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ශී ලංකා ෙද්ශීය ආදායම්
இலைக உள்நாட்டு இைறவr

SRI LANKA INLAND REVENUE

ආදායම් වාර්තාව

For Office Use
DLN
Date

සමාජ ශාලා, සමිති ආදිය
තක්ෙසේරු වර්ෂය 2015 / 2016
ආදායම් බදු ෙගොනු අංකය
එ.අ.බ.ෙගොනු අංකය

ශය

2006 අංක 10 දරන ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් 106 (7) වගන්තිය යටෙත් දැන්වීම සහ 213 වගන්තිය යටෙත් නිශ්චිතව දක්වනු ලබන
ආකෘති පතය
 2016 මාර්තු 31 න් අවසන් වර්ෂය සඳහා ආදායම් සහ අෙනකුත් විස්තර පකාශ කරන්න;
 අවශ7තැන්හිදී ගිණුම් වාර්තා බදු ගණනය කිරීම සහ උපෙල්ඛන අමුණන්න;
 නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද වාර්තාව 2016
6 ෙනොවැම්බර් 30 දින ෙහෝ ඊට ෙපර ලැෙබන ෙසේ සපයන්න.

ෙකොමසාරිස්

නිකුත් කළ දිනය

වාර්තාව ෙනොසැපයීම ෙහෝ සාවද% වාර්තාවක් සැපයීම මත යම් තැනැත්ෙතකුට දඩ පැනවිය හැකි බව කරුණාෙවන් සලකන්න.

1 - ෙකොටස : බද්දට යටත් ලාභ සහ ආදායම් පකාශය

S010

ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකම් සහ / ෙහෝ කුලී (උපෙල්ඛනය - 2)

S020

ලාභාංශ (උපෙල්ඛනය - 3)

S030

ෙපොලී (උපෙල්ඛනය - 4)

S040

වාර්ෂික, රාජ7 භාග යනාදිය (උපෙල්ඛනය - 5)

S050

ෙවනත් යම් පභවයකින් ලත් ආදායම් (උපෙල්ඛනය - 6)

S060

ආ
දර්

ෙවළඳාෙමන් ෙහෝ ව7ාපාරෙයන් ලද ලාභ (උපෙල්ඛනය - 1,සටහන 3)

මුළු ව%වස්ථාපිත ආදායම (S010 සිට S060 දක්වා එකතුව)

2 - ෙකොටස :

S090

මුළු ව%වස්ථාපිත ආදායෙමන් අඩු කිරීම

ෙවළඳාෙමන් ෙහෝ ව7ාපාරෙයන් ලද අඩු කළ හැකි අලාභ (උපෙල්ඛනය - 7)

S100

ෙගවූ ෙපොලී, වාර්ෂික සහ රාජ7 භාග, බිම් කුලී (අදාළ වනිෙන් නම්) (උපෙල්ඛනය - 8)

S110

මුළු ව%වස්ථාපිත ආදායෙමන් අඩු කිරීම (S100 + S110)
තක්ෙසේරු වන ආදායම (S090 - S130)

S130

සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම් (උපෙල්ඛනය - 9)

S145

බදු අයවන ආදායම (S140 - S145)

S150

S140

3 - ෙකොටස : ෙගවිය යුතු බද්ද ගණනය කිරීම්
ෙගවිය යුතු දළ ආදායම් බද්ද (S150 x 10%)

S200

බදු බැර (උපෙල්ඛනය - 10)

S210

ෙගවිය යුතු බද්ද (S200 ෙකොටුෙව් අගය –S210 ෙකොටුෙව් අගයට වඩා වැඩි නම්)
ඉල්ලන ආපසු ෙගවිම් (S200 ෙකොටුෙව් අගය S210 ෙකොටුෙව් අගයට වඩා අඩු නම්)

S230
S240

නියමිත දින ෙහෝ ඊට ෙපර බදු ෙනොෙගවීම දණ්ඩනයන්ට යටත් වන බව කරුණාෙවන් සලකන්න.

