IR – 9
Form – 4R – 15 Sch (S)

ශී ලංකා ෙද්ශීය ආදායම්

For Office Use
DLN
Date

இலைக உள்நாட்டு இைறவr

SRI LANKA INLAND REVENUE

ආදායම් වාර්තාවට උපෙල්ඛන - සමාජ ශාලා, සමිති ආදිය
තක්ෙසේරු වර්ෂය 2015/2016

ආ.බ. ලිපිෙගොනු අංකය

උපෙල්ඛනය - 1 : ෙවළඳාෙමන් ෙහෝ ව+ාපාරෙයන් ලද ලාභ
කරුණාකර ගිණුම් පකාශන අමුණන්න

ස්වභාවය

ලිපිනය

ආදායම (රු.)

ශය

ව+ාපාරෙය් නම

මුළු එකතුව (ෙමම සංඛ+ාව S010 ෙකොට◌ු ෙව් ඇතුලත් කරන්න)

S021

උපෙල්ඛනය - 2 : ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකම සහ / ෙහෝ කුලී
2 (අ). ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකම
ෙද්පෙලහි පිහිටීම

උප එකතුව

වරිපනම් තක්ෙසේරුව

ශුද්ධ වාර්ෂික
වටිනාකම(රු.)

S031

ආ
දර්

2 (ආ) කුලී

ෙද්පෙලහි පිහිටීම

වරිපනම්
තක්ෙසේරුව

දළ කුලිය

අයිතිකරු ෙගවු
වරිපනම්

අළුත්වැඩියා සඳහා
දීමනාව

උප එකතුව
කුලිය සහ ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකම් එකතුව (S031+ S032) (ෙමම සංඛ+ාව වාර්තාෙව් S020

ශුද්ධ ආදායම
(රු.)

S032
S035

ෙකොටුෙව් සඳහන් කරන්න)
සටහන : කීඩා සමාජයකට අයිති සහ එම කීඩා සමාජය විසින් කීඩා කටයුතු පවර්ධනය සඳහා ෙයොදා ගනු ලබන පරිශයක
ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකම ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස්ය.

උපෙල්ඛනය - 3 : ලාභාංශ (පභවෙය්දී 10% ක බදු අඩු කර නැති ලාභාංශ)
2016.03.31 දිනට
ෙකොටස් ගණන

සමාගෙම් නම

1
2
3
4
5
එකතුව (ෙමම සංඛ+ාව වාර්තාෙව් S030 ෙකොටුෙව් ඇතුලත් කරන්න)

දළ ලාභාංශ
(රු.)

S041

උපෙල්ඛනය - 4: ෙපොලී (පභවෙය්දී බදු අඩු කර ෙනොමැති ෙපොලී )
බැංකුව ෙහෝ මූල+ ආයතනය

2016.03.31 දිනට
ආෙයෝජන වටිනාකම

එකතුව (ෙමම සංඛ+ාව වාර්තාෙව් S040 ෙකොටුෙව් ඇතුලත් කරන්න)

ගිණුම් අංකය

S051

ෙපොලී ආදායම (රු.)

උපෙල්ඛනය - 5: වාර්ෂික සහ රාජ+ භාග යනාදිය
ආදායම් විස්තරය

ෙගවීම් කරන අයෙග් විස්තර

එකතුව (ෙමම සංඛ+ාව වාර්තාෙව් S050 ෙකොටුෙව් ඇතුලත් කරන්න)

ආදායම (රු.)

S061

උපෙල්ඛනය - 6: ෙවනත් යම් පභවයකින් ලද ආදායම්
ආදායම් විස්තරය

ෙගවන්නාෙග් නම සහ ලිපිනය

ආදායම (රු.)

එකතුව (ෙමම සංඛ+ාව වාර්තාෙව් S060 ෙකොටුෙව් ඇතුලත් කරන්න)

S071

උපෙල්ඛනය - 7: ෙවළඳාෙමන් ෙහෝ ව+ාපාරෙයන් උද්ගත වූ අඩු කළ හැකි අලාභ
කරුණාකර ගිණුම් පකාශන අමුණන්න. (සටහන 01 බලන්න)

වර්ෂය තුළ දරණ ලද අලාභය

අඩු කල හැකි
මුඵ අලාභ

ශය

ව+ාපාරෙය් නම

ලිපිනය

ස්වභාවය

S101
S101A
එකතුව
S102
මුළු ව+වස්ථාපිත ආදායෙමන් 35% (වාර්තාෙව් S090 ෙකොටුෙව් ඇති සංඛ+ාෙවන් 35%)
S103
S102 න් ෙහෝ S103 න් අඩු අගය (ෙමම සංඛ+ාව වාර්තාෙව් S100 ෙකොටුෙව් ඇතුලත් කරන්න)
S104
ඊලග වර්ෂය සඳහා ඉදිරියට ෙගන යන අඩු කළ හැකි අලාභ ෙශේෂය (S102- S104)
S105

