
1/15/2019 Preview Question Paper

https://teacher.qb365.in/5a50ff6949242e940854f70f4a117d80/80858/d94ebf0672975e2c1e0a371b4bb01e03 1/3

2 Mark Problem Only L 9 - L 14
11th Standard

Prepared by M.MuthuSelvam Cell : 9842104826

MLWA HSS Madurai - 625001 (Run by Jain Educational and Empowerment Trust)

Date : 15-Jan-19

Reg.No. :                 

Time : 01:30:00 Hrs Total Marks : 78
Answer All 39 x 2 = 78

�ழ்கண்ட �ைழகைள இ�ப்பாய்� தயாரிப்பதற்� �ன்பாகத் ��த்தம் ெசய்ய�ம். 
(அ) ெவளித் ��ப்ப ஏட�்ன் ெமாத்தத்�ல் �.2,000 �ைறவாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�. 
(ஆ) உள் ��ப்ப ஏட�்ன் ெமாத்தம் �.14,000 த்�ற்� ப�லாக �.15,000 என எ�க்கப்பட�்ள்ள�. 
(இ) ெகாள்�தல் கணக்�ன் ெமாத்தத் ெதாைகைய �ன் எ�த்� எ��ம் ேபா� �.100 �ைறவாக எ�த்�
எ�தப்பட�்ள்ள�.
இ�ப்பாய்� தயாரிக்கப்பட ேவண்� உள்ள� எனக் க�� �ழ்க்கண்ட �ைழகைளத் ��த்தம் ெசய்ய�ம். 
(அ) �ற்பைன ஏட�்ல் �.400 �ைறவாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�. 
(ஆ) �ற்பைனத் ��ப்ப ஏட�்ல் �.500 அ�கமாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�. 
(இ) ெகாள்�தல் ஏட�்ல் �.600 �ைறவாகக் �டட்ப்பட◌்ப்ட�்ள்ள�. 
(ஈ) ெகாள்�தல் ��ப்ப ஏட�்ல் �.700 அ�கமாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�. 
(உ) ெப�தற்�ரிய மாற்�ச ்�ட�் ஏட�்ல் �.800 �ைறவாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�
�ழ்க்கண்ட �ைழகள் இ�ப்பாய்� தயாரிக்�ம் �ன் கண்ட�யப்படட்ன. அைவகைளத் ��த்த�ம். 
(அ) �ற்பைன ஏட�்ல் �.100 �ைறவாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள� 
(ஆ) �ற்பைன ஏட�்ல் �. 200 அ�கமாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள� 
(இ) ெகாள்ள்�தல் ஏட�்ல் �. 300 �ைறவாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள� 
(ஈ) ெகாள்�தல் ஏட�்ல் �.400 அ�கமாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�
இ�ப்பாய்� தயாரிக்�ம் �ன் �ழ்கண்ட �ைழகைளத் ��த்தம் ெசய்ய�ம். 
(அ) ெகாள்�தல் ஏட�்ன் ெமாத்தத்�ல் �.90 �ைறவாக �ன் எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள�. 
(ஆ) ெகாள்�தல் ஏட�்ன் ெமாத்தத்�ல் �.180 அ�கமாக �ன் எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள�. 
(இ) �ற்பைன ஏட�்ன் ெமாத்தத்�ல் �.270 �ைறவாக �ன் எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள�. 
(ஈ) �ற்பைனத் ��ப்ப ஏட�்ன் ெமாத்தத்�ல் �.360 அ�கமாக �ன் எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள�. 
(உ) ெகாள்�தல் ��ப்ப ஏட�்ன் ெமாத்தத்�ல் �.450 �ைறவாக �ன் எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள�
இ�ப்பாய்� தயாரித்த �ன் கண்ட�யப்படட் �ன்வ�ம் �ைழகைள ��த்�வதற்கான ��ப்ேபட�்ப்
ப��கைளத் தர�ம்: 
(அ) �ற்பைன ஏட�்ல் �.1,000 �ைறவாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�. 
(ஆ) �.500 �� ெச�த்�ய� தவறாக இயந்�ரக் கணக்�ல் எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள�.
�ன்வ�பைவ �த�னச ்ெசல�களா அல்ல� வ�வா�னச ்ெசல�களா என்பைத காரணத்�டன் �ளக்க�ம். 
