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பயணிகளுகககான

சுஙகத்துறை வழிககாட்டி

இநத த்கவல சிற்வ�டு, சுங்கத்துக�யின் வழக்்கங்ககையும் 
அனுைதி நகடமுக�்ககையும் கபாதுவாை த்கவல்கைா்க 
தரு்கி�து.

சிவப்பு மறறும் பசறச சசலவழி

இநத சிவப்புசிவப்பு ைற்றும் பச்கசபச்கச கசலவழி அகைப்பு, 
வருக்கதரும் பயணி்கைின் சுங்கத்துக�ச் 
வசாதகைகய துரிதப்படுத்தும் வநாக்்கில முக்்கிய 
வசாதகைச்சாவடி்கைில கசயலபடுத்தப்படு்கி�து. 
இநத சிவப்புசிவப்பு ைற்றும் பச்கசபச்கச கசலவழி கு�ியடீு்கள், 
வருக்க ைண்டபத்தின் பரிவசாதகைச் வசகவ 
மு்கப்பு்கைில குடிவயற்� அனுைதிகபறும் 
இடத்கதத் தாண்டி அகைக்்கப்படடிருக்்கின்�ை. 
சில வசாதகைச்சாவடி்கைில முன்வைாடியாை 
பாது்காப்புச் வசாதகை்கள் குடிவயற்� 
அனுைதியைிப்பதற்கு முன்வப கசயயப்படு்கின்�ை. 
நீங்கள் வரிவிதிப்புக்குரிய, வரிக்கு உடபடட, 
்கடடுப்படுத்தப்படட அலலது தகடகசயயப்படட 
கபாருட்கள் எகவவயனும் கவத்திருநதால, 
அவற்க� வசாதகை கசயயும் அதி்காரியிடம் 
சிவப்புசிவப்பு கசலவழி அலலது சுங்கத்துக� வசாதகை 
கசயயுைிடத்தில குடிவயற்� அனுைதி கபறும் 
முன்வப முக�வய ்காண்பிக்்க வவண்டும். 

சதரிவிககப்பட வவண்டிய சபகாருட்கள  
எதுவும் இலறலை

சதரிவிககப்பட வவண்டிய சபகாருட்கள 
இருநதகால

கதரிவிக்்கப்பட வவண்டிய கபாருட்கள் எதுவும் 
இலகலகயன்�ால, பச்கச கசலவழிபச்கச கசலவழி இருக்கும் இடத்திற்கு 
கசலல வவண்டும். அதி்காரி்கள் சில வதரநகதடுக்்கபடட 
வசாதகை்ககைப் பச்கச கசலவழியிலும்பச்கச கசலவழியிலும் வைற்க்காள்ைலாம். 
சநவத்கம் ஏற்படடால, சிவப்புசிவப்பு கசலவழிகசலவழி பகுதிக்குச் கசன்று 
உதவி நாடவும்.

்ீகவழ கு�ிப்பிடப்படடுள்ை கபாருட்கள் இருநதால, சிவப்பு சிவப்பு 
கசலவழிகசலவழி பகுதிக்குச் கசன்று வசாதகை கசயயும் 
அதி்காரியிடம் கதரிவிக்்கவும்:
• வரிவிலக்குச் சலுக்க அலலது கபாருட வசகவ வரி 

விடுவிப்பு அைகவவிட அதி்கைாை வரிவிதிப்புக்குரிய 
அலலது வரி கசலுத்தப்பட வவண்டிய கபாருட்கள்; 

• ்கடடுப்படுத்தப்படட அலலது அனுைதியிலலாத 
கபாருட்கள்;  ைற்றும்/அலலது 

• தகடகசயயப்படட கபாருட்கள்.

தயவுகசயது ்கடடுப்படுத்தப்படட கபாருட்ககை அதன் 
இ�க்குைதி அனுைதிச் சீடடு அலலது சம்பநதப்படட 
அதி்காரி்கைின் அங்ீக்கரிக்்கப்படட சான்�ிதழுடன், 
அவவாறு ஏவதனும் இருநதால, ்காண்பிக்்கவும்.



சிஙகப்பூருககு சவைிவய 
தஙகியிருநத ககாலைம்

ஜிஎஸ்டி நிவகாரணம் 
வழஙகப்பட்ட 
சபகாருட்கைின் மதிப்பு

48 ைணிவநரம் ைற்றும் 
அதற்குவைல $500

48 ைணிவநரத்திற்கும் 
குக�வா்க $100

சபகாருள வசறவ வரி  
(ஜிஎஸ்டி)

சிங்கப்பூரில இ�க்குைதி கசயயப்படும் அகைத்துப் 
கபாருட்களும் கபாருள் வசகவ வரிக்கு (ஜிஎஸ்டி) 
உடபடடகவயாகும்.
நீங்கள் ஒரு பயணியா்க இருநது, ஆைால பின்வரும் 
நபரா்க இலகல என்�ால

1. ஒரு விைாைப் பணியாைர; அலலது
2. சிங்கப்பூர அரசாங்கத்தால வழங்கப்படட வவகல 

அனுைதி, வவகல நியைை அனுைதி, ைாணவர 
அனுைதி, சாரபாைர அனுைதி அலலது நீண்ட-்கால 
அனுைதிகய கவத்திருப்பவர.

