
 

 

 

 

 

 

சமூக பாதுகாப்பு உதவுததாகக அறவீடு 

வரியிடற்பாலதான காலாண்டின் முடிவு: D D M M Y Y 
 காலப்பகுதிக் குறியீடு:     

 

வரிதசலுத்துநர் அகையாள இலக்கம்(TIN)          

 

செயற்பாட்டு குறியீடு (வியாபாரத்தின் இயல்பு மாற்றமகைந்திருப்பின் குறிப்பிைவும்)       
 

 முகவரி 

 

                                                                                                
பகுதி 01: புரள்வின் மாதாந்த விபரம்  

துகற 
புரள்வு 

தமாத்தம் 
மாதம் 1 மாதம் 2 மாதம் 3 

ச.பா.உ.அ இற்கு தபாறுப்புகைய 

புரள்வு 
ரூபா சதம் ரூபா சதம் ரூபா சதம் ரூபா சதம் 

உற்பத்தி         

செவவகள்         

ச ாத்த /சில்லவை விற்பவன         

விநிசயாகத்தர்         

நிதிச் செவவகள்         

சவறு சபாறுப்புகள்         

விலக்களிக்கப்பட்ை/தபாறுப்பற்ற புரள்வு 

விலக்களிக்கப்பட்ட சபாருட்கள்         

விலக்களிக்கப்பட்ட செவவகள்         

ஏவனய சபாறுப்பற்ைவவ         
 

 

பகுதி 02: வரி கணிப்பீடு 
 

துகற   புரள்வு %*  தபாறுப்புகைய புரள்வு %  வரிப்தபாறுப்பு 

  ரூபா சதம்   ரூபா சதம்   ரூபா சதம் 

உற்பத்தி A   85 A1   2.5 A2   

செவவகள் B   100 B1   2.5 B2   

ச ாத்த/ சில்லவை விற்பவன C   50 C1   2.5 C2   

விநிசயாகத்தர் D   25 D1   2.5 D2   

நிதிச் செவவகள்**  E   100 E1   2.5 E2   

ஏவனய சபாறுப்புவடயவவ F    F1    F2   

Total /  தமாத்தம் G    G1    G2   

*
 
ெ.பா.உ. அைவீட்டிற்கு சபாறுப்புவடய %  

** 2002 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க தபறுமதி சசர் வரிச் சட்ைத்தின் 25இ ஆம் பிரிவின் கீழ் பிரசுரிக்கப்பட்ை வர்த்தமான அறிவித்தலில் குறிப்பிைப்பட்டுளள சாற்றப்பைத்தக்க முகறகமகயப் 

பிரசயாகித்து கணிக்கப்பட்ை, நிதிச் சசகவக்கு சாற்றப்பைத்தக்க தபறுமதி சசர்ப்பு. 

 

 

 

 

 

 

 

 

வழங்கப்பட்ை திகதி :  சமர்ப்பிக்கப்பை சவண்டிய திகதி : 

படிவ இலக்கம் - SSCL_20(T) 
 

 



 

பகுதி 03: தமாத்த வரி வரவுகள் (இ.ரூபா) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

தசலுத்தப்பைற்பாலதான வரி மீதி   { (G2>N) ஆயின் (G2-N) ஆகும், இல்கல எனில் 0}                                                           O   
 

அடுத்த காலாண்டுக்கு முன்சகாண்டு செல்லப்படும் ச லதிக வரவுகள்  {N> G2, ஆயின் (N- G2)ஆகும்} Q   
 

 

பகுதி 04:தவளிப்படுத்துகக 
 

 

கம்பனியின் தசயலாளர் / பிரதான 

உத்திசயாகத்தரின் தபயர் 

 

 

கம்பனியின் முகாகமத்துவ 

பணிப்பாளரின் தபயர் 

 

 

இவ் விபரத்திரட்டில் வழங்கப்பட்டுள்ள அகனத்து விபரங்களும் எனது அறிவுக்தகட்டிய வகரயில் உண்கமயானதும் சரியானதும் 

பூரணமானதுதமன நான் தவளிப்படுத்துகின்சறன். 
 

coooo complete 

 

 
 

 

 

 

 
தசலுத்தப்பட்ை ததாகக 

ரூபா சதம் 

1 ஆம் தவவை N1   

2 ஆம் தவவை N2   

3 ஆம் தவவை N3   

மு/சகா/வ ச லதிக 

சகாடுப்பனவுகள் 
N4   

தமாத்த வரி வரவுகள் N   

சவளிப்படுத்துநரின் முழுப் 

சபயர் 

 

                         
பதவிப் சபயர்  

 
முகாகமத்துவ பணிப்பாளர்/பணிப்பாளர்/தசயலாளர்/பிரதான உத்திசயாகத்தர்/முகறயாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ை முகவர்) 

                         

சதாவலசபசி இலக்கம்  வகத்சதாவலசபசி  

                      
மின்னஞ்ெல்                      

                      

வகசயாப்பம்                                                                                                            
  

சத.அ.அ. இலக்கம்/ 

கடவுச்சீட்டு இலக்கம்  

திகதி தி தி  ா  ா வ வ வ வ 

 ஆம் ஆண்டின் 25 ஆம் இலக்க சமூக பாதுகாப்பு உதவுததாகக அறவீட்டுச் சட்ைத்தின் 8 ஆம் பிரிவின் கீழ் உள்நாட்டு இகறவரி 

ஆகணயாளர் நாயகத்தினால் குறிப்பீடு தசய்யப்பட்ை படிவம். 

 பிகழயான விபரத்திரட்டிகன தயாரிக்கும், விபரத்திரட்டிகன சமர்ப்பிக்காதிருக்கும் மற்றும் உரிய திகதிகளில் 

வரிதசலுத்தாதிருக்கும் எவசரனும் நபர் மீது தண்ைம் அறவிைப்படும் என்பகத கருத்தில் தகாள்ளவும். 

 முகறயாக பூரணப்படுத்தப்பட்ை சமூக பாதுகாப்பு உதவுததாகக அறவீட்டு விபரத்திரட்ைானது உள்நாட்டு இகறவரித் திகணக்களத்திற்கு 

ஏற்புகைய ஒவ்தவாரு காலாண்டின் பின்னர் அடுத்து வரும் மாதத்தின் 20 ஆம் திகதி அன்று அல்லது அதற்கு முன்னர் சமர்ப்பிக்கப்படுதல் 

சவண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

உத்திசயாகபூர்வ   முத்திரை 


