(iv) சதாழிற்ொளலயில் வணணம் பூசுவதற்கானச் செலவு ` 4,000

(வி்ட:  முதலினம்: (i) வருவாயினம்: (iii), (iv)  நீள்யன் வருவாயினம்: (ii))
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6. பின்வரும் நைவடிக்ளககளை முதலினம், மற்றும் வருவாயினமாக வளகப்டுத்தவும்.
(i) ெரக்கு விற்்ளன வாயிலாகப ச்ற்றைது ` 75,000.
(ii) வஙகியிைமிருந்து ச்ற்றைக் கைன் ` 2,50,000.
(iii) முதலீடு விற்்ளனச் செய்தது ` 1,20,000.
(iv) கழிவுப ச்ற்றைது ` 30,000.
(v) புதிய இயந்திரம் நிறுவுவதற்கான கூலி செலுத்தியது ` 1,400.

(வி்ட: முதலினம்: (ii), (iii), (v) வருவாயினம்: (i), (iv))
7. கீழக்கணைவற்ளறை முதலினம் அல்லது வருவாயினம் என வளகப்டுத்தவும்.

(i) தணிக்ளகக் கடைணம் செலுத்தியது `  10,000.
(ii) சதாழிலாைர நலனுக்காகச் செய்த செலவு `  5,000.
(iii) நிறுவன வாகனத்தின் மீதான ்ராமரிபபுச் செலவு ` 2,000.
(iv) ்ளைய  இயந்திரம் வாஙகி ்ழுது்ாரத்தச் செலவு `  3,000.
(v) ஆளல வாைளகச் செலுத்தியது `  12,000.

(வி்ட: முதலினம்: (iv)  வருவாயினம்:  (i), (ii), (iii), (v))

ொதனா என்்வர குளிரொதன இயந்திரஙகளை வாஙகி விற்கும் சதாழில் சதாைஙக 
முடிவு செய்தார. அதன் காரணமாக சில குளிரொதன இயந்திரஙகளையும், 
அளவகளை விநிகயாகம் செய்யும் வாகனம், மற்றும் குளிரொதன 

இயந்திரஙகளைப ச்ாருத்துவதற்கு கதளவயான கருவிகளையும், அளறைகலன் சிலவற்ளறையும் 
வாஙகினார. கமலும், சில எழுதுப ச்ாருடகளையும், அளறைகளை சுத்தம் செய்வதற்கான 
ச்ாருடகளையும் வாஙகினார. கமலும், தமது நிறுவனத்ளத விைம்்ரப்டுத்துவதற்கு குறிபபிடைத்  
சதாளகயிளனச் செலவழித்தார.  கமற்கூறியவற்றிற்காக அவர செய்த அளனத்துச் செலவுகளையும் 
வியா்ாரக் கணக்கில்  ்திவு செய்தார.
பின்வரும் கருத்துகளை விவாதிக்கவும் 
• அவர முதலாமாணடில் வியா்ாரத்திற்காக செலவழித்த அளனத்துத் சதாளகளயயும் 

வியா்ாரக் கணக்கில் ்திவு செய்தது ெரியானதா?  அவ்வாணடின் இலா்த்தில் அவருளைய 
அச்செயலின் விளைவு எப்டி இருக்கும்?

• அவருளைய நிளலச் சொத்துகள யாளவ?
• அவர கணக்கியல் சகாளளககளயப பின்்ற்றுகிறைாரா? இல்ளலசயன்றைால் கணக்கியலின் 

எக்சகாளளகளய அவர பின்்ற்றைவில்ளல?
• செலவுகளை வளகப்டுத்துவதில் உஙகைால் ொதனாவிற்கு உதவ முடியுமா?
• கவறு எந்த வளகயான முதலின, வருவாயின, நீள்யன் வருவாயினச் செலவுகளை 

எதிரகாலத்தில் அவர கமற்சகாளைலாம்?

நிகழவாய்வு

பதாடர் ஆய்விற்கு
செலவழிக்கப்டும் சதாளகயின் அைவு, அச்செலளவ முதலினம், வருவாயினம், நீள்யன் 
வருவாயினம் என தீரமானிப்தில் முக்கியப ்ஙகு வகிக்கும் என நிளனக்கிறீரகைா? 
நியாயப்டுத்தவும்.
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அலகு 12

தனியாள் வணிகரின் இறுதிக் கணக்குகள் - I

12.1  அறிமுகம்

12.2   இறுதிப் பதிவுகள் மற்றும் த�ொடககப்  
பதிவு

12.3   வியொபொரக கணககு 

12.4   இலொப நடடக கணககு

12.5   இருப்புநிலலக குறிப்பு

12.6  இருப்பொய்விற்கும் இருப்புநிலலக 
குறிப்புககும் உள்்ள வேறுபொடுகள்

ப�ாருளடக்கம்

 கற்றல் ந�ாக்கஙகள்
மொணேரகள்

• இறுதிக கணககுகளின் தபொருள் 
மற்றும் அலே �யொரிப்ப�ன் வநொககம் 
பற்றி புரிந்து தகொள்ளு�ல்

• வியொபொர, இலொப நடடக கணககு மற்றும் 
இருப்புநிலலக குறிப்பு �யொரித�ல்

 

�னி ேணிகரின் இறுதிககணககுகள்-I 
கற்ப�ற்கு முன் கீழககணடேற்லறை 
நிலைவு கூறை வேணடும்:
• கணககியல் தெயல்முலறை
• இருப்பொய்வு
• இரடலடத�ன்லமக கருதது, புரொ�ை 

அடககவிலலக கருதது, கொலககருதது 
மற்றும் தபொருததுலகக கருதது

• மு�லிைச் தெலவிற்கும் ேருேொயிைச் 
தெலவிற்கும் இலடவயயொை   
வேறுபொடுகள்

• மு�லிை ேரவுகளுககும் ேருேொயிை 
ேரவுகளுககும் இலடவயயொை 
வேறுபொடுகள்

பதரிந்து பகாள்ள நவண்டிய 
முக்கியச் ப�ாறகள்

• இறுதிக கணககுகள்
• நிதிநிலல அறிகலககள்
• ேருமொை அறிகலக
• வியொபொரக கணககு
• இலொப நடடக கணககு
• விற்றை ெரககின் அடகக விலல
• தமொத� இலொபம்
• நிகர இலொபம்
• நிதி நிலல
• இருப்புநிலலக குறிப்பு

நினைவு கூ்ற நவண்டிய 
கருத்துகள்
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12.1 அறிமுகம்

 மாணவர் ப�யல்�ாடு
சிந்தனைக்கு: ஒரு வியொபொரி மு�லொணடு இறுதியில் �ன்னுலடய வியொபொரததில் ஈடடிய 
இலொபதல� த�ரிந்து தகொள்்ள விரும்புகிறைொர.  இருப்பொய்வு, ஈடடிய இலொபதல�க கொடடும் எை 
நிலைககிறீரக்ளொ? அேர எவேொறு இலொபதல�க கணடுபிடிப்பொர?

ேணிக நிறுேைஙகள் ேணிக நடேடிகலககல்ள வமற்தகொள்ே�ற்கொகவும், அத�லகய 
நடேடிகலககள் மூலம் ேருமொைம் ஈடடுே�ற்கொகவும் நிதி திரடடு�ல், தெொததுககள் ேொஙகு�ல் மற்றும் 
பல்வேறு தெலவுகல்ள வமற்தகொள்கின்றைது. இந்� நடேடிகலககள், மு�லில் குறிப்வபடடில் பதிவு 
தெய்யப்படடு, பின்ைர வபவரடடில் தபொதுேொை �லலப்புகளில் ேலகப்படுத�ப்படுகின்றைை. வபவரடடு 
இருப்புகல்ளக தகொணடு �யொரிககப்படும் இருப்பொய்வு, கணகவகடடுப் பதிவுகளின் கணககீடடுச் 
ெரித�ன்லமலய ெரிபொரகக உ�வுகிறைது. ஆைொல், இதுவே இறுதிநிலல அல்ல. ேணிக நிறுேைஙகள் 
வமற்தகொள்ளும் ேணிக நடேடிகலககளின் முடிவுகல்ளயும், நிதி ெொரந்� நிலலப்பு �ன்லமலயயும் 
அவேப்வபொது த�ரிந்து தகொள்்ள விரும்புகின்றைை.  அ�ொேது, ேணிகததின் இலொபத�ன்லமலயயும், 
நிதிநிலலலயயும் அறிந்து தகொள்்ள விரும்புகின்றைை. இேற்லறை இறுதிக கணககுகள் அல்லது 
நிதிநிலல அறிகலககள் �யொரிப்ப�ன் மூலம் அறிந்து தகொள்்ள முடியும். இருப்பொய்வு கொடடும் வபவரடடுக 
கணககுகளின் இருப்புகள் அடிப்பலடயில், இறுதிக கணககுகள் ஒவதேொரு ஆணடிறுதியில் 
ேழககமொக �யொரிககப்படுகிறைது.

இறுதிக கணககுகள்

வியொபொர 
மற்றும் 

இலொப நடடக கணககு
இருப்புநிலலக குறிப்பு

இறுதிக கணககுகள் அல்லது நிதிநிலல அறிகலககள் பின்ேருேைேற்லறை உள்்ளடககியது.
(அ) ேருமொை அறிகலக அல்லது வியொபொர மற்றும் இலொப நடடக கணககு
(ஆ)  நிதி நிலல அறிகலக அல்லது இருப்புநிலலக குறிப்பு
நிதிநிலல அறிகலககள் பின்ேரும் வநொககஙகளுககொக �யொரிககப்படுகிறைது.
(i)   ஒரு நிறுேைததின் நிதிச்தெயல்திறைலை அறிந்து தகொள்்ள
(ii)  ஒரு நிறுேைததின் நிதிநிலலலய அறிந்து தகொள்்ள
ேருமொை அறிகலக மற்றும் இருப்புநிலலக குறிப்பு வமற்கூறைப்படட வநொககஙகளுககொக 
�யொரிககப்படுகின்றைை. ேருமொை அறிகலக ஒரு கணககியல் கொலததிற்கு எவேொறு இலொபம் அல்லது 
நடடம் கணககிடப்படுகிறைது என்பல�க கொடடுகின்றைது. ஈடடிய ேருேொய் மற்றும் அவேருேொலய 
ஈடடுே�ற்கொகச் தெய்� தெலவுகள் தபொருததுலகக தகொள்லகபடி தபொருத�மொை �லலப்பின் கீழ 
ேருமொை அறிகலகயில் கொடடப்படுகின்றைது.  அலைததுப் தபயர்ளவுக கணககுகள் மற்றும் ெரககுகள் 
த�ொடரபொை  கணககுகள்  உரிய கணககொணடில் மடடும் எடுததுதகொள்்ள வேணடுவம �விர அடுத� 
ஆணடிற்கு எடுததுச் தெல்லககூடொது. வமலும், நிதிச் தெயல்திறைலை நிரணயிகக இவவிேரஙகள் 
மடடுவம ஒப்பிடப்பட வேணடும். எைவே, கணககொணடின் முடிவில் அலைதது தபயர்ளவு கணககுகள் 
(அ�ொேது தெலவுகள், நடடஙகள், ேருேொய்கள், ஆ�ொயஙகள், தகொள்மு�ல், தகொள்மு�ல் திருப்பம், 
விற்பலை மற்றும் விற்பலைத திருப்பம்) முடிககப்படடு ேருமொை அறிகலக மற்றும் வியொபொர 
இலொபநடடக கணககிற்கு மொற்றைப்படுகிறைது.
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அவேொறு விேரஙகல்ள மொற்றும்வபொது ெரககுகள் தகொள்மு�ல் மற்றும் விற்பலை தெய்�திைொல் 
ஏற்படட முடிவுகள், ஒடடுதமொத� ேணிகச் தெயல்பொடுகள் மற்றும் நிதிச் தெயல்பொடுகளின் 
முடிவுகள் �னித�னியொக தகொடுககப்பட வேணடும். எைவே ேருமொை அறிகலக இரணடு 
பகுதிக்ளொக பிரிககப்படுகிறைது. மு�ல் பகுதியொை வியொபொரக கணககு, ெரககுகள் ேொஙகு�ல் மற்றும் 
விற்பலை தெய்ே�ொல் ஏற்படும் முடிவுகல்ளயும், இரணடொேது பகுதி ேணிகததின் ஒடடுதமொத� 
தெயல்திறைலையும் கொடடுகிறைது. வமலும், இரணடொேது பகுதி தெயல்பொடுகளின் முடிவுகல்ளயும் 
ஒடடுதமொத� நிதிச் தெயல்பொடடுத திறைலையும் �னித�னியொக தகொடுககும் ேலகயில் �யொரிககப்படலொம். 
அலைதது வநரடிச் தெலவுகள் மற்றும் ெரககுகள் த�ொடரபொை விேரஙகள் ேருமொை அறிகலகயின் 
மு�ல்பகுதியொை வியொபொரக கணககிற்கு மொற்றைப்பட வேணடும். அலைதது மலறைமுகச் தெலவுகள், 
நடடஙகள் மற்றும் மலறைமுக ேருேொய்கள், ஆ�ொயஙகள் வியொபொரக கணககின் நிகரமுடிவுடன் 
இலொபநடடக கணககிற்கு மொற்றைப்பட வேணடும்.

12.2 இறுதிப் �திவுகள் மறறும் பதாடக்கப்�திவு
12.2.1 இறுதிப் �திவுகள்
வியபொர மற்றும் இலொபநடடக கணககு �யொரிப்ப�ற்கு ஏதுேொக அலைததுப் தபயர்ளவுக கணககுகளின் 
இருப்புகளும் கணககொணடின் இறுதிநொளில் முடிககப்பட வேணடும். உரிய குறிப்வபடடில் 
வ�லேயொை இறுதிப்பதிவுகள் தெய்ே�ன் மூலம் இது நலடதபறுகிறைது. தகொள்மு�ல் கணககு பற்று 
இருப்லபயும், தகொள்மு�ல் திருப்பக கணககு ேரவு இருப்லபயும் தகொணடிருககும். கணககொணடின் 
இறுதியில் தகொள்மு�ல் திருப்பக கணககு முடிககப்தபற்று தகொள்மு�ல் கணககிற்கு மொற்றைப்படுகிறைது.
அவ� வபொன்று, விற்பலைக கணககு ேரவு இருப்லபயும், விற்பலைததிருப்பக கணககு பற்று 
இருப்லபயும் தகொணடிருககும். கணககொணடின் இறுதியில் விற்பலைத திருப்பக கணககு 
முடிககப்தபற்று விற்பலை கணககிற்கு மொற்றைப்படுகிறைது. பல்வேறு இறுதிப் பதிவுகள் பின்ேருமொறு:
1. பகாள்முதல் திருப்�க் கணக்கு முடிக்கப்ப�றும் ந�ாது

விவரம் �றறு ` வரவு `
தகொள்மு�ல் திருப்பக க/கு
 தகொள்மு�ல் க/கு
(தகொள்மு�ல் கணககிற்கு மொற்றைப்படடு தகொள்மு�ல் திருப்பக கணககு 
முடிககப்தபற்றைது)

ப xxx
xxx

2. விற�னைத் திருப்�க் கணக்கு முடிக்கப்ப�றும் ந�ாது
விவரம் �றறு ` வரவு `

விற்பலை க/கு
 விற்பலைத திருப்பக க/கு
(விற்பலைக கணககிற்கு மொற்றைப்படடு விற்பலைத திருப்பக கணககு 
முடிககப்தபற்றைது)

ப  xxx
xxx

3. பதாடக்கச் �ரக்கிருப்பு மறறும் ந�ரடிச் ப�லவுகள் முடிக்கப்ப�றும் ந�ாது (அதாவது வியா�ாரக் 
கணக்கில் �றறு �க்கம் நதான்றும் விவரஙகள்)

விவரம் �றறு ` வரவு `
வியொபொரக  க/கு
 த�ொடககச் ெரககிருப்பு க/கு
 தகொள்மு�ல் க/கு
 உள்தூககுக கூலி க/கு
 கூலி க/கு
 அலைதது பிறை வநரடிச் தெலவுகள் க/கு (�னித�னியொக)
(பல்வேறு கணககுகள் முடிககப்படடு வியொபொரக கணககிற்கு 
மொற்றைப்படடது)

ப  xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
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4. விற�னை மறறும் இறுதிச் �ரக்கிருப்பு முடிக்கப் ப�றும்ந�ாது (அதாவது வியா�ாரக் கணக்கின் 
வரவுப்�க்கம் நதான்றும் விவரஙகள்)

விவரம் �றறு ` வரவு `
விற்பலை க/கு                                                                            
இறுதிச் ெரககிருப்பு  க/கு                                                             
        வியொபொரக க/கு
(வியொபொரக கணககிற்கு மொற்றைப்படடு முடிககப்தபற்றை விேரஙகள்)

ப
ப

xxx
xxx

xxx

5.   பமாத்த இலா�ம் மறறும் பமாத்த �டடம் இலா� �டடக் கணக்கிறகு மாறறும்ந�ாது
(அ) பமாத்த இலா�ம் மாறறும் ந�ாது

விவரம் �றறு ` வரவு `
வியொபொரக க/கு                                                                        
         இலொப நடடக க/கு
(தமொத� இலொபம், இலொப நடடக கணககிற்கு மொற்றைப்படடது)

ப xxx
xxx

(ஆ) பமாத்த �டடம் மாறறும் ந�ாது
விவரம் �றறு ` வரவு `

இலொப நடடக க/கு                                                                     
        வியொபொரக க/கு 
(தமொத� நடடம், இலொப நடடக கணககிற்கு மொற்றைப்படடது)

ப xxx
xxx

6.   மன்றமுகச் ப�லவுகள் மறறும் �டடஙகள் முடிக்கப்ப�றும் ந�ாது (அதாவது இலா� �டடக் 
கணக்கின் �றறுப்�க்கம் நதான்்றக்கூடிய விவரஙகள்)

விவரம் �றறு ` வரவு `
இலொப நடடக க/கு                                                                                    
 அலுேலகச் தெலவுகள்  க/கு
 நிரேொகச் தெலவுகள் க/கு
 விற்பலைச் தெலவுகள் க/கு
 ேழஙகல் தெலவுகள் க/கு
 நிதிெொர தெலவுகள் க/கு
 ஒதுககு க/கு
 வ�ய்மொைம் க/கு
 பிறை மலறைமுகச் தெலவுகள்  மற்றும் நடடஙகள் க/கு (�னித�னியொக)
(பல்வேறு கணககுகள் முடிககப்படடு இலொப நடடக கணககிற்கு 
மொற்றைப்படடது)

ப xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

7.    மன்றமுக வருமாைஙகள் முடிக்கப்ப�றும் ந�ாது (அதாவது இலா� �டடக் கணக்கின் வரவுப்�க்கம் 
நதான்்றக்கூடிய விவரஙகள்)

விவரம் �றறு ` வரவு `
தபற்றை �ள்ளுபடி க/கு                                                                       
தபற்றை கழிவு  க/கு                                                                           
பிறை மலறைமுக ேருமொைஙகள் க/கு  (�னித�னியொக)                                        
        இலொப நடடக க/கு
(இலொப நடடக கணககிற்கு மொற்றைப்படடு முடிககப்தபற்றை விேரஙகள்)

ப
ப
ப

xxx
xxx
xxx

xxx
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8.   நிகர இலா�ம் அல்லது நிகர �டடம், முதல் கணக்கிறகு மாறறும் ந�ாது
(அ) நிகர இலா�ம் மாறறும் ந�ாது

விவரம் �றறு ` வரவு `
இலொப நடடக க/கு                                                                     
        மு�ல் க/கு 
(நிகர இலொபம் மு�ல் கணககிற்கு மொற்றைப்படடது)

ப xxx
xxx

(ஆ) நிகர �டடம் மாறறும் ந�ாது
விவரம் �றறு ` வரவு `

மு�ல் க/கு                                                                                
        இலொப நடடக க/கு                                               
(நிகர நடடம்  மு�ல் கணககிற்கு மொற்றைப்படடது)

ப xxx
xxx

12.2.2 பதாடக்கப் �திவு 
ஒரு கணககொணடின் இறுதியில் முடிககப்தபறைொ� பல்வேறு கணககுகளின் இருப்புகள் அடுத� 
கணககொணடிற்கு எடுதத�ழு�ப்படுகிறைது. உணலமயில், ஒரு கணககொணடின் இறுதியில் 
இருப்புநிலலக குறிப்பில் வ�ொன்றைககூடிய இருப்புகள், அடுத� கணககொணடிற்குரிய த�ொடகக 
இருப்புக்ளொக ேருகிறைது.  எைவே, ஒவதேொரு கணககொணடின் துேககததிலும், த�ொடககப்பதிவு 
உரிய குறிப்வபடடில் பதிே�ன் மூலம் பல்வேறு கணககுகளின் இருப்புகள் அடுத� ஆணடிற்கு 
எடுதத�ழு�ப்படுகிறைது. இ�ற்கொை குறிப்வபடடுப் பதிவு

விவரம் �றறு ` வரவு `
தெொததுகள் க/கு  (�னித �னியொக)                                        
         தபொறுப்புகள் க/கு (�னித �னியொக)
          மு�ல் க/கு      
 (தெொததுகள் மற்றும் தபொறுப்புகள் கீழதகொணடுேரப்படடது)

ப xxx
xxx
xxx

12.3 வியா�ாரக் கணக்கு 
வியொபொரம் என்பது இலொபம் ஈடடும் வநொககததுடன் ெரககுகள் ேொஙகு�ல் மற்றும் விற்றைலலக 
குறிககின்றைது. வியொபொரக கணககு, கணககொணடிற்குரிய ெரககுகள் ேொஙகு�ல் மற்றும் விற்றைலின் 
முடிவிலைக கொடடும் ஒரு தபயர்ளவுக கணககு ஆகும்.  வே.ஆர.பொடலிபொய் அேரகளின் கூற்றுப்படி, 
“ெரககுகள் ேொஙகு�ல் மற்றும் விற்றைலின் முடிவுகல்ள வியொபொரக கணககு கொடடுகின்றைது. இந்� 
கணககிலை �யொரிககும் வபொது, ெரககுகள் த�ொடரபொை நடேடிகலககல்ள மடடுவம வெரததுக 
தகொணடு தபொது, நிரேொகச் தெலவுகல்ளத �விரகக வேணடும்”.
வியொபொரக கணககு, விற்பலை மூலம் கிலடககும் ேருேொய்ககும், விற்றை தபொருளின் அடகக 
விலலககுமுள்்ள வேறுபொடலட கணககிட �யொரிககப்படுகிறைது. விற்றை தபொருளின் அடகக 
விலலயொைது அடககவிலலயுடன் வநரடித த�ொடரபுலடயது. வநரடிச் தெலவுகளில், தகொள்மு�ல் 
தெய்� ெரககுகளின் தகொள்மு�ல் விலல மற்றும் தகொள்மு�ல் தெய்� ெரககுகல்ள ேணிக ே்ளொகம் 
அல்லது வெமிப்புகிடஙகுகளுககு தகொணடு ேந்து, விற்பலைககு �யொரொை நிலலககு தகொணடு ேரும் 
தெலவுகளும் உள்்ளடஙகும். ஒரு கணககொணடில் தகொள்மு�ல் தெய்� அலைததுச் ெரககுகளும் 
அவ� கணககொணடில் விற்கப்படுேதில்லல. எைவே, அந்� ஆணடிற்குரிய விற்றை தபொருளின் 
அடககவிலல கணககிட வேணடியது அேசியமொகிறைது. இஙகு கணககியல் தபொருததுலகக வகொடபொடு 
பின்பற்றைப்படுகிறைது.  எைவே, விற்கொ� ெரககிருப்பின் அடககவிலலலய கழிகக வேணடும். அ�ொேது, 
விற்கொ� ெரககிருப்பின் மதிப்பு கழிககப்படவேணடும். ஆைொல், த�ொடககச் ெரககிருப்பில் இருந்�ச் 
ெரககுகள் ஏவ�னும் அந்� கணககொணடில் விற்கப்படடொல், அது அவேொணடு தெய்� தகொள்மு�லின் 
அடககவிலலயுடன் கூடடப்படும். உற்பததி தெய்� தபொருளின் அடககவிலல ஏவ�னும் இருந்�ொல், 
விற்றை தபொருளின் அடகக விலலலய கணடறிய, அல�யும் கூடட வேணடும். 
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விற்ற �ரக்கின் அடக்கவினல  =   பதாடக்கச் �ரக்கிருப்பு  + நிகரக் பகாள்முதல் + உற�த்தி ப�யத 
ப�ாருளின் அடக்க வினல + ந�ரடிச் ப�லவுகள்  
– இறுதிச் �ரக்கிருப்பு

விற்றை த�ொலக, விற்றை ெரககின் அடககவிலலலய விட அதிகமொக இருககுவமயொைொல் அ�ன் வேறுபொடு 
தமொத� இலொபதல�க குறிககும். மொறைொக, விற்றை ெரககின் அடககவிலல, விற்றை த�ொலகலய விட 
அதிகமொக இருககுவமயொைொல், அ�ன் வேறுபொடு தமொத� நடடதல�க குறிககும். 
 விற்பலை – விற்றை ெரககின் அடககவிலல = தமொத� இலொபம்
 விற்பலை – தமொத� இலொபம் = விற்றை ெரககின் அடகக விலல

12.3.1 வியா�ாரக் கணக்கு தயாரிக்க நவண்டியதன் நதனவ
வியொபொரக கணககு  �யொரித�ல் பின்ேரும் வநொககஙகல்ள பூரததி தெய்கிறைது.
(i) பமாத்த இலா�ம் அல்லது பமாத்த �டடம் �றறிய தகவல்கனளத் தருகி்றது
வியொபொரக கணககு, ேணிகததின் கணககொணடிற்குரிய தமொத� இலொபம் அல்லது தமொத� நடடதல�க 
கொடடுகிறைது. இது ேணிகரகளுககு தமொத� இலொப விகி�தல� கணடறிய உ�வுகிறைது. வியொபொரக 
கணககு, விற்பலையில் உள்்ள குறிப்பிடட ெ�வீ�மொக இலொப விகி�தல� தேளிப்படுததுகிறைது. இது, 
முந்ல�ய ஆணடுகளின் விகி�ஙகளுடன் ஒப்பீடு தெய்யவும், பகுப்பொய்வு தெய்யவும் உ�வுகிறைது. 
இவேொறு, இது எதிரகொலததிற்கொை ஒப்பீடு, பகுப்பொய்வு மற்றும் திடடமிடலுககுத வ�லேயொை 
�கேல்கல்ளத �ருகிறைது.
(ii) வரக்கூடிய �டடஙகளிலிருந்து �ாதுகாப்பு அளிக்கி்றது 
முந்ல�ய ஆணடுகவ்ளொடு ஒப்பிடுலகயில் தமொத� இலொப விகி�ம் குலறைேொக இருந்�ொல், ேரககூடிய 
நடடஙகல்ளத �விரதது ேணிகதல� பொதுகொககத வ�லேயொை  நடேடிகலககல்ள எடுகக முடிகிறைது.  
உ�ொரணமொக, ெரககுகளின் விற்பலை விலலலய அதிகப்படுத�லொம் அல்லது வநரடிச் தெலவுகல்ள 
பகுப்பொய்வு தெய்து அேற்லறை கடடுப்படுத� நடேடிகலககள் வமற்தகொள்்ளலொம்.
(iii) ந�ரடிச் ப�லவுகள் மறறும் ந�ரடி வருமாைஙகள் �றறிய தகவல்கனளத் தருகி்றது
ெரககுகல்ள தகொள்மு�ல் தெய்ே�ற்கு தெய்யப்படும் அலைததுச் தெலவுகளும் வநரடிச் தெலவுகள் 
எைப்படும்.  அலே வியொபொரக கணககில் பதியப்படுகின்றைை. வமலும், வியொபொரக கணககு, வநரடி 
ேருமொைமொை விற்பலை ேருேொலயயும் கொடடுகிறைது. வியொபொரக கணககின் உ�வியுடன் வநரடிச்  
தெலவுகளுககும்  விற்பலை ேருேொய்ககுமுள்்ள விழுககொடடிலைக கணககிடவும், அவவிகி�ஙகல்ள 
முந்ல�ய ஆணடுகளின் விகி�ஙகளுடன் ஒப்பீடு தெய்யவும் முடிகிறைது.  இவேொறு வியொபொரக கணககு  
வநரடிச் தெலவுகல்ள கடடுப்படுத� நிரேொகததிற்கு உ�வுகிறைது.

12.3.2 வியா�ாரக் கணக்கினைத் தயாரித்தல்
வியொபொரக கணககு ஒரு தபயர்ளவுக கணககு. த�ொடககச் ெரககிருப்பு, நிகரக தகொள்மு�ல் மற்றும் 
தகொள்மு�ல் மீ�ொை அலைததுச் தெலவுகளும் வியொபொரக கணககின் பற்றுப் பககததிலும், நிகர 
விற்பலை மற்றும் இறுதிச் ெரககிருப்பு, ேரவுப்பககததிலும் கொடடப்படும். 
(அ) வியா�ாரக் கணக்கின் �றறுப் �க்கம் இடம்ப�றும் இைஙகள்
வியொபொரக கணககின் பற்றுப்பககம் இடம்தபறும் இைஙகள் பின்ேருமொறு:
(i) பதாடக்கச் �ரக்கிருப்பு
முந்ல�ய ஆணடு விற்பலையொகொமல் எஞ்சியுள்்ள ெரககிருப்பு நடப்பொணடின் த�ொடககச் 
ெரககிருப்பொகும். புதி�ொகத த�ொடஙகப்படும் ேணிகததில் த�ொடககச் ெரககிருப்பு இருப்பதில்லல. 
தகொள்மு�லுடன் ெரிககடடப்படடொல் இது ேருேதில்லல.  த�ொடககச் ெரககிருப்பு அந்� ஆணடில் 
விற்பலைச் தெய்யப்படுே�ொல், த�ொடககச் ெரககிருப்பின் அடகக விலல வியொபொரககணககில் 
வெரககப்படுகிறைது. 
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(ii) பகாள்முதல் மறறும் பகாள்முதல் திருப்�ம்
மறுவிற்பலை தெய்யும் வநொககுடன் ெரககுகள் ேொஙகப்படுேது தகொள்மு�ல் எைப்படும்.  தகொள்மு�ல் 
தெய்யப்படட ெரககு, ெரககளிதவ�ொருககு திருப்பப்படடொல் தகொள்மு�ல் திருப்பம் அல்லது தேளிததிருப்பம் 
எைப்படும். தகொள்மு�ல், தரொககக தகொள்மு�ல் மற்றும் கடன் தகொள்மு�ல் இரணலடயும் 
உள்்ளடககிய�ொகும். நிகரக தகொள்மு�ல் அ�ொேது தகொள்மு�லில் இருந்து தகொள்மு�ல் திருப்பம் 
கழிககப்படடு கிலடககும் நிகரக தகொள்மு�ல், வியொபொரக கணககில் பற்றுப்பகுதியில் கொடடப்படும்.
(iii) ந�ரடிச் ப�லவுகள்
ெரககுகளின் தகொள்மு�ல் விலல, தகொள்மு�ல் தெய்� ெரககுகல்ள வெமிப்பு கிடஙகுகள் அல்லது ேணிக 
ே்ளொகததிற்கு தகொணடு ேரும் தெலவுகள் மற்றும் விற்பலைககு �யொரொை நிலலககு தகொணடு ேர 
தெய்யப்படும் அலைததுச் தெலவுகளும் வநரடிச் தெலவுகளில் அடஙகும். அலே வியொபொரக கணககில் 
பற்று லேககப்படுகிறைது. கீழககணடலே வநரடிச் தெலவுகளில் உள்்ளடஙகும்:
(அ) உள்தூக்குக் கூலி அல்லது உள் ஏறறிச்ப�ல் ப�லவு
தகொள்மு�ல் தெய்� ெரககிலை வெமிப்புக கிடஙகு மற்றும் ேணிக ே்ளொகததிற்கு தகொணடு ேரச் 
தெய்யப்படும் வபொககுேரததுச் தெலவு உள்தூககுக கூலி அல்லது தகொள்மு�ல் மீ�ொை தூககுக கூலி 
அல்லது உள் ஏற்றிச்தெல் தெலவு என்று அலழககப்படுகிறைது.  
(ஆ) கூலி
தகொள்மு�ல் தெய்� ெரககுகல்ள ஏற்று�ல், இறைககு�ல் மற்றும் லகயொளு�ல் வபொன்றை வநரடிப் 
பணிகல்ளச் தெய்துேரும் பணியொ்ளரகளுககு ேழஙகப்படும் த�ொலக கூலி எைப்படுகிறைது.
(இ) துன்றமுகக் கடடணம்
ெரககுகல்ள கப்பலில் அனுப்ப வேணடி துலறைமுகததில் நுலழயும் வபொதும், துலறைமுகதல� விடடு 
புறைப்படும் வபொதும் விதிககப்படும் கடடணம் துலறைமுகக கடடணமொகும். இறைககுமதியின் வபொது 
தெலுத�ப்படும் த�ொலக வநரடிச் தெலேொகக கரு�ப்படுகிறைது.
(ஈ) உள் நுனைவு வரி
தகொள்மு�ல் தெய்� ெரககுகள் நகரொடசி எல்லலககுள் நுலழயும் வபொது உள்ளூர அதிகொரிக்ளொல் 
விதிககப்படும் ேரி உள் நுலழவு ேரி ஆகும்.
(உ) இ்றக்குமதி வரி
ெரககுகள் இறைககுமதியின் வபொது விதிககப்படும் ேரி இறைககுமதி ேரி எைப்படும்.
(ஊ) உரினமத் பதானக
இது சுரஙகததின் உரிலமயொ்ளருககு அளிககப்படும் த�ொலக அல்லது உரிலமயொ்ளரின் உரிலமலயப் 
பயன்படுததுே�ற்கொை த�ொலக ஆகும். இது உற்பததி அல்லது உற்பததியின் அடககவிலலயின் 
அடிப்பலடயில் தெலுத�ப்படடொல் வநரடிச் தெலேொகிறைது.
(எ) நிலக்கரி, எரிவாயு, எரிப�ாருள் மறறும் தி்றன்
ெரககுகல்ள விற்பலைககு �யொரொை நிலலககு தகொணடு ேருே�ற்கு வ�லேப்படும் நிலககரி, எரிேொயு, 
எரிதபொருள் மற்றும் மின்ெகதி வபொன்றைேற்றிற்கு தெய்யப்படும் தெலவுகள் வநரடிச் தெலவுக்ளொகும்.
(iv) உற�த்தி ப�யத ப�ாருளின் அடக்கவினல
�னிேணிகர ெரககுகள் உற்பததி தெய்பேரொக இருந்�ொல் உற்பததிக கணககு என்றை �னிக கணககு 
துேஙகப் தபற்று உற்பததிச் தெலவுகள் அலைததும் அதில் பதியப்படுகிறைது.  உ�ொரணம் மூலப் 
தபொருள்கள், நிலககரி, எரிேொயு, எரிதபொருள், நீர, மின்ெகதி, த�ொழிற்ெொலல ேொடலக, கடடுமச் தெலவு, 
த�ொழிற்ெொலல ஒளியூடடுக கடடணம், உற்பததி தபொருடகள் மீ�ொை உரிலமத த�ொலக மு�லியை. 
உற்பததி தெய்� ெரககுகளின் தமொத� அடககவிலலயொைது வியொபொரக கணககின் பற்றுப் பககததிற்கு 
மொற்றைப்படுகிறைது.
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(ஆ) வியா�ாரக் கணக்கின் வரவுப் �க்கம் இடம்ப�றும் இைஙகள்
வியொபொரக கணககின் ேரவுப்பககம் இடம் தபறும் இைஙகள் பின்ேருமொறு:
(i) விற�னை மறறும் விற�னைத் திருப்�ம்
தரொகக விற்பலை மற்றும் கடன் விற்பலை இரணலடயும், விற்பலை உள்்ளடககியது. விற்பலைக 
கணககு ேரவிருப்லபக கொடடுகிறைது. மொறைொக, விற்பலைத திருப்பக கணககு பற்றிருப்லபக 
கொடடுகிறைது. விற்பலையிலிருந்து விற்பலைத திருப்பம் கழிககப்படடு கிலடககும் நிகர விற்பலைத 
த�ொலக வியொபொரக கணககின் ேரவு பககததில் கொடடப்படுகிறைது.
(ii) இறுதிச் �ரக்கிருப்பு
கணககொணடின் இறுதியில் விற்பலையொகொமல் எஞ்சியுள்்ள ெரககிருப்பு இறுதிச் ெரககிருப்பு 
எைப்படுகிறைது. திருத�ம் தெய்யப்படட கணககியல் �ரநிலலகள் 2-ன் படி அடகக விலல அல்லது 
நிகரத தீரவு மதிப்பு (ெந்ல� விலல) இதில் எது குலறைேொக உள்்ளவ�ொ அந்� விலலயில் இறுதிச் 
ெரககிருப்பு மதிப்பிடப்படுகிறைது.

 மாணவர் ப�யல்�ாடு
சிந்தனைக்கு: ’இறுதிச் ெரககிருப்பு, அடககவிலல அல்லது ெந்ல� விலல இதில் எது குலறைேொக 
உள்்ளவ�ொ அந்� விலலயில் மதிப்பிடப்படுகிறைது’. இககருததில் எந்� கணககியல் வகொடபொடு 
பின்பற்றைப்படுகிறைது?

12.3.3 வியா�ாரக் கணக்கு முடிக்கப்ப�றுதல்
வியொபொரக கணககின் இரு பகக கூடு�ல் த�ொலககளின் வேறுபொடு தமொத� இலொபதல�வயொ அல்லது 
தமொத� நடடதல�வயொ குறிககும். ேரவுப் பககததின் கூடு�ல் அதிகமொக இருந்�ொல் இவவேறுபொடு 
தமொத� இலொபதல�க குறிககும். மொறைொக, பற்றுப் பககததின் கூடு�ல் அதிகமொக இருககுவமயொைொல் 
வேறுபொடு தமொத� நடடதல�க குறிககும். தமொத� இலொபம் அல்லது தமொத� நடடததிலை இலொப 
நடடக கணககிற்கு மொற்று�ல் வேணடும்.

12.3.4 வியா�ாரக் கணக்கின் �டிவம்
�  ....... �ாநளாடு முடிவனடயும் ஆண்டிறகுரிய வியா�ாரக் கணக்கு                          வ

விவரம் ` ` விவரம் ` `
த�ொடககச் ெரககிருப்பு
தகொள்மு�ல்
கழிகக: தகொள்மு�ல்   திருப்பம்
வநரடிச் தெலவுகள்:

  உள் ஏற்றிச்தெல்  தெலவு
  கூலி
  துலறைமுகக கடடணம்
  உள் நுலழவு ேரி
  உரிலமத த�ொலக
  இறைககுமதி ேரி

உற்பததி தெய்� ெரககின் அடககவிலல
தமொத� இலொபம் கீ/ இ* 

xxx
xxx

xxx

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

விற்பலை
கழிகக: விற்பலைத 
    திருப்பம்
 இறுதிச் ெரககிருப்பு
தமொத� நடடம் கீ/ இ* 

xxx

xxx xxx
xxx
xxx

xxx xxx

* வியொபொரக கணககின் வேறுபொடடுத த�ொலக தமொத� இலொபமொகவேொ அல்லது தமொத� நடடமொகவேொ 
இருககும்.
வியொபொரக கணககின் �லலப்பு, கணககொணடு முழுே�ற்கும் உரிய விற்பலை மற்றும் விற்றை ெரககின் 
அடககவிலலலய தேளிப்படுததுே�ொல்  ’முடிேலடயும் ஆணடிற்குரிய....’ என்றை ேொரதல�கல்ள 
உள்்ளடககியுள்்ளது. 
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எடுத்துக்காடடு 1
கீழககொணும் �கேல்களிலிருந்து 2016, டிெம்பர 31ஆம் நொவ்ளொடு முடிேலடயும் ஆணடிற்குரிய 
வியொபொரக கணககு �யொரிககவும்.

விவரம் `
த�ொடககச் ெரககிருப்பு (1.1.2016)
தகொள்மு�ல்
விற்பலை 
இறுதிச் ெரககிருப்பு (31.12.2016)

10,000
26,100
40,600
13,500

தீர்வு
� 2016, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிவனடயும் ஆண்டிறகுரிய வியா�ாரக் கணக்கு    வ

விவரம் ` விவரம் `

த�ொடககச் ெரககிருப்பு
தகொள்மு�ல்
தமொத� இலொபம் கீ/இ

10,000
26,100
18,000

விற்பலை
இறுதிச் ெரககிருப்பு

40,600
13,500

54,100 54,100

 மாணவர் ப�யல்�ாடு
சிந்தனைக்கு: பயண முகலம நிறுேைம், கொப்பீடு, மற்றும் �ணிகலகயர நிறுேைம் வபொன்றை வெலே 
ேழஙகும் நிறுேைஙகள் வியொபொரக கணககு �யொரிகக வேணடியது அேசியம் என்று நிலைககிறீரக்ளொ?

எடுத்துக்காடடு 2
கீழககொணும் �கேல்களிலிருந்து லொேணயொ நிறுேைததின் ஏடுகளில்  2017, மொரச்  31 ஆம் நொவ்ளொடு 
முடிேலடயும் ஆணடிற்குரிய வியொபொரக  கணககு �யொரிககவும்.

விவரம் ` விவரம் `

த�ொடககச் ெரககிருப்பு
தகொள்மு�ல்
விற்பலை
தகொள்மு�ல் திருப்பம்
விற்பலைத திருப்பம்

16,500
45,000
72,000

500
1,500

உள்தூககுக கூலி
கூலி
எரிதபொருள் மற்றும் மின்ெகதி
இறுதிச் ெரககிருப்பு

1,200
4,800
3,200

18,000

தீர்வு
லாவண்யா நிறுவைத்தின் ஏடுகளில்  

� 2017,  மார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிவனடயும் ஆண்டிறகுரிய வியா�ாரக்  கணக்கு            வ
விவரம் ` ` விவரம் ` `

த�ொடககச் ெரககிருப்பு
தகொள்மு�ல்
 கழிகக: தகொள்மு�ல் திருப்பம்
உள்தூககுக கூலி
கூலி

45,000
500

16,500

44,500
1,200
4,800

விற்பலை
கழிகக: விற்பலைத 
              திருப்பம்
இறுதிச் ெரககிருப்பு

72,000
     

1,500
 

70,500
18,000

எரிதபொருள் மற்றும் மின்ெகதி
தமொத� இலொபம் கீ/இ* 

3,200
18,300

88,500 88,500
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எடுத்துக்காடடு 3
கீழககொணும் �கேல்களிலிருந்து 2017, டிெம்பர 31 ஆம் நொவ்ளொடு முடிேலடயும் ஆணடிற்குரிய 
வியொபொரக கணககு �யொரிககவும்.

விவரம் ` விவரம் `
த�ொடககச் ெரககிருப்பு 
உற்பததி தெய்� ெரககின் மீ�ொை  அடககவிலல
தரொககக தகொள்மு�ல்
தரொகக விற்பலை
தகொள்மு�ல் திருப்பம்

50,000 
12,000
60,000
85,000

2,000

தகொள்மு�ல் மீ�ொை          
துலறைமுகக கடடணம்
தகொள்மு�ல் மீ�ொை இறைககுமதி ேரி
கூலி
விற்பலைத திருப்பம்

  
4,000
3,500

11,000
3,000

உள்தூககுக கூலி
தேளி ஏற்றிச்தெல் தெலவு
நிலககரி மற்றும் எரிதபொருள்

4,000
3,000
2,500

கடன் தகொள்மு�ல்
கடன் விற்பலை
பிறை வநரடிச் தெலவுகள்

35,000
60,000

7,000

தீர்வு
� 2017, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிவனடயும் ஆண்டிறகுரிய வியா�ாரக்  கணக்கு            வ

விவரம் ` ` விவரம் ` `

த�ொடககச் ெரககிருப்பு
உற்பததி தெய்� ெரககின் 
     மீ�ொை அடககவிலல
தரொககக தகொள்மு�ல்
கடன் தகொள்மு�ல்

கழிகக:தகொள்மு�ல் 
    திருப்பம்
உள்தூககுக கூலி
நிலககரி மற்றும் 
     எரிதபொருள்
தகொள்மு�ல் மீ�ொை 
      துலறைமுகக கடடணம்
தகொள்மு�ல் மீ�ொை 
      இறைககுமதி ேரி
கூலி
பிறை வநரடிச் தெலவுகள்

60,000
35,000
95,000  

2,000

50,000

12,000

93,000
4,000

2,500

4,000

3,500
11,000

7,000 

தரொகக விற்பலை
கடன் விற்பலை

கழிகக : விற்பலைத 
           திருப்பம்
தமொத� நடடம் கீ/இ

85,000
  60,000

1,45,000

3,000 1,42,000
45,000

1,87,000 1,87,000 

குறிப்பு :  தேளி ஏற்றிச்தெல் தெலவுகள் வநரடிச் தெலவு இல்லல எை வே வியொபொரக கணககில் 
இடம்தபறுேதில்லல. 

எடுத்துக்காடடு 4
கீழககொணும் �கேல்களிலிருந்து விற்றை தபொருளின் அடகக விலலலயக கணககிடுக.

விவரம் `

த�ொடககச் ெரககிருப்பு
தகொள்மு�ல்
வநரடிச் தெலவுகள்
மலறைமுகச் தெலவுகள்
இறுதிச் ெரககிருப்பு

8,000
 60,000

5,000
6,000
9,000
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தீர்வு
விற்றை ெரககின் அடககவிலல  = த�ொடககச் ெரககிருப்பு  + நிகர தகொள்மு�ல்  + வநரடிச்தெலவுகள்    
    – இறுதிச் ெரககிருப்பு
    = 8,000 + 60,000 + 5,000 – 9,000 
    = ` 64,000
குறிப்பு : மலறைமுகச் தெலவுகள், விற்றை ெரககின் அடகக விலலயில் வெரொது.
எடுத்துக்காடடு 5
கீழககொணும் �கேல்களிலிருந்து விற்பலைத த�ொலகலயக கொணவும்.

விவரம் `

த�ொடககச் ெரககிருப்பு
நிகர தகொள்மு�ல்
வநரடிச் தெலவுகள்
இறுதிச் ெரககிருப்பு
தமொத� இலொப விகி�ம் (விற்பலையில்) 

20,000
 70,000
10,000
30,000

20%

தீர்வு
விற்றை ெரககின் அடககவிலல = த�ொடககச் ெரககிருப்பு  + நிகர தகொள்மு�ல் +  வநரடிச்தெலவுகள் 
     – இறுதிச் ெரககிருப்பு
           = 20,000 + 70,000 + 10,000-30,000
           = ` 70,000
விற்பலைலய       100 என்று எடுததுகதகொள்்ளவும்
 கழிகக : தமொத� இலொபம் ( விற்பலையில் 20%)    20
விற்றை ெரககின் அடககவிலல        80
ஆலகயொல், தமொத� இலொப விகி�ம் விற்றை ெரககின் அடகக விலலயில் 20

80
x 100 = 25 %

தமொத� இலொபம்  =  ` 70,000 ல் 25 % அ�ொேது 25
100 

x 70,000 = ` 17,500
விற்பலை  = விற்றை ெரககின் அடகக விலல + தமொத� இலொபம் 
 = 70,000 + 17,500 = ` 87,500

தமொத� இலொபம் விற்றை ெரககின் அடகக விலலயில் 25% ஆக இருககும் வபொது  
விற்பலையில் 20% ஆக இருககிறைது.
தமொத� இலொபம் விற்றை ெரககின் அடகக விலலயில் 33 1

3
 % ஆக இருககும் வபொது  

விற்பலையில் 25% ஆக இருககிறைது.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

12.4 இலா� �டடக் கணக்கு
இலொப நடடக கணககு ேருமொை அறிகலகயின் இரணடொேது பகுதி ஆகும்.  இது ஒரு தபயர்ளவுக 
கணககு.  ஒரு ேணிக நிறுேைம் தமொத� இலொபம் மற்றும் தமொத� நடடம் மடடுமன்றி அவேொணடில் 
ஈடடிய நிகர இலொபம் அல்லது நிகர நடடதல�யும் த�ரிந்து தகொள்்ள ஆரேமுள்்ள�ொக இருககும். 
எைவே, இலொபநடடக கணககு �யொரிககப்படடு அவேொணடின் நிகர இலொபம் அல்லது நிகர 
நடடம் அறியப்படுகிறைது. இலொப நடடககணககு, கணககொணடிற்குரிய தமொத� இலொபம் அல்லது 
தமொத� நடடததுடன் அலைதது மலறைமுகச் தெலவுகள், நடடஙகள் மற்றும் அலைதது மலறைமுக 
ேருமொைஙகள், ஆ�ொயஙகல்ள உள்்ளடககியது. வேறுபொடு நிகர இலொபம் அல்லது நிகர நடடமொகக 
கரு�ப்படும். வபரொசிரியர கொரடடர அேரகளின் கூற்றுப்படி, இலொப நடடக கணககு என்பது, 
“நடடஙகளுககு அதிகமொக உள்்ள ஆ�ொயஙகல்ள அறிே�ற்கொக அல்லது ஆ�ொயஙகளுககு அதிகமொக 
உள்்ள நடடஙகல்ள அறிே�ற்கொக, அலைதது ஆ�ொயஙகல்ளயும் மற்றும் நடடஙகல்ளயும் ஒருவெரக 
கொடடும் கணககு இலொப நடடக கணககு ஆகும்”.
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 மாணவர் ப�யல்�ாடு
சிந்தனைக்கு: நிலலச்தெொதது தகொள்மு�ல் தெய்�து இலொபநடடக கணககில் தெலேொகக 
கொடடப்படடொல் இலொபததில் என்ை வில்ளவு ஏற்படும்?

