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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    

� 2016666 මා�! 31 � අවස� ව0ෂය සඳහා ආදාය� සහ අෙන3� 4ස්තර පකාශ කර�න. 
� අවශ7තැ�89 :;� වා0තා බ< ගණනය >?ම සහ උපෙAඛන අCණ�න. 
� %D ප?E ස�F0ණ කරන ලද වා0තාව 2016666 ෙනොවැ�බ� 30 වන Eන ෙහෝ ඊ ට ෙපර ලැෙබන ෙසේ සපය�න. 

 

 

ෙකොමසා?ස ්                                         %3� කළ Eනය                        
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 : බ3දට යට* ලාභ සහ ආදාය� පකාශය 

ෙවළඳාෙම�, ව7ාපාරෙය�, වෘ��ෙය� ෙහෝ L>යාෙව� ලද ලාභ (උපෙAඛනය-1) T010    

O�ධ වා0Qක වRනාකම සහ/ෙහෝ 3S (උපෙAඛනය -2) T020    

ලාභාංශ (උපෙAඛනය-3) T030    

ෙපොS  (උපෙAඛනය-4) T040    

වා0Qක, රාජ7 භාග යනාEය  (උපෙAඛනය-5) T050    

ෙවන� ය�පභවය>� ල� ආදාය� (උපෙAඛනය-6) T060    

89 ව)වසථ්ා<ත ආදාය�  (T010 Dට T060 ද*වා ෙකොWවල එකYව)   TTTT090     
    

2222 ෙකොටස : 89 ව)වස්ථා<ත ආදායෙම� අ? /@� 

 

ෙවළඳාෙම�, ව7ාපාරෙය�, වෘ��ෙය� ෙහෝ L>යාෙව� ලද අZ කළ හැ> අලාභ     
(උපෙAඛනය-7) T100  
ෙග[ ෙපොS, වා0Qක සහ රාජ7 භාග, \� 3S (අදාළ ව�ෙ� න�)  (උපෙAඛනය-8) T110    

89 A යවස්ථා<ත ආදායෙම� අ? /@�  (T100 +T110)     T130  

ත*ෙසේ�වන ආදායම (T090 -T130)   T140  
`<`ක� ලබන ෙග � (උපෙAඛනය-9) T150    

ය� උaම*කාරෙය3ට ෙහෝ අ0ථලාcෙය3ට 8d යැe %ශ්චය කළ හැ> gදලෙh ෙහෝ  T155          

 භාරෙh ආදායෙ� ය� ෙකොටස*  (උපෙAඛනය-10)             

    ත�ෙසේ� වන ආදායෙම� 89 අ? /@� (T150 +T155)        T160     

බB අය වන ආදායම (T140 -T160)   T170  
      

 3 ෙකොටස : ෙග.ය E! බ3ද ගණනය /@ම    
     

ඔබ gදA බලකaෙව* න� (ෙග4ය jY ආදාය� බ�ද = T170  × 24 %) T200    

ඔබ භාරයක භාරකaෙව* න� (ෙග4ය jY ආදාය� බ�ද =  T170  ×24 % ) T220    

ෙග4ය jY දළ ආදාය� බ�ද  (T200 +T220)   T230  
බ< බැර  (උපෙAඛනය-11)   T240  

ෙග.ය E! බ3ද    (T230 -T240) T300  

ඉ�ලන ආපG ෙගHම (T230 ෙකොJෙA අගය T240 ෙකොJෙA අගයට වඩා අ? න�) T310  
 
 

LයMත Nන ෙහෝ ඊට ෙපර බB ෙනොෙගHම දPඩනය�ට යට* වන බව ක�ණාෙව� සලක�න. 
 
 

ආ.බ. opෙගො+ අංකය    
    

 

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

SRI LANKA INLAND REVENUE 
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DLN 

Date 

ආ
දර්
ශය



4 ෙකොටස : ව)වස්ථා<ත ආදායෙ� ඇ!ල* ෙනොR ආදාය� සහ බ3ෙද� Lදහස් ආදාය� 
(2006 අංක 10 දරන ෙ��ය ආදාය� පනෙ� 106 (6) වග��ය පකාර බ�ෙද� %දහස් ආදාය� පකාශ >rම අවශ7 ෙs). 
 

එක! ව)වස්ථා<ත ආදායෙ� ඇ!ල* ෙනොT ආදාය�         

අ). බැං3 ෙහෝ tල7 ආයතන 4D�  බ< අZ ෙකොට ඇ� ෙපොS  

බැං+ව / Vල) ආයතනය ආෙයෝWත 8දල (�.) X3ධ ආදායම (�.) 
      
      
      

ආ). 10% අ+පමාණය මත පභවෙh9 බ< අZ කර ඇ� ලාභාංශ    

සමාගෙ� නම 2016/ 03/ 31 Nනට ෙකොටස ්ගණන X3ධ ලාභාංශ ආදායම (�.) 
      
      
      

ඇ). 10% අ+පමