Form No. - Asmt_SURT_001_E

For Office Use

DLN
திைதி

மிகைக் ைட்டண வரி விபரத்திரட்டு
தனிநபர், பங்குடகை, ைம்பனி, ைம்பனி குழுவின் கைொளிக் (holding) ைற்றும் துகண நிகைக் ைம்பனிைள்

அடிப்பகட வரிைதிப்பீட்டொண்டு : 2020/2021
வரிகெலுத்துநர் அகடயொள இைக்ைம் (வ.அ.இ. - TIN)
பெயரும் விலாசமும்

மிகைக் ைட்டண வரி விெரத்திரட்டிற்ைான வழிைாட்டிகய ொர்க்ை
வலியுறுத்தப்ெடுகின்றீர்ைள்

பசலுத்த வவண்டிய திைதி: 20.04.2022
இலங்கை ரூொவில் மாத்திரம் பெறுமதிைகை குறிப்பிடவும்

பிரிவு – 1A: 2020/2021 ஆம் வரிைதிப்பீட்டொண்டிற்குரிய வரியிடற்பொைதொன வருைொனத்திகன கவளிப்படுத்தல்
வரியிடற்பொைதொன வருைொனம்
a முதலீட்டுச்1சகெ ைம்ெனியின் வரியிடற்ொலதான

10

வருமானம்
b ைம்ெனி குழுவின் பைாளிக் (holding)அல்லது துகண 2
நிகலக் ைம்ெனியின் வரியிடற்ொலதான வருமானம்

20

c தனிநெர்/ெங்குடகம/ைம்ெனியின் (a மற்றும் b தவிர்ந்த)

30

வரியிடற்ொலதான வருமானம்

தனிநபர்/பங்குடகை/ைம்பனி/ைம்பனி குழுவின் கைொளிக்
ைம்பனி அல்ைது துகண நிகைக் ைம்பனிைளின்
வரியிடற்பொைதொன வருைொனம் (கூடு 10, 20 அல்லது 30)
கெலுத்தப்படற்பொைதொன மிகைக் ைட்டண வரி
(கூடு 40 X 25%)

40
50

கெலுத்தப்பட்ட/கெலுத்தப்படற்பொைதொன வரி
d 1 ஆம் தவகண (2022.04.20 அன்று அல்லது அதற்கு முன்னர்

60

e

2 ஆம் தவகண (2022.07.20 அன்று அல்லது அதற்கு முன்னர்
பசலுத்தப்ெட்ட அல்லது பசலுத்தப்ெட வவண்டியது)

70

பசலுத்தப்ெட்ட மற்றும் பசலுத்தப்ெட வவண்டியதன்
பமாத்தம் (60+70)

80

பசலுத்தப்ெட்ட அல்லது பசலுத்தப்ெட வவண்டியது)

1

1978 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் இைக்ை இைங்கை முதலீட்டுச் ெகபச் ெட்டத்தின் 17 ஆம் பிரிவின் கீழ் இைங்கை முதலீட்டுச் ெகபயுடன் ஒப்பந்தம் ஒன்றில்
80 வருைொன வரிக்கு கபொறுப்பொகும் ைம்பனிக்கு ஏற்புகடயதொகும்.
கைச்ெொத்திட்டுள்ள ைற்றும் அத்தகைய ஒப்பந்தத்தின் பிரைொரம் தீர்ைொனிக்ைப்பட்ட
அத்தகைய ைம்பனியொனது, ைணக்ைொய்வு கெய்யப்பட்ட நிதிக் கூற்றின் பிரைொரம் வருைொன வரி ைற்றும் மிகைக் ைட்டண வரிக்கு முன்னரொன இைொபத்தின்
கதொகைகய கூடு 10 இல் பதிவு கெய்தல் வவண்டும்.