12.4.1 இலா� �டடக் கணக்கு தயாரிக்கப்�ட நவண்டியதன் நதனவ
இலொப நடடக கணககு பின்ேரும் வ�லேகளுககொக �யொரிககப்படுகின்றைை:
(i) நிகர இலா�ம் அல்லது நிகர �டடம் கண்டறிய
இலொப நடடக கணககு உரிலமயொ்ளர ஈடடிய இலொபம் அல்லது அேருககு ஏற்படட நடடதல� 
தேளிப்படுததுகிறைது.  ேணிக நிறுேைததின் ே்ளரச்சி மற்றும் இலொபம் ஈடடும் திறைலை திடடமிடுே�ற்கு  
இலொபதல�க கணடறி�ல் அேசியமொகிறைது. ஒரு நிறுேைதல� பிறை நிறுேைஙகளுடன் மற்றும்  ஒரு 
நிறுேைததிற்குள்வ்ளவய இலொப நடடக கணககின் விேரஙகல்ள ஒப்பீடு தெய்ே�ன் மூலம் மற்றை 
நிறுேைஙகளின் இலொபம் ஈடடும் திறைலையும், ஒரு நிறுேைததிற்குள் பிறை துலறைகளின் இலொபம் 
ஈடடும் திறைலையும் மதிப்பிட முடிகிறைது.
(ii) இலா�ம் ஒப்பீடு ப�யய
நடப்பொணடின் நிகர இலொபம் முந்ல�ய ேருடஙகளின் நிகர இலொபததுடன் ஒப்பிட முடிகிறைது. இது 
ேணிகம் திறைம்பட தெயல்படுகிறை�ொ இல்லலயொ என்பல� த�ரிந்து தகொள்்ள உ�வுகிறைது.
(iii) ப�லவுகனள கடடுப்�டுத்த
இலொப நடடக கணககு நடப்பொணடின் தெலவுகல்ள முந்ல�ய ஆணடுகளின் தெலவுகவ்ளொடு ஒப்பிட 
உ�வுகிறைது. ஒவதேொரு தெலவுககும் நிகர விற்பலைககுமுள்்ள விழுககொடடிலை கணககிட முடியும்  
மற்றும் அவவிகி�தல� முந்ல�ய ஆணடின் விகி�ஙகவ்ளொடு ஒப்பீடு தெய்யவும் முடிகிறைது. இந்� ஒப்பீடு 
வ�லேயற்றை தெலவுகல்ள கடடுப்படுத�த வ�லேயொை நடேடிகலககல்ள வமற்தகொள்்ள உ�வுகிறைது.
(iv) இருப்புநினலக் குறிப்பு தயாரிப்�தறகு உதவுகி்றது
இலொப நடடக கணககு மூலமொக நிகர இலொபம் அல்லது நிகர நடடம் கணடறிந்� பின்ைவர 
இருப்புநிலலக குறிப்பு �யொரிகக முடியும். நிகர இலொபம் அல்லது நிகர நடடம் இருப்புநிலலக குறிப்பில் 
கொடடப்படுகிறைது.  இவேொறு இருப்புநிலலக குறிப்பு �யொரிப்ப�ற்கு இலொபநடடக கணககு உ�வுகிறைது.

12.4.2 இலா� �டடக் கணக்கு தயாரித்தல்
வியொபொரக கணககிலிருந்து கீழக தகொணடு ேரும் தமொத� இலொபம் அல்லது தமொத� நடடத த�ொலக 
இலொபநடடக கணககில் மு�லொே�ொக பதியப்படுகிறைது.  அலைதது மலறைமுகச் தெலவுகள் மற்றும் 
நடடஙகள் இலொபநடடக கணககில் பற்று லேககப்படுகிறைது.  மலறைமுகச் தெலவுகள் அலுேலக மற்றும் 
நிரேொகச் தெலவுகள், விற்பலைச் தெலவுகள், ேழஙகல் தெலவுகல்ள உள்்ளடககியது. இலொபநடடக 
கணககு தபயர்ளவுக கணககொக இருப்ப�ொல் அலைதது மலறைமுகச் தெலவுகள் மற்றும் நடடஙகள் 
பற்றுப் பககததிலும், அலைதது மலறைமுக ேருமொைஙகள் மற்றும் ஆ�ொயஙகள் ேரவுப் பககததிலும் 
கொணபிககப்படுகின்றைது.  
இலொபநடடக  கணககின் பற்றுப் பககம் இடம்தபறும் இைஙகள் பின்ேருமொறு:
(i) பமாத்த �டடம்
வியொபொரக கணககு தமொத� நடடம் தேளிப்படுததும்வபொது, அது இலொப நடடக கணககின் பற்றுப் 
பககததில் கொடடப்படும்.
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(ii) மன்றமுகச் ப�லவுகள்
ெரககுகள் தகொள்மு�லுககு த�ொடரபில்லொ� தெலவுகள் மலறைமுகச் தெலவுகள்.  அ�ொேது நிரேொகச் 
தெலவுகள், அலுேலகச் தெலவுகள், விற்பலை மற்றும் ேழஙகல் தெலவுகள் மலறைமுகச் தெலவுகள் 
ஆகும்.
(அ) அலுவலக மறறும் நிர்வாகச் ப�லவுகள்
அலுேலகம் மற்றும் நிரேொகப் பணிகளுககொக தெய்யப்படட தெலவுகள், அ�ொேது அலுேலகப் 
பணியொ்ளரகளுககு அளித� ெம்ப்ளம், அலுேலக ேொடலக, அலுேலக மின் கடடணம், அஞ்ெல் தெலவுகள், 
அச்சு எழுதுதபொருள், ெடடச் தெலவுகள், �ணிகலகயர கடடணம், அலுேலக உபகரணஙகளின் 
வ�ய்மொைம் மற்றும் பழுதுபொரப்புச் தெலவுகள் மு�லியை அலுேலக மற்றும் நிரேொகச் தெலவுகளின் 
கீழ ேலகப்படுத�ப்படடுள்்ளது.
(ஆ) விற�னை மறறும் வைஙகல் ப�லவுகள்
விற்பலை, விற்பலை வமம்பொடு மற்றும் ெரககுகள் ேழஙகலுககொை தெலவுகள் அ�ொேது 
வி்ளம்பரக கடடணம், விற்பலையொ்ளருககுக தகொடுத� கழிவு, தேளிததூககுககூலி, ேொரொககடன், 
கிடஙகு ேொடலக, கடடுமச் தெலவுகள் வபொன்றைலே விற்பலை மற்றும் ேழஙகல் தெலவுக்ளொக 
ேலகப்படுத�ப்படடுள்்ளது.
(இ)  பி்ற மன்றமுகச் ப�லவுகள் மறறும் �டடஙகள்
பிறை மலறைமுகச் தெலவுக்ளொை கடன்மீது ேடடி, பழுதுபொரப்புச் தெலவுகள், வ�ய்மொைம், அறைகதகொலட, 
நிலலச் தெொததுககள் விற்றைதில் ஏற்படட நடடம் மற்றும் தீ, திருடடு வபொன்றை கொப்பீடடுககுடபடொ�  
அெொ�ொரண நடடஙகள் மு�லியை இந்� ேலகயிைததில் கொடடப்படுகின்றைை.
இலொபநடடக  கணககின் ேரவுப் பககம் இடம்தபறும் இைஙகள் பின்ேருேை:
(i) பமாத்த இலா�ம்
வியொபொரக கணககு தமொத� இலொபதல� தேளிப்படுததுே�ொக இருந்�ொல், வியொபொரக கணககிலிருந்து 
கீழக தகொணடு ேந்து  இலொபநடடக கணககின் மு�ல்  ேரவிைமொகக கொடடப்படும்.
(ii) பி்ற வருமாைஙகள் மறறும் ஆதாயஙகள்
அலைதது பிறை மலறைமுக ேருமொைஙகள் மற்றும் ஆ�ொயஙகள் இலொபநடடக கணககின் ேரவுப் 
பககததில் கொடடப்படுகின்றைது. மு�லீடுகள் மீ�ொை ேடடி, தபற்றை ேொடலக, தபற்றை �ள்்ளபடி, தபற்றை 
கழிவு, ேடடி தபற்றைது மற்றும் பஙகொ�ொயம் தபற்றைது இலேயலைததும் மலறைமுக ேருமொைஙகள் 
ஆகும்.  நிலலச்தெொததுகள் மற்றும் மு�லீடுகள் விற்றைதிைொல் ஏற்படட இலொபம் ஆ�ொயஙகளுககு 
எடுததுககொடடு ஆகும். 
12.4.3 இலா��டடக் கணக்கு முடிக்கப் ப�றுதல்
அலைதது மலறைமுகச் தெலவுகள் மற்றும் நடடஙகள் பற்றும், அலைதது மலறைமுக ேருமொைஙகள் 
மற்றும் ஆ�ொயஙகள் ேரவும் தெய்� பிறைகு, இலொபநடடக கணககின் ேரவுப் பககததின் தமொத�த 
த�ொலக பற்றுப் பககதல� விட அதிகமொக இருந்�ொல் அந்� வேறுபொடு நிகர இலொபம் ஆகும். மொறைொக 
பற்றுப் பககததின் தமொத�த த�ொலக ேரவுப் பககதல� விட அதிகமொக இருந்�ொல் அந்� வேறுபொடு 
நிகர நடடம் ஆகும். நிகர இலொபம் அல்லது நிகர நடடம் மு�ல் கணககிற்கு மொற்றைப்படுகிறைது. 

 மாணவர் ப�யல்�ாடு
சிந்தனைக்கு: ஒரு அலறைகலன் வியொபொரி �ைது வீடடு உபவயொகததிற்கொக அலறைகலன்கள் 
சிலேற்லறை �ைது ேணிகததிலிருந்து எடுததுகதகொணடொர. இந்� நடேடிகலகலய எவேொறு 
பதிவு தெய்வீரகள்?
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12.4.4 இலா��டடக் கணக்கின் �டிவம்
�                           ....... �ாநளாடு முடிவனடயும் ஆண்டிறகாை இலா� �டடக் கணக்கு                வ

விவரம் ` விவரம் `
தமொத� நடடம் கீ/ தகொ
அலுவலக மறறும் நிர்வாகச் ப�லவுகள்:
ெம்ப்ளம்
ேொடலக, ேரிகள் மற்றும் வீ�ஙகள்
அச்சு  மற்றும் எழுதுதபொருள்
அஞ்ெல் தெலவுகள்
ெடடச் தெலவுகள்
�ணிகலகயொ்ளர கடடணம்
நிறுவுலகச் தெலவுகள்
வியொபொரச் தெலவுகள்
தபொது பயணச் தெலவுகள்
மின் ஒளியூடடுக கடடணம்
கொப்பீடடுக கடடணம்
விற�னை மறறும் வைஙகல் ப�லவுகள்:
தேளிததூககுக கூலி 
வி்ளம்பரம்
கழிவு
�ரகு
ேொரொககடன் அல்லது ேொரொ ஐயககடன் ஒதுககு
ஏற்றுமதி ேரி
கடடுமச் தெலவுகள்

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

தமொத� இலொபம் கீ/ தகொ
மன்றமுக வருமாைஙகள் :
தபற்றை ேொடலக
தபற்றை �ள்ளுபடி
தபற்றை கழிவு
மு�லீடூகள் மீ�ொை ேடடி
எடுப்புகள் மீ�ொை ேடடி
பஙகுகள் மீ�ொை பஙகொ�ொயம்
ேொரொககடன் ேசூலித�து
நிலலச் தெொததுககள் 
    விற்றைதில் ஏற்படட இலொபம்
த�ொழிற் பயிற்சி அளித�தில் 
    கிலடத� ேருமொைம்
இ�ர ேரவுகள்
நிகர நடடம் *  
 (மு�ல் கணககிற்கு மொற்றைப்படடது)    

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx

xxx
xxx
xxx

இ�ரச் தெலவுகள் மற்றும் நடடஙகள்:
பழுதுபொரப்புச்  தெலவுகள்
வ�ய்மொைம்
ேடடிச் தெலவுகள்
அளித� �ள்ளுபடி
கடைொளிகள் மீ�ொை �ள்ளுபடி ஒதுககு
ேஙகிக கடடணம்
மு�ல் மீது ேடடி
நன்தகொலட மற்றும் அறைநிதி
நிலலச் தெொததுகள்  விற்றைதில் ஏற்படட நடடம்
அெொ�ொரண  நடடம் - தீ, திருடடு வபொன்றைேற்றிைொல்  
ஏற்படட,கொப்பீடடுககு உடபடொ�  நடடம் 
இ�ரச் தெலவுகள்
நிகர இலொபம்* (மு�ல் கணககிற்கு மொற்றைப்படடது)

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx xxx

* இருப்புத த�ொலக நிகர இலொபம் அல்லது நிகர நடடமொக இருககும்
மாணவர் குறிப்பு
ேணிகததிற்கு த�ொடரபில்லொ� தெலவுகள் இலொபநடடக கணககில் கொடடப்பட மொடடொது. எடுததுககொடடு, 
உரிலமயொ்ளரின் தெொந்� தெலவுகள் அ�ொேது உரிலமயொ்ளரின் வீடடு மற்றும் தெொந்�ச் தெலவுகள், 
ேருமொை ேரி மற்றும் உரிலமயொ்ளரின் ஆயுள் கொப்பீடடுக கடடணம் மு�லியை. இத�லகயச் தெலவுகள், 
ேணிக நிதியிலிருந்து தெலுத�ப்படடொல், உரிலமயொ்ளரின் எடுப்புக்ளொக ேலகப்படுத�ப்படடு, 
இருப்புநிலலக குறிப்பின் தபொறுப்புகள் பககம் மு�லிலிருந்து கழிககப்படுகிறைது. 
ேருேொயிை ேரவுகள் மற்றும் ேருேொயிைச் தெலவுகள் மடடும் வியொபொரக கணககில் இடம்தபறுகிறைது.  
மு�லிை ேரவுகள், மு�லிை ஆ�ொயஙகள், மு�லிைச் தெலவிைஙகள் மற்றும் மு�லிை நடடஙகள் 
வியொபொரக கணககில் இடம்தபறுேதில்லல. கணககொணடிற்குத த�ொடரபுலடய மு�லிை பகுதி மடடுவம 
இடம் தபறுகிறைது. எடுததுககொடடு, நிலலச்தெொததுககள் மீ�ொை வ�ய்மொைம். நிலலச்தெொதது ேொஙகு�ல் 
மு�லிைச் தெலேொகும். ஆைொல், அந்� நிலலச்தெொதல�ப் பயன்படுததுே�ொல் ஏற்படும் வ�ய்மொைம், 
நடப்பு கணககொணடிற்குரிய�ொக இருப்பின் அது ேருேொயிைமொகும். 

Accountancy Ch 12_TM.indd   269 25-01-2020   14:58:52



270

எடுத்துக்காடடு 6
கீழககொணும் �கேல்களிலிருந்து 2018, மொரச் 31 ஆம் நொவ்ளொடு முடிேலடயும் ஆணடிற்குரிய இலொப 
நடடக கணககு �யொரிககவும்.

விவரம் ` விவரம் `

தமொத� இலொபம் கீ/ தகொ
தேளித தூககுககூலி
அலுேலக ேொடலக
அலுேலக எழுதுதபொருள்
ேழஙகல் தெலவுகள் 

1,50,000
25,500

7,000
3,500
2,000

வி்ளம்பரச் தெலவுகள்
ேொரொககடன்
பஙகொ�ொயம் தபற்றைது
தபற்றை �ள்ளுபடி
தபற்றை ேொடலக

3,800
8,500
9,000
4,600
7,000

தீர்வு
� 2018, மார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிவனடயும் ஆண்டிறகுரிய இலா� �டடக் கணக்கு வ

விவரம் ` விவரம் `
தேளித தூககுககூலி
அலுேலக ேொடலக
அலுேலக எழுதுதபொருள்
ேழஙகல் தெலவுகள்
வி்ளம்பரச் தெலவுகள்
ேொரொககடன்
நிகர இலொபம் (மு�ல் கணககிற்கு மொற்றைப்படடது)

25,500
7,000
3,500
2,000
3,800
8,500

1,20,300 

தமொத� இலொபம் கீ/ தகொ
பஙகொ�ொயம் தபற்றைது
தபற்றை �ள்ளுபடி 
தபற்றை ேொடலக

1,50,000
9,000
4,600
7,000

1,70,600 1,70,600

எடுத்துக்காடடு 7
கீழககொணும் �கேல்களிலிருந்து 2017, டிெம்பர 31ஆம் நொவ்ளொடு முடிேலடயும் ஆணடிற்குரிய இலொப 
நடடக கணககு �யொரிககவும்.

விவரம் ` விவரம் `

தமொத� இலொபம் கீ/ தகொ
தேளி ஏற்றிச்தெல் தெலவு
விற்பலை மீ�ொை கடடுமச்  
        தெலவுகள் 
விற்பொணலமயர  கழிவு 
வமம்பொடடுச் தெலவுகள்
அலுேலக த�ொலலவபசிக   கடடணம்
ேொரொககடன் ேசூலித�து

60,000
15,000

12,000
1,300

10,200
 22,400

4,000

தபற்றை ேடடி
நிதிெொர தெலவுகள்
அலுேலக ேொகைஙகள் மீ�ொை பழுது    
      பொரப்புச் தெலவுகள்
அலுேலக ேொகைஙகள் மீது வ�ய்மொைம்
தெலுததிய ேடடி
 தபற்றை ேொடலக
உள் ஏற்றிச்தெல் தெலவு

2,100
4,000

8,000
3,000
9,000
7,000
4,000

தீர்வு
�  2017, மார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிவனடயும் ஆண்டிறகுரிய இலா� �டடக் கணக்கு வ

விவரம் ` விவரம் `

தேளி ஏற்றிச்தெல் தெலவு
விற்பலை மீ�ொை கடடுமச் தெலவுகள் 
விற்பொணலமயர  கழிவு 
வமம்பொடடுச் தெலவுகள்
அலுேலக த�ொலலவபசிக கடடணம்
நிதிெொர தெலவுகள்
அலுேலக ேொகைஙகள் மீ�ொை  
   பழுதுபொரப்புச் தெலவுகள்
அலுேலக ேொகைஙகள் மீது வ�ய்மொைம்
தெலுததிய ேடடி

15,000
12,000

1,300
10,200
22,400

4,000

8,000
3,000
9,000

தமொத� இலொபம் கீ/தகொ
ேொரொககடன் ேசூலித�து
தபற்றை ேடடி
தபற்றை ேொடலக
நிகர நடடம் (மு�ல் கணககிற்கு 
மொற்றைப்படடது)

60,000
4,000
2,100
7,000

11,800

84,900 84,900
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குறிப்பு : உள் ஏற்றிச்தெல் தெலவு வநரடிச் தெலேொக இருப்ப�ொல் இலொப நடடக கணககில் கொடடப் படுேதில்லல.

 மாணவர் ப�யல்�ாடு
சிந்தனைக்கு: ேருமொை அறிகலக மூலமொக ஒரு ேணிகம்  எவே்ளவு தெொததுககல்ள 
தகொணடுள்்ளது அல்லது எந்� அ்ளவுககு கடன்படடுள்்ளது என்பல� அறிய முடியுமொ?

12.5 இருப்புநினலக் குறிப்பு
இருப்புநிலலக குறிப்பு என்பது, ஒரு குறிப்பிடட நொளில் ேணிகததில் உள்்ள தெொததுககள் மற்றும் 
தபொறுப்புகள் நிலல பற்றிய அறிகலகயொகும். தெொததுகள் ேணிகததிற்கு தெொந்�மொை ே்ளஙகல்ளக 
குறிககிறைது. தபொறுப்புகள் என்பது ேணிகம் மீது எழுப்பப்படும் வகொரிகலக உரிலமகள் ஆகும்.  ேணிக 
நிறுேைததின் நிகர இலொபம் மற்றும் நிகர நடடம் கணடறிந்� பிறைகு, ேணிகததின் உரிலமயொ்ளர 
ேணிகததின் நிதி நிலலலய அறிய விரும்புகிறைொர. இ�ற்கொக, இருப்புநிலலக குறிப்பு �யொரிககப் படுகிறைது. 
இது ேணிக நிறுேைததில் ஒரு குறிப்பிடட நொளுககுரிய அலைதது தெொததுகள் மற்றும் தபொறுப்புகளின் 
த�ொலக உள்்ளடககிய அறிகலக ஆகும். இவேொறு �யொரிககப்படும் அறிகலக இருப்புநிலலக குறிப்பு 
என்று அலழககப்படுகிறைது. ஏதைனில், இது அலைதது தபயர்ளவுக கணககுகள் முடிககப்தபற்று 
வியொபொர இலொப நடடக கணககிற்கு மொற்றைம் தெய்யப்படட இருப்புகள் �விர மீ�முள்்ள வபவரடடுக 
கணககுகளின் இருப்புகல்ளத �ருகிறைது. அலைதது ஆள்ெொர மற்றும் தெொததுக கணககுகளின் 
இருப்புகள் தெொததுக்ளொகவும், தபொறுப்புக்ளொகவும் ேலகப்படுத�ப்படடுள்்ளது. இருப்புநிலலக குறிப்பில் 
தபொறுப்புகள் இடது லகபககமும், மற்றும் தெொததுகள் ேலது லகபககமும் இடம்தபறுகிறைது.
வே.ஆர. பொடலிபொய் அேரகள் கூற்றுப்படி, “இருப்புநிலலக குறிப்பு ஒரு குறிப்பிடட நொளில் நிறுேைததின் 
உணலமயொை நிதி நிலலலய அ்ளவிடுே�ற்கொக �யொரிககப்படுகிறைது”.
12.5.1 இருப்புநினலக் குறிப்பு தயாரிக்கப்�ட நவண்டியதன் நதனவ 
இருப்புநிலலக குறிப்பு �யொரிககப்பட வேணடிய�ன் வ�லேகள் பின்ேருமொறு.
(அ)  இருப்புநிலலக குறிப்பு �யொரிககப்படுே�ன் முககிய வநொககம், ஒரு குறிப்பிடட நொளில் 

நிறுேைததின் உணலமயொை நிதிநிலலலய அறிந்து தகொள்ளு�ல்.
(ஆ)  இது நிறுேைததின் பல்வேறு தெொததுகளின் அடகக விலலலய ஒப்பிடுே�ற்கு உ�வுகிறைது.  

அ�ொேது இறுதி ெரககிருப்புத த�ொலக, கடைொளிகளிடமிருந்து தபறை வேணடிய த�ொலக, 
கற்பலைச் தெொததுகள் த�ொலக வபொன்றைலே. வமலும், ஒவர �ன்லமயுலடய தெொததுகளும் 
தபொறுப்புகளும் குழுகக்ளொக ேலகப்படுத�ப்படடு இருப்புநிலலககுறிப்பு மூலம் ேழஙகப்படுே�ொல், 
இந்� தெொததுகல்ளயும், தபொறுப்புகல்ளயும் ஒப்பீடடு ஆய்வு தெய்ேது எளி�ொகிறைது. இது 
நிறுேைததின் பல்வேறு தபொறுப்புகல்ளயும் ஒப்பீடு தெய்யவும் உ�வுகிறைது. 

(இ)   இது நிறுமததின் கடன் தீரககும் ெகதிலய கணடறிய உ�வுகிறைது.  தெொததுகள், புறை தபொறுப்புகல்ளக 
கொடடிலும் அதிகமொக இருககும்வபொது நிறுமததின் கடன் தீரககும் ெகதி ெொ�கமொக இருககிறைது.  
மொறைொக, புறை தபொறுப்புகள், தெொததுகல்ளக கொடடிலும் அதிகமொக இருககும்வபொது நிறுமததின் 
கடன் தீரககும் ெகதி ெொ�கமொக இல்லல எைலொம்.

12.5.2 இருப்புநினலக் குறிப்பின் இயல்புகள்
இருப்புநிலலக குறிப்பின் இயல்புகள் பின்ேருமொறு:
(அ)  இருப்புநிலலக குறிப்பு இறுதிக கணககுகளின் ஒரு பகுதியொகும்.  வமலும் இருப்புநிலலக குறிப்பு 

ஒரு அறிகலகவய, அன்றி, கணககல்ல. இதில் பற்று அல்லது ேரவுப் பககஙகள் கிலடயொது.  
(ஆ)  இருப்புநிலலக குறிப்பு, இருப்புகல்ளக தகொணட ஆள்ெொர மற்றும் தெொததுக கணககுகளின் 

த�ொகுப்பொகும். ேலதுலகப்பககம் கொடடப்படுகின்றை பற்று இருப்புகல்ளக தகொணட ஆள்ெொர மற்றும் 
தெொததுக கணககுகள் தெொததுகள் எைவும், இடதுலகபககம் கொடடப்படுகின்றை ேரவிருப்புகல்ளக 
தகொணட ஆள்ெொர மற்றும் தெொததுக கணககுகள்,  தபொறுப்புகள் எைவும் அலழககப்படுகின்றைது.  
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(இ)  இருப்புநிலலக குறிப்பின் இரு பககஙகளின்  கூடடுதத�ொலக ெமமொக இருகக வேணடும்.  
கூடடுதத�ொலக ெமமொக இல்லலதயனில், பிலழ இருப்பல�க கொடடுகின்றைது. இது 
இரடலடத�ன்லமக கருதல� பின்பற்றி ேரும் கணககியல் ெமன்பொடலட நிலறைவேற்றுே�ொக 
இருகக வேணடும்.  அ�ொேது, தெொததுகள் = மு�ல் + தபொறுப்புகள்.

(ஈ)  இருப்புநிலலக குறிப்பு ஒரு குறிப்பிடட கொலததிற்கு அல்லொமல் குறிப்பிடட நொ்ளன்று �யொரிககப் 
படுகிறைது. இது ஒரு குறிப்பிடட நொ்ளன்லறைய வியொபொரததின் நிதி நிலலலய தேளிப்படுததுகிறைது.  
இது �யொரிககப்படும் நொளுககுரிய இருப்புகல்ள மடடும் �ருகிறைது.

(உ)  நிறுேைத த�ொடரச்சி கருததுபடி நிறுேைததின் நிதிநிலலலயக கொடடுகிறைது.  
12.5.3 இருப்புநினலக் குறிப்பில் ப�ாத்துகளும் ப�ாறுப்புகளும் குழுப்�டுத்துதல் மறறும் 
ஒழுஙகுப்�டுத்துதல்
இருப்புநிலலக குறிப்பில் தெொததுகளும் தபொறுப்புகளும் குழுப்படுத�ப்படடு, குறிப்பிடட ஒழுஙகில் 
ேரிலெப்படுததி கொணபிககப்படுகிறைது. குழுப்படுதது�ல் என்பது ஒவர �ன்லமயுலடய 
இைஙகல்ள ஒரு தபொதுேொை �லலப்பின் கீழ தகொணடுேரு�லொகும்.  உ�ொரணமொக, பல்வேறு 
ேொடிகலகயொ்ளரகளிடமிருந்து ேரவேணடிய த�ொலக ‘பற்பல கடைொளிகள்‘ என்றை �லலப்பின் கீழ 
கொடடப்படுகிறைது. அதுவபொல, தரொககம், ேஙகி, கடைொளிகள், ெரககிருப்பு மற்றும் பிறை நடப்புச் தெொததுகள் 
‘நடப்புச் தெொததுகள்‘ என்றை �லலப்பின் கீழ கொடடப்படுகிறைது,
ஒழுஙகுப்படுதது�ல் என்பது, பல்வேறு தெொததுகள் மற்றும் தபொறுப்புகள் �குந்� ஒழுஙகில் 
ேரிலெப்படுதது�லொகும். ஒழுஙகுப்படுதது�ல் கீழககணட இரு ேழிகளில் ஏவ�னும் ஒரு ேழியில் 
தெய்யப்படுகிறைது. 
(அ) நீர்னமத்தன்னம ஒழுஙகு
இந்� முலறையில், மிக எளி�ொக தரொககமொக மொற்றைககூடிய தெொததுகள் இருப்புநிலலக குறிப்பில் 
மு�லில் கொடடப்படுகிறைது. அ�லைதத�ொடரந்து, அடுதது சிறிது குலறைேொக எளிதில் தரொககமொக 
மொற்றைககூடிய தெொததுகள் கொடடப்படுே�ொல், நீரலமத �ன்லம குலறைந்�, நற்தபயர இருப்புநிலலக 
குறிப்பில் கலடசியொக கொணபிககப்படுகிறைது. அதுவபொலவே, மிக விலரவில் தெலுத�வேணடிய 
தபொறுப்புகள் இருப்புநிலலக குறிப்பில் மு�லில் கொணபிககப்படுகிறைது. அ�ொேது நடப்புப் தபொறுப்புகள் 
மு�லில் கொடடப்படுகிறைது. அ�லைத த�ொடரந்து நிலல அல்லது நீணடகொலப் தபொறுப்புகளும் மற்றும் 
இறுதியொக உரிலமயொ்ளர நிதியும் கொணபிககப்படுகிறைது.
(ஆ) நினலத்தன்னம ஒழுஙகு
இந்� முலறை, வமற்கூறிய முலறைககு முற்றிலும் மொறுபடடது. இருப்புநிலலக குறிப்பில் 
நிலலத�ன்லமயுலடய தெொததுகள் அ�ொேது நற்தபயர மு�லிலும், அல�த த�ொடரந்து சிறிது குலறைந்� 
நிலலத�ன்லம உலடய தெொததுகள் இடம்தபறுகிறைது. அதுவபொலவே, உரிலமயொ்ளர நிதி மு�லிலும் 
அ�லைத த�ொடரந்து நிலல அல்லது நீணடகொலப் தபொறுப்புகளும், இறுதியொக நடப்புப் தபொறுப்புகளும் 
இடம் தபறுகிறைது.  நிறுமச் ெடடததின்படி, நிறுமஙகள், நிலலத�ன்லம ஒழுஙகுப்படிவய இருப்புநிலலக 
குறிப்லப �யொர தெய்ய வேணடும்.

12.5.4 இருப்புநினலக் குறிப்பு தயாரிக்கப்�டும் முன்றகள்
 ஒரு ேணிக நிறுேைததின் இருப்புநிலலக குறிப்லப கீழககணட இரணடு முலறைகளில் �யொரிககலொம்.

(அ)  கிலடமடட முலறையில் (ஆ)  தெஙகுதது  முலறையில்
(அ) கினடமடட முன்றயில்  இருப்புநினலக் குறிப்பு
கிலடமடட முலறையில் தெொததுகள் இருப்புநிலலக குறிப்பின் ேலதுலக பககததிலும் மற்றும் 
தபொறுப்புகள் இடதுலக பககததிலும் இடம்தபறுகிறைது.
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.....ஆம் �ாளன்ன்றய இருப்புநினலக் குறிப்பு

ப�ாறுப்புகள் ` ` ப�ாத்துகள் ` `

மு�ல்
கூடடுக: நிகர இலொபம் /
கழிகக: நிகர நடடம்

கழிகக: எடுப்புகள்
நீணடகொலக கடன்கள்
�டப்புப் ப�ாறுப்புகள்:
 ேஙகி வமல்ேலரப்பற்று,   
 தரொககக கடன்
 தகொடுபடவேணடிய தெலவுகள்
 தபறை வேணடிய ேருமொைம்
 ேஙகியிலிருந்து தபற்றை 
 குறுகியகொலக கடன்
 பற்பல கடனீந்வ�ொர
 தெலுத�ற்குரிய மொற்றுச்சீடடு
ஒதுக்கு:
 பணியொ்ளர பயன்பொடடு நிதி   
  ஒதுககு 
      ேரி ஒதுககு

xxx 

   xxx
xxx
xxx

 

xxx
xxx
xxx

 
xxx
xxx
 xxx

 

xxx
xxx

 
 
 

 

xxx

 
xxx
xxx

நினலச் ப�ாத்துகள்:
i) புலைொகொச் தெொததுகள்
 நற்தபயர
 புலையுரிலம
 பதிப்புரிலம
 ேணிகககுறி
 கணினி தமன்தபொருள்
ii) புலைொகும் தெொததுகள்
 நிலம்
 கடடடம்
 கழிகக: வ�ய்மொைம் 
 இயந்திர �்ளேொடஙகள்
 கழிகக: வ�ய்மொைம்
 ேொகைஙகள்
 கழிகக: வ�ய்மொைம்
 அலறைகலனும் 
         தபொருததுலககளும்
 கழிகக: வ�ய்மொைம்

முதலீடுகள்
�டப்புச் ப�ாத்துகள்:
 ெரககிருப்பு
 முன்பணம் தகொடுத�து
 பற்பல கடைொளிகள்
 தபறு�ற்குரிய 
            மொற்றுச்சீடடு
 முன்கூடடிச் தெலுததிய  
  தெலவுகள்
 தபறைவேணடிய 
  ேருமொைம்
 ேஙகி தரொககம்
 லக தரொககம்
கற�னைச் ப�ாத்துகள்:
 த�ொடககச் தெலவுகள்

xxx
 xxx
xxx
 xxx
xxx
 xxx

xxx
 xxx

 
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx 

xxx
xxx
xxx

xxx
 

xxx
 

xxx
xxx
xxx

xxx

xxx xxx
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(ஆ) ப�ஙகுத்து முன்றயில் இருப்புநினலக் குறிப்பு
�னிேணிகரின் தெஙகுதது முலறையிலொை இருப்புநிலலக குறிப்பு பின்ேருமொறு.

.....ஆம் �ாளன்ன்றய இருப்புநினலக் குறிப்பு
�டப்புச் ப�ாத்துகள்:

இறுதிச் ெரககிருப்பு
பற்பல கடைொளிகள்
ெந்ல�யிடுலக பிலணயஙகள்
முன்கூடடிச் தெலுததிய தெலவுகள்
கூடியுள்்ள ேருமொைம்
தபறு�ற்குரிய மொற்றுச்சீடடு
முன்பணம் தகொடுத�து
ேஙகி தரொககம்
லகதரொககம்

பமாத்த �டப்புச் ப�ாத்துகள்
கழிகக : நடப்புப் தபொறுப்புகள்:

பற்பல கடனீந்வ�ொர
தெலுத�ற்குரிய மொற்றுச்சீடடு
ேஙகி வமல்ேலரப்பற்று
குறுகிய கொல கடன்கள்
தகொடுபட வேணடிய தெலவுகள்

பமாத்த �டப்புப் ப�ாறுப்புகள்
நிகர �னடமுன்ற முதல்
கூடடுக: நீண்டகால முதலீடுகள்
கூடடுக: நினலச் ப�ாத்துகள்:

�றப�யர்
நிலம் மறறும் கடடடம்
இயந்திர தளவாடஙகள்
அன்றகலன் 

பமாத்த நினலச் ப�ாத்துகள்
ஈடு�டுத்தப்�டும் முதல் (உரினமயாளர் நிதி மறறும் பு்ற நிதி இரண்டும்)
கழிகக : நீணடகொலப் தபொறுப்புகள்:
 கடன்கள்
பமாத்த நீண்டகாலப் ப�ாறுப்புகள்
நிகரச் ப�ாத்துகள்
�ஙகளிப்பு:

   உரிலமயொ்ளர மு�ல்
   கொப்பு மற்றும் மிகுதி

உரினமயாளர் நிதி

xxx
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  xxx   

xxx

12.5.5 இருப்புநினலக் குறிப்பு தயாரித்தல்
�னியொள் ேணிகருககும், கூடடொணலமககும் இருப்புநிலலக குறிப்பு �யொரிகக எந்� படிேமும் 
ேலரயறுககப்படவில்லல.  கூடடுப்பஙகு நிறுமஙகளுககு இந்திய நிறுமச் ெடடம் 2013, அடடேலண 
III-ல் இருப்புநிலலக குறிப்பு �யொரிப்ப�ற்கொை படிேம் தகொடுககப்படடுள்்ளது.   அலைததுப் தபயர்ளவுக 
கணககுகல்ளயும் மொற்றிய பிறைகு இருப்பொய்வில் எஞ்சியிருககும் இருப்புகள் தெொததுக கணககுகளும் 
ஆள்ெொர கணககுகளும் ஆகும்.  இேற்றுள், பற்று இருப்பு தெொததுகள் எைவும் ேரவிருப்பு தபொறுப்புகள் 
எைவும் ேலகப்படுத�ப்படடு, இருப்புநிலலக குறிப்பில் கொணபிககப்படுகின்றைது. 
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12.5.6 ப�ாத்துகனளயும் ப�ாறுப்புகனளயும் வனகப்�டுத்துதல்
 ேணிக நிறுேைததில் உரிலமயொ்ளர மற்றும் கடனீந்வ�ொரிடமிருந்து தபறைப்படட ே்ளஙகள் தெொததுகள் 
எைப்படும். இந்� ே்ளஙகள் நிறுேைததிற்கு தெொந்�மொை ே்ளஙகள். ேணிகததின் தெொததுகளில் 
தரொககம், ெரககிருப்பு, இயந்திர �்ளேொடஙகள் மு�லியை உள்்ளடஙகும். 

I.  ப�ாத்துகளின் வனகப்�ாடு
தெொததுகளின் �ன்லமலயப் தபொறுதது அலே பின்ேருமொறு ேலகப்படுத�ப்படுகின்றைை.
(அ) நினலச் ப�ாத்துகள்
ேணிகததில் த�ொடரந்து பயன்படுததுே�ற்கொக ேொஙகப்படட அல்லது உருேொககப்படட தெொததுகள் 
நிலலச் தெொததுகள் ஆகும். இலே பல ேருடஙகளுககு பயன் �ரககூடிய தெொததுகள். உ�ொரணமொக, 
நிலம் மற்றும் கடடடம், தபொறி மற்றும் இயந்திரம், வமொடடொர ேொகைஙகள், அலறைகலன் மு�லியை. 
ஃபின்னி மற்றும் மில்லர கூற்றுப்படி, “நிலலச்தெொததுகள், விற்பலை தெய்யும் வநொககததிற்கொக 
இல்லொமல் ேணிக தெயல்பொடுகளின் பயன்பொடடிற்கொக உள்்ள நிலலத �ன்லமயுலடய தெொததுகள் 
ஆகும்“.  இவேலகச் தெொததுகள் பயன்படுததுே�ற்கொக லேததிருககப்படுகிறைது, விற்பலைககொக 
அல்ல. தெொததுத தீரவு மதிப்பில் ஏற்படும் மொற்றைஙகள் �விரககப்படடு எப்வபொதும் இருப்புநிலலககுறிப்பில் 
வ�ய்மொைம் கழிககப்படட அடககவிலலயில் கொணபிககப் படுகின்றைது.  நிலலச் தெொததுகல்ள  
i) புலைொகும் நிலலச் தெொததுகள்  ii) புலைொகொ நிலலச் தெொததுகள் என்று ேலகப்படுத�ப்படுத�லொம்.
(i)  புலைாகும் நினலச் ப�ாத்துகள்
புலைொகும் நிலலச் தெொததுகளுககு உருே ேடிேம் உணடு. இேற்லறை பொரககவும், த�ொடடு உணரவும் 
முடியும்.  எடுததுககொடடு  : இயந்திரத �்ளேொடஙகள், கடடடம் மற்றும் அலறைகலன்.

(ii)  புலைாகா நினலச் ப�ாத்துகள்
புலைொகொ நிலலச் தெொததுகளுககு உருே ேடிேம் கிலடயொது.  இேற்லறை பொரககவும், த�ொடடு 
உணரவும் முடியொது.  எடுததுககொடடு : நற்தபயர, ேணிகககுறி, பதிப்புரிலம மற்றும் கொப்புரிலம.  
புலைொகொச் தெொததுகளும் புலைொகும் தெொததுகல்ளப் வபொன்று அதிக மதிப்புலடயது.  ஏதைனில் 
இவேலகச் தெொததுகளும் இலொபம் ஈடடுே�ற்கு உ�வுகின்றைை. எடுததுககொடடொக, நற்தபயர 
ேொடிகலகயொ்ளரகல்ள ஈரப்ப�ற்கு உ�வுகிறைது. கொப்புரிலம, தபொருடகள் உற்பததி தெய்ே�ற்கொை 
படடய  உரிலமலயப் பிரதிபலிககிறைது.

லகதரொககம் மற்றும் ெரககிருப்பு புலைொகும் தெொததுகள் ஆகும். c§fS¡F¤c§fS¡F¤

(ஆ) �டப்புச் ப�ாத்துகள்
நடப்புச் தெொததுகள் தரொகக ேடிவிவலொ அல்லது ேழககமொை ேணிகப் வபொககில் அல்லது ஒரு 
ேருடததிற்குள் எளிதில் தரொககமொக மொற்றைக கூடிய தெொததுகள் ஆகும்.  வ�ொேரட மற்றும் 
அப்டன் அேரகள் கூற்றுப்படி, “நடப்புச் தெொததுகள் என்பது, குறுகிய கொலததில், ெொ�ொரணமொக ஒரு 
ேருடததிற்குள் ேழககமொை ேணிகப் வபொககில் தரொககமொக மொற்றைககூடிய தெொததுகள் ஆகும்.” நடப்புச் 
தெொததுகளில் லகதரொககம், ேஙகி தரொககம், குறுகியகொல மு�லீடுகள், தபறு�ற்குரிய மொற்றுச்சீடடு, 
கடைொளிகள், முன்கூடடிச் தெலுததியச் தெலவுகள், கூடியுள்்ள ேருமொைம், இறுதிச் ெரககிருப்பு 
வபொன்றைலே உள்்ளடஙகும்.  இவேலகச் தெொததுகளில் இறுதிச் ெரககிருப்பு அடகக விலல அல்லது 
நிகரத தீரவு மதிப்பு இேற்றில் எது குலறைவேொ அதில் மதிப்பிடப்படும்.  கடைொளிகள், ஏற்புலடய ேொரொ 
மற்றும் ஐயககடன் ஒதுககு கழிககப்படடு கொணபிககப் படுகிறைது.  
மாணவர் குறிப்பு
முன்கூடடிச் தெலுததிய தெலவுகள் நடப்புச் தெொததுக்ளொக கரு�ப்படுகிறைது. முன்கூடடிச் தெலுததிய 
தெலவுகளிலிருந்து தரொககம் தபறைப்படொவிடடொலும், வமற்தகொணடு தெலவுகள் தெய்யொமவல  அ�ன் 
வெலே கிலடககிறைது.
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(இ) நீர்னமச் ப�ாத்துகள்
நீரலமச் தெொததுகள், தரொகக ேடிவிவலொ அல்லது உடைடியொக, மிகககுறுகிய கொலததில் எளிதில் 
தரொககமொக மொற்றைககூடிய ேலகயிவலொ இருககக கூடிய தெொததுகள் ஆகும். ேஙகி தரொககம், 
தபறு�ற்குரிய மொற்றுச்சீடடு, குறுகிய கொல மு�லீடுகள், கடைொளிகள் மற்றும் தபறைவேணடிய 
ேருமொைம் வபொன்றைலே. அ�ொேது, முன்கூடடிச் தெலுததிய தெலவுகள் மற்றும் இறுதிச் ெரககிருப்பு 
நடப்புச் தெொததுகளிலிருந்து கழிககப்படடொல் எஞ்சியிருப்பது நீரலமச் தெொததுகள் ஆகும்.

(ஈ) முதலீடுகள்
பிறை நிறுேைஙகளின் பஙகுகள், கடனீடடுப் பததிரஙகள், பிலணயஙகள் மற்றும் பிறை பததிரஙகளில் 
மு�லீடு தெய்ேது மு�லீடுகள் என்று அலழககப்படுகிறைது. இந்� மு�லீடு ஒரு ேருடததிற்கு அதிகமொை 
கொலததிற்கு தெய்யப்படடொல் அது நீணடகொல மு�லீடுகள் எை அலழககப்படுகிறைது. இந்� மு�லீடு 
ஒரு ேருடததிற்கு குலறைேொை கொலததிற்கு தெய்யப்படடொல் அது குறுகியகொல மு�லீடுகள் எை 
அலழககப்படடு நடப்புச் தெொத�ொக கொணபிககப்படுகிறைது. 
(உ) �யன் தீரும் ப�ாத்துகள்
இவேலகயொை தெொததுகள் வ�ொணடிதயடுககும் தெயல்முலறையில், �ன் மதிப்லப படிப்படியொக 
இழககிறைது. எடுததுககொடடு: சுரஙகஙகள், கற்சுரஙகஙகள் மு�லியை.

(ஊ) கற�னை அல்லது ப�யரளவுச் ப�ாத்துகள்
இலே தபயர்ளவில் தெொததுக்ளொக கரு�ப்படுகிறைது. ஆைொல் உணலமயில் தெொததுகள் அல்ல. இவேலகச் 
தெொததுகள் உணலமயில் தெொததுக்ளொக இல்லல என்றைொலும், ேருஙகொலததில் ஒரு குறிப்பிடட கொலததிற்கு 
படிப்படியொக இலொப நடடக கணககில் வபொகதகழுதுே�ற்கொக, தெொததுகள் பககம் கொணபிககப்படுகின்றைது. 
இதில் ஒரு ேருடததிற்கு அதிகமொை கொலததிற்கு பயன்�ரககூடிய இன்னும் வபொகதகழு�ப்படொ� தெலவுகள் 
அ�ொேது, வி்ளம்பரச் தெலவுகள், த�ொடககச் தெலவுகள் மு�லியை உள்்ளடஙகும். 
II. ப�ாறுப்புகளின் வனகப்�ாடு
தபொறுப்புகள் அல்லது உரிலமயொ்ளர பஙகுகள் ேணிக நிறுேைததின் மீது வகொரப்படட உரிலமகள் 
ஆகும். இலே ேணிக நிறுேைம் தேளியொடகள் (புறை நிதி) மற்றும் உரிலமயொ்ளரகளுககு 
(உரிலமயொ்ளர நிதி/ அக நிதி) தகொடுகக வேணடிய த�ொலகலயக குறிககிறைது. 
தபொறுப்புகள் அ�ன் �ன்லமலயப் தபொறுதது கீழககணடேொறு ேலகப்படுத�ப் படுகிறைது. 
(அ) நினல அல்லது நீண்ட காலப் ப�ாறுப்புகள்
ஒரு ேருடம் அல்லது அ�ற்கு வமலொை கொலததிற்குள் தெலுத�ப்பட வேணடிய தபொறுப்புகள் நீணடகொலப் 
தபொறுப்புகள் எைப்படும்.

(ஆ) �டப்பு அல்லது குறுகிய காலப் ப�ாறுப்புகள்
ஒரு இயகக சுழற்சிககுள் அல்லது ஒரு ேருட கொலததிற்குள் தெலுத� எதிரபொரககும் தெலவுகள் நடப்பு 
அல்லது குறுகிய கொலப் தபொறுப்புகள் ஆகும். இேற்றில் ேஙகி வமல்ேலரப்பற்று, கடனீந்வ�ொர, 
தெலுத�ற்குரிய மொற்றுச்சீடடு, தகொடுபட வேணடிய தெலவுகள் மு�லியை உள்்ளடஙகும்.

(இ) நிகழவனடயாப் ப�ாறுப்புகள்
இவேலகப் தபொறுப்புகள் இருப்புநிலலக குறிப்பு �யொரிப்பின்வபொது தபொறுப்புக்ளொக உறுதிப்படுத�ப்படொ�லே 
ஆகும். இவேலக தபொறுப்புகள் நிகழலொம் அல்லது நிகழொமல் இருககலொம். இவேலகப் தபொறுப்புகள், 
�ற்வபொது உறுதியொக இல்லொ� சில குறிப்பிடட நிகழவுகள் நடந்�ொல் மடடுவம தெலுத� வேணடிேரும். 
இல்லலதயனில் தெலுத� வேணடியதில்லல. இவேலகப் தபொறுப்புகள் பின்ேருமொறு:
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• மொற்றுச்சீடடு �ள்ளுபடி தெய்��ொல் ஏற்படட தபொறுப்புகள்
 ேஙகியில் �ள்ளுபடி தெய்யப்படட மொற்றுச்சீடடு தெலுத� வேணடிய நொளில் ஏற்குநரொல் 

மறுககப்படடொல், நிறுேைம் ேஙகிககு தெலுத� வேணடிய தபொறுப்பொகிறைது.

• நீதிமன்றை ேழககு நிலுலேயிைொல் ஏற்படட தபொறுப்பு
 நிலுலேயில் இருந்� நீதிமன்றை ேழககின் தீரப்பு, நிறுேைததிற்கு எதிரொக இருந்�ொல் அது 

நிறுேைததின் உணலமயொை தபொறுப்பொகிறைது.
• மற்தறைொரு நபருககு தகொடுத� உத�ரேொ�ததிைொல் ஏற்படட தபொறுப்பு
 நிறுேைம் மற்தறைொரு நபரின் கடனுககு உத�ரேொ�ம் தகொடுததிருககும் வபொது, அந்� நபர 

�ன்னுலடய கடலை தெலுத� �ேறிைொல், நிறுேைம் தெலுத� வேணடிய தபொறுப்பு ஏற்படுகிறைது. 
மாணவர் குறிப்பு
(i) நிகழேலடயொப் தபொறுப்புகள் இருப்புநிலலக குறிப்பில் கொணபிககப்படுேதில்லல. ஆைொல், 

இவேலகப் தபொறுப்புகள் இருப்பல� அறிே�ற்கொக இருப்புநிலலக குறிப்பின் கீழ அடிககுறிப்பொகக 
கொடடப்படுகிறைது.

