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 ත ොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම සදහා ඉල්ලුම් පත්රය සසමාමම් සදහා  

வரி செலுத்துனரின் பதிவு விபரங்களை இற்ளைப்படுத்துவதற்கரன விண்ணப்பப்படிவம் (கம்பனிகளுக்கரனது) 

Application Form for Profile Update (For Company) 
 

1. *ලකුණ සහි  තකොටස් සම්පූර්ණ කිරීම අනිවාර්ය තේ./ * என அளையரைமிைப்பட்ை கூடுகள் அளனத்தும் 
கட்ைரயமரனளவ. /All fields marked with * are Mandatory. 

2. ආකෘති පත්රය ඉග්රිසි ක කිටලටල් අකුන් ප ටලරය ය තුතු.  / ஆங்கிலத்தில் பூர்த்தி செய்ம் ச ொழுது கப்பிட்டல் எழுத்துக்களைப் 
 யன் டுத்தவும்  / Please fill up the form using BLOCK LETTERS 

3. කරුණාකර ආකෘති පත්රය සම්පූර්ණ කිරීමට තපර පු  ටලත  තති “ සටහන”  කියව පන. / விண்ணப் ப் டிவத்ளதப் பூர்த்தி செய்யும் 
முன்னர் பின்  க்கத்தில் உள்ை குறிப்புகளை தயவுசெய்து வொசிக்கவும்  /  Please read “Notes” in back page before fill the 
application 

 

බදුතමව පනා හිඳි පවීතම් අගකය (TIN)* 

வரி செலுத்துனர்  அளையரை இல (TIN)* 

Taxpayer Identification Number (TIN)* 

 
සමාමම් ලියාපදගචි කිරීතම් අගකය *   

கம்பனி பதிவு இல * : 

Company Registration Number * 

 

සමාමතම් නම : 

கம்பனியின் சபயர் 
(සි කගහතල ප තහෝ තදමතෙ ප /தமிழில் அல்லது ெிங்கைத்தில்/ 

Either Sinhala or Tamil)* 
 

Name of Company  

සඉගගීසි කතය ප /ஆங்கிலத்தில் /In English  

 

 

 
සමාමතම් ස්වභාවය 
கம்பனியின் வளக 
Company Type 
 

 

  

 

 

 
 
වයාපාරතම ලිලික රියාකාරකම * 
வியரபரரத்தின் பிரதரன செயற்பரடு*         
Principal Activity of Business *        
 
වයාපාර ත  ය * 
செயற்பரட்டுக் குைியீடு *     
Activity Code * 
 
 

         

         

 

 

 

 

□  සීමා සහි  පුද්මලික ස1982 පන  යටතත් ලියාපදගචි  

      வளர. தனியரர் நிறுவனம்  

      (1982 ெட்ைத்தின் கீழ் பதிவு) 

Private Limited (Reg. under 1982 Act) 

□   සීමා සහි  
         வளர.நிறுவனம் 

        Limited 

□  සීමා සහි  පුද්මලික ස 2007 පන  යටතත් ලියාපදගචි  

வளர. தனியரர் நிறுவனம் 

     (2007 ெட்ைத்தின் கீழ் பதிவு) 

     Private Limited (Reg. under 2007 Act) 
 

□  තපතය ප සීමි  

       உத்தரவரதம் வளரயறுக்கப்பட்ைது 

      Guarantee Limited 
 

□  ය තද්ශීය ස 1982 පන  යටතත් ලියාපදගචි  

       சவளிநொடு (1982 ெட்ைத்தின் கீழ் பதிவு) 

      Foreign (Reg. under 1982 Act) 

□  ය තද්ශීය ස2007 පන  යටතත් ලියාපදගචි  

      சவைிநரடு (2007 ெட்ைத்தின் கீழ் பதிவு) 

     Foreign (Reg. under 2007 Act)                          
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තද්ශීය ආදායම් තදපාර් තම් පතුව ඔබ වඩාත් කිමති භාෂාව ලිටල, ආකාති පත්, දි පවීම්, සහ වාර් ා නිකුත් කිරීතම් දී භාය  ා කරනු ත  / கடிதங்கள், அைிவித்தல்கள், 

படிவங்கள் மற்றும் விபரத்திரட்டிளன விரும்பும் சமரழியில் அனுப்புவதற்கு உள்நரட்டு இளைவரித் திளணக்கைம் இதளனப்  யன் டுத்தும். / IRD 
will use this preferred language to send letters, notice, forms and returns. 
 