260

2

வரியிடற்பொைதொன வருைொனத்தின் பகுதியொைவுள்ள துகண நிகைக் ைம்பனியிலிருந்து கபறப்பட்ட பங்கிைொபங்ைளிலிருந்தொன ஈட்டுகைைள் ைற்றும்
இைொபங்ைள் தவிர்ந்தகவ

2022 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்ை மிகை வரிச் சட்டத்தின் 3(2) ஆம் பிரிவின் வதகவப்ொட்டிற்ைாை குறிப்பிடப்ெட்டுள்ை வரி விெரத்திரட்டுப்
ெடிவம் மற்றும் அட்டவகண, விெரத்திரட்டின் ஒரு ெகுதியாகும்
The form of tax return specified for the purpose of Section 3(2) of the Surcharge Tax Act, No. 14 of 2022 and schedule is a part
of the tax return

பிரிவு – 1B: கைொளிக் ைம்பனியின் விபரங்ைள் (ைம்பனி குழுவின் துகண நிகைக் ைம்பனிைளுக்கு ைொத்திரம் ஏற்புகடயது)
கைொளிக் ைம்பனியின்
வகை

கைொளிக் ைம்பனியின் கபயர்

கைொளிக்
ைம்பனியின் வரி
கெலுத்துநர்
அகடயொள
இைக்ைம்

ைம்பனிைளின் குழு ெொர்பிைொ
விபரத்திரட்டின்
அட்டவகண
ெைர்பிக்ைப்பட்டது
(ஆம்/இல்கை)

உடனடி தொய் ைம்பனி
இறுதி தொய் ைம்பனி

பிரிவு – 2
கைொடுப்பனவுக்ைொை அங்கீைரிக்ைப்பட்ட ைணக்ைொளர் அல்ைது ஏகனய நபரினொல் விபரத்திரட்டு அல்ைது விபரத்திரட்டின் ஒரு பகுதி
தயொரிக்ைப்பட்டுள்ளதொ?
ஆம்

இல்கை

(“ஆம்” எனில், ெகுதி – A இகன பூரணப்ெடுத்தி அத்தகைய நெரினால் வழங்ைப்ெட்ட சான்றிதகழ இகணக்ைவும்)
பகுதி – A: அங்கீைரிக்ைப்பட்ட ைணக்ைொளர்/ ஏகனய எவவரனும் நபரின் விபரங்ைள்
பெயர்

ெதவிப்பெயர்
பதாகலவெசி இலக்ைம்

கையடக்ை
கதொகைவபசி

மின்னஞ்சல்
சான்றுப்ெடுத்தப்ெட்ட திைதி

தி

தி

ைொ ைொ

வ வ வ

வ

*இதில் ஒன்றுக்கு வமற்ெட்ட நெர்ைள் ஈடுெட்டிருப்பின், வமற்கூறப்ெட்ட விெரங்ைகை நிரப்புவதற்கு பிறிபதாரு தாகை
ெயன்ெடுத்தி அவற்கற விெரத்திரட்டுடன் இகணக்ைவும்.
பகுதி – B: கவளிப்படுத்துகை
இந்த விெரத்திரட்டல் வழங்ைப்ெட்டுள்ை அகனத்து விெரங்ைளும் எனது அறிவுக்கும் நம்பிக்கைக்கும் எட்டிய வகரயில் சரியானகவ மற்றும்
பூரணமாணகவ என இத்தால் பவளிப்ெடுத்துகின்வறன். தவறான அல்லது பிகழயான கூற்கற வழங்குவது அல்லது பிகழயான தைவல்ைகை
வழங்குவது குற்றபமன்ெகதயும் நன்ைறிவவன்

பவளிப்ெடுத்துநரின் முழுப்
பெயர்
ெதவிப் பெயர்
(தனிநெர்/ெங்ைாைர்/முைாகமத்துவ ெணிப்ொைர்/ெணிப்ொைர்/பசயலாைர்/பிரதான
உத்திவயாைத்தர்/முகறயாை அங்கீைரிக்ைப்ெட்ட முைவர்)
பதாகலவெசி இலக்ைம்
மின்னஞ்சல்
கைபயாப்ெம்

கைபயாப்ெம்
வத.அ.
இலக்ைம்/
ைடவுச்சீட்டு
இலக்ைம்

உத்திவயாைபூர்வ முத்திகர

வத.அ.அ. இலக்ைம்/
ைடவுச்சீட்டு இலக்ைம்

2022 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்ை மிகைக் ைட்டண வரிச் சட்டத்தின் 3(2) ஆம் பிரிவின் வதகவப்ொட்டிற்ைாை குறிப்பிடப்ெட்டுள்ை வரி
விெரத்திரட்டுப் ெடிவம் மற்றும் அட்டவகண, விெரத்திரட்டின் ஒரு ெகுதியாகும்

