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யிற்சி கணக்குகள் 

1.  ஆகாஷ், ாா, சந்துரு நற்றும் டேனினல் ஆகிடனார் ஒரு நிறுயத்தின் கூட்ோளிகள். 

 கூட்ோண்மந ஒப்ாயணம் இல்ாதடாது பின்யருயயற்ம வ்யாறு டநற்ககாள்வீர்கள்?  

 (i)  ஆகாஷ் ன்யர் அதிக முதல் யமங்கியுள்ார். அயர் முதல் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 10% 

  டகாருகிார். 

 (i)  ாா ஒவ்கயாரு நாதமும் `3,000 டுத்துக் ககாள்கிார். மன கூட்ோளிகள்  

  ாாவிேம் ஆண்டுக்கு 8% டுப்புகள் மீது யட்டி நிறுயத்திற்கு அளிக்குநாறு   

  டகட்கிார்கள். ஆால், ாா அதம ஒப்புக்ககாள்வில்ம.  

 (iii)  ஆகாஷ், இாத்திம முதல் விகிதத்தில் கிர்ந்தளிக்க டயண்டும் ன்கிார். ஆால் 

  பி கூட்ோளிகள் அதம ஒப்புக்ககாள்வில்ம. 

 (iv)  டேனினல் தது முழு டபத்மதயும் கதாழிலில் கசவிடுயதால் அயர் ஒவ்கயாரு நாதமும் 

  `10,000 ஊதினம் டயண்டுகநன்று டகாருகிார். 

 (v)  சந்துருயால் நிறுயத்திற்கு யமங்கப்ட்ே கேன் ( 50,000. அயர் கேன் மீது யட்டி  

  ஆண்டுக்கு 12% டயண்டுகநன்று டகாருகிார்.  

 தீர்வு – 

நிறுயத்தில் கூட்ோண்மந ஒப்ாயணம் இல்ாததால் இந்தின கூட்ோண்மநச் சட்ேம் 1932ன் 

நிந்தமகள் காருந்தும் 

(i) ந்த ஒரு கூட்ோளிக்கும் முதல் மீது யட்டி கசலுத்த டயண்டினதில்ம. டய ஆகாஷ் முதல் மீது 

யட்டி க உரிமந உமேனயபல். 

(ii) கூட்ோயின் டுப்புகளுக்க யட்டி விதிக்கக் கூோது. ஆமகனால் ாா டுப்புகள் மீது யட்டி கசலுத்த 

டயண்டினதில்ம. 

(iii) கூட்ோண்மந ஒப்ாயணம்  பிரிவு 13 (ஆ)ன் டி இாம் சநநாகப் கிர்ந்தளிக்க டயண்டும். 

(iv) கூட்ோண்மந ஒப்ாயணம்  பிரிவு 13 (அ) ன் டி ந்த கூட்ோளிக்கும் ஊதினம் யமங்க 

டதமயயில்ம. ஆமகனால் டேனினல் ஊதினம் க தகுதி உமேனயபல். 

(v) கூட்ோண்மந ஒப்ாயணம் பிரிவு 13 (ஈ)ன் டி கேன் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 6 % கசலுத்தப்ே 

டயண்டும். ஆமகனால் சந்துரு தான் யமங்கின ` 50,000 கேனுக்கு ஆண்டுக்கு    6 % சதவீத யட்டி 

காம் 

2.  பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து ரூன் நற்றும் கேரி அயர்களின் முதல், நிம முதல் 

க்ககாண்டு, அயர்களின் முதல் கணக்குகமத் தனாரிக்கவும். 

வியபம் 

 

ரூன் 
` 

கேரி 
` 

2018, ப்பல் 1 அன்று முதல் 

2018, ப்பல் 1 அன்று ேப்புக் கணக்கு (ய) 

கூடுதல் முதல் ககாண்டு யந்தது 

2018 - 2019 - ல் டுப்புகள் 

டுப்புகள் மீது யட்டி 

இாப் ங்கு (2018 - 2019) 

முதல் மீது யட்டி 

சம்ம் 

கழிவு 

70,000 

25,000 

18,000 

10,000 

500 

35,000 

3,500 

- 

12,000 

50,000 

15,000 

16,000 

6,000 

300 

25,800 

2,500 

18,000 

- 
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தீர்வு- 

ரூன் கேரி ன்னும் கூட்ோளிகளின் முதல் க/கு 

ாள் வியபம் ரூன் கேரி ாள் வியபம் ரூன் கேரி 

2018 

நார்ச் 31 

 

 

இருப்பு கீ/இ 

 

 

88,000 

 

66,000 

2018 

ப்பல் 1 

 

 

 

2019 

ப்பல் 1 

 

 

இருப்பு கீ/ககா 

யங்கி 

 

 

 

இருப்பு கீ/ககா 

 

70,000 

18,000 

 

50,000 

16,000 

 

 

88,000 66,000 88,000 66,000 

  

 

88,000 66,000 

ரூன் கேரி ன்னும் கூட்ோளிகளின் முதல் க/கு 

ாள் வியபம் ரூன் கேரி ாள் வியபம் ரூன் கேரி 

 

 

 

 

2018 

நார்ச் 

31 

 

 

டுப்புகள் 

டுப்பு மீது 

யட்டி  

இருப்பு கீ/இ 

 

 

10,000 

 

    500 

65,000 

 

 

 

  6,000 

 

    300 

55,000 

2018 

ப்பல் 

1 

 

 

 

 

 

 

2019 

ப்பல் 

1 

 

இருப்பு கீ/ககா 

இாம் 

முதல் மீது 

யட்டி 

சம்ம் 

கழிவு 

 

 

 

இருப்பு கீ/ககா 

 

25,000 

35,000 

   

  3,500 

  --- 

 12,000 

 

 15,000 

25,800 

   

2,500 

18,000 

  --- 

 

75,500 61,300 75,500 61,300 

  

 

65,000 55,000 

3. அருண் நற்றும் கசல்யம் ன் கூட்ோளிகள் தங்கள் முதல் கணக்குகம நிமமுதல் முமயில் 

 பாநரித்து யருகின்ர். பின்யரும் வியபங்கமக் ககாண்டு கூட்ோளிகளின் முதல் 

 கணக்குகமத் தனாரிக்கவும்.  

