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இந்தினாயிலுள் யரிகள் 

 இந்தினாயில் யரிகள் நத்தின நற்றும் நாி அபசுகால் யசூல் 

செய்னப்டுகின். நிகச் ெிின அயிா யரிகள் உள்ாட்ெி 
அமநப்புகால் யசூிக்கப்டுகின். 

 யரி யிதிப்பு நற்றும் யசூலுக்கா அதிகாபம்  நத்தின நாி அபசுகளுக்கு 

இந்தின அபெினல் ெட்டத்தால் யமங்கப்ட்டுள்து. 

 இந்தின அபெினல் அமநப்புச் ெட்டம் பிரிவு 265ன் டி ெட்டத்தின் மூமந 

யரிகள் யசூல் செய்ன முடிமம். எமய நக்கிடம் யசூிக்கப்டும் 

அமத்து யரிகளும் ாபாளுநன்த்தாமா அல்து நாி 

ெட்டெமகாமா ெட்டநாக இனற்ப்ட்டிருக்கமயண்டும். 

 இந்திாவில் வருான வரி இந்தினா யிடுதம சற் ின்பு இந்தின 

யருநாயரி ெட்டம், 1961ல் இந்தின ாபாளுநன்த்தால் ிமமயற்ப்ட்டு, 

01-04-1962 முதல் இந்தின யருநா யரிச் ெட்டம் செனல்டத் சதாடங்கினது. 

வரிகரின் வகககள்: 

 மபடி யரிகள் 

 நமமுக யரிகள் 

நேடி வரிகள்: 

 யரி செலுத்துமயார் மூம் அபொங்கத்திற்கு மபடினாக செலுத்தப்டும் மபடி 

யரிகள்.இந்த யரிகள் யரி செலுத்துமயார் ொர்ாக கமிக்கப்ட்டு ணம் 

செலுத்துயதில்ம. 

 இது மபடினாக அபொங்கத்தால் நக்கமமம் ிறுயங்கமமம் 

திணிக்கிது. 

நேடி வரிகரின் வகககள்: 

1. யருநா யரி 

2. யங்கி ண ரியர்த்தம யரி 

3. ிறுய யரி 

4. மூத ஆதானங்கள் யரி 

5. இபட்மட யரி தயிர்ப்பு ஒப்ந்தம் 
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6. யிிம்பு ன்மந யரி 

7. ங்கு ரியர்த்தம யரி 

8. திர் யருநா யரி 

கமமுக வரிகள்: 

 நமமுக யரி யமபனம: "நமமுக யரிகள் என்து சாருட்கள் அல்து 

மெமயகில் யிதிக்கப்ட்ட யரிகள். 

 மபடினாக அபொங்கத்திற்கு யரி செலுத்தநாட்டார்கள். மபடினாக யரி 

செலுத்துயர்கிிருந்து மயறுடுகிார்கள், அதற்கு திாக அமய 

தனாரிப்புகில் யிதிக்கப்ட்டு, ஒரு இமடத்தபகபாக, தனாரிப்பு 

யிற்மனாபால் மெகரிக்கப்டுகின். 

பல்நவறு வககான கமமுக வரிகள்: 

1. யிற்ம யரி 

2. மெமயகள் யரி 

3. நதிப்புக் கூட்டு யரி(VAT) 

4. சுங்க யரி 

5. குயிப்பு யரி 

6. கால் யரி 

7. சாருட்கள் நற்றும் மெமய யரி 

த்தி அசு - இந்திா 

வ.எண்  இந்தி பாாளுன்மம் 

1 யியொன யருயாமனத் தயிப மயறு யருநாம் நீதா யரி 

2 ஏற்றுநதி யரிகம உள்டக்கின சுங்க யரி 

3 

இந்தினாயில் தனாரிக்கப்ட்ட அல்து உற்த்தி செய்னப்ட்ட 

புமகனிமனி &  ி சாருட்கின் சுங்கயரிகள். யிதி யிக்கு நித 

நுகர்வுக்கு குடிீர் ,ஓினம், இந்தின ெணல்  சாருள்கள்,ி மாமத 

நருந்துகள். 