ආ
දර්

ෙපර වර්ෂෙයන් ඉදිරියට ෙගන ආ අඩු කළ හැකි අලාභ (තිෙබ් නම්)

උපෙල්ඛනය - 8: ෙගවූ ෙපොලී, වාර්ෂික, රාජ+ භාග ෙහෝ බිම් කුලී
8 (අ). ෙපොලී
ලබන්නාෙග් නම සහ ලිපිනය
ණය මුදල

ෙගවීම් කළ කාල
පරිච්ෙඡ්දය

ණය මුදෙල්
පරමාර්ථය

උප එකතුව

8 (ආ). වාර්ෂික, රාජ+ භාග සහ බිම් කුලී *
ලබන්නාෙග් නම සහ ලිපිනය
ෙගවීම් කළ කාල
පරිච්ෙඡ්දය

ෙගවිය යුතු
ෙපොලී

ෙගවූ ෙපොලී

S111
ෙගවු දිනය

උප එකතුව
එකතුව (S111+ S112) (ෙමම සංඛ+ාව වාර්තාෙව් S110 ෙකොටුෙව් ඇතුලත් කරන්න)

ෙගවිය යුතු
මුදල

ෙගවූ මුදල

S112
S113

*2014/04/01 දිනට ෙපර යම් කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා ෙගවිය යුතුව තිබූ එෙහත් 2014/04/01 දිනට පසුව ෙගවනු
ලැබූ රාජH භාග සහ බිම් කුලී
උපෙල්ඛනය - 9: සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම් (සටහන 02 බලන්න)
විස්තරය

දිනය

එකතුව (ෙමම සංඛ+ාව වාර්තාෙව් S145 ෙකොටුෙව් ඇතුලත්
කරන්න)

ඉදිරියට ෙගන ආ
පමාණය (රු.)

වර්ෂය තුල අඩු කළ
හැකි පමාණය (රු.)

ඉදිරියට ෙගන යා
හැකි පමාණය (රු.)

උපෙල්ඛනය - 10 : බදු බැර
විස්තරය
ද්විත්ව බදු සඳහා සහන (ඇත්නම්)
ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු බදු බැර
ෙපර වර්ෂෙයන් ඉදිරියට ෙගනා ෙශේෂය

පමාණය (රු.)
S542
11/12
12/13
13/14
14/15
S546
S547
S548
S549
S550

ආ
දර්

ශය

ඉදිරියට ෙගනා සම්පූර්ණ ආ.ෙසේ.ගා.
ෙගවීම්
1 කාර්තුව
2 කාර්තුව
3 කාර්තුව
4 කාර්තුව
එකතුව (S546 සිට S550)
S558
S558 ෙකොටුෙව් ඇති අගය ෙගවිය යුතු ආදායම් බද්දට වඩා වැඩි වන්ෙන් නම්
ආ.ෙසේ.ගා. ඉදිරියට ෙගන යන ෙශේෂය (S558 ෙකොටුෙව් අගය - ෙගවිය යුතු ආ.බ.)
S559
අඩු කළ හැකි ආ.ෙසේ.ගා. (S558 ෙකොටුෙව් අගය ෙහෝ ෙගවිය යුතු ආදායම් බද්ද යන්ෙනන් වඩාත්
අඩු අගය)
නාමික බදු බැර
වාරික වශෙයන් ෙගවූ ආදායම් බදු (ෙගවීම් පත් අමුණන්න)
ෙගවූ දිනය
ෙගවූ මුදල
1 වාරිකය
D1
S570
2 වාරිකය
D2
S571
3 වාරිකය
D3
S572
4 වාරිකය
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බදු - වඩා ෙහොඳ අනාගතයකට
வrகள் – வளமான எதிகாலத்திற்காக