புதிய கபாருட்கள், நிகைவுப் கபாருட்கள், பரிசுப் 
கபாருட்கள் ைற்றும் உணவு தயாரிப்பு்கள் (வபாகத 
தரக்கூடிய ைதுபாைங்கள் ைற்றும் புக்கயிகல, வைலும் 
விற்பகைக்்கா்க இ�க்குைதி கசயயப்படட கபாருட்ககைத் 
தவிரத்து) உங்கைின் தைிப்படட பயன்பாடடிற்்காை 
கபாருட்களுக்கும் ஜிஎஸ்டி நிவாரணம் ்கிகடக்கும். 
நிவாரணத்கதாக்க நீங்கள் எவவைவு நாட்கள் 
சிங்கப்பூருக்கு கவைிவய தங்கியிருநதீர்கள் என்பகதப் 
கபாறுத்து அகையும்:

உங்கள் ஜிஎஸ்டி நிவாரணத்கத தாண்டி வரி அகையும் கபாருட்கள் ைற்றும் வரத்த்க வநாக்்கங்களுக்்கா்க இ�க்குைதி கசயயப்படட 
கபாருட்களுக்கு நீங்கள் ஜிஎஸ்டி வரி கசலுத்தவவண்டும் என்பகதக் கு�ித்துக் க்காள்ளுங்கள். பயணி்கள் ்கடல்கடநது வாங்கிய கபாருட்கைின் பில ைற்றும் ரசீது்ககை, கசலுத்த வவண்டிய வரியின் ்கணக்்ீகடு ைற்றும் சரிபாரப்பு வதகவ்களுக்்கா்க் ்காண்பிக்்க வவண்டும். 



விருப்பத்வதர்வு சகாரகாய வறககள ஒயின் பீர்

A 0.25 லைிட்டர் 1 லைிட்டர் -

B 0.25 லைிட்டர் - 1 லைிட்டர்

C 0.25 லைிட்டர் - -

D - 1 லைிட்டர் -

E - - 1 லைிட்டர்

வரி-இலலைகா மதுபகானச சலுறக

பின்வரும் ைதுபாைங்களுக்கும் 
இநத விருப்பத்வதரவு்கள் 
கபாருநதும்:
பின்வருவை வபான்�,  
ஆவராக்்கியத்திற்்கா்க  
அருநதப்படும் ைதுபாைங்கள் 

• வயாவைஷு (ஒயின்)
• D.O.M (சாராய வக்க)
• சாம்சு (சாராய வக்க)

சகையலுக்்கா்க  
பயன்படுத்தப்படும் ைதுபாை 
வக்க்கள் ்ீகவழ

• கரஸ் ஒயின்
• குக்்கிங ஒயின் (ஒயின்)
• சாக்வ்க (ஒயின்)
• வசாஜு (சாராய வக்க)

வியாபாரத்திற்்கலலாத உங்கைின் 
தைிப்படட பயன்பாடடிற்்காை 
கபாருட்களுக்கு ைடடுவை வரி-
இலலா சலுக்க்கள் அலலது 
ஜிஎஸ்டி நிவாரணம் வழங்கப்படும் 
என்பகத தயவு கசயது ்கவைிக்்கவும். 
அப்கபாருட்ககை விற்பவதா அலலது 
தாைைைிப்பவதா குற்�ைாகும். 
வரத்த்க, வணி்க அலலது கதாழில 
சாரநத வநாக்்கங்களுக்்கா்க க்காண்டு 
வரப்படும் கபாருட்களுக்கும், 
பி� நபர்கைின் சாரபா்க எடுத்துச் 
கசலலப்படும் கபாருட்களுக்கும் 
வரியும் ஜிஎஸ்டியும் கசலுத்தப்பட 
வவண்டும் என்பதால, நீங்கள் 
வரியும் ஜிஎஸ்டியும் கசலுத்திய 
பின்ைவர இத்தக்கய கபாருட்ககை 
சிங்கப்பூருக்குள் க்காண்டு வர 
முடியும்.

