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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 මා/0 31 � අවස� ව/ෂය සඳහා ආදාය� සහ අෙන3� 4ස්තර පකාශ කර�න; 
� අවශ7තැ�89 :;� වා/තා බ< ගණනය >?ම සහ උපෙAඛන අCණ�න; 
� $D පEF ස�G/ණ කරන ලද වා/තාව 2016666 ෙනොවැ�බ� 30 Fන ෙහෝ ඊ ට ෙපර ලැෙබන ෙසේ සපය�න. 

                                                                                                                    
 
 

ෙකොමසාEස ්                                                                       $3� කළ Fනය      
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 :  බ1දට යට& ලාභ සහ ආදාය� පකාශය 

ෙවළඳාෙම� ෙහෝ ව7ාපාරෙය� ලද ලාභ (උපෙAඛනය - 1,සටහන 3) S010    

P�ධ වා/Rක ව Sනාක� සහ / ෙහෝ 3U (උපෙAඛනය - 2) S020    

ලාභාංශ (උපෙAඛනය - 3) S030    

ෙපොU (උපෙAඛනය - 4) S040    

වා/Rක, රාජ7 භාග යනාFය (උපෙAඛනය - 5) S050    

ෙවන� ය� පභවය>� ල� ආදාය� (උපෙAඛනය - 6) S060    

45 ව%වස්ථා8ත ආදායම (S010 Dට S060 ද)වා එක0ව)   S090  

2 - ෙකොටස :    45 ව%වස්ථා8ත ආදායෙම. අ: +;ම 
 

ෙවළඳාෙම� ෙහෝ ව7ාපාරෙය� ලද අY කළ හැ> අලාභ (උපෙAඛනය - 7) S100    

ෙගZ ෙපොU, වා/Rක සහ රාජ7 භාග, [� 3U (අදාළ ව$ෙ� න�) (උපෙAඛනය - 8) S110    

45 ව%වස්ථා8ත ආදායෙම. අ: +;ම (S100  +  S110) S130  

ත�ෙසේ� වන ආදායම     (S090 - S130)  S140  

_<_ක� ලබන ෙග�� (උපෙAඛනය - 9)  S145  

බ< අයවන ආදායම     (S140 - S145)   S150  

    

3 - ෙකොටස :   ෙග*ය >? බ1ද ගණනය +;�     
  

ෙග*ය >? දළ ආදාය� බ1ද  (S150 x 10%)   S200  

බ< බැර  (උපෙAඛනය - 10)   S210  

ෙග*ය >? බ1ද (S200 ෙකොaෙb අගය –S210 ෙකොaෙb අගයට වඩා වැd න�) S230  

ඉBලන ආපC ෙග*�     (S200 ෙකොaෙb අගය S210 ෙකොaෙb අගයට වඩා අY න�)    S240  

 

Dය�ත �න ෙහෝ ඊට ෙපර බ< ෙනොෙගGම දHඩනය.ට යට& වන බව ක�ණාෙව. සලක.න. 
 

For Office Use 

DLN 

Date 

ආදාය� බ< ෙගොJ අංකය  

එ.අ.බ.ෙගොJ අංකය  

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

SRI LANKA INLAND REVENUE 

 

ආ
දර්
ශය



4444 - ෙකොටස:   ව%වස්ථා8ත ආදායෙ� ඇ?ල& ෙනොN ආදාය� සහ බ1ෙද. Dදහස් ආදාය�    
(2006 අංක 10 දරන ෙ��ය ආදාය� පනෙ� 106 (6) වන වග��ය පකාර බ�ෙද� $දහස් ආදාය� පකාශ >?ම අවශ7 ෙb). 

45 ව%වස්ථා8ත ආදායෙ� ඇ?ල& ෙනොO ආදාය�    

අ) බැං3 ෙහෝ fල7 ආයතන 4D� 8% ෙහෝ ඊටඅY අ*පමාණය) මත (අදාල න� ) බ< අYෙකොට ඇ� ෙපොU  
 

බැං'ව / Pල%ායතනය ආෙයෝQත 4දල 
(�.) 

T1ධ ආදායම (�.) 

      
      

      

ආ). 10% අ* පමාණය මත පභවෙh9 බ< අY කර ඇ� ලාභාංශ 

සමාගෙ� නම 2016.03.31 �නට 
ෙකොටස් ගණන 

T1ධ ලාභාංශ ආදායම (�.) 

     ++++    
         

         

ඇ).  10% බැ:� රඳවා ගැiෙ� බ< අY කරන ලද ත7ාග, දඩ අය >?�වk� ලද ෙකොටස,් ෙලොතlm F*� ආFය.    

ෙගN  ආයතනය T1ධ ආදායම (�.)    
     
     

බ�ෙද� $දහස ්ආදායම   

ආදාය� 8Vබඳ *සත්ර 4දල (�.) 
        
        

        
 

5 - ෙකොටස :   ව&ක� හා බැරක� පකාශය     
(2006 අංක 10 දරන ෙ��ය ආදාය� පනෙ� 106 (6) වග��ය යටෙ� පකාශය    
2016.03.31 Fනට ව�ක�         

ව&ක� 8Vබඳ *සත්ර    අ&ප& කර 
ග& �නය 

8Yවැය/අගය  
(�ලZ ගැ[ම� ෙනොෙ\ න�) (�.) 

            
            

            
            

2016.03.31 Fනට වගn�            

*සත්රය වග]� මත 
ඇප 

වග]� 
ආර�භ වන 

�නය 

වග]� ව^නාකම 
(�.) 

ත�ෙසේ� ව�ෂය ?ළ 
ආපC ෙගවන ලද 

පමාණය 

2016.03.31 
�නට ෙශේෂය 

(�) 
                        

                        
                        

                        

 6 - ෙකොටස :   පකාශය     
ෙමම ආදාය� වා/තාෙb සහ එයට අCණා ඇ� උපෙAඛනවල සඳහ� කරන ලද Dයoම ෙතොර0p මාෙq දැiෙ� හා 4ශ්වාසය 
අ*ව සත7, $වැරF හා ස�G/ණ බවට පකාශ කරr. ආදාය� වා/තාව) ස�බ�ධව සාවද7 ෙහෝ ව7ාජ පකාශය) >?ම ෙහෝ 
අසත7 ෙතොර0p සැපsම දtව� ලැ[ය හැ> වරද) බව මම ද$r. 
 

ව7ාපාරෙh kයාපFං' අංකය ............................................................ .................................................................... 
 

නම....................................................................................................................................................................... 
 

තන0ර … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..............        <රකථන අංකය  ..................................................... 
 

kvනය...............................................................................ජංගම <රකථන අංකය… … … … … … … … … … … ..……………. 

4දw�..තැපැAඅංකය........................................................... 
 
Fනය..............................................   අ�සන ........................................     
                                                                                                      

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

TAXES - FOR A BETTER FUTURE  

ආ
දර්
ශය