 
වඩාත් කිමති සගනිතේදනමාධ්ය 

விரும்பும் முளை  

Preferred Mode of Alert  

ඔබතේ තවබ් අඩය  ලිටලනය 
வளலப் க்க URL  

Website URL 
 

BOI ලියාපදගචි වී ත * 

BOI இல் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ைது *  

BOI Registered * 

BOI   ලියාපදගචිය ආරම්භ වන දනය* 
BOI ஆரம்பத் திகதி *  
BOI Start Date *      

BOI ලියාපදගචිය ඉකුත් වන දනය * 
BOI முடிவுத் திகதி *  

BOI Expiry Date *     

බිගකු ත  ය  
வங்கிக் குைியீடு  
Bank Code       
(ආය නය බිගකුව  නම් /வரி செலுத்துனர் வங்கி எனில்/ If taxpayer is a bank) 
 

 

සමූහ සමාගම් /குழுமக் கம் னி / GROUP COMPANY 
* ඔබට මේ සමාමම  තත්නම් කරුණාකර තමම තකොටස පුරව පන  /* உங்களுக்கு தரய்க் கம்பனி இருப்பின் தயவுசெய்து 

இப்பிரிளவ பூர்த்தி செய்யவும். / If you have a parent company, please fill in this section 
 

එය තද්ශීය සමාමම  ද නිතිනම් ය තද්ශීය ද ? 
இது உள்நரட்டு குழுமக் கம்பனியர  அல்லது 

சவைிநரட்டு குழுமக் கம்பனியர? 

Is it a local or foreign group company? 
 

මේ සමාමතම් TIN අගකය 
தரய்க் கம்பனியின் TIN *  : 
Parent Company TIN *  
 
මේ සමාමතම් ලියාපදගචි අගකය 
தரய்க் கம்பனியின் பதிவு இலக்கம்    
Parent Company Registration No  
 
මේ සමාමතම් නම 

தரய்க் கம்பனியின் சபயர் 

Name of Parent Company 

එය ය තද්ශීය සමාමම  නම් කරුණාකර පහ  ය ස් ර සපය පන  / இது சவைிநரட்டுக் கம்பனி எனில் தயவுசெய்து கீழ்வரும் தகவல்களை 

பூர்த்தி செய்யவும். / If it is a foreign company, please fill in information below. 
 

 
 
 

වඩාත් කිමති භාෂාව * 

விரும்பும் சமரழி * 

Preferred Language * 

□ සි කගහල 

    ெிங்கைம் 

    Sinhala 

□  තදමෙ 
      தமிழ் 

     Tamil 

□ ඉගග්රීසි ක 

  ஆங்கிலம்  

  English 

වයාපාන්ක  ත්වය 
வியரபரர நிளல 

Business /Project Status 

□ රියාකාරී 
     செயற் டுகின்றது 

    Active 

□ අරිය 
    செயற்பரைற்ைது 
    Inactive 

□ අවලගගු 
    இரத்துச்செய்யப்பட்ைது 
    Cancel 

□  තකටි පණිය ඩ 
        குறுஞ்செய்தி 

      SMS  
□  ය දුත්  ිප ල 
      மின்னஞ்ெல் 

     Email 

□    ිප ල 
        த ொல் 

      Mail 

WWW. 

□  ඔේ /ஆம்  / Yes □  නි  / இல்ளல  /  No 

D D / M M / Y Y Y Y 

D D / M M / Y Y Y Y 

           

            

□  ඔේ / ஆம்  / Yes □  නි  / இல்ளல /  No 
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ලිපිනය / முகவரி / ADDRESS  
(ඉගග්රීසි කතය ප සම්පූර්ණ කර පන  / ஆங்கிலத்தில் பூரணப்படுத்தப்படல் வேண்டும். / Must be filled in English.) 

මේ සමාමතම් ලිටලනය 

தரய்க் கம்பனியின் முகவரி : 

Address of Parent Company 

    

 

 

 
සගස්ථාම  කෙ රට 

கூட்டிளணக்கப்பட்ை நரடு : 

Country of Incorporation 

සගස්ථාම  කෙ දනය 
கூட்டிளணக்கப்பட்ைதிகதி 
Date of Incorporation    
 

 

ලියාපදිංචි ලිපිනය /  பதிவு செய்யப்பட்ை / உத்தியயரகபூர்வ முகவரி 

REGISTERED /OFFICIAL ADDRESS * 

(ඉගග්රීසි කතය ප සම්පූර්ණ කර පන  / ஆங்கிலத்தில் பூரணப்படுத்தப்படல் வேண்டும். / Must be filled in English.) 