TAXES - FOR A BETTER FUTURE

වාර්තාව පිරවීම සඳහා උපෙදස්
සටහන 1

අලාභ
ෙවළඳාමකින් ෙහෝ වHාපාරයකින් දැරීමට සිදු වන අලාභයක් අඩු කිරීමක් වශෙයන් ඉඩ ෙදනු ලබන්ෙන් එම අලාභය
ලාභයක් වුෙය් නම් එය තක්ෙසේරු කළ හැකි ෙව් නම්ය. එවැනි අලාභයක් අඩු කිරීම ෙමම තක්ෙසේරු වර්ෂය සදහා වන මුළු
වHවස්ථාපිත ආදායෙමන් 35% ක (සියයට තිස් පහක) සීමාවකට යටත් වන අතර, එෙසේ අඩු කර ගත ෙනොහැකි යම් අලාභ
ෙකොටසක් ෙව් නම් ඊලඟ තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා සහ යනාදී වශෙයන් ඉන් ඉදිරියටත් ෙගන යා හැකිය. තවද ෙපර
තක්ෙසේරු වර්ෂෙයන් ඉදිරියට ෙගන එනු ලැබුවා වූ යම් අලාභ ෙශේෂයන් ඇති අවස්ථාවක ෙමම වර්ෂෙය්දී උද්ගත වූ අලාභය
සහ එකී ඉදිරියට ෙගන ආ අලාභ යන ඒවාෙය් එකතුව සදහා ඉහත කී උපරිම සීමාව අදාල කර ගත යුතුය. එෙසේ වුවද ෙවළඳ
සංගමයක් සම්බන්ධෙයන් අලාභ අඩු කිරීමක් ෙහෝ ඉදිරියට ෙගන යාමක් අදාල ෙනොෙව්.

සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම්

ශය

සටහන 2
පහත සඳහන් පරිදි සුදුසුකම් ලබන දීමනා සම්බන්ධෙයන් අඩු කිරීම් කළ හැකිය.
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

ආණ්ඩුවට, පළාත් පාලන ආයතනයකට, ‘අපි ෙවනුෙවන් අපි” අරමුදලට කරනු ලබන පරිත+ාග සම්පූර්ණ
මුදල අඩු කරන ෙතක් ඉදිරියට ෙගන යා හැකිය.
ආණ්ඩුෙව් සංවර්ධන සැලැස්මකට ඇතුලත් වන ඕනෑම ව+ාපෘතියක් මත වන වියදම රු.25,000 කට සීමා ෙව්.
අසනීප ෙහෝ දිළිඳු තැනැත්තන් සඳහා ආයතනික රැකවරණය සපයනු ලබන අනුමත පුණ+ායතනයකට සිදු
කරනු ලබන පරිත+ාග ; තක්ෙසේරු කළ හැකි ආදායම 1/3 ක් ෙහෝ රු.75,000 ක් යන අගයන් ෙදෙකන් වඩා
අඩු අගයට සීමා ෙව්.
ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් 34 වගන්ති පකාර ෙවනත් සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම් ෙවෙතොත් එකී අදාල සීමාවලට
යටත්ව.

ආ
දර්

සටහන 3

බදු බැඳියාෙව් පදනම

(අ). සමාජයක් - සමාජයක දළ ලැබීම්වලින් හතෙරන් තුන් පංගුවකට වඩා එහි සාමාජිකයන්ෙගන් ලැෙබ් නම්, එම
සමාජය එහි ආෙයෝජන ආදායම මත බද්දට බැෙඳේ. එෙහත් එහි ලැබීම්වලින් ඊට අඩු පමාණයක් එහි

සාමාජිකයන්ෙගන් ලැෙබ් නම් එය වHාපාරයක් කර ෙගන යන්ෙන් යැයි සැලෙක්.
එහි සාමාජිකයින් හා ෙවනත් අය සමග කරන ගණුෙදනුවලින් එය ලබන ආදායම සහ එහි ආෙයෝජන

ආදායම මත එය ආදායම් බද්දට බැෙඳේ.

(කීඩා සමාජ හා ෙවළඳ සංගම් ෙනොවන අෙනක් සංගම්ද ඉහත සදහන් රීතිවලින් පාලනය ෙව්.)

(ආ). ෙවළඳ සංගම් - ෙවළද සංගමයක / වාණිජ මණ්ඩලයක ලැබීම්වලින් ෙදෙකන් පංගුවකට වඩා ලැෙබනුෙය්
ඇතුලත් වීෙම් ගාස්තු මගින් හා ෙමම මුදල් තම ආදායෙමන් අඩු කිරීමක් ෙලස ඉල්ලූම් කළ හැකි
අයෙග් දායක මුදලින් නම්, එම ෙවළඳ සංගමය / වාණිජ මණ්ඩලය වHාපාරයක් කර ෙගන යනු ලැෙබ්
යැයි සලකනු ලැෙබ්. එවැනි සංගමයක් එහි සාමාජිකයන් හා ෙවනත් අය සමග කරන ගණුෙදනුවලින් එය ලබන ආදායම ෙහෝ එහි ආෙයෝජන
මත ආදායම යන පමාණයන්ෙගන් වැඩි පමාණය මත ආදායම් බද්දට යටත් ෙව්. වHාපාරයක් කර
ෙගන යනු ෙනොලැෙබ් යැයි සලකනු ලබන ෙවළඳ සංගමයක් / වාණිජ මණ්ඩලයක් එහි ආෙයෝජන
ආදායම මත බද්දට බැෙඳේ.