(ii) மு�ல்: மு�ல் என்பது நிறுேைதல� நடததுே�ற்கொக உரிலமயொ்ளரொல் ேழஙகப்படட பணம் 
அல்லது பணததின் மதிப்பு ஆகும். தெொததுகள் மற்றும் தபொறுப்புகளுககு உள்்ள வேறுபொடு 
உரிலமயொ்ளர நிதி ஆகும்.

 உரிலமயொ்ளர நிதி= ேழஙகிய மு�ல் + குவிககப்படட இலொபம்
12.6 இருப்�ாயவிறகும் இருப்புநினலக் குறிப்புக்கும் உள்ள நவறு�ாடுகள்
இருப்பொய்விற்கும் இருப்புநிலலக குறிப்புககும் உள்்ள வேறுபொடுகள் பின்ேருமொறு:

அடிப்�னட இருப்�ாயவு இருப்புநினலக் குறிப்பு

1. �ன்லம
இருப்பொய்வு குறிப்பிடட நொளுககுரிய 
வபவரடடுக கணககு இருப்புகளின் படடியல் 
ஆகும்.

இருப்புநிலலக குறிப்பு குறிப்பிடட 
நொ்ளன்லறைய தெொததுகள் மற்றும் 
தபொறுப்புகளின் நிலலலயக கொடடும் 
அறிகலக ஆகும்.

2. வநொககம்
கணககியல் பதிவுகளின் கணககீடடு 
ெரித�ன்லமலய பரிவெொதிகக இருப்பொய்வு 
�யொரிககப்படுகிறைது.  

இருப்புநிலலக குறிப்பு ேணிகததின் 
நிதி நிலலலய அறிந்துதகொள்்ள 
�யொரிககப்படுகிறைது.

3. உள்்ளடககம்
இது ஆள்ெொர, தெொதது மற்றைம் தபயர்ளவுக 
கணககுகள் வபொன்றை அலைததுக கணககு 
இருப்புகளின் த�ொகுப்பொகும்.

இது ஆள்ெொர மற்றும் தெொதது கணககுகளின் 
இறுதி இருப்புகல்ள மடடும் கொடடும் 
அறிகலக ஆகும்.

4. ேடிேலமப்பு இருப்பொய்வு பற்று இருப்பு மற்றும் ேரவு இருப்பு 
பததிகல்ள உள்்ளடககியது. 

அலைதது இைஙகளும் தெொததுகள் மற்றும் 
தபொறுப்புக்ளொக ேலகப்படுத�ப் படடுள்்ளது

5. நிலல இறுதிக கணககுகள் �யொரிககும் முன் 
�யொரிககப்படுகிறைது.

இருப்பொய்வு மற்றும் வியொபொர, 
இலொபநடடக கணககு �யொரித� பின்ைர 
�யொரிககப்படுகிறைது.

6. கொலம் 
இது கொலமுலறைவ�ொறும், அ�ொேது மொ� 
இறுதியில், கொலொணடு மற்றும் அலரயொணடு 
இறுதியில் �யொரிககப்படுகிறைது.

இது தபொதுேொக கணககொணடு இறுதியில் 
�யொரிககப்படுகிறைது..

7. ேரிலெ இருப்பொய்வில் இருப்புகள் ேரிலெப்படி ஒழுஙகுப் 
படுத�ப்படவேணடிய அேசியமில்லல. 

இருப்புநிலலக குறிப்பில் இருப்புகள் 
ேரிலெப்படி ஒழுஙகுப்படுத�ப்படடுள்்ளது

8. கடடொயம் இருப்பொய்வு �யொரிகக வேணடிய கடடொயம் 
இல்லல.

சில �ருணஙகளில் இருப்புநிலலக குறிப்பு 
�யொரிகக வேணடிய கடடொயம் உள்்ளது. 
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மாணவர் குறிப்பு
விைொவில் இருப்பொய்வு �ரப்படவில்லல எனில் மு�லில் இருப்பொய்வு �யொரிகக வேணடும்.  
இருப்பொய்வில் ஏவ�னும் வேறுபொடு இருந்�ொல், அந்� வேறுபொடு ‘அைொமததுக கணககு‘ என்றை 
கணககிற்கு மொற்றைப்படடு இருப்புநிலலக குறிப்பில் கொடடப்படுகிறைது. 
எடுத்துக்காடடு 8

நிரூபனின் இருப்புகளிலிருந்து 2017, டிெம்பர 31 ஆம் நொல்ளய இருப்புநிலலக குறிப்பு �யொரிககவும்.
விவரம் �றறு   ` வரவு  `

தபொறி  மற்றும் இயந்திரம்
நிலம் மற்றும் கடடடம்
அலறைகலன்
லகதரொககம்
ேஙகி வமல்ேலரப்பற்று
கடைொளிகள் மற்றும் கடனீந்வ�ொர
தபறு�ற்குரிய  மற்றும் தெலுத�ற்குரிய மொற்றுச்சீடடு
இறுதிச் ெரககிருப்பு
குறுகிய கொல மு�லீடுகள்
மு�ல்
எடுப்புகள்
நிகர இலொபம்

8,00,000
6,00,000
1,50,000

20,000

3,20,000
1,80,000
2,40,000

1,00,000
4,00,000

80,000

1,30,000

60,000

15,00,000

6,20,000

26,00,000 26,00,000

தீர்வு
நிரூ�னின் ஏடுகளில்

�  2017 டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ானளய இருப்புநினலக் குறிப்பு வ
ப�ாறுப்புகள் ` ` ப�ாத்துகள் ` `

மு�ல்
 கூடடுக:நிகர இலொபம்

 கழிகக: எடுப்புகள்
கடனீந்வ�ொர
தெலுத�ற்குரிய 
மொற்றுச்சீடடு
ேஙகி  வமல்ேலரப் பற்று

15,00,000
  6,20,000
21,20,000
  1,30,000 19,90,000

2,40,000
 

60,000
1,80,000

நிலம் மற்றும் கடடடம்
தபொறி  மற்றும் இயந்திரம்
அலறைகலன்
குறுகிய கொல மு�லீடுகள்
இறுதிச் ெரககிருப்பு
கடைொளிகள்
தபறு�ற்குரிய மொற்றுச்சீடடு
லகதரொககம்

6,00,000
8,00,000
1,50,000

80,000
4,00,000
3,20,000
1,00,000

20,000

24,70,000 24,70,000

எடுத்துக்காடடு 9
பின்ேரும் ெரண என்பேரின் இருப்பொய்விலிருந்து  2017, டிெம்பர 31 ஆம் நொவ்ளொடு முடிேலடயும் 
ஆணடிற்குரிய வியொபொர இலொப நடடக கணகலகயும் அந்நொல்ளய இருப்புநிலலக குறிப்லபயும்  
�யொரிககவும்.
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31.12.2017 அன்லறைய இறுதிச்ெரககிருப்பு ` 2,50,000 என்று மதிப்பிடப்படடது.
�றறு இருப்பு ` வரவு இருப்பு `

ெரககிருப்பு (1.1.2017)
தகொள்மு�ல்
உள்தூககுக கூலி
கூலி
ெம்ப்ளம்
பழுதுபொரப்புச் தெல்வுகள்
ேொடலகயும், ேரியும் 
லகதரொககம் 
நிலம்
எடுப்புகள்
ேஙகி லேப்புகள் 

2,00,000
7,50,000

75,000
3,65,000
1,20,000

பற்பல கடனீந்வ�ொர
தகொள்மு�ல் திருப்பம்
விற்பலை
தபற்றை கழிவு
மு�ல்

12,000
30,000

10,20,000
53,000

33,00,000

12,000
2,80,000

97,000
21,50,000

1,66,000
2,00,000

44,15,000 44,15,000

தீர்வு �ரணின் ஏடுகளில்
�  2017, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிவனடயும் ஆண்டிறகுரிய வியா�ார இலா� �டடக் கணக்கு வ

விவரம் ` ` விவரம் ` `

த�ொடககச் ெரககிருப்பு
தகொள்மு�ல்
 கழிகக: தகொள்மு�ல்       
  திருப்பம்
உள்தூககுக கூலி
கூலி

தமொத� நடடம் கீ/தகொ
ெம்ப்ளம்
பழுதுபொரப்புச் தெலவுகள்
ேொடலகயும், ேரியும்

7,50,000
    

30,000

2,00,000

 
7,20,000

75,000
   3,65,000
 13,60,000

90,000
1,20,000

12,000
2,80,000

விற்பலை
இறுதிச் ெரககிருப்பு  
தமொத� நடடம் கீ/ இ

தபற்றை கழிவு
நிகர நடடம் (மு�ல் கணககிற்கு   
      மொற்றைப்படடது)

10,20,000
2,50,000

90,000

 13,60,000
53,000

4,49,000

5,02,000 5,02,000

2017, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ானளய இருப்புநினலக்  குறிப்பு
ப�ாறுப்புகள் ` ` ப�ாத்துகள் ` `

மு�ல்
கழிகக : நிகர  நடடம்

கழிகக: எடுப்புகள்
 பற்பல கடனீந்வ�ொர

33,00,000
  4,49,000
28,51,000

1,66,000 26,85,000
12,000

நிலம்
இறுதிச் ெரககிருப்பு  
ேஙகி லேப்புகள்
லகதரொககம்

21,50,000
2,50,000
2,00,000

97,000

26,97,000 26,97,000
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மாணவர் குறிப்பு:
வியொபொரக கணககு, மற்றும் இலொப நடடக கணககு ஆகிய இரணடும் வெரதது �யொரிககப்படடிருககிறைது.  
மு�ல் பகுதி வியொபொரக கணககு, மற்றும் இரணடொேது பகுதி இலொப நடடக கணககு ஆகும்.

நினைவில் பகாள்ள நவண்டியனவ
• வியொபொர மற்றும் இலொபநடடக கணககு தபயர்ளவுக கணககின் இயல்பிலை உலடயது.  எைவே 

இந்� கணகலக �யொரிககும்வபொது தபயர்ளவுக கணககு விதி பின்பற்றைப்படுகிறைது. 
• வியொபொரககணககின் பற்றுப்பககததில் அலைதது வநரடிச் தெலவுகள் மற்றும் த�ொடககச் 

ெரககிருப்பு கொணபிககப்படுகின்றைை.
• வநரடிச் தெலவுகள், ேொஙகிய ெரககுகளின் தகொள்மு�ல் விலல, ெரககுகல்ள ேணிக ே்ளொகம் 

அல்லது கிடஙகிற்கு தகொணடு ேர ஆகும் தெலவுகள், ெரககுகல்ள விற்பலைககு �யொரொை 
நிலலககு தகொணடு ேர ஆகும் பிறை தெலவுகல்ள உள்்ளடககியது. 

• வியொபொரக கணககின் ேரவுப் பககததில் அ�ொேது விற்பலை மற்றும் இறுதிச் ெரககிருப்பு 
கொணபிககப்படுகின்றைை.

• இலொப நடடக கணககின் பற்றுப்பககததில் மலறைமுகச் தெலவுகள் மற்றும் நடடஙகள் 
கொணபிககப்படுகின்றைை.

• இலொப நடடக கணககின் ேரவுப்பககததில் மலறைமுக ேருமொைஙகள் மற்றும் ஆ�ொயஙகள் இடம் 
தபறுகின்றைை.

• மலறைமுகச் தெலவுகள் என்பது, அலுேலக, நிரேொக, விற்பலை மற்றும் ேழஙகல் தெலவுகள் ஆகும்.
• மலறைமுக ேருமொைஙகள் அல்லது ஆ�ொயஙகள்  ேணிக நிறுேைததின் தெயல்பொடுகளுககு 

வநரடித த�ொடரபு இல்லொ� ேருமொைஙகளும் அல்லது ஆ�ொயஙகளும் ஆகும்.  எடுததுககொடடு:  
ேஙகி லேப்புகளிலிருந்து தபறைப்படட ேடடி.

• இருப்புநிலலக குறிப்பு என்பது ஒரு அறிகலக, கணககல்ல இ�ன் இடது பககததில் மு�ல் உடபடட 
தபொறுப்புகள் மற்றும் ேலது பககததில் தெொததுகள் இடம் தபறுகின்றைை.

• தெொததுகள் ேணிக நிறுேைததிற்கு தெொந்�மொை ே்ளஙக்ளொகும். தபொறுப்புகள் ேணிகததின் 
மீது வகொரப்படட உரிலமகள் அல்லது ேணிகம் தேளியொடகள் மற்றும் உரிலமயொ்ளரகளுககு �ர 
வேணடிய த�ொலகலய குறிககிறைது.

சுய ஆயவு விைாக்கள்
I  �ரியாை வினடனயத் நதர்வு ப�யயவும்
1. இறுதிச் ெரககிருப்பு என்பது ஓர________________

(அ)  நிலலயொை தெொதது (ஆ) நடப்புச் தெொதது
(இ)  கற்பலைச் தெொதது (ஈ) புலைொகொச் தெொதது

2. இருப்புநிலலக குறிப்பு என்பது _____________
(அ)  ஓர கணககு 
(ஆ) ஓர அறிகலக
(இ)  ஓர அறிகலகயுமில்லல, ஓர கணககுமில்லல
(ஈ)  வமல் கூறியேற்றில் எதுவுமில்லல

3. ேணிகததின் நிகர இலொபம்   __________ அதிகரிககும் 
(அ)  எடுப்புகல்ள (ஆ) தபறு�ல்கல்ள
(இ)  தபொறுப்புகல்ள (ஈ) மு�லிலை

4. உள்தூககுக கூலி எதில் கொணபிககப்படும்?
(அ)  வியொபொரக கணககில் (ஆ) இலொப நடடக கணககில்
(இ)  கடன் பககததில் (ஈ) தெொதது பககததில்
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5. ேஙகி வமல்ேலரப்பற்று எதில் கொணபிககப்படும்?
(அ)  வியொபொரக கணககில் (ஆ) இலொப நடடக கணககில்
(இ)  கடன் பககததில் (ஈ) தெொதது பககததில்

6. இருப்புநிலலக குறிப்பு ேணிகததின் __________ கொணபிககிறைது.
(அ)  இலொபததிலை (ஆ) நிதி நிலலயிலை 
(இ)  விற்பலைலய (ஈ) தகொள்மு�லல

7. இருப்பொய்வில் கொணப்படும் எடுப்புகள்
(அ)  தகொள்மு�வலொடு கூடடப்படும் (ஆ) தகொள்மு�லிலிருந்து கழிககப்படும்
(இ)  மு�வலொடு கூடடப்படும் (ஈ) மு�லிலிருந்து கழிககப்படும்

8. இருப்பொய்வில் வ�ொன்றும் ெம்ப்ளம் எஙகு கொணபிககப்படும்?
(அ)  வியொபொரக கணககின் பற்று பககம்
(ஆ) இலொப நடடக கணககின் பற்று பககம்
(இ)  இருப்புநிலலக குறிப்பின் தபொறுப்புகள் பககம்
(ஈ)  இருப்புநிலலக குறிப்பின் தெொததுகள் பககம்

9. பின்ேருேைேற்றில் எது நடப்புச் தெொததுகளில் வெரொ�து?
(அ)  தரொககம் (ஆ) ெரககிருப்பு
(இ)  அலறைகலன் (ஈ) முன்கூடடிச் தெலுததிய தெலவு

10. நற்தபயர எவேொறு ேலகப்படுத�ப்படுகிறைது?
(அ)  ஓர நடப்புச் தெொதது (ஆ) ஓர நீரலமச் தெொதது
(இ)  புலைொகும் தெொதது (ஈ) புலைொகொச் தெொதது

வினட
1 (ஆ) 2 (ஆ) 3 (ஈ) 4 (அ) 5 (இ) 6 (ஆ) 7 (ஈ) 8 (ஆ) 9 (இ) 10 (ஈ)

II மிகக் குறுகிய விைாக்கள்
1. வியொபொரக கணககு பற்றி குறிப்தபழுதுக.
2. பயன் தீரும் தெொததுகள் என்றைொல் என்ை?
3. நிலலச் தெொததுகள் என்றைொல் என்ை?
4. தகொள்மு�ல் திருப்பம் என்றைொல் என்ை?
5. ஏவ�னும் இரணடு வநரடிச் தெலவுகள் மற்றும் மலறைமுகச் தெலவுகல்ள குறிப்பிடுக.
6. இருப்பொய்விற்கும் இருப்புநிலலக குறிப்பிற்கும் இலடவய உள்்ள ஏவ�னும் இரணடு 

வேற்றுலமகல்ள எழுதுக.
7. வியொபொரக கணககு �யொரிப்ப�ன் வநொககஙகள் யொலே?
8. இலொப நடடக கணககு �யொரித�லின் வ�லே என்ை?

III குறுகிய விைாக்கள்
1. இறுதிக கணககுகள் என்றைொல் என்ை? அ�ன் பகுதிகள் யொலே?
2. இறுதிப் பதிவுகள் என்றைொல் என்ை? அலே ஏன் பதிவு தெய்யப்படுகின்றைை?
3. தமொத� இலொபம் மற்றும் நிகர இலொபம் என்றைொல் என்ை?
4. “இருப்பு நிலலக குறிப்பு ஓர கணககல்ல” – வி்ளககுக
5. இருப்பு நிலலக குறிப்பு �யொரித�லின் நன்லமகள் யொலே?
6. தெொததுகள் மற்றும் தபொறுப்புகல்ள குழுப்படுதது�ல் மற்றும் ஒழுஙகுப்படுதது�ல் என்றைொல் 

என்ை?
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IV  �யிறசிக் கணக்குகள்
1. ெஞ்ெயின் ஏடுகளில் 31, டிெம்பர 2017ம் ஆணடிற்கொை வியொபொரக கணககிலை �யொரிககவும்.

விவரம் ` விவரம் `
த�ொடககச் ெரககிருப்பு
விற்பலை 
விற்பலைத திருப்பம் 

570
26,200

60

தகொள்மு�ல்
தகொள்மு�ல் திருப்பம் 
இறுதிச் ெரககிருப்பு 

15,800
90

860
(வினட: தமொத� இலொபம்: ` 10,720)

2. ெரேணனின் ஏடுகளிலிருந்து எடுககப்படட விேரஙகள் மூலம், டிெம்பர 31, 2017 ஆம் 
ஆணடிற்கொை தமொத� இலொபததிலை கணககிடவும்.

விவரம் ` விவரம் `

த�ொடககச் ெரககிருப்பு
வநரடிச் தெலவுகள்
இறுதிச் ெரககிருப்பு

1,50,000
8,000

25,000

ஆணடிற்கொை நிகர விற்பலை 
ஆணடிற்கொை நிகர தகொள்மு�ல்

4,00,000
1,50,000

(வினட: தமொத� இலொபம்: ` 1,17,000)
3. கீழககொணும் விேரஙகளிலிருந்து 31, மொரச்  2018 ஆம் ஆணடிற்கொை வியொபொரக கணககிலை 

�யொரிககவும்.
விவரம் ` விவரம் `

த�ொடககச் ெரககிருப்பு
தகொள்மு�ல்
விற்பலை
கூலி
தேளிததிருப்பம்

2,500
27,000
40,000

2,500
5,200

உள் திருப்பம்
நிலககரி மற்றும் எரிேொயு
உள்தூககுக கூலி
இறுதிச் ெரககிருப்பு

7,000
3,300
2,600
5,200

(வினட: தமொத� இலொபம்: ` 5,500)
4. விகடரின் ஏடுகளிலிருந்து எடுககப்படட கீழககணட விேரஙகளிலிருந்து 31, டிெம்பர 2017 ஆம் 

ஆணடிற்கொை வியொபொரக கணககிலை �யொரிககவும்.
விவரம் ` விவரம் `

ெரிகடடப்படட தகொள்மு�ல் 
விற்பலை
ெரககு தகொள்மு�லுககொை       
 உரிலமதத�ொலக
ெரககு தகொள்மு�லுககொை        
 நகர நுலழவு ேரி
ெரககு உற்பததிககொை அடகக விலல

80,000
90,000

 
4,000 

2,000
5,000

இறுதிச் ெரககிருப்பு
உள்தூககுக கூலி
ெரககு தகொள்மு�லுககொை 
    இறைககுமதி ேரி
தகொள்மு�ல் மீ�ொை கப்பல்துலறைச் தெலவுகள்

7,000
3,000

 
6,000
5,000

(வினட: தமொத� நடடம்: ` 15,000)
(குறிப்பு: ெரிகடடப்படட தகொள்மு�ல் தகொடுககப்படடிருந்�ொல் இறுதிச் ெரககிருப்பு வியொபொரக கணககில் 

கொணபிககப்படமொடடொது)

5. கீழககணட விேரஙகளிலிருந்து  ெரககு விற்பலைககொை அடககததிலை கணககிடவும்.
விவரம் ` விவரம் `

த�ொடககச் ெரககிருப்பு
தகொள்மு�ல்
வநரடிச் தெலவுகள்

10,000
 80,000

7,000

மலறைமுகச் தெலவுகள்
இறுதிச் ெரககிருப்பு

5,000
15,000

(வினட: ெரககு விற்பலைககொை அடககம்: ` 82.000)
(குறிப்பு: ெரககு விற்பலைககொை அடககததில் மலறைமுக தெலவுகள் வெரொது)
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6. கீழககொணும் விேரஙகளிலிருந்து விற்பலைத த�ொலகலய கணககிடவும்.
விவரம் ` விவரம் `

த�ொடககச்  ெரககிருப்பு
நிகர தகொள்மு�ல்

30,000
 2,00,000

இறுதிச் ெரககிருப்பு
விற்பலையில் தமொத� இலொப விகி�ம்

20,000
30%

(வினட: விற்பலை `  3,00,000)
7. கீழககொணும் விேரஙகளிலிருந்து இலொப நடடக கணககிலை �யொரிககவும்.

விவரம் ` விவரம் `

தமொத�ம் இலொபம்
அலுேலக ேொடலக
அலுேலக தெொததுகள் மீ�ொை 
வ�ய்மொைம்
�ள்ளுபடி தகொடுத�து
வி்ளம்பரம்
�ணிகலகக கடடணம் 

50,000
10,000

 
8,000

12,000
4,000
1,000

ேடடி தபற்றைது
�ள்ளுபடி தபற்றைது
தேளிதூககுக கூலி
அலுேலக கடடடம் மீ�ொை கொப்பீடு
தபொதுச்  தெலவுகள்
உள் ஏற்றிச் தெல் தெலவு

2,000
3,000
2,500
3,500
3,000
1,000

(வினட: நிகர இலொபம்: ` 11,000) 
(குறிப்பு: உள் ஏற்றிச் தெல் தெலவு, வநரடிச் தெலவு என்ப�ொல் இலொப நடடக கணககில் இடம் தபறைொது)
8.  கீழககொணும் விேரஙகளிலிருந்து டிெம்பர 31, 2016 ஆம் ஆணடிற்கொை இலொப நடடக 

கணககிலை �யொரிககவும்.
விவரம் ` விவரம் `

தமொத� நடடம் 
விற்பலை வமம்பொடடிற்கொை      
   தெலவுகள் 
ேழஙகல் தெலவுகள்
அளித� கழிவு
கடன் மீ�ொை ேடடி தெலுததியது
கடடுமச் தெலவுகள் (விற்பலை மீது)
பஙகொ�ொயம் தபற்றைது

60,000
 

5,000
15,000

7,000
5,000
4,000
3,000

அச்சு மற்றும் எழுது தபொருள்  
   (அலுேலகம்)
ெடடச் தெலவுகள்
ேொரொககடன்
வ�ய்மொைம்
ேொடலக தபற்றைது
கொப்பீடடிற்கு உடபடொ�, தீயிைொல்
   ஏற்படட நடடம் 

2,000
 

5,000
1,000
2,000
4,000

 
3,000

(வினட: நிகர நடடம்: ` 1,02,000)

9.  கவணஷ் என்பேரின் ஏடுகளிலிருந்து எடுககப்படட பின்ேரும் இருப்புகளிலிருந்து, வியொபொர 
இலொப நடடக கணககு �யொரிககவும்.

விவரம் ` விவரம் `

 ெரககிருப்பு (01.01.2017)
 தகொள்மு�ல்
 விற்பலை 
தகொள்மு�ல் மீ�ொை தெலவுகள்
நிதிெொர தெலவுகள் தெலுததியது 
விற்பலை மீ�ொை தெலவுகள்

8,000
22,000
42,000

2,500
3,500
1,000

ேொரொககடன்
வியொபொரச் தெலவுகள்
அளித� �ள்ளுபடி 
கழிவு தகொடுத�து
விற்பலைச் தெலவுகள் 
அலுேலக ேொகைஙகள் மீ�ொை
   பழுதுபொரப்புச் தெலவுகள்

1,200
1,200

600
1,100

600
 

600

2017 டிெம்பர 31 அன்லறைய இறுதிச் ெரககிருப்பின் மதிப்பு ` 4,500
(வினட: தமொத� இலொபம்: ` 14,000; நிகர இலொபம்: ` 4,200)
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10. பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து பிரகதீஷ் என்பேரின் 2017, டிெம்பர 31 ஆம் நொல்ளய            
இருப்புநிலலக குறிப்பு �யொரிககவும்.

விவரம் ` விவரம் `

மு�ல் 
கடைொளிகள்
எடுப்புகள்

80,000
12,800

8,800

லக தரொககம்
நிகர இலொபம்
இயந்திரம்

20,000
4,800

43,200
(வினட:  இருப்புநிலலக குறிப்பு தமொத�ம் `  76,000)

11. கீழககொணும் �கேல்களிலிருந்து ரொமசுந்�ரி என்பேரின் ஏடுகளில் 2017, டிெம்பர 31 ஆம் 
நொவ்ளொடு முடிேலடயும் ஆணடிற்குரிய வியொபர இலொப நடடக கணகலகயும் அந்நொல்ளய        
இருப்புநிலலக குறிப்லபயும் �யொரிககவும்.

விவரம் ` விவரம் `
த�ொடககச் ெரககிருப்பு 
கூலி
இறுதிச் ெரககிருப்பு
தபற்றை �ள்ளுபடி
இயந்திரம்
கடனீந்வ�ொர

2,500
2,700
4,000
2,500

52,000
8,000

விற்பலை
தகொள்மு�ல்
ெம்ப்ளம்
மு�ல்
ேஙகி தரொககம்

7,000
3,300
2,600

52,000
6,400

(வினட:  தமொத� இலொபம் : ` 2,500 ; நிகர இலொபம் : ` 2,400; 
இருப்புநிலலக குறிப்பு தமொத�ம் ` 62,400)

12.  2018, மொரச் 31 ஆம் நொ்ளன்று தடரி என்றை வியொபொரியின் ஏடுகளிலிருந்து எடுககப்படட பின்ேரும்  
இருப்புகளிலிருந்து வியொபொர இலொப நடடக கணககு மற்றும் இருப்பு நிலலக குறிப்பு �யொரிககவும்.

�றறு இருப்பு ` வரவு இருப்பு `

ெரககிருப்பு
தரொககம்
ேஙகி
உள்ஏற்றிச் தெல் தெலவு
தகொள்மு�ல்
எடுப்புகள்
கூலி
இயந்திரம்
கடைொளிகள்
அலுேலக அஞ்ெல் தெலவுகள்
பல்ேலகச் தெலவுகள்
ேொடலக தகொடுத�து
அலறைகலன்

10,000
2,500
5,000

750
95,000

4,500
27,500
50,000
13,500

150
850

2,500
17,250

விற்பலை
கடனீந்வ�ொர
தெலுத�ற்குரிய மொற்றுச்சீடடு
 மு�ல்

1,22,500
5,000
2,000

1,00,000

2,29,500 2,29,500
இறுதிச் ெரககிருப்பு (31.3.2018) ` 8,000

(வினட:  தமொத� நடடம் : ` 2,750 ;  நிகர நடடம் : `  6,250;  
இருப்புநிலலக குறிப்பு தமொத�ம் :  `  96,250)

இயகக இலொபம் என்பது ேணிக நிறுேைததின் ேழககமொை இயகக 
நடேடிகலககளின் மூலம் ஈடடும் இலொபம் ஆகும். இயகக ேருேொய்ககும், இயகக 
அடககவிலலககும் உள்்ள வேறுபொடு இயகக இலொபம் எைப்படும்.
இயகக இலொபம்  =  இயகக ேருேொய் – இயகக அடககவிலல

 =  நிகர விற்பலை – (விற்றை தபொருளின் அடககவிலல + இ�ர இயககச் தெலவுகள்)

c§fS¡F¤c§fS¡F¤
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 =  நிகரவிற்பலை - (விற்றை தபொருளின் அடககவிலல + அலுேலக மற்றும் நிரேொகச் 
தெலவுகள் + விற்பலை மற்றும் ேழஙகல் தெலவுகள்)

இயகக இலொபம் ேடடி மற்றும் ேரி தெலுததுே�ற்கு முன் உள்்ள ேருமொைம் (EBIT) எைவும் 
அலழககப்படுகிறைது.
இயகக நடேடிகலககள் ஒரு ேணிக நிறுேைததின் ெொ�ொரண அல்லது முககிய நடேடிகலககள் 
த�ொடரபொைது. இயகக ேருேொய் என்பது ேணிகததில் ேழககமொை வபொககில் ஈடடும் ேருேொலயக 
குறிககிறைது. அல�ப்வபொல இயககச்தெலவு என்பது ஒரு ேணிக நிறுேைததில் ெொ�ொரணமொை 
வபொககில் வமற்தகொள்ளும் தெலவிலைக குறிககிறைது.
இயகக அடககவிலல, விற்றை தபொருளின் அடககவிலல மற்றும்  மலறைமுக இயககச் தெலவுக்ளொை 
அலுேலக மற்றும் நிரேொகச் தெலவுகள், விற்பலை மற்றும் ேழஙகல் தெலவுகள் வபொன்றை மலறைமுகச் 
தெலவுகல்ள உள்்ளடககியது. ஆைொல் கடன்மீது ேடடி, பஙகொ�ொயம் வபொன்றை நிதிெொர தெலவிைம் 
மற்றும் ேருேொயிைம் இதில் வெரககப்படுேதில்லல.

அபிைவ என்பேர பொல் தபொருடகள் விற்பலை தெய்யும் சிறிய கலட ஒன்லறைத 
த�ொடஙகிைொர. அேர உரிய கணகவகடுகல்ளப் பரொமரிகக விரும்பிைொர. 
ஆைொல், அேருககு கணககியல் குறித� புரி�ல் மிகக குலறைேொகவே இருந்�து. 

அேர தகொள்மு�ல் ஏடு, விற்பலை ஏடு மற்றும் தரொகக ஏடு மு�லிய மூன்று ஏடுகல்ள மடடுவம 
பரொமரிதது ேந்�ொர. அேர சில பொல்பணலணப் தபொருடகல்ளயும் அேற்லறைப் பொதுகொப்ப�ற்கு 
குளிரெொ�ைப்தபடடி ஒன்லறையும் ேொஙகி அ�ற்கொை த�ொலகலய கொவெொலல மூலம் தெலுததிைொர.  
ஆைொல், இந்நடேடிகலககள் தகொள்மு�ல் ஏடடில் பதிவு தெய்யப்படடது. அேர வபொககுேரததுச் 
தெலவுககொகவும் மற்றும் ெரககுகல்ள ேணடியிலிருந்து இறைககியேருககு சிறிது பணமும் 
தெலேழித�ொர. இந்நடேடிகலககல்ள தரொகக ஏடடில் பதிவு தெய்�ொர.
அடுத� சில ேொரஙகளுககு தரொககம் மற்றும் கடன் ஆகிய இரணடு அடிப்பலடயிலும் விற்பலை 
தெய்�ொர. ஆைொல் அலைதது விற்பலையும் விற்பலை புத�கததில் பதிவு தெய்�ொர. அந்� மொ� 
நடுவில் தெொந்�  உபவயொகததிற்கொக அேருககு சிறிது பணம் வ�லேப்படடது. அ�ற்கொக, அேர 
ேணிகததிலிருந்து பணம் எடுத�ொர. ஆைொல். அல� குறித� ஏடுகளில் பதிவு தெய்யவில்லல. 
இப்வபொது பின்ேருேை குறிதது விேொதிககவும்
• அபிைவிற்கு கணககொ்ளர உ�வி வ�லே எை நிலைககிறீரக்ளொ? ஏன் அவேொறு 

நிலைககிறீரகள்?
• அேர வபொதுமொை கணகவகடுகல்ளப் பரொமரிதது ேருகின்றைொரொ?
• என்ை ேலகயொை மற்றை கணகவகடுகல்ள அேர பரொமரிகக வேணடும் எை நிலைககிறீரகள்?
• அேர குளிரெொ�ைப்தபடடி ேொஙகிய நடேடிகலகலய, தகொள்மு�ல் ஏடடில் பதிவு தெய்�ொதரனில் 

இலொபததில் ஏற்படும் வில்ளவு என்ை?
• தெொந்� உபவயொகததிற்கு பணம் எடுத�து பதிவு தெய்ய வேணடிய முககியமொை ஒன்றைொ? இது 

இறுதி கணககுகல்ளப் பொதிககுமொ?
• இந்� சூழநிலலககுத த�ொடரபொை கணககியல் வகொடபொடுகள் சிலேற்லறை கணடறியவும்.

நிகழேொய்வு

பதாடர் ஆயவிறகு
இறுதி கணககுகள் �யொரிககும் முலறை எல்லொ ேணிக அலமப்பிற்கும் ஒவர �ன்லமயுலடய�ொ? 
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13.1 அறிமுகம்
13.2 சரிககட்டுப் பதிவுகள் மற்றும் 

சரிககட்டுதலகளுகககான கணககியல 
முறை

13.3 சரிககட்டுப் பதிவுகள் மற்றும் 
சரிககட்டுதலகளுகககான கணககியல 
முறையின் ததகாகுப்பு

13.4 சரிககட்டுதலகளுடன் இறுதிக 
கணககுகள்

ப�ொருளடக்கம்

 ்கற்றல் ந�ொக்கங்கள்
மகாணவரகள்
• சரிககட்டுதலகளுகககான கணககியல  

முறையிறனப் புரிந்து தககாள்ளுதல.
• சரிககட்டுப் பதிவுகறைத் தருதல
• சரிககட்டுதலகளுடன் கூடிய இறுதிக 

கணககுகறைத் தயகாரித்தல

 

தனியகாள் வணிகரின் இறுதிக   
கணககுகள்-II கற்பதற்கு முன் 
கீழககணடவற்றை நிறனவு கூை 
வவணடும்:
• இறுதிக கணககுகள்
• வருவகாய் தீரவுக வககாட்பகாடு
• தபகாருத்துறகக வககாட்பகாடு
• நிகழவுத் தீரவுக வககாட்பகாடு
• கணககியல ககாலக வககாட்பகாடு

பெரிந்து ப்கொள்ள நேண்டிய  
முககிய ப�ொற்கள்

• சரிககட்டுப் பதிவுகள்
• தககாடுபட வவணடிய தசலவுகள்
• முன்கூட்டிச் தசலுத்திய தசலவுகள்
• ஈட்டிய வருமகானம்
• முன் கூட்டிப் தபற்ை  வருமகானம்
• வகாரகாககடன்
• வகாரகா மற்றும் ஐயககடன் ஒதுககு
• கடனகாளிகள் மீதகான தள்ளுபடி 

ஒதுககு

நினைவு கூ்ற நேண்டிய 
்கருத்து்கள்

அலகு 13

ெனியொள் ேணி்கரின்  இறுதிக ்கணககு்கள்-II
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13.1 அறிமு்கம்

 மொணேர் ப�யல்�ொடு
சிந்ெனைககு: ஒரு வியகாபகாரி தனது வணிகத்திற்ககாக ஒரு கட்டடத்றத வகாடறகககு எடுத்து, 
அதற்கு ஒவதவகாரு மகாதமும் ` 5,000 வகாடறக தககாடுககிைகார. அவரது கணககு ஒவதவகாரு 
ஆணடும் டிசம்பர 31 அன்று முடிவறடகிைது.  ஜனவரி 1, 2017 முதல  டிசம்பர 31, 2017 வறர, 
அவர தசலுத்திய தமகாத்த வகாடறக ` 40,000 ஆகும். அவர, வருமகான அறிகறகயில எவவைவு 
வகாடறகறய  தன்னுறடய தசலவகாகக  ககாட்டுவகார என்று உஙகைகால சிந்திகக முடிகிைதகா?

இறுதிக  கணககுகளின் முதன்றமப் பணியகானது ஒரு குறிப்பிட்ட ககாலத்தில ததகாழிலின் உணறமயகான 
மற்றும் நியகாயமகான இலகாபத்தன்றம மற்றும் நிதிநிறல ஆகியவற்றை தவளிகககாட்டுவதகாகும்.   
இருப்பகாய்வில வதகான்ைககூடிய, ஒரு குறிப்பிட்ட கணககியல ககாலத்தின் முழுறமககுமகான வபவரட்டுக 
கணககுகளின் இருப்புகறை அடிப்பறடயகாகக  தககாணடு இறுதிக கணககுகள் தயகாரிககப்படுகின்ைன.   
இறுதிக கணககுகறை தயகாரிககும் தபகாழுது முழுறமயகான ஒரு கணககியல ககாலத்திற்குரிய 
தசலவுகறையும் வருமகானஙகறையும் கணககில எடுத்துக தககாள்ை வவணடும்.
சில வேரஙகளில, அககணகககாணடிற்குரிய குறிப்பிட்ட தசலவினஙகள் தசய்யப்பட்டிருககலகாம்.  ஆனகால, 
தசலுத்தப்படகாமல நிலுறவயகாக இருககும். மற்றும் குறிப்பிட்ட வருமகானஙகள் ஈட்டி இருககலகாம். 
ஆனகால, இதுவறர  தபைகாமல நிலுறவயில இருககும். அதுவபகால, இககணகககாணடில தசலவுகள் 
அலலது வருமகானஙகள் தசய்யப்பட்டிருககலகாம் அலலது தபைப்பட்டிருககலகாம். ஆனகால, அறவ அடுத்த 
ஆணடுககு உரியனறவயகாக இருககும். இந்ேடவடிகறககள் சரி தசய்யப்பட்டு, ஒரு கணகககாணடின் 
இறுதியில தயகாரிககப்படும் இறுதிக கணககுகளில சரியகான ததகாறககள் ககாணபிககப்பட வவணடும். 
இறுதிச் சரககிருப்பு வபகான்ை சில ேடவடிகறககள், அககணகககாணடின் இறுதியில, வபவரட்டுக 
கணககுகறை இருப்புக கட்டியதற்கு பிைகு மதிப்பிட்டு இருககலகாம். அறவ நிதிநிறல அறிகறககளில 
வசரககப்பட்டிருந்தகால தகான், அறவ உணறமயகான மற்றும் சரியகான இலகாபத்தன்றம  மற்றும் 
நிதிநிறலறயக ககாட்டும். இருப்பகாய்வு தயகாரிககப்பட்ட பின்பு, இதுவபகான்ை ேடவடிகறககறை  
குறிப்வபட்டுப் பதிவின் மூலமகாக சரிககட்டப்படுதல மிகவும் அவசியமகாகிைது.  இறவவய ‘சரிககட்டுப்்  
பதிவுகள்‘ எனப்படுகின்ைன. இந்தச் சரிககட்டுதலகளின் பற்று மற்றும் வரவு ஆகிய இருத்தன்றமகளும் 
இறுதிக கணககுகள் தயகாரிககும் வபகாது பதியப்பட வவணடும்.
13.1.1  இறுதிக்கணககு்கள் ெயொரிககும் ந�ொது  �ரிக்கட்டுெல்்கள் ப�யெேற்கொை அடிப�னடக 

ந்கொட்�ொடு 
சரிககட்டுதலகளுடன் வசரத்து இறுதிக கணககுகறைத் தயகாரிககும் வபகாது கறடபிடிகக வவணடிய 
முககியமகான வககாட்பகாடு பின்வருமகாறு:
ப�ொருத்துன்கக ந்கொட்�ொடு
 ஒரு ஆணடில தபைப்பட்ட வருமகானத்றத அந்த ஆணடின் தசலவுகவைகாடு ஒப்பிட்டுப் பகாரப்பது 

இகவககாட்பகாட்டின் முககியத்துவம் ஆகும்.
13.2 �ரிக்கட்டுப �திவு்கள் மறறும் �ரிக்கட்டுெல்்களுக்கொை ்கணககியல் முன்ற
13.2.1 �ரிக்கட்டுப�திவின் ப�ொருள்
தககாடுபடவவணடிய தசலவினஙகள், முன்கூட்டிச் தசலுத்திய தசலவினஙகள், தபைவவணடிய 
வருமகானஙகள் மற்றும் முன்கூட்டிப் தபற்ை வருமகானஙகள் வபகான்ை இருபகாய்வில அககணகககாணடின் 
இறுதியில எடுத்துக தககாள்ைப்படகாத ேடவடிகறககளுகககாக தசய்யப்படும் குறிப்வபட்டுப் பதிவவ 
சரிககட்டுப் பதிவு எனப்படும்.
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13.2.2 �ரிக்கட்டுப �திவு்களின் ந�ொக்கங்கள்
சரிககட்டுப் பதிவுகள் தசய்வதின் முககிய வேகாககம் என்னதவன்ைகால, ேடப்பு ஆணடு வருமகானத்துடன், 
அந்த வருமகானத்றத ஈட்ட வமற்தககாள்ளும் தசலவுகறை தபகாருத்திப் பகாரப்பதகாகும். அதன் பிை 
வேகாககஙகைகாவன:
(i) உணறமயகான மற்றும் வேரறமயகான இலகாபத்தன்றமறய ககாட்டுவது.
(ii) உணறமயகான மற்றும் வேரறமயகான நிதிநிறலறயக ககாட்டுவது.
13.2.3 �ரிக்கட்டுப �திவு்களின் நெனே்கள்
கீழககணட ககாரணஙகளுகககாக சரிககட்டுப் பதிவுகள் தசய்ய வவணடிய வதறவ எழுகிைது:

(i) இருப்பகாய்வில இடம் தபைகாமல விடுபட்ட இறுதிச் சரககிருப்பு, முதல மீது வட்டி, எடுப்புகள் மீது 
வட்டி வபகான்ைவற்றைப் பதிவது.

(ii) தககாடுபட வவணடிய தசலவுகறையும், முன் கூட்டிச் தசலுத்திய தசலவுகறையும், கணககுகளில 
தககாணடு வருவது

(iii) தபைவவணடிய வருமகானஙகறையும், முன் கூட்டிப் தபற்ை வருமகானஙகறையும் கணககில 
தககாணடு வருவது.

(iv) ககாப்புகள் மற்றும் ஒதுககுகறை உருவகாககுவது.
13.2.4 �ரிக்கட்டுெல்்களும் �ரிக்கட்டுப �திவு்களும் 
இறுதிக கணககுகள் தயகாரிககப்படும் தபகாழுது தசய்ய வவணடிய தபகாதுவகான சரிககட்டுதலகளும் 
மற்றும் சரிககட்டுப் பதிவுகளும் கீவே தரப்பட்டுள்ைன.

 (i) இறுதிச் சரககிருப்பு  (ix) முதலீடுகள் மீது வட்டி
 (ii) தககாடுபட வவணடிய தசலவுகள்  (x) வதய்மகானம்
 (iii) முன்கூட்டிச் தசலுத்திய தசலவுகள்  (xi) வகாரகாககடன் 
 (iv) கூடியுள்ை வருமகானஙகள்  (xii) வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு
 (v) முன்கூட்டிப் தபற்ை வருமகானஙகள்  (xiii) கடனகாளிகள் மீதகான தள்ளுபடி ஒதுககு
 (vi) முதல மீது வட்டி  (xiv) வருமகானவரி தசலுத்தியது
 (vii) எடுப்புகள் மீது வட்டி  (xv) வமலகாைருககுரிய கழிவு
 (viii) கடன் மீது வட்டி

(i) இறுதிச் �ரககிருபபு
கணகககாணடு இறுதியில வணிகத்தில விற்ககாமல உள்ை சரககுகளின் இருப்பு இறுதிச் சரககிருப்பு 
எனப்படும்.  கணககியல தரநிறல 2-ன் படி (திருத்தியறமககப்பட்டது) அடகக விறல அலலது நிகரத் 
தீரவு மதிப்பு, இதில எது குறைவவகா அந்த விறலயில இறுதிச் சரககிருப்பு மதிப்பிடப்படும்.

இந்தியக கணககியல தரநிறல 2-ன் படி (திருத்தியறமககப்பட்டது) “நிகரத்தீரவு 
மதிப்பு என்பது சகாதகாரண வணிக வேககத்தில உள்ை எதிரவேகாககும் விற்பறன 
விறலயில, விற்பறனககு உகந்தநிறல தககாணடுவந்து விற்பறனறய நிறைவு 
தசய்ய ஆகும் அடககவிறலறய கழித்தல.”

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

முன்தனச்சரிகறக மரபின் அடிப்பறடயில, சரககிருப்பின் மதிப்பிறன  
கணககிடப்படும் விதிகள் பின்பற்ைப்படுகின்ைன.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

�ரிக்கட்டுப �திவு
விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

இறுதிச் சரககிருப்பு க/கு ப
 வியகாபகாரக க/கு
(இறுதிச் சரககிருப்பு  கணககில தககாணடு வரப்பட்டது)

xxx
xxx
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இறுதிக ்கணககில் ்கொட்டப�டுெல்
வியகாபகாரக கணககில வரவு பககம் ககாட்டப்படும்
இருப்பு  நிறலககுறிப்பில தசகாத்துகள் பககம் ேடப்புச் தசகாத்தின் கீழ ககாட்டப்படும்

மொணேர் குறிபபு
ேடப்பு ஆணடின் இறுதிச் சரககிருப்பு அடுத்த ஆணடின் ததகாடககச் சரககிருப்பு ஆகும். அடுத்த 
ஆணடு ததகாடககத்தில அதறன ததகாடககச் சரககிருப்பகாக கணககில தககாணடுவர வமற்கூறிய 
குறிப்வபட்டுப்பதிவு திருப்பப் பதிவகாக தசய்யப்படும்.
உெொரணம்
2016, மகாரச் 31 ஆம் ேகாள் சரிககட்டுதலகளில ககாட்டப்பட்டுள்ை இறுதிச் சரககிருப்பின் மதிப்பு ` 10,000 
அதற்ககான சரிககட்டுப்பதிவு பின்வருமகாறு:

�ரிக்கட்டுப �திவு
�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2016 
மகாரச் 31

இறுதிச் சரககிருப்பு க/கு  ப
 வியகாபகாரக க/கு
(இறுதிச் சரககிருப்பு கணககில தககாணடுவரப்பட்டது)

10,000
10,000

இறுதிககணககுகளில கீழககணடவகாறு வதகான்றும்:
� 2016 மொர்ச் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டிற்கொை வியொ�ொரக ்கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் ` ` 
இறுதிச் சரககிருப்பு 10,000

2016, மொர்ச் 31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு
ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 

இறுதிச் சரககிருப்பு 10,000

மொணேர் குறிபபு
ஏற்கனவவ தககாள்முதல கணககில, இறுதிச் சரககிருப்பு சரிககட்டப்பட்டிருந்தகால, சரிககட்டப்பட்ட 
தககாள்முதல கணககும், இறுதிச் சரககிருப்புக கணககும் இருப்பகாய்வில இடம் தபறும்.  அவவகாறு 
சரிககட்டப்பட்ட தககாள்முதல கணககு வியகாபகாரக கணககில பற்றுப் பககத்திலும், இறுதிச் சரககிருப்புக 
கணககு இருப்புநிறலக குறிப்பில தசகாத்துகள் பககத்திலும் ககாணபிககப்படும்.
(ii) ப்கொடு�ட நேண்டிய ப�லவு்கள்
இறுதிக கணககுகள் தயகாரிககப்படும் கணகககாணடிற்ககான தசலவுகள் தசய்யப்பட்டு, அறவ 
அககணகககாணடின் இறுதிககுள் தசலுத்தப்படகாமலிருந்தகால, அது தககாடுபட வவணடிய தசலவுகள் 
எனப்படும். இதறன வவறுவிதமகாக கூை வவணடுமகானகால, ஏவதனும் பலன்கறைவயகா அலலது 
வசறவகறைவயகா இந்த ஆணடில தபற்றுக தககாணடு அதற்ககான ததகாறகறய தசலுத்தவிலறல 
என்ைகால, அது தககாடுபட வவணடிய தசலவுகள் எனப்படும். தககாடுபட வவணடிய தசலவு ஒரு 
பிரதிநிதித்துவ ஆள்சகார கணககு மற்றும் தசலவுகள் கணககு ஒரு தபயரைவுக கணகககாகும்.

�ரிக்கட்டுப �திவு
விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

உரிய தசலவு க/கு ப
       தககாடுபட வவணடிய தசலவு க/கு  
(தககாடுபட வவணடிய தசலவு சரிககட்டப்பட்டது)

xxx
xxx

இறுதிக ்கணககு்களில் ்கொட்டப�டுெல்
வியகாபகார அலலது இலகாப 
ேட்டக கணககில

தககாடுபட வவணடிய தசலவு ஒரு வேரடிச் தசலவகாக இருந்தகால அது வியகாபகார 
கணககிலும், அது ஒரு மறைமுகச் தசலவகாக இருந்தகால இலகாப ேட்டக கணககிலும் 
உரியச் தசலவுடன் கூட்டப்படும்.
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இருப்புநிறலக குறிப்பில தககாடுபட வவணடிய தசலவு ஒரு ேடப்புப் தபகாறுப்பு. எனவவ,  அது இருப்புநிறலக 
குறிப்பில தபகாறுப்புகள் பககம் வதகான்றும்.