வியபம் 

 

அருண் 
` 

கசல்யம் 
` 

2018, ஜயரி 1 அன்று முதல் 

2018, ஜயரி 1 அன்று ேப்புக் கணக்கு  

அவ்யாண்டில் ககாண்டுயந்த கூடுதல் முதல்  

கசாந்த னனுக்காக டுத்தது  

டுப்புகள் மீது யட்டி  

2018 ஆம் ஆண்டிற்கா இாப் ங்கு 

முதல் மீது யட்டி 

ஊதினம் 

கழிவு 

3,20,000 

() 4,250 

- 

10,000 

750 

22,000 

1,100 

6,900 

- 

1,50,000 

10,000 

70,000 

20,000 

600 

15,000 

750 

- 

6,850 
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தீர்வு 

3 . அருண் கசல்யம் ன்னும் கூட்ோளிகளின் முதல் க/கு 

ாள் வியபம் அருண் கசல்யம் ாள் வியபம் அருண் கசல்யம் 

2018 

டிசம்ர் 31 

 

 

இருப்பு கீ/இ 

 

 

2,20,000 

 

 

2,20,000 

 

2018 

ஜயரி 1 

 

 

 

 

 

 

2019 

டிசம்ர் 1 

 

 

இருப்பு கீ/ககா 

யங்கி 

 

 

 

 

 

இருப்பு கீ/ககா 

 

2,20,000 

 

 

 

1,50,000 

 

 70,000 

 

 

2,20,000 2,20,000 

 

2,20,000 2,20,000 

  

 

2,20,000 2,20,000 

 

அருண் கசல்யம் ன்னும் கூட்ோளிகளின் முதல் க/கு 

ாள் வியபம் ரூன் கேரி ாள் வியபம் ரூன் கேரி 

2018 

ஜயரி 

1 

 

 

2018 

டிசம்ர் 

31 

 

 

இருப்பு கீ/ககா 

டுப்புகள் 

டுப்பு மீது 

யட்டி  

இருப்பு கீ/இ 

 

 

3,500 

10,000 

 

    750 

15,000 

 

 

 

  --- 

20,000 

 

    600 

12,000 

2018 

ஜயரி 

1 

 

 

 

 

 

 

2019 

ஜயரி 

1 

 

இருப்பு கீ/ககா 

இாம் 

முதல் மீது 

யட்டி 

சம்ம் 

கழிவு 

 

 

 

இருப்பு கீ/ககா 

 

     --- 

22,000 

   

    1,100 

     --- 

  6,900 

 

10,000 

15,000 

    

    750 

  6,850 

   --- 

 

 

30,000 32,600 30,000 32,600 

  

 

15,000 12,000 
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4.  பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து, த்மினி, நற்றும் த்நா ன் கூட்ோளிகளின் முதல் நாறுடும் 

 முதல் க் ககாண்டு அயர்களின் முதல் கணக்குகமத் தனாரிக்கவும்.  

வியபம் 

 

த்மினி 
` 

த்நா 
` 

2018, ஜயரி 1 அன்று முதல் (யபவிருப்பு) 

2018 ஆம் ஆண்டில் டுப்புகள் 

டுப்புகள் மீது யட்டி 

2018 - ல் இாப் ங்கு 

முதல் மீது யட்டி 

ஊதினம் 

கழிவு 

5,00,000 

70,000 

2,000 

52,000 

30,000 

45,000 

- 

4,00,000 

40,000 

1,000 

40,000 

24,000 

- 

21,000 

தீர்வு – 

அருண் கசல்யம் ன்னும் கூட்ோளிகளின் முதல் க/கு 

ாள் வியபம் ரூன் கேரி ாள் வியபம் ரூன் கேரி 

 

 

 

 

 

2018 

டிசம்ர் 

31 

 

 

டுப்புகள் 

டுப்பு மீது 

யட்டி  

 

இருப்பு 

கீ/இ 

 

 

  70,000 

 

    2,000 

 

 

5,55,000 

 

 

 

  40,000 

    

     1,000 

 

 

4,44,000 

2018 

ஜயரி 

1 

 

 

 

 

 

 

2019 

ஜயரி 

1 

 

இருப்பு 

கீ/ககா 

இாம் 

முதல் மீது 

யட்டி 

ஊதினம் 

கழிவு 

 

 

 

இருப்பு 

கீ/ககா 

 

  

5,00,000  

  52,000  

 

  30,000  

  45,000                                                                  

    --- 

 

 

4,00,000 

  40,000 

 

  24,000 

     ---                                   

   21,000 

    

 

 

6,27,000 4,85,000 6,27,000 4,85,000 

  

 

5,55,000 4,44,000 

 

 

5.  நன்ன் நற்றும் படநஷ் ன் கூட்ோளிகள் தங்கள் இாம் நற்றும் ட்ேங்கம 3:2 ன் 

 இா விகிதத்தில் கிர்ந்து யருகின்ர். 2018, ப்பல் 1 அன்று அயர்களின் முதல் முமடன 

 நன்ன் `1,50,000 நற்றும் படநஷ் `1,00,000 ஆகும். அயர்களின் ேப்புக் கணக்குகள் `25,000 

 நற்றும் 20,000  யபவிருப்மக் காட்டினது. 2018, நார்ச் 31 ஆம் ாடாடு முடியமேயும் 

 ஆண்டுக்குரின முதல் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 6% க் கணக்கிட்டு, அதற்குரின குறிப்டட்டுப் 

 திவுகமத் தபவும். 
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தீர்வு 

 

ாள் வியபம் ட..ண் ற்று 

` 

யபவு 

` 

2018, 

நார்ச் 

31 

முதல் மீது யட்டி க/கு                                                ற்று 

      நன்ன் ேப்பு க/கு 

      படநஷ் ேப்பு க/கு 

(முதல் மீது யட்டி யமங்கினது) 

 15,000                                                                   

9,000 

6,000 

 

ாள் வியபம் ட..ண் ற்று 

` 

யபவு 

` 

2018, 

நார்ச் 

31 

இா ட்ேப் கிர்வு க/கு                                          ற்று 

      முதல் மீது யட்டி க/கு                                                 

 (முதல் மீது யட்டி கணக்மக முடிந்தது) 

 15,000                                                                   

15,000 

 

 

முதல் மீது யட்டி கணக்கிேல் – 

முதல் மீது யட்டி = முதல் x யட்டி வீதம் 

நன்ன் = 1,50,000 x 6 /100 = 1,000 

படநஷ்    =  1,00,000 x 6 /100 = 6,000 

குறிப்பு 

 முதல் மீது யட்டி கணக்கிடும் டாது ேப்பு கணக்கின் இருப்புகம டுத்துக் ககாள்க் கூோது. 