விருப்பத்வதர்வு சகாரகாய வறககள ஒயின் பீர்

A 1 லைிட்டர் 1 லைிட்டர் -

B 1 லைிட்டர் - 1 லைிட்டர்

C - 1 லைிட்டர் 1 லைிட்டர்

D - 2 லைிட்டர்கள -

E - - 2 லைிட்டர்கள

பின்வரும் நிபநதகை்கள் அகைத்தும் பூரத்தி 
கசயயப்படடால, ைதுபாைங்களுக்்காை வரி-இலலா 
சலுக்ககயப் கப�ப் பயணி்களுக்கு உரிகையுள்ைது:

a) நீங்கள் 18 அலலது அதற்கு வைற்படட  
வயதுகடயவர;

b) நீங்கள் இஙகு வநது வசரவதற்கு முன்ைர 
சிங்கப்பூருக்கு கவைிவய 48 ைணிவநரம்  
அலலது அதற்கு வைல  
கசலவிடடுள்ைரீ்கள்.

c) நீங்கள் ைவலசியாவில இருநது  
வரவிலகல;

d) நீங்கள் க்காண்டு வரும் ைதுபாைம்  
உங்கள் கசாநதப் பயன்பாடடுக்்காைது; ைற்றும்

e) சிங்கப்பூருக்குள் ைதுபாைத்கத இ�க்குைதி 
கசயவதற்குத் தகடயிலகல.

ைதுபாைங்களுக்்காை வரி-இலலா சலுக்க ்ீகழ்க் 
கு�ிப்பிடப்படடுள்ை ஏவதனும் ஒன்�ின் அடிப்பகடயில 
பயணி்களுக்கு வழங்கப்படு்கி�து:

சான்�ைிக்்கப்படட விைாைப் பணியாைர்களுக்குக் ்ீகழ்க் 
கு�ிப்பிடப்படடுள்ைவற்�ின் அடிப்பகடயில ைதுபாைத்திற்கு 
வரி-இலலா சலுக்க வழங்கப்படு்கின்�து.



வரிவிதிப்புககுரிய சபகாருட்கள

சகாரகாய வறககள, ஒயின், 
பீர், ஏல, ஸ்சடகாட் மறறும் 
வபகார்ட்டர் உளைிட்ட வபகாறத 
தரும் மதுபகானஙகள

புறகயிறலைப் சபகாருட்கள, 
சிகசரட்டுகள வபகான்ைறவ 
(”” என்ை குைியீடு மறறும் 
சசஙகுத்துப் பட்றடயிடப்பட்டறவ 
உளபட) மறறும் சுருட்டுகள 
தரப்படுத்தப்பட்ட வபகவகஜிங 
வதறவகளுககு இணஙகியிருகக 
வவண்டும்

வமகாட்டகார் ஸ்பிரிட்ஸ், 
டீசல தயகாரிப்புகள மறறும் 
அழுத்தபட்ட இயறறக 
எரிவகாயு உளைிட்ட 
வமகாட்டகார் எரிசபகாருள

1 ஜூகல 2020 முதல நகடமுக�ப் 
படுத்தப்படடுள்ைவாறு, சிங்கப்பூருக்கு 
இ�க்குைதி கசயயப்படும், விற்்கப்படும், 
விற்பகைக்கு வழங்கப்படும் அலலது 
விநிவயா்கிக்்கப்படும் அகைத்து 
சி்ககரடடு்கள் ைற்றும் பி� புக்கயிகலப் 
கபாருட்களும் புதிய தரப்படுத்தப்படட 
வபக்வ்கஜிங (Standardised Packaging, SP) 
வதகவ்களுக்கு இணங்கியிருக்்க வவண்டும். 
நீங்கள் அகைத்துப் புக்கயிகலப் 
கபாருட்ககையும் (“SDPC” ைற்றும் 
கசஙகுத்துப் படகட கு�ியடீு்களுடன் 
உள்ை சி்ககரடடு்கள் உடபட) அ�ிவிக்்க 
வவண்டும், வைலும் புதிய தரப்படுத்தப்படட 
வபக்வ்கஜிங வதகவ்ககை நிக�வவற்றும் 
புக்கயிகலப் கபாருட்களுக்்காை 
வரி்ககையும் ஜிஎஸ்டிகயயும் கசலுத்த 
வவண்டும்.வரி-இலலா சலுக்ககய ைற்றும் 
ஜிஎஸ்டி நிவாரணத்கத ைீ�ிய கபாருட்ககை 
கவத்துக்காண்டு நீங்கள் பச்கச கசலவழியில 
கசலவது குற்�ைாகும்.

க்காள்ைைவில 0.5% -க்கு வைற்படட ைதுவலிகை க்காண்ட 
பாைங்கள் வரிவிதிப்புக்குரியகவ, எ.்கா. ஷான்டி, புடடியில 
அகடக்்கபடட ைதுபாைங்கள்



கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சபகாருட்கள

தறடசசயயப்பட்ட சபகாருட்கள

்கடடுப்படுத்தபடட கபாருட்கள் சிங்கப்பூரில இ�க்குைதி 
கசயயப்படும் முன்பு அதன் இ�க்குைதி அனுைதி சீடடு 
அலலது சம்பநதப்படட அதி்காரி்கைின் அங்ீக்கரிக்்கப்படட 
சான்�ிதகழ சிவப்பு கசலவழியில சுங்க அனுைதிக்்கா்க 
்காண்பிக்்க வவண்டும்.

