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பங் தɁ: ஃபண்டெமன்டல ்அனாɀஸ் - 15
ரன் ெரட, தன்ைம ஆேலாசகர,் induswealth

தɁட் லாபத்ல ்வரிகள ்மறȾ்ம ்கடட்ணஙக்ள ் (Taxes and Fees) க்ய இடதை்த த்ȹக்ன்றன. லாபத்ல ்எவவ்ளக் எவவ்ள
சடட்த்க் உடப்ட் ைறவாக ஒȹ நிȾவனம ் அலல் ஒȹ தɁடட்ாளர ் வரி கட்றாேரா, அநத் அளக் லாபம ் அகரிக்ம.்
அகமாக ெசாத் ேசரத்த் நபரக்ள ்அலல் நிȾவனஙக்ள ்வரி ஷயத்ல ்ப் உணரடன் இȹபப்ைத காணலாம.்

தɀல ்வரிகள ்ஏறப்த்ம ் பாபை்ப பாரப்ே்பாம.்

நீஙக்ள ் 30 சதத வȹமான வரி வரம்ல ்இȹந், வரிக் நை்தய நிைலல ்Ⱥ. 1 லடச்ம ்சச்பப்தத் டட்டட்ால,் வரிக் நை்தய
நிைலல ்      Ⱥ.1,42,857 சமப்ாத் இȹகக் ேவண்ம.் அதாவ, 42.8% அகமாக சமப்ாகக் ேவண்ம.்

நீண்ட காலத்ல ்வரி என்ன பாபை்ப ஏறப்த் ற என்பைதப ்பாரப்ே்பாம.்

வȹமானத்ல ்வரிகளின் ைள என்ற அடட்வைணன் ப பாரத்த்ால,் Ⱥ. 1 லடச்ம ்தɁ ெசய், அதற் 10% வȹமானம ்ைடத்,
வரி எம ்இலை்ல என்றால ் 40 வȹடத்ல ்ைடக்ம ்ெதாைக 45,25,926 Ⱥபாயாக இȹக்ம.் இேவ வȹமானத்க் 30% வரி கடனால,்
ைகல ்ைடக்ம ்ெதாைக Ⱥ. 14,97,446 ஆம.் வரிைய தரக்்மப்டச்த்ல,் நீஙக்ள ்ன்Ⱦ மடங் பணகக்ாரர.் நீண்ட காலத்ல ்தɁ
ெசய்ம ்ேபா இநத் வரி த்யாசம ்அகமாக இȹபப்ைத அடட்வைண ɀȹந் ெதரிந்க ்ெகாளள்லாம.்

வȹமான வரிையக ்ைறகக் பலே்வȾ தɁட் டட்ஙக்͛க் வரி எபப் இȹக்ற என்பைதப ்ரிந் ைவத்கெ்காளவ் அவயம.்

வழகக்மாக, நீண்ட கால தɁடை்ட அரகள ்ஊக்க ்ன்றன. அபப் நீண்ட கால தɁடை்ட ேமறெ்காளப்வர ்க͛க் அகமாக வரிச்
ச͘ைகம ்அளிகக்பப்ற. இந்யால,் பங்களில ்ெசயய்பப்ம ்தɁட்க் ஓராண்க் ேமறப்டட் நிைலல ்நீண்ட கால லதன
ஆதாய வரி எம ்ைடயா.

ஒȹவர ்30% வரி வரம்ல ்இȹக்றார ்என்Ⱦ எத்க ்ெகாண்டால.்..

1. ஒȹவர ்நீண்ட கால தɁடை்டத ்ேதரந்ெ்தத், பங்களில ்தɁ ெசய்ȹக ்றார.் நீண்ட காலத்ல ்அவர ்வȹமான வரி எம ்கடட்த்
ேதைவலை்ல என்பதால ்ைரேலேய ெசலவ்நத்ரா வார.்