6.  பிபகாஷ் நற்றும் சுப்ரினா ன் இரு கூட்ோளிகள் தங்கள் இாம் நற்றும் ட்ேங்கம 5:3 ன் 

 இா விகிதத்தில் கிர்ந்து யந்தர். 2018, ப்பல் 1 அன்று அயர்களின் முதல் கணக்குகளின் 

 இருப்புகள் பிபகாஷ் 3,00,000 நற்றும் சுப்ரினா 2,00,000 ஆகும். 2018, ஜூம 1 அன்று 

 பிபகாஷ் கூடுதல் முதாக `60,000 ககாண்டு யந்தார். அவ்யாண்டில் சுப்ரினா `30,000 கூடுதல் 

 முதல்  ககாண்டு யந்தார். 2019, நார்ச் 31 ஆம் ாடாடு முடியமேயும் ஆண்டுக்குரின முதல் மீது 

 யட்டி  ஆண்டுக்கு 6% க் கணக்கிட்டு, அதற்குரின குறிப்டட்டுப் திவுகமத் தபவும். 

தீர்வு- 

 பிபகாஷின் முதல் மீது யட்டி – 

 

முதல் மீது யட்டி = முதல் x யட்டி வீதம் x யட்டிக்குரின காம் 

 

கதாேக்க முதல் (ஓபாண்டு)   =   3,00,000 x 6 /100   = `  18,000  

கூடுதல் முதல் ( 9 நாதம்)   =   60,000 x 6 /100 x 9 /12 = `    2,700 

                                                                 முதல் மீது யட்டி    

   

சுப்ரினா முதல் மீது யட்டி – 

கதாேக்க முதல் (ஓபாண்டு)   =   2,00,000 x 6 /100      = `  12,000  

கூடுதல் முதல் ( 6 நாதம்)   =     30,000 x 6 /100 x 9 /12   = `     900 

       முதல் மீது யட்டி 

 

20,700 

12,900 
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7.  2018, ஜயரி 1 அன்று டகம் நற்றும் ாத்திநா ன் கூட்ோளிகளின் முதல் கணக்குகள் 

முமடன  50,000 நற்றும் `40,000 இருப்பிமக் காட்டினது. 2018, அக்டோர் 1 அன்று டகம் 

கூடுதல் முதாக 10,000 ககாண்டு யந்தார் நற்றும் 2018, டந 1 அன்று ாத்திநா ககாண்டுயந்த கூடுதல் 

முதல்  `9,000. டிசம்ர் 31, 2018 ஆம் ாடாடு முடியமேயும் ஆண்டுக்குரின முதல் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 

4% கணக்கிேவும். 

 

தீர்வு 

டகத்தின் முதல் மீது யட்டி – 

 

முதல் மீது யட்டி = முதல் x யட்டி வீதம் x யட்டிக்குரின காம் 

 

கதாேக்க முதல் (ஓபாண்டு)  =      50,000 x 4 /100      = `   2,000  

கூடுதல் முதல் ( 3 நாதம்)  =      10,000 x 4 /100 x 3 /12 = `        100 

       முதல் மீது யட்டி 

ாத்திநாவின் முதல் மீது யட்டி – 

 

கதாேக்க முதல் (ஓபாண்டு)  =      40,000 x 4 /100      = `     1,600  

கூடுதல் முதல் ( 8 நாதம்)  =        9,000 x 4 /100 x 8 /12 = `      240 

       முதல் மீது யட்டி 

 

8.  சுா நற்றும் சுதா ன் கூட்ோளிகள் தங்கள் இா ட்ேங்கம 2:3 ன் விகிதத்தில் கிர்ந்து 

 யருகின்ர். அயர்களின் பின்யரும் இருப்புநிமக் குறிப்பிலிருந்து 2018, டிசம்ர் 31 ஆம் 

ாடாடு  முடியமேயும் ஆண்டுக்குரின முதல் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 5% கணக்கிேவும். 

2018, டிசம்ர் 31 ஆம் ாமன இருப்புநிமக் குறிப்பு 

 காறுப்புகள் 
 

` ` கசாத்துகள் 
 

` 

முதல் கணக்குகள்: 

சுா 

சுதா 

ேப்புப் காறுப்புகள் 

 
 

 

40,000 

60,000 

 

 

1,00,000 

20,000 

நிமச் கசாத்துகள் 

ேப்புச் கசாத்துகள் 

70,000 

50,000 

 
 
 

1,20,000 

 

 1,20,000 1,20,000 

 

தீர்வு – 

ய.ண் வியபம் சுா 

` 

சுதா 

` 

 இறுதிமுதல் 

கூட்டுக – டுப்புகள் 

 

கழிக்க – இாம் 

                                      கதாேக்க முதல் 

40,000 

  8,000 

60,000 

10,000 

48,000 

12,000 

70,000 

18,000 

36,000 52,000 

  

 

 

    2,100 

    1,840 
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முதல் மீது யட்டி = முதல் x யட்டி வீதம் x யட்டிக்குரின காம் 

 

சுா - கதாேக்க முதல்   =      36,000 x 5 /100      = `   1,800 

சுதா - கதாேக்க முதல்   =      52,000 x 5 /100      = `   2,600 

 

9. இபாஜன் நற்றும் டதயன் ன் கூட்ோளிகள் தங்கள் இா ட்ேங்கம 2:1 ன் விகிதத்தில் 

 கிர்ந்து யருகின்ர். அயர்களின் பின்யரும் இருப்புநிமக் குறிப்பிலிருந்து 2018, டிசம்ர் 31 

 ஆம் ாடாடு முடியமேயும் ஆண்டுக்குரின முதல் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 6% கணக்கிேவும். 