 
පන්ශ්ර අගකය / வைவு 

இலக்கம் / Premises No 
 
ලිටලනය /  

முகவரி / Address 

 : 

 

 

 

 

 

 සි කගහතල ප තහෝ තදමතෙ ප /  தமிழில் அல்லது ெிங்கைத்தில் / Either Sinhala or Tamil 

 

පන්ශ්ර අගකය /வைவு 
இலக்கம்/ Premises No 
 
ලිටලනය முகவரி Address 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D D / M M / Y Y Y Y 

       ඒකක අගකය /  
       அலகு இலக்கம் /  Unit No     

 

   

 
 
 

 

  

   

   

   

 

  ිපිල් ත  ය / தபரற் குைியீடு/ 

Postal Code      

 

 

 
 

     

පො *  

மரகரணம்* 

 දස්ත්රි කය*  
மொவட்டம் 

 

Province* 

 

 

District* 
 

ප්රාතද්ශීය තල්කම්කාර්යාලය 

பிரயதெ செயலரைர் பிரிவு: 

 ග්රාම නිලධ්ාරීබල ප්රතද්යය 

கிரரம யெளவயரைர் பிரிவு 

 

Divisional Secretariat*  Grama Niladhari Division  * 

 

 

    

 ඒකක අගකය /  
அலகு இலக்கம்/ Unit No 

 

   

   

   

   

   

  ිපිල් ත  ය /  தபரற் குைியீடு / 

Postal Code 
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ඇමතුම් විස්තර /த ொடர்புதகொள்ளல்  விபரங்கள்   

CONTACT DETAILS 

කරුණාකර එ  තකොටුව  තහෝ පුරව පන  /*தயவுசெய்து 1 சதொடர்புசகொள்ைல் வி ரங்களையயனும் பூர்த்திசெய்யவும். / Please fill in at least 01 contact 

ජගමම/ ளகப்ய சி/ 

Mobile 
           කාර්යාලය/ கொரியொலயம் 

Office 
           

                      

නිවස/ வீடு/ 

Home 
           ය දුත්  ිප ල / 

ஈசமயில் /  Email 
           

 
 

බ ිංකු විස්තර /  வங்கி விபரங்கள் /  BANK INFORMATION 

 
 

අධ්ය ෂ ත ොරතුරු  / பணிப்பரைர் விபரங்கள் (ஆங்கிலத்தில் மட்டும்) /DIRECTOR INFORMATION 
(ඉගග්රීසි කතය ප සම්පූර්ණ කර පන  / ஆங்கிலத்தில் பூரணப்படுத்தப்படல் வேண்டும். / Must be filled in English.) 

 

 වත් අධ්ය ෂවරු ප එකතු කිරීමට/ඉවත් කිරීමට තහෝ යාවත්කාලීන කිරීමට තත්නම් කරුණාකර ආ උපග්ර පථය සම්පූර්ණ කර පන  

நீங்கள் ஒன்றுக்கு யமற்பட்ை பணிப்பரைர்கைின் விபரங்களை இற்ளைப்படுத்த / யெர்க்க விரும்பின் தயவுசெய்து பின்னிளணப்பு 

ஆ படிவத்ளதப் பயன்படுத்தவும். If you have more directors who Joined / Resigned or have details to update, please fill in Appendix B 

 
අලුත් අධ්ය ෂ 

புதிய  ணிப் ொைர்: 

New Director 

ජාතික හිඳුනුම් පත්/ ය තද්ය මම ප බලපත් අගකය 

யதசிய அளடயொை அட்ளட இல/ கடவுச்சீட்டு இல: 

Director NIC / Passport No     

 
සම්පූර්ණ නම 
முழுப் ச யர்  : 

Full Name 

 
 
 

මුලකුරු සමඟ නම : 
முதசலழுத்துக்களுடன் ச யர் 

Name with Initials 

 

ආම පත්රණය 

தளலப்பு / Salutation 

 
උප ප දනය  

பிறந்த திகதி / Date of Birth  

 
අවස ප තසේවා දනය 
யெளவயின் இறுதித் திகதி  

Last Date on Service 
 

අධ්ය ෂවරතයකු අස් වී තත්නම් අදාෙ තේ  /பணிப்பரைர் ஒருவர் பதவி விலகியிருப்பின் சபரருந்தும். / Applicable if Director has resigned. 