மொணேர் குறிபபு
1.  தககாடுபட வவணடிய தசலவுகள் கணககு, இருப்பகாய்வில வரவு இருப்றபக தககாணடிருந்தகால, 

அது ஏற்கனவவ குறிப்வபட்டில பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ைது என்று தபகாருள். எனவவ, தககாடுபட 
வவணடிய தசலவுக கணககு இருப்புநிறலக குறிப்பில தபகாறுப்புகள் பககத்தில வதகான்றும்.  
இதற்கு வவறு  ஏவதனும் சரிககட்டுதலகள் வதறவ இலறல. ஏதனன்ைகால, அது ஏற்கனவவ 
குறிப்பிட்ட தசலவினக கணககில சரி தசய்யப்பட்டிருககும்.

2. அடுத்த ஆணடின் ததகாடககத்தில வமற்கூறிய குறிவபட்டுப்பதிவகானது திருப்பப் பதிவகாக 
தசய்யப்பட்டு, தககாடுபடகா தசலவுகள் கணககில தககாணடு வரப்படும். அதன் மூலம் குறிப்பிட்ட 
தசலவு கணககிலிருந்து அதன் ததகாறக  கழிககப்படும்.

உெொரணம் 
2017ஆம் ஆணடிற்ககான வகாடறகக கணககில மகாதம் ` 2,000 வீதம் தசலுத்தப்பட வவணடி இருந்தது.  
அந்த ஆணடில ` 20,000  வகாடறகயகாக தசலுத்தப்பட்டுள்ைது.
விைககம்: ஒவதவகாரு மகாதமும் வகாடறக ` 2,000 வீதம் எனில 2017 ஆணடு  தமகாத்த வகாடறக  
` 24,000  (அதகாவது ` 2,000 × 12 மகாதஙகள்) ஆனகால தசலுத்திய வகாடறக ` 20,000 ஆகும்.  இறவ 
இரணடிற்கும் உள்ை வவறுபகாடு ` 4,000 தககாடுபட வவணடிய வகாடறக ஆகும்.  அதற்ககான சரிககட்டுப் 
பதிவு பின்வருமகாறு.

�ரிக்கட்டுப �திவு
�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2017
டிச 31

வகாடறகக க/கு ப 
தககாடுபட வவணடிய வகாடறக க/கு

(தககாடுபட வவணடிய வகாடறக சரிககட்டப்பட்டது)

4,000
4,000

இறுதி  கணககுகளில பின்வருமகாறு ககாட்டப்படும்.
� 2017, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டிற்கொை இலொ� �ட்டக ்கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் ` ` 
வகாடறகக க/கு 
 கூட்டுக : தககாடுபட வவணடியது

20,000
4,000 24,000

2017,  டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு 
ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 

தககாடுபட வவணடிய வகாடறக 4,000

(iii) முன்கூட்டிச் ப�லுத்திய ப�லவு்கள்
ேடப்பு ஆணடில தசலுத்தப்பட்ட ஏவதனும் ஒரு தசலவு அலலது அதில ஒரு பகுதி அடுத்த கணகககாணடிற்கும் 
அதன் பலன் அலலது வசறவறயத் தருமகானகால, அதறன முன்கூட்டிச் தசலுத்திய தசலவுகள் 
என்கிவைகாம். அவற்றைப் பயன்தீரகாச் தசலவுகள் என்றும் அறேககலகாம். அறவ இந்த கணகககாணடில 
தசலுத்தப்பட்டிருந்தகாலும், இககணகககாணடிற்கு உரிய தசலவினம் அலல. முன்கூட்டிச் தசலுத்திய தசலவு 
ஒரு பிரதிநிதித்துவ ஆள்சகார கணகககாகும். குறிப்பிட்ட தசலவு கணககு ஒரு தபயரைவுக கணகககாகும்.

�ரிக்கட்டுப �திவு
விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

முன்கூட்டிச் தசலுத்திய தசலவு க/கு ப
 உரிய தசலவு க/கு
(முன்கூட்டிச் தசலுத்திய தசலவு சரிககட்டப்பட்டது)

xxx
xxx
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இறுதிக ்கணககில் ்கொட்டப�டுெல்
வியகாபகாரக கணககு 
அலலது இலகாப ேட்டக 
கணககுகளில

முன்கூட்டி தசலுத்திய ததகாறக குறிப்பிட்ட தசலவிலிருந்து கழிககப்பட்டு, வேரடிச் 
தசலவுகள் அலலது மறைமுகச் தசலவுகள் என்ை தன்றமககு ஏற்ப வியகாபகாரக 
கணககிவலகா அலலது இலகாப ேட்டக கணககிவலகா ககாணபிககப்படும்.

இருப்புநிறலக குறிப்பில தசகாத்துகள் பககத்தில ேடப்புச் தசகாத்துகள் என்ை தறலப்பின் கீழ ககாட்டப்படும்.

நீள்பயன் வருவகாயினச் தசலவிற்கும் முன்கூட்டி தசலுத்திய தசலவிற்கும் உள்ை 
வவறுபகாடு ஒரு தசலவினம் ேடப்பு ஆணடிற்கு பிைகும் பல ஆணடுகளுககுப் பயன் 
தருமகானகால, அது நீள் பயன் வருவகாயின தசலவு எனப்படும். ஆனகால முதலினச் 
தசலவவகாடு ஒப்பிட்டுப் பகாரககும் வபகாது அதன் பலன் தரும் ககாலம் குறைவகாகவவ 

இருககும். முன் கூட்டிவயச் தசலுத்திய தசலவுகள் என்பது ேடப்பு ஆணடில தசய்த ஒரு தசலவு 
அதன் பயறன அடுத்த கணகககாணடிவலவய தபைப்படுவறதக குறிககும்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

மொணேர் குறிபபு
1. முன்கூட்டிச் தசலுத்திய தசலவுகள் கணககு இருப்பகாய்வில தககாடுககப்பட்டிருந்தகால, அது 

ஏற்கனவவ சரிககட்டப்பட்டு, குறிப்வபட்டில பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ைது என்று தபகாருள். எனவவ, 
முன் கூட்டிச் தசலுத்திய தசலவுகள் இருப்புநிறலக குறிப்பில  மட்டும் ககாணபிககப்படும்.

2. அடுத்த ஆணடின் ததகாடககத்தில அதற்கு வமற்கூறிய குறிப்வபட்டுப் பதிவகானது திருப்பப் பதிவகாக 
தசய்யப்பட்டு கணகவகடுகளில தககாணடு வரப்படும் மற்றும் குறிப்பிட்ட தசலவு கணககில 
அத்ததகாறக கூட்டப்படும்.

உெொரணம்
2016, ஜனவரி 1 ஆம் ேகாள் ஓரகாணடுககுரிய ககாப்பீட்டு முறனமம் ` 6,000 தசலுத்தப்படுகிைது.  
கணகககாணடு 2016, மகாரச் 31ஆம் ேகாவைகாடு முடிவறடகிைது எனக தககாள்வவகாம்.
விளக்கம்: இந்த உதகாரணத்தில ககாப்பீட்டு முறனமம் ஒன்பது மகாதஙகளுககு முன்னவர அலலது 
முன் கூட்டிச் தசலுத்தப்பட்டுள்ைது. அதவகாது ஏப்ரல 1 முதல டிசம்பர 31 வறர ` 4,500 (6,000 × 9/12)  
அதற்ககான சரிககட்டுப் பதிவு பின்வருமகாறு:

�ரிக்கட்டுப �திவு
�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2016
மகாரச் 31

முன்கூட்டிச் தசலுத்திய ககாப்பீட்டு முறனமக க/கு
    ககாப்பீட்டு முறனமக  க/கு 
(முன்கூட்டிச் தசலுத்திய ககாப்பீட்டு முறனமம் சரிககட்டப்பட்டது)

ப 4,500
4,500

இறுதிக கணககுகளில கீழககணடவகாறு வதகான்றும்:
� 2016, மொர்ச் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டுக்கொை இலொ� �ட்டக ்கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

ககாப்பீட்டு முறனமம்
 கழிகக: முன்கூட்டிச் தசலுத்தியது 

6,000
    4,500 1,500

2016, மொர்ச் 31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு
ப�ொறுபபு்கள் ` ப�ொத்து்கள் ` 

முன்கூட்டிச் தசலுத்திய ககாப்பீட்டு முறனமம் 4,500

(iv) கூடியுள்ள ேருமொைம்
ேடப்பு ஆணடில ஈட்டப்பட்ட ஒரு வருமகானம் அலலது அதில ஒரு பகுதி, அககணகககாணடின் இறுதி 
வறர தபைப்படகாமவல இருந்தகால, அது கூடியுள்ை வருமகானம் அலலது தபை வவணடிய வருமகானம் 
அலலது ஈட்டியும் தபைகாமல உள்ை வருமகானம் எனப்படும். இது தபகாதுவகாக  கழிவு, வட்டி, பஙககாதகாயம் 
வபகான்ை தபை வவணடிய வருமகானஙகளுககுப் தபகாருந்தும்.

Accountancy Ch 13_TM.indd   291 25-01-2020   14:52:34



292

�ரிக்கட்டுப �திவு
விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

கூடியுள்ை வருமகானக க/கு ப
   உரிய வருமகானக க/கு
(கூடியுள்ை வருமகானம் சரிககட்டப்பட்டது)

xxx
xxx

இறுதிக ்கணககு்களில் ்கொட்டப�டுெல்
இலகாப ேட்டக கணககில குறிப்பிட்ட வருமகானத்துடன் கூட்டப்படும்.
இருப்புநிறலக குறிப்பில கூடியுள்ை வருமகானத்தின் ததகாறக தசகாத்துகள் பககம் ேடப்புச் தசகாத்து 

தறலப்பின் கீழககாட்டப்படும்.
மொணேர் குறிபபு
1. கூடியுள்ை வருமகானம் கணககு இருப்பகாய்வில பற்று இருப்புடன் தககாடுககப்பட்டிருந்தகால, அதற்கு 

ஏற்கனவவ குறிப்வபட்டுப் பதிவு தசய்யப்பட்டிருககிைது என்று தபகாருள். எனவவ, கூடியுள்ை 
வருமகானஙகள் இருப்புநிறலக குறிப்பில, தசகாத்துகள் பககத்தில மட்டும் வதகான்றும். இதற்கு வவறு 
ஏதும் சரிககட்டுதலகள் தசய்ய வதறவயிலறல. ககாரணம், அறவ ஏற்கனவவ குறிப்பிட்ட வருமகானக 
கணககில சரி தசய்யப்பட்டிருககும்.

2. அடுத்த ஆணடின் ததகாடககத்தில வமற்கூறிய குறிப்வபட்டுப் பதிவகானது  திருப்பப் பதிவு தசய்யப்பட்டு, 
கணகவகடுகளில தககாணடு வரப்படும் மற்றும் குறிப்பிட்ட வருமகானக கணககிலிருந்து கழிககப்படும்.

உெொரணம் 
ஒரு நிறுவனம் வஙகியில ஒரு நிறல றவப்பில ` 1,00,000 றவத்துள்ைது. அந்த றவப்பின் ககாலம்  
12 மகாதஙகைகாகும். 2018, மகாரச் 31ஆம் ேகாள் முடிய உள்ை கணகககாணடிற்கு 9% வட்டியில, இது வறர 
தபற்ை வட்டி ` 6,750 ஆகும்.
விைககம்: இந்த உதகாரணத்தில தமகாத்தம் தபை வவணடிய வட்டி ` 9,000 (1,00,000 × 9/100)
இதுவறர தபற்ை வட்டி ` 6,750 மட்டுவம. ஆறகயகால தபை வவணடிய வட்டி ` 2,250 
(9,000 – 6,750) ஆகும். அதற்ககான சரிககட்டுப் பதிவு பின்வருமகாறு:

�ரிக்கட்டுப �திவு
�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2018
மகாரச்  31

நிறலறவப்பின் மீதகான கூடியுள்ை  வட்டி க/கு
     நிறல றவப்பின் மீதகான வட்டி க/கு
(ஈட்டியும் தபைகாமல உள்ை வட்டி சரிககட்டப்பட்டது)

ப 2,250
2,250

இறுதிக கணககுகளில கீழககணடவகாறு வதகான்றும்
� 2018,  மொர்ச் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டுக்கொை இலொ��ட்டக ்கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

நிறலறவப்பின் மீதகான தபற்ை வட்டி
கூட்டுக:  தபை வவணடிய வட்டி

6,750
    2,250 9,000

2018, மொர்ச் 31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு
ப�ொறுபபு்கள் ` ப�ொத்து்கள் ` 

நிறலறவப்பின் மீதகான தபை வவணடிய வட்டி 2,250

(v) முன் கூட்டிப ப�ற்ற ேருமொைம்
ேடப்பு ஆணடில தபைப்பட்ட ஒரு வருமகானம் அலலது அதில ஒரு பகுதி அடுத்த கணகககாணடிற்கு 
உரியதகாக இருப்பின் அது முன்கூட்டிப் தபற்ை வருமகானம் அலலது பயன்தீரகா வருமகானம் எனப்படும்.  
அறவ இந்தக கணகககாணடில தபைப்பட்டிருந்தகாலும், இககணகககாணடிற்கு உரியறவ அலல. அதன் 
பயன் குறிப்பிட்ட ேபருககு அடுத்த ஆணடில பயனளிகக வவணடிதகாயிருககும்.
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�ரிக்கட்டுப �திவு
விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு `

உரிய வருமகானக க/கு ப
       முன்கூட்டிப் தபற்ை வருமகானக க/கு
(முன்கூட்டிப் தபற்ை வருமகானம் சரிககட்டப்பட்டது)

xxx
xxx

இறுதிக ்கணககு்களில் ்கொட்டப�டுெல்
இலகாப ேட்டக கணககில முன்கூட்டிப் தபற்ை வருமகானத்தின் ததகாறக குறிப்பிட்ட வருமகானத்திலிருந்து 

கழித்து ககாணபிககப்படும்.
இருப்புநிறலக குறிப்பில முன் கூட்டிப் தபற்ை வருமகானத்ததகாறக ஒரு தபகாறுப்பு என்பதகால இருப்புநிறலக 

குறிப்பில தபகாறுப்புகள் பககத்தில வதகான்றும்.
மொணேர் குறிபபு
1) முன் கூட்டிப் தபற்ை வருமகானக கணககு இருப்பகாய்வில, வரவு இருப்புடன் தககாடுககப்பட்டிருந்தகால, 

அதற்கு ஏற்கனவவ குறிப்வபட்டுப்பதிவுகள் தசய்யப்பட்டுவிட்டது என்று தபகாருள். எனவவ, முன் 
கூட்டிப் தபற்ை வருமகானக கணககு இருப்புநிறலக குறிப்பில, தபகாறுப்புகள் பககத்தில மட்டும் 
வதகான்றும்.  இதற்கு வவறு ஏவதனும் சரிககட்டுப் பதிவுகள் வதறவ இலறல.  ஏதனனில, அது 
ஏற்கனவவ குறிப்பிட்ட வருமகானக கணககில சரி தசய்யப்பட்டிருககும்.

2) அடுத்த ஆணடின் ததகாடககத்தில வமற்கூறிய குறிப்வபட்டுப் பதிவகானது திருப்பப் பதிவகாக 
தசய்யப்பட்டு, கணககுகளில தககாணடு வரப்படும்.  வமலும், குறிப்பிட்ட வருமகானக கணககிலிருந்து 
அது கூட்டிக ககாட்டப்படும்.

உெொரணம்
2017, மகாரச் 31 ஆம் ேகாள் கழிவு தபற்ைது ` 7,500 என இருப்பகாய்வில  தககாடுககப்பட்டுள்ைது.
சரிககட்டுதலில, மூன்றில ஒரு பஙகு கழிவு அடுத்த ஆணடில தசய்ய வவணடிய பணியிறனச் சகாரந்தது  
ஆகும் எனக குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது.
விளக்கம்: கழிவு தபற்ைதில மூன்றில ஒரு பஙகு அடுத்த ஆணடிற்கு உரியதகாகும். அதகாவது ` 7,500 × 1/3 
= ` 2,500 என்பது முன் கூட்டிப்தபற்ை கழிவு ஆகும். அதற்ககான சரிககட்டுப் பதிவு பின்வருமகாறு:

�ரிக்கட்டுப �திவு
�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2017
மகாரச்  31

தபற்ை கழிவு க/கு ப
  முன் கூட்டிப் தபற்ை கழிவு க/கு
(முன் கூட்டிப் தபற்ை கழிவு கணககு சரிககட்டப்பட்டது)

2,500
2,500

இறுதிக கணககுகளில கீழககணடவகாறு வதகான்றும்:
� 2017,  மொர்ச் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டுக்கொை இலொ��ட்டக ்கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

கழிவு தபற்ைது
கழிகக: முன்கூட்டிப் தபற்ைது

7,500
  2,500 5,000

2017 மொர்ச் 31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு
ப�ொறுபபு்கள் ` ப�ொத்து்கள் ` 

முன்கூட்டிப் தபற்ை கழிவு 2,500

(vi) முெல் மீது ேட்டி
கணககியல தனித்தன்றம கருத்தின்படி ததகாழிலும் அதன் உரிறமயகாைரும் இரணடு தனித்தனி 
ேபரகைகாக கருதப்படுகின்ைனர. உரிறமயகாைர ததகாழிலுககு வேஙகிய முதல ஒரு தபகாறுப்பகாகும்.  
எனவவ, உரிறமயகாைர வேஙகிய முதலுககு வட்டி அளிககலகாம். இது ததகாழிலில ஒரு தசலவகாகவவ 
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எடுத்துக தககாள்ைப்படுகிைது. இதனுறடய வேகாககம் என்னதவன்ைகால, ததகாழிலின் உணறமயகான 
இலகாபத்றத அறிவதகாகும்.

�ரிக்கட்டுப �திவு
விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

முதல மீது வட்டி க/கு ப
         முதல க/கு
(முதல மீது வட்டி சரிககட்டப்பட்டது)

xxx
xxx

மொறறுப �திவு
விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

இலகாப ேட்டக க/கு ப
       முதல மீது வட்டி க/கு
(முதல மீது வட்டி இலகாபேட்டக கணககிற்கு மகாற்ைப்பட்டது)

xxx
xxx

இறுதிக ்கணககு்களில் ்கொட்டப�டுெல்
இலகாபேட்டக கணககில முதல மீதகான வட்டிககுரிய ததகாறக பற்றுப்பககத்தில வதகான்றும்.
இருப்புநிறலக குறிப்பில முதல மீதகான வட்டிககுரிய ததகாறக முதலுடன் கூட்டப்பட்டு இருப்புநிறலக 

குறிப்பில தபகாறுப்புகள் பககம் இடம் தபறும்.

மொணேர் குறிபபு
ஒரு குறிப்பிட்டக கணகககாணடில முதல ததகாறகயில எந்த மகாற்ைமும் ஏற்படகாத வபகாது முதல மீது 
வட்டி, ததகாடகக இருப்பிலிருந்து கணககிடப்படவவணடும்.  ஏவதனும் கூடுதல முதல வபகாட்டிருந்தகாவலகா 
அலலது முதலிலிருந்து ததகாறக தசகாந்த தசலவிற்கு எடுத்திருந்தகாவலகா, முதல மீது வட்டி, இருப்பிற்கு 
ஏற்ைகாற்வபகால விகிதகாச்சகாரத்தில கணககிடப்பட வவணடும்.
உெொரணம்
2016, டிசம்பர 31 ஆம் ேகாள் தயகாரிககப்பட்ட இருப்பகாய்வில, முதல கணககில ` 5,00,000 
தககாடுககப்பட்டுள்ைது.
சரிககட்டுதல:  முதல மீது வட்டி ஆணடுககு 4% வறக தசய்க.
விைககம்: முதல மீது வட்டி = ̀  5,00,000 × 4/100 = ̀  20,000. அதற்ககான சரிககட்டுப் பதிவு  பின்வருமகாறு. 

�ரிக்கட்டுப �திவு
�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2016
டிச. 31 

முதல மீது வட்டி க/கு ப
  முதல க/கு
(முதல மீது வட்டி சரிககட்டப்பட்டது)

20,000
20,000

மொறறுப �திவு
�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2016
டிச. 31 

இலகாப ேட்டக க/கு
     முதல மீது வட்டி க/கு
(முதல மீது வட்டி இலகாபேட்டக கணககிற்கு மகாற்ைப்பட்டது)

ப 20,000
20,000

இறுதிக கணககுகளில பின்வருமகாறு வதகான்றும்:
� 2016, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும்  ஆண்டுக்கொை இலொ��ட்டக ்கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

முதல மீது வட்டி 20,000
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2016, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு
ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 

முதல
கூட்டுக: முதல மீது வட்டி

5,00,000
  20,000 5,20,000

(vii) எடுபபு்கள் மீது ேட்டி
உரிறமயகாைர தனது தசகாந்த தசலவுகககாக ததகாழிலிலிருந்து பணம் அலலது சரககுகறை எடுப்பது 
எடுப்புகள் எனப்படும். நிறுவனம் ஒரு தனி ேபரகாகக கருதப்படுவதகால, எடுப்புகள் மீது வட்டி, ஏவதனும் 
உரிறமயகாைரிடமிருந்து தபற்ைகால, அது ததகாழிலுககு வருமகானமகாகக கருதப்படுகிைது.

�ரிக்கட்டுப �திவு
விேரம் ந�. �.எ. �றறு ` ேரவு ` 

முதல க/கு ப
     எடுப்புகள் மீது வட்டி க/கு
(எடுப்புகள் மீது வட்டி சரிககட்டப்பட்டது)

xxx
xxx

மொறறுப �திவு
விேரம் �றறு ` ேரவு ` 

எடுப்புகள் மீது வட்டி க/கு
      இலகாப ேட்டக க/கு
(எடுப்புகள் மீது வட்டி இலகாபேட்டக கணககிற்கு மகாற்ைப்பட்டது)

ப xxx
xxx

இறுதிக ்கணககு்களில் ்கொட்டப�டுெல்
இலகாபேட்டக கணககில எடுப்புகள் மீது வட்டி ஒரு வருமகானம் என்பதகால அது இலகாப ேட்டக கணககில 

வரவு பககத்தில ககாட்டப்படும்.
இருப்புநிறலக குறிப்பில எடுப்புகள் மீது வட்டிககுரிய ததகாறக முதலிலிருந்து கழிககப்பட்டு இருப்புநிறலக 

குறிப்பில தபகாறுப்புகள் பககத்தில ககாட்டப்படும்.
உெொரணம் 
2016, மகாரச் 31 அன்றைய இருப்பகாய்வின்படி முதல ` 1,50,000 மற்றும்  எடுப்புகள் ` 10,000.
சரிககட்டுதல: எடுப்புகள் மீது 4% வட்டி வசூலிகக.
விைககம் : எடுப்புகள் மீது வட்டி= `  10,000 ×  4/100 = `  400.

�ரிக்கட்டுப �திவு
�ொள் விேரம் ந�. �.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2016
மகாரச்  31 

முதல க/கு
      எடுப்புகள் மீது வட்டி க/கு
(எடுப்புகள் மீது வட்டி சரிககட்டப்பட்டது)

ப 400
400

மொறறுப �திவு
�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2016
மகாரச் 31 

எடுப்புகள் மீது வட்டி க/கு
     இலகாப ேட்டக க/கு
(எடுப்புகள் மீது வட்டி கணககு இலகாப ேட்டக கணககிற்கு மகாற்ைப்பட்டது)

ப 400
400

இறுதிக கணககுகளில பின்வருமகாறு வதகான்றும்.

� 2016, மொர்ச் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டுக்கொை இலொ��ட்டக ்கணககு  ே

விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

எடுப்புகள் மீது வட்டி 400
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2016 மொர்ச் 31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு
ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 

முதல
கழிகக: எடுப்புகள்

கழிகக: எடுப்புகள் மீது வட்டி

1,50,000
  10,000

1,40,000
          400 1,39,600

(viii)  ்கடன் மீது ேட்டி
வணிக நிறுவனஙகள், வஙகிகளிடமிருந்து, நிதி நிறுவனஙகளிடமிருந்து மற்றும் தனியகாரிடமிருந்து 
கடன் தபைலகாம்.  அககடனுககு வட்டி அளிககப்பட வவணடியிருந்து, இருப்பகாய்வு தயகாரிககும்வபகாது 
வறக தசய்யப்படகாமல இருந்தகால, அதற்கு வறக தசய்ய வவணடியது அவசியமகாகும்.  இது ஒரு 
தககாடுபட வவணடிய தசலவகாகும்.

�ரிக்கட்டுப �திவு
விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

கடன் மீது வட்டி க/கு ப
      தககாடுபட வவணடிய கடன் மீது வட்டி க/கு
(கடன் மீது வட்டி தககாடுபட வவணடியது சரிககட்டப்பட்டது)

xxx
xxx

இறுதிக ்கணககு்களில் ்கொட்டப�டுேது
இலகாப ேட்டக கணககில தககாடுபட வவணடிய கடன் மீதகான வட்டிககுரிய ததகாறக இலகாப ேட்டக கணககில 

பற்றுப் பககத்தில கடன் மீது வட்டிவயகாடு கூட்டப்பட வவணடும்.
இருப்புநிறலக குறிப்பில தககாடுபட வவணடிய கடன் மீதகான வட்டித் ததகாறக இருப்புநிறலக குறிப்பில 

தபகாறுப்புகள் பககத்தில கடன் கணககில கூட்டப்பட வவணடும்.

மொணேர் குறிபபு
1.  இருப்பகாய்வில கடன், குறிப்பிடப்பட்ட அதன் வட்டி விகிதம், கடன் தபற்ை ேகாள் மற்றும் வட்டி 

தசலுத்தியது ஆகியறவ தககாடுககப்பட்டிருந்தகால, அந்த குறிப்பட்ட ககாலத்திற்ககான வட்டி 
முழுவதும் தககாடுககப்பட்டிருககிைதகா என்று சரி பகாரகக வவணடும்.  அவவகாறு இலறல எனில, 
தககாடுபட வவணடிய வட்டி சரிககட்டப்பட வவணடும்.

2.  மற்ை தககாடுபட வவணடிய தசலவினஙகள் வபகாலவவ, இதற்கும் அடுத்த ஆணடுத் ததகாடககத்தில, 
வமற்கூறிய குறிப்வபட்டுப் பதிவகானது திருப்பப் பதிவகாக தசய்யப்பட வவணடும்.

உெொரணம்
2017, டிசம்பர 31ஆம் ேகாறைய வருவிககப்பட்ட இருப்பகாய்வு கீவே தககாடுககப்பட்டுள்ைது.

விேரம் �றறு ` ேரவு ` 

கடன்  க/கு (ஆணடுககு 12%)               
 கடன் மீது வட்டி

 
45,000

5,00,000
 

சரிககட்டுதல: கடன் மீது வட்டி மூன்று மகாதஙகளுககு தககாடுபடகாமல உள்ைது.
விைககம்: தககாடுபட வவணடிய கடன் மீதகான வட்டி = `  5,00,000 × 12/100 × 3/12 = `  15,000. 

�ரிக்கட்டுப �திவு
�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2017
டிச. 31 

கடன் மீதகான வட்டி  க/கு                              
    தககாடுபட வவணடிய கடன் மீதகான வட்டி க/கு
(தககாடுபட வவணடிய கடன் மீதகான வட்டி 
சரிககட்டப்பட்டது)

ப 15,000
15,000
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இறுதிக கணககுகளில பின்வருமகாறு வதகான்றும்
� 2017 டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டிற்கொை இலொ� �ட்டக ்கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

கடன் மீதகான வட்டி  
 கூட்டுக: தககாடுபட வவணடிய வட்டி 

45,000
 15,000 60,000

2017, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு
ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 

கடன் 
கூட்டுக: தககாடுபட வவணடிய வட்டி

5,00,000
   15,000 5,15,000

(ix) முெலீடு மீெொை ேட்டி
வணிக நிறுவனஙகள் குறிப்பிட்ட சதவீதத்தில வட்டி தரக கூடிய பிை நிறுவனப் பத்திரஙகளில முதலீடு 
தசய்திருககலகாம்.  இறுதிக கணககுகறைத் தயகாரிப்பதற்கு முன்னர அம்முதலீடுகள் மீது தபை வவணடிய 
வட்டிககு சரிககட்டுதல தசய்யப்பட்டு கணகவகடுகளில தககாணடு வருதல வவணடும். ததகாழிலுககு தவளிவய 
முதலீடு தசய்யப்படும் பஙகுகள், றவப்புகள் வபகான்ைறவகளுககு கிறடககப் தபை வவணடிய வட்டிறய 
முதலீடுகள் மீது தபை வவணடிய வட்டி என்கிவைகாம். இது ஒரு தபை வவணடிய வருமகானம் ஆகும்.

�ரிக்கட்டுப �திவு
விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

முதலீடுகள் மீது தபை வவணடிய வட்டி க/கு ப                                               
      முதலீடுகள் மீது வட்டி க/கு
(முதலீடுகள் மீது தபை வவணடிய வட்டி சரிககட்டப்பட்டது)

xxx
xxx

இறுதிக ்கணககு்களில் ்கொட்டப�டுேது
இலகாப ேட்டக கணககில தபை வவணடிய வட்டி வரவுப் பககத்தில முதலீடுகள் மீதகான வட்டியுடன் கூட்டி 

ககாட்டப்படும்.
இருப்புநிறலக குறிப்பில முதலீடுகள் மீதகான தபை வவணடிய வட்டி இருப்புநிறலக குறிப்பில தசகாத்துகள் 

பககத்தில ேடப்புச் தசகாத்தின் கீழ ககாட்டப்படும்.
உெொரணம்
2017, டிசம்பர 31  ஆம் ேகாைன்று வருவிககப்பட்ட இருப்பகாய்வு கீவே தரப்பட்டுள்ைது.

விேரம் �றறு ` ேரவு ` 
முதலீடுகள் (12% ஆணடு வட்டியில)  க/கு                            
முதலீடுகள் மீதகான தபற்ை வட்டி க/கு

1,00,000
9,000

முதலீடுகள் மீதகான வட்டி தபைப்பட வவணடியது ` 3,000. அதற்ககான சரிககட்டுப் பதிவு பின்வருமகாறு.
�ரிக்கட்டுப �திவு

�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 
2017
டிச. 31 

முதலீடுகள் மீதகான தபை வவணடிய வட்டி  க/கு                            ப
 முதலீடுகள் மீதகான வட்டி க/கு
(முதலீடுகள் மீதகான தபை வவணடிய வட்டி சரிககட்டப்பட்டது

3,000
3,000

இறுதிக கணககுகளில இது பின்வருமகாறு வதகான்றும்:
� 2017, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டுக்கொை இலொ��ட்டக ்கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் ` ` 
முதலீடுகள் மீதகான வட்டி
 கூட்டுக : தபை வவணடிய வட்டி

9,000
   3,000 12,000
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2017 டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு
ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 

முதலீடுகள் 
முதலீடுகள் மீது தபை வவணடிய வட்டி

1,00,000
3,000

(x) நெயமொைம்
பயன்படுத்துவதினகாலும் அலலது ககால ஓட்டத்தினகாலும் ஒரு நிறலச் தசகாத்தில ஏட்டு மதிப்பில 
உணடகாகும் குறைவவ வதய்மகானம் ஆகும். ததகாழிலுககு இது ஒரு இேப்பு ஆகும். எனவவ, இதறன 
தசகாத்தின் மதிப்பிலிருந்து குறைகக வவணடும். தபகாதுவகாக, தசகாத்தின் மதிப்பில ஒரு குறிப்பிட்ட 
சதவீதத்தில வதய்மகானத் ததகாறக கணககிடப்படுகிைது.

�ரிக்கட்டுப �திவு
விேரம் ந�.�.எ.     �றறு ` ேரவு ` 

வதய்மகானக  க/கு ப
   குறிப்பிட்ட நிறலச் தசகாத்து க/கு
(வதய்மகானம் நீககப்பட வவணடியது சரிககட்டப்பட்டது)

xxx
xxx

மொறறுப �திவு
விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

இலகாப ேட்டக  க/கு ப
   வதய்மகானக க/கு
(வதய்மகானம் இலகாப ேட்டக கணககிற்கு மகாற்ைப்பட்டது)

xxx
xxx

இறுதி ்கணககில் ்கொட்டப�டுேது
இலகாபேட்டக கணககில வதய்மகானம் பற்றுப் பககத்தில ககாட்டப்படும்.
இருப்புநிறலக குறிப்பில தசகாத்துகள் பககத்தில வதய்மகானத் ததகாறக குறிப்பிட்ட நிறலச் தசகாத்திலிருந்து 

கழித்து ககாணபிககப்படும்.
மொணேர் குறிபபு
வதய்மகானம் ஏற்கவனவவ இருப்பகாய்வில தககாடுககப்பட்டிருந்தகால, அத்வதய்மகானத் ததகாறகககு குறிப்வபட்டில 
ஏற்கனவவ பதிவு தசய்யப்பட்டு, அத்ததகாறக குறிப்பிட்ட தசகாத்திலிருந்து கழித்து ககாட்டப்பட்டுள்ைது என்று 
தபகாருள். எனவவ, வதய்மகானத் ததகாறக இலகாப ேட்டக கணககில மட்டும் ககாட்டப்படும்.
உெொரணம் 
2016, மகாரச் 30 ஆம் ேகாள் இருப்பகாய்வு தயகாரிககப்பட்டு, அதில கட்டடத்தின் மதிப்பு ` 50,000 எனக 
ககாட்டப்பட்டுள்ைது.
சரிககட்டுதல: கட்டடத்தின் மீது ஆணடுககு 10% வதய்மகானம் நீகக வவணடும்.
விைககம் : வதய்மகானத் ததகாறக = ̀  50,000 x 10/100 = ̀  5,000. இதற்குரிய சரிககட்டுப் பதிவு பின்வருமகாறு.

�ரிக்கட்டுப �திவு
�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2016
மகாரச் 31 

வதய்மகானக  க/கு
   கட்டடக க/கு
(கட்டடத்தின் மீது வதய்மகானம் நீகக வவணடியது சரிககட்டப்பட்டது)

ப 5,000
5,000

மொறறுப �திவு 

�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2016
மகாரச் 31 

இலகாபேட்டக  க/கு
   வதய்மகானக க/கு
(வதய்மகானம் இலகாபேட்டக கணககிற்கு மகாற்ைப்பட்டது)

ப 5,000
5,000
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இறுதிக கணககில இது பின்வருமகாறு வதகான்றும்.
� 2016, மொர்ச் 31  ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டுக்கொை இலொ��ட்டக ்கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

கட்டடத்தின் மீதகான வதய்மகானம் 5,000

2016 மொர்ச் 31ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு
ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 

கட்டடம் 
கழிகக : வதய்மகானம்

50,000
   5,000 45,000

வதய்மகான ஒதுககு கணககு பரகாமரிககும்வபகாது, தசய்ய வவணடிய குறிப்வபட்டுப் 
பதிவு பின்வருமகாறு :
இலகாப ேட்டக க/கு          ப  xxx

   வதய்மகான ஒதுககு க/கு           xxx
இம்முறையில, தசகாத்துக கணககிலிருந்து வதய்மகானம் கழித்துக ககாட்டப்பட மகாட்டகாது. இருப்புநிறலக 
குறிப்பில, தசகாத்தின் மதிப்பு அதன் அடகக மதிப்பிவலவய ககாட்டப்படும். இருப்புநிறலக குறிப்பு 
தயகாரிககப்படும் ேகாள் வறர, வதய்மகான ஒதுககுக கணககு குவிந்து, அது இருப்புநிறலக குறிப்பில 
தபகாறுப்புகள் பககத்தில ககாட்டப்படும்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

(xi) ேொரொக்கடன்
கடன் விற்பறனககுப் பின், வகாடிகறகயகாைர அலலது கடனகாளிகளிடமிருந்து தபைப்பட வவணடிய 
ததகாறக, நிச்சயமகாக கிறடககப் தபைகாது என ததரிய வந்தகால அதறன வகாரகாககடன் என கருதலகாம்.  
வவறு வறகயில தசகாலல வவணடுமகானகால, கடனகாளிகளிடமிருந்து திரும்பப் தபை இயலகாத கடன், 
வகாரகாககடன் எனப்படும். இது வியகாபகாரத்திற்கு ஒரு இேப்பகாகும்.  இதறன  இலகாபத்றத கணககிடுவற்கு 
முன்பகாக உள்ை தசலவகாகக கருத வவணடும்.

 மொணேர் ப�யல்�ொடு
சிந்ெனைககு:  ஏன் வணிக நிறுவனஙகள் தபகாருட்கறை கடனுககு விற்க வவணடும்?

�ரிக்கட்டுப �திவு
விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

வகாரகாககடன்  க/கு
   பற்பல கடனகாளிகள் க/கு
(வகாரகாககடன் வபகாகதகழுத வவணடியது)

ப xxx
xxx

மொறறுப �திவு 
(வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு கணககு பரகாமரிககப்படவிலறல என்ைகால)

விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

இலகாப ேட்டக  க/கு
    வகாரகாககடன் க/கு
(வகாரகாககடன் மகாற்ைப்பட்டது)

ப xxx

xxx
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மொறறுப �திவு 
(வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககுக கணககு பரகாமரிககப்படும் தபகாழுது)

விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு  க/கு
    வகாரகாககடன் க/கு
(வகாரகாககடன் கணககு இலகாப ேட்டக கணககிற்கு மகாற்ைப்பட்டது)

ப xxx
xxx

இறுதிக ்கணககு்களில் ்கொட்டப�டுேது
இலகாபேட்டக கணககில வகாரகாககடன் ததகாறக பற்றுப் பககத்தில வதகான்றும்.
இருப்புநிறலக குறிப்பில தசகாத்துகள் பககத்தில பற்பல கடனகாளிகளிலிருந்து வகாரகாககடன் கழித்துக 

ககாட்டப்படும்.
மொணேர் குறிபபு
1.  இருப்பகாய்வில வகாரகாககடன் ஏற்கனவவ தககாடுககப்பட்டிருந்தகால, அது ஏற்கனவவ குறிப்வபட்டில 

பதிவு தசய்து,  கடனகாளிகள் கணககில அத்ததகாறக கழிககப்பட்டுவிட்டது என்று தபகாருள்.  
எனவவ, வகாரகாககடன் ததகாறக, இலகாப ேட்டக கணககில பற்றுப் பககத்தில வதகான்றும்.

2.  வகாரகாககடன், இருப்பகாய்வு மற்றும் சரிககட்டுதலகள் ஆகிய இரணடு இடஙகளிலும் 
தககாடுககப்பட்டிருந்தகால, வகாரகாககடனின் தமகாத்தத் ததகாறகறய இலகாப ேட்டக கணககில பற்று 
தசய்ய வவணடும். கூடுதலகாகக தககாடுககப்பட்டுள்ை வகாரகாககடறன மட்டும் இருப்பு நிறலக 
குறிப்பில கடனகாளிகள் கணககிலிருந்து கழித்துக ககாட்ட  வவணடும்.

உெொரணம் 
2016, டிசம்பர 31ஆம் ேகாைன்றைய இருப்பகாய்வில, பற்பல கடனகாளிகள் ` 1,02,000 எனக ககாட்டியது.
சரிககட்டுதல: வகாரகாககடன் வபகாகதகழுதியது ` 2,000 அதற்ககான சரிககட்டுப் பதிவு பின்வருமகாறு:

�ரிக்கட்டுப �திவு
�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2016
டிச. 31 

வகாரகாககடன்  க/கு
   பற்பல கடனகாளிகள் க/கு
(வகாரகாககடன் வபகாகதகழுத வவணடியது)

ப 2,000
2,000

மொறறுப �திவு 

�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு` 

2016
 மகாரச் 31 

இலகாப ேட்டக  க/கு 
    வகாரகாககடன் க/கு
(வகாரகாககடன் இலகாபேட்டக கணககிற்கு மகாற்ைப்பட்டது)

ப 2,000
2,000

இறுதிக கணககுகளில இது பின்வருமகாறு வதகான்றும்
� 2016, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டுக்கொை இலொ� �ட்டக ்க/கு ே

விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

வகாரகாககடன் 2,000
2016 டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு

ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 

பற்பல கடனகாளிகள்
கழிகக : வகாரகாககடன்

1,02,000

      2,000 1,00,000
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(xii) ேொரொ ஐயக்கடன் ஒதுககு
எதிரககாலத்தில வகாரகாககடனகால ஏற்படும் ேட்டத்றத ஈடு தசய்ய இலகாபம் கணககிடுவதற்கு முன் 
உருவகாககப்படும் ஒரு ததகாறகவய வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு எனப்படும்.  கணகககாணடு இறுதியில 
சில கடன்கள் ஐயப்பகாடு உறடயதகாக இருககலகாம். அதகாவது, கடனகாளிகளிடமிருந்து வரவவணடிய 
ததகாறக தபைலகாம் அலலது தபை முடியகாமல வபகாகலகாம். ககாரணம், கடனகாளிகளுககு தசலுத்தககூடிய 
திைன் இலலகாமல வபகாகலகாம் அலலது ஏமகாற்றுவதற்ககாகக கூட இருககலகாம். 
தபகாதுவகாக, கடந்தககால அனுபவத்தின்படி, பற்பல கடனகாளிகள் மீது ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் வகாரகா ஐயக 
கடன் ஒதுககு, அதற்ககான ஆணடின் இறுதியில, ஏற்கனவவ வபகாகதகழுதப்பட்ட வகாரகாக கடறனக கழித்த 
பிைகு கணககிட வவணடும். உறுதியகாக அது வகாரகாககடன் என்று முடிவகாகும் வறர அந்த ேட்டத்றதக 
கணககிட முடியகாததகால வகாரகா ஐயககடன், இலகாப ேட்டக கணககில, இலகாபம் கணககிடுவதற்கு முன் 
உள்ை ஒதுககு என்று கணககிடப்படுகிைது. வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு உருவகாககப்பட்டு அது இலகாபேட்டக 
கணககில தககாணடு வரப்படுகிைது. வகாரகாககடன் வதகான்றும்வபகாது அதறன வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு 
கணககிற்கு மகாற்ைப்பட வவணடுவம அன்றி இலகாபேட்டக கணககிற்கு மகாற்ைக கூடகாது.
இது முன்தனச்சரிகறக மரபின்படி தசய்யப்படுகிைது. வமலும், தபகாருத்துறகக வககாட்பகாட்டின்படி, 
அறனத்து தசலவினஙகளும் அந்த ஆணடின் வருமகானத்திலிருந்வத சரி தசய்யப்பட வவணடும் 
என்பதற்ககாகவும் தசய்யப்படுகிைது. எனவவ, ேடப்பு ஆணடுககுரிய ஒதுககுகள், ேடப்பு ஆணடு 
கடனகாளிகளிலிருந்து உருவகாகக வவணடும் என்பது தபகாருத்தமகானதகாக இருககும்.

�ரிக்கட்டுப �திவு
விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

இலகாப ேட்டக  க/கு
   வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு க/கு
(வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு உருவகாககியது)

ப xxx
xxx

இறுதிக ்கணககு்களில் ்கொட்டப�டுேது
இலகாபேட்டக கணககில வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு கணககின் ததகாறகறயப் பற்றுப் பககத்தில ககாட்ட 

வவணடும்.
இருப்பு நிறலக குறிப்பில வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு கணககின் ததகாறக தசகாத்துகள் பககம் பற்பல 

கடனகாளிகள் கணககிலிருந்து கழித்துக ககாட்டப்பட வவணடும்.

உெொரணம் 
2016,  டிசம்பர 31 ஆம் ேகாள் தயகாரிககப்பட்ட இருப்பகாய்வில பற்பல கடனகாளிகள் கணககு  ` 1,50,000 
ககாட்டியது.
சரிககட்டுதல: கடனகாளிகள் மீது 5% வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு  உருவகாககவும்.
வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு  = ̀   1,50,000 x 5/100 = ̀   7,500. அதற்ககான சரிககட்டுப் பதிவு பின்வருமகாறு.

�ரிக்கட்டுப �திவு
�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2016
டிச. 31 

இலகாப ேட்டக  க/கு
   வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு க/கு
(வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு உருவகாககியது)

ப 7,500
7,500

இறுதிக கணககுகளில இது பின்வருமகாறு வதகான்றும்
� 2016, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டுக்கொை இலொ��ட்டக ்க/கு ே

விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு 7,500
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2016 டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு
ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 

பற்பல கடனகாளிகள்
கழிகக : வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு

1,50,000
    7,500 1,42,500

மொணேர் குறிபபு
வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககுக கணககு ஏற்கனவவ இருப்பகாய்வில வதகான்றினகால, அதறன பின்வருமகாறு 
சரிககட்டுதல வவணடும்.
1.  ஆணடு இறுதியில கணககிடப்படும் ஒதுககுடன், வபகாகதகழுதப்பட்ட வகாரகாககடறனக கூட்டி 

கிறடககக கூடிய ததகாறக, ஏற்கனவவ உள்ை ஒதுகறக விட அதிகமகாக இருப்பின், அந்த 
வவறுபகாட்டுத் ததகாறக ேடப்பு ஆணடுகககான ஒதுககு என உருவகாககப்பட்டு, அது இலகாப ேட்டக 
கணககில பற்றுப் பககத்தில ககாணபிககப்படும்.

2.  ஆணடு இறுதியில, கணககிடப்படும் ஒதுககுடன், வபகாகதகழுதப்பட்ட வகாரகாககடறனக கூட்டி கிறடககக 
கூடிய ததகாறக, ஏற்கனவவ உள்ை ஒதுகறக விட குறைவகாக இருப்பின் அந்த வவறுப்பகாட்டுத் ததகாறக, 
திருப்பி எழுதப்பட்டு இலகாப ேட்டக கணககில வரவுப் பககத்தில ககாணபிககப்படும்.

அதற்ககான குறிப்வபட்டுப் பதிவுகைகாவன:
(அ) வகாரகாககடன் வபகாகதகழுதியது

வகாரகாககடன் க/கு ப xxx
கடனகாளிகள் க/கு  xxx

(ஆ) வகாரகாககடன் மகாற்ைப்படும்தபகாழுது 
வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு க/கு  ப xxx

வகாரகாககடன் க/கு xxx
(இ)  வவறுபகாட்டுத் ததகாறக அதிகமகாக இருககும்தபகாழுது உருவகாககப்படும் ஒதுககு

இலகாபேட்டக க/கு ப xxx
வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு க/கு xxx

(ஈ)  வவறுபகாட்டுத் ததகாறக குறைவகாக இருககும்வபகாது திருப்பி எழுதப்படும் ஒதுககு
வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு க/கு ப xxx

இலகாப ேட்டக க/கு xxx

(xiii) ்கடைொளி்கள் மீெொை ெள்ளு�டி ஒதுககு
தவறண ேகாள் அன்வைகா அலலது அதற்கு முன்னவரகா வகாடிகறகயகாைர உரிய வேரத்தில பணம் 
தசலுத்துவறத ஊககுவிப்பதற்ககாக சரககு அளித்தவரகால வேஙகப்படுவது தரகாககத் தள்ளுபடியகாகும்.  
இத்தள்ளுபடிறய வேஙகுவதற்ககாக பற்பல கடனகாளிகள் மீது உருவகாககப்படும் ஒதுககு கடனகாளிகள் 
மீதகான தள்ளுபடி ஒதுககு எனப்படுகிைது. இந்த ஒதுககு இலகாபம் கணககிடுவற்கு முன் உள்ை ஒரு 
தசலவகாகக கருதப்படுவதகால, இலகாப ேட்டக கணககில பற்று தசய்யப்படுகிைது.
கடந்த ககால அனுபவத்தின் அடிப்பறடயில, பற்பல கடனகாளிகள் மீது, ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் 
கடனகாளிகள் மீதகான தள்ளுபடி ஒதுககு என உருவகாககப்படுகிைது.  வகாரகாககடன் மற்றும் வகாரகா 
ஐயககடன் ஒதுககு ஆகியவற்றை பற்பல கடனகாளிகளிலிருந்து கழித்த பிைகு இத்தள்ளுபடிறயக 
கணககிட வவணடும்.

�ரிக்கட்டுப �திவு
விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

இலகாப ேட்டக  க/கு
   கடனகாளிகள் மீதகான தள்ளுபடி க/கு
(கடனகாளிகள் மீது தள்ளுபடி ஒதுககு உருவகாககியது)

ப xxx
xxx
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இறுதி ்கணககில் ்கொட்டப�டுேது
இலகாப ேட்டக 
கணககில

கடனகாளிகள் மீதகான தள்ளுபடி ஒதுககு ததகாறக இலகாப ேட்டக கணககில 
பற்று தசய்யப்படும்.

இருப்புநிறலக 
குறிப்பில

கடனகாளிகள் மீதகான தள்ளுபடி ஒதுககுத் ததகாறக, தசகாத்துகள் பககம் 
பற்பல கடனகாளிகளிலிருந்து கழித்துக ககாட்டப்படும்.