2018, டிசம்ர் 31 ஆம் ாமன இருப்புநிமக் குறிப்பு காறுப்புகள் 

 காறுப்புகள் 
 

` 

கதாமக 

` 

கதாமக 

`` 

கசாத்துகள் 
 

கதாமக 

`` 

முதல் கணக்குகள்: 

இபாஜன்  

டதயன் 

இாட்ேப் கிர்வு கணக்கு  

 

 

1,00,000 

80,000 

 

 

1,80,000 

40,000 

ல்யமகச் கசாத்துகள் 2,20,000 

 

  2,20,000 2,20,000 

 2018, ப்பல் 1 அன்று இபாஜன் ககாண்டுயந்த கூடுதல் முதல் ரூ 40,000 நற்றும் 2018,கசப்ேம்ர் 1 

 அன்று டதயன் ககாண்டு யந்த கூடுதல் முதல் 30,000. அவ்யாண்டின் டுப்புகள் முமடன 

 இபாஜன் 20,000, டதயன் 10,000 ஆகும். அவ்யாண்டில் ஈட்டின இாம் 70,000. 

 

தீர்வு – 

ய.ண் வியபம் இபாஜன் 

` 

டதயன் 

` 

 இறுதிமுதல் 

கூட்டுக – டுப்புகள் 

 

கழிக்க – கூடுதல் முதல் 

 

 

கழிக்க - இாம் 

                                      கதாேக்க முதல் 

1,00,000 

  20,000 

80,000 

 10,000 

1,20,000 

  40,000 

90,000 

30,000 

  80,000 

  

  20,000 

60,000 

 10,000 

  60,000 50,000 

  

 

குறிப்பு – 

 இாம் யபவு மயத்தது = ஈட்டின இாம் (70,000) – இருப்புநிமக்குறிப்பின் டினா இா 

இருப்பு (40,000) = 30,000 

இபாஜன் இாம்  = 30,000 x 2 /3      = `  20,000 

டதயன் இாம்   = 30,000 x 1 /3           = `  10,000 
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இபாஜன்வின் முதல் மீது யட்டி – 

 

கதாேக்க முதல் (ஓபாண்டு)  =      60,000 x 6 /100      = `    3,600  

கூடுதல் முதல் ( 9 நாதம்)  =      40,000 x 6 /100 x 9 /12 = `    1,800 

       முதல் மீது யட்டி 

  

டதயனின் முதல் மீது யட்டி – 

 

கதாேக்க முதல் (ஓபாண்டு)  =      50,000 x 6 /100      = `    3,000  

கூடுதல் முதல் ( 4 நாதம்)  =      30,000 x 6 /100 x 4 /12 = `      600 

       முதல் மீது யட்டி 

  

10.  அகநது நற்றும் ஷீர் யமங்கின முதல் முமடன `60,000 நற்றும் `40,000. அயர்களின் இாப் 

 கிர்வு விகிதம் 2:1. அவ்யாண்டின் முதல் மீது யட்டி கணக்கிடுயதற்கு முன் இாம் `5,000. 

 பின்யரும் நிமகளில் முதல் மீதா யட்டித் கதாமகமனக் கணக்கிேவும். 

 (i)  முதல்மீது யட்டி குறித்து கூட்ோண்மந ஒப்ாயணத்தில் தும் குறிப்பிோத டாது 

 (ii)  கூட்ோண்மந ஒப்ாயணத்தின் டி, முதல்மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 4% அனுநதிக்கப் 

டும்டாது 

 (iii)  கூட்ோண்மந ஒப்ாயணத்தின்டி முதல்மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 6% அனுநதிக்கும்டாது 

தீர்வு – 

 

I. முதல்மீது யட்டி குறித்து கூட்ோண்மந ஒப்ாயணத்தில் தும் குறிப்பிோத டாது 

 

கூட்ோண்மந ஒப்ாயணத்தில் முதல் மீது யட்டி குறிப்பிோத டாது முதல் மீது யட்டி கசலுத்த 

டயண்டினதில்ம. 

 

II. கூட்ோண்மந ஒப்ாயணத்தின் டி, முதல்மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 4% அனுநதிக்கப் டும்டாது 

 

 அகநது கதாேக்க முதல் (ஓபாண்டு)  =      60,000 x 4 /100      = `    2,400 

 சீர் கதாேக்க முதல் (ஓபாண்டு)  =      40,000 x 4 /100      = `     1,600 

 

 டாதின இாம் இருப்தால் முதல் மீது யட்டி யமங்காம் 

 

(iii)  கூட்ோண்மந ஒப்ாயணத்தின்டி முதல்மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 6% அனுநதிக்கும்டாது 

 

 அகநது கதாேக்க முதல் (ஓபாண்டு)  =      60,000 x 6 /100      = `    3,600 

 சீர் கதாேக்க முதல் (ஓபாண்டு)  =      40,000 x 6 /100      = `    2,400 

 

 டாதின இாம் இல்ாததால் முதல் மீது யட்டி யமங்கப்ோது. இாம் ` 5,000 கூட்ோளிகளின் 

முதல் விகிதத்தில் கிர்ந்தளிக்கப்ே டயண்டும் 

 

 

 

 

   5,400 

   3,600 

` 4,000 

` 6,000 
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11.  நணி ன் கூட்ோளி 2018, கசப்ேம்ர் 1 அன்று `30,000 டுத்துக்ககாண்ோர். டுப்புகள் மீது 

 யட்டி  ஆண்டுக்கு 6%  கணக்கிேப்ே டயண்டும். 2018, டிசம்ர் 31 அன்று டுப்புகள் மீது 

 யட்டி  கணக்கிட்டு அதற்குரின குறிப்டட்டுப் திவுகமத் தபவும். 