 

 
 

බිගකුතේ නම 
வங்கியின்ச யர் : 

 

Bank Name   
   

 
ගිණුම් අගකය 
கணக்கு இலக்கம் 

:  

Account  Number 

□ ඔේ / ஆம்  / Yes □  නි  /  இல்ளல /   No 

            

                

                

                

                

                

□   පුජය 
     Rev. /வண 

□   මහාචාර්ය 
     Prof. / யபரர 

□  ආචාර්ය 
    Dr./ ைரக்ைர் 

□   මයා 
     Mr./ திரு 

□   මිය 
     Ms. /திருமதி 

D D / M M / Y Y Y Y 
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ලිටලනය. /முகவரி. / ADDRESS  
(ඉගග්රීසි කතය ප සම්පූර්ණ කර පන  / ஆங்கிலத்தில் பூரணப்படுத்தப்படல் வேண்டும். / Must be filled in English.) 
 

පන්ශ්ර අගකය 
வைவு இலக்கம் 

 
 

 
ඒකක අගකය / அலகு 
இலக்கம் / 

: 
 

Premises No   Unit No   
  

ලිටලනය 
முகவரி : 

    

Address      
  

      

  

 
   

    ිපිල් ත  ය 
த ொற் குறியீடு 

: 
 

   Postal Code   
 
 

ඇමතුම් විස්තර /த ொடர்புதகொள்ளல்  விபரங்கள் / CONTACT DETAILS 
 
කරුණාකර එ  තකොටුව  තහෝ පුරව පන*தயவுசெய்து 1 சதொடர்புசகொள்ைல் வி ரங்களையயனும் பூர்த்திசெய்யவும். Please fill in at least 01 contact 
 

ජගමම / ளகப்ய சி 

Mobile 
           කාර්යාලය /      

கொரியொலயம்/ Office 

           

                      

නිවස/ வீடு 

Home 
           ය දුත්  ිප ල 

  ஈசமயில் / Email 
           

 
 

 

ඉල්ලුම් පත්රය ඉදිපප්  රර්නේ්න බයය ය්  ුද්ගගයේයකු විින්න නම් රරුණාරර බයය ය්  ුද්ගගයයාේේ විස්තර සපය්නන. 
விண்ணப்பப்படிவம் அதிகொரமளிக்கப்பட்ட நபரினொல் சமர்ப்பிக்கப்படுமொயின்,  யவுதசய்து அதிகொரமளிக்கப்பட்ட நபரின் 

தபயரரக் குறிப்பிடவும். / If application is submitted by an authorized person, please specify the name of the authorized person 
 

නම / சபயர் / Name    : 

 
ජාතික හිඳුනුම් පත්/ ය තද්ය මම ප බලපත් අගකය 
யதெிய அளையரை அட்ளை இல/ கைவுச்ெீட்டு இல 

:             

National Identity Card / Passport No.  
              

 

 නතුර / தவி / Designation         
 
 

 

බයය ප වරීම* /  அதிகரரமைித்தல்* /  AUTHORIZATION*  
 
ඉහ  නම සදහ ප පුද්මලයා තව  බලය පවරන බවත් තමම ආකෘති පත්රතයහි මය සි ක ප සපයා තති ත ොරතුරු ස ය හා නිවිරද බවටත් සහතික කරමි  

/யமயல குைிப்பிட்ை நபருக்கு நரன் அதிகரரத்ளத வழங்கியுள்யைன் என்பளத ெரன்றுபடுத்துகின்யைன். இந்த 

விண்ணப்பப்படிவத்தில் என்னரல் பூரணப்படுத்தப்பட்ை விபரங்கள் யரவும் உண்ளமயரனளவயும் ெரியரனளவயும் என்பளத 

இத்தரல் நரன் ெரன்றுபடுத்துகின்யைன். / I do hereby certify that I have given the authority to above person and that the particulars 

furnished by me in this application are true and correct 

 

නම / சபயர் / Name: 

 

ජාතික හිඳුනුම් පත්/ ය තද්ය මම ප බලපත් අගකය 

யதசிய அளடயொை அட்ளட இல/ கடவுச்சீட்டு இல 
               

National Identity Card / Passport No.                

 නතුර /  தவி / Designation   

 

අත්සන /ளகசயொப் ம் / Signature    

 

 
දනය /  திகதி /  Date          
 
සටහන - අදාල ලිටල තල්ඛන සමම තමම ඉල්ලුම්ප  ලමම ටලහිටි තද්ශීය ආදායම් කාර්යාලතම උපකාරක තසේවා අගයයට භාර දය තුතුය  
குறிப்பு:இந்தப்  டிவம் ஆதொர ஆவணங்களுடன் (இருப்பின்) அருகில் உள்ை உள்நொட்டு இளறவரித் திளணக்கைத்தின் உதவி யமளெயில்ளகயளிக்கப் டுதல் 

யவண்டும்.  