கபாருட்கைின் படடியலில உள்ைடஙகுவை (ஆைால இகவ 
ைடடுவை வரம்பலல):

ஆயுதங்கள் ைற்றும் 
கவடிகபாருட்கள்

க்கவிலஙகு ைற்றும் 
க்கத்தடி்கள்

கதாகலத்கதாடரபு  
ைற்றும் வாகைாலி 
கதாடரபு சாதைங்கள்

ைருநது ைற்றும் 
ைருத்துவத்துக�  
சாரநத கபாருட்கள்

சீடிக்்கள், டிவிடிக்்கள், 
படச்சுருள்்கள் ைற்றும் 

வடீிவயா வ்கம்்கள்

விலஙகு்கள், ப�கவ்கள், 
ைீன்்கள், கசடி்கள் ைற்றும் 
அகவ சம்பநதப்படடகவ

சிங்கப்பூருக்குக் க்காண்டுவர அனுைதிக்்கப்படாத 
கபாருட்கைின் படடியலில உள்ைடஙகுவை (ஆைால  
இகவ ைடடுவை வரம்பலல):

அரசுக்கு எதிராை ைற்றும் 
துவரா்கம் இகழக்்ககூடிய 

கபாருட்கள்

பிஸ்டல அலலது ரிவாலவர 
வடிவில உள்ை சி்ககரட 

கலடடர்கள்

ஆபத்தாை ்காடடு விலங்கிைங்கள் 
ைற்றும் அவற்�ின் துகண 

விகைகபாருட்கள்

ஆபாசைாை ்கடடுகர்கள், 
கவைியடீு்கள், வடீிவயா 

வடப்பு்கள்/டிஸ்க்கு்கள் ைற்றும் 
கைன்கபாருட்கள்

பதிப்புரிகை கபற்� பிரசுரங்கைின் 
ைறுஉற்பத்தி, வடீிவயா வடப்பு்கள், 

வடீிவயா தடடு்கள், வலசர 
தடடு்கள், கரக்்காரடு்கள் அலலது 

வ்கஸடடு்கள்

கைலலும் புக்கயிகல ைற்றும் 
புக்கயிகல இலலாத சிஷா 

ைற்றும் ைின்-சி்ககரடடு்கள் வபான்� 
ஏவதனும் ைடடுபடுத்தப்படட 
புக்கயிகலப் கபாருட்கள் 

சூயிங்கம் படடாசு வக்க்கள் ்கடடுப்படுத்தப்படட ைற்றும் 
ைவைாவியல ைருநது்கள்



கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சபகாருட்கள

வரி சசலுத்துதல

்ீகவழ கு�ிப்பிடடுள்ை கபாருட்ககைக் க்காண்டுவர 
சுங்கதுக�யின் அனுைதி அவசியம்: 

• 0.4 ்கிவலாவிற்கு அதி்கைாை SP-இணக்்கைாை சி்ககரட 
ைற்றும் இதர புக்கயிகலப் கபாருட்கள்; 

• 10 லிடடருக்கும் வைற்படட ைதுபாைப் கபாருட்கள்; 

• 10 லிடடருக்கும் வைற்படட வைாடடார எரிகபாருள் - 
வைாடடார வண்டியின் உபரி க்காள்்கலைில;

• 0.5 ்கிவலாவுக்கும் வைற்படட சுயபயன்பாடடிற்்காை 
விகலயுயரநத உவலா்கங்கள்;

• வணி்கம், வரத்த்கம் அலலது கதாழில 
வநாக்்கங்களுக்்கா்கக் க்காண்டு வரக்கூடிய, கபாருள் 
வசகவ வரி (ஜிஎஸ்டி) $300 –ஐத் தாண்டு்கின்� 
கபாருட்கள்; அலலது

• $400 –க்கு வைல ைதிப்புள்ை வணி்க ைாதிரி்கைா்க 
கு�ிக்்கப்படட கபாருட்கள் (ைதுபாைம் ைற்றும் 
புக்கயிகல தவிர).

வரி (duties) ைற்றும் கபாருள் வசகவ வரி (GST) இவற்க� 
்ீகழ்க்்கண்ட முக�்கைில கசலுத்தலாம்:

• Customs@SG இகணயத்தைம்
• சிங்கப்பூர சுங்கத்துக� வரி கசலுத்தும் அலுவல்கம்

Customs@SG இறணயத்தைப் பயன்பகாடு
நீங்கள் வருவகத முன்ை�ிவிப்பு கசயவதற்கும், 
சிங்கப்பூருக்கு வருவதற்கு முன்ைவர வரி ைற்றும்/அலலது 
கபாருள் வசகவ வரிகய  (GST) கசலுத்துவதற்கும்  
Customs@SG இகணயதைப் பயன்பாடு அனுைதிக்கும். 

