
                                                  

 

                                                  

 

 

 

ආදාය� වා�තාවට උපෙ�ඛන - සමාජ ශාලා, ස�� ආ�ය 
 
 

ත�ෙසේ� ව�ෂය  2015/2016  
 

උපෙ�ඛනය  - 1 : ෙවළඳාෙම( ෙහෝ ව+ාපාරෙය( ලද ලාභ 
            ක�ණාකර �	
 පකාශන අ�ණ�න    

ව+ාපාරෙ. නම සව්භාවය 01නය ආදායම (�.) 
    

    

    

    

    

    

56 එක9ව (ෙමම සංඛ+ාව S010 S010 S010 S010 ෙකොට ◌ුෙ> ඇ9ල@ කර(න) S021  

උපෙ�ඛනය  - 2222 :  ABධ වා�Dක වEනාකම සහ / ෙහෝ FG  
2 (අ).  ABධ වා�Dක වEනාකම 

ෙBපෙලI 1IJම වKපන� ත�ෙසේ�ව 
ABධ වා�Dක 
වEනාකම(�.) 

   

   

   

   

උප එක9ව    S031  

2 (ආ) FG 

ෙBපෙලI 1IJම 
වKපන� 
ත�ෙසේ�ව 

දළ F0ය 
අL�ක� ෙගN 

වKපන� 
අ6@වැPයා සඳහා 

Qමනාව 
ABධ ආදායම 

(�.) 
      

      

      

      

      

උප එක9ව    S032  

F0ය සහ ABධ වා�Dක වEනාක� එක9ව (S031+ S032) (ෙමම සංඛ+ාව වා�තාෙ> S020 
ෙකොSෙ> සඳහ( කර(න)    

    S035  

සටහන : �ඩා  සමාජයකට අ�� සහ එම �ඩා සමාජය ��� �ඩා කට ! පව#ධනය සඳහා ෙයොදා ග* ලබන ප.ශයක 
01ධ වා#2ක  ව3නාකම ආදාය
 බ1ෙද� 5දහසය්.    

    

උපෙ�ඛනය  - 3 :  ලාභාංශ (පභවෙ.Q 10% ක බX අY කර නැ� ලාභාංශ) 

සමාගෙ� නම 
2016.03.31 �නට 
ෙකොටස් ගණන 

දළ ලාභාංශ 
(�.) 

1    

2    

3    

4    

5    

එක9ව (ෙමම සංඛ+ාව වා�තාෙ> S030 ෙකොSෙ> ඇ9ල@ කර(න) S041   
 

උපෙ�ඛනය  - 4:  ෙපොG  (පභවෙ.Q බX අY කර ෙනොමැ� ෙපොG ) 
බැංFව ෙහෝ \ල+ ආයතනය 2016.03.31 �නට 

ආෙයෝජන වEනාකම 
]^� අංකය ෙපොG ආදායම (�.) 

    

    

    

    

    

එක9ව (ෙමම සංඛ+ාව වා�තාෙ> S040 ෙකොSෙ> ඇ9ල@ කර(න) S051  

ආ.බ. 01ෙගො_ අංකය  

< ලංකා ෙ1>ය ආදාය
    
இல�ைக உ�நா�� இைறவ� 

SRI LANKA INLAND REVENUE 

 

       IR – 9 

   Form – 4R – 15 Sch (S) 

For Office Use 

DLN 

Date 

ආ
දර්
ශය



උපෙ�ඛනය  - 5:  වා�Dක සහ රාජ+ භාග යනා�ය 

 

ආදාය� `සත්රය ෙගa� කරන අයෙb `ස්තර    ආදායම (�.) 

   

   

   

එක9ව (ෙමම සංඛ+ාව වා�තාෙ> S050 ෙකොSෙ> ඇ9ල@ කර(න) S061  
    

උපෙ�ඛනය  - 6:  ෙවන@ ය� පභවයc( ලද ආදාය�  
 

ආදාය� `ස්තරය ෙගව(නාෙb නම සහ 01නය ආදායම (�.) 
   

   

   

එක9ව (ෙමම සංඛ+ාව වා�තාෙ> S060 ෙකොSෙ> ඇ9ල@ කර(න) S071  
 

උපෙ�ඛනය  - 7:  ෙවළඳාෙම(  ෙහෝ ව+ාපාරෙය( උBගත e අY කළ හැc අලාභ 

                            ක�ණාකර ]^� පකාශන අ5ණ(න. (සටහන 01 බල(න) 
 

 
ව+ාපාරෙ. නම 

 
01නය 

 
සව්භාවය 

අY කල හැc   
5ඵ අලාභ 

    

    

    

    