4 - ෙකොටස: ව%වස්ථාපිත ආදායෙම් ඇතුලත් ෙනොවූ ආදායම් සහ බද්ෙදන් නිදහස් ආදායම්
(2006 අංක 10 දරන ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් 106 (6) වන වගන්තිය පකාර බද්ෙදන් නිදහස් ආදායම් පකාශ කිරීම අවශ7 ෙව්).

මුළු ව%වස්ථාපිත ආදායෙම් ඇතුලත් ෙනොවු ආදායම්
අ) බැංකු ෙහෝ මූල7 ආයතන විසින් 8% ෙහෝ ඊටඅඩු අනුපමාණයක් මත (අදාල නම් ) බදු අඩුෙකොට ඇති ෙපොලී
බැංකුව / මූල%ායතනය

ආෙයෝජිත මුදල
(රු.)

ශුද්ධ ආදායම (රු.)

ආ). 10% අනු පමාණය මත පභවෙය්දී බදු අඩු කර ඇති ලාභාංශ

සමාගෙම් නම

2016.03.31 දිනට

ශුද්ධ ලාභාංශ ආදායම (රු.)

ෙකොටස් ගණන
+

ඇ). 10% බැගින් රඳවා ගැනීෙම් බදු අඩු කරන ලද ත7ාග, දඩ අය කිරීම්වලින් ලද ෙකොටස්, ෙලොතරැයි දිනුම් ආදිය.

ශුද්ධ ආදායම (රු.)

ශය

ෙගවූ ආයතනය
බද්ෙදන් නිදහස් ආදායම

ආදායම් පිළිබඳ විස්තර

මුදල (රු.)

5 - ෙකොටස : වත්කම් හා බැරකම් පකාශය

(2006 අංක 10 දරන ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් 106 (6) වගන්තිය යටෙත් පකාශය
2016.03.31 දිනට වත්කම්

අත්පත් කර
ගත් දිනය

ආ
දර්

වත්කම් පිළිබඳ විස්තර

පිරිවැය/අගය
(මිලදී ගැනීමක් ෙනොෙව් නම්) (රු.)

2016.03.31 දිනට වගකීම්

විස්තරය

වගකීම් මත
ඇප

වගකීම්
ආරම්භ වන
දිනය

වගකීම් වටිනාකම
(රු.)

තක්ෙසේරු වර්ෂය තුළ
ආපසු ෙගවන ලද
පමාණය

2016.03.31
දිනට ෙශේෂය
(රු)

6 - ෙකොටස : පකාශය

ෙමම ආදායම් වාර්තාෙව් සහ එයට අමුණා ඇති උපෙල්ඛනවල සඳහන් කරන ලද සියළුම ෙතොරතුරු මාෙග් දැනීෙම් හා විශ්වාසය
අනුව සත7, නිවැරදි හා සම්පූර්ණ බවට පකාශ කරමි. ආදායම් වාර්තාවක් සම්බන්ධව සාවද7 ෙහෝ ව7ාජ පකාශයක් කිරීම ෙහෝ
අසත7 ෙතොරතුරු සැපයීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව මම දනිමි.
ව7ාපාරෙය් ලියාපදිංචි අංකය ............................................................ ....................................................................

නම.......................................................................................................................................................................
තනතුර… … … … … … … … … … … … … … … … … … ..............

දුරකථන අංකය .....................................................

ලිපිනය...............................................................................ජංගම දුරකථන අංකය… … … … … … … … … … … ..…………….
විදwත්..තැපැල්අංකය...........................................................
දිනය..............................................

අත්සන ........................................
බදු - වඩා ෙහොඳ අනාගතයකට
வrகள் – வளமான எதிகாலத்திற்காக

TAXES - FOR A BETTER FUTURE