(i) ெதா�ற்சாைல ெதாடங்க உரிமம் ெப�வதற்காகச ்ெச�த்�யக் கடட்ணம் � 25,000 
(ii) ெதா�ற்�டம் கட�்வதற்கானச ்ெசல� ெசய்த� � 2,00,000 மற்�ம் கட�்மானப் ெபா�டக்ள் ேசகரித்�
ைவப்பதற்காக தற்கா�க ��ைசகள் கட�்யச ்ெசல� � 10,000 
(iii) வாங்�ய பைழய இயந்�ரத்ைதப் ��ப்�ப்பதற்கானச ்ெசல� � 5,000.
�க்டரின் ஏ�களி��ந்� எ�க்கப்படட் �ழ்க்கண்ட �வரங்களி��ந்� 31, �சம்பர ்2017 ஆம் ஆண்�ற்கான
�யாபாரக் கணக்�ைன தயாரிக்க�ம்.
�வரம் � �வரம் �
சரிகடட்ப்படட் ெகாள்�தல் 80,000 இ��ச ்சரக்��ப்� 7,000
�ற்பைன 90,000 உள்�க்�க் �� 3,000
சரக்� ெகாள்�த�கான    சரக்� ெகாள்�த�கான   
உரிைமத்ெதாைக 4,000 இறக்�ம� வரி 60,000
சரக்� ெகாள்�த�கான    ெகாள்�தல் �தான கப்பல்�ைறச ்ெசல�கள் 5,000
நகர ்�ைழ� வரி 2,000    
சரக்� உற்பத்�க்கான      
அடக்க �ைல 5,000    
ஜனவரி 1, 2015 அன்� ெவளிநாட�்��ந்� ெகா�கலன் ஒன்� �. 10,000க்� வாங்கப்படட்�. கப்பல்
ஏற்�க்கடட்ணம் �. 2,000, இறக்�ம� வரி �. 7,000 மற்�ம் நி��தல் ெசல�ற்காக 
�. 1,000 ெசல�டப்படட்�. �ைறந்� ெசல் இ�ப்� �ைற�ல் ஆண்�க்� 10% ேதய்மானம் எனக் ெகாண்� �தல்
�ன்� ஆண்�க�க்� ேதய்மானத் ெதாைக கணக்�ட�ம். கணக்�கள் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் �சம்பர ்31ல்
��க்கப்ெப��ன்றன.
�ழ்க்கா�ம் தகவல்களி��ந்� 2016, �சம்பர ்31ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�ற்�ரிய �யாபாரக்
கணக்� தயாரிக்க�ம்.
�வரம் �.
ெதாடக்கச ்சரக்��ப்� (1.1.2016) 10,000
ெகாள்�தல் 26,100
�ற்பைன 40,600
இ��ச ்சரக்��ப்� (31.12.2016) 13,500
�ன்வ�ம் �ைழகைள, இ�ப்பாய்� தயாரித்த �ன் ��த்தம் ெசய்ய�ம். 
(அ) ரா��ற்� �.1,000 சம்பளம் ெச�த்�ய� தவறாவறாக அவரின் கணக்�ல் பற்� ைவக்க ைவக்க
ைவக்கப்பட�்ள்ள�. 
(ஆ) கட�க்� பா��க்� �.450 க்� சரக்� �ற்ற� பாலபாலன் கணக்�ல் பற்� ைவக்க ைவக்க
ைவக்கப்பட�்ள்ள�
1.1.2016 அன்� �.5,000 ம�ப்�ள்ள அைறகலன் ஒன்� வாங்கப்படட்�, நி��தல் ெசல�கள் 
�.1,000. �ைறந்� ெசல் இ�ப்� �ைற�ல் ஆண்�ேதா�ம் 10% ேதய்மானம் ஒ�க்க ேவண்�ம். �தல் இரண்�
ஆண்�க�க்� ��ப்ேபட�்ல் ப��கள் த�க.
இ�ப்பாய்� தயாரித்த�ன் கண்ட�யப்படட் �ன்வ�ம் �ைழகைளத் ��த்தம் ெசய்ய�ம். 
(அ) ெகாள்�தல் ஏட�்ல் �.900 �ைறவாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�. 
(ஆ) பைழய அைறகலன் �ற்ற� �.1,000 �ற்பைனக் கணக்�ல் வர� ைவக்கப்படட்�. 
(இ) அ�ளிட��ந்� கட�க்� �.1,500 க்� சரக்� வாங்�ய� ஏ�களில் ப�� ெசய்யப்பட�ல்ைல
ஒ� நி�வனம் �. 40,000 ம�ப்�ள்ள இயந்�ரத்ைத வாங்�ய�. நி��தல் ெசலவாக �. 2,000 ேமற்ெகாண்ட�.