ව�ෂය 9ළ දරණ ලද අලාභය  S101  

ෙපර ව�ෂෙය( ඉ�Kයට ෙගන ආ අY කළ හැc අලාභ (�ෙh න�) S101A  

එක9ව S102  

56 ව+වස්ථා1ත ආදායෙම( 35% (වා�තාෙ> S090 ෙකොSෙ> ඇ� සංඛ+ාෙව( 35%) S103  

S102 ( ෙහෝ S103 ( අY අගය (ෙමම සංඛ+ාව වා�තාෙ> S100 ෙකොSෙ> ඇ9ල@ කර(න) S104  

ඊලග ව�ෂය සඳහා ඉ�Kයට ෙගන යන අY කළ හැc අලාභ   ෙශේෂය (S102- S104) S105  
 

උපෙ�ඛනය  - 8:  ෙගe ෙපොG, වා�Dක, රාජ+ භාග ෙහෝ m� FG 
                                      8 (අ). ෙපොG 

ලබ(නාෙb නම සහ 01නය ණය 5දල ෙගa� කළ කාල 
පKnෙoදය 

ණය 5දෙ� 
පරමා�ථය 

ෙග`ය p9 
ෙපොG  

ෙගe ෙපොG 

      

      

      

      
උප එක!ව S111  
 

                                        8 (ආ). වා�Dක, රාජ+ භාග සහ m� FG * 

ලබ(නාෙb නම සහ 01නය ෙගa� කළ කාල 
පKnෙoදය 

ෙගN �නය ෙග`ය p9 
5දල 

ෙගe 5දල 

     

     

     

උප එක9ව    S112  

එක9ව  (S111+ S112) (ෙමම සංඛ+ාව වා�තාෙ> S110 ෙකොSෙ> ඇ9ල@ කර(න) S113  
 

*2014/04/01 @නට ෙපර ය
 කාල ප.AෙBදයC සඳහා ෙග�ය  !ව �D එෙහE 2014/04/01 @නට පFව ෙගව* 
ලැD රාජH භාග සහ J
 KL 

උපෙ�ඛනය  - 9:   rXrක� ලබන ෙගa� (සටහන 02 බල(න) 
 

`ස්තරය �නය 
ඉ�Kයට ෙගන ආ 
පමාණය (�.) 

ව�ෂය 9ල අY කළ 
හැc පමාණය (�.) 

ඉ�Kයට ෙගන යා 
හැc පමාණය (�.) 

     

     

     

     

එක9ව (ෙමම සංඛ+ාව වා�තාෙ> S145 ෙකොSෙ> ඇ9ල@ 
කර(න) 

   

ආ
දර්
ශය



 
 

උපෙ�ඛනය  - 10 :   බX බැර 
    

`සත්රය පමාණය (�.) 
1�Eව බM සඳහා සහන (ඇEන
) S542  

ආ#Qක ෙසේවා ගාස!් බM බැර      

ෙපර ව#ෂෙය� ඉ@.යට ෙගනා ෙශේෂය    11/12      

 12/13      

 13/14      

 14/15      

ඉ@.යට ෙගනා ස
U#ණ ආ.ෙසේ.ගා. S546      

ෙගV
            1 කා#!ව S547      

                      2 කා#!ව S548      

                      3 කා#!ව  S549      

                      4 කා#!ව S550      

                      එක!ව (S546 �ට S550)   S558    

S558 ෙකොXෙY ඇ� අගය ෙග�ය  ! ආදාය
 බ1දට වඩා වැZ ව�ෙ� න
    

ආ.ෙසේ. ගා. ඉ@.යට ෙගන යන ෙශේෂය (S558 ෙකොXෙY අගය - ෙග�ය  ! ආ.බ.) S559    

අ[ කළ හැ] ආ.ෙසේ. ගා. (S558 ෙකොXෙY අගය  ෙහෝ ෙග�ය  ! ආදාය
 බ1ද ය�ෙන� වඩාE    

අ[ අගය)    S560  

නා_ක බM බැර   S562  

වා.ක වශෙය� ෙග` ආදාය
 බM (ෙගV
 පE අ�ණ�න)   

  ෙග` @නය    ෙග` �දල      

1  වා.කය   D1  S570    

2 වා.කය   D2  S571    

3 වා.කය   D3  S572    

4 වා.කය   D4  S573    

අවසාන ෙගVම S574    

          එක!ව (S570 �ට S574)   S576  

අවසානාEමක රඳවා ගැa
 බM ෙනොවන ෙවනE ය
 රඳවා ගැaෙ
 බ1දC (ක�ණාකර KමCද ය�න දCව�න) S578  

�b එක!ව (S542+ S560 + S562 + S576 + S578) 

ෙමම සංඛHාෙY වා#තාෙY  S210 ෙකොXෙY සදහ� කර�න 
  

S580  

 

 
 
 
 
@නය : ........../........./.........                                                               .............................................. 
                                                                                                           අEසන 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

TAXES - FOR A BETTER FUTURE 
 

ආ
දර්
ශය



 

වා�තාව 1රaම සඳහා උපෙදස් 

සටහන 1111  

අලාභ 

ෙවළඳාම]� ෙහෝ වHාපාරය]� දැjමට �M වන අලාභයC අ[ ]jමC වශෙය� ඉඩ ෙද* ලබ�ෙ� එම අලාභය 

ලාභයC kෙl න
 එය තCෙසේ� කළ හැ] ෙY න
ය. එවැ5 අලාභයC අ[ ]jම ෙමම තCෙසේ� ව#ෂය සදහා වන �b 