இநத இகணயத்தைப் பயன்பாடு, கசலுத்த வவண்டிய வரி 
ைற்றும்/அலலது கபாருள் வசகவ வரிகயக் ்கணக்்கிடும், 
வைலும் நீங்கள் ைின்-இரசீகத உங்கள் க்கப்வபசியில 
வரி கசலுத்தியதற்்காை ஆதாரைா்கச் வசைித்து 
கவத்துக்க்காள்ைலாம். நாடடிற்குள் வநதவுடன் பச்கச 
கசலவழிக்கு வநரா்கச் கசலலலாம்.

நீங்கள் Customs@SG இகணயத்தைப்  
பயன்பாடகட விகரவு த்கவல கு�ியடீு (QR)  
மூலைா்கவவா அலலது https://go.gov.sg/ 
customs-sg -என்� இகணயப்பக்்கத்தின்  
மூலைா்கவவா அணு்கலாம்.

வைலும் விவரங்களுக்கு, https://go.gov.sg/customssgapp 
என்� எங்கள் இகணயத்தைத்திற்குச் கசலலலாம்.



முககியக குைிப்புகள

1. ைற்�வருக்்கா்க தகடகசயயப்படட, ்கடடுப்படுத்திய, 
அனுைதிக்்கப்படாத வரிக்குடபடட கபாருட்ககை 
கவத்திருநதால நீங்கள் கபாறுப்பாவரீ்கள்.

2. உண்கையாை முழுகையாை அ�ிவிப்கப 
கசயயவவண்டும், தவ�ாை அ�ிவிப்கப 
கதரியப்படுத்திைால $10,000 வகர அபராதம் 
வசூலிக்்கப்படும்

3. சடடத்தின் ்ீகழ், நீங்கள் உங்கள் பயணப்கபாதிகய 
வசாதகைக்கு உடபடுத்த வவண்டும் ைற்றும் 
அதில உள்ைடங்கியவற்க� கவைியில எடுத்துக் 
்காடடுவதற்கும், ைீண்டும் உள்வை கவப்பதற்கும் 
நீங்கவை கபாறுப்பு.

4. சிங்கப்பூரில வபாகதகபாருள் ்கடத்துவது ்கடுகையாை 
குற்�ைாகும், இக்குற்�த்கதச் கசயபவர்களுக்கு சிங்கப்பூர 
சடடங்கைின்படி ைரண தண்டகை விதிக்்கப்படும்.

முகககால வடஙக விதிமுறைகள

SINGAPORE 
VEHICLES  

PLEASE TOP UP 
TO 3/4 TANK

3/4 வடஙக் 
நிரப்பவிலகலகயைில அது 
குற்�ைாகும். இக்குற்�த்கத 
கசயபவர்களுக்கு $500 வகர 
அபராதம் விதிக்்கப்படலாம் 
அலலது நீதிைன்�த்தில 
வழக்குத் கதாடரப்படலாம். 
இக்குற்�த்கத கசயபவர்கள் 
தங்கள் பயணத்கதத் கதாடர 
விரும்பிைால, அவர்கள் 
எரிகபாருகை நிரப்ப திரும்பிச் 
கசலலவும் வவண்டியிருக்கும்.

சிங்கப்பூரில பதிவுகசயயப்படட அகைத்து வா்கைங்களும் 
நில வசாதகைச்சாவடி்கள் வழியா்கச் சிங்கப்பூகர 
விடடு கவைிவயறும்வபாது குக�நதபடச அைவுக்கு 
வைாடடார வா்கை எரிகபாருகை நிரப்பப்படடிருக்்க 
வவண்டும் (குக�நதபடசம் கதாடடியின் முக்்காற்பஙகு 
அைவு) என்பகத நிகைவில க்காள்்க. இநத விதியாைது 
கபடவரால, டீசல ைற்றும்/அலலது அழுத்தப்படட இயற்க்க 
எரிவாயுவில ஓடு்கின்� ்கலப்பிை வா்கைங்கள் உள்பட 
எலலா வா்கைங்களுக்கும் கபாருநதும்.



சுறறுலைகாப்பயணிககு ஜிஎஸ்டிறயத் திருப்பித்தரும் 
திட்டத்தின் கீழ் (TRS) நான் ஜிஎஸ்டி-கயத் திரும்பப்  
கபறுவதற்கு எைக்குத் தகுதி உள்ைதா

சிங்கப்பூருக்்காை ஒரு வருக்கயாைரா்க, நீங்கள் 
பின்வரும் நிபநதகை்களுக்கு உடபடடு TRS-ல பஙவ்கற்கும் 
விற்பகையாைர்கைிடைிருநது கபாருட்கள் வாங்கிைால 
ஜிஎஸ்டி-ஐ திரும்பப் கப�லாம் -

• கபாருள் வாஙகும்வபாது உங்களுக்கு 16 வயது அலலது 
அதற்கு வைலிருக்்க வவண்டும்;

• நீங்கள் சிங்கப்பூரர அலலது சிங்கப்பூர நிரநதரவாசியா்க 
இருக்்கக்கூடாது;

