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ආදාය� වා�තාව 

ණ�ායතන 
ත�ෙසේ� ව�ෂය - 2015 / 2016                                                                                        

ආදාය� බ� ෙගො� අංකය     

එ.අ.බ.ෙගො� අංකය     
 

2006 අංක 10 දරන ෙ��ය ආදාය� පනෙ� 106 (7) වග !ය යටෙ� දැ $ම සහ 213 වග !ය යටෙ� )ශ්,තව ද.ව� ලබන 
ආකෘ! පතය 
    

� 2016 මා23 31   අවස  ව2ෂය සඳහා ආදාය� සහ අෙන6� 7ස්තර පකාශ කර න; 
� අවශ:තැ ;< =>� වා2තා, බ� ගණනය @Aම සහ උපෙCඛන අEණ න. 
� )F පGH ස�I2ණ කරන ලද වා2තාව 2016 ෙනොවැ�බ� 30 වන Hන ෙහෝ ඊ ට ෙපර ලැෙබන ෙසේ සපය න. 
� Mණ:ායතනය 2006 අංක 10 දරන ෙ��ය ආදාය� පනෙ� 102 වග !ය යටෙ� රාජ: ෙනොවන සං7ධාන ගණයට අය� ව ෙ  
න� සහ අරEදC/පGත:ාග ආHය ලැෙබ ෙ  න�    රාජ: ෙනොවන සං7ධාන  සඳහා   වන වා2තා ද ලබා ගත Q3 අතර ඒ සඳහා ෙග7ය 
Q3  බ�ද. ෙS න�  එය ෙගවා එT වා2තාව ද ඉHGප� කල Q3ය. 

 
 
   

ෙකොමසාGස ්                                       )6� කළ Hනය       

වා�තාව ෙනොසැප ම ෙහෝ සාවද� වා�තාව� සැප ම මත ය� තැනැ$ෙත%ට දඩ පැන(ය හැ) බව ක�ණාෙව+ සලක+න. 

1 - ෙකොටස :  බ.දට යට $ ලාභ සහ ආදාය� වා�තාව 

ෙවළඳාෙම  ෙහෝ S යාපාරෙය  ලද ලාභ (උපෙCඛනය - 1) P010    

Y�ධ වා2Zක ව[නාක� සහ / ෙහෝ 6\ (උපෙCඛනය - 2) P020    

ලාභාංශ (උපෙCඛනය - 3) P030    

ෙපො\ (උපෙCඛනය - 4)  P040    

වා2Zක‚ රාජ: භාග යනාHය (උපෙCඛනය - 5) P050    

ෙවන� ය� පභවය@  ල� ආදාය� (උපෙCඛනය - 6) P060    

01 ආදාය�    (P010 Fට P060 ද.වා එක3ව)   P090  

01 ආදාය ෙම2 ඇ4ල$ 5දහස් ආදාය� (උපෙ9ඛනය - 7) P095  

01 ව�වසථ්ා>ත ආදායම (P090-P095) P097  

 2 ෙකොටස : ව�වස්ථා>ත ආදායෙම+ අ@ )Aම 
ෙවළඳාෙම  ෙහෝ ව:ාපාරෙය  ලද අ` කළ හැ@ අලාභ (උපෙCඛනය - 8)  P100    

 ෙගb ෙපො\, වා2Zක සහ රාජ: භාග c� 6\ (අදාළ ව ෙ  න�) (උපෙCඛනය - 9) P110    

එක4 ව�වස්ථා>ත ආදා යෙම+ 01 අ@ )C�    (P100+P110) P130  

ත�ෙසේ� වන ආදායම (P097-P130)   P140  

බ� )දහස් <මනාව P145 500,000   

e�eක� ලබන <මනා (උපෙCඛනය - 10)  P150  

ත�ෙසේ� වන ආදා යෙම+ 01 අ@ )C�    (P145+P150)  P160  

බD අය වන ආදායම (P140-P160)   P170  

3 - ෙකොටස : ෙග(ය F4 බ.ද ගණනය )Aම 

ෙග(ය F4 දළ ආදාය� බ.ද - (P170 × 10%)   P230  

බ� බැර  (උපෙCඛනය - 11)   P240  

ෙග(ය F4 බ.ද (P230 ෙකොfෙS අගය P240 ෙකොfෙS අගයට වඩා වැh න�)  P300  

ඉ9ලන ආපI ෙග(� (P230 ෙකොfෙS අගය P240 ෙකොfෙS අගයට වඩා අ` න�) P310  

 

5යJත Kනට ෙපර බD ෙනොෙගMම දNඩනය+ට යට$ වන බව ක�ණාෙව+ සලක+න.    