இயந்�ரத்�ன் எ�ரே்நாக்�ம் பயனளிப்� காலம் 5 ஆண்�கள். ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் ஆண்�த்
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ேதய்மானத்ெதாைகைய கணக்��க.
ஒ� நி�மம் �. 1,80,000 ம�ப்�ள்ள இயந்�ரம் ஒன்ைற வாங்�ய�. நி��ைகச ்ெசலவாக 
�. 10,000 ெசலவ�த்த�. எ�ரே்நாக்�ம் பயனளிப்� காலம் 5 ஆண்�கள் மற்�ம் இ�� ம�ப்� 
�. 15,000. ஆண்�ேதா�ம் நீக்கப்படேவண்�ய ேதய்மானத் ெதாைகைய ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் கணக்�ட�ம்.
ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் ேதய்மானத் ெதாைக மற்�ம் ேதய்மான ��தம் காண்க. ேம�ம் �தல் இரண்�
ஆண்�க�க்� ��ப்ேபட�்ப் ப��கள் த�க. ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் கணக்�கள் �சம்பர ்31 ல்
��க்கப்ப��ன்றன.
ஜனவரி 1, 2016 இயந்�ரம் வாங்�யதற்காக ெச�த்�ய� �. 1,00,000
ஜனவரி 1, 2016 இயந்�ரம் ெகாண்� வ�வதற்� ேபாக்�வரத்�ச ்ெசல��. 1,000
ஜனவரி 1, 2016 நி��ைகச ்ெசல�கள் �. 9,000
இ�� ம�ப்� �. 5,000
எ�ரே்நாக்�ம் பயனளிப்� காலம் 10 ஆண்�கள்
�ன்வ�ம் �ைழகளின் ஒவ்ெவான்��ம் பா�க்�ம் கணக்� / கணக்�கைளக் �ற�ம். 
(அ) கட�க்� சரண்யா�ட��ந்� �.150 க்� சரக்� வாங்�ய�. அவர� கணக்�ல் ப ப பற்�ப்பக்கம்
எ�த்ெத�தப்பட�்ள்ள�. 
(ஆ) �ற்பைன ஏட�்ன் ெமாத்தம் �.4,500 இ� �ைற ேபேரட�்ல் எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள�
ஒ� நி�மம் �. 50,000 ம�ப்�ள்ள கடட்டம் ஒன்ைறன்ைற வாங்�ய�. கடட்டத்�ன் பயனளிப்� காலம் 10
ஆண்�கள். ேம�ம் அதன் இ�� ம�ப்� �. 2,000. ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் ேதய்மானத் ெதாைக, மற்�ம்
ேதய்மான ��தம் கணக்��க.
இ�ப்பாய்� தயாரிக்�ம் �ன் �ழ்க்கண்ட �ைழகள் கண்ட�யப்படட்ன. அவற்ைறத் ��த்த�ம். 
(அ) ெகாள்�தல் ��ப்ப ஏட�்ல் �.500 �ைறவாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�. 
(ஆ) ெகாள்�தல் ��ப்ப ஏட�்ல் �.600 அ�கமாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�. 
(இ) �ற்பைனத் ��ப்ப ஏட�்ல் �.700 �ைறவாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�. 
(ஈ) �ற்பைனத் ��ப்ப ஏட�்ல் �.800 அ�கமாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�
நிைலச ்ெசாத்� �. 50,000க்� வாங்கப்படட்�. ேதய்மான ��தம் ஆண்�க்� 15%. �ைறந்� ெசல் இ�ப்�
�ைற�ல் இரண்� ஆண்�க�க்� ேதய்மானத் ெதாைக கணக்�ட�ம்.
இ�ப்பாய்� தயாரிக்கப்படட் �ன் கண்ட�யப்படட் �ன்வ�ம் �ைழகைளத் ��த்�வதற்கான ��ப்ேபட�்ப்
ப��கைளத் தர�ம். 
(அ) ெகாள்�தல் ஏட�்ல் �.10,000 அ�கமாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�. 
(ஆ) அைறகலன் ப��பாரப்்�ச ்ெசல� �.500 அைறகலன் கணக்�ல் பற்� ைவக்கப்பட�்ள்ள�. 
(இ) அ�ல் நிலவ�க்� கட�க்� �.456 க்� சரக்� �ற்ற� அவர ்கணக்�ல் �.654 என வர�
ைவக்கப்பட�்ள்ளள்ள�
�ன்வ�ம் ஒவ்ெவா� �ைழ��ம் பா�க்கப்பட�்ள்ள கணக்�கைளக் �ற�ம். 