• சிங்கப்பூகர விடடுகசலலும் விைாைக் குழு 
உறுப்பிைரா்க இருக்்கக் கூடாது; ைற்றுை்

• நீங்கள் பின்வரும் வவகையில ஒரு ”கு�ிப்பிடப்படட 
நபரா்க” இருக்்கக் கூடாது -
i) வாஙகும் வததி;
ii) வாங்கிய வததியிலிருநது 3 ைாதத்திற்கு முன்பு 

எவதனும் வநரத்தில; அலலது
iii) விைாை நிகலயத்தில வரிகயத் திருப்பித் தருைாறு 

வ்கடகும் வததி அன்று

கு�ிப்பு: நீங்கள் ஒரு “கு�ிப்பிடப்படட நபர“, ைற்றும்

A. உங்கைிடம் -

i) ைைிதவை அகைச்சின் வவகல அனுைதிச்சீடடு 
இருநதால (எ.்கா. வவகல அனுைதிச்சீடடு, 
பயிற்சி வவகல அனுைதிச்சீடடு, S-அனுைதிச்சீடடு, 
வவகலநியைை அனுைதிச்சீடடு, பயிற்சி 
வவகலநியைை அனுைதிச்சீடடு, தைிப்பயைாக்்கம் 
கசயயப்படட வவகலநியைை அனுைதிச்சீடடு, 
நுகழவு அனுைதிச்சீடடு, வவகல விடுமுக� 
அனுைதிச்சீடடு, இதர வவகல அனுைதிச்சீடடு 
ைற்றும் அனுைதிக் ்கடிதம்);

ii) சாரபாைர அனுைதிச்சீடடு;

iii) நீண்ட்கால வருக்க அனுைதிச்சீடடு ைற்றும் கூடுதல 
நீண்ட்கால வருக்க அனுைதிச்சீடடு;  அலலது

iv) ைாணவர அனுைதிச்சீடடு;  அலலது

B. சிங்கப்பூரில வசிப்பவர ைற்றும் பின்வரும் ்காரணத்தால 
கவைியு�வுத்துக� அகைச்ச்கத்தின் அகடயாை 
அடகட கவத்திருப்பவர எைில்
i) தூதர, தூதர்க அலுவலர, அதி்காரி, நிரவா்கம், 

கதாழிலநுடபம், வசகவத்துக�ப் பணியாைர 
அலலது தூதர்கம், உயர ஆகணயம், சிங்கப்பூர 
தூதர்கத்தில பணிபுரிபவர.

ii) சரவவதச அகைப்கப சாரநதவர, சிங்கப்பூரின் 
பிரதிநிதித்துவ அலுவல்கம் ைற்றும்  
வரத்த்க அலுவல்கத்தில  
பணிபுரிபவர; அலலது

iii) வைவல B(i) and B(ii) –இல  
கு�ிப்பிடப்படடவரின் ்கணவர, 
ைகைவி அலலது குழநகத.

திருப்புத்-
 

கதாக
்க



திருப்புத்கதாக்க ்கிகடக்்க என்ை தகுதி வவண்டும்? 
வைவல கு�ிப்பிடப்படட சுற்றுலா பயணியின் தகுதி்கள் 
ைடடுைலலாைல நீங்கள் இவற்க�யும் உறுதிகசயய 
வவண்டும் -

• $100 கசலவழித்திருக்்க வவண்டும் (ஜிஎஸ்டி 
உடபட). ஒவர ஜிஎஸ்டி எண் ைற்றும் ்ககட்கைில 
வாங்கிய 3 அவத-நாள் ்கடடணப்படடி்கள்/ இரசீது்கள் 
இநதக் குக�நதபடச க்காள்முதல கதாக்கயில 
உள்ைடங்கியிருக்்கலாம்;

• TRS பதிவு்கள் ைற்றும் eTRS -இல பஙகுகபறும் வணி்கர

• உங்களுக்்காை பரிவரத்தகை ைற்றும் உங்கள் 
்கடவுச்சீடடிற்குப் பரிவரத்தகை இகணக்்கப்படடிருத்தல; 

• ஜிஎஸ்டி திருப்புத்கதாக்க அனுைதி ்கிகடத்த 12 
ைணிவநரத்தில சிங்கப்பூகர விடடு கபாருட்களுடன் 
கவைிவயறுவது



ஜிஎஸ்டி திருப்புத்சதகாறகறய எவவகாறு சபறுவது

உங்கைிடம் வசாதகை கசயயக்கூடிய கபாருட்கள் 
இருநதால: கபாருட்ககை வசாதகைக்கு உடபடுத்துவதற்கு 
முன்பா்க நீங்கள் எலக்டராைிக் டடூரிஸ்ட ரிஃபண்ட திடடம் 

(eTRS) மூலம் டிபாச்சர கசக்-இன் ஹாலில உள்ை சுயஉதவி 
வசகவக் ்கணிைியில (பு�ப்பாடு குடிவரவுக்கு முன்பு) 
ஜிஎஸ்டி திருப்புத்கதாக்கக்்கா்க விண்ணப்பிக்்கவவண்டும்.