மொணேர் குறிபபு
1.  வகாரகாககடன் மற்றும் வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு ஆகியவற்றை கடனகாளிகளிலிருந்து கழித்த 

பிைகு மீதமுள்ை கடனகாளிகள் ததகாறகயிலிருந்து கடனகாளிகள் மீதகான தள்ளுபடி ஒதுககு 
கணககிடப்படுகிைது.  ஏதனனில, கடனகாளிகள் மீதகான தள்ளுபடி ஒதுககு திடமகான கடனகாளிகளுககு 
மட்டுவம வேஙகப்படும். தபைவவணடிய ததகாறகவய சந்வதகத்திற்கிடமகாக இருந்தகால, தள்ளுபடி 
ஒதுககு தசய்யக கூடகாது. வகாரகாககடன் மற்றும் வகாரகா ஐயககடன் வபகாலவவ, இஙவகயும் அதகாவது 
கடனகாளிகளுககு அளிககப்படும் தள்ளுபடி, கடனகாளிகள் மீதகான தள்ளுபடி ஒதுககு கணககு 
இருந்தகால, அககணககிற்கு மகாற்ைப்பட வவணடும்.

2.  ஏற்கனவவ, கடனகாளிகள் மீதகான தள்ளுபடி ஒதுககு, இருப்பகாய்வில இருந்தகால பின்வருமகாறு 
அதற்கு சரிககட்டுதலகள் தசய்யப்பட வவணடும்.
(அ)  ஆணடு இறுதியில கணககிடப்படும் ஒதுககுடன் அளித்த தள்ளுபடிறயக கூட்டினகால கிறடககக 

கூடிய ததகாறக, ஏற்கனவவ உள்ை ஒதுகறக விட அதிகமகாக இருப்பின் அந்த வவறுபகாட்டுத் 
ததகாறக ேடப்பு ஆணடுகககான ஒதுககு என உருவகாககப்பட்டு, அது இலகாப ேட்டக கணககில 
பற்றுப் பககத்தில வதகான்றும்.

(ஆ)  ஆணடு இறுதியில கணககிடப்படும் ஒதுககுடன், அளித்த தள்ளுபடிறயக கூட்டினகால கிறடககக 
கூடிய ததகாறக, ஏற்கனவவ உள்ை ஒதுகறக விட குறைவகாக இருப்பின், அந்த வவறுபகாட்டுத் 
ததகாறக திருப்பி எழுதப்பட்டு, இலகாப ேட்டக கணககில வரவுப்பககத்தில வதகான்றும். 

அது இருப்புநிறலக குறிப்பில பின்வருமகாறு வதகான்றும்:
கடனகாளிகள்                  xxx
  கழிகக : வகாரகாககடன் (சரிககட்டுதலில உள்ைபடி)   xxx
   xxx
  கழிகக: வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு (சரிககட்டுதலில உள்ைபடி)   xxx
   xxx
  கழிகக : கடனகாளிகள் மீதகான தள்ளுபடி ஒதுககு (சரிககட்டுதலில உள்ைபடி)   xxx
இருப்புநிறலக குறிப்பில வதகான்றும் மீதமுள்ை கடனகாளிகள்   xxx

உெொரணம் 
2016, மகாரச் 31ஆம் ேகாறைய இருப்பகாய்வின்படி, பற்பல கடனகாளிகள் ̀  50,000 என தககாடுககப்பட்டுள்ைது.
சரிககட்டுதல: கடனகாளிகள் மீது 1%  தள்ளுபடி ஒதுககு உருவகாகக வவணடும்.
விைககம்: கடனகாளிகள் மீதகான தள்ளுபடி ஒதுககு  = ̀   50,000 × 1/100 = ̀   500. அதற்ககான சரிககட்டுப் 
பதிவு பின்வருமகாறு:

�ரிக்கட்டுப �திவு

�ொள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�றறு  
` 

ேரவு
` 

2016
மகாரச் 31 

இலகாப ேட்டக  க/கு
   கடனகாளிகள் மீதகான தள்ளுபடி ஒதுககு க/கு
(கடனகாளிகள் மீது தள்ளுபடி ஒதுககு உருவகாககியது)

ப 500
500
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இறுதிக ்கணககு்களில் இது பின்ேருமொறு நெொன்றும்:
� 2016, மொர்ச் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டுக்கொை இலொ��ட்டக ்க/கு  ே

விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

கடனகாளிகள் மீதகான 
தள்ளுபடி ஒதுககு 500

2016, மொர்ச் 31 ஆம் �ொளன்ன்றய இருபபுநினலக குறிபபு 
ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 

பற்பல கடனகாளிகள்
கழிகக : கடனகாளிகள் 
மீதகான தள்ளுபடி ஒதுககு

50,000
 

500 49,500

 மொணேர் ப�யல்�ொடு
சிந்ெனைககு: கடனகாளிகள் மீதகான வகாரகாஐயக கடன் ஒதுககு சதவிகிதத்றத மகாற்ைமுடியுமகா? 
எந்த சூழநிறலயில வியகாபகாரி இறத மகாற்ை முடிதவடுப்பகார?

(xiv) ேருமொைேரி ப�லுத்தியது
இந்திய வருமகான வரிச் சட்டம் 1961ன் படி, தனியகாள் வணிகரின் ததகாழில வருமகானத்திற்கு தனியகாக 
வரி ஏதும் கணககிடப்பட்டு தசலுத்தப்படுவதிலறல. தனிவணிகரகாகிய அவருறடய வருமகானத்திற்கு 
அவருறடய ததகாழில வருமகானத்றதயும் வசரத்து தமகாத்த வருமகானத்திற்கு வரி கணககீடு 
தசய்யப்படுகிைது. எனவவ, ததகாழிலிலிருந்து தசலுத்தப்படும் வருமகானவரி என்பது ததகாழிலுககுரிய 
தசலவு அலல. அது ஒரு தனிப்பட்ட தசலவகாகக கருதி, எடுப்புகள்  கணகககாகக கருதப்படுகிைது.

�ரிக்கட்டுப �திவு
விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

எடுப்புகள்  க/கு  (வருமகானவரி)
    வஙகி க/கு 
(தனியகாள் வணிகரின் வருமகானவரி தசலுத்தப்பட்டது)

 ப  xxx
 

xxx

இறுதிக ்கணககு்களில் ்கொட்டப�டுேது
வியகாபகாரக கணககு மற்றும் 
இலகாப ேட்டக கணககுகளில ககாட்டப்படகாது

இருப்புநிறலக குறிப்பில தபகாறுப்புகள் பககம் முதல கணககிலிருந்து கழித்துக ககாட்டப்படும்.  
தசகாத்துகள் பககத்தில வஙகி கணககிலிருந்து கழித்துக ககாட்டப்படும்.

உெொரணம் 
சிபி என்பவரின் 2017, டிசம்பர 31ஆம் ேகாள் இருப்பகாய்வில முதல ` 1,05,000 தரப்பட்டுள்ைது. வஙகி 
கணககில ` 80,000 உள்ைது.
சரிககட்டுதல :  வருமகானவரி தசலுத்தியது ` 15,000. சரிககட்டுப் பதிவு பின்வருமகாறு:

�ரிக்கட்டுப �திவு
�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2017
டிச. 31

எடுப்புகள்  க/கு   (வருமகானவரி)
   வஙகி க/கு
(வருமகானவரி தசலுத்தியது)

ப 15,000
15,000
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இறுதிக கணககுகளில பின்வருமகாறு வதகான்றும்
2017, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு

ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 
முதல
கழிகக: எடுப்புகள்(வருமகான வரி)

1,05,000
      15,000 90,000

வஙகியில தரகாககம்  
கழிகக : எடுப்புகள் (வருமகானவரி) 

80,000
     15,000 65,000

(xv) நமலொளருககுரிய ்கழிவு
சில வேரஙகளில, வமலகாைருககு இலகாபத்தில ஒரு குறிப்பிட்ட சதவிகிதம் கழிவகாகத் தரப்படும்.  
அககுறிப்பிட்ட சதவிகிதம் கழிறவ கழிப்பதற்கு முன்னர உள்ை நிகர இலகாபத்திவலகா அலலது 
கழிறவக கழித்த பின்னர உள்ை நிகர இலகாபத்திவலகா தககாடுககப்படலகாம்.  அறதக கணககிடும் முறை 
பின்வருமகாறு விைககப்பட்டுள்ைது.
(அ) கழிவுககு முன் உள்ை நிகர இலகாபத்தில கழிறவக கணககிடுதல
   கழிவு விகிதம்  கழிவு = கழிவுககு முன் உள்ை நிகர இலகாபம் ×  ___________
     100
(ஆ) கழிவுககுப் பின் உள்ை நிகர இலகாபத்தில கழிறவக கணககிடுதல
   கழிவு விகிதம்  கழிவு = கழிவுககு முன் உள்ை நிகர இலகாபம் ×  ________________
     (100 + கழிவு விகிதம்)
வமலகாைரகள் முழு ஆற்ைலுடன் பணிதசய்வறத ஊககுவிககும் தபகாருட்டும், திைறமயகான வமலகாைரகளுககு 
தவகுமதி வேஙகுவதற்ககாகவும் மற்றும் திைறமயகான வமலகாைரகளுககு வபகாதுமகான அைவு தவகுமதி 
தககாடுத்து அவரகறை தகக றவத்துக தககாள்வதற்ககாகவும் இது வபகான்ை கழிவுகள் தரப்படுகின்ைன.  
இந்தக கழிவு கணகககாணடு இறுதியில, நிகர இலகாபம் கணடு பிடித்த பிைகு கணககிடப்படுகிைது. எனவவ, 
இது ஒரு தககாடுபட வவணடிய தசலவகாக கணகககாணடு இறுதியில ககாட்டப்படுகிைது.

 மொணேர் ப�யல்�ொடு
சிந்ெனைககு: பணம் மட்டுவம வமலகாைரகறை ஊககுவிககும் என்று நீஙகள் கருதுகிறீரகைகா? வவறு 
என்தனன்ன ககாரணிகள் வமலகாைரகறை ஊககுவிககும்?

�ரிக்கட்டுப �திவு
விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

வமலகாைருககுரிய கழிவு  க/கு
        தககாடுபட வவணடிய வமலகாைருககுரிய கழிவு க/கு
(வமலகாைருககு தககாடுகக வவணடிய கழிவு சரிககட்டப்பட்டது)

ப xxx
xxx

மொறறுப �திவு
விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

இலகாபேட்டக  க/கு
    வமலகாைருககுரிய கழிவு க/கு
(வமலகாைருககுரிய கழிவு இலகாப ேட்டக கணககிற்கு மகாற்ைப்பட்டது)

ப xxx
xxx

இறுதிக ்கணககு்களில் ்கொட்டப�டுேது
இலகாப ேட்டக 
கணககில

கழிவு ஒரு மறைமுகச் தசலவு. எனவவ,  இது இலகாப ேட்டக கணககில 
பற்றுப் பககத்தில ககாட்டப்படுகிைது.

இருப்புநிறலக 
குறிப்பில

தககாடுபட வவணடிய கழிவு என்பது ஒரு ேடப்புப் தபகாறுப்பு ஆகும்.  எனவவ, 
இது தபகாறுப்புகள் பககத்தில ககாட்டப்படுகிைது.
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உெொரணம் 
2017, மகாரச் 31 அன்று கழிவுககு முன்னர உள்ை நிகர இலகாபம் ` 11,000.  வமலகாைருககு, கழிவுககு 
முன்னர உள்ை நிகர இலகாபத்தில 10% கழிவு தககாடுககப்பட வவணடும்.
விைககம்: 
   கழிவு விகிதம்  கழிவு = கழிவுககு முன் உள்ை நிகர இலகாபம் ×  ___________
     100
கழிவு = 11,000  × 10/100 = `  1,100. அதற்ககான சரிககட்டுப் பதிவு பின்வருமகாறு:

�ரிக்கட்டுப �திவு
�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2017
மகாரச் 31

வமலகாைருககுரிய கழிவு  க/கு
    தககாடுபட வவணடிய வமலகாைருககுரிய கழிவு க/கு
(வமலகாைருககு தககாடுகக வவணடிய கழிவு சரிககட்டப்பட்டது)

ப 1,100 
1,100 

மொறறுப �திவு 

�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2016
மகாரச்  31 

இலகாப ேட்டக  க/கு
    வமலகாைருககுரிய கழிவு க/கு
(வமலகாைருககுரிய கழிவு இலகாபேட்டக கணககிற்கு மகாற்ைப்பட்டது)

ப 1,100
1,100

இது இறுதிக கணககுகளில பின்வருமகாறு வதகான்றும்:
� 2017, மொர்ச் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டிற்கொை இலொ��ட்டக ்கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

வமலகாைருககுரிய கழிவு 
நிகர இலகாபம் (முதல கணககிற்கு மகாற்ைப்பட்டது)

1,100
9,900

2017, மொர்ச் 31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு
ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 

வமலகாைருககுக தககாடுபட வவணடிய கழிவு 1,100

உெொரணம் 
2017, மகாரச் 31 அன்று கழிவுககு முன்னர உள்ை நிகர இலகாபம் `  11,000.
சரிககட்டுதல: வமலகாைரின் கழிறவக கழித்தபின் உள்ை நிகர இலகாபத்தில 10% கழிவு தககாடுககப்பட 
வவணடும்.
விைககம்:
    கழிவு விகிதம்  கழிவு = கழிவுககு முன் உள்ை நிகர இலகாபம் ×  ________________
      (100 + கழிவு விகிதம்)
   10   கழிவு  = 11,000 × _______  = ` 1,000. அதற்ககான சரிககட்டுப் பதிவு:
   (100+10) 

�ரிக்கட்டுப �திவு

�ொள் விேரம் ந�. �.எ. �றறு ` ேரவு ` 
2017
மகாரச் 31

வமலகாைருககுரிய கழிவு  க/கு
   தககாடுபட வவணடிய வமலகாைருககுரிய கழிவு க/கு
(வமலகாைருககு கழிவு தககாடுகக வவணடியது சரிககட்டப்பட்டது)

ப 1,000 
1,000 
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மொறறுப �திவு 
�ொள் விேரம் ந�. �.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2016
மகாரச் 31 

இலகாபேட்டக  க/கு
    வமலகாைருககுரிய கழிவுக க/கு
(வமலகாைருககுரிய கழிவுககணககு இலகாப ேட்டக கணககிற்கு 
மகாற்ைப்பட்டது)

ப 1,000 
1,000 

இது இறுதிக கணககுகளில பின்வருமகாறு வதகான்றும்:
� 2017, மொர்ச் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டிற்கொை இலொ� �ட்டக ்கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

வமலகாைருககுரிய கழிவு 
நிகர இலகாபம் (முதல கணககிற்கு மகாற்ைப்பட்டது)

1,000
10,000

2017,  மொர்ச் 31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு
ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 

வமலகாைருககு தககாடுபட வவணடிய கழிவு 1,000

எடுத்துக்கொட்டு 1
2017, டிசம்பர 31 ஆம் ேகாைன்று, கீழககணட சரிககட்டுதலகளுககுத் வதறவயகான சரிககட்டுப் பதிவுகள் 
தருக

(i) தககாடுபட வவணடிய சம்பைம் ` 1200
(ii) தககாடுபட வவணடிய வகாடறக ` 300

(iii) முன்கூட்டிச் தசலுத்திய ககாப்பீட்டு முறனமம் ` 450
(iv) முதலீடுகள் மீதகான கூடியுள்ை வட்டி ` 400
(v) வபகாகதகழுத வவணடிய வகாரகாககடன் ` 200

தீர்வு
�ரிக்கட்டுப �திவு

�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2017, டிச. 31 சம்பைக க/கு
 தககாடுபட வவணடிய சம்பைக க/கு
(தககாடுபட வவணடிய சம்பைம் சரிககட்டப்பட்டது)

ப 1,200
1,200

டிச. 31 வகாடறகக க/கு
 தககாடுபட வவணடிய வகாடறக க/கு
(தககாடுபட வவணடிய வகாடறக சரிககட்டப்பட்டது)

ப 300
300

டிச. 31 முன்கூட்டிச் தசலுத்திய  ககாப்பீட்டு முறனமக  க/கு
 ககாப்பீட்டு முறனமக க/கு
(முன்கூட்டிச் தசலுத்திய ககாப்பீடு சரிககட்டப்பட்டது)

ப 450
450

டிச. 31 முதலீடுகள் மீது கூடியுள்ை வட்டி க/கு
 முதலீடுகள் மீதகான வட்டி க/கு
(முதலீடுகள் மீதகான கூடியுள்ை வட்டி 
சரிககட்டப்பட்டது)

ப 400
400

டிச. 31 வகாரகாககடன் க/கு
 பற்பல கடனகாளிகள்  க/கு
(வகாரகாககடன் வபகாகதகழுதியது)

ப 200
200
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எடுத்துக்கொட்டு  2
கீழககணட சரிககட்டுதலகளுககு 2018, மகாரச் 31 ம் ேகாைன்று சரிககட்டுப் பதிவுகள் தருக.

(i) எடுப்புகள் மீதகான வட்டி ` 50
(ii) வகாரகாககடன் ` 500 வபகாகதகழுதவும்

(iii) அறைகலன் மீதகான வதய்மகானம் ` 1,000
தீர்வு

�ரிக்கட்டுப �திவு
�ொள் விேரம் ந�. �.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2018 
மகாரச் 31 முதல க/கு

 எடுப்புகள் மீது வட்டி க/கு
(எடுப்புகள் மீதகான வட்டி சரிககட்டப்பட்டது)

ப 50
50

மகாரச் 31 வகாரகாககடன் க/கு
 பற்பல கடனகாளிகள்  க/கு
(வகாரகாககடன் வபகாகதகழுதியது)

ப 500
500

மகாரச் 31 வதய்மகானக க/கு
 அறைகலன் க/கு
(அறைகலன் மீது வதய்மகானம் சரிககட்டப்பட்டது)

ப 1,000
1,000

எடுத்துக்கொட்டு 3
 31.3.2016 அன்றைய இருபகாய்வின்படி பற்பல கடனகாளிகள் `  10,000.
சரிககட்டுதல: வகாரகாககடன் ` 300 வபகாகதகழுதவும்.
சரிககட்டுப் பதிவு தந்து, இவவிவரம் 2016, மகாரச் 31 ஆம் ேகாைன்றைய இறுதிக கணககுகளில எவவகாறு 
வதகான்றும் எனக ககாட்டவும்.
தீர்வு

�ரிக்கட்டுப �திவு
�ொள் விேரம் ந�. �.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2016
மகாரச் 31

வகாரகாககடன் க/கு
      பற்பல கடனகாளிகள் க/கு
(வகாரகாககடன் வபகாகதகழுதியது)

ப 300 
300 

� 2016, மொர்ச் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டுககுரிய இலொ��ட்டக ்கணககு ே
விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

வகாரகாககடன்  300
2016 மொர்ச் 31 ஆம் �ொளன்ன்றய இருபபுநினலக குறிபபு

ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 
பற்பல கடனகாளிகள்

கழிகக: வகாரகாககடன் 
10,000
      300 9,700

எடுத்துக்கொட்டு 4
இருப்பகாய்வின்படி பற்பல கடனகாளிகள் ` 26,000 
இருப்பகாய்வின்படி வகாரகாககடன் ` 1,000 
சரிககட்டுதல:  கூடுதல  வகாரகாககடன் ` 2,500
சரிககட்டுப் பதிவு தந்து இவவிவரஙகள் 2016 மகாரச் 31ஆம் ேகாறைய இறுதிக கணககுகளில எவவகாறு 
வதகான்றும் எனக ககாட்டவும்.
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தீர்வு
�ரிக்கட்டுப �திவு

�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2016
மகாரச் 31

வகாரகாககடன் க/கு
    பற்பல கடனகாளிகள் க/கு
(வகாரகாககடன் வபகாகதகழுதியது)

ப 2,500
2,500

� 2016, மொர்ச் 31ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டுககுரிய இலொ� �ட்டக ்கணககு ே
விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

வகாரகாககடன்
 கூட்டுக: கூடுதல வகாரகாககடன்

1,000      
2,500 3,500

2016, மொர்ச் 31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு
ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 

பற்பல கடனகாளிகள்
கழிகக: கூடுதல வகாரகாககடன் 

26,000       
2,500 23,500

எடுத்துக்கொட்டு 5
2016, டிசம்பர 31ஆம் ேகாறைய இருப்பகாய்வின் ஒரு பகுதி கீவே தரப்பட்டுள்ைது
விேரம்       ` 
பற்பல கடனகாளிகள்  20,000
வகாரகாககடன்     500
சரிககட்டுதல: கடனகாளிகள் மீது 5% வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு உருவகாககவும், சரிககட்டுப் பதிவு தந்து, 
இவவிவரம் இறுதிக கணககுகளில எவவகாறு வதகான்றும் எனக ககாட்டவும்.
தீர்வு
வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு = `  20,000 × 5/100 = `  1,000

�ரிக்கட்டுப �திவு
�ொள் விேரம் ந�. �.எ. �றறு ` ேரவு ` 

2016
டிச. 31

இலகாப ேட்டக க/கு
 வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு க/கு
(5% வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு உருவகாககியது)

ப 1,000
1,000

� 2016 டி�ம்�ர்  31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டிறகுரிய இலொ� �ட்டக ்கணககு ே
விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

வகாரகாககடன்
கூட்டுக: வகாரகா  ஐயககடன் ஒதுககு  

500
1,000 1,500

2016 டி�ம்�ர்  31 ஆம் �ொளன்ன்றய இருபபுநினல குறிபபு

ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 

பற்பல கடனகாளிகள்
 கழிகக: வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு 

20,000
       1,000 19,000
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எடுத்துக்கொட்டு 6
  2016, மகாரச் 31 ஆம் ேகாறைய இருப்பகாய்வின் ஒரு பகுதி:

விேரம் �றறு ` 

பற்பல கடனகாளிகள்
வகாரகாககடன் 

52,000
1,000

சரிககட்டுதலகள்:  (i) கூடுதல வகாரகாககடன் ` 2,000
(ii) கடனகாளிகள் மீது 5% வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு உருவகாககவும்

உரிய சரிககட்டுப் பதிவு தந்து இவவிரஙகள் இறுதிக கணககுகளில எவவகாறு வதகான்றும் எனக ககாட்டவும்.
தீர்வு
குறிபபு:

விேரம் ` 

பற்பல கடனகாளிகள்
கழிகக:  கூடுதல வகாரகாககடன் 

52,000
2,000

50,000

வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு = `  50,000 × 5/100 = `  2,500
�ரிக்கட்டுப �திவு

�ொள் விேரம் ந�.�.எ. �றறு ` ேரவு ` 
2016
மகாரச் 31

வகாரகாககடன் க/கு
   பற்பல கடனகாளிகள் க/கு
(வகாரகாககடன் வபகாகதகழுதியது)

ப 2,000
2,000

மகாரச் 31 இலகாப ேட்டக க/கு
   வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு க/கு
(வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு உருவகாககியது)

ப 2,500
2,500

� 2016, மொர்ச்  31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டிறகுரிய இலொ� �ட்டக ்கணககு ே
விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

வகாரகாககடன்
கூட்டுக: கூடுதல வகாரகாககடன் 
வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு

1,000
2,000 3,000

2,500

2016, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு
ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 

பற்பல கடனகாளிகள்
கழிகக: கூடுதல வகாரகாககடன்  

கழிகக: வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு 

52,000
    2,000
50,000

    2,500
 

47,500

எடுத்துக்கொட்டு 7
2016, மகாரச் 31 ஆம் ேகாறைய இருப்பகாய்வின் ஒரு பகுதி

விேரம் �றறு ` ேரவு ` 

பற்பல கடனகாளிகள்
வகாரகாககடன்
வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு

1,04,000
5,000

2,000
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சரிககட்டுதலகள்:  (i) கூடுதல வகாரகாககடன் ` 4,000
(ii) பற்பல கடனகாளிகள் மீது 5% வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு உருவகாககவும்.

வதறவயகான சரிககட்டுப் பதிவுகள் தந்து இவவிவரஙகள் இறுதிக கணககுகளில எவவகாறு வதகான்றும் 
எனக ககாட்டவும்.
தீர்வு
குறிபபு:

விேரம் ` 

பற்பல கடனகாளிகள்
 கழிகக: கூடுதல வகாரகாககடன்

1,04,000
      4,000
1,00,000

வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு = `  1,00,000 x 5/100 = `  5,000
�ரிக்கட்டுப �திவு

2016
டிச. 31

வகாரகாககடன் க/கு
 பற்பல கடனகாளிகள் க/கு
(வகாரகாககடன் வபகாகதகழுதியது)

ப 4,000
4,000

டிச. 31 வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு
 வகாரகாககடன் க/கு
(வகாரகாகடன், வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு கணககிற்கு 
மகாற்ைப்பட்டது)  (5000 +4000)

ப 9,000
9,000

டிச. 31 இலகாப ேட்டக க/கு
 வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு க/கு
(வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு உருவகாககப்பட்டது)
(9000 + 5000 – 2000 = 12,000)

ப 12,000
12,000

� 2016, டி�ம்�ர்  31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டிறகுரிய இலொ��ட்டக ்கணககு ே
விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு (இறுதி)
 கூட்டுக: வகாரகாககடன்
 கூட்டுக:  கூடுதல வகாரகாககடன்

 கழிகக: வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு(ததகாடககம்)

5,000
5,000

  4,000
14,000

2,000 12,000

2016, டி�ம்�ர்  31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு

ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 

பற்பல கடனகாளிகள்
    கழிகக: கூடுதல  
 வகாரகாககடன் 

   கழிகக: வகாரகா  
 ஐயககடன் ஒதுககு  
 (இறுதி)

1,04,000

     4,000
1,00,000

    5,000 95,000
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13.3 �ரிக்கட்டுப �திவு்கள் மறறும் �ரிக்கட்டுெல்்களுக்கொை ்கணககியல் முன்றயின் பெொகுபபு 

ே. 
எண்

�ரிக்கட்டு 
ேன்கப�ொடு குறிபந�ட்டுப�திவு

�ரிக்கட்டுெல்
வியொ�ொர அல்லது இலொ� 

�ட்டக ்கணககில்
இருபபு நினலக 

குறிபபில் 
1 இறுதிச் 

சரககிருப்பு
இறுதிச் சரககிருப்பு க/கு ப
 வியகாபகாரக க/கு

வியகாபகாரக கணககின் வரவுப் பககம் 
ககாணபிககப்படும்

ேடப்புச்தசகாத்தகாக 
தசகாத்துகள் பககம் 
ககாணபிககப்படும்.

2 தககாடுபட 
வவணடிய 
தசலவுகள்

உரிய தசலவு க/கு ப
உரிய தககாடுபட 
வவணடிய தசலவு க/கு

(அ) வேரமுகச் தசலவகாக இருந்தகால, 
தககாடுபட வவணடிய தசலவினம் 
உரிய தசலவினத்துடன் கூட்டப்பட்டு 
வியகாபகாரக கணககின் பற்றுப்பககம் 
ககாட்டப்படும்.
(ஆ) மறைமுகச் தசலவகாக 
இருந்தகால, தககாடுபட வவணடிய 
தசலவினம் உரிய தசலவினத்துடன் 
கூட்டப்பட்டு இலகாப ேட்டக 
கணககின் பற்றுப் பககம் ககாட்டபடும்.

தபகாறுப்புகள் பககம் 
ேடப்புப் தபகாறுப்பகாக 
ககாட்டப்படும்.

3 முன்கூட்டிச் 
தசலுத்திய 
தசலவுகள்

முன்கூட்டிச் தசலுத்திய  
  தசலவு க/கு  ப

உரிய தசலவு க/கு

(அ) வேரமுகச் தசலவகாக இருந்தகால 
உரிய தசலவினத்திலிருந்து 
கழிககப்பட்டு வியகாபகாரக கணககின் 
பற்றுப்பககம் ககாட்டப்படும்.
(ஆ) மறைமுகச் தசலவகாக இருந்தகால 
உரிய தசலவினத்திலிருந்து 
கழிககப்பட்டு இலகாப ேட்டக 
கணககின் பற்றுப்பககம் 
ககாட்டப்படும்.

ேடப்புச் தசகாத்தகாக 
தசகாத்துகள்  பககம் 
ககாட்டப்படும்.

4 கூடியுள்ை 
(அலலது) தபை 
வவணடிய 
வருமகானம்

கூடியுள்ை வருமகான க/கு  ப
 உரிய வருமகான க/கு

உரிய வருமகானத்துடன் 
கூட்டப்பட்டு இலப ேட்டக கணககின் 
வரவுப்பககம் ககாட்டப்படும்.

ேடப்புச் தசகாத்தகாக 
தசகாத்துகள் பககம் 
ககாட்டப்படும்.

5 முன்கூட்டிப் 
தபற்ை 
வருமகானம்

உரிய வருமகானம் க/கு  ப
உரிய முன்கூட்டிப் தபற்ை 
வருமகான க/கு

உரிய வருமகானத்திலிருந்து 
கழிககப்பட்டு இலகாப ேட்டக 
கணககின் வரவுப்பககம் 
ககாட்டப்படும்.

ேடப்புப் தபகாறுப்பகாக 
தபகாறுப்புகள் பககம் 
ககாட்டப்படும்.

6 முதல மீது வட்டி முதல மீது வட்டி க/கு ப
 முதல க/கு

இலகாப ேட்டக கணககின் 
பற்றுப்பககம் ககாட்டப்படும்.

முதலுடன் கூட்டப்பட்டு 
தபகாறுப்புகள் பககம் 
ககாட்டப்படும்.

7 எடுப்புகள் மீது 
வட்டி

முதல க/கு ப
எடுப்புகள் மீது  
    வட்டி க/கு

இலகாப ேட்டக கணககின் 
வரவுப்பககம் ககாட்டப்படும்.

எடுப்புகளுடன் 
கூட்டப்பட்டு அத்ததகாறக 
இறுதியில முதலிலிருந்து 
கழிககப்பட்டு தபகாறுப்புகள் 
பககம் ககாட்டப்படும்.

8 தககாடுபட 
வவணடிய கடன் 
மீது வட்டி

கடன் மீது வட்டி க/கு ப
தககாடுபட வவணடிய கடன் 
மீது வட்டி

உரிய வட்டியுடன் கூட்டப்பட்டு 
இலகாப ேட்டக கணககின் 
பற்றுப்பககம் ககாட்டப்படும்.

ேடப்பு தபகாறுப்பகாக 
தபகாறுப்புகள் பககம் 
ககாட்டப்படும்.

9 கூடியுள்ை 
முதலீடுகள் 
மீதகான வட்டி

கூடியுள்ை முதலீடுகள்   
மீது வட்டி க/கு ப

முதலீடுகள் மீது வட்டி க/கு

இலகாப ேட்டக கணககின் வரவுப் 
பககம் உரிய வருமகானத்துடன் 
கூட்டப்பட்டு ககாட்டப்படும். 

ேடப்புச் தசகாத்தகாக 
தசகாத்துகள் பககம் 
ககாட்டப்படும்.
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10 வதய்மகானம் வதய்மகான க/கு ப
உரிய நிறலச்தசகாத்து க/கு 

இலகாப ேட்டக கணககின் பற்றுப் 
பககம் ககாட்டப்படும்.

உரிய நிறலச் தசகாத்தின் 
மதிப்பிலிருந்து 
கழிககப்பட்டு தசகாத்துகள் 
பககம் ககாட்டப்படும்.

11 வகாரகாககடன் வகாரகாககடன் க/கு ப
 பற்பல  
         கடனகாளிகள் க/கு

வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு கணககு 
இலறலதயன்ைகால வகாரகாககடன் 
இலகாப ேட்டக கணககின் 
பற்றுப்பககம் ககாட்டப்படும்.
வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு கணககு 
இருந்தகால வகாரகாககடன், வகாரகா 
ஐயககடன் ஒதுககுக கணககிற்கு 
மகாற்ைப்பட வவணடும்.

பற்பல கடனகாளி 
களிடமிருந்து 
கழிககப்பட்டு தசகாத்துகள் 
பககம் ககாட்டப்படும்.

12 வகாரகா ஐயககடன் 
ஒதுககு

இலகாப ேட்டக க/கு ப
 வகாரகா ஐயககடன் 
               ஒதுககு க/கு

இலகாப ேட்டககணககின் 
பற்றுப்பககம் ககாட்டப்படும்.

பற்பல கடனகாளி 
களிடமிருந்து 
கழிககப்பட்டு தசகாத்துகள் 
பககம் ககாட்டப்படும்.

13 கடனகாளிகள் 
மீதகான தள்ளுபடி 
ஒதுககு

இலகாப ேட்டக க/கு ப
 கடனகாளிகள் மீதகான 

தள்ளுபடி ஒதுககு க/கு

இலகாப ேட்டக கணககின் 
பற்றுப்பககம் ககாட்டப்படும்.

பற்பல கடனகாளி 
களிடமிருந்து 
கழிககப்பட்டு தசகாத்துகள் 
பககம் ககாட்டப்படும்.

14 வருமகான வரி 
தசலுத்தியது

எடுப்புகள் க/கு ப
 வஙகி க/கு

தபகாறுப்புகள் பககம் முதலிலிருந்து 
கழித்துக ககாட்டப்படும். 

தசகாத்துகள் பககம் 
வஙகியிருப்பிலிருந்து 
கழித்துகககாட்டப்படும்.

15 தககாடுபட 
வவணடிய 
வமலகாைருகககான 
கழிவு

வமலகாைருகககான  
கழிவு க/கு ப

தககாடுபட வவணடிய 
வமலகாைருகககான கழிவு க/கு

இலகாப ேட்டக கணககின் 
பற்றுப்பககத்தில ககாட்டப்படும்.

ேடப்புப் தபகாறுப்பகாக 
தபகாறுப்புகள் பககம் 
ககாட்டப்படும்.

13.4 �ரிக்கட்டுெல்்களுடன் இறுதிக ்கணககு்கள்
எடுத்துக்கொட்டு 8
தசன்னின் வபவரட்டிலிருந்து 2016, மகாரச் 31 கககான பின்வரும் இருப்புகள் தபைப்பட்டன. அவரின் 
வியகாபகாரக கணககிறனத் தயகாரிககவும்.

விேரம் ` விேரம் ` 

சரககிருப்பு (1.4.2015)

தககாள்முதல
கூலி
உள்தூககுக கூலி
உள் ஏற்றிச்தசல தசலவு

10,000

1,60,000

30,000

10,000

8,000

விற்பறன
உள்திருப்பம்
தவளித்திருப்பம்
எரிவகாயு மற்றும் எரிசகதி

3,00,000

16,000

10,000

8,000

கூடுதல தகவலகள்:
(அ)  31.3.2016 அன்றைய இறுதிச் சரககிருப்பு ` 20,000
(ஆ)  தககாடுபட வவணடிய கூலி ` 4,000
(இ)  முன்கூட்டிச் தசலுத்திய எரிவகாயு மற்றும் எரிசகதி ` 1,000
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தீர்வு ப�ன்னின் ஏடு்களில்
� 2016, மொர்ச் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டுககுரிய வியொ�ொரக ்கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

ததகாடககச் சரககிருப்பு 
தககாள்முதல
 கழிகக: தவளித்திருப்பம் 
கூலி
 கூட்டுக: தககாடுபட வவணடியது
உள் தூககுக கூலி
உள் ஏற்றிச் தசல தசலவு
எரிவகாயு மற்றும் எரிசகதி
 கழிகக:முன்கூட்டிச் தசலுத்தியது
தமகாத்த இலகாபம் கீ/இ

 
1,60,000
   10,000

30,000
    4,000

 
           

8,000 
   1,000

10,000

1,50,000

34,000
10,000

8,000
 

7,000
85,000

விற்பறன
 கழிகக: உள் திருப்பம்
இறுதிச் சரககிருப்பு

3,00,000
   16,000 2,84,000

20,000

3,04,000 3,04,000

எடுத்துக்கொட்டு 9
திலக என்பவரின் பின்வரும் விவரஙகளிலிருந்து 2017, மகாரச் 31 ஆம் ேகாவைகாடு முடிவறடயும் 
ஆணடிற்ககான இலகாப ேட்டக கணககிறனத் தயகாரிககவும்.

விேரம் ` விேரம் ` 

தமகாத்த இலகாபம்
வகாடறக தசலுத்தியது
சம்பைம்
கழிவு (வ)
தள்ளுபடி தபற்ைது
ககாப்பீட்டு முறனமம் தசலுத்தியது

1,00,000
22,000
10,000
12,000

2,000
8,000

வட்டி தபற்ைது
வகாரகாககடன்
வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு (1.4.2016)
பற்பல கடனகாளிகள்
கட்டடம்

6,000
2,000
4,000

40,000
80,000

சரிககட்டுதலகள்:
(அ)  தககாடுபட வவணடிய சம்பைம் ` 4,000
(ஆ)  பதிதனகாரு மகாதஙகளுககுரிய வகாடறக தசலுத்தப்பட்டது.
(இ)  கூடியுள்ை வட்டி ` 2,000
(ஈ) கட்டடம் மீது 10% வதய்மகானம் நீககுக
(உ)  கூடுதல வகாரகாககடன் ` 3,000 மற்றும் பற்பல கடனகாளிகள் மீது 5% வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு 

உருவகாககுக.
(எ)  முன்கூட்டிப் தபற்ை கழிவு ` 2,000

தீர்வு
குறிபபு:
பற்பல கடனகாளிகள்    : 40,000
 கழிகக: கூடுதல வகாரகாககடன்        :   2,000
        38,000

வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு 5% : 38,000 × 5% = `  1,900

Accountancy Ch 13_TM.indd   314 25-01-2020   14:52:36



315

திலககின் ஏடு்களில்
� 2017, மொர்ச் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டிறகுரிய இலொ�  �ட்டக ்கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

வகாடறக
 கூட்டுக: தககாடுபட வவணடியது 
 (22000 X1/11)
சம்பைம்
 கூட்டுக: தககாடுபட வவணடியது
ககாப்பீட்டு முறனமம்
 கழிகக:முன்கூட்டிச் தசலுத்தியது
ஐயககடன் ஒதுககு (இறுதி)
 கூட்டுக: வகாரகாககடன்
 கூட்டுக: கூடுதல வகாரகாககடன்

 கழிகக: வகாரகா ஐயககடன்   
        ஒதுககு (ததகாடககம்)
கட்டடம் மீதகான வதய்மகானம் 
(80,000X10/100)
நிகர இலகாபம் (முதல கணககிற்கு 
மகாற்ைப்பட்டது)

22,000
   

2,000
10,000  

4,000
8,000

  2,000
1,900
2,000

  3,000
6,900

 
  4,000

 
24,000

14,000

6,000

2,900 
8,000

 
65,100

தமகாத்த இலகாபம் கீ/தககா
கழிவு
 கழிகக: முன்கூட்டிப்   
   தபற்ைது
தபற்ை தள்ளுபடி 
தபற்ை வட்டி
 கூட்டுக: கூடியுள்ை வட்டி

 
12,000

   
2,000

 
6,000
2,000

1,00,000
 
 

10,000
2,000

 
8,000

1,20,000 1,20,000

எடுத்துக்கொட்டு 10
பின்வரும் இருப்புகளிலிருந்து 2017, டிசம்பர 31 ற்ககான இலகாப ேட்டக கணககு தயகாரிகக.

விேரம் ` விேரம் ` 
தமகாத்த இலகாபம்
சம்பைம்
அலுவலக வகாடறக தசலுத்தியது
விைம்பரம்

50,000
18,000
12,000

8,000

தபற்ை வகாடறக
தபற்ை தள்ளுபடி
தவளித் தூககுக கூலி
தீகககாப்பீட்டு முறனமம்

2,000
3,000
2,500
6,500

சரிககட்டுதலகள்:
(அ)  தபை வவணடிய வகாடறக இன்னமும் தபைப்படகாதது ` 500
(ஆ)  தீகககாப்பீட்டு முறனமம் முன்கூட்டிச் தசலுத்தியது ` 1,500
(இ)  வமலகாைருகககான கழிவு, அககழிவுககு முன் உள்ை நிகர இலகாபத்தில 10% அனுமதிககவும்.

தீர்வு
� 2017, மொர்ச் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டிறகுரிய இலொ�  �ட்டக ்கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் ` ` 
சம்பைம்
அலுவலக வகாடறக
விைம்பரம்
தவளித் தூககுககூலி
தீகககாப்பீட்டு முறனமம்
 கழிகக: முன்கூட்டிச் தசலுத்தியது
வமலகாைருகககான கழிவு
நிகர இலகாபம் 
(முதல கணககிற்கு மகாற்ைப்பட்டது)

 
6,500
1,500

 

18,000
12,000

8,000
2,500

5,000
1,000
9,000

தமகாத்த இலகாபம் கீ/தககா
தபற்ை வகாடறக
 கூட்டுக: கூடியுள்ை வகாடறக
தபற்ை தள்ளுபடி

2,000
500

50,000
 

2,500
3,000

55,500 55,500
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குறிபபு:
 கழிவு விகிதம் வமலகாைருகககான கழிவு = கழிவுககு முன் உள்ை நிகர இலகாபம் ×  ___________
   100
நிகர இலகாபம் = 55,500 – (18,000 + 12,000 + 8,000 + 2,500 + 5,000) = `  10,000
 10 ஃ வமலகாைருகககான கழிவு = 10,000 ×   ____  = 1,000 
 100
எடுத்துக்கொட்டு 11
சிவகா என்பவரின் ஏடுகளிலிருந்து எடுககப்பட்ட பின்வரும் இருப்புகளிலிருந்து வியகாபகார, இலகாப ேட்டக 
கணககிறனத் தயகாரிககவும்.

விேரம் ` விேரம் ` 

சரககிருப்பு (01.01.2016)
தககாள்முதல
விற்பறன
தககாள்முதல மீதகான தசலவுகள்
வஙகிக கட்டணம் தசலுத்தியது

9,000
22,000
42,000

1,500
3,500

வகாரகாககடன்
இதரச் தசலவுகள்
அளித்த தள்ளுபடி
விற்பறன மீதகான தசலவுகள்
அலுவலக அறைகலன் மீதகான பழுது பகாரப்புச் தசலவுகள்

1,200
1,800
1,700
1,000

600

சரிககட்டுதலகள்:
(அ) 31.12.2016 அன்றைய இறுதிச் சரககிருப்பு ` 4,500
(ஆ)  வமலகாைர அவருககுரிய கழிவுககு பின் உள்ை நிகர இலகாபத்தில 5% கழிவு தபறுகிைகார.

தீர்வு 
சிேொவின் ஏடு்களில்

� 2016 டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டுககுரிய வியொ�ொர இலொ� �ட்டக ்கணககு ே
விேரம் ` விேரம் ` 

ததகாடககச் சரககிருப்பு
தககாள்முதல
தககாள்முதல மீதகான தசலவுகள்
தமகாத்த இலகாபம் கீ/இ
 
வஙகிக கட்டணம்
வகாரகாககடன்
இதரச் தசலவுகள்
அளித்த தள்ளுபடி
விற்பறனச் தசலவுகள்
அலுவலக அறைகலன் மீதகான பழுது   
பகாரப்புச் தசலவுகள்
வமலகாைருகககான கழிவு
நிகர இலகாபம்  
(முதல கணககிற்கு மகாற்ைப்பட்டது)

9,000
22,000

1,500
   14,000

46,500
3,500
1,200
1,800
1,700
1,000

 
600
200

4,000

விற்பறன
இறுதிச் சரககிருப்பு
 
 
 
தமகாத்த இலகாபம் கீ/தககா

42,000
4,500

 
               

    46,500
14,000

14,000 14,000
குறிபபு: கழிவு விகிதம்
வமலகாைருகககான கழிவு = கழிவுககு முன் உள்ை நிகர இலகாபம் ×                                         
 (100+கழிவு விகிதம்)
நிகர இலகாபம் = 14,000 – (3,500 + 1,000 + 1,200 + 1,800 + 1,700 + 600) = `  4,200
 5 
வமலகாைருகககான கழிவு = 4,200 ×           = ` 200 
  105
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எடுத்துக்கொட்டு 12
ேகாகரகாஜன் என்பவரின் ஏடுகளிலிருந்து எடுககப்பட்ட 2016, மகாரச் 31ஆம் ேகாறைய இருப்புகள் கீவே 
தரப்பட்டுள்ைன.

�றறு இருபபு ` ேரவு இருபபு ` 

தககாள்முதல
கூலி
உள் ஏற்றிச்தசல தசலவு
விைம்பரம்
தவளித் தூககுககூலி
தரகாககம்
இயந்திரம்
கடனகாளிகள்
தபறுதற்குரிய மகாற்றுச்சீட்டு
சரககிருப்பு (01.01.2016)

10,000

600

750

500

400

விற்பறன
தபற்ை கழிவு
வகாடறக தபற்ைது
கடனீந்வதகார
முதல

15,100

1,900

600

2,400

5,000
1,200

8,000

2,250

300

1,000

25,000 25,000

2016, மகாரச் 31ஆம் ேகாவைகாடு முடிவறடயும் ஆணடிற்குரிய வியகாபகார இலகாப ேட்டக கணகறகயும், 
அந்ேகாறைய இருப்புநிறலக குறிப்றபயும் தயகார தசய்யவும்.
சரிககட்டுதலகள்:

(அ) முன் கூட்டிப் தபற்ை கழிவு ` 400
(ஆ)  முன் கூட்டிச் தசலுத்திய விைம்பரம் ` 150
(இ) தககாடுபட வவணடிய கூலி ` 200
(ஈ)  31.03.2016 அன்று இறுதிச் சரககிருப்பின் மதிப்பு ` 2,100

தீர்வு �ொ்கரொஜனின் ஏடு்களில்
� 2016, மொர்ச் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டிறகுரிய வியொ�ொர இலொ� �ட்டக ்கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

ததகாடககச் சரககிருப்பு 
தககாள்முதல
கூலி
 கூட்டுக: தககாடுபட வவணடியது
உள் ஏற்றிச் தசல தசலவு
தமகாத்த இலகாபம் கீ/இ

600
    200

1,000
10,000

800
750

   4,650
  17,200

விற்பறன
இறுதிச் சரககிருப்பு
 
 

15,100
2,100

 
 
 
              

17,200

விைம்பரம்
 கழிகக: முன்கூட்டிச் தசலுத்தியது
தவளித் தூககுக கூலி
நிகர இலகாபம்  
(முதல கணககிற்கு மகாற்ைப்பட்டது)

500
150 350

400
6,000

தமகாத்த இலகாபம் கீ/தககா
தபற்ை கழிவு
 கழிகக: முன் கூட்டிப் தபற்ைது
தபற்ை வகாடறக

1,900
    400

4,650
 

1,500
600

6,750 6,750
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2016, மொர்ச் 31 ஆம் �ொளன்ன்றய இருபபுநினலக குறிபபு
ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` 

முதல
கூட்டுக: நிகர இலகாபம்
கடனீந்வதகார
முன்கூட்டிப் தபற்ை கழிவு

5,000
    6,000 11,000

2,400
400

இயந்திரம்
இறுதிச் சரககிருப்பு
கடனகாளிகள்
தபறுதற்குரிய மகாற்றுச்சீட்டு

8,000
2,100

300
2,250

தககாடுபட வவணடிய கூலி 200 முன்கூட்டிச் தசலுத்திய விைம்பரம்
தரகாககம்

150
1,200

14,000 14,000

எடுத்துக்கொட்டு  13
31.12.2016 அன்று தஜயின் என்பவரின் ஏடுகளிலிருந்து எடுககப்பட்ட இருப்புகளிலிருந்து இறுதிக 
கணககுகள் தயகார தசய்யவும்.

விேரம் ` விேரம் ` 

முதல
கடனகாளிகள்
கடனீந்வதகார
தககாள்முதல
விற்பறன
தஜயினுககுரிய வருமகான வரி தசலுத்தியது
ததகாடககச் சரககிருப்பு

20,000
8,000

10,500
60,000
80,000

500
12,000

அலுவலக ஊதியம்
நிறுவுறகச் தசலவுகள்
விற்பறனச் தசலவுகள்
அறைகலன்
வஙகி தரகாககம்
இதர வரவுகள்
எடுப்புகள்

6,600
4,500
2,300

10,000
2,400

600
4,800

சரிககட்டுதலகள்
(அ)  2016 டிசம்பர 31 அன்று தககாடுபட வவணடிய சம்பைம் ` 600
(ஆ) அறைகலன் மீது ஆணடுககு 10% வதய்மகானம் நீககப்பட வவணடும்.
(இ)  முதல மீது வட்டி ஆணடுககு 5% அனுமதிகக வவணடும்.
(ஈ)  31.12.2016 அன்று இறுதிச் சரககிருப்பின் மதிப்பு ` 14,000

தீர்வு பஜயினின் ஏடு்களில்
� 2016, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டுககுரிய வியொ�ொர, இலொ� �ட்டக ்கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் ` 

ததகாடககச் சரககிருப்பு 
தககாள்முதல
தமகாத்த இலகாபம் கீ/இ

12,000
60,000

 22,000
94,000

விற்பறன
இறுதிச் சரககிருப்பு

80,000
14,000

              
  94,000

அலுவலக ஊதியம்
     கூட்டுக தககாடுபட வவணடியது
நிறுவுறகச் தசலவுகள்
விற்பறனச் தசலவுகள்
அறைகலன் மீது வதய்மகானம் (10,000 × 10/100)
முதல மீது வட்டி (20,000 × 5/100)
நிகர இலகாபம் (முதல கணககிற்கு மகாற்ைப்பட்டது)

6,600
   600

 
7,200
4,500
2,300
1,000
1,000
6,600

தமகாத்த இலகாபம் கீ/தககா
இதர வரவுகள்

22,000

600

22,600 22,600
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2016, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு
ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 

முதல
 கூட்டுக: நிகர இலகாபம்
 கூட்டுக: முதல மீது வட்டி
 
  கழிகக: எடுப்புகள் (4,800 +    

வருமகான வரி 500)
கடனீந்வதகார
தககாடுபட வவணடிய அலுவலக ஊதியம்

20,000
6,600

   1,000
27,600

   5,300 22,300
10,500

600

அறைகலன்
 கழிகக: வதய்மகானம்
இறுதிச் சரககிருப்பு
கடனகாளிகள்
வஙகி தரகாககம்

10,000
   1,000 9,000

14,000
8,000
2,400

33,400 33,400

எடுத்துக்கொட்டு 14
எட்வரட் என்பவரின் ஏடுகள் கீழககணட இருப்புகறைக ககாட்டுகிைது.  2016, டிசம்பர 31 ஆம் ேகாவைகாடு 
முடிவறடயும் ஆணடிற்குரிய வியகாபகார, இலகாப ேட்டக கணகறகயும், அந்ேகாறைய இருப்புநிறலக 
குறிப்றபயும் தயகார தசய்யவும்.