(அ) வா வா��க்� �.1,000-த்�க்� கட�க்� சரக்� �ற்ற� �ற்பைன ஏட�்ல் ப ப ப��ெசய்யப்படாம�ள்ள�. 
(ஆ) ெகா�தல் ஏட�்ன் ெமாத்தம் �.2,500 இ��ைற ேபேரட�்ல் எ�த்ெத�தப்பட�்ள்ள�.
�ழ்க்கா�ம் ெசல�னங்கைள�ம், வர�னங்கைள�ம் �த�னமா அல்ல� வ�வா�னமா என
வைகப்ப�த்�க. 
(i) நிைலசெ்சாத்� வாங்�வதற்காக, இயக்�னரின் ெவளிநாட�்ப் பயணத்�ற்� ெசலவ�க்கப்படட் ெதாைக �
10,000. 
(ii) ெப�தற்�ரிய கடனாளிகளிட��ந்� அந்த வ�டத்�ல் ெபற்ற ெதாைக . 
(iii) ��ய கடட்டம் கட�்வதற்காக பைழய கடட்டத்ைத இ�ப்பதற்� ேமற்ெகாண்ட ெசல�. 
(iv) ��னால் இயந்�ரத்�ல் ஏற்படட் பா�ப்�ற்காக ெபறப்படட் காப்�ட�்ரிைமத் ெதாைக.
�ன்வ�பைவ �த�னச ்ெசலவா, வ�வா�னச ்ெசலவா அல்ல� நீள்பயன் வ�வா�னச ்ெசலவா என்பைத
காரணத்�டன் �ளக்க�ம். 
(i) ��ய ெபா�ைள அ��கப்ப�த்�வதற்காகச ்ெசய்யப்படட் �ளம்பரசெ்சல�கள் � 10 ேகா� 
(ii) ��ய இயந்�ரத்ைதக் ெகாள்�தல் ெசய்� அ�வலகத்�ற்� ெகாண்� வந்� நி��வதற்கானச ்ெசல�. 
(iii) ��தாக இயந்�ரம் வாங்�யதன் �தான ஏற்�ச ்ெசல் ெசல�, காப்�ட�்க் கடட்ணம் மற்�ம் வண்�க்
கடட்ணம்.
�ன்வ�பைவ �த�ன, வ�வா�ன, இனங்களா என்பைத ��க. 
(i) ஏற்கனேவ உள்ள கடட்டத்ேதா� ��தலாகக்கட�்ய� � 5,000 
(ii) பைழய ம��ந்� வாங்�ய� � 30,000 ேம�ம், அதைன உடன�யாக ப�� பாரத்்ததற்கானச ்ெசல� � 2,000 
(iii) ��ய ெதா�ற்சாைலைய வண்ணம் ��வதற்கானச ்ெசல� � 10,000 
(iv) ��ய இயந்�ரம் �தான ஏற்�ச ்ெசல் ெசல�, வண்�க்கடட்ணம் � 150 மற்�ம் நி��ைகச ்ெசல�கள் � 200 
(v) வாங்�ய பைழய வாகனத்ைத ப�� பாரத்்ததற்கானச ்ெசல� � .150.
�ன்வ�ம் �ைழகள் இ�ப்பாய்� தயாரித்த �ன் கண்ட�யப்படட்ன. அவற்ைறத் 
��த்�வதற்கான ��ப்ேபட�்ப் ப��கைளத் தர�ம். அனாமத்�க் கணக்� இ�ப்பதாகக் க�த�ம். 
(அ) �ற்பைன ஏட�்ன் �ட�்த்ெதாைக�ல் �.350 �ைறவாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�. 
(ஆ) ெராக்க ஏட�்ன் பற்�ப் பக்கத்��ள்ள தள்�ப�ப் பத்��ன் ெமாத்தம் �.420 ேபேரட�்ல் எ�த்�
எ�தப்படாமல் உள்ள�. 
(இ) ெகாள்�தல் ஏட�்ன் ஒ� பக்கத்�ன் �ட�்த்ெதாைக �.5,353 அ�த்த பக்கத்�ற்� �ன் எ�த்� எ��ம் ேபா�
�.5,533 என எ�தப்பட�்ள்ளள்ள�. 
(ஈ) சம்பள சம்பளம் �.2,400 ேபேரட�்ல் �.24,000 என எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள�. 