The form of tax return specified for the purpose of Section 3(2) of the Surcharge Tax Act, No. 14 of 2022 and schedule is a part
of the tax return

மிகைக் ைட்டண வரி விபரத்திரட்டிற்ைொன அட்டவகணைள்
(ைம்பனி குழுவின் கைொளிக் (holding) ைம்பனியினொல் ெைர்ப்பிக்ைப்படல் வவண்டும்)

அடிப்பகட வரிைதிப்பீட்டொண்டு : 2020/2021
வரிகெலுத்துநர் அகடயொள இைக்ைம் (TIN)
வரிகெலுத்துநரின் கபயர்

1
கதொடர்
இைக்ைம்

2
துகண நிகை/கைொளிக்
ைம்பனியின் கபயர்

3
வரி கெலுத்துநர்
அகடயொள
இைக்ைம் TIN

4
2020/2021 வரி
ைதிப்பீட்டொண்டிற்கு
ைம்பனி குழுவின்
ஏற்புகடய துகண
ைம்பனி அல்ைது
கைொளிக் ைம்பனியின்
வரியிடற்பொைதொன
வருைொனம்
(ரூபொய்)

5
ைழி: வரியிடற்பொைதொன
வருைொனத்தின் ஒரு
பகுதியொைவுள்ள துகண
ைம்பனியிலிருந்து
கபறப்பட்ட
பங்கிைொபம்

6
வதறிய கதொகை
(6=4-5)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ைம்பனிைள் குழுவின் அகனத்து துகண நிகைக் ைம்பனிைள் ைற்றும்
கைொளிக் ைம்பனியின் கைொத்த வரியிடற்பொைதொன வருைொனம் (2020/2021
வ/ை/ஆ இற்கு வரியிடற்பொைதொன வருைொனத்கத கைொண்டிரொத
ைம்பனிைகள ைவனத்தில் கைொள்ள வவண்டொம்)

(அட்டவகணைளில் தரப்ெட்ட நிகறைள் வொதாதிருப்பின் பிறிபதாரு தாகை ெயன்ெடுத்துங்ைள்)
•

ஒவ்கவொரு கைொளிக் ைம்பனியினொலும் அகனத்து துகண நிகைக் ைம்பனிைள் கதொடர்பிலும் 2021.03.31 அன்று வொக்கு உரிகைைளுடனொன
பங்குைகள உள்ளடக்கிய பிறிகதொரு தொகள ைற்றும் துகண நிகைக் ைம்பனிைளிலிருந்து கபறப்பட்ட பங்கிைொபங்ைளிலுருந்தொன ஈட்டுகைைள்
ைற்றும் இைொபங்ைள் என்பவற்கற (துகண நிகைக் ைம்பனிைளினது கபயர், வரிகெலுத்துநர் அகடயொள இைக்ைம் ைற்றும் கபறப்பட்ட
ஈட்டுகைைள் ைற்றும் இைொபங்ைளின் கதொகை) உள்ளடக்கிய பிறிகதொரு தொகள இகணக்ைவும். (நிரல் 5 இன் கீழ் பவளிப்ெடுத்தப்ெட்ட
பதாகைைளுக்ைான அட்டவகண)
•

இந்த அட்டவகணகய (பங்குடகை ைற்றும் பங்கிைொபங்ைளிலிருந்தொன ஈட்டுகைைள் ைற்றும் இைொபங்ைளின் அட்டவகணயுடன்) கைொளிக் ைம்பனி ைற்றும்
அகனத்து துகண நிகைக் ைம்பனிைள் ெொர்பொை கைொளிக் ைம்பனி (உடனடி தொய் அல்ைது இறுதி தொய் ைம்பனி) ெைர்ப்பிக்ைைொம். கைொளிக் ைம்பனியொனது
இதகன ெைர்ப்பித்தொல் விபரதிரட்டின் 1B ஆம் பிரிவின் 4 ஆம் நிரலின் கீழ் “ஆம்” என குறிப்பிடவும்.

The form of tax return specified for the purpose of Section 3(2) of the Surcharge Tax Act, No. 14 of 2022 and schedule is a part
of the tax return