 

தீர்வு 

 

ாள் வியபம் ட..ண் ற்று 

` 

யபவு 

` 

2018, 

நார்ச் 

31 

நணி முதல்  க/கு                                                ற்று 

      டுப்பு மீது யட்டி க/கு 

(டுப்பு மீது யட்டி யமங்கினது) 

    600                                                                   

     600 

 

 

ாள் வியபம் ட..ண் ற்று 

` 

யபவு 

` 

2018, 

நார்ச் 

31 

டுப்பு மீது யட்டி க/கு                                          ற்று 

   இா ட்ே கிர்வு  க/கு   

 (டுப்பு மீது யட்டி கணக்கு முடிக்கப்ட்ேது) 

    600                                                                   

    600 

 

 

டுப்பு மீது யட்டி கணக்கிேல் – 

 

 டுப்பு மீது யட்டி = டுப்புத் கதாமக x யட்டி வீதம் x யட்டிக்குரின காம் 

 நணி = 30,000 x 6 /100 x 4/12  = ` 600 

12.  சந்டதாஷ் ன்யர் ஒரு கூட்ோண்மந நிறுயத்தின் கூட்ோளி. கூட்ோண்மந 

ஒப்ாயணத்தின்டி  டுப்புகள் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 6% கணக்கிேப்ே டயண்டும். டிசம்ர் 31 ஆம் 

ாடாடு முடியமேயும்  2018 ஆம் ஆண்டில் அயருமேன டுப்புகள் பின்யருநாறு: 

ாள் ` 

பிப்பயரி 1 

டந 1 

ஜூம 1 

அக்டோர் 1 

2,000 

10,000 

4,000 

6,000 

 டுப்புகள் மீதா யட்டித் கதாமகமனக் கணக்கிேவும். 

 

தீர்வு – 

 

டுப்பு மீது யட்டி = டுப்புத் கதாமக x யட்டி வீதம் x யட்டிக்குரின காம் 

 

நார்ச் 1ல் டுப்பு   = 2,000 x 6 /100 x 11/12   = `   110  

டந 1ல் டுப்பு    = 10,000 x 6 /100 x 8/12  = `  400    

ஜீம 1ல் டுப்பு   = 4,000 x 6 /100 x 6/12   = `   120  

அக்டோர்  1ல் டுப்பு   = 6,000 x 6 /100 x 3/12   = `    90  

     டுப்பு மீது யட்டி `  720 
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13.  குநார் ன்யர் ஒரு கூட்ோண்மந நிறுயத்தின் கூட்ோளி. கூட்ோண்மந ஒப்ாயணத்தின்டி 

 டுப்புகள் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 6% கணக்கிேப்ே டயண்டும். டிசம்ர் 31 ஆம் ாடாடு 

முடியமேயும்  2018 ஆம் ஆண்டில் அயருமேன டுப்புகள் பின்யருநாறு:     

  

ாள் ` 

நார்ச் 1 

ஜூன் 1 

கசப்ேம்ர் 1 

டிசம்ர் 1 

4,000 

4,000 

4,000 

4,000 

 டுப்புகள் மீது யட்டி கணக்கிேவும். 

 

தீர்வு – 

 

டுப்பு மீது யட்டி = டுப்புத் கதாமக x யட்டி வீதம் x யட்டிக்குரின காம் 

 

நார்ச் 1ல் டுப்பு   = 4,000 x 6 /100 x 10/12  = ` 200  

ஜீன் 1ல் டுப்பு    = 4,000 x 6 /100 x 7/12   = `  140    

கசப்ேம்ர் 1ல் டுப்பு   = 4,000 x 6 /100 x 4/12   = `   80  

டிசம்ர்  1ல் டுப்பு   = 4,000 x 6 /100 x 1/12    = `   20  

     டுப்பு மீது யட்டி 

 

14.  2018 ஆம் ஆண்டில் டநத்யூ ன் கூட்ோளி டுத்த டுப்புகள் `20,000. டுப்புகள் மீது யட்டி 

 ஆண்டுக்கு 10%  கணக்கிேப்ட்ேது. 2018, டிசம்ர் 31 அன்று டுப்புகள் மீது யட்டி 

கணக்கிேவும். 

 

தீர்வு – 

டுப்பு மீது யட்டி = டுப்புத் கதாமக x யட்டி வீதம் x யட்டிக்குரின காம் 

 

டநத்யுவின் டுப்பு மீது யட்டி = 20,000 x 10/100 x 6/12  = ` 1,000 

 

குறிப்பு – இங்கு டுப்பு டததி குறிப்பிேப்ோததால் சபாசரி காநாகின 6 நாதங்களுக்கு கணக்கிேல்  

   டயண்டும் 

 

15.  சந்டதாஷ் ன்யர் ஒரு கூட்ோண்மந நிறுயத்தின் கூட்ோளி. கூட்ோண்மந 

ஒப்ாயணத்தின்டி  டுப்புகள் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 6% கணக்கிேப்ே டயண்டும். 2018, டிசம்ர் 31 

ஆம் ாடாடு  முடியமேயும் ஆண்டில் அயருமேன டுப்புகள் பின்யருநாறு:   

    

ாள் `` 

பிப்பயரி 1 

டந 1 

ஜூம 1 

அக்டோர் 1 

2,000 

10,000 

4,000 

6,000 

 கருக்குத் கதாமக முமமனப் னன்டுத்தி டுப்புகள் மீது யட்டி கணக்கிேவும். 