වHවස්ථාnත ආදායෙම� 35% ක (�යයට �ස් පහක) pමාවකට යටE වන අතර, එෙසේ අ[ කර ගත ෙනොහැ] ය
 අලාභ 

ෙකොටසC ෙY න
 ඊලඟ තCෙසේ� ව#ෂය සඳහා සහ යනාt වශෙය� ඉ� ඉ@.යටE ෙගන යා හැ]ය. තවද ෙපර 

තCෙසේ� ව#ෂෙය� ඉ@.යට ෙගන  එ* ලැuවා ` ය
 අලාභ ෙශේෂය� ඇ� අවසථ්ාවක ෙමම ව#ෂෙlt උ1ගත ` අලාභය 

සහ එv ඉ@.යට ෙගන ආ අලාභ යන ඒවාෙl එක!ව සදහා ඉහත v උප.ම pමාව අදාල කර ගත  !ය. එෙසේ kවද ෙවළඳ 

සංගමයC ස
බ�ධෙය� අලාභ අ[ ]jමC ෙහෝ ඉ@.යට ෙගන යාමC අදාල ෙනොෙY. 

 

සටහන   2222    
rXrක� ලබන ෙගa� 

පහත සඳහ( පK� rXrක� ලබන Qමනා ස�බ(ධෙය( අY ct� කළ හැcය. 
 

(i) ආuYවට, පළා@ පාලන ආයතනයකට, ‘අ1 ෙව_ෙව( අ1” අර5දලට කර_ ලබන පKත+ාග ස�v�ණ 
5දල අY කරන ෙත� ඉ�Kයට ෙගන යා හැcය. 

(ii) ආuYෙ> සංව�ධන සැලැසම්කට ඇ9ල@ වන ඕනෑම ව+ාපෘ�ය� මත වන `යදම �.25,000 කට zමා ෙ>. 
(iii) අස{ප ෙහෝ �|} තැනැ@ත( සඳහා ආයත~ක �කවරණය සපය_ ලබන අ_මත �ණ+ායතනයකට �X 

කර_ ලබන පKත+ාග ; ත�ෙසේ� කළ හැc ආදායම 1/3 � ෙහෝ �.75,000 � යන අගය( ෙදෙක( වඩා 
අY අගයට zමා ෙ>. 

(iv) ෙB�ය ආදාය� පනෙ@ 34 වග(� පකාර ෙවන@ rXrක� ලබන ෙගa� ෙවෙතො@ එ� අදාල zමාවලට 
යට@ව. 

සටහන 3333 
 

බX බැ�යාෙ> පදනම 
(අ).   සමාජයC - සමාජයක දළ ලැy
වz� හතෙර� !� පං{වකට වඩා එ| සාමා}කය�ෙග� ලැෙ~ න
, එම 

සමාජය එ| ආෙයෝජන ආදායම මත බ1දට බැ ෙඳේ. එෙහE එ| ලැy
වz� ඊට අ[ පමාණයC එ| 

සාමා}කය�ෙග� ලැෙ~ න
 එය වHාපාරයC කර ෙගන ය�ෙ� යැ� සැලෙC.  

 

 එ| සාමා}ක�� හා ෙවනE අය සමග කරන ග	ෙද*වz� එය ලබන ආදායම සහ එ| ආෙයෝජන 

ආදායම මත එය ආදාය
 බ1දට බැ ෙඳේ. 

  (�ඩා සමාජ හා ෙවළඳ සංග
 ෙනොවන අෙනC සංග
ද ඉහත සදහ� j�වz� පාලනය ෙY.) 

 

(ආ). ෙවළඳ සංග
 - ෙවළද සංගමයක / වා�ජ ම�ඩලයක ලැy
වz� ෙදෙක� පං{වකට වඩා ලැෙබ*ෙl 

ඇ!ලE Vෙ
 ගාස!් ම�� හා ෙමම �ද� තම ආදායෙම� අ[ ]jමC ෙලස ඉ��
 කළ හැ] 

අයෙ� දායක �දz� න
, එම ෙවළඳ සංගමය / වා�ජ ම�ඩලය වHාපාරයC කර ෙගන ය* ලැෙ~ 

යැ� සලක* ලැෙ~. එවැ5 සංගමයC - 

 එ| සාමා}කය� හා ෙවනE අය සමග කරන ග	ෙද*වz� එය ලබන ආදායම ෙහෝ එ| ආෙයෝජන 

මත ආදායම යන පමාණය�ෙග� වැZ පමාණය මත ආදාය
 බ1දට යටE ෙY. වHාපාරයC කර 

ෙගන ය* ෙනොලැෙ~ යැ� සලක* ලබන ෙවළඳ සංගමයC / වා�ජ ම�ඩලයC එ| ආෙයෝජන 

ආදායම මත බ1දට බැ ෙඳේ. 
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