
பபொருளொதொர சேவைக் கட்டண ைிபரத்திரட்டு 

Return of Economic Service Charge

ைொி மதிப்பீட்டொண்டு / YEAR OF ASSESSMENT : 2019/2020 

Taxpayer Identification Number (TIN) 

முகைொி/Address 

வழங்கப்பட்ட திகதி /Date of Issue: சமர்ப்பிக்க வவண்டிய இறுதி நாள் / Due Date: < 20.04.2020 > 

2006 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்க பபொருளொதொர சேவைக் கட்டணச் ேட்டத்தின் 7 ஆம் பிொிைின் கீழொன அறிைித்தல்  / Notice under Section 7 of the Economic Service Charge Act. No. 13 of  2006 

இவ் விபரத்திரட்டினை 2020 ஏப்பிரல் 20 ஆம் திகதி அல்லது அதற்கு முன்ைர் இந்த அலுவலகத்துக்கு கினடக்கக்கூடியவாறு அனுப்பி னவத்தல் வவண்டும். 

You are required to complete this Return and submit it to this office on or before the 20th day of April 2020. 

பேயற்பொட்டு குறியீடு (ைியொபொரத்தின் தன்வம சைறுபட்டொல் குறிப்பிடவும்) / Activity Code (Please indicate, if the 
nature of business has been changed) 

   பகுதி  I - பபொருளொதொர சேவைக் கட்டணப் புரள்வின்  விபரங்கள் / Part I – Turnover Breakup for Economic Service Charge

புரள்வு ைவக 

Type of Turnover 

கொலப்பகுதி /  Period 
2019.06.30 முடிைவடந்த கொலொண்டு 

/ Quarter ended 30.06.2019 

LKR 

2019.09.30 முடிைவடந்த கொலொண்டு 

/ Quarter ended 30.09.2019 
LKR 

2019.12.31 முடிைவடந்த கொலொண்டு 

/ Quarter ended 31.12.2019 
LKR 

2020.03.31 முடிைவடந்த கொலொண்டு 

/ Quarter ended 31.03.2020 
LKR 

A 

பபற்சறொல் டீேல் மற்றும் 

மண்பணண்பணய் 

மூலமொன புரள்வு/  

Relevant Turnover 
from the sale of Petrol 
Diesel and Kerosene 

101 102 103 104 

B 

ைர்த்தமொன அறிைித்தலின் 

கீழொன புரள்வு 

Turnover under 
Gazette Notification 
*1

201 202 203 204 

C 

பபொருள்கள் மற்றும் 

சேவைகள் மூலமொன 

புரள்வு/ Relevant 
Turnover from Export 
of Goods and Services 

211 212 213 214 

D 

ஏனைய விற்பனைகள் 

மூலமாை புரள்வு/ 

Relevant Turnover 
from other Sales 

301 302 303 304 

W 

விலக்களிக்கப்பட்ட 

புரள்வு/ Exempt 

Turnover     

401 402 403 404 

X 

பமொத்தப் புரள்வு/  
Total Turnover  
(A+ B + C + D + W) 

501 502 503 504 

Y 

உரிய மமாத்தப் 

புறள்வு/Total Relevant 

Turnover 

(A+B+C+D)

601 602 603 604 

*1 2017 ஆம் ஆண்டின் 2036/23  ஆம்  இலக்க ைர்த்தமொனி அறிைித்தலின் கீழ் ைரும் புரள்வு( தயவுபேய்து ைழிகொட்டிவயப் பொர்க்கவும் )/ Turnover comes under Gazette 

Notification No. 2036/23 of 2017 (Please refer the guide)       

பகுதி II ைரிக் கணிப்பீடு / Part II Tax Computation 

P 

ஏற்றுமதி புரள்வு தவிர்ந்த 

ஏனையவற்றின் மீதாை 

மபா.வச.க. / ESC on 

Other than Export 

Turnover*2 

701 702 703 704 

Q 
ஏற்றுமதி மீதாை 

மபா.வச.க. / ESC on 

Exports *3  

711 712 713 714 

R 
மமாத்த மபா.வச.க 

மபாறுப்பு  Total ESC 

Liability  =(P) + Q) 

721 722 723 724 

*2 ஏற்றுமதி புரள்வு தவிர்ந்த ஏவையைற்றின் மீதொை புரள்வு P) : பமொத்த புரள்வு (Y)>= மில்லியன்12.5 எனில், பேலுத்தப்படற்பொலதொன பபொ.சே.க. ={(A/10)+B+D} * 0.5% ; (Y) <  மில்லியன் 12.5 

எனில், பேலுத்தப்படற்பொலதொன பபொ.சே.க =( B ) * 0.5% 
   ESC on Other than Export Turnover (P): If, Total Relevant Turnover (Y)>=12.5M, ESC Payable = {(A/10) +B+D} *0.5%;   If, (Y) <12.5M, ESC Payable = (B)* 0.5% 

*3 ஏற்றுமதி மீதொை பபொ.சே.க. (Q): பமொத்த புரள்வு  (Y)>= மில்லியன்12.5 எனில், ஏற்றுமதிகளுக்கு பேலுத்தப்படற்பொலதொை பபொ.சே.க =(C) * 0.25%  

   ESC on Exports (Q): If, Total Relevant Turnover (Y)>=12.5M, ESC Payable for Exports =(C) * 0.25% 