ஃகஸ்ட ் ெடபாட ் ஓராண்ல ் 9% வȹமானம ் தȹற நிைலல,் பங்கள ் 7% வȹமானம ் தநத்ாேல, பங் தɁ கம ் கவரச்கர
மானதாக இȹக்ம.் காரணம,் ஃகஸ்ட ்ெடபாட ்வடக் வரி கடட் ேவண்ȹக்ம.்  ஃகஸ்ட ்ெடபாடல ் 9% வட ைடதத்ா͘ம,்
வரிக் ற ைகல ்ைடக்ம ்வȹமானம ் 6.3 சததமாக  ைறந் ம.் அபே்பா பங்ச ் சநை்த தநத் 7 சதத வȹமானம்
லாபகரமாக இȹக்ம.் ேம͘ம,் பங் தɁ லம ் ைடக்ம ் ெடண்ட்க்ம ் வரி ைடயா என்ப ȼப்டத ் தகக். நீண்ட
காலத்ல ்பவர ்ஆஃப ்காமப்ண்ங ்லம ்பங் தɁ கம ்அகமாக ெபȹ இȹக்ம.்

2. ஒȹவர ் பங் வரத்த்கத்ல ் (ஒȹ ஆண்க்ள ் அகக் பங்கைள வாங் / றப்), ஈபட் வȹறார.் அவர ் Ⱥ. 1,42,857
சமப்ாக்மப்டச்த்ல ்Ⱦய கால லதன ஆதாய வரி கடயற 1,00,000 Ⱥபாயத்ான் அவரிடம ்இȹக்ம.்

அேதேநரத்ல,் அவர ்தɁடட்ாளராக இȹக்ம ்படச்த்ல,் (பங்கைள ஓராண்க் ேமல ்ைவத்ȹப ்பவர)், அவரிடம ்ஒȹ லடச்ம ்Ⱥபாய்
ைகவசம ்இȹகக் ேவண்ம ்என்றால,் Ⱥ.1 லடச்ம ்சமப்ாதத்ால ்ேபாம.்
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ேமேல இவைரக்ம ்நாம ்பாரத்த்ɀȹந், உஙக்ளிடம ்பணம ்இȹந் அதைன நீண்ட காலத்ல ்வரிச ்ைம இலல்ாமல ்அக லாபமைடய
பங்களில ்தɁ ெசயய் ேவண்ம ்என்பைதத ்ெதளிவாகப ்ரிந் ெகாண்ȹப்ரக்ள.் ெடண்ட்கள ்மறȾ்ம ்லதன ஆதாயஙக்ள,்
ெசலவ்ம ்ைரவாக ேசர உதம.்

நாம ்வரிைய தனியாக கட் வதால,் அதன் பாபை்ப அȼேறாம.் அேதேநரத்ல,் கடட்ணஙக்ள ்தɁட் ெதாைகɀȹந் தானாக
ககக்பப்வதால,் ȼபப்ாக ȸசவல ் ஃபண்ட ் தɁடல,் தɁட் ெதாைகɀȹநே்த கடட்ணம ் எகக்பப்வதால்
ெவளிபப்ைடயாகத ் ெதரிவலை்ல. இநத்க ் கடட்ணம ் நம ் வȹமானத்ல ் பாபை்ப ஏறப்த்ம.் காரணம,் இநத்க ் கடட்ணம ் தɁ
ெசய்ம ்ெதாைகல ்1.5 தல ்3% ஆக இȹக்ற.

ேமேல றபப்டட் உதாரணத்ல,் தɁட்க ்கடட்ணம ்3%. தɁ ெசயப்வரின் வȹமான வரம் 30% என ைவத்கெ்காளே்வாம.்

ஒȹவர ்Ⱥ. 1 லடச்ம ்தɁ ெசய்றார.் இநத் தɁ 40 ஆண்க͛கக்ான. ஆண்க் வȹமானம ் 10% ைடக்ற. தɁட்க்க்
கடட்ணம ் எம ் ைடயா எனில,்  அவȹக் ெமாதத்ம ் ைடபப் 45,25,926 Ⱥபாய.் இேவ தɁட்கக்ான கடட்ணம ் 3% என்றால,்
அவȹக் ைடபப் 13,38,372 Ⱥபாய.் இ 30 % வரிக் நை்தய வȹமானமான 14,97,446 Ⱥபாையட ைற என்பைத கவனத்ல்
ெகாளள்ம.் கடட்ணதை்த தரக்்ம ்படச்த்ல ்நீஙக்ள ்3.3 மடங் அக பணகக்ாரராக இȹப்ரக்ள.்