�றறு இருபபு ` ேரவு இருபபு ` 

எடுப்புகள்
பற்பல கடனகாளிகள்
நிலககரி, எரிவகாயு மற்றும் நீர 
உள் திருப்பம்
தககாள்முதல

5,000
60,000
10,500

2,500
2,56,500

முதல
கடன் (வட்டி 6% ஆணடுககு)
விற்பறன
முதலீடுகள் மீது வட்டி
பற்பல கடனீந்வதகார

1,31,500
20,000

3,56,500
2,550

40,000
சரககிருப்பு (1.1.2016)
பயணச் தசலவுகள்
கடன் மீது வட்டி தசலுத்தியது
சிலலறை தரகாககம்
பழுது பகாரப்புச் தசலவுகள்
முதலீடுகள்

89,700
51,250

300
710

4,090
70,000

5,50,550 5,50,550
சரிககட்டுதலகள்:

(அ)  31.12.2016 அன்று இறுதிச் சரககிருப்பின் மதிப்பு ` 1,30,000
(ஆ)  பற்பல கடனகாளிகள் மீது 5 % வகாரகா மற்றும் ஐயககடன் ஒதுககு உருவகாககுக
(இ) பற்பல கடனகாளிகள் மீது 2% தள்ளுபடி ஒதுககு உருவகாககுக
(ஈ) 9 மகாதஙகளுககுரிய கடன் மீது வட்டி தககாடுபட வவணடியுள்ைது

தீர்வு
எட்ேர்டின் ஏடு்களில்

� 2016, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டிறகுரிய வியொ�ொர, இலொ� �ட்டக ்கணககு ே
விேரம் ` விேரம் ` 

ததகாடககச் சரககிருப்பு 
தககாள்முதல
நிலககரி, எரிவகாயு மற்றும் நீர
தமகாத்த இலகாபம் கீ/இ

89,700
2,56,500

10,500
1,27,300
4,84,000

விற்பறன
 கழிகக:  உள் திருப்பம்
இறுதிச் சரககிருப்பு

3,56,500
  2,500 3,54,000

1,30,000

4,84,000
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பயணச் தசலவுகள்
கடன் மீது வட்டி தசலுத்தியது
 கூட்டுக: தககாடுபட வவணடியது
    (20,000 x 6/100 x 9/12 )
பழுது பகாரப்புச் தசலவுகள்
வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு
கடனகாளிகள்மீது தள்ளுபடி ஒதுககு
நிகர இலகாபம்  
(முதல கணககிற்கு மகாற்ைப்பட்டது)

300
900

51,250

1,200

4,090
3,000
1,140

69,170

தமகாத்த இலகாபம் கீ/தககா
முதலீடுகள் மீது வட்டி

1,27,300
2,550

1,29,850 1,29,850

2016, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு
ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 

முதல
 கூட்டுக: நிகர இலகாபம்
 
 கழிகக: எடுப்புகள்
6% கடன்
  கூட்டுக: தககாடுபட வவணடிய வட்டி
பற்பல கடனீந்வதகார 

1,31,500
   69,170
2,00,670
    5,000
20,000
     900

1,95,670

20,900
40,000

முதலீடுகள்
இறுதிச் சரககிருப்பு
பற்பல கடனகாளிகள்
 கழிகக: வகாரகா   
 ஐயககடன் ஒதுககு   
 (60,000 x 5/100)
  கழிகக:  தள்ளுபடி ஒதுககு 

(57,000 x 2/100)
சிலலறை தரகாககம் 

60,000
   

3,000
57,000

 1,140

70,000
1,30,000

 

55,860
710

2,56,570 2,56,570

எடுத்துக்கொட்டு 15
பகாணடியன் என்பவரின் 2016, மகாரச் 31ஆம் ேகாறைய இருபகாய்வு கீழகககாணும் விவரஙகறைத் தருகிைது.

விேரம் �றறு ` ேரவு ` 

முதல 
பற்பல கடனகாளிகள் மற்றும் கடனீந்வதகார 
விற்பறன 
எடுப்புகள்
றக தரகாககம் 
வஙகி தரகாககம் 
கூலி
தககாள்முதல
ததகாடககச் சரககிருப்பு
வணிக வைகாகம்
தபறுதற்குரிய மகாற்றுச்சீட்டு
அலவலக ததகாறலவபசிக கட்டணம்
தபகாதுச் தசலவுகள்
ேற்தபயர

22,000

2,000
8,200

30,000
2,500

10,000
30,000
60,000
14,500

3,500
9,000

10,500

1,20,000
22,500
59,700

2,02,200 2,02,200
சரிககட்டுதலகள்:

(அ)  கணகககாணடு இறுதியில சரககிருப்பின் மதிப்பு ` 5,000
(ஆ)  முதல மீது வட்டி 6% கணககிடவும்
(இ)  எடுப்புகள் மீதகான வட்டி 5% அனுமதிககவும்
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(ஈ)  வகாரகாககடன் ` 2,000 வபகாகதகழுதவும்
பற்பல கடனகாளிகள் மீது 10% வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு உருவகாககவும்
2016, மகாரச் 31 ஆம் ேகாவைகாடு முடிவறடயும் ஆணடுககுரிய இறுதிக கணககுகறைத் தயகார தசய்யவும்
தீர்வு

�ொண்டியனின் ஏடு்களில்
� 2016 மொர்ச் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டிறகுரிய வியொ�ொர, இலொ� �ட்டக ்கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

ததகாடககச்  சரககிருப்பு
தககாள்முதல
கூலி
தமகாத்த இலகாபம் கீ/இ
 

அலுவலக ததகாறலவபசிக  
 கட்டணம்
தபகாதுச் தசலவுகள்
முதல மீதகான வட்டி
(1,20,000 × 6/100)
வகாரகாககடன்
வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு

30,000
10,000

2,500
  22,200

  64,700

 
3,500
9,000 
7,200

 
2,000  
2,000

விற்பறன
இறுதிச் சரககிருப்பு
 
 
 

தமகாத்த இலகாபம் கீ/தககா
எடுப்புகள் மீது வட்டி 
(2000 × 5/100)
நிகர ேட்டம்  
(முதலகணககிற்கு மகாற்ைப்பட்டது)

59,700
5,000

 
 

  64,700

22,200
100

 
1,400

23,700 23,700

2016, மொர்ச் 31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு
ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 

முதல
 கழிகக: நிகர ேட்டம்
 
 கூட்டுக: முதல மீது வட்டி
 
  கழிகக: எடுப்புகள் மற்றும்  
 எடுப்புகள் மீது வட்டி  
  (2000+100)

பற்பல கடனிந்வதகார

1,20,000
 1,400

1,18,600
  7,200

1,25,800
 

  2,100 1,23,700

22,500

ேற்தபயர
வணிக வைகாகம்
இறுதிச் சரககிருப்பு
பற்பல கடனகாளிகள்
 கழிகக: வகாரகாககடன்

 கழிகக: வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு  
 (20,000 x 10/100)
தபறுதற்குரிய மகாற்றுச்சீட்டு
வஙகி தரகாககம்
றக தரகாககம் 

22,000
  2,000
20,000
 2,000

10,500
60,000

5,000
 
 
 

18,000 
 

14,500
30,000

8,200
1,46,200 1,46,200

எடுத்துக்கொட்டு 16
அஜித் அவரகளின் கீழகககாணும் இருப்பகாய்வு மற்றும் சரிககட்டுதலகளிலிருந்து 2016, மகாரச் 31ஆம் 
ேகாவைகாடு முடிவறடயும் ஆணடுககுரிய வியகாபகார இலகாபேட்டக கணகறகயும், அந்ேகாறைய 
இருப்புநிறலக குறிப்றபயும் தயகார தசய்யவும்.
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விேரம் �றறு ` விேரம் ேரவு ` 

ததகாடககச் சரககிருப்பு
அறைகலனும் தபகாருத்துறககளும்
தககாள்முதல
விற்பறனத் திருப்பம்
உள்தூககுக கூலி
அலுவலக வகாடறக
பற்பல கடனகாளிகள்
வஙகியிருப்பு
வகாரகாககடன் 

15,000
30,000
40,000

2,000
10,000
23,000
20,100
19,600

900

முதல
தவளித் திருப்பம்
தசலுத்தற்குரிய மகாற்றுச்சீட்டு
விற்பறன
வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு
கடனகாளிகள் மீதகான தள்ளுபடி ஒதுககு

25,000
1,000

10,000
1,24,000

500
100

1,60,600 1,60,600
சரிககட்டுதலகள்:

(அ)  கணகககாணடு இறுதியில சரககிருப்பு ` 8,000
(ஆ)  கூடுதல வகாரகாககடன் ` 100
(இ)  பற்பல கடனகாளிகள் மீது 2% வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு உருவகாககுக.
(ஈ)  பற்பல கடனகாளிகள் மீது 1% தள்ளுபடி ஒதுககு உருவகாககுக.

தீர்வு
அஜித்தின் ஏடு்களில்

� 2016, மொர்ச் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டிறகுரிய வியொ�ொர இலொ� �ட்டக ்கணககு ே
விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

ததகாடககச் சரககிருப்பு
தககாள்முதல
 கழிகக:  தவளித்திருப்பம் 
உள்தூககுக கூலி
தமகாத்த இலகாபம் கீ/இ

40,000
  1,000

 
 

15,000

39,000
10,000
66,000

1,30,000

விற்பறன
 கழிகக: விற்பறனத்   
  திருப்பம் 
இறுதிச் சரககிருப்பு
 
 

1,24,000
 

    2,000
 

1,22,000
8,000

              
1,30,000

அலுவலக வகாடறக 
வகாரகா ஐயககடன் 
ஒதுககு(இறுதி)
 கூட்டுக: வகாரகாககடன் 
 கூட்டுக:கூடுதல வகாரகாககடன்

 கழிகக: வகாரகா ஐயக கடன்  
  ஒதுககு (ததகாடககம்)
கடனகாளிகள் மீதகான தள்ளுபடி  
  ஒதுககு (இறுதி)
 கழிகக: தள்ளுபடி ஒதுககு  
   (ததகாடககம்)

நிகர இலகாபம்  
(முதல கணககிற்கு மகாற்ைப்பட்டது)

 
 

400
900

    100
1,400

      
500

 
196

 
  100

23,000

 
900

 
 

96 

42,004

தமகாத்த இலகாபம் கீ/தககா 66,000

66,000 66,000
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2016, மொர்ச் 31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு
ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 

முதல
 கூட்டுக: நிகர இலகாபம் 
தசலுத்தற்குரிய மகாற்றுச்சீட்டு

25,000
  42,004 67,004

10,000

அறைகலனும் தபகாருத்துறககளும்
பற்பல கடனகாளிகள் 
 கழிகக: கூடுதல வகாரகாககடன் 
 

கழிகக: வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு 
(20,000 × 2%)

 கழிகக: தள்ளுபடி ஒதுககு (19,600 × 1%)
இறுதிச் சரககிருப்பு
வஙகி தரகாககம்

 
20,100

100
20,000

400
19,600 

196

30,000
 
 
 
 
  

19,404
8,000

19,600
77,004 77,004

எடுத்துக்கொட்டு 17
ரொநஜஷ் என்�ேரின் ஏடு்களிலிருந்து ப�்றப�ட்ட 2016, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொனளய இருப�ொயவு கீநே 
ெரப�ட்டுள்ளை.

�றறு இருபபு ` ேரவு இருபபு ` 
எடுப்புகள்
தபகாறி மற்றும் இயந்திரம்
ததகாடககச் சரககிருப்பு
தககாள்முதல
கூலி
சம்பைம்
ககாப்பீடு
வகாடறகயும், வரியும் 
பற்பல கடனகாளிகள்
அனகாமத்துக கணககு

44,000
1,00,000

20,000
2,70,000

62,000
70,000
45,000
17,000
50,000
22,000

முதல
தரகாகக விற்பறன
வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு
வஙகி வமலவறரப்பற்று
தள்ளுபடி தபற்ைது
கடன் விற்பறன
பற்பல  கடனீந்வதகார

1,76,000
1,72,000

2,000
20,000

6,000
3,00,000

24,000

7,00,000 7,00,000

கீழகககாணும் சரிககட்டுதலகள் தசய்யப்பட வவணடும்.
(அ)  2016 டிசம்பர 31 அன்று சரககிருப்பின் மதிப்பு ` 28,000
(ஆ)  ககாலகாவதி ஆககாத ககாப்பீட்டு முறனமம்  ` 15,000
(இ)  பற்பல கடனகாளிகள் மீது 5% வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு உருவகாகக வவணடும்.
(ஈ)  தபகாறி மற்றும் இயந்திரம் மீது 20% வதய்மகானம் நீககப்பட வவணடும்.

2016, மகாரச் 31 ஆம் ேகாவைகாடு முடிவறடயும் ஆணடுககுரிய வியகாபகார, இலகாப ேட்டக கணகறகயும், 
அந்ேகாறைய இருப்புநிறலக குறிப்றபயும் தயகார தசய்யவும்.

தீர்வு
ரொநஜஷின் ஏடு்களில்

� 2016, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொநளொடு முடிேனடயும் ஆண்டுக்கொை வியொ�ொர இலொ� �ட்டக ்கணககு ே
விேரம் ` ` விேரம் ` ` 

ததகாடககச் சரககிருப்பு
தககாள்முதல
கூலி
தமகாத்த இலகாபம் கீ/இ
 

20,000
2,70,000

62,000
1,48,000
5,00,000

விற்பறன: தரகாககம்  
  கடன்

இறுதிச் சரககிருப்பு

1,72,000
   3,00,000 4,72,000

28,000

5,00,000
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சம்பைம்
ககாப்பீடு
 கழிகக: முன் கூட்டிச் 

தசலுத்தியது
வகாடறகயும் வரியும்
தபகாறி மற்றும் இயந்திரம் 

மீதகான வதய்மகானம் 
(1,00,000×20/100)

நிகர இலகாபம்  
(முதல கணககிற்கு 
மகாற்ைப்பட்டது)

45,000 

   15,000
 
 

70,000
 
 

30,000
17,000

20,000
 

18,000

தமகாத்த இலகாபம் கீ/தககா
தபற்ை தள்ளுபடி
வகாரகா ஐயககடன் 

ஒதுககு (ததகாடககம்)
கழிகக: ஒதுககு(இறுதி)

 
2,000
1,000

1,48,000
6,000

1,000

1,55,000 1,55,000

2016, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �ொனளய இருபபுநினலக குறிபபு
ப�ொறுபபு்கள் ` ` ப�ொத்து்கள் ` ` 

முதல
 கூட்டுக: நிகர இலகாபம்
 
 கழிகக: எடுப்புகள்
பற்பல கடனீந்வதகார
வஙகி வமலவறரப்பற்று

1,76,000
   18,000
1,94,000
    44,000 1,50,000

24,000
20,000

தபகாறியும் இயந்திரமும்
 கழிகக: வதய்மகானம்
இறுதிச் சரககிருப்பு
பற்பல கடனகாளிகள்
 கழிகக: வகாரகா ஐயககடன்  
 ஒதுககு (2%)
ககாலகாவதி ஆககாத ககாப்பீடு
அனகாமத்துக கணககு

1,00,000
    20,000

50,000
 

1,000

80,000
28,000

 
 

49,000
15,000
22,000

1,94,000 1,94,000

நினைவில் ப்கொள்ளநேண்டியனே
• இருப்பகாய்வில பதிவு தசய்யத் தவறிய ஒரு குறிப்பிட்ட கணகககாணடிற்குரிய தசலவுகளும், 

வருமகானஙகளும் அந்த கணகககாணடின் இறுதியில கணகவகடுகளில தககாணடு வருவதற்கு 
தசய்யப்படும் குறிப்வபட்டுப் பதிவுகள் சரிககட்டுப் பதிவுகள் என அறேககப்படுகின்ைன.

• சரிககட்டுப் பதிவுகள் தசய்யப்படுவதகால நிதி நிறல அறிகறககள் வியகாபகாரத்தின் 
உணறமயகான  இலகாப ேட்டத்றதயும், நிதி நிறலறயயும் தவளிப்படுத்துகின்ைன.

• அடகக விறல அலலது நிகரத் தீரவு மதிப்பு இதில எது குறைவவகா அந்த விறலயில இறுதிச் 
சரககிருப்பு மதிப்பிடப்படும்.

• தககாடுபட வவணடியச் தசலவும் முன்கூட்டிப் தபற்ை வருமகானமும் ேடப்புப் தபகாறுப்புகள் ஆகும்.
• முன்கூட்டிச் தசலுத்திய தசலவு மற்றும் தபை வவணடிய வருமகானம் ேடப்புச் தசகாத்துகள் 

ஆகும்.
• ேடப்பு கணகககாணடின் பற்பல கடனகாளிகள் மீது வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு மற்றும் தள்ளுபடி 

ஒதுககு உருவகாககப்பட வவணடும்.
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சுய ஆயவு விைொக்கள்
I  �ரியொை வினடனயத் நெர்வு ப�யயவும்
1. முன் கூட்டிச் தசலுத்திய ககாப்பீட்டு முறனமம் வதகான்றுவது.

(அ)  வியகாபகாரக கணககில பற்றுப் பககம்
(ஆ)  இலகாப ேட்டக கணககில வரவுப் பககம்
(இ)  இருப்புநிறலக குறிப்பின் தசகாத்துகள் பககம்
(ஈ)  இருப்புநிறலக குறிப்பின்  தபகாறுப்புகள் பககம் 

 2. நிகர இலகாபம்.
(அ) முதல கணககில பற்று றவககப்படும் (ஆ) முதல கணககில வரவு றவககப்படும்
(இ) எடுப்புகள் கணககில பற்று றவககப்படும் (ஈ) எடுப்புகள் கணககில வரவு றவககப்படும் 

3. இறுதிச் சரககிருப்பு மதிப்பிடப்படுவது.
(அ)    அடகக விறலயில (ஆ) சந்றத விறலயில
(இ) அடகக விறல அலலது சந்றத விறல இதில எது அதிகவமகா அந்த விறலயில
(ஈ) அடகக விறல அலலது நிகரத் தீரவு மதிப்பு இதில எது குறைவவகா அந்த விறலயில 

4. முதலீடுகள் மீது கூடியுள்ை வட்டி வதகான்றுவது.
(அ) இலகாப ேட்டக கணககின் வரவுப் பககம்
(ஆ) இருப்புநிறலக குறிப்பின் தசகாத்துகள் பககம் 
(இ) வமற்கணட இரணடிலும் (ஈ) வமற்கணட எதுவுமிலறல

5. வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு கணககு ஏற்கனவவ இலறலதயனில, உருவகாககப்பட்ட ஐயககடன் 
ஒதுககு.
(அ) வகாரகாககடன் கணககில பற்று றவகக வவணடும்
(ஆ) பற்பல கடனகாளிகள் கணககில பற்று றவகக வவணடும் 
(இ) வகாரகாககடன் கணககில வரவு றவகக வவணடும்
(ஈ) இலகாப ேட்டக கணககில பற்று றவகக வவணடும்

வினட்கள் 

1 (இ) 2 (ஆ) 3 (ஈ) 4 (இ) 5 (ஈ)

II   மி்கக குறுகிய விைொக்கள்
1. சரிககட்டுப் பதிவுகள் என்ைகால என்ன?
2. தககாடுபட வவணடிய தசலவு என்ைகால என்ன?
3. முன் கூட்டிச் தசலுத்திய தசலவு என்ைகால என்ன?
4. கூடியுள்ை வருமகானம் என்ைகால என்ன?
5. கடனகாளிகள் மீது தள்ளுபடி ஒதுககு என்ைகால என்ன?
III   குறுகிய விைொக்கள்
1. இறுதிக கணககுகள் தயகாரிகக வவணடியதன் வதறவ யகாது?
2. வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு என்ைகால என்ன? ஏன் அது உருவகாககப்பட வவணடும்?
3. இறுதிக கணககுகளில இறுதிச் சரககிருப்பு எவவகாறு மதிப்பிடப்படுகிைது என்பறத விைககவும்.
4. முதல மீது வட்டி மற்றும் எடுப்புகள் மீது வட்டி குறித்து சரிககட்டுப் பதிவுகள் தருக.
5. வகாரகாககடன், வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு மற்றும் கடனகாளிகள் மீது தள்ளுபடி ஒதுககு குறித்த 

கணககியல தசயலபகாடுகள் பற்றி விவரி.
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IV  �யிறசி விைொக்கள்
1. கீழகககாணும் சரிககட்டுதலகளுககுத் வதறவயகான சரிககட்டுப் பதிவுகள் தரவும்.

(அ) இறுதிச் சரககிருப்பின் மதிப்பு ` 5,000
(ஆ) தககாடுபட வவணடிய சம்பைம் ` 150
(இ) ககாப்பீடு முன்கூட்டிச் தசலுத்தியது ` 450
(ஈ) முன்கூட்டிப் தபற்ை கழிவு ` 20,000
(உ) முதலீடுகள் மீது கூடியுள்ை வட்டி ` 1,000

2. கீழககணட சரிககட்டுதலகளுககு சரிககட்டுப் பதிவுகள் தரவும்.
(அ) தககாடுபட வவணடிய கூலி  ` 5,000
(ஆ) இயந்திரம் மீதகான வதய்மகானம்  ` 1000
(இ) முதல மீது வட்டி 5% (முதல ` 20,000)
(ஈ) எடுப்புகள் மீது வட்டி  ` 50 
(உ) வகாரகாககடன் வபகாகதகழுத வவணடியது ` 500

3. சுவரஷ் என்பவரின் இறுதிக கணககுகள் தயகாரிககும் வபகாது வகாரகாககடன் கணககு ` 800 
மற்றும் பற்பல கடனகாளிகள் கணககு ` 16,000 இருப்பு ககாட்டியது கூடுதல வகாரகாககடன் ` 1200 
வபகாகதகழுதவும். வகாரகாககடனுககு சரிககட்டுப் பதிவு தந்து இவவிவரம் இலகாப ேட்டக கணககு 
மற்றும் இருப்புநிறலக குறிப்பில எவவகாறு வதகான்றும் எனக ககாட்டவும்.

(வினட: இலகாப ேட்டக கணககு: ` 2000 (ப)  
இருப்புநிறலக குறிப்பில பற்பல கடனகாளிகள் இருப்பு: ` 14,800)

4. மகாரச் 31, 2016 அன்றைய இருபகாய்வின்படி பற்பல கடனகாளிகள் ` 30,000 வகாரகாககடன் ` 1200 
பற்பல கடனகாளிகள் மீது 3% ஐயககடன் ஒதுககு உருவகாககப்பட வவணடும்.  சரிககட்டுப் பதிவு 
தந்து இவவிவரம் இலகாப ேட்டக கணககு மற்றும் இருப்புநிறலக குறிப்பில எவவகாறு வதகான்றும் 
எனக ககாட்டவும்.

(வினட: இலகாப ேட்டக கணககு: ` 900 (ப);  
இருப்புநிறலக குறிப்பில பற்பல கடனகாளிகள் இருப்பு: ` 29,100)

5. வியகாபகாரி ஒருவரின் 31.12.2016 அன்றைய இருபகாய்வின்படி பற்பல கடனகாளிகள் ` 50,000  
சரிககட்டுதலகள்: 
(அ) வகாரகாககடன் ` 1,000 வபகாகதகழுதவும். 
(ஆ) 5% வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு உருவகாககவும்.
(இ) 2% கடனகாளிகள் மீது தள்ளுபடி ஒதுககு உருவகாககவும்.

 இவவிவரம் வியகாபகாரியின் இலகாப ேட்டக கணககு மற்றும் இருப்புநிறலக குறிப்பில எவவகாறு 
வதகான்றும் எனக ககாட்டவும்.

(வினட: இலகாப ேட்டக கணககு: ` 4,381 (ப); 
இருப்புநிறலக குறிப்பில பற்பல கடனகாளிகள் இருப்பு: ` 45,619)

6.   கீழககணட விவரஙகள் இருபகாய்விலிருந்து தபைப்பட்டன.பற்பல கடனகாளிகள் ` 30,000; 
வகாரகாககடன் ` 5,000.
கூடுதல தகவலகள்:
(அ) கூடுதல வகாரகாககடன் ` 3,000 வபகாகதகழுதவும்.
(ஆ) 10% வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு உருவகாககப்பட வவணடும்.

 வதறவயகான சரிககட்டுப் பதிவுகள் தந்து இவவிவரம் இலகாப ேட்டக கணககு மற்றும் 
இருப்புநிறலக குறிப்பில எவவகாறு வதகான்றும் எனக ககாட்டவும்.

(வினட:  இலகாப ேட்டக கணககு: ` 10,700 (ப);  
 இருப்புநிறலக குறிப்பில பற்பல கடனகாளிகள் இருப்பு: ` 24,300)
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7.   கீழககணட விவரஙகள் இருபகாய்விலிருந்து தபைப்பட்டன
விேரம் �றறு ` ேரவு  ` 

பற்பல கடனகாளிகள்
ஐயககடன் ஒதுககு
வகாரகாககடன்

50,000

3,000
5,000

 
கூடுதல தகவலகள்:
(அ)  கூடுதல வகாரகாககடன் ` 3,000
(ஆ)  பற்பல கடனகாளிகள் மீது 10% வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு உருவகாககவும்.

 வதறவயகான சரிககட்டுப் பதிவுகள் தந்து இவவிவரம் எவவகாறு  இலகாப ேட்டக கணககு மற்றும் 
இருப்புநிறலக குறிப்பில வதகான்றும் எனக ககாட்டவும்.

 (வினட: இலகாப ேட்டக கணககு: ` 5,700 (ப);  
இருப்புநிறலக குறிப்பில பற்பல கடனகாளிகள் இருப்பு: ` 42,300)

8.  கீழககணட விவரஙகள் இருப்பகாய்விலிருந்து தபைப்பட்டன.
விேரம் �றறு ` ேரவு  ` 

பற்பல கடனகாளிகள்
கடனகாளிகள் மீதகான தள்ளுபடி
வகாரகாககடன்

50,000
2,000
3,000

கூடுதல தகவலகள்:
(அ) பற்பல கடனகாளிகள் மீது 10% ஐயககடன் ஒதுககு உருவகாககப்பட வவணடும்
(ஆ)  பற்பல கடனகாளிகள் மீது 5% தள்ளுபடி ஒதுககு உருவகாககப்பட வவணடும்

 வதறவயகான சரிககட்டுப் பதிவுகள் தந்து இவவிவரஙகள் இறுதிக கணககுகளில எவவகாறு 
வதகான்றும் எனக ககாட்டவும்.

(வினட:  இலகாப ேட்டக கணககு வகாரகா ஐயககடன் ஒதுககு: ` 8,000;  
கடனகாளிகள் மீது தள்ளுபடி ஒதுககு: ` 4,250(ப);  

இருப்புநிறலக குறிப்பில பற்பல கடனகாளிகள் இருப்பு: ` 42,750)

9.    பின்வரும் விவரஙகளிலிருந்து, அரச்சனகாவின் 2016, டிசம்பர 31 ஆம் ேகாவைகாடு முடிவறடயும் 
ஆணடுககுரிய வியகாபகார கணகறகத் தயகாரிககவும்.

�றறு இருபபு ` ேரவு இருபபு ` 

ததகாடககச் சரககிருப்பு
தககாள்முதல
உள் ஏற்றிச் தசல தசலவு
கூலி

80,000
8,60,000

52,000
24,000

தககாள்முதல திருப்பம்
விற்பறன திருப்பம்
தககாள்முதல மீதகான இைககுமதி வரி 
விற்பறன

10,000
3,16,000

30,000
14,40,000

சரிககட்டுதலகள்
(அ)  இறுதிச் சரககிருப்பு ` 1,00,000
(ஆ)  தககாடுபட வவணடிய கூலி ` 12,000
(இ) உள் ஏற்றிச் தசல தசலவு முன்கூட்டிச் தசலுத்தியது ` 5,000

 (வினட: தமகாத்த இலகாபம்: `  1,81,000) 
10.  மவனகாஜின் 2016, மகாரச் 31 ஆம் ேகாவைகாடு முடிவறடயும் ஆணடுககுரிய இலகாப ேட்டக கணககு 

தயகாரிககவும்.
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�றறு இருபபு ` ேரவு இருபபு ` 

தமகாத்த இலகாபம்
சம்பைம்
ககாப்பீடு
அளித்த தள்ளுபடி
தபற்ை தள்ளுபடி
தபற்ை கழிவு
விைம்பரம்
அச்சு தசலவுகள் 

25,000
5,600

200
400
300
100
450
375

பயணச் தசலவுகள்
எழுதுதபகாருள் தசலவு
வகாடறக
கடன்மீது வட்டி
பழுதுபகாரப்புச் தசலவுகள்
அலுவலகச் தசலவுகள்
தபகாதுச் தசலவுகள்
தபகால தசலவுகள்

500
75

650
225
125

55
875
175

சரிககட்டுதலகள்:
(i)  தககாடுபட வவணடிய சம்பைம் ` 400
(ii)  முன்கூட்டிச் தசலுத்திய வகாடறக ` 50
(iii)  கழிவுப் தபை வவணடியது ` 100

 (வினட:  நிகர இலகாபம்: `  15,445)

11.  சுமதி அவரகளின் இருப்பகாய்வு மற்றும் சரிககட்டுதலகளிலிருந்து 2016, 31 ஆம் ேகாவைகாடு 
முடிவறடயும் ஆணடுககுரிய வியகாபகார, இலகாப ேட்டக கணகறகயும், அந்ேகாறைய இருப்பு 
நிறலக குறிப்றபயும் தயகார தசய்யவும்.

விேரம் �றறு ` ேரவு  ` 

ததகாடககச் சரககிருப்பு  (1.4.2015)
தககாள்முதல
விற்பறன
கடன்  (வட்டி 10%) 
தககாள்முதல மீதகான ஏற்றிச் தசல தசலவு
வகாடறகதகாரரிடம் தபற்ை வகாடறக 
கடன் மீது வட்டி
இயந்திரம்
தபகால தசலவுகள்
சம்பைம்
கழிவு தபற்ைது
றகதரகாககம்
அறைகலன்
முதல

900
2,000

200
 

100
400
100
650

75
4,000

4,000
2,000

 
250

200

1,975
8,425 8,425

சரிககட்டுதலகள்:
(அ)  ஆறு மகாத ககால கடன் மீது வட்டி தககாடுபட வவணடியுள்ைது.
(ஆ)  ஒரு மகாத வகாடறக ̀  25 வீதம் வகாடறகதகாரரிடம் இருந்து 2 மகாத வகாடறக தபை வவணடி உள்ைது.
(இ)  2016 மகாரச் மகாத சம்பைம் ` 75 தககாடுபட வவணடியுள்ைது.
(ஈ)  மகாரச் 31, 2016 அன்று இறுதிச் சரககிருப்பின் மதிப்பு ` 1,030.

(வினட: தமகாத்த இலகாபம்: ` 1,930; நிகர இலகாபம்: ` 1,405;  
இருப்புநிறலக குறிப்பு தமகாத்தம்: ` 5,555)

12.    அருண நிறுவன ஏடுகளிலிருந்து தபைப்பட்ட 2018, மகாரச் 31 ஆம் ேகாறைய இருப்புகள் 
தரப்பட்டுள்ைன.
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விேரம் �றறு ` ேரவு  ` 

கட்டடம்
தபகாறி மற்றும் இயந்திரம் 
தரகாககக  தககாள்முதல
கடன் தககாள்முதல
விற்பறன
தபறுதற்குரிய மகாற்றுச்சீட்டு
நிலககரி மற்றும் நீர
அலுவலகச் தசலவுகள்
தபற்ை வகாடறக
தவளித் தூககுககூலி
பழுதுபகாரப்பு மற்றும் பரகாமரிப்புச் தசலவுகள் 
கூலி
கடனகாளிகள் மற்றும் கடனீந்வதகார
தரகாககம்
முதல
ததகாடககச் சரககிருப்பு

17,500
12,000
30,000

8,500
 

6,750
1,625
5,250

 
2,875

500
9,250
9,000
2,000

13,000

 
 
 

63,250
 
 
 

1,750
 
 

8,500

44,750

1,18,250 1,18,250
 கீழககணட சரிககட்டுதலகறை கவனத்தில தககாணடு 2018, மகாரச் 31 ஆம் ேகாவைகாடு  

முடிவறடயும் ஆணடுககுரிய வியகாபகார இலகாபேட்டக கணகறகயும் அந்ேகாறைய இருப்புநிறலக 
குறிப்றபயும் தயகார தசய்யவும்
சரிககட்டுதலகள்:
(அ)  தபகாறி மற்றும் இயந்திரத்தின் மீதகான வதய்மகானம் 20%
(ஆ)  தககாடுபட வவணடிய கூலி ` 750
(இ)  தசலுத்திய பழுதுபகாரப்புச் தசலவில பகாதி அடுத்த ஆணடிற்குரியது
(ஈ)  இறுதிச் சரககிருப்பின் மதிப்பு ` 15,000

 (வினட:  தமகாத்த இலகாபம்: ` 15,125; நிகர இலகாபம்: ` 6,100;  
இருப்புநிறலக குறிப்பு தமகாத்தம்: ` 60,100)

13.   கீழககணட ரவமஷ் என்பவரின் 2017, மகாரச் 31 ஆம் ேகாறைய இருப்பகாய்விலிருந்து வியகாபகார 
இலகாப ேட்டக கணகறகயும், அந்ேகாறைய இருப்புநிறலக குறிப்றபயும் தயகார தசய்யவும்.

விேரம் �றறு ` ேரவு  ` 

சரககிருப்பு (01.04.2016)
தககாள்முதல
விற்பறன
பற்பல கடனீந்வதகார
அறைகலனும் தபகாருத்துறககளும்
கடனகாளிகள்

40,000
85,000

 
 

65,000
45,000

 
 

1,90,000
48,000

 

வஙகி தரகாககம்
கூலி
எடுப்புகள்
ததகாறலவபசிக கட்டணம்
வகாரகாககடன்
வகாரகாககடன் ஒதுககு
தபற்ை தள்ளுபடி
முதல
விைம்பரம்

21,000
37,500
15,000

3,000
2,000

 
 
 

15,000

 
 
 
 
 

2,500
3,000

85,000

3,28,500 3,28,500
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சரிககட்டுதலகள்:
(அ)  இறுதிச் சரககிருப்பின் மதிப்பு ` 35,000
(ஆ)  தீரவறடயகாத விைம்பரக கட்டணம் ` 250
(இ)  வகாரகா  மற்றும் ஐயககடன் ஒதுககு ` 3,000ககு அதிகப்படுத்த வவணடும்.
(ஈ)  பற்பல கடனகாளிகள் மீது 2% தள்ளுபடி ஒதுககு உருவகாகக வவணடும்.
(உ)  எடுப்புகள் மீது வட்டி 10% அனுமதிககவும்

 (வினட: தமகாத்த இலகாபம்: ` 62,500; நிகர இலகாபம்: ` 45,910; 
இருப்புநிறலக குறிப்பு தமகாத்தம்: ` 1,62,410)

14.  வதவி என்பவரின் 2016 டிசம்பர 31 ஆம் ேகாறைய வபவரட்டுக கணககுகள் பின்வருமகாறு
விேரம் ` விேரம் ` 

தககாள்முதல
சம்பைம்
எடுப்புகள்
ததகாடககச் சரககிருப்பு
முதல
விற்பறன
உள்தூககுக கூலி
வகாரகாககடன்

35,000
11,750

4,500
6,250

50,000
78,500
21,800

600

ேற்தபயர
பற்பல கடனகாளிகள்
அறைகலன்
தபகாதுச் தசலவுகள்
தபற்ை கழிவு
கடன்
வஙகி தரகாககம்
வகாரகாககடன் ஒதுககு

40,000
20,500
31,000

3,250
2,750

44,000
3,100
2,500

 2016, டிசம்பர 31 ஆம் ேகாவைகாடு முடிவறடயும் ஆணடுககுரிய வியகாபகார இலகாபேட்டக 
கணகறகயும், அந்ேகாறைய இருப்புநிறலக குறிப்றபயும் தயகார தசய்யவும்.
(அ)  31.12.2016 அன்று இறுதிச் சரககிருப்பின் மதிப்பு ` 5,800
(ஆ)  வகாரகாககடன் ` 500 வபகாகதகழுதவும் 
(இ)  வகாரகாககடன் ஒதுககு 5% உருவகாககவும்
(ஈ)  கடனகாளிகள் மீதகான தள்ளுபடி ஒதுககு 2% உருவகாககவும்

(வினட: தமகாத்த இலகாபம்: ` 21,250; நிகர இலகாபம்: ` 9,020; 
இருப்புநிறலக குறிப்பு தமகாத்தம்: ` 98,520)

15.  பின்வரும் மதன் என்பவரின் 2018, மகாரச் 31 ஆம் ேகாறைய இருப்பகாய்விலிருந்து வியகாபகார, 
இலகாப ேட்டக கணககு மற்றும் இருப்புநிறலக குறிப்பு தயகார தசய்யவும்.

�றறு இருபபு ` ேரவு இருபபு ` 

பற்பல கடனகாளிகள்
தபகாறி மற்றும் இயந்திரம்
வஙகிக கட்டணம்
கூலி
விற்பறனத் திருப்பம்
தககாள்முதல
ததகாடககச் சரககிருப்பு
எடுப்புகள்
நிறுவுறகச் தசலவுகள்
வகாரகாககடன்
வணிக வைகாகம் 

61,000
80,000

4,200
7,000
5,000

1,52,000
30,000
22,000
20,000

800
22,000

முதல
தககாள்முதல திருப்பம் 
விற்பறன
வஙகி வமலவறரப்பற்று

70,000
2,000

2,55,000
77,000

4,04,000  4,04,000
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சரிககட்டுதலகள்:
(அ)  இறுதிச் சரககிருப்பு ` 80,00
(ஆ)  தபகாறி மற்றும் இயந்திரம் மீது 20% வதய்மகானம் நீககப்பட வவணடும்.
(இ)  கூடுதல வகாரகாககடன்  ` 800 வபகாகதகழுத வவணடும்.
(ஈ)  பற்பல கடனகாளிகள் மீது 5% ஐயககடன் ஒதுககு உருவகாகக வவணடும்.

 (வினட: தமகாத்த இலகாபம்: ` 1,43,000; நிகர இலகாபம்: ` 98,190; 
இருப்புநிறலக குறிப்பு தமகாத்தம்: ` 2,23,190)

16.   கீழகககாணும் தகவலகளிலிருந்து, குமகார அவரகளின் 2017, டிசம்பர 31 ஆம் ேகாவைகாடு முடிவறடயும் 
ஆணடுககுரிய வியகாபகார இலகாப ேட்டக கணககு மற்றும் இருப்புநிறலக குறிப்பு தயகாரிககவும்.

�றறு இருபபு ` ேரவு இருபபு ` 

தககாள்முதல
நிலககரி மற்றும் எரிதபகாருள்
உள்தூககுக கூலி
விைம்பரம்
தவளித்தூககுக கூலி
வஙகி
அறைகலன்
கடனகாளிகள்
தபறுதற்குரிய மகாற்றுச்சீட்டு
சரககிருப்பு (01.01.2017)

14,500
600
750
500
400

1,200
8,000
2,250

300
1,500

விற்பறன
தசலுத்தற்குரிய மகாற்றுச் சீட்டு
வகாடறகப் தபற்ைது
கடனீந்வதகார
முதல

20,100
400

2,500
2,000
5,000

30,000  30,000
சரிககட்டுதலகள்:
(அ)  31.12.2017 அன்று இறுதிச் சரககிருப்பின் மதிப்பு ` 3,900
(ஆ)  முன்கூட்டிச் தசலுத்திய உள்தூககுக கூலி ` 250
(இ)  முன்கூட்டிப் தபற்ை வகாடறக ` 100
(ஈ)  வமலகாைருகககான கழிவு,  அவரது கழிவுககுப் பின் உள்ை நிகர இலகாபத்தில 5% தரப்பட 

வவணடும்
(வினட: தமகாத்த இலகாபம்: ` 6,900; நிகர இலகாபம்: ` 8,000; 

வமலகாைருகககான கழிவு: ` 400; இருப்புநிறலக குறிப்பு தமகாத்தம்: ` 15,900)

17.  சஙகீதகாவின் ஏடுகளில 2018, மகாரச் 31 ஆம்  ேகாவைகாடு முடிவறடயும் ஆணடுககுரிய வியகாபகார 
இலகாப ேட்டக கணககு மற்றும் இருப்புநிறலக குறிப்பு தயகார தசய்க.

விேரம் ` விேரம் ` 

முதல
தபறுதற்குரிய மகாற்றுச்சீட்டு
தசலுத்தற்குரிய மகாற்றுச்சீட்டு
தககாள்முதல
விற்பறன
ததகாடககச் சரககிருப்பு
எடுப்புகள்

20,000
8,000

10,500
75,000
95,000
12,000

4,500

சம்பைம்
நிறுவுறகச் தசலவுகள்
விைம்பரம்
அறைகலன்
வஙகி தரகாககம்
இதர வரவுகள்

6,600
4,500
2,300

10,000
3,200

600

சரிககட்டுதலகள்:
(அ)  மகாரச் 31, 2018 அன்று இறுதிச் சரககிருப்பின் மதிப்பு ` 14,200
(ஆ)  சஙகீதகாவின் வருமகான வரி தசலுத்தியது ` 800
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(இ)  முதல மீது வட்டி 10% அனுமதிககவும். 
(ஈ)  வமலகாைருககுரிய கழிவு,  கழிவுககு முன் உள்ை நிகர இலகாபத்தில 10% தரப்பட வவணடும்.

(வினட: தமகாத்த இலகாபம்: ` 22,200;  வமலகாைருககுரிய கழிவு: ` 740;   
நிகர இலகாபம்: ` 6,660; இருப்புநிறலக குறிப்பு தமகாத்தம்: ` 34,600)

வஜம்ஸ் என்ை வியகாபகாரி துணி துறவககும் இயந்திரஙகறை கடன் அடிப்பறடயில 
விற்பறன தசய்து வருகிைகார. ஆனகால அவர கடனகாளிகளிடமிருந்து பணம் 
வசூலிககப்பட வவணடிய ேகாளிறன நிறனவில றவத்திருப்பதிலறல. அவருறடய 
வகாடிகறகயகாைரகளில சிலர  குறித்த வேரத்தில பணத்றத தசலுத்துவதிலறல.  

அவருறடய தரகாகக வரவுகள் மிகவும் வமகாசமகான நிறலயிவலவய ததகாடரந்தது. இதன் விறைவகாக 
கணகககாணடின் இறுதியில அவருறடய ததகாறலவபசிககட்டணம் மற்றும் வகாடறகறய தசலுத்த 
இயலவிலறல.  ஆறகயகால, அவர தசலுத்திய ததகாறகறய மட்டும் தசலவகாகக ககாணபித்தகார.  
ஆணடு இறுதியில அவரிடம் அதிகமகான துணி துறவககும் இயந்திரஙகள் விற்ககாமல இருந்தது. 
அவர தன்னுறடய வணிகத்தின் தசயலதிைன் குறித்து மிகவும் கவறலயுற்ைகார. எனவவ, 
தன்னுறடய வணிகத்றத கவனிப்பதற்ககாக வமலகாைர ஒருவறர நியமிககத் திட்டமிட்டகார.  
புதிய வமலகாைர முன்தனச்சரிகறக மற்றும் தபகாருத்துறக கணககியல வககாட்பகாடுகறைப் 
பின்பற்றுமகாறும், தரகாககத் தள்ளுபடி அனுமதிககுமகாறும் வலியுறுத்தினகார.  

நிகழவகாய்வு

இப்வபகாது பின்வருவன குறித்து விவகாதிகக.
• வஜம்ஸ் ஏன் கடனுககு விற்பறன தசய்ய வவணடும்?
• கடனகாளிகள் குறித்த ேகாளில பணம் தசலுத்துவறத ஊககுவிகக ஏவதனும் வழிகள் 

உள்ைனவகா?
• கடனகாளிகள் பணம் தசலுத்தவிலறலதயனில என்ன ேறடதபறும்?
• வஜம்ஸின் வணிகத்தில முன்தனச்சரிகறக மற்றும் தபகாருத்துறக கணககியல வககாட்பகாடுகள் 

எந்த முறைகளில பின்பற்ை முடியும்?
• தககாடுபட வவணடிய தசலவுகள் சரிககட்டப் படவிலறலதயனில வருமகான மற்றும் நிதிநிறல 

அறிகறககள் ஏற்படுத்தும் விறைவுகள் என்ன?
• விற்ககாத துணி துறவககும் இயந்திரஙகள் என்ன அடிப்பறடயில மதிப்பிடப்படுகிைது?
• வஜம்ஸின் வணிகத்தில புதிய வமலகாைறர ஊககுவித்து தகக றவத்துக தககாள்ை என்னச் 

தசய்ய வவணடும்?

பெொடர் ஆயவிறகு
 ’இலகாபம் என்பது தரகாகக வரவு என தபகாருள்பட வவணடிய அவசியம் இலறல‘ என்பறத ஏற்றுக 
தககாள்கிறீரகைகா?
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அலகு 14

கணினிமயக் கணக்கியல்

14.1 கணினியின் அறிமுகம்
14.2  கணினிமயக் கணக்கியல் முறை
14.3  கணினிமயக் கணக்கியல் முறையின் 

நன்றமகள்
14.4  கணினிமயக் கணக்கியல் முறையின் 

குறைபாடுகள்
14.5  றகயால் எழுதும் கணக்கியல் 

முறைக்கும்  கணினிமயக் கணக்கியல் 
முறைக்கும் இறையயயான 
யேறுபாடுகள்

14.6  கணக்கியல் மமன்மபாருள்
14.7  கணக்குகறைக் குழுபபடுத்துதல் 

மற்றும் குறிமுறையாக்குதல்
14.8  றமக்யராசாஃபட் ஆபிஸ் – MS Word 

மற்றும் MS Excel மசய்முறை

ப�ொருளடக்கம்

 கற்றல் ந�ொக்கஙகள்
மாணேரகள்

• கணக்குகள் பராமரிபபதில் 
கணினியின் பயன்பாட்றைப 
புரிந்துமகாள்ளுதல்

• கணினிமயக் கணக்கியல் முறையின் 
நன்றமகள் மற்றும் குறைபாடுகறை 
மதிபபீடு மசய்தல்

• கணக்குகள் பராமரிபபதில் MS-Word 
மற்றும் MS-Excel உபயயாகித்தல்

 

கணினிமயக்  கணக்கியல்  கற்பதற்கு 
முன் கீழக்கணைேற்றை நிறனவு கூை 
யேணடும்:
• கணக்கியல் சுழல்
• இைாபபு
• யதய்மானக் கருத்து

பெரிந்து பகொள்ள நேண்டிய 
முக்கியச் ப�ொறகள்

• கணினிமயக் கணக்கியல் முறை
• உள்ளீடு, றமயச் மசயல்முறை 

அலகு, மேளியீடு
• கணக்கியல் மமன்மபாருள்
• குழுபபடுத்துதல் மற்றும் 

குறிமுறையாக்குதல்

நினைவு கூ்ற நேண்டிய 
கருத்துகள்
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14.1 கணினியின் அறிமுகம்

 மொணேர் ப�யல்�ொடு

சிந்ெனைக்கு: ஒரு வியாபாரி 10 ஆணடுகளுக்கும் யமலான கணக்குப பதியேடுகறை 
றேத்துள்ைார. அேர, அேற்றை றேத்துக் மகாள்ேறத சிரமமாக உணரகிைார. ஏமனனில், அதற்கு 
ஒரு மபரிய யசமிபபு அறை யதறேபபடுகிைது. அந்தச் சிரமத்றத யபாக்க ேழி ஏயதனும் உணைா?