 

`  440 
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தீர்வு 

டுப்பு ாள் டுப்பு கதாமக 

` 

யட்டிக்குரின காம் 

டிசம்ர் 31 யமப 

கருக்குத் கதாமக 

` 

பிப்பயரி 1 2,000 11 22,000 

டந 1 10,000 8 80,000 

ஜீம 1 4,000 6 24,000 

அக்டோர் 1 6,000 3 18,000 

  கநாத்த கருக்குத் 

கதாமக 

1,44,000 

 

டுப்பு மீது யட்டி = கநாத்த கருக்கு கதாமக x யட்டி வீதம் x 1/12   

      = 1,44,000 x 6/100 x 1/12   

      =  ` 720 

 

16.  கவிதா ன்யர் ஒரு கூட்ோண்மந நிறுயத்தின் கூட்ோளி. அயர் யமக்கநாக ஒவ்கயாரு 

 நாதமும் `2,500 டுத்துக் ககாள்கிார். டுப்புகள் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 4% கணக்கிேப்ே 

 டயண்டும்.  டுப்புகள் மீது யட்டி சபாசரி கா முமமனப் னன்டுத்தி கீழ்க்கண்ே 

சூழ்நிமகளில்  கணக்கிேவும்.  அயர்  

 (i)  ஒவ்கயாரு நாதத் கதாேக்கத்தில் டுத்திருந்தால் 

 (ii)  ஒவ்கயாரு நாத இமேயில் டுத்திருந்தால் 

 (iii)  ஒவ்கயாரு நாத இறுதியில் டுத்திருந்தால் 

 

(i)  ஒவ்கயாரு நாதத் கதாேக்கத்தில் டுத்திருந்தால் 

 

 டுப்புகதாமக x 12 = கநாத்த டுப்பு கதாமக x யட்டி வீதம் x 6.5/12   

 

 2,500 x 12 = 30,000 x 4/100 x 6.5/12   

                 =  ` 650 

(ii) ஒவ்கயாரு நாத இமேயில் டுத்திருந்தால் 

 

 டுப்புகதாமக x 12 = கநாத்த டுப்பு கதாமக x யட்டி வீதம் x 6/12   

 

 2,500 x 12 = 30,000 x 4/100 x 6/12   

              =  ` 600 

(iii) ஒவ்கயாரு நாத இறுதியில் டுத்திருந்தால் 

 

 டுப்புகதாமக x 12 = கநாத்த டுப்பு கதாமக x யட்டி வீதம் x 5.5/12   

 

 2,500 x 12 = 30,000 x 4/100 x 5.5/12   

                 =  ` 550 

 

17.  ககவின் நற்றும் பிபான்சிஸ் இருயரும் கூட்ோளிகள். ககவின் ஒவ்கயாரு காாண்டின்

 இறுதியிலும்  `5,000 டுத்துக் ககாண்ோர். டுப்புகள் மீதா யட்டி ஆண்டுக்கு 6%. 2019, 

நார்ச் 31 ஆம் ாடாடு  முடியமேயும் ஆண்டுக்குரின டுப்புகள் மீது யட்டி சபாசரி கா 

முமமனப் னன்டுத்தி  கணக்கிேவும். 
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தீர்வு – 

 ககவின் காாண்டின் இறுதியில் டுப்பு டுத்திருந்தால் – 

 

 டுப்புகதாமக x 4 = கநாத்த டுப்பு கதாமக x யட்டி வீதம் x 4.5/12   

 

 5,000 x 4 = 20,000 x 6/100 x 4.5/12   

                =  ` 450 

 

 

 

18. பாம் நற்றும் ஷினாம் இருயரும் கூட்ோளிகள். பாம் ஒவ்கயாரு அமபனாண்டின் கதாேக்கத்திலும் 

`18,000 டுத்துக் ககாண்ோர். டுப்புகள் மீதா யட்டி ஆண்டுக்கு 10%. 2018, டிசம்ர் 31ஆம்  ாடாடு 

முடியமேயும் ஆண்டுக்குரின டுப்புகள் மீது யட்டி சபாசரி கா முமமனப் னன்டுத்திக் 

கணக்கிேவும். 

 

பாம் ஒவ்கயாரு அமபனாண்டின் கதாேக்கத்தில் டுப்பு டுத்திருந்தால் – 

 

 டுப்புகதாமக x 2 = கநாத்த டுப்பு கதாமக x யட்டி வீதம் x 9/12   

 

 18,000 x 2 = 36,000 x 10/100 x 9/12   

                =  ` 2,700 

 

19.  ஜனி, கநலி நற்றும் ட்சுமி மூயரும் ஒரு கூட்ோண்மந நிறுயத்தின் கூட்ோளிகள். 

அயர்கள்  தங்கள் இா ட்ேங்கம சநநாகப் கிர்ந்து யருகின்ர். அயர்கள் நிறுயத்தின் 

கதாழிலுக்கு  அளித்த ங்களிப்புக்காக, கூட்ோண்மந ஒப்ாயணத்தின் விதிமுமகளின் டி, 

கநலிக்கு நாத ஊதினம்`10,000 அனுநதிக்கப்ட்ேது நற்றும் ட்சுமிக்கு கழிவு ஆண்டுக்கு `40,000 

அனுநதிக்கப்ட்ேது கூட்ோளிகளுமேன முதல்  நாறுடும்  முதல்  க்  ககாண்டு  டதமயனா 

குறிப்டட்டுப் திவிமத் தபவும்.  

 

தீர்வு - 

 

ாள் வியபம் ட..ண் ற்று 

` 

யபவு 

` 

2018, 

நார்ச் 

31 

கநலி ஊதினம்  க/கு                                                ற்று 

      கநலி முதல் க/கு 

(கநலி ஊதினம் முதல் கணக்கிற்கு நாற்ப்ட்ேது) 

 1,20,000                                                                     

1,20,000 

 

 

ாள் வியபம் ட..ண் ற்று 

` 

யபவு 

` 

2018, 

நார்ச் 

31 

ட்சுமி கழிவு க/கு                                                 ற்று 

   ட்சுமி முதல்  க/கு   

 (ட்சுமி கழிவு முதல் கணக்கிற்கு நாற்ப்ட்ேது) 

 40,000                                                                                                                                     

 40,000                                                                   
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ாள் வியபம் ட..ண் ற்று 

` 

யபவு 

` 

2018, 

நார்ச் 

31 

 இா ட்ே கிர்வு க/கு                                          ற்று 

   ட்சுமி கழிவு க/கு                                                 

   கநலி ஊதினம் க/கு   

 (ஊதினம் நற்ம் கழிவு இா ட்ே கிர்வு கணக்கிற்கு       

நாற்ப்ட்ேது) 