For Office Use 

DLN 

Date 

i ලංකා ෙ��ය ආදාය�    
இல�ைக உ�நா�� இைறவ� 

SRI LANKA INLAND REVENUE 

 

ආ
දර්
ශය



    

4 ෙකොටස :  ව�වස්ථා>ත ආදායෙ� ඇ4ල$ ෙනොP ආදාය� සහ බ.ෙද+ 5දහස් ආදාය� 
(2006 අංක 10 දරන ෙ��ය ආදාය� පනෙ� 106 (6) වග !ය පකාර බ�ෙද  )දහස් ආදාය� පකාශ @Aම අවශ: ෙS). 

එක4 ව�වස්ථා>ත ආදායෙ� ඇ4ල$ ෙනොQ ආදාය� 
  

අ). බැං6 හා jල: ආයතන 7F  රඳවා ගැk� බ� අ` ෙකොට ඇ! ෙපො\ 

බැං%ව / Sල�ායතනය ආෙයෝTත 0දල (�.) V.ධ ආදායම (�.) 
   

   

   

ආ). 10% අ�පමාණය මත පභවෙn< බ� අ` කර ඇ! ලාභාංශ    

සමාගෙ� නම 2016.03.31 
Kනට ෙකොටස් 

ගණන 

V.ධ ලාභාංශ ආදායම (�.)    

   

   

   

ඇ). 10% බැ=  රඳවා ගැkෙ� බ� අ` කරන ලද ත:ාග, දඩ අය @A�වp  ලද ෙකොටස,් ෙලොතqr H�� ආHය.    

ෙගQ ආයතනය V.ධ ආදායම (�.)    
  

  

  

බ.ෙද+ 5දහස් ආදායම    

ආදාය� >Yබඳ (සත්ර 0දල (�.) 
  

  

  
 

5 ෙකොටස :  ව$ක� හා බැරක� පකාශය  
(2006 අංක 10 දරන ෙ��ය ආදාය� පනෙ� 106  (6) වග !ය යටෙ� පකාශය) 
  

2016.03.31 Kනට ව$ක� 

ව$ක� >Yබද (සත්ර අ$ප$ කරග$ 
Kනය 

>Cවැය / අගය 

 (Jල\ ගැ]ම� ෙනොෙ^ න�) (�.) 
   

   

   
    

2016.03.31 Kනට වග_�    
 

(සත්රය වග_� මත 
ඇප 

වග_� ආර�භ 
වන Kනය 

වග_� 
ව`නාකම 
(�.) 

ත�ෙසේ� ව�ෂය 
4ළ ආපI ෙගවන 
ලද පමාණය 

2016.03.31 Kනට 
ෙශේෂය 

      

      

      
    

6 ෙකොටස :  පකාශය    

ෙමම ආදාය� වා�තාෙ^ සහ එයට අ0ණා ඇa උපෙ9ඛනවල සඳහ+ කරන ලද bය1ම ෙතොර4� මාෙc දැ]ෙ� හා 
(ශ්වාසය අdව සත�, 5වැරK හා ස�f�ණ බවට පකාශ කරJ. ආදාය� වා�තාව� ස�බ+ධව සාවද� ෙහෝ ව�ාජ 
පකාශය� )Aම ෙහෝ අසත� ෙතොර4� සැප ම දhව� ලැiය හැ) වරද� බව මම ද5J.    
   
pයාපHං, අංකය   .................................................................  රා.ෙනො.ස.(NGO) pයාපHං, අංකය …………………………… 
 
පකාශ කර නාෙs ස�I2ණ නම    ............................................................................................................................................... 
   
තන3ර..................................................                          ජා!ක හැ���ප� අංකය ........................................................................ 
 
ptනය  ...........................................................................7දu� තැපැC අංකය…………………………………………………………. 
 
�රකථන අංකය  ..........................................ජංගම �රකථන අංකය  .................        අ�සන...........................................................                             
 
Hනය ..........................         

                               බD - වඩා ෙහොඳ අනාගතයකට 
வ�க� – வளமான எதி�கால�தி�காக 

TAXES - FOR A BETTER FUTURE 
 

ආ
දර්
ශය