கணினி என்பறத ஒரு மின்னணு சாதனம் என்று கூைலாம். இது மூலத் தரவுகறை உள்ளீைாக 
ஏற்றுக்மகாணடு, அேற்றை மசயல்முறைப படுத்தி, பயனுள்ை தகேல்கைாக உருோக்கி மேளியீைாகத் 
தரும் ேறகயில் ேடிேறமக்கபபட்டுள்ைது. இது கணித மற்றும் தரக்க ரீதியான  மசயல்பாடுகறைக், 
மகாடுக்கபபட்ை நிரல் என்ைறழக்கபபடும் கட்ைறை மதாகுபபுகளின்படி மசயல்படுத்தும் திைன் 
மகாணைதாகும். இன்று, கணினியானது உலமகங்கிலும் பல்யேறு துறைகளில் மேவயேறு 
காரணங்களுக்காகப பயன்படுத்தபபடுகின்ைது.
ஒரு கணினி அறமபபானது மூன்று முக்கிய பகுதிகறைக் மகாணடுள்ைது. அறேகள் முறையய 
உள்ளீட்டு அலகு, றமயச் மசயல்முறை அலகு மற்றும் மேளியீட்டு அலகு. இந்தப பகுதிகள்,  
கணினியின் ஆக்கக்கூறுகைாக அறமந்து அதன் கட்ைறமபறப ேறரயறுக்கிைது. இந்த 
பகுதிகளுக்கிறையயயான மதாைரபுகள் கீழக்கணை ேறரபைம் மூலம் விைக்கபபடுகிைது.

தரவு உள்ளீட்டு 
அலகு

மேளியீட்டு 
அலகு தகேல்

கணித மற்றும் 
தரக்க அலகு

முதன்றம 
யதக்ககம்

இரணைாம் நிறல 
யதக்ககம்

கட்டுபபாட்டு 
அலகு

றமயச் மசயல்முறை அலகு
இன்றைய காலங்களில், கணினியானது அறிவியல் சாரந்த ஆராய்ச்சி, கல்வி, ேணிகம், 
கணக்கியல், யபாக்குேரத்து, தகேல் மதாைரபு, ேங்கியியல், பாதுகாபபு மற்றும் பலேற்றில் 
பரேலாக உபயயாகிக்கபபடுகிைது. ேணிக விரிோக்கத்தினால் நைேடிக்றககளின் எணணிக்றக 
வியக்கத்தக்க அைவில் அதிகரித்துள்ைது. இதன் விறைோக றகயால் எழுதும் கணக்கியல் முறையில் 
கணக்கு ஏடுகறை றேத்து பராமரிபபது என்பது இயலாத ஒன்ைாகிைது. ேணிகத்தில் கணினி 
அறிமுகபபடுத்தபபட்ை பிைகு றகயால் எழுதும் கணக்கியல் முறை, படிபபடியாக மாற்ைபபட்டுேருகிைது.
14.2 கணினிமயக் கணக்கியல் முன்ற
கணினிமயக் கணக்கியல் முறை என்பது, கணினிறய பயன்படுத்தி கணக்குகறைப பராமரிக்கும் 
முறை ஆகும். இது, கணக்யகடுகள் பாராமரிபபு மற்றும் அறிக்றககள் தயாரிபபதற்கு ஏற்ப கணக்கியல் 
நைேடிக்றககறை, ேன்மபாருள் மற்றும் மமன்மபாருள் மகாணடு மசயல்முறைக்குள்ைாக்கபபடுேறத 
உள்ைைக்கியதாகும். கணினிமயக் கணக்கியல் முறை கீழக்கணை அறிக்றககள் 
உருோக்கபபடுேதற்காக, கணக்கியல் சாரந்த நைேடிக்றககறை உள்ளீைாக எடுத்துக்மகாணடு, 
அேற்றை கணக்கியல் மமன்மபாருள் மூலம் மசயலாக்கபமபைச் மசய்கிைது.
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• நாயைடுகள் / குறிபயபடுகள் • யபரடு • இருபபாய்வு
• வியாபாரக் கணக்கு • இலாபநட்ைக் கணக்கு • இருபபுநிறலக் குறிபபு மற்றும் பல

கணக்கியலில், கணினி மபாதுோக கீழகணைப பகுதிகளில் பயன்படுத்தபபடுகின்ைது.
(அ)  ேணிக நைேடிக்றககள் பதிவு மசய்தல் (ஆ)  சம்பைப பட்டியல் கணக்கிடுதல்
(இ)  பணைக சாறல கணக்கியல் மற்றும் (ஈ)  கணக்கியல் அறிக்றககள் உருோக்குதல்

கணக்யகடுகள் பராமாரிக்கபபடுேது றகயால் எழுதும் முறையானாலும் அல்லது கணினிமயக் 
கணக்கியல் முறையானாலும், கணக்கியலின் அடிபபறைகள்  மாைாது என்பது குறிபபிைத்தக்கது. 
பற்று மற்றும் ேரவுக்குரிய அயத யகாட்பாடுகள் கணினிமயமாக்கபபட்ை நிறலயிலும் அபபடியய 
மபாருந்துகிைது.
14.2.1 கணினிமயக் கணக்கியல் முன்றயின் இயல்புகள்
நிரோகம் மற்றும் பிை பயனாளிகளுக்கு, கணினிமயக் கணக்கியல் முறை, கணினி 
மூலம் கணக்குகறைப பராமாரிபபறதயும், நிதிநிறல அறிக்றககறைத் தயாரித்தறலயும்  
எளிதாக்குகின்ைது. கணினிமயக் கணக்கியல் முறையில் உருோக்கபபடும் அறிக்றககள் 
ேணிகத்தின் நிதி நிறலறயப பகுத்தாய்ேதற்கும், ேணிகத்தின் நிதி ஸ்திரத்தன்றமறய 
பலபபடுத்துேதற்குத் யதறேயான முடிவுகறை எடுபபதற்கும், பயன்படுத்தபபடுகின்ைன. 
கணினிமயக் கணக்கியல் முறை கீழக்கணை இயல்புகறைக் மகாணடுள்ைது:

(i) எளிய மறறும் ஒருஙகினணந்ெது: கணினிமயக் கணக்கியல் முறையானது மகாள்முதல், 
விற்பறன, நிதி, சரக்கு மற்றும் உற்பத்தி யபான்ை அறனத்து ேணிக மசயற்பாடுகறை 
தானியங்கியாகவும் மற்றும் ஒருங்கிறணக்கவும் ேடிேறமக்கபபட்டுள்ைது. அறனத்து  ேணிக 
நிறுேனத்தின் மசயல்பாடுகறை எளிறமயாக்கவும், மசலவிறன குறைக்கவும், கணினிமயக் 
கணக்கியல் முறை யமம்பட்ை யமலாணறம தகேல் அறமபறபயும், பல மமாழிசாரந்த மற்றும் தரவு 
கட்ைறமபபு திைன்களுைன் ஒருங்கிறணக்கபபைலாம்.
(ii) நேகம்: இது றகயால் எழுதும் முறைறய விை மிக அதிகபபடியான யேகத்தில் மசயல்பாடுகறை 
மசய்து முடிக்கிைது.
(iii) துல்லியம்: கணினிகள் அதிக அைவு துல்லியத்துைன் மசயல்பாடுகறைச் மசய்யும். ேன்மபாருள், 
மமன்மபாருள் மற்றும் ஆட்கைால் உள்ளீடு மசய்பறே சரியானதாயிருபபின், கணினிமயக் 
கணக்கியல் முறையிலான மேளியீடு துல்லியமானது என்பது உறுதியாகும்.
(iv) �ம்�கத்ென்னம: கணினிகள் அதிக அைவு தரவுகறை மசயல்முறைக்குள்ைாக்குேதற்குப 
பயன்படுத்த முடியும். ஆகயே, அது தரும் தரவுகள் நம்பகமானது.
(v) �லதுன்றப் புலனம: கணினி மற்றும் கணக்கியல் மமன்மபாருள் பல்யேறுபட்ை 
பணிகறைச்மசய்யும் திைன் மகாணைது. உதாரணமாக, கணக்கியல் மமன்மபாருள் மூலம் 
கணக்கியல் பதிவுகறை மட்டும் பதிேதாயலயய ஒருேர இருபபாய்வு, வியாபாரக் கணக்கு, இலாப 
நட்ைக்கணக்கு, இருபபு நிறலக்குறிபபு மற்றும் பலவிதமான அறிக்றககறைப மபைமுடியும்.
(vi) பேளிப்�னடத்ென்னம: கணினிமயக் கணக்கியலால், நிறுேனத்தின், தினசரி 
ேணிகச்மசயல்பாடுகள் அதிகமான மேளிபபறைத்தன்றமயிறனக் மகாணடிருக்கும் மற்றும் 
நிறுேனம் முக்கிய தகேல்கறை மபைமுடியும்.
(vii) அளவில்லொ �ணிச்சூழல்: கணினிமயக் கணக்கியல் முறை, ேணிக அைவு மாற்ைத்திற்கு 
தகுந்தாற்யபால், எவேைவு  மபரிய அைவு தரவுகறையும் மசயல்முறைக்குட்படுத்த முடியும்.
(viii) உடன்நிகழ் ே�தி: கணினிமயக் கணக்கியல் முறை, நைேடிக்றககறைச் 
மசயல்முறைபபடுத்தவும், தரவுகறை யசமிக்கவும், இறணயேழி ேசதிறய ேழங்குேதன் மூலம், 
உலகின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் தகேல்கறைத் திரும்ப எடுத்து நிதியியல் அறிக்றககறை 
உருோக்கமுடிகிைது.
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(ix) �ொதுகொப்பு: கணினிமயக் கணக்கியலில் அங்கீகாரிக்கபபட்ை பயனாளிகள் மட்டுயம கணக்கியல் 
தரவுகறை அணுக அனுமதிக்கபபடுேர. றகயால் எழுதும் கணக்கியல் முறையில் கணக்யகடுகறை 
றகயாளும் எேரும் ஏடுகறை பாரறேயிடும்படியாக உள்ைதால், அத்தகேல்கறைப பாதுகாபபது மிகவும் 
கடினம்.
14.2.2 கணினிமயக் கணக்கியல் முன்றயின் கூறுகள்
கணினிமயக் கணக்கியல் முறையின் கூறுகறை ஆறு பிரிவுகைாக ேறகபபடுத்தலாம். 
அறேகைாேன (i) ேன்மபாருள் (ii) மமன்மபாருள் (iii) ஆட்கள் (iv) மசயல்படும்முறை 
(v) தரவு மற்றும் (vi) இறணபபுநிறல.

(i) ேன்ப�ொருள்: கணினியின் இயற்கூறுகறை உள்ைைக்கியது அதன் ேன்மபாருைாகும். 
முழுறமயான கணினி அறமபறப உருோக்குேதற்கான உள்ளீட்டு சாதனங்கள் மற்றும் 
மேளியீட்டு சாதனங்கறையும் ேன்மபாருள் மகாணடிருக்கும். விறசபபலறக, ஒளியியல் ேருடி, 
சுட்டி, இயக்குபிடி, மதாடுதிறர மற்றும் எழுத்தாணிப யபான்ைறே உள்ளீட்டு சாதனங்களுக்கு 
உதாரணமாகும். அறே தரவுகறை கணினியில் உள்ளீடு மசய்ய பயன்படுத்தபபடுகின்ைன. 
மேளியீட்டு சாதனங்கைான திறரயகம் மற்றும் அச்சுபமபாறி யபான்ைறே கணினியிலிருந்து 
மேளியீடு மபறுேதற்கான ஊைகங்கைாகும்.
(ii) பமன்ப�ொருள்: ேன்மபாருள் மற்றும் கணினி அறமபபின் பயனாளிக்கும் இறையய 
இறைமுகமாக அறமயும் நிரல்களின் மதாகுபபு மமன்மபாருள் எனக் குறிபபிைபபடுகிைது. பல்யேறு 
ேறகயான மமன்மபாருள்கள் கீயழ மகாடுக்கபபட்டுள்ைன:
(அ)  அனமப்பு பமன்ப�ொருள்: உள்ளீட்டுச் சாதனங்களிலிருந்து தரவுகறை ோசித்தல், மேளியீட்டுச் 

சாதனங்களுக்கு முடிவுகறை அளித்தல் மற்றும் கூறுகள் சரியான முறையில் மசயல்படுேறத 
உறுதி மசய்தல் யபான்ை உட்புை மசயல்பாடுகறைக் கட்டுபபடுத்துேதற்கான நிரல்களின் 
மதாகுபபு அறமபபு மமன்மபாருள் என்ைறழக்கபபடுகின்ைது. அறமபபு மமன்மபாருள்களில் 
பின்ேருகின்ைறேகளும் அைங்கும்:

(1) இயக்க முன்றனம : குறிபபிைபபட்ை திரைான ேன்மபாருள் கூறுகறைக்மகாணடு, 
கணினியின் ஒட்டுமமாத்தமான யேறலபபாடுகறை நிரேகிக்கத் யதறேயான  கருவிகள் 
மற்றும் நிரல்களின் மதாகுபயப இயக்க முறைறம என்று அறழக்கபபடுகின்ைது. இது 
பயனாளிக்கும் கணினி அறமபபுக்கும் இறையயயான ஒரு இறைமுகமாக அறமகின்ைது. 
உதாரணம்: ேட்டு இயக்க அறமபபு (DOS), விணயைாஸ் (Windows), உபுணடு 
(Ubuntu), ஐயமக் (iMac) யபான்ைறேகைாகும்.

(2) நிரலொக்க பமன்ப�ொருள் : தரவுகறை ஏற்றுக்மகாள்ைவும் அேற்றை உய்த்துணரவும் 
கணினியால் புரிந்துமகாள்ைக்கூடிய மபாறிகளின் மமாழிேடிவிலான சிைபபு 
மமன்மபாருைாகும். உதாரணம்: C, PASCAL, COBOL யபான்ைறேகைாகும்.

(3) �யன்�ொட்டு பமன்ப�ொருள்: இது, கணினியின் சாதனங்கள் மற்றும் அதன் ேைங்கறை 
நிரேகிக்க குறிபபிட்டு ேடிேறமக்கபபட்ைதாகும். உதாரணம்: யகாபபு யமலாைர, நச்மசதிரபபி 
மமன்மபாருள் யபான்ைறேகைாகும்.

ஆ) ப�யல்�ொட்டு பமன்ப�ொருள் : பயனாளிக்கான ஒரு குறிபபிட்ை மசயறலச் மசய்துமுடிக்க 
ேடிேறமக்கபபட்ை நிரல்கைாகும். மசயல்பாட்டு மமன்மபாருட்கறைக் கீழக்கணைோறு 
ேறகபபடுத்தலாம்:

(1) ப�ொதுந�ொக்க பமன்ப�ொருள் : இவேறகயான மசயல்பாட்டு மமன்மபாருள், ஒரு 
குறிபபிட்ை மசயலுக்காக என ேறரயறுக்கபபைாமல் பல ேறகயான பணிகளுக்கு 
பயன்படுத்தபபடுேதாகும். உதாரணம் : MS-Office.
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(2) குறிப்பிட்ட ந�ொக்க பமன்ப�ொருள்: இந்த மமன்மபாருள் ஒரு குறிபபிட்ை பணியிறன 
நிறையேற்ை உருோக்கபபட்ைது. யமலும், அறே பயனாளியின் யதறேக்யகற்ப 
திருத்தியறமக்கபபடும். உதாரணம் : கணக்கியல் மமன்மபாருள், சம்பைபபட்டியல் 
மமன்மபாருள் யபான்ைறேகைாகும்.

Finacle என்பது ேங்கியில் பயன்படுத்தும் மமன்மபாருள்.c§fS¡F¤c§fS¡F¤

(iii) ஆட்கள்: கணினி அறமபபின் மிக முக்கியமான கூறு அதன் பயனாளிகள். அேரகறை 
கணினி அறமபபின் நிகழமபாருள் எனவும் அறழக்கலாம். கீழக்கணை பலேறக ஆட்கள் கணினி 
அறமபபுைன் மதாைரபுறையேரகள்.
(அ) கணினி அனமப்பு �குப்�ொயேொளர்கள் : கணினியின் மசயல்கறையும் மசயல்பாட்டிறனயும் 

ேடிேறமக்கும் ஆட்கைாேர.
(ஆ) கணினி அனமப்பு நிரலர்கள்: கணினி யேறல மசய்யத் யதறேயான குறிமுறைகறையும், 

நிரல்கறையும் எழுதுபேரகைாேர.
(இ) கணினி அனமப்ன� இயக்கு�ேர்கள்: கணினிறய இயக்கும் ஆட்கள் மற்றும் அறத 

பல்யேறு காரணங்களுக்காக பயன்படுத்துபேரகள். அேரகள் இறுதிப பயனாளிகள் என்றும் 
அறழக்கபபடுேர.

(iv) ப�யல்�டுமுன்ற: மசயல்படுமுறை என்பது ஒரு குறிபபிட்ைச் மசயறல மசய்ேதற்காகவும், 
எதிரபாரக்கபபடும் மேளியீட்றை மபறுேதற்காகவுமான படிபபடியான மதாைர அறிவுறுத்தலாகும். 
கணினி அறமபபில் மூன்று ேறகயான மசயல்படுமுறை உள்ைது.
(அ) ேன்ப�ொருள் �ொர்ந்ெ ப�யல்�டுமுன்ற : இது ேன்மபாருள் கூறுகள் யேறலச் மசய்ேறத 

ேறரயறுக்கின்ைது.
(ஆ) பமன்ப�ொருள் �ொர்ந்ெ ப�யல்�டுமுன்ற : இது மமன்மபாருள் உபயயாகபபடுத்துேதற்கான 

திரைான விரிோன அறிவுறுத்தல்கைாகும்.
(இ) உட்பு்ற ப�யல்�டுமுன்ற : இது தகேல் ஓட்ைத்றத இயக்கி அதன் மூலம் கணினி அறமபபின் 

ஒவமோரு பகுதியும்,  ஒட்டுமமாத்தமாக யேறலச் மசய்ேறத பராமரிபபதாகும்.
(v) ெரவு: தரவு என்பது, யமற்மசயல்முறைக்குள்ைாக்குேதற்காக, கணினியில் உள்ளிைபபட்ை 
உணறமயான விேரங்கள் மற்றும் புள்ளி விேரங்கள் ஆகும். மபாறிமமாழிறயப பயன்படுத்தி 
மபாருள்  விைக்குதல், நிறனேகத்தில் யசமித்தல், மசயல்முறையாக்கத்திற்மகன ேறகபபடுத்துதல் 
மற்றும் மகாடுக்கபபட்ை அறிவுறுத்தல்களுக்கு ஏற்ப முடிவுகறைத் தருேது யபான்ைறேகறை 
கணினி அறமபபு மசயல்படுத்தாதேறர தரவு என்பது மசயல்முறைக்குள்ைாக்கபபைாத உள்ளீைாகும். 
மசயல்முறையாக்கபபட்ை மற்றும் உபயயாகமுள்ை தரவுகள், தகேல்கள் என்று அறழக்கலாம். 
இறேகள் முடிமேடுபபதற்கு பயன்படுத்தபபடுகின்ைன.
(vi) இனணப்பு நினல: ஒன்று அல்லது அதற்குயமற்பட்ை கணினிகள் ஒன்யைாமைான்று 
இறணக்கபபடும் யபாது, அறேகள்  தகேல் பகிரதல் மற்றும் ேைங்கள் பகிரதலான யகாபபுகறைப 
பகிரதல் (தரவு / இறச), அச்சுபமபாறி பகிரதல், இறணயச் யசறே யபான்ை ேசதிகறையும் 
பகிரந்துமகாள்ை உதவுகிைது. இந்தப பகிரோனது, கம்பிகள், கம்பி ேைங்கள், மசயற்றகக்யகாள்,  
அகச்சிேபபுக்கதிர, திைக்கற்றை, நுணஅறல பரிமாற்ைம் யபான்ைறேகைால் சாத்தியமாகின்ைது.
14.3 கணினிமயக் கணக்கியல் முன்றயின் �ன்னமகள்
கணினிமயக் கணக்கியல் முறையின் முக்கியமான நன்றமகள் பின்ேருமாறு:
(i) வினரேொை ப�யல்முன்றயொக்கம்: ஒரு குறிபபிட்ைச் மசயறல மசய்து முடிக்க மனிதரகறை 
விை கணினிக்கு மிகக் குறைோன யநரயம யதறேபபடுகின்ைது. ஆகயே, கணக்கியல் தரவுகள், 
கணினிமயக் கணக்கியல் முறைறய பயன்படுத்தி விறரந்து மசயல்முறைபபடுத்தபபடுகின்ைது.
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(ii) துல்லியமொை ெகேல்: றகயால் எழுதும் கணக்கியல் முறையில் ஒரு கணக்கியல் தரவு 
திரும்பத்திரும்ப எடுத்மதழுதுேது யபால் இல்லாமல் கணினிமயக் கணக்கியல் முறையில் ஒவமோரு 
நைேடிக்றகக்கும் ஒயர ஒருமுறை மட்டுயம பதிவு யதறேபபடுேதால் பிறழகள் ஏற்படுேதற்கு 
குறைோன ோய்பபு உள்ைது.
(iii) �ம்�கத்ென்னம: சுோரசியமின்றம, யசாரவு அல்லது கறைபபு யபான்ைறே கணினி 
அறமபறப பாதிபபதில்றல. எனயே, மீணடும் மீணடும் மசய்யும் மசயல்கறைத் திைம்பை 
மசய்யமுடியும். யமலும், அது அதிகபபடியான நம்பகத்தன்றம மகாணைது.
(iv) எளிதில் கினடக்கக்கூடிய ெகேல்கள்: தகேல்கள் எளிதில் கிறைக்கபமபறுகின்ைன. 
யமலும், அேற்றை பல்யேறு பயனாளிகளுக்கு ஒயர யநரத்தில் மதரியபபடுத்தலாம்.
(v) உடனுக்குடைொை ெகேல்கள்: கணக்கின் இருபபுகள் எபமபாழுதுயம உைனுக்குைனானதாய் 
இருக்கும். ஏமனனில், கணக்கியல் தரவுகள் பதியபபட்ைவுைன் அல்லது யசமித்தவுைன் ஏடுகள் 
தானாகயே இற்றைபபடுத்தபபட்டுவிடும்.
(vi) ப�யல்தி்றன்: கணினி அடிபபறையிலான கணக்கியல் முறை, யநரத்றதயும், ேைங்கறையும் 
சிைபபாக பயன்படுத்துேறத உறுதிச்மசய்கிைது.
(vii) நெக்ககம் மறறும் திரும்� எடுத்ெல்: றகயால் எழுதும் முறையிலுள்ை குறிபயபடு, யபயரடு 
மற்றும் கணக்கியல் பதியேடுகள் யபான்ை கணக்யகடுகறை ஒபபிடுறகயில், கணினிமயக் கணக்கியல் 
அறமபபில் மிகக் குறுகிய இைேசதியய யதறே.
(viii) �ணியொளர்களுக்கு உந்து�க்தியொக ப�யல்�டுகின்்றது: கணினி அறமபறப 
பயன்படுத்தும் பணியாைரகள், பணிக்காக பயிற்றுவிக்கபபட்டு சிைபபாக்கபபடுேதனால் தங்களுக்கு 
அதிகம் மதிபபுள்ைதாக உணரகின்ைனர.
(ix) ென்னிச்ன�யொக அறிக்னக ெயொரிப்பு: கணக்கியல் அறிக்றககைான இருபபாய்வு மற்றும் 
நிதிநிறல அறிக்றககள் தன்னிச்றசயாகயே உருோக்கபபட்டுவிடும். அறேகள் சுட்டியால் 
சுணடியவுைன் எளிதில் அணுகும்படியாக இருக்கும்.
(x) நமலொண்னம ெகேல் முன்ற அறிக்னககள்: கணக்கியல் தகேல் முறையினால் 
உருோக்கபபடும் நிகழ யநர யமலாணறம அறிக்றககறை பயன்படுத்துேதனால், ேணிகத்றதக் 
கணகாணிபபதும் கட்டுபபடுத்துேதும் எளிதாகின்ைது.

 மொணேர் ப�யல்�ொடு
சிந்ெனைக்கு: கணினிமயக் கணக்கியல் முறைறய அறிமுகபபடுத்துேதனால் ேணிகம் 
நன்றமயறையும். ஆனால், இம்மாற்ைம் குறித்து பணியாைரகள் எவோறு உணரோரகள்?

14.4 கணினிமயக் கணக்கியல் முன்றயின் குன்ற�ொடுகள்
கணினிமயக் கணக்கியல் முறையின் முக்கிய குறைபாைாக இருபபதுயாமதனில் அறே 
இயங்குகின்ை சூழறலச் சாரந்திருபபதாகும். அறேகளில் சிலேற்றை பின்ேருமாறு பட்டியலிைலாம்.
(i) அதிகப்�டியொை நிறுவுெல் ப�லவு: அவேபயபாது கிறைக்கக்கூடிய புதிய பதிபபுகள் மகாணடு 
கணினியின் ேன்மபாருள் மாற்ைபபடுேதன் யதறேயும் மற்றும் மமன்மபாருறை யமம்படுத்துேதன் 
அேசியமும் ஏற்படுகின்ைது. எனயே, அதிகபபடியான நிறுவுதல் மசலவு ஏற்படுகிைது.
(ii) �யிறசி அளித்ெலின் ப�லவுகள்: கணினிமயக் கணக்கியல் முறைறய பயனுள்ைதாகவும், 
திைனுைனும் பயன்படுத்துேறத உறுதிமசய்ய ேன்மபாருளின் மற்றும் மமன்மபாருளின் புதிய 
பதிபபுகறை அறிமுகபபடுத்த யேணடும். இறே சிைபபு பயிற்சியின் யதறேயிறன ஏற்படுத்துகிைது. 
ஆகயே, பணியாைரகளின் பயிற்சிக்காக மசலவு மசய்யபபடுகின்ைது.
(iii) நேனலயின்னமபயை அச்�ம்: கணினிமயக் கணக்கியல் முறைறய அறிமுகபபடுத்துேதனால், 
பணியாைாரகள் தனது யேறல பறியபாகலாம் என பாதுகாபபற்ைதாக கருதி, கணினி சாரந்த யேறலகளில் 
ஆரேம் காட்டுேதில்றல.
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(iv) �ணியில் இனடயூறு: கணினிமயக் கணக்கியல் முறைறய அறிமுகபபடுத்தும் சமயத்தில், 
தற்யபாதுள்ை கணக்கியல் மசயல்பாடுகளும் மற்றும் பிை யேறலகளும் தைங்கலாகின்ைன. இது, 
பணிச்சூழலில் சில மாற்ைங்கறை விறைவிக்கிைது.
(v) அனமப்பு ப�யலிழத்ெல்: ேன்மபாருள் மசயலிழபபின் காரணமாக, கணினி அறமபபு 
பாதிக்கும் அபாயத்றத மதாைரந்து, யேறலயில் தைங்கல் ஏற்பைலாம். இத்தைங்கல், எவவித முன்காபபும் 
இல்லாதயபாது, அதிகமாக இருக்கும்.
(vi) ந�ரம் வீணொகுெல்: அறமபபு மசயலிழக்கும் யநரங்களில், பணியிழபறப தவிரபபதற்காக 
மாற்று ஏற்பாடு மசய்ேது அேசியமாகிைது. இதனால், மசயல்பாடுகறை திரும்பவும் இயல்பு நிறலக்கு 
மகாணடுமசல்ேதில் யநரம் வீணாகிைது.
(vii) எதிர்�ொர்க்கப்�டொெ பினழகள் பெரிேதில்னல: கணினிகள், மனிதரகறைப 
யபாலில்லாமல், கணினி அறமபபில் உள்ை எதிரபாரக்கபபைாத பிறழகறைத் தீரமானிக்க அல்லது 
கணைறியும் திைறனக் மகாணடிருக்கவில்றல.
(viii) �ொதுகொப்பில் நெொல்வி: அறமபபின் மேளியிலிருந்து ேரும் நச்சுநிரல்கள் மற்றும் ஊடுருவி 
தகேல் திருடுதல் எனும் தீறமகள் கணினி அறமபபின் பாதுகாபபுக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ைது. 
அதுயபாலயே, குறிபபிட்ை நிரறல உருோக்கிய நபயர, உணறமயான ஏடுகறை யசதபபடுத்தி 
எளிதில் ஏமாற்ைலாம்.
(ix) உடல்�லத்திறகு இனடயூறு: கணினிறய அதிகபபடியாக உபயயாகிபபதனால் கணணில் 
அழுத்தம், தறச பாதிபபு, முதுகுேலி மற்றும் பல உைல்நலக் யகடுகள் ஏற்பைலாம். இதனால், 
யேறலத்திைன் குறைேது மட்டுமல்லாமல் கூடுதலான மருத்துேச் மசலவுகளும் ஏற்படுகிைது.

 மொணேர் ப�யல்�ொடு
சிந்ெனைக்கு: ‘கணினிமயக் கணக்கியல் முறையில், கணக்கியல் பற்றிய புரிதல் இல்லாத ஆட்கள் 
பணியாற்ைலாம்’- நீங்கள் ஒபபுக்மகாள்கிறீரகைா?

ஆணடிறுதியில் தயாரிக்கபபடும் இறுதி கணக்குகளில் உள்ை மதாறககளுக்கான 
உணறமயான ஆதார ஆேணங்களின் மூலம், அத்மதாறககளின் யதாற்ைத்றதக் 
கணக்கியல் முறையில் கணைறிய முடியும். இது தணிக்றகப பாறத என்று 
அறழக்கபபடுகிைது.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

14.5 �னகயொல் எழுதும் கணக்கியல் முன்றக்கும் கணினிமயக் கணக்கியல் 
முன்றக்கும் இனடநயயொை நேறு�ொடுகள்

றகயால் எழுதும் கணக்கியல் முறைக்கும் கணினிமயக் கணக்கியல் முறைக்கும் இறையயயான 
யேறுபாடுகள் கீயழ மகாடுக்கபபட்டுள்ைன:

அடிப்�னட னகயொல் எழுதும்  
கணக்கியல் முன்ற

கணினிமயக்  
கணக்கியல் முன்ற

i)  நைேடிக்றககறைப 
பதிவு மசய்தல்

நைேடிக்றககள் றகயால் 
எழுதுேதன் மூலம் 
பதிவுமசய்யபபடுகின்ைது.

நைேடிக்றககள் கணினிறயப 
பயன்படுத்தி பதிவுமசய்யபபடுகின்ைது.

ii) யதக்ககம் நைேடிக்றககள் 
ஏட்டுத்மதாகுதிகளில் திரட்டி 
றேக்கபபடுகின்ைது.

நைேடிக்றகள் நன்கு 
ேடிேறமக்கபபட்ை தரவுத்தைங்களில் 
திரட்டி றேக்கபபடுகின்ைது.
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iii)  யபயரட்டுக் 
கணக்குகள், 
இருபபாய்வு 
மற்றும் நிதிநிறல 
அறிக்றககள் 
தயாரமசய்தல்

யபயரட்டுக் கணக்குகள், 
இருபபாய்வு மற்றும் 
நிதிநிறல அறிக்றககள் 
றகயால் எழுதும் முறையில் 
தயாரிக்கபபடுகின்ைது.

குறிபயபட்டில் பதிவு 
மசய்யபபட்டுவிட்ைால் அல்லது துறண 
ஏடுகளில் பதியபபட்டுவிட்ைால், 
தரவு தன்னிச்றசயாகயே 
மசயல்முறைக்குள்ைாக்கபபட்டு, 
யபயரட்டு கணக்குகள், இருபபாய்வு 
மற்றும் இருபபு நிறலக்குறிபபும் 
தன்னிச்றசயாகயே 
தயாரிக்கபபட்டுவிடும்.

iv)  அறிக்றககள் தயார 
மசய்தல்

நிதிநிறல அறிக்றககறை 
பகுபபாய்வு மசய்ேது 
மற்றும் அறிக்றககள் தயார 
மசய்ேமதல்லாம் றகயால் எழுதி  
முடிக்கபபடும்.

விகிதபகுபபாய்வு, மராக்க ஓட்ை 
அறிக்றக தயார மசய்தல் யபான்ை 
நிதிநிறல அறிக்றககறை பகுபபாய்வு 
மசய்தல், தன்னிச்றசயாகயே 
நறைமபறும்.

v) எடுத்துக்மகாள்ளும் 
யநரம்

குறிபயபட்டுபபதிவுகள் 
முதல், அறிக்றககள் 
உருோக்குேது ேறர 
அறனத்தும் றகயால் எழுதும் 
முறையில் நறைமபறுேதால், 
இது ஏராைமான யநரத்றத 
எடுத்துக்மகாள்கிைது.

இது ஏராைமான யநரத்றத 
யசமிக்கிைது. குறிபயபட்டுப பதிவுகளில் 
அல்லது துறண ஏடுகளில் தரவுகறை 
பதிேதற்கு மட்டுயம யநரம் எடுத்துக் 
மகாள்ைபபடுகிைது. தரவுகறை 
பதிந்துவிட்ைால், யபரடு, இருபபாய்வு, 
நிதிநிறல அறிக்றககள் தயார 
மசய்ேது அல்லது அறிக்றககறை 
உருோக்குேமதல்லாம் ஒரு சில 
வினாடிகளில் முடிந்துவிடும்.

vi) ஆகும் மசலவு  றகயால் எழுதும் கணக்கியல் 
முறையில் பல்யேறுபட்ை 
கணக்கு ஏடுகறை பராமாரிக்க 
யேணடியிருபபதால் 
சம்பந்தபபட்ை மசலவு அதிகம்.

அறனத்து ஏடுகளும் மமன்நகலாக 
றேக்கபபட்டுள்ைதால் றகயால் 
எழுதும் கணக்கியல் முறைறய 
ஒபபிடும் யபாது மசலவு குறையே.

vii) தரவு திரும்ப 
எடுத்தல்

பல்யேறுபட்ை ஏடுகறை புரட்டிப 
பாரக்க யேணடியதனால் தரவு 
திரும்ப எடுபபது கடினமாகவும், 
யநரம் எடுபபதாகவும் ஆகின்ைது.

ஏடுகள், தரவுதைத்தில் மமன் நகலாக 
றேக்கபபட்டுள்ைதால் தரவுகறைத் 
திரும்ப எடுபபது எளிதாகிைது. 
அறிவுறுத்தலின் மூலம் தரவு 
விறரோக திரும்ப எடுக்கபபடுகிைது.

viii) துல்லியம் கணக்கீட்டுப பிறழ,  முன்தூக்கி 
எழுதும் பிறழ யபான்ை 
எழுத்தர சாரந்த சில பிறழகள் 
நைக்கலாம்.

உள்ளீடு சரியாக இருக்குயமயானால் 
மேளியீடும் சரியாகயே இருக்கும். 
நிரலாக்கம் சரியாக இருபபின் 
கணக்கீட்டுப பிறழ, முன்தூக்கி 
எழுதும் பிறழகள் நைக்காது.
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ix)  அறிக்றகறயத் 
மதரிவித்தல்

அறிக்றககறைத் 
மதரிவித்தல் அதிக யநரத்றத 
எடுத்துமகாள்கிைது மற்றும் அது 
கடினம் ஆகும். ஏமனனில், இது  
றகயால் எழுதி, தயாரிக்கபபட்டு 
பயானளிகளுக்கு தரபபடுகிைது.

இது எளிதானது மற்றும் குறைந்த 
அைவு யநரத்றத எடுத்துக்மகாள்கிைது. 
அறிக்றககள் மமன் நகலாக 
இருக்கிைது. உைன்நிகழ ேசதி 
இருபபின், இது பயனாளிகளுக்கு 
மிக எளிதில் எந்த யநரத்திலும் 
மற்றும் எந்த இைத்திலும் மதரிவிக்க 
எளிதாகிைது.

14.6 கணக்கியல் பமன்ப�ொருள்
கணினிமயக் கணக்கியல் முறையின் முக்கிய மசயல்பாடு ஒரு நிறுேனத்தின் கணக்கியல் 
மசயல்பாடுகறைச் மசயல்படுத்துேது மற்றும் பயனாளிகளின் யதறேக்யகற்ப அறிக்றககறை 
உருோக்குேதாகும். விரும்பிய உகந்த முடிவுகறைப மபறுேதற்கு, அந்நிறுேனத்தின் யதறே 
அடிபபறையிலான மமன்மபாருள் அல்லது மதாகுபபுகறை நிறுவுதல் யேணடும். ேணிக 
யதறேகளுக்கு மபாருந்துேறத மபாறுத்து, மமன்மபாருள் மூன்று ேறகபபபடும். அதாேது, 
(i) ஆயத்த மமன்மபாருள், (ii) திருத்தியறமக்கபபட்ை மமன்மபாருள் (iii) உருோக்கபபட்ை 
மமன்மபாருள்.

(i) ஆயத்ெ பமன்ப�ொருள்
இறே ேணிக நிறுேனங்கள் ோங்கியவுைன் உபயயாகபபடுத்தக்கூடிய தரபபடுத்தபபட்ை 
அல்லது ஆயத்த மதாகுபபுகள் ஆகும். இந்தத் மதாகுபபுகள், சிறிய மற்றும் பாரம்பாரிய வியாபார 
நிறுேனங்கைால் பயன்படுத்தபபடுகின்ைன. நிறுவுதல் மற்றும் பராமாரிபபு மசலவு மிகக் குறைவு. 
பயிற்சிக்கான மசலவு மிகவும் குறைவு மற்றும் சில சமயங்களில் விற்பறனயாையர இலேசப 
பயிற்சி அளிபபதுணடு. இந்த மமன்மபாருள்கள் நிறுேனங்களின் நிதியியல் நைேடிக்றககள் 
எளிதாகவும், ஒயரமாதிரியாகவும் மற்றும் ேழக்கமான இயல்புறையதாகவும் உள்ை இைங்களில் 
பயன்படுத்தபபடுகின்ைன. Tally, Busy, Marg மற்றும் Profitbooks என்பறே இவேறகயிலான 
மமன்மபாருளுக்கு சில உதாரணங்கைாகும்.
(ii) திருத்தியனமக்கப்�ட்ட பமன்ப�ொருள்
பலசமயங்களில் ஆயத்தமமன்மபாருள், ேணிக நிறுேனங்களின் யதறேகளுக்யகற்ப 
மபாருந்துேது சாத்தியமில்றல. இச்சூழநிறலகளில் திருத்தியறமக்கபபட்ை மமன்மபாருள் ேணிக 
நிறுேனத்தின் யதறேகள் பூரத்தியறைேதற்கு உதவியாக இருக்கின்ைன. திருத்தியறமக்கபபட்ை 
மமன்மபாருறை ேணிகறமயத்தின் யதறேக்கு ஏற்ைாற்யபால் மாற்றி அறமக்கலாம். உதாரணமாக, 
பணியாைரகளின் ேருறகயிறன பதிவு மசய்யும் மமன்மபாருறை ோடிக்றகயாைாரின் 
யதறேக்கிணங்க, அது பணியாைாரகளின் ஒரு மாதத்தின் விடுபபுகறை கணக்கிைவும் மசய்திைலாம்.
இந்தத் மதாகுபபுகள் நடுத்தர அல்லது மபரும் ேணிக றமயங்கைால் பயன்படுத்தபபடுகின்ைன. 
நிறுவுதல், பாரமாரிபபு மற்றும் பயிற்சி மசலவுகள் ஆயத்தத் மதாகுபபுகறை ஒபபிடும் யபாது 
அதிகமானதாகும். இந்த மமன்மபாருள்கள் எந்த ேணிக றமயங்களில் நிதியியல் நைேடிக்றககள் 
சற்யை தனித்தன்றமயான இயல்புறையயதா அங்கு உபயயாகபபடுத்தபபடுகின்ைன.
(iii) உருேொக்கப்�ட்ட பமன்ப�ொருள்
மபரிய ேணிக றமயங்கள் தங்களுக்மகன்று தனிேழியான மசயல்பாட்றைக் மகாணடிருக்கும். 
பயனுறைய யமலான்றம தகேல் முறைக்கு, சிறிய அல்லது நடுத்தர அைவிலான ேணிக 
றமயங்களிலிருந்து யதறேபபைாத, பலதரபபட்ை மற்றும் குறிபபிட்ை தகேல்கள் பல பயானாளிகளுக்கு 
அடிக்கடி யதறேபபடுகின்ைன. அம்மாதிரியான ேணிகறமயங்களில், அறேகளின் மசயல்பாட்றை 
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மபாருத்து, யதறேயின் அடிபபறையிலான மமன்மபாருைாக, உருோக்கபபட்ை மதாகுபபுகள் 
நிறுேபபடுகின்ைன. இவேறகயான மதாகுபபுகளின் விறல மிகவும் அதிகம். யமலும், 
இத்மதாகுபபிறன உபயயாகிபபதற்கு குறிபபிட்ைப பயிற்சியும் யதறேபபடுகிைது.
மூன்று ேறகயான மமன்மபாருள்களுக்கும் இறையயயான யேறுபாடுகள் பின்ேருமாறு:

அடிப்�னட ஆயத்ெ 
பமன்ப�ொருள்

திருத்தி 
அனமக்கப்�ட்ட 
பமன்ப�ொருள்

உருேொக்கப்�ட்ட 
பமன்ப�ொருள்

(i) ேணிகத்தின் இயல்பு சிறிய, பாரம்பரிய 
ேணிகம்

மபரிய, நடுத்தர 
ேணிகம் மபரியது

(ii)  நிறுவுதல் மற்றும் பாராமரிபபு மசலவு குறைவு ஒபபிடுறகயில் 
அதிகம் அதிகம்

(iii)  எதிரபாரக்கபபட்ை இரகசியத் 
தன்றமயின் அைவு (மமன்மபாருள் 
மற்றும் தரவு)

குறைவு ஒபபிடுறகயில் 
அதிகம்

ஒபபிடுறகயில் 
அதிகம்

(iv)  பயனாளிகளின் எணணிக்றக 
மற்றும் அேரகளின் இறைமுகம் ேறரயறுக்கபபட்ைது விேரக் 

குறிபபின்படி அைவில்லாதது

(v)  மற்ை தகேல் முறையுைனான 
இறணபபு கட்டுபபடுத்தபபட்ைது கட்டுபபாடு 

இல்றல
கட்டுபபாடு 
இல்றல

(vi) மநகிழவுத்திைன் அதிகம் ஒபபிடுறகயில் 
அதிகம் குறிபபிைபபட்ைது 

(vii) பயிற்சியின் யதறே குறைவு இறைத்தரம் அதிகம்
14.7 கணக்குகனள குழுப்�டுத்துெல் மறறும் குறிமுன்றயொக்குெல்
ேணிகத்தின் அைவு மற்றும் விற்பறன அைவு அதிகரிக்கும் மபாழுது நைேடிக்றகளின் 
எணணிக்றகயும் அதிகரிக்கின்ைது. ஆகயே, தரவுகறை முறையாக ேறகபபடுத்தி றேபபது 
யதறேயானதாகிைது.

முென்னமத் 
ெனலப்புகள்

துைணத்  
ெனலப்புகள்

கணக்குகறை 
குழுபபடுத்துதல் 

மசாத்துகள்

மபாறுபபுகள்

ேருமானம்

மசலவுகள்

நிறலச் மசாத்துகள்

நைபபுச் மசாத்துகள்

முதல்

நைபபுப மபாறுபபுகள்

விற்பறன

பிை ேருமானம்

யநரடிச் மசலவுகள்

மறைமுகச் மசலவுகள்

நீணைகால மபாறுபபுகள்
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14.7.1 கணக்குகனள குழுப்�டுத்துெல்
எந்த ஒரு நிறுேனத்திலும், முதன்றம அலகு பல முக்கியத் தறலபபுகைாக ேறகபபடுத்தபபட்டு 
அறே யமலும் பல துறணத் தறலபபுகைாக பிரிக்கபபடுகின்ைன. கணக்குகறை முதன்றம மற்றும் 
துறண தறலபமபன்று பல்யேறு குழுக்கைாக ேறகபடுத்துதல் மற்றும் ஒவமோரு கணக்கிற்கும் 
குறிமுறை ஒதுக்கியபின், இறேகள் கணினி அறமபபில் நிரலாக்கம் மசய்யபபடுகின்ைன.
மபாருத்தமான குறிமுறையாக்கத்திற்கு, முறையாக கணக்குகறை குழுபபடுத்துதல் அேசியமாகிைது. 
இறே மசாத்துகள், மபாறுபபுகள், ேருமானம் மற்றும் மசலவுகள் ஆகியேற்றின் முதன்றமக் குழு 
அல்லது தறலபபுகைாக இருக்கலாம். முதல், நீணை கால மபாறுபபுகள், நைபபு மசாத்துகள், விற்பறன 
யபான்ைறே துறணக் குழுக்கள் அல்லது தறலபபுகைாகலாம்.
மபாதுோக, நைேடிக்றககளில் மபாதிந்துள்ை பல்யேறு கணக்குகறை சாதாரணமாக 
ேறகபபடுத்துேறத கணக்கியல் சமன்பாடு மூலம் அணுகலாம்.

ப�ொத்துகள் = ப�ொறுப்புகள் + முெல் + (ேருமொைம் – ப�லவுகள்)

யமற்கணை சமன்பாட்டிலுள்ை ஒவமோரு கூறுகறையும் பின்ேரும் கணக்குக் குழுக்கைாக பிரிக்கலாம் :
(அ) ப�ொறுப்புகள் மறறும் முெல்
முெல்

• முதல் • காபபு மற்றும் மிகுதி
நீண்டகொல ப�ொறுப்புகள்

• நீணை கால கைன் • பிை நீணை கால மபாறுபபுகள்
�டப்புப் ப�ொறுப்புகள்

• குறுகிய கால கைன் மபற்ைது • வியாபாரச் மசலுத்தல்கள் • பிை நைபபு மபாறுபபுகள்
(ஆ) ப�ொத்துகள்
நிறலயான புலனாகும் மசாத்துகள்

• நிலம் மற்றும் கட்ைைம் •  மபாறி மற்றும் இயந்திரம்  • அறைகலன் மற்றும் மபாருத்துறககள்
புலனாகா மசாத்துகள்

• நற்மபயர • பதிபபுரிறம •  காபபுரிறம
�டப்புச் ப�ொத்துகள்

• குறுகிய கால முதலீடுகள் • சரக்கிருபபு • வியாபாரப மபறுதல்கள்
• மராக்கம் மற்றும் மராக்கத்திற்கு இறணயானறே
• குறுகிய கால கைன் மற்றும் முன்மதாறக •  பிை நைபபு மசாத்துகள்

(இ) ேருமொைஙகள்
• விற்பறன • பிை ேருமானங்கள்

(ஈ) ப�லவுகள்
• மூலபமபாருள் உபயயாகித்தது •  கூலி •  உற்பத்திச் மசலவுகள் •  யதய்மானம்
• நிரோகச் மசலவுகள் •  ேட்டி •  விற்பறன மற்றும் விநியயாகச் மசலவு யபான்ைறே

14.7.2 கணக்குகனள குறிமுன்றயொக்குெல்
குறிமுறை என்பது ஒரு அறையாை குறி. மபாதுோக கணினிமயக் கணக்கியல், கணக்குகறை 
குறிமுறையாக்குதறல உள்ைைக்கியதாகும். எணணற்ைக் கணக்குகள் இருக்கும் நிறுேனங்களில் 
கணக்குகள் குறிமுறையாக்கம் அேசியமாகின்ைது. குழுக்களுக்கும் மற்றும் அதன் கூறுகளுக்கும் 
இறையய ஒரு படிநிறலயான மதாைரபு இருக்கும். குழுக்களுக்கும் மற்றும் அதன் துறண 
குழுக்களுக்கும் இறையயயான படிநிறல மதாைரறபப பராமாரிபபதற்காக மபாருத்தமான 
குறிமுறையாக்கம் யதறேபபடுகின்ைது.
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கணக்குகளின் குறிமுறை திட்ைம் என்பது பல்யேறு அறிக்றககறை உருோக்க ஏதுோக பல்யேறு 
நிறலகளில் கணக்குகறை குழுபபடுத்துேதற்கு ேறகமசய்ேதாக இருக்க யேணடும். உதாரணமாக, 
பல்யேறு கணக்குகளுக்கு குறிமுறையிறன பின்ேருமாறு ஒதுக்கீடு மசய்யலாம் :

1. மபாறுபபுகள் மற்றும் முதல் 2. மசாத்துகள் 3. ேருமானம் 4. மசலவுகள்
ப�ொறுப்புகள் மறறும் முெலின் கீழ்:

11. முதல் 12. நீணைகால மபாறுபபுகள் 13. நைபபுப மபாறுபபுகள்
ப�ொத்துகளின் கீழ்:

21. நிறலச் மசாத்துகள் 22. நைபபுச் மசாத்துகள்

யமயல உள்ை குறிமுறையாக்கத் திட்ைம் கணக்குறைக் குழுபபடுத்துேதில் உள்ை 
படிநிறலறயப பயன்படுத்தியுள்ைது. இந்தக் குறிமுறையின் முக்கிய நன்றமயாேது, கணக்கின் 
குறிமுறைறய அகர ேரிறசபபடுத்தினால் அறே தன்னிச்றசயாகயே விரும்பிய படிநிறலபபடி 
ேரிறசபபடுத்தபபட்டுவிடும்.