(உ) ெசம்�யன்மாேத��ட��ந்� கட�க்� �.180 க்� சரக்� வாங்�ய� அவர ்கணக்�ல் �.1,800 என எ�த்�
எ�தப்பட�்ள்ள�
சரவணனின் ஏ�களி��ந்� எ�க்கப்படட் �வரங்கள் �லம், �சம்பர ்31, 2017 ஆம் ஆண்�ற்கான ெமாத்த
இலாபத்�ைன கணக்�ட�ம்.
�வரம் � �வரம் �
ெதாடக்கச ்சரக்��ப்� 1,50,000 ஆண்�ற்கான நிகர �ற்பைன 4,00,00
ேநர�ச ்ெசல�கள் 8,000 ஆண்�ற்கான நிகர ெகாள்�தல் 1,50,000
இ��ச ்சரக்��ப்� 25,000    
ஜ�ைல 1, 2016 அன்�, அைறகலன் �. 60,000 க்� வாங்கப்படட்�. அதன் வாழ்நாள் 5 ஆண்�கள். 5 ஆண்�கள்
���ல் அதன் இ�� ம�ப்� �. 4,000. ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் ேதய்மான ��தம் காண்க
�ழ்கண்ட தகவல்கைளக் ெகாண்�, ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் ேதய்மானத் ெதாைக மற்�ம் ேதய்மான ��தம்
காண்க.
இயந்�ரம் வாங்�ய �ைல �. 2,00,000
�லதனமாக்கப்பட ேவண்�ய ெசல�கள்�. 50,000
எ�ரே்நாக்�ம் இ�� ம�ப்� �. 15,000
எ�ரே்நாக்�ம் பயனளிப்� காலம் 5 வ�டங்கள்
�ன்வ�ம் �ைழகள், இ�ப்பாய்� தயாரிக்�ம் �ன் கண்ட�யப்படட்ன. அவற்ைறத் ��த்த�ம். 
(அ) ெபற்ற வாடைகவாடைகக் கணக்�ன் �ட�்த்ெதாைக �.900 �ைறவாக எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள�. 
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(ஆ) ெபற்ற வாடைகவாடைகக் கணக்�ன் �ட�்த்ெதாைக �.1,000 அ�கமாக எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள�. 
(இ) சம்பள சம்பளக் கணக்�ன் �ட�்த் ெதாைக �.1,100 �ைறவாக எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள�. 
(ஈ) சம்பள சம்பளக் கணக்�ன் �ட�்த் ெதாைக �.1,200 ��தலாக எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள�.
�ழ்க்கா�ம் �ைழகள், இ�ப்பாய்� தயாரிக்�ம் �ன் கண்ட�யப்படட்ன. அைவகைளத் ��த்த�ம். 
(அ) ெகாள்�தல் ஏட�்ன் ெமாத்தத் ெதாைகைய அ�த்த பக்கத்�ற்� எ�த்� எ��ம் ேபா� �.100 �ைறவாக
எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள�. 
(ஆ)ெகாள்�தல் ��ப்ப ஏட�்ன் �ட�்த் ெதாைகையைகைய அ�த்த பக்கத்�ல் எ�த்� எ��ம் ேபா� �.200
அ�கமாக எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள�. 
(இ) �ற்பைன ஏட�்ன் �ட�்த் ெதாைகைய அ�த்த பக்கத்�ல் எ�த்� எ��ம் ேபா� �.300 அ�கமாக எ�த்�
எ�தப்பட�்ள்ள�. 
(ஈ) �ற்பைனத் ��ப்ப ஏட�்ன் �ட�்த்ெதாைகைய அ�த்த பக்கத்�ல் எ�த்� எ��ம் ேபா� �.400 �ைறவாக
எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள�
ஒ� நி�வனம், 1.1.2017 அன்� �. 1,00,000 ம�ப்�ள்ள இயந்�ரம் ஒன்ைற வாங்�ய�. இயந்�ரத்�ன்
எ�ரே்நாக்�ம் பயனளிப்�க் காலம் 10 ஆண்�கள், மற்�ம் அதன் இ�� ம�ப்� �. 10,000. ஒவ்ெவா� ஆண்�
இ����ம் அதன் ேதய்மானத் ெதாைகைய ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் கணக்�ட�ம்.
இ�ப்பாய்� தயாரித்த�ன் கண்ட�யப்படட் �ன்வ�ம் �ைழகைளத் ��த்தம் ெசய்ய�ம். 