 1,60,000                                                                                                                                     

  40,000 

 1,20,000                                                                                                                                     

 

குறிப்பு – 

கநலி ஊதினம் -  10,000 x 12 = ` 1,20,000 ( ஊதினம் நாதந்டதாறும் யமங்கப்ட்ேதால் யருேத்திற்கு 

நாற் 12 ஆல் கருக்கப்ட்ேது) 

 

20.  சிபி நற்றும் நடாஜ் இருயரும் ஒரு கூட்ோண்மந நிறுயத்தின் கூட்ோளிகள். சிபி கழிவுக்கு 

 முன் உள் நிகப இாத்தில் 20% கழியாகப் க டயண்டும். நடாஜ், கழிவுக்குப் பின் உள் 

 நிகப  இாத்தில் 20% கழியாகப் க டயண்டும். 2018, டிசம்ர் 31 ஆம் ாடாடு 

 முடியமேயும்  ஆண்டுக்குரின கழிவு கணக்கிடுயதற்கு முன்ர் உள் நிகப இாம் `60,000. 

 சிபி நற்றும் நடாஜின் கழிவிமக் கண்டுபிடிக்கவும். டநலும் இாப் கிர்விமயும் 

 கணக்கிேவும். 

தீர்வு - 

 சிபியின் கழிவு கணக்கிேல் – 

 

கழிவு = கழிவுக்கு முன் உள் நிகப இாம் x கழிவு வீதம் / 100 

 கழிவு = 60,000 x 20 / 100 

 = ` 12,000 

நடாஜின் கழிவு கணக்கிேல் – 

சிபியின் கழிவிற்கு பின் உள் நிகப இாம் = 60,000 - 12,000 = ` 48,000 

கழிவு = கழிவுக்கு பின் உள் நிகப இாம் x கழிவு வீதம் /100+ கழிவு வீதம் 

 கழிவு = 48,000 x 20 / 120 

 = `8,000 

 

ாள் வியபம் ட..ண் ற்று 

` 

யபவு 

` 

2018, 

டிசம்ர் 

31 

 இா ட்ே கிர்வு க/கு                                        ற்று 

   சிபி கழிவு க/கு                                                 

   நடாஜ் கழிவு க/கு   

 ( கழிவு இா ட்ே கிர்வு கணக்கிற்கு நாற்ப்ட்ேது) 

 20,000                                                                                                                                     

  12,000 

   8,000                                                                                                                                     

 

 

21.  ஆந்த் நற்றும் ாபானணன் இருயரும் ஒரு கூட்ோண்மந நிறுயத்தின் கூட்ோளிகள். 

 அயர்கள்  தங்கள் இா ட்ேங்கம 5:3 ன் விகிதத்தில் கிர்ந்து யருகின்ர். 2018, 

 ஜயரி 1 அன்று  அயர்களுமேன முதல் முமடன `50,000 நற்றும் `30,000. கூட்ோண்மந 

 ஒப்ாயணம்  பின்யருயயற்மக் குறிப்பிடுகிது: 

 (அ) முதல் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 6% அனுநதிக்க டயண்டும்.  

 (ஆ) ஆந்த் நற்றும் ாபானணனுக்கு விதித்த டுப்புகள் மீதா யட்டி முமடன 1,000 நற்றும் 

 800 
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(இ) முதல் மீது யட்டி நற்றும் டுப்புகள் மீதா யட்டி கழிப்தற்கு முன் உள் நிறுயத்தின் 

 நிகப இாம் `35,000.  

 கூட்ோளிகளுமேன முதல், நாறுடும் முதல் க் ககாண்டு டதமயனா குறிப்டட்டுப் 

திவிமத்  தபவும் நற்றும் 2018, டிசம்ர் 31 ஆம் ாமன இாட்ேப் கிர்வு கணக்மகயும் தனார் 

கசய்னவும். 

 

தீர்வு – 

ாள் வியபம் ட..ண் ற்று 

` 

யபவு 

` 

2018, 

டிசம்ர் 

31 

முதல் மீது யட்டி  க/கு                                            ற்று 

      ஆந்தன் முதல் க/கு 

      ாபானணன் முதல் க/கு 

(முதல் மீது யட்டி 6 % அனுநதிக்கப்ட்ேது) 

   4,800                                                                      

   3,000                                                                   

   1,800 

 

 

ாள் வியபம் ட..ண் ற்று 

` 

யபவு 

` 

2018, 

டிசம்ர் 

31 

இா ட்ே கிர்வு க/கு                                          ற்று 

   முதல் மீதா யட்டி க/கு   

 (முதல் மீது யட்டி கணக்கு முடிக்கப்ட்ேது) 

   4,800                                                                                                                                     

   4,800                                                                   

 

 

ாள் வியபம் ட..ண் ற்று 

` 

யபவு 

` 

2018, 

டிசம்ர் 

31 

 ஆந்தன் முதல் க/கு                                           ற்று 

 ாபானணன் முதல் க/கு                                        ற்று 

     டுப்புகள் மீதா யட்டி க/கு                                           

 (டுப்புகள் மீதா யட்டி கணக்கிேப்ட்ேது) 

    1,800                                                                                                                                     

  1,000 

    800                                                                                                                                     

ாள் வியபம் ட..ண் ற்று 

` 

யபவு 

` 

2018, 

டிசம்ர் 

31 

டுப்பு மீது யட்டி க/கு                                          ற்று 

   இா ட்ே கிர்வு  க/கு   

 (டுப்பு மீது யட்டி கணக்கு முடிக்கப்ட்ேது) 

    1,800                                                                                                                                                                                                      

  1,800                                                                                                                                    

 

 

ாள் வியபம் ட..ண் ற்று 

` 

யபவு 

` 

2018, 

டிசம்ர் 

31 

இா ட்ே கிர்வு க/கு                                          ற்று 

      ஆந்தன் முதல் க/கு 

      ாபானணன் முதல் க/கு 

 (இாம் முதல் கணக்கிற்க நாற்ப்ட்ேது) 