Note: This form to be submitted along with supporting documents to the Help Desk at the nearest IRD branch 

 

 දු ක  අගකය/சதொ.இல/ 
Contact No 

 

 

D D / M M / Y Y Y Y  
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සටහන : 

1. ඔබතේ වයාපාර නාමය තහෝ ලිටලනය තවනස් වී තත්නම් “බදු තමව පනාතේ ලියාපදගචිය තවනස් කිරීම 

සදහා ඉල්ලුම් පත්රය” (TPR_008_E)  සමම අදාල ලිටල තල්ඛන ත ොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීතම් අගයය 
තව  ඉදන්පත් කර පන  
 

2. ඔබතේ සමාමමට අදාල ලිලික වයාපාර ත  ය ත ෝරා මිනීම සදහා කරුණාකර පහ  සදහ ප ක්රමතේදය 
අනුමමනය කර පන  

www.ird.gov.lk              Useful Information                Economic Activity Code 
ප්රතයෝජනවත් ත ොරතුරු  ආර්ථික රියාකාරකම් ත    

 

3. තමම ඉල්ලුම් පත්රය සමම පහ  සදහ ප ලිටලතල්ඛන වල ාායා ටලටපත් ඉදන්පත් කල තුතුය  
 සමාමතම්  FORM 40 /  FORM 01 / තහෝ FORM 20 ාායා ටලටපත් 

 වයාපාර ලියාපදගචි සහතිතම  ාායා ටලටප  ස FORM 41 / FORM 2A / FORM 42 / FORM 2C) 

 අධ්ය ෂවරු පතේ ජාතික හිදුනුම් ප /  වලගගු ගුව ප මම ප බලපත්රය තහෝ  වලගගු න්යදුරු බලපත්රතයහි 
ාායා ටලටපත් 

குறிப்பு : 

1. உங்கள் வர்த்தகப் ச யர் அல்லது முகவரி மொற்றமளடந்திருந்தொல் “வரிசெலுத்துநரின்  திளவ 
மொற்றுவதற்கொன விண்ணப் த்துடன்” (TPR_008_E)உரிய ஆவணங்களை தகவல் இற்ளறப் டுத்தல் 

பிரிவில் ெமர்ப்பியுங்கள். 
 

2. உங்கள் கம் னிக்கொன அடிப் ளட வியொ ொரக் குறியீட்ளடத் சதரிவுசெய்வதற்கு, தயவுசெய்து 
பின்வரும் முளறளயப் பின் ற்றுங்கள். 
      

 www.ird.gov.lk              Useful Information              Economic Activity Code 
 யனுள்ை தகவல் ச ொருைொதொர செயற் ொட்டுக் குறியீடு 

 

3. இந்த விண்ணப் ப்  டிவத்துடன் பின்வரும் ஆவணங்களின் ஃய ொட்யடொக் சகொப்பிப் பிரதிகளைச் 

ெமர்ப்பிப் து அவசியமொகும். 

 கம் னியின் FORM 40 /  FORM 01 / அல்லது FORM 20இன் ஃய ொட்யடொக் சகொப்பிப் பிரதி 

 வியொ ொரப்  திவுச் ெொன்றிதழின் ஃய ொட்யடொக் சகொப்பிப் பிரதிස FORM 41 / FORM 2A / 
FORM 42 / FORM 2C) 

  ணிப் ொைர்களின் யதசிய அளடயொை அட்ளடயின் / செல்லு டியொகும் கடவுச் சீட்டின் 

அல்லது செல்லு டியொகும் ெொரதி அனுமதிப்  த்திரத்தின் ஃய ொட்யடொக் சகொப்பிப் பிரதி 

Notes: 

1. If you have any address or name change you have to submit “application form for change 

taxpayer registration details “ (TPR_008_E) along with supporting documents  & please contact 

Customer Information Update Unit 

 

2. To find out relevant principal activity of business for your company please  

 

 www.ird.gov.lk              Useful Information                Economic Activity Code 

 

3. Along with this application you have to submit photo copies of following documents : 

 

 Form 40 / Form 01 / Form 20 / Form 45 / Form 35 (whichever is relevant to your company) 

 Certificate of Incorporation – Form 41 / Form 2A / Form 42 / Form 2C / Form 2D 

       (whichever is relevant to your company) 

 Photo copies of Director NIC / PP or Driving License   