உங்கைிடம் க்கயில க்காண்டுகசலலும் கபாருட்கள் 
இருநதால: கபாருட்ககை வசாதகைக்கு உடபடுத்துவதற்கு 
முன்பா்க நீங்கள் எலக்டராைிக் டரூரிஸ்ட ரிஃபண்ட 
திடடம் (eTRS) மூலம் டிபாச்சர கசக்-இன் ஹாலில உள்ை 
சுயஉதவி வசகவக் ்கணிைியில (பு�ப்பாடு குடிவரவுக்கு 
முன்பு) உங்கள் ஜிஎஸ்டி திருப்புத்கதாக்கக்்கா்க 
விண்ணப்பிக்்க வவண்டும்.

eTRS சுயஉதவி வசகவக் ்கணிைியில உங்கள் 
்கடவுச்சீடகட ஸ்வ்கன் கசயது ்கடவுச்சீடடுடன் 
இகணக்்கப்படடிருக்கும் உங்கைின் eTRS 
பரிவரத்தகை்ககை ைீடகடடுக்்க வவண்டும்.

வசகவக் ்கணிைியில அ�ிவிக்்கப்படடால, வசாதகைக்்கா்க 
உங்கள் கபாருட்ககை சுங்கத்துக� பரிவசாதகை வசகவ 
மு்கப்பில, ்ீகழ்்காணும் கபாருட்ககை வநரில கசன்று 
்காண்பிக்்க வவண்டும்:

1) நீங்கள் வாங்கிய கபாருட்கள்;

2) வணி்கர க்காடுத்த அசல ்கடடணப்படடி/ரசீது, விகல, 
கபாருட்கைின் விைக்்கம், வரிகச எண்; ைற்றும்

3) அசல ்கடவுச்சீடடு ைற்றும் 
 வபாரடிங பாஸ்/விைாை 
 நுகழவுச்சீடடு.

வைற்்கண்ட எநத 
விதி்கள் ைற்றும் 
நிபநதகை்ககையும் நீங்கள் 
பூரத்திகசயயத் தவ�ிைால, 
சிங்கப்பூர சுங்கத்துக� 
உங்கள் பணத்கதத் திருப்பி 
தராது என்பகத ்கவைத்தில 
க்காள்ைவும்.

ஜிஎஸ்டி திருப்புத்சதகாறக



 வசதிகள அறமநதுளை இடஙகள

ஜிஎஸ்டி ரிஃபண்ட வசதி்கள் அகைநதிருக்கும் இடங்கள்:

• சாங்கி சரவவதச விைாை நிகலயம் (அகைத்து 
கடரைிைல்கள், ஜூவல உள்பட)

- டிபாச்சர ஹால (இைிக்வரஷன் க்ைியரன்ஸிற்கு 
முன்பு), வசாதகை கசயயப்படட கபாருட்கள்; 
ைற்றும்

- டிபாச்சர டரான்ஸிட பகுதி (இைிக்வரஷன் 
க்ைியரன்ஸிற்கு பின்பு), க்கயில எடுத்துச் 
கசலலும் கபாருட்கள்.

• கசலீடடார விைாை நிகலயம் (இைிக்வரஷன் வரம்பு 
& கசக்பாயிண்டஸ் அத்தாரிடடி (ICA) –க்கு ்ீகவழ 
இருப்பது)

ஞகாபகத்தில சககாளை 
வவண்டியறவ

உங்கள் கபாருட்ககை ஆராயநது, 
உங்கள் வ்காரிக்க்க்ககைச் 
சரிபாரக்்க சிங்கப்பூர சுங்கத்துக�க்கு 
அலலது ICA-க்குப் வபாதிய வநரம் 
அைிக்கும் விதத்தில, நீங்கள் 
கு�ிப்பிடட வநரத்திற்கு முன்வப 
விைாை நிகலயத்திற்கு வருவகத 
உறுதிப்படுத்திக் க்காள்ைவும். 



முககிய குைிப்புகள

அறனத்து ரிிஃபண்டுகளும் (பணம் அலலைது 
பணமிலலைகாதறவ) கவைகாபல வடகஸ் ிஃப்ரீ பிறரவவட் 
லைிமிசடட் (சசன்ட்ரல ரிிஃபண்ட் கவுண்டர் ஆபவரட்டர் 
மூலைமகாக அஙகீகரிககப்பட்டது) என்ை நிறுவனத்தகால 
சசயலபடுத்தப்படுகின்ைன, இறவ சிஙகப்பூர் கஸ்டம்ஸ் 
மூலைமகாக சசயலபடுத்தப்படுவதிலறலை.
உங்கைிடம் ஒப்புதல அைிக்்கப்படட ரிஃபண்ட விபரங்கள் கதாடரபாை 
வ்கள்வி்களுக்கு தயவுகசயது ்ீகவழ இருக்கும் மு்கவரியில கதாடரபு 
க்காள்ைவும்:
Global Tax Free Pte Ltd
கதாகலவபசி:  (+65) 6513 3756 (வாரநாட்கைில ்காகல 9:00 ைணியில 