 32,000                                                                                                                                                                                                      

  20,000  

   12,000                                                                                                                                    
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    2018 டிசம்ர் 31ம் ாடாடு முடியமேயும் ஆண்டுக்குரின இா ட்ேப் கிர்வு கணக்கு  ய 

வியபம் ` `  ` ` 

முதல் மீதா யட்டி க/கு  

   ஆந்தன் 

   ாபானணன் 

 

கூட்ோளிகளின் முதல் க/கு   

    ஆந்தன்  

     ாபானணன்                                   

                                           

 

 

 

 

20,000   

12,000  

 

3,000                                                                   

 1,800 

 

 

 

32,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

இா ட்ே க/கு                                           

டுப்புகள் மீதா யட்டி க/கு                                           

   ஆந்தன் 

   ாபானணன் 

 

 

 

35,000 

 

1,000                

800      

                                                                                                                                   36,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             36,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

22.  திடஷ் நற்றும் சுகுநார் 2018, ஜயரி 1 அன்று கூட்ோண்மந ஒப்ந்தத்தில் ஈடுட்ேர். 

          திடஷ்`1,50,000 நற்றும் சுகுநார் ? 1,20,000 முதாக ககாண்டுயந்தர். ஒப்ந்தம்   

 பின்யருயயற்மக் ககாண்டுள்து:  

 (அ) திடஷ் நற்றும் சுகுநார் இா ட்ேங்கம 2:1 ன் விகிதத்தில் கிப டயண்டும்.  

 (ஆ) கூட்ோளிகளுக்கு முதல் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 4% தபப்ே டயண்டும். 

 (இ) டுப்புகள் மீதா யட்டி கணக்கிேப்ே டயண்டினது திடஷ் `3,600 நற்றும் சுகுநார் ` 

    2,200. 

 (ஈ) திடஷிற்கு சம்ம் ஆண்டுக்கு `60,000 யமங்கப்ே டயண்டும் நற்றும்  

 (உ) சுகுநாருக்கு தபப்ே டயண்டின கழிவு `80,000. 

 2018, டிசம்ர் 31ஆம் ாடாடுமுடியமேயும் ஆண்டில் யட்டி, சம்ம் நற்றும் கழிவு 

டான்யற்ம  சரிக்கட்டுயதற்கு முன் நிறுயம் ஈட்டின இாம் `2,20,000. இாட்ேப் கிர்வு 

கணக்மகத்  தனாரிக்கவும். 

 

தீர்வு- 

    2018 டிசம்ர் 31ம் ாடாடு முடியமேயும் ஆண்டுக்குரின இா ட்ேப் கிர்வு கணக்கு  ய 

வியபம் ` `  ` ` 

முதல் மீதா யட்டி க/கு  

   திடஷ் (1,50,000 x 4%) 

   சுகுநார்  (1,20,000 x 4%) 

திடஷ் சம்ம் க/கு 

சுகுநார் கழிவு க/கு 

 

கூட்ோளிகளின் முதல் க/கு   

     திடஷ் (2 / 3) 

     சுகுநார்  (1 / 3)                                 

                                           

 

 

 

 

 

 

50,000   

25,000  

 

  6,000                                                                   

  4,800 

60,000 

80,000 

 

 

 

75,000 

இா ட்ே க/கு                                           

டுப்புகள் மீதா யட்டி 

க/கு                                           

   ஆந்தன் 

   ாபானணன் 

 

 

 

2,20,000 

 

    3,600 

    2,200 

 

                    

                                                                                                                                   2,25,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2,25,800 
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23.  அந்டதாணி நற்றும் பஞ்சித் 2018, ப்பல் 1 அன்று முமடன `4,00,000 நற்றும் `3,00,000 

 முதாகக்  ககாண்டு கதாழில் கதாேங்கிர். கூட்ோண்மந ஒப்ாயணத்தின்டி அந்டதாணி 

 ஆண்டுக்கு  `90,000  ஊதினம் க டயண்டும். முதல் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 5% நற்றும் 

 அந்டதானியின் ஊதினம் நற்றும் கழிவிம கழித்ததற்கு பின் உள் இாத்தில் 25% பஞ்சித் 

 கழியாகப்  க  டயண்டும். இரு கூட்ோளிகளுக்கு இமேடனனா இாப் கிர்வு விகிதம் 

 1:1. அவ்யாண்டில்  நிறுயம் ஈட்டின  இாம் `3,65,000. 

 இாட்ேப் கிர்வு கணக்மக தனாரிக்கவும்.  

 நிறுயம் ஒவ்கயாரு ஆண்டும் நார்ச் 31-ல் கணக்கு முடிக்கிது. 

 

தீர்வு- 

    2018 டிசம்ர் 31ம் ாடாடு முடியமேயும் ஆண்டுக்குரின இா ட்ேப் கிர்வு கணக்கு  ய 

வியபம் ` `  ` ` 

முதல் மீதா யட்டி க/கு  

   அந்டதாணி (4,00,000 x5%) 

   பஞ்சித்       (3,00,000 x5%) 

அந்டதாணி ஊதினம் க/கு 

அந்டதாணி கழிவு க/கு 

பஞ்சித் கழிவு க/கு 

கூட்ோளிகளின் முதல் க/கு   

     திடஷ்  

     சுகுநார்                                  

                                           

 

 

 

 

 

 

96,000   

96,000  

 

  20,000                                                                   

   15,000 

  90,000 

  48,000 

 

 

 

1,92,000 

இா ட்ே க/கு                                           

 

 

 

 

3,65,000 

 

                        

                                                                                                                                   3,65,000  3,65,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

பஞ்சித் கழிவு கணக்கிேல் – 

 

கழிவு = கழிவுக்கு முன் உள் நிகப இாம் x கழிவு வீதம் / 100 

 கழிவு = 2,40,000 x 25 / 125 

 = ` 48,000 

 

 

 

Nfh. gpufh\;  M.com. M.Phil. B.ed. D.Ted 

KJfiy tzpftpay; Mrphpah; 

Fif Nky;epiyg; gs;sp (Mz;fs;) 

Nryk; - 636006 

njhlh;Gf;F -  +91-94882-70034 
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