அடட்வைண வரபப் (பாரக்க், அதத் பகக்த்ல ்உளள் அடட்வைண) ைறவான கடட்ணம ்இȹக்மப்டச்த்ல ்தɁடட்ாளȹக் அக
வȹமானம ்ைடத்ȹபப்ைத பாரக்க்லாம.்         
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ȸசவல ்ஃபண்கள ்ஆண்க் ஆண் வȹமானம ்தந் வȹவதாக நாம ்ைவத்க ்ெகாளே்வாம.் ஆனால,் கடட்ணம ்லம ்வȹமானம்
ெவவாக ைறந்ȹக்ற. இழப் ஏறப்மே்பா, லதனம ் ைறய வாயப்் இȹக்ற. அதாவ, வȹமானத்கக்ான வாயப்்
ைறற.

வரிகள ்என்ப லாபத்ல ்ஒȹ பயாக ெச͘தத்ப ்பற. கடட்ணஙக்ள,் லதனத்ல ்ஒȹ பயாக ககக்பப்ற.

பர ்நன்றாக ைளநத்ால,் அதன் ஒȹபயாக வரிகள ்எத்க ்ெகாளள்பப்ற. பர ்நன்றாக ைளயலை்ல எனில,் கடட்ணம்
என்ப வசாகளின் ைதகளி ɀȹந் எத்க ்ெகாளள்ப ்பற. இ, சாபகக்ான ைத அளைவ ைறத் ற. அதாவ,
பர ்ைளசச்ல ்தானாக ைறந்ற.

ணிசச்லான மறȾ்ம ் த்சாɀ தɁடட்ாளரக்ள,் இண்ெடகஸ்் ஃபண்களில ் தɁ ெசயய் ȹம்வாரக்ள.் இநத் ஃபண்களில ்
கடட்ணம ்மார ்0.5 சததமாக இȹக்ம.் இநத் இண்ெடகஸ்் ஃபண்கள,் இண்ெடகஸ்் அளக் வȹமானதை்தக ்ெகாக்ம.்

நீண்ட காலத்ல ் இந்ய பங்ச ் சநை்த ȼ மார ் 15% வȹமானதை்த தந்ȹக்ற. 3% கடட்ணம்
வɀகக்பப்ம ்ஒȹ ஃபண்ன் வȹமானம ்இண்ெடகை்ஸட  30 சததத்க்ம ்அகமாக இȹகக் ேவண்ம.்
அதாவ, இண்ெடகஸ்் ஃபண்ட ்தɁடட்ாளர ் 15% வȹமானம ்ெபȾறார ்எனில,் 3% கடட்ணம ்வɀக்ம ்ஃபண்ட்
மார ்19% வȹமானம ்தர ேவண்ம.்

நீண்ட காலத்ல ்பங்ச ்சநை்தைய ட அக வȹமானம ்ெதாடரந்் ெபȾவ என்ப கம ்கனம.் எனேவ,
தɁடட்ாளரக்ள ்நிஃப் ஸ் ேபான்ற இண்ெடகஸ்் ஃபண்களில ்தɁடை்ட ேமறெ்காளள்லாம.்

தɁட்கக்ான கடட்ணம ்மறȾ்ம ்வȹமானம ்தான வரிையக ் கணக்ட் தɁடை்ட ேமறெ்காளவ்தன் லம்
அக லாபம ்ெபற ம ்என்பைத தɁடட்ாளரக்ள ்மனல ்ைவத்கெ்காளவ் அவயம.்

த்சாɀ தɁடட்ாளர ் கள,் கடட்ணதை்தக ்ைறக்ம ் நடவகை்கல ் ஈபடேவண்ம.் அவரக்ள ் கடட்ணம்
ெச͘தத் ேவண்ȹநத்ால,் அக வȹமானம ்தȹன்ற டட்ஙக்ைள ேதர ெசயவ்ாரக்ள.்

அவரக்ள ்வரி அகமாக கட்வைத தரத்், அலல் வரிையக ்ைறத் தɁடை்ட லாபகரமாக மாறȾ்வாரக்ள.்

ெதாப்: .சரவணன்   
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