இருநது ைாகல 6:00 ைணி வகர)
   (+65) 6546 5074 (வார நாட்கைில ைாகல 6:00 ைணிக்கு 

பி�கு ைற்றும் கபாது விடுமுக� நாட்கள்)
ைின்ைஞசல: crc.helpdesk@global-taxfree.com
இகணயத்தைம்: touristrefund.sg

பின்வருபகவ்களுக்கு ரிஃபண்ட அனுைதி இலகல:
(a) வசகவ்கள் (அதாவது வாடக்க ்கார, கபாழுது வபாக்கு, உலர 

சலகவ வபான்�கவ);
(b) சிங்கப்பூரில முழுகையா்க அலலது பகுதி வாரியா்க 

பயன்படுத்தப்படட கபாருட்கள்;
(c) வியாபாரம் அலலது வணி்க வநாக்்கத்திற்்கா்க வாங்கப்படட 

கபாருட்கள்;
(d) ஏற்றுைதி கசயயப்படும் கபாருட்கள்;
(e) வஹாடடல, விடுதி, வபாரடிங வடீு அலலது இகதப்வபான்� பி� 

குடியிருப்பு்கைில தஙகுதல; ைற்றும்
(f) ஆயவிற்கு கபாருட்ககை க்காடுக்்காைல இருத்தல

பின்வரும் கசயல்ககை கசயதால அதற்கு ்கடுகையாை தண்டகை 
உண்டு என்பகத நிகைவில க்காள்ளுங்கள், இதற்கு அபராதமும் 
ைற்றும் சிக�த்தண்டகையும் கூட உண்டு:

• சிங்கப்பூர சுங்கத்துக�யில ரிஃபண்ட விண்ணப்பத்தில ஏவதனும் 
தவ�ாை அ�ிவிப்கப க்காடுப்பது; ைற்றும்

• ரிஃபண்ட விண்ணப்பைாைது அங்ீக்கரிக்்கப்படட பி�கு, 
டிபாச்சர கசக்-இன் ஹால / டரான்ஸிட பகுதியில இருக்கும் 
கபாருட்ககை எடுத்தல அலலது கபாருட்ககை வவறு யாராவது 
ஒருவரிடம் க்காடுத்தல வபான்�கவ.

சுற்றுலா பயணி்களுக்்காை ரிஃபண்ட திடடத்திகை பற்�ி வைலும் 
த்கவல்களுக்கு, தயவு கசயது பின்வரும் மு்கவரியில கதாடரபு 
க்காள்ைவும்:

Inland Revenue Authority of Singapore

கதாகலவபசி: (+65) 6356 8633

ைின்ைஞசல: gst@iras.gov.sg

இகணயத்தைம்: www.iras.gov.sg

அகைத்துத் தரப்பிைருக்கு இகடவய பரஸ்பர ைரியாகத  
இருக்்க வவண்டும்.

உஙகளுறடய உரிறமகள

எங்களுகடய அதி்காரி்கள் உங்கைிடம் பணிவன்புடனும், 
பாரபடசைின்�ியும், வநரகையா்கவும் நடநது க்காள்ை வவண்டும் எை, 
ஒரு பயணியா்க நீங்கள் எதிரபாரப்பதற்கு உங்களுக்கு உரிகையுள்ைது.

எஙகளுறடய உரிறமகளகபாது ைக்்கைின் ஒத்துகழப்பு ைற்றும் 
ஆதரவவாடு எங்களுகடய அதி்காரி்கள் தங்களுகடய பணிகயச் 

கசயய வவண்டும் என்று எதிரபாரக்்கப்படு்கி�து.

உங்களுகடய ்கைிவாை புரிநதுணரகவ நாங்கள் எதிரபாரக்்கிவ�ாம். 



இநத த்கவல சிற்வ�டு ஒரு வழி்காடடி ைடடுவை, 
வைலும் இதில சுங்கத்துக�யின் நகடமுக�்கள் ைற்றும் 
வதகவ்கள் பற்�ிய முழுகையாை படடியல இலகல. 
வைலும் விபரங்களுக்கு, www.customs.gov.sg என்� 
எங்கைின் இகணயத்தைத்கதப் பாரகவயிடவும். 

இதற்கு ைாற்�ா்க, ்ீகவழ க்காடுக்்கப்படடுள்ை 
QR கு�ியடீகட பயன்படுத்தியும் எங்கைின் 

இகணயத்தைத்கத அணு்கலாம்.

அக்வடாபர 2022 –எண்படி துலலியைாை த்கவல

சிஙகப்பூர் சுஙகத்துறை

வாடிக்க்கயாைர வசகவ  
நிகலயத்தின் எண்: (+65) 6355 2000

ைின்ைஞசல: customs_feedback@customs.gov.sg

மு்கவரி: 55 Newton Road,  Revenue House,  
 Singapore 307987