14.7.3 குறிமுன்றயொக்கம் முன்றகள்
குறிமுறையாக்கத்தின் மூன்று முறைகள் பின்ேருமாறு.
(அ) பெொடர்ச்சியொை குறிமுன்ற
மதாைரச்சியான குறிமுறையில், எணகள் மற்றும் எழுத்துக்கறை அடுத்தடுத்து ேரிறசயாக 
ஒதுக்கபபடுேதாகும். இந்த குறிமுறைகள், காயசாறல, இைாபபு யபான்ை பல மூல ஆேணங்களில் 
முதன்றமயாக குறிபபிைபபடுகிைது. மதாைாரச்சியான குறிமுறை, ஆேணங்கள் யதடுதறல 
எளிதாக்குகிைது. உதாரணமாக :
 குறிமுன்ற  கணக்குகள்
 CL001  ABC நிறுமம்
 CL002  XYZ நிறுமம்
 CL003  மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுேனம்
(ஆ) பெொகுப்புக் குறிமுன்ற
மதாகுபபுக் குறிமுறையில், ஒரு குறிபபிட்ை பரபபு எணகறை விரும்பிய அைவிலான துறணப 
பரபபுகைாகப பிரித்மதடுக்கபபடும் மற்றும் ஒவமோரு துறணப பரபபும் ஒரு குறிபபிட்ைக் குழுவுக்கு 
ஒதுக்கீடு மசய்யபபடும். அதிகபபடியான மதாகுபபு குறிமுறை சூழநிறலகளில், துறண பரபபுகளில் 
உள்ை எணகள் மதாைரச்சியான குறிமுறைறய தழுவியய இருக்கும். அதாேது எணகள் அடுத்தடுத்து 
கூடி இருக்கும் உதாரணமாக :
 குறிமுன்ற விற�னையொளர் ேனக
 100 – 199 சிறிய விறசக் குழாய்கள் 
 200 – 299 நடுத்தர விறசக் குழாய்கள்
 300 – 399 குழாய்கள்
 400 – 499 மபாறிகள்
(இ) மதிநயொட்டுக் குறிமுன்ற
மதியயாட்டுக் குறிமுறை எழுத்துக்கள் அல்லது சுருக்கங்கள், ஒரு துணடுத் தகேறல 
மனத்திற்மகாள்ைச் மசய்ய அறையாைமாக மகாணடிருக்கும். உதாரணமாக:
 குறிமுன்ற ெகேல்
 யபபஎ   யபயரட்டு பக்க எண
 இஎ  இரசீது எண
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14.8 னமக்நரொ�ொப்ட் ஆபீஸ் – MS-Word மறறும் MS-Excel ப�யமுன்ற
14.8.1 MS-Word
(i) மசால் யகாபபு உருோக்குதல் :  Start – All Programs – Microsoft Office – Microsoft  

 Word –File Save As – File name – Save
(ii)  மசால் யகாபபு திைத்தல்  : File – Open – File name – Open
(iii)  யகாபபு யசமிபபதற்கு  :  File Save (குறுக்குேழி விறச: Ctrl+S)
(iv)  யகாபபு மூடுேதற்கு :  File Close
(v)  அட்ைேறணறய உருோக்குதல் : Insert – Table – எத்தறன Column மற்றும் Row                                                           

என்பறத யதரவு மசய்யவும்
(vi) உறர ேடிவூட்ைல் : தடித்த எழுத்துக்கைாக்க  : Ctrl + B
         சாய்ந்த எழுத்துக்கைாக்க   : Ctrl + I
   அடிக்யகாடிடுேதற்கு   : Ctrl + U
(vii)   பத்தி சீரறமத்தல் :  உறரறய இைது பக்கம் அறமக்க  : Ctrl + L
  :  உறரறய ேலது பக்கம் அறமக்க  : Ctrl + R
  :  உறரறய நடுவில் அறமக்க  : Ctrl + E
  :  உறரறய யநரத்தி மசய்ய : Ctrl + J
(viii)   ேரி இறைமேளி அறமத்தல் :  1 ேரி இறைமேளிக்கு  : Ctrl + 1
   2 ேரி இறைமேளிக்கு : Ctrl + 2
   1.5 ேரி இறைமேளிக்கு : Ctrl + 5
(ix)  பக்க ேடிேறமபபு :  ஓரம் (இயல்பான, குறுகிய, விரிந்த)
   அறமவுகள் ( Portrait, Landscape)
   அைவு (A4, A5)
   Column (1, 2, 3)
(x)  பக்க எணகள் :  Insert – Page number (யமல் பக்கம், அடிபபக்கம்)

14.8.1 (அ) MS-Word ப�யமுன்ற
எடுத்துக்கொட்டு  1
கீழக்கணை உறரறய MS Word – ல் தட்ைச்சு மசய்து, பின்கூறியோறு ேடிவூட்ைவும்.
Fra Luca Bartolomeo de Pacioli was an Italian mathematician (1447 – 1517). He is referred 
to as The Father of Accounting and Book keeping in Europe and he was the first person to 
publish a work on the double-entry system of book keeping.

தீர்வு
ப�யல்முன்ற

(i) Fra Luca Bartolomeo de Pacioli என்ை மபயறர யதரந்மதடுத்து தடித்த எழுத்துக்கைாக்கவும்.
(ii) The Father of Accounting and Bookkeeping என்னும் ோக்கியத்திற்கு முன்பும் பின்பும் 

ஒற்றை யமற்குறி இைவும்.
(iii) Europe என்ை ோரத்றதறய யதரந்மதடுத்து சாய்ந்த எழுத்துக்கைாக்கவும்.
(iv) double-entry என்ை ோரத்றதறய யதரந்மதடுத்து அடிக்யகாடிைவும்.
(v) முழுபபத்திறயயும் யதரந்மதடுத்து எழுத்துரு ேறகறய  Arial எனவும் எழுத்துரு அைறே 

10 எனவும் மாற்ைவும்.
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பேளியீடு
Fra Luca Bartolomeo de Pacioli was an Italian mathematician (1447 – 1517). He is referred to as ‘The 
Father of Accounting and Book keeping’ in Europe and he was the first person to publish a work on the 
double-entry system of book keeping.

14.8.2 MS-Excel
(i) ப�யறகூறுகள் 
(அ) புள்ளியியல் ப�யறகூறுகள்
பல்யேறு ேறகயான புள்ளியியல் மசயற்கூறுகள் MS-Excel-ல் கட்ைறமக்கபபட்டுள்ைன. 
கீழக்காணபறேகளுக்கு விைக்கமளிக்கபபட்டுள்ைது.
AVERAGE சராசரிறயக் மகாடுக்கும் =AVERAGE(cell1, cell2…)
MAX அதிகபபடியான மதிபபிறனக் மகாடுக்கும் =MAX(number1,number2)
MIN குறைந்தபட்ச மதிபபிறனக் மகாடுக்கும் =MIN(number1,number2…)
COUNT எணகறைக் மகாணை அறைகளின் 

எணணிக்றகறயக் மகாடுக்கும்
=COUNT(value1,value2…)

COUNTA காலி இல்லாத அறைகளின் எணணிக்றகறயக் 
மகாடுக்கும்

=COUNTA(range)

COUNTIF குறிபபிட்ை விதிக்கு மபாருந்திய அறைகளின் 
எணணிக்றகறயக் மகாடுக்கும்

=COUNTIF(range,criteria)

(ஆ)  உனர ப�யறகூறுகள்
பல்யேறு ேறகயான உறர மசயற்கூறுகள் MS-Excel-ல் கட்ைறமக்கபபட்டுள்ைன.  
கீழக்காணபறேகளுக்கு விைக்கமளிக்கபபட்டுள்ைது. 

CONCATENATE பல்யேறு உறரகறை ஒயர உறரயாக 
ஒன்றிறணக்கும்

=CONCATENATE(text1, text2…)

UPPER அறனத்து எழுத்துக்கறையும் மபரிய 
எழுத்துக்கைாக மாற்றும்

=UPPER(text)

LOWER அறனத்து எழுத்துக்கறையும் சிறிய 
எழுத்துக்கைாக மாற்றும்

=LOWER(text)

(இ) ெர்க்க ப�யறகூறுகள்
பல்யேறு ேறகயான தரக்க மசயற்கூறுகள் MS-Excel-ல் கட்ைறமக்கபபட்டுள்ைன.   
கீழக்காணபறேகளுக்கு விைக்கமளிக்கபபட்டுள்ைது. 
AND அறனத்து விோதங்களும் சரிமயனில், TRUE  

என்று பதிலளிக்கும்
=AND(logical1,logical2…)

OR ஏயதனும் ஒரு விோதம் சரிமயனில் TRUE என்றும் 
இல்றலமயனில் FALSE  என்றும் பதிலளிக்கும்.

=OR(logical1,logical2…)

IF விதி சரிமயனில் ஒரு மதிபபிறனயும் இல்றலமயனில் 
மற்மைாரு மதிபபிறனயும் அளிக்கும். 

=IF(logical_test,value_if_true, 
value_if_false)

(ஈ) நிதியியல் ப�யறகூறுகள் 
பல்யேறு ேறகயான நிதியியல் மசயற்கூறுகள் MS-Excel-ல் கட்ைறமக்கபபட்டுள்ைன. 
கீழக்காணபறேகளுக்கு விைக்கமளிக்கபபட்டுள்ைது.
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SLN மசாத்துக்களின் ஒரு குறிபபிட்ை காலத்திற்கான 
யதய்மானத்றத யநரக்யகாட்டு முறையில் அளிக்கும்.

=SLN(cost,salvage,life)

PMT கைனுக்காகச் மசலுத்தும் மதாறகறய கணக்கிடும். =PMT(rate,nper,pv,fv,type)
RATE ஒரு குறிபபிட்ை காலத்திற்கான கைன் மீதான ேட்டி 

விகிதத்றத கணக்கிட்டு அளிக்கும்.
=RATE(nper,pmt,pv,fv,type)

14.8.2 (அ) MS-Excel ப�யமுன்ற
எடுத்துக்கொட்டு 2
ஒரு யபாட்டித் யதரவில் சில மாணேரகள் மபற்ை மதிபமபணகள் பின்ேருமாறு இருந்தன. 
விரிதாளிலுள்ை உரிய மசயற்கூறுகறை மகாணடு சராசரி, அதிகபபடியான மற்றும் குறைந்த 
மதிபமபணறண கணடுபிடிக்கவும்

A B C D E F G H
1 NAME Anbu Balu Gobu Ramu Somu Raju Anu
2 SCORES 60 80 164 192 104 64 204

தீர்வு
ப�யல்முன்ற 

(i) MS-Excel ல் புதிய விரிதாறைத் திைக்கவும்.
(ii)  எடுத்துக்காட்டில் மகாடுக்கபபட்டுள்ை படி அறனத்து மதிபபுகறையும் உள்ளீடு மசய்யவும்.
(iii)  சராசரி மதிபமபணறணக் கணடுபிடிக்க, அறை B5 -ல் கீழக்கணை சூத்திரத்றத அளிக்கவும்.
     =AVERAGE(B2:H2)
(iv)  அதிகபபடியான மதிபமபணறணக் கணடுபிடிக்க, அறை  B3–ல் கீழக்கணை சூத்திரத்றத 

அளிக்கவும்.
     =MAX(B2:H2)
(v)  குறைந்த மதிபமபணறணக் கணடுபிடிக்க, அறை  B4-ல் கீழக்கணை சூத்திரத்றத 

அளிக்கவும்.
     =MIN(B2:H2)
வினட 
சராசரிமதிபமபண 124, அதிகபபடியான மதிபமபண 204, குறைந்த மதிபமபண 60.
எடுத்துக்கொட்டு 3 
கீழக்கணை அட்ைேறண உங்களுக்கு ேழங்கபபட்டுள்ைது. கீழக்காணும் வினாக்களுக்கான 
விறைறய கணைறியவும்.

A B C D E F G H I J
1 550 156 852 584 TAX 573 GST 1234
2 340 1285 468 584 268 222 CASH BRS STOCK DEBT

(அ) எணகள் மட்டுயம மகாணை அறைகள் எத்தறன?
(ஆ) ஏயதனும் ஒரு மதிபறபக் மகாணடிருக்கும் அறைகளின் எணணிக்றகறய கணக்கிைவும்.
(இ) 1000 க்கு யமல் மதிபபு மகாணடுள்ை அறைகளின் எணணிக்றகறய கணக்கிைவும்.
தீர்வு
ப�யல்முன்ற 

(i) MS-Excel ல் புதிய விரிதாறைத் திைக்கவும்.
(ii)  எடுத்துக்காட்டில் உள்ை தரறே அறைA1 முதல் J2 ேறர உள்ளீடு மசய்யவும்.
(iii)  எணகள் மட்டுயம மகாணை அறைகளின் எணணிக்றகறயப மபை, B3-ல் கீழக்கணை 
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சூத்திரத்றத அளிக்கவும்.
     =COUNT(A1:J2)
(iv)  ஏயதனும் ஒரு மதிபறபக் மகாணடிருக்கும் அறைகளின் எணணிக்றகறய மபை, B4-ல் 

கீழக்கணை சூத்திரத்றத அளிக்கவும்.
     =COUNTA(A1:J2)
(v)  1000 க்கு யமல் மதிபபுக் மகாணடுள்ை அறைகளின் எணணிக்றகறய மபை, B5-ல் 

கீழகணை சூத்திரத்றத அளிக்கவும்
     =COUNTIF(A1:J2,”>1000”)
வினட  
 (அ) 12   (ஆ)  18   (இ)  2  

எடுத்துக்கொட்டு 4
மூன்று விற்பறனயாைரகள் உள்ைனர. அேரகள்  இரணடு நாட்களில் மசய்து முடித்த விற்பறன 
மகாடுக்கபபட்டுள்ைது. ஒவமோரு நாளும் குறைந்தது ` 400 விற்பறன மசய்து முடித்த 
விற்பறனயாைர யார என்பறத கணடுபிடிக்க உங்களிைம் யகாரபபடுகின்ைது.

Salesman Day 1 ` Day 2 ` 
Anand 500 250
Balu 600 500
Cibi 250 300

தீர்வு
ப�யல்முன்ற

1. MS-Excel இல்  புதிய விரிதாறை திைக்கவும்.
2. எடுத்துக்காட்டில் மகாடுத்துள்ை அட்ைேறணறய உள்ளீடு மசய்யவும்.
3. அறை D1 ல் ‘Achieved’  எனும் தரறே உள்ளீடு மசய்யவும்.
4. அறை D2 ல் கீயழ மகாடுக்கபபட்ைறத தட்ைச்சு மசய்யவும்.
   =AND(B2>=400,C2>=400)
5. அறை D2 ல் இருக்கும் சூத்திரத்றத D3 மற்றும் D4  ல் நகல் எடுக்கவும்.

பேளியீடு
Salesman Day 1 ` Day 2 ` Achieved

Anand 500 250 FALSE
Balu 600 500 TRUE
Cibi 250 300 FALSE

எடுத்துக்கொட்டு 5
கீயழ மகாடுக்கபபட்டுள்ை தரவுகளிலிருந்து குறைந்தபட்ச ேசூலாக ` 500 ஐ  ஏயதனும் ஒரு நாளில் 
எட்டிய விற்பறனப பிரிறே கணடுபிடிக்கவும்.

Counter Day 1 sales ` Day 2 sales ` 
Ground floor 600 600
First floor 850 300
Second floor 350 400

தீர்வு 
ப�யல்முன்ற

1. MS-Excel இல் புதிய விரிதாறைத் திைக்கவும்.
2. எடுத்துக்காட்டில் மகாடுக்கபபட்டுள்ை அட்ைேறணறய உள்ளீடு மசய்யவும்.
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3. அறை D1 – ல் ‘Achieved‘ எனும் தர றே உள்ளீடு மசய்யவும் .
4. அறை D2 – ல் கீழக்கணைேற்றை தட்ைச்சு மசய்யவும்.
   =OR(B2>=500,C2>=500)
5. அறை D2 –ல் இருக்கும் சூத்திரத்றத D3 மற்றும் D4 ல் நகல் எடுக்கவும்.

பேளியீடு
Counter Day 1 sales ` Day 2 sales ` Achieved

Ground Floor 600 600 TRUE
First Floor 850 300 TRUE
Second Floor 350 400 FALSE

எடுத்துக்கொட்டு 6
மாணேர பட்டியலும் அேரகள் எடுத்த மதிபமபண சதவிகிதமும் பின்ேருமாறு இருந்தன. ஒரு 
மாணேன் குறைந்தபட்சம் 50% எடுத்திருந்தால்,  அேர யதரச்சியறைந்ததாகவும் இல்றலமயனில் 
யதரச்சியறையவில்றல என்றும் அறிவிக்கபபடுகின்ைது.

Student Percentage of marks
1 59
2 60
3 65
4 45
5 35

தீர்வு
ப�யல்முன்ற

1. MS-Excel இல் புதிய விரிதாறை திைக்கவும்
2. எடுத்துக்காட்டில் மகாடுக்கபபட்டுள்ை அட்ைேறணறய உள்ளீடு மசய்யவும்
3. அறை A3ல் “Result“ எனும் தரவிறன உள்ளீடு மசய்யவும்
4. அறை B3 ல் கீழக்கணைேற்றை உள்ளீடு மசய்யவும்
   =IF(B1>=50,“Pass”,“Fail”)
5. அறை B3ல் இருக்கம் சூத்திரத்றத C3 முதல் F3 ேறர படிமயடுக்கவும்

பேளியீடு
Student % of marks Result

1 59 Pass
2 60 Pass
3 65 Pass
4 45 Fail
5 35 Fail

எடுத்துக்கொட்டு 7
கீயழ மகாடுக்கபபட்டுள்ை விேரங்களின் அடிபபறையில் விரிதாறைக் மகாணடு யநரக்யகாட்டு 
முறையில் யதய்மானத்றதக் கணக்கிைவும்.

A B C D E F

1. Asset Cost of 
purchase ` 

Installation 
charge ` 

Transportation 
charge ` 

Salvage value 
` 

Life in 
years

2. Machinery 200000 20000 5000 25000 10
3. Furniture 50000 4000 2000 5000 8
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தீர்வு 
ப�யல்முன்ற

(i)  MS-Excel ல் புதிய விரிதாறை திைக்கவும்
(ii)  எடுத்துக்காட்டில் மகாடுக்கபபட்டுள்ை அட்ைேறணறய உள்ளீடு மசய்யவும்
(iii) அறை G1ல் ‘Total Cost’ எனவும் அறை H1 ல் ‘ Annual Depreciation’  எனவும் உள்ளீடு 

மசய்யவும்
(iv)  அறை G2 ல் கீழக்கணை சூத்திரத்தின்படி மமாத்த அைக்கவிறலறய கணக்கிைவும் 

 = sum (B2: D2), அறை G3ல் இந்த சூத்திரத்றத நகமலடுக்கவும்
(v)  அறை H2ல் கீழக்கணை சூத்திரத்தின்படி ஆணடுத் யதய்மானத்றதக் கணக்கிைவும்
  =SLN (G2,E2,F2)
அறை H3ல் இந்த சூத்திரத்றத நகமலடுக்கவும்.

பேளியீடு

A B C D E F G H

1 Asset Cost of 
purchase 

` 

Installation 
charge ` 

Transportation 
charge ` 

Salvage 
value ` 

Life in 
years

Total 
cost ` 

Annual 
depreciation 

` 

2 Machinery 200000 20000 5000 25000 10 225000 20,000

3 Furniture 50000 4000 2000 5000 8 56000 6,375

எடுத்துக்கொட்டு 8
கீயழயுள்ை தகேல்கறை கருத்தில் மகாள்ைவும்:
கைன் மதாறக ` 3,00,000
திருபபி மசலுத்தும் காலங்களின் எணணிக்றக 48 மாதங்கள்
ஆணடு ேட்டி விகிதம் 10%
குறித்த காலங்களில் மசலுத்த யேணடிய மதாறகயிறன  PMT எனும் மசயற்கூறு மூலம் கணக்கிைவும்.
தீர்வு
ப�யல்முன்ற 

(i) MS–Excel ல் புதிய விரிதாறை திைக்கவும்
(ii)  கீயழ மகாடுக்கபபட்டுள்ைேற்றை அறைகளில் உள்ளீடு மசய்யவும்

A B
1 Rate of interest (p.a.) 10%
2 Number of instalments (nper) 48
3 Loan amount (pv) -300000
4 FV 0
5 Type 0

(iii)  அறை B6 ல் கீழக்கணை சூத்திரத்தின்படி PMT கணக்கிைவும்
=PMT(B1/12,B2,B3,B4,B5)

வினட 
 மசலுத்தயேணடியத் மதாறக ` 7,608.78
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எடுத்துக்கொட்டு 9
வியேக் மசன்றனயிலுள்ை பாரத ஸ்யைட் ேங்கியில் மபற்ை கைன் ̀  2,00,000 மற்றும் தேறணகளின் 
எணணிக்றக 84 மாதங்கைாகும். மாதந்யதாறும் ` 3,300 வீதம் மசலுத்துேதாக கருதி, சரியான 
மசயற்கூறு பயன்படுத்தி விகிதத்றதக் கணடுபிடிக்கவும்.
தீர்வு
ப�யல்முன்ற 

(i)  MS-Excel இல் புதிய விரிதாறை திைக்கவும். 
(ii)  கீயழ மகாடுக்கபபட்டுள்ைேற்றை அறைகளில் உள்ளீடு மசய்யவும்.

A B
1 Number of instalments (nper) 84
2 Periodic payment (pmt) 3300
3 Loan amount (pv) -200000
4 FV 0
5 Type 0

(iii) அறை B6 –ல் RATE எனும் மசயற்கூறு மகாணடு விகிதம் கணக்கிைவும்.
=RATE(B1,B2,B3,B4,B5)*12

வினட
 விகிதம் 10%

எடுத்துக்கொட்டு 10
மைக் நிறுேனத்தின் 2016-2017 க்கான மமாத்த விற்பறனத் மதாறக (மபாருட்கள் ோரியாக) கீயழ 
மகாடுக்கபபட்டுள்ைன.

Product Sales ` 
Toothpaste 22000
Toothbrush 11000
Hair Oil 9000
Shampoo 13000
Toilet Soap 9500
Bath Soap 6500

(அ) தரவுகறை தூண விைக்கபபைத்தில் ேழங்கவும்.
(ஆ) தூண ேறரபைத்திலிருந்து ேரி விைக்கபபைத்திற்கு மாற்ைவும்.

தீர்வு
ப�யல்முன்ற 
(அ) தூண் விளக்கப்�டம்

(i) அட்ைேறணயில் மகாடுக்கபபட்டுள்ை தரவுகறை புதிய விரிதாளில் உள்ளீடு மசய்யவும்.
(ii) அறை A1 முதல் B7 ேறரயிலான தரவு பரபறபத் யதரவு மசய்யவும்
(iii) Insert Menu மசன்று Column Chart (3D) றய யதரவு மசய்யவும்
(iv) தூண விைக்கபபைத்றத right click மசய்து ‘Add Data Labels’ ஐ யதரவு மசய்யவும்
(v) Layout - Chart Tools ஐ யதரவு மசய்யவும்
(vi) Axis Title யதரவு மசய்து அதற்கு மபயரிைவும்.
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(i) அறை A1 முதல் B7 ேறரயிலான தரவு பரபறபத் யதரவு மசய்யவும்
(ii) Insert Menu மசன்று Line Chart (2D) யதரவு மசய்யவும்
(iii) ேரி விைக்கபபைத்றத right click மசய்து ‘Add Data Labels’ ஐ யதரவு மசய்யவும்
(iv) Layout - Chart Tools – யதரவு மசய்யவும்
(v) Axis Title யதரவு மசய்து அதற்குப மபயரிைவும்.
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எடுத்துக்கொட்டு 11
மூன் நிறுமத்தின் 2017 ஆம் ஆணடிற்கான விற்பறன கீயழ மகாடுக்கபபட்டுள்ைது. றப விைக்கபபைம்
ேறரயவும்
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A B C D E F G
1 CITY Chennai Coimbatore Madurai Trichy Tanjore Tirunelveli
2 SALES 

(` in lakhs)
500 350 250 250 200 150

தீர்வு
ப�யல்முன்ற  

Chennai
Coimbatore
Madurai
Trichy
Tanjore
Tirunelveli

500

350250

250

200 150

SALES

மேளியீடு (றப விைக்கபபைம்)

ன� விளக்கப்�டம்
(i) அட்ைேறணயில் 

மகாடுக்கபபட்டுள்ை தரவுகறை 
புதிய விரிதாளில் உள்ளீடு 
மசய்யவும்.

(ii) அறை A1 முதல் G2 ேறரயிலான 
தரவு பரபறப யதரவு மசய்யவும்

(iii) Insert Menu மசன்று Pie Chart 
(3D Type) யதரவு மசய்யவும்

(iv) Pie விைக்கபபைத்றத right click 
மசய்து ‘Add Data Labels’ ஐ 
யதரவு மசய்யவும்

நினைவில் பகொள்ளநேண்டியனே
• ேணிகத்தின் மசயல்பாடுகளில் கணினி ஒரு முக்கிய பங்கு ேகிக்கிைது.
• கணக்கியலில், கணினி மபாதுபபறையாக பல இைங்களில் உபயயாகபபடுத்தபபடுகிைது. 

உதாரணமாக, ேணிக நைேடிக்றககறைப பதிவு மசய்தல், சம்பைப பட்டியல் கணக்கீடு 
யபான்ைறே.

• கணக்கியல் மமன்மபாருள்கள் (i) ஆயத்த மமன் மபாருள் (ii) திருத்தியறமக்கபபட்ை 
மமன்மபாருள் (iii) உருோக்கபபட்ை மமன்மபாருள் என ேறகபபடுத்தபபட்டுள்ைன.

• ேணிகத்தில் மபாதுோக பயன்படுத்தக்கூடிய, ஒரு சில மமன்மபாருள்களில் Ms–Office 
(word, excel,etc.) Tally, SAP, Finacle ஆகியறே அைங்கும்.

சுய ஆயவு விைொக்கள்
I  �ரியொை வினடனயத் நெர்வு ப�யயவும்
1. கணினிறய கணக்கியலில் மபாதுோக உபயயாகபபடுத்தபபடும் பகுதிகள்.

(அ)  ேணிக நைேடிக்றககறைப பதிவு மசய்தல்
(ஆ)   சம்பைப பட்டியல் கணக்கிடுதல்
(இ)  பணைகச் சாறலக் கணக்கியல்
(ஈ)   யமயல கூறிய அறனத்தும் 

2. திருத்தியறமக்கபபட்ை மமன்மபாருள் இறேகளுக்கு ஏற்ைறே.
(அ)   சிறிய, பாரம்பரிய ேணிகம் (ஆ) மபரிய, நடுத்தர ேணிகம்
(இ)  மபரிய, தனித்தன்றமயான ேணிகம் (ஈ)  யமயல கூறிய எதுவும் இல்றல
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3. பின்ேருனேற்றில் எது கணினி அறமபபின் கூறு அல்ல?
(அ)   உள்ளீட்டு அலகு (ஆ)  மேளியீட்டு அலகு
(இ)  தரவு (ஈ)   றமயச் மசயல்பாட்டு அலகு

4. மேளியீட்டு சாதனத்திற்கான ஒரு உதாரணம்
(அ) சுட்டி (ஆ)   அச்சுபமபாறி
(இ) ஒளியியல் ேருடி (ஈ)  விறசப பலறக

5. கணினிமயக் கணக்கியல்  முறையின்  குறைபாடுகளில் ஒன்ைானது
(அ)  கணினி அறமபபு மசயலிழத்தல் (ஆ)  துல்லியத்தன்றம
(இ)  பலதுறைப புலறம (ஈ) யதக்ககம் 

6. பின்ேருேனேற்றில் எந்த ஒன்று, கணக்குகறை குறிமுறையாக்கம் மசய்யும் முறைகளில் 
இல்லாதது?
(அ)   அணுகக் குறிமுறை (ஆ)  மதாைரச்சியான குறிமுறை
(இ)  மதாகுபபுக் குறிமுறை (ஈ)  மதியயாட்டுக் குறிமுறை

7. Tally என்பது இதற்கு உதாரணமாக இருக்கிைது.
(அ)   உருோக்கபபட்ை கணக்கியல் மமன்மபாருள்
(ஆ)   ஆயத்த கணக்கியல் மமன்மபாருள்
(இ) உள்கட்ைறமக்கபபட்ை மமன்மபாருள்
(ஈ) திருத்தியறமக்கபபட்ை கணக்கியல் மமன்மபாருள்

8. குறிமுறைகள் மற்றும் நிரல்கள் எழுதுேரகள் பின்ேருமாறு அறழக்கபபடுகின்ைனர.
(அ)   அறமபபு பகுபபாய்ோைரகள் (ஆ)   அறமபபு ேடிேறமபபாைரகள்
(இ)  அறமபபு இயக்குபேரகள் (ஈ)   அறமபபு நிரலாைரகள்

9. கணக்கியல் மமன்மபாருள் என்பது இதற்கு உதாரணம்.
(அ)   அறமபபு மமன்மபாருள் (ஆ)   மசயல்பாட்டு மமன்மபாருள்
(இ)  பயன்பாட்டு மமன்மபாருள் (ஈ)  இயக்க முறைறம

வினட
1 (ஈ) 2 (ஆ) 3 (இ) 4 (ஆ) 5 (அ) 6 (அ) 7 (ஆ) 8 (ஈ) 9 (ஆ)

II மிகக் குறுகிய விைொக்கள்
1. கணினி என்ைால் என்ன?
2. கணினிமயக் கணக்கியல் முறை என்ைால் என்ன?
3. ேன்மபாருள் என்ைால் என்ன?
4. மமன்மபாருள் என்ைால் என்ன?
5. கணக்கியல் மமன்மபாருள் என்ைால் என்ன?
6. ஏயதனும் இரணடு கணக்கியல் மதாகுபபின் மபயறரக் குறிபபிைவும்.
7. ஆயத்த மமன்மபாருள்களுக்கான உதாரணங்களில் ஏயதனும் இரணறைத் தரவும். 
8. குறிமுறை என்ைால் என்ன?
9. கணக்குகள் குழுபபடுத்துதல் என்ைால் என்ன?
10. மதியயாட்டுக் குறிமுறை என்ைால் என்ன?
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III குறுகிய விைொக்கள்
1. பல்யேறு ேறகயான கணக்கியல் மமன்மபாருள்கள் யாறே?
2. கணினிமயக் கணக்கியல் முறையின் குறைபாடுகளில் ஏயதனும் மூன்றிறனத் தருக.
3. பல்யேறு ேறகயான குறிமுறையாக்க முறைகறைக் குறிபபிடுக.
4. கணினிமயக் கணக்கியல் முறையின் மூலம் உருோக்கபபடும் பல்யேறு ேறகயான 

அறிக்றககறைப பட்டியலிைவும்.
5. கணினி அறமபபின் உள்ளீட்டு மற்றும் மேளியீட்டு சாதனங்கறைக் குறிபபிடுக.

ஒரு  நடுத்தர அைவிலான ேணிகத்தின் யமலாைர கணினிமயக் கணக்கியல்  
முறைறய அறிமுகபபடுத்த எணணுகிைார. ஒரு சில பணியாைரகள் புதியமதாரு 
திைறனக் கற்றுக்மகாள்ை இது ஒரு சந்தரபபம் என நிறனக்கின்ைாரகள்.  

யமலாைர, அேரின் பணியாைரகளுக்கு இலேசப பயிற்சி அளிபபதாக ோக்கு தருகிைார. ஆகயே, 
பணியாைரகள் தங்களின் மசாந்தத் திைறன யமம்படுத்த முடியும் என உணரகிைாரகள்.  
அதுமட்டுமல்லாமல் அதிகத் திைன் ோய்ந்த பணியாைரகளின் யதறேயும் உள்ைது.  ஆனால், ஒரு 
சில பணியாைரகள் இந்த மாற்ைங்கள் தம்றம மிரட்டுேது யபான்று அஞ்சுகிைாரகள். அேரகைால் 
புதியத் திைறன கற்றுக்மகாள்ை இயலாமல் யபாகுயமா என நிறனக்கின்ைனர. இது மட்டுமல்லாது, 
அேரகளில் ஒரு சிலர ஓய்வு மபறும் ேயறத மநருங்குகின்ைனர. ஆகயே, இது அேரகளுக்கு 
யதறே இல்றல என நிறனக்கின்ைனர. ஆனால், அறனத்து பணியாைரகளிைமிருந்தும் 
ஒத்துறழபபுத் யதறே என யமலாைர எதிரபாரக்கின்ைார.
இபமபாழுது, பின்ேருபேன பற்றி விோதிக்கவும்:
• கணினிமயக் கணக்கியல் முறைறய அறிமுகபபடுத்துேது மிகவும் மசலவுகறைக் 

மகாணைதாக இருக்குமா?
• ஒவமோருேரும் கணினிறய உபயயாகபபடுத்த ோய்பபு கிறைக்குமா? 

இச்சூழலில், தரவுகறை பாதுகாபபது எபபடி?
• “ஓய்வு மபறும் ேயதில் உள்ை நபரகள் புதியத் திைறன கற்றுக்மகாள்ை யேணடியதில்றல“-

நீங்கள் அவோறு நிறனக்கின்றீரகைா?
• கணினிமயக் கணக்கியல் முறைறய அறிமுகபபடுத்துேதற்கு முன்பு என்ன மாதிரியான 

காரணிகறை யமலாைர கேனிக்க யேணடும்.

நிகழோய்வு

பெொடர் ஆயவிறகு
கணினிமயக் கணக்கியல் முறையில் நம்பகத்தன்றமறய பாதுகாக்க முடியுமா? 
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கலைச் ெசாறகள்

கணக்கு (க/கு) Account (A/c)
கணக்குப் பதிவியல் Accountancy
கணக்ககாளர் Accountant
கணக்கியல் Accounting
கணக்கியல் கருத்துகள் Accounting concepts
கணக்கியல் மரபுகள் Accounting conventions
கணக்கியல் சுழல் Accounting cycle
கணக்கியல் சமனபகாடு Accounting equation
கணக்கியல் கககாடபகாடுகள் Accounting principles
கணக்கியல் தரம் Accounting standard
கணக்கியல் தரக்குழு Accounting Standards Board
கணக்கியல் கலைச்சகாறகள் Accounting terminologies
்பறகேண்டிய ேருமகானம் Accrued income
சரிக்கட்டப்பட்ட ்ககாள்முதல் Adjusted purchases
சரிக்கடடுப் பதிவுகள் Adjusting entries
கபகாக்்கழுதுதல் Amortisation
பகாகுபடுத்தப்பட்ட சில்ைலற ்ரகாக்க ஏடு Analytical petty cash book
ஆண்டுத் ்தகாலக முலற Annuity method
சட்டமுலற அலமப்புகள் Artificial person
்சகாத்துகள் Assets
ேகாரகாக் க்டன Bad debts
இருப்பு Balance
இருப்பு கீ/்ககா (கீழ் ்ககாண்டு ேரப்பட்டது) Balance b/d
இருப்பு கீ/இ (கீழ் இறக்கப்பட்டது) Balance c/d
இருப்பு முலற Balance method
இருப்பு நிலைக் குறிப்பு Balance Sheet 
இருப்புக் கடடுதல் Balancing
ேங்கி Bank
ேங்கி கமல்ேலரப் பறறு Bank overdraft
ேங்கிச ்சல்கைடு Bank pass book
ேங்கிச சரிகடடும் படடியல் Bank reconciliation statement
ேங்கி அறிக்லக Bank statement
ேங்கி ந்டேடிக்லககள் Bank transactions
பண்்டமகாறறு முலற Barter system
மகாறறுசசீடடு Bill of exchange
்சலுத்தறகுரிய மகாறறுசசீடடு Bills payable
்பறுதறகுரிய மகாறறுசசீடடு Bills receivable
கணக்ககடுகள் பரகாமரிப்பு Book keeping
முதனலமப் பதிவு ஏடுகள் Books of prime entry
கணக்கியல் பிரிவுகள் Branches of accounting
முதல் Capital
முதலினச ்சைவினம் Capital expenditure
முதலின ேரவுகள் Capital receipts
முதலின ந்டேடிக்லக Capital transaction
தூக்குக் கூலி Carriage
உள் தூக்குக் கூலி Carriage inwards
்ேளி தூக்குக் கூலி Carriage outwards
்ரகாக்கம் Cash
்ரகாக்க ஏடு Cash book
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்ரகாக்கத் தள்ளுபடி Cash discount
்ரகாக்கச சீடடு Cash receipt
்ரகாக்க ந்டேடிக்லக Cash transaction
ககாகசகாலை Cheque
இறுதி இருப்பு Closing balance
இறுதிப் பதிவுகள் Closing entries
இறுதிச சரக்கிருப்பு Closing stock
பை பத்திகளுல்டயச சில்ைலற ்ரகாக்க ஏடு Columnar petty cash book
நிறுமம் Company
ஈடு்சய் பிலழகள் Compensating errors or Offsetting errors
கூடடுக் குறிப்கபடடுப் பதிவு Compound journal entry
கணினி Computer
கணினிமயமகாக்கப்பட்ட கணக்கியல் Computerised accounting
எதிர்ப் பதிவு Contra entry
அ்டக்கவிலைக் கணக்கியல் Cost accounting
ேரவு Credit
ேரவு இருப்பு Credit balance
க்டன அடல்ட Credit card
ேரவுக் குறிப்பு Credit note
ேரவுப் பக்கம் Credit side
க்டன ந்டேடிக்லக Credit transaction
க்டனீநகதகார் Creditor
ந்டப்புக் கணக்கு Current account
ந்டப்புச ்சகாத்து Current asset
ந்டப்புப் ்பகாறுப்பு Current liability
சலுலக நகாடகள் Days of Grace
பறறு Debit
பறறு இருப்பு Debit balance
எடுப்பு அடல்ட Debit card
பறறுக் குறிப்பு Debit note
பறறுப் பக்கம் Debit side
க்டனகாளி Debtor
நீள்பயன ேருேகாயினச ்சைவு Deferred revenue expenditure
கதய்மகானம் Depreciation
தள்ளுபடி Discount
தள்ளுபடி ்சய்தல் Discounting
மறுக்கப்படுதல் Dishonour
பங்ககாதகாயம் Dividend
இருபத்தி ்ரகாக்க ஏடு Double column cash book
இரடல்டப் பதிவுமுலற Double entry system
எடுப்புகள் Drawings
பிலழ Error
முழு விடு பிலழ Error of complete omission
பகுதி விடு பிலழ Error of partial omission
கணக்கியல் பிலழகள் Errors in accounting
பதிவு ்சய்தல் பிலழகள் Errors of  recording
இருப்புக் கட்டல் பிலழகள் Errors of balancing
முன எடுத்து எழுதுதல் பிலழகள் Errors of carrying forward
கூட்டல் பிலழகள் Errors of casting
்சய் பிலழகள் Errors of commission
விடு பிலழகள் Errors of omission
எடுத்்தழுதுதல் பிலழகள் Errors of posting
விதிப்பிலழகள் Errors of principle
்சைவுகள் Expenses
கறபலனச ்சகாத்துகள் Fictitious assets
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இறுதிக் கணக்குகள் Final Accounts
நிதிநிலைக் கணக்கியல் Financial accounting
நிதிநிலை அறிக்லக Financial statement
நிலைச ்சகாத்துகள் Fixed assets
ேண்டிக் கட்டணம் Freight
அலறகைன Furniture
்பகாதுக் ககாப்பு General reserve
சரக்கு Goods
நற்பயர் Goodwill
்மகாத்த இைகாபம் Gross profit
ேன்பகாருள் Hardware
மனிதேளக் கணக்கியல் Human resources accounting
ஆள்சகாரகாக் கணக்குகள் Impersonal  accounts
முனபண மீடபு முலற Imprest system
ேருமகானம் Income
முனகூடடிப் ்பறற ேருமகானம் Income  received in advance
்நகாடிப்பு நிலை Insolvency 
இநதியப் பட்டயக் கணக்ககாளர் நிறுேனம் Institute of Chartered Accountants of India
ககாப்பீடு Insurance
புைனகாககாச ்சகாத்துகள் Intangible asset
ேடடி Interest
முதல் மீது ேடடி Interest on capital
எடுப்புகள் மீது ேடடி Interest on drawings
முதலீடுகள் மீதகான ேடடி Interest on investments
க்டன மீதகான ேடடி Interest on loan
பனனகாடடு கணக்கியல் தரக்குழு International Accounting Standards Committee
பனனகாடடு நிதி அறிக்லக தரநிலைகள் International Financial Reporting Standards
முதலீடுகள் Investments
இ்டகாப்பு Invoice  
குறிப்கபடு Journal
குறிப்கபடடுப் பதிவு Journal entry 
உரிய குறிப்கபடு Journal proper
குறிப்கபடடில் பதிவு ்சய்தல் Journalising
கபகரடு Ledger
கபகரடடில் எடுத்்தழுதுதல் Ledger posting
்பகாறுப்புகள் Liabilities
நீர்லமத் தனலம Liquidity
நீண்்டககாைப் ்பகாறுப்புகள் Long term liabilities
நட்டம் Loss
இயநதிரம் Machinery
கமைகாண்லமக் கணக்கியல் Management accounting
இலணப்பு Merger
விளக்கக் குறிப்பு Narration
நிகர இைகாபம் Net profit
்பயரளவுக் கணக்குகள் Nominal Accounts
்தகா்டக்க இருப்பு Opening balance 
்தகா்டக்கப் பதிவு Opening entry
்தகா்டக்கச சரக்கிருப்பு Opening Stock
்ககாடுப்ட கேண்டியது Outstanding
்சலுத்துசசீடடு Pay-in-slip
ஆள்சகார் கணக்கு Personal A/c
சில்ைலற ்ரகாக்க ஏடு Petty cash book
எடுத்்தழுதுதல் Posting
்தகா்டக்கச ்சைவுகள் Preliminary expenses
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முலனமம் Premium
முன கூடடிச ்சலுத்தியலே Prepaid
இைகாபம் Profit
இைகாபநட்டக் கணக்கு Profit and Loss A/c
ஒதுக்கு Provision
ேகாரகா ஐயக்க்டன ஒதுக்கு Provision for bad and doubtful debts
க்டனகாளிகள் மீதகான தள்ளுபடி ஒதுக்கு Provision for discount on debtors
்ககாள்முதல் திருப்பம் / ்ேளித் திருப்பம் Purchase returns / Return outwards
்ககாள்முதல் Purchases
்ககாள்முதல் ஏடு Purchases book
்ககாள்முதல் திருப்ப ஏடு Purchases returns book
்சகாத்துக் கணக்குகள் Real accounts
பிலழகலளத் திருத்துதல் Rectification of errors
திருத்தப் பதிவுகள் Rectifying entries
ேகா்டலக Rent
பிரதிநிதித்துே ஆள்சகார் கணக்கு Representative  personal account
ககாப்பு Reserve
ேருேகாய் Revenue
ேருேகாய்சகார் ்சைவுகள் Revenue expenditure
ேருேகாய்சகார் ேரவுகள் Revenue receipts
ேருேகாயின ந்டேடிக்லககள் Revenue transactions
ஊதியம் Salary
விறபலன Sale
விறபலன ஏடு Sales book
விறபலனத் திருப்பம் / உள்திருப்பம் Sales returns / Returns inwards
விறபலனத் திருப்ப ஏடு Sales returns book
கசமிப்புக் கணக்கு Savings account
எறி மதிப்பு Scrap
பங்கு Share
தனிப்பத்தி ்ரகாக்க ஏடு Single column cash book
சமூகப் ்பகாறுப்புக் கணக்கியல் Social Responsibility Accounting
்மன்பகாருள் Software
தனியகாள் உரிலமயகாளர் Sole proprietor
க்டன தீர்க்கும் திறன Solvency
ஆதகார ஆேணங்கள் Source documents
சரக்கிருப்பு Stock
கநர்கககாடடு முலற Straight line method
துலண ஏடுகள் Subsidiary books
பறபை க்டனீநகதகார் Sundry creditors
பறபை க்டனகாளிகள் Sundry debtors
பறபை ்சைவுகள் Sundry expenses
அனகாமத்துக் கணக்கு Suspense account
புைனகாகும் ்சகாத்துகள் Tangible assets
முப்பத்தி ்ரகாக்க ஏடு Three column cash book
்மகாத்தத் ்தகாலக முலற Total method 
வியகாபகாரத் தள்ளுபடி Trade discount
வியகாபகாரக் கணக்கு Trading account
ந்டேடிக்லக Transaction
மகாறறுப் பதிவுகள் Transfer entries
பயணச ்சைவுகள் Travel expenses
இருப்பகாய்வு Trial Balance 
சகானறகாேணம் Voucher
கூலி Wage
குலறநது ்சல் மதிப்பு Written down value
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புல வல்லுநர்கள் 
முனைவர. இல. செஸிஸ் டாஸ்டன்
இனைப் பேராசிரியர,  
வணி்கவியல் துனை, மாநிலக் ்கல்லூரி (தன்ைாட்சி), சென்னை.
முனைவர. ஆ. கிருஷைன்
இனைப் பேராசிரியர,  
வணி்கவியல் துனை, மாநிலக் ்கல்லூரி (தன்ைாட்சி), சென்னை.
முனைவர. இல. செனிட்ரா
துனை முதல்வர மற்றும் இனைப்போரசிரினய, 
வணி்கவியல் துனை, புனித சிலுனவ ்கல்லூரி (தன்ைாட்சி), 
திருச்சிராப்ேள்ளி.
போரசிரியர. மா.பு. சவல்லூர
அடக்்கவினலக் ்கைக்்காளர மற்றும் பமைாள் துனைத் தனலவர, 
புனித வளைார ்கல்லூரி (தன்ைாட்சி), திருச்சிராப்ேள்ளி.

பமலாயவாளர்கள்
முனைவர. ந. வாசுபதவன்
உதவிப் போரசிரியர, 
வணி்கவியல் துனை, 
இராமகிருஷைா மிஷன் விபவ்காைநதா ்கல்லூரி (தன்ைாட்சி) 
சென்னை.
திருமதி. செயநதி இரபமஷ
ேயிற்றுநர, 
ப்கம்பிரிட்ஜ் ேன்ைாட்டுத் பதரவு்கள், சென்னை.
திரு. ோ. செயக்குமார
உதவிப் போராசிரியர, 
வணி்கவியல் துனை, தூய தாமஸ் ்கனல மற்றும் அறிவியல் ்கல்லூரி, 
சென்னை.
முனைவர. அ. ெபராஜினி
முது்கனல வணி்கவியல் ஆசிரினய, 
அரசிைர பமல்நினலப் ேள்ளி, ்கடம்ேத்தூர, திருவள்ளூர மாவட்டம்

ோடநூல் ஆசிரியர குழு
முனைவர. சே. சோன்ராமு
உதவிப் போராசிரியர, 
வணி்கவியல் துனை, அரசு ்கனலக் ்கல்லூரி, பமலூர, மதுனர 
மாவட்டம்.
திரு. வி. உல்கநாதன்
பதரவுநினல முது்கனல ஆசிரியர (வணி்கவியல்), 
அரசு மாதிரி பமல்நினலப்ேள்ளி, னெதாப்பேட்னட, சென்னை.
திரு. பவ. முரளி
பதரவுநினல முது்கனல ஆசிரியர (வணி்கவியல்), 
அரசு பமல்நினலப் ேள்ளி, பவடநதாங்கல், ்காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்.
முனைவர. ெ. குமார
பதரவுநினல முது்கனல ஆசிரியர (வணி்கவியல்), 
ெ.கு. பவலாயுதம் பமல்நினலப்ேள்ளி, குறிஞ்சிப்ோடி, ்கடலூர 
மாவட்டம்.
திரு. வி. ராஜ்குமார
முது்கனல வணி்கவியல் ஆசிரியர, 
இநது பேருயர ேள்ளி, திருவல்லிக்ப்கணி, சென்னை.
திரு. அ. சிபி ெக்ரவரத்தி
பதரவுநினல முது்கனல ஆசிரியர (வணி்கவியல்), 
திருமதி. மஞ்ெம்மாள் அரசு ம்களிர பமல்நினலப்ேள்ளி, 
சதன்்காசி, திருசநல்பவலி மாவட்டம்
திருமதி. அ. எலிெசேத் ராணி
முது்கனல வணி்கவியல் ஆசிரினய, 
பராெரி சமட்ரிகுபலென் பமல்நினலப்ேள்ளி, ொநபதாம், சென்னை.
திரு. அ.்க. ெரவைன்
முது்கனல வணி்கவியல் ஆசிரியர, 
எஸ்.பி.ஓ.ஏ. சமட்ரிக் பமல்நினலப்ேள்ளி, மதுனர.

ோட ஒருஙகினைப்ோளர
திருமதி. ோ. நநதா
முதுநினல விரிவுனரயாளர, 
மாநிலக் ்கல்வியியல் ஆராயச்சி மற்றும் ேயிற்சி நிறுவைம், 
சென்னை.

பமல்நினல முதலாம் ஆண்டு – ்கைக்குப்ேதிவியல்
ஆக்்கம்

்கனல மற்றும் வடிவனமப்புக் குழு
வடிவனமப்பு
பிரொநத் .சி
அடிென் ராஜ்

In-House - QC 
ப்காபு ராசுபவல்,  
தமிழ்குமரன்.ெ
அட்னட வடிவனமப்பு
- ்கதிர ஆறுமு்கம்
ஒருஙகினைப்பு
ரபமஷ முனிொமி

இநநூல் 80 ஜி.எஸ்.எம்  எலி்கண்ட் பமப்லித்பதா தாளில் அச்சிடப்ேட்டுள்ளது.

ஆப்செட் முனையில் அச்சிட்படார:
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