Form No. -  Asmt_ESC_20 

For Office Use 

DLN 

Date 

மா
திா
ிகள்



பகுதி III – பபொருளொதொர சேவைக் கட்டண ைரவுகள் / Part III - Economic Service Charge Credits 
2019.06.30 முடிைவடந்த 

கொலொண்டு / Quarter ended 

30.06.2019 

LKR 

2019.09.30 முடிைவடந்த கொலொண்டு 

/ Quarter ended 30.09.2019

LKR 

2019.12.31 முடிைவடந்த கொலொண்டு 

/ Quarter ended 31.12.2019

LKR 

2020.03.31 முடிைவடந்த கொலொண்டு 

/ Quarter ended 31.03.2020

LKR 

மபாருட்களின் இறக்குமதி 

மீது சுங்கத்திற்கு மசலுத்திய 

மபா.வச.க./  

Total ESC paid at Customs 
on Importation of Goods 

801 802 803 804 

பகுதி IV – பேலுத்தப்படற்பொலதொை பபொ.சே.க. /  Part IV– ESC Payable

பேலுத்தப்படற்பொலதொை 

பபொ.சே.க./  ESC Payable 

901 (721-801) 902 (722-802) 903 (723-803) 904 (724-804) 

பகுதி V – மசலுத்தப்பட்ட மபா.வச.க. / Part V –  ESC Paid 

மபா.வச.க. காலாண்டு 

மகாடுப்பைவுகள் /ESC 

Quarterly Payments 

910 920 930 940 

பகுதி VI - பேலுத்தப்படற்பொலதொை மீதி பபொ.சே.க. /  Part VI – Balance ESC Payable

பேலுத்தப்படற்பொலதொை மீதி 

பபொ.சே.க. / ESC Balance 

Payable 

960 (901-910) 970 (902-920) 980 (903-930) 990 (904-940) 

பைளிப்படுத்தல்/ Declaration 
இந்த விபரத்திரட்டில் என்ைால் தரப்படுள்ள அனைத்து விபரங்களுைம் நாைறிந்த வனரயிலும் நம்பிக்னகயின் அடிப்பனடயிலும் உண்னமயாைனவ எைவும் 

சரியாைனவ எைவும் இத்தால் மவளிப்படுத்துகின்வறன்.  பினழயாை அல்லது மபாய்யாை தகவல்கனள வழங்குவது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். / Declare to the 
best of my knowledge and belief that all particulars furnished in this return are true and correct and I am aware that making an incorrect or false statement or 
giving false information is an offence. 

பகுதி (அ) / Part (A) 

பகுதி (ஆ) /  Part (B) 

குறிப்பு:- விபரத்திரட்டினை பூரணப்படுத்துவதற்காை வழிகாட்டல்கள் உள்நாட்டு இனறவரி  இனணயத்தளத்தில் காணப்படுகின்றது. Note : Guidelines for filling returns will 
also be available in Inland Revenue website. (http://www.ird.gov.lk/en/Downloads/SitePages/Forms.aspx?menuid=1603 )  
உரிய திகதிக்குக பின்ைராை மசலுத்தல்கள் அல்லது விபரத்திரட்டினை சமர்ப்பிக்கானம என்பனவ தண்டங்களுக்கு உட்படுத்தப்படும் / Payments made after the due date or 
non-submission of Return will be subject to penalties. 
2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நொட்டு இவறைொிச் ேட்டத்துடன் சேர்த்து ைொேிக்கப்பட சைண்டிய 2006 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்க பபொருளொதொரச் சேவைக் கட்டணச் 

ேட்டத்தின் 07 ஆம் மற்றும் 11 ஆம் பிொிைின் கீழ் உள்நொட்டு இவறைொி ஆவணயொளர் நொயகத்தினொல் குறித்துவரக்கப்பட்ட பேய்யப்பட்ட படிைம்/  Form specified by the 

Commissioner General of Inland Revenue under Section 07 & Section 11 of the Economic Service Charge Act No. 13 of 2006; read with the Inland Revenue Act No. 24 of 2017. 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட கணக்காளர் /வவறு எவவரனும்

அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆளின் முழுப் மபயர் / Full Name of the 
Approved Accountant/ Any other authorized person 

பதவிப் மபயர் /  Designation 

வதசிய அனடயாள அட்னட இல./ National Identity Card Number 

வ.அ.இ / TIN 

மதானலவபசி இலக்கம்/ Telephone Number 

னகயடக்க மதானலவபசி/ Mobile 

மின்ைஞ்சல் /  E-Mail 

னகமயாப்பம்/ Signature 

உத்திவயாகபூர்வ முத்தினர

திகதி/  Date D D M M Y Y Y Y 

மவளிப்படுத்துைரின்  முழுப்மபயர் / Full Name of the Declarant 

பதவிப் மபயர் /  Designation 

வதசிய அனடயாள அட்னட இல. / National Identity Card Number

மதானலவபசி இலக்கம்/ Telephone Number 

னகயடக்க மதானலவபசி/ Mobile 

மின்ைஞ்சல் /  E-Mail 

மவளிப்படுத்துநரின்  னகமயாப்பம்/  Declarant Signature 

உத்திவயாகபூர்வ முத்தினர

திகதி/  Date D D M M Y Y Y Y 

மா
திா
ிகள்