(அ) வாடைக ெச�த்�ய� �ன் எ�த்� எ��ம் ேபா� அ�த்த பக்கத்�ல் �.500 �ைறவாக எ�தப்பட�்ள்ள�. 
(ஆ) �� ெச�த்�ய� �ன் எ�த்� எ��ம் ேபா� �.250 ��தலாக எ�தப்பட�்ள்ள�.
�ழ்க்கண்ட �வரங்களில் இ�ந்� �வசங்கரின் ஏ�களில் �யாபாரக் கணக்�ைன தயாரிக்க�ம்
�வரம் � �வரம் �
ெதாடக்கச ்சரக்��ப்� 1,500 ெகாள்�தல் 3,500
�ற்பைன 4,600 இ��ச ்சரக்��ப்� 1,300
�ன்வ�ம் ெசல�கைள �த�ன, வ�வா�னச ்ெசல�கள் என வைகப்ப�த்�க. 
(i) � 3,200 �ன்வ�மா� இயந்�ரத்�ன் �� ெசலவ�க்கப்படட்�. 
(அ) உற்பத்�ைய இரண்� மடங்காக அ�கரிக்க ேசரக்்கப்படட் ��தல் இயந்�ரத்�ன் ம�ப்� � 2,000 
(ஆ) கவனக்�ைறவால் ஏற்படட் ப��ைனச ்சரி ெசய்ய � 1,200 ெசலவ�க்கப்படட்�. 
(ii) வாகனத்�ன் எரிெபா�ள் �றைன அ�கரிக்க, அதன் இயந்�ரத்ைதப் ��ப்�க்க ேமற்ெகாண்ட ெசல� �
25,000.
ஏப்ரல் 1, 2015 அன்� ஒ� நி�வனம் �. 50,000 ம�ப்�ள்ள இயந்�ரம் ஒன்ைற வாங்�ய�. அதன் வாழ்நாள் 6
ஆண்�கள். �ைறந்� ெசல் ம�ப்� �ைற�ல் ஆண்�ேதா�ம் 30% ேதய்மானம் நீக்கப்படேவண்�ம். ஒவ்ெவா�
ஆண்�ம் கணக்�கள் �சம்பர ்31 - ல் ��க்கப்ெப��ன்றன. ஏப்ரல் 1, 2015 �தல் �ன்� ஆண்�க�க்�
இயந்�ரக் கணக்� மற்�ம் ேதய்மானக் கணக்� தயாரிக்க�ம்
இ�ப்பாய்� தயாரிக்�ம் �ன் கண்ட�யப்படட் �ன்வ�ம் �ைழகைளத் ��த்தம் ெசய்ய�ம். 
(அ) �ற்பைன ஏட�்ன் ெமாத்த ெதாைக�ல் �.100 �ைறவாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�. 
(ஆ) ெகாள்�தல் ��ப்ப ஏட�்ன் ெமாத்தத்�ல் �.200 அ�கமாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�
�ழ்கண்ட �வரங்களி��ந்� ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் ேதய்மான ��தம் கணக்��க.
ெசாத்�ன் அடக்க�ைல �. 10,000
எ�ரே்நாக்�ம் பயனளிப்�க் காலம்10 வ�டங்கள்
எ�ரே்நாக்�ம் இ�� ம�ப்� �.2,000
�ழ்க்கா�ம் தகவல்களி��ந்� �ற்ற ெபா�ளின் அடக்க �ைலையக் கணக்��க
�வரம் �
ெதாடக்கச ்சரக்��ப்� 8,000
ெகாள்�தல் 60,000
ேநர�ச ்ெசல�கள் 5,000
மைற�கச ்ெசல�கள் 6,000
இ��ச ்சரக்��ப்� 9,000
�ன்வ�ம் ெசல�னங்கள் �த�னம், வ�வா�னம், மற்�ம் நீள்பயன் வ�வா�னச ்ெசல�களா எனக் ��க. 
(i) ��ய இயந்�ரம் வாங்�யதற்கான ஏற்�செ்சல் கடட்ணம், மற்�ம் நி��ைகச ்ெசல�கள் � 1,000 
(ii) அ�வலக வாடைகச ்ெச�த்�ய� � 2,000 
(iii) இயந்�ரம் இயக்�பவ�க்கான �� ெச�த்�ய� � 5,000 
(iv) ஐந்� வ�டங்க�க்� வாடைகக்� அமரத்்தப்படட் ேமாடட்ார ்வாகனம் �தான வாடைக, ஒவ்ெவா� வ�ட�ம்
ெச�த்தப்ப��ற�.
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