4 நாகபாட்ெி யரி 

5 

சொத்துக்கின் மூத நதிப்ின் நீதா யரி, திர்கள் நற்றும் 

ிறுயங்கின் யியொன ிம் தயிர்த்து, ிறுயங்கின் 
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மூதத்தின் நீதா யரி 

6 

மயாண் ித்மத தயிப மயறு சொத்துரிமந ெம்ந்தநாக யடீ்டு 

யரிகள்  

7 மயாண் ிம் தயிப அடுத்தடினா சொத்துக்களுக்கு யரி 

8 

ெபக்குகள் அல்து னணிகள் நீது முமன யரிகள், இபனில், கடல் 

அல்து காற்று ஆகினயற்ால் மநற்சகாள்ப்டுகின்; பனில் 

கட்டணம் நற்றும் ெபக்குகள் நீதா யரி 

9 

ங்குச் ெந்மதகில் நற்றும் ரியர்த்தம ெந்மதகில் 

ரியர்த்தமகின் முத்திமப யரிகம தயிப மயறு யரிகள்  

10 

யிற்ம அல்து செய்தித்தாள் நற்றும் யிம்பங்கம 

யாங்குயதற்கு யரி செலுத்துதல்;  

11 

த்திரிமககமத் தயிர்த்து யிற்ம அல்து சகாள்முதல் நீதா 

யரிகள். அத்தமகன யிற்ம அல்து சகாள்முதல் உள் நாி 

யர்த்தகம் அல்து யர்த்தகத்தின் மாது மடசறுகிது 

12 

உள்ாட்டிா யர்த்தகம் அல்து யர்த்தகத்தின் மாது 

சாருட்கின் ெபக்குகள் நீதா யரிகள் 

13 

இந்தின அபெினமநப்ின் ஏமாயது அட்டயமணனில் உள் மூன்று 

ட்டினல்கில் ட்டினிடப்டாத யரிகின் அமத்து யமககள் 

  

ாேிய அசு - இந்திா 

வ.எண்  ாேிய சட்டன்மம் 

1 

யருயாய் நதிப்டீு நற்றும் மெகரிப்பு, ிம் திவுகள் பாநரிப்பு, 

யருயாய் மாக்கங்களுக்காக கணக்சகடுப்பு நற்றும் உரிமநகின் 

திவு, நற்றும் யருயாய்கம அந்ினப்டுத்துதல் உள்ிட்ட ி 

யருயாய். 

2 யியொன யருயாய்யரி 

3 யியொன ித்திற்கு அடுத்தடினா சொத்துகள் நீதா யரிகள் 

4 யியொன ித்தில் மதாட்டம் உமடமநகா யரி 

5 ிங்கள் நற்றும் கட்டிடங்கள் நீது யரி 

6 கிந உரிமநகள் நீதா யரி 

7 நாித்தில் உற்த்தி செய்னப்ட்ட அல்து உற்த்தி செய்னப்டும் 
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ின்யரும் சாருட்களுக்கா யரி யிக்குகள் (i) நித நுகர்வுக்கா 

குடிீர் (ii) ஓினம், இந்தின ெணல் நற்றும் ி மாமத நருந்துகள். 

8 

நுகர்மயார் னன்டுத்துயதற்கு அல்து யிற்ம செய்யதற்காக ஒரு 

உள்ளூர் குதிக்குள் நுமமயயதற்கு யரி யசூல் செய்னப்டுகிது. 

9 நின்ொபம் நுகர்வு அல்து யிற்ம யரி 

10 

த்திரிமககமத் தயிப ி யிற்மனிலும் அல்து 

சகாள்முதல்கிலும் யரி 

11 

செய்தித்தாள்கள் யிம்பங்கம தயிப யாசாி அல்து 

சதாமக்காட்ெி மூம் ஒிபப்ப்டும்  யிம்பங்களுக்கு யரிகள் 

12 

ொமகள் அல்து உள்ாட்டு ீர்யமிகள் நீது னணம் 

மநற்சகாள்ப்ட்ட ெபக்குகள் நற்றும் னணிகள் நீதா யரி 

13 ொமனில் னன்டுத்தக்கூடின யாகங்கின் நீதா யரிகள் 

14 யிங்குகள் நற்றும் டகுகள் நீதா யரி 

15 சுங்கயரிகள் 

16 

சதாமில், யர்த்தகம், அமமப்புகள் நற்றும் மயமயாய்ப்புகள் நீதா 

யரி 

17 தமக்கட்டு  யரி 

18 

சாளதுமாக்குகள், ந்தன நற்றும் சூதாட்டங்கள் மான் யரிகம 

உள்டக்கின ஆடம்பங்கள் நீதா யரி 

19 முத்திமப யரி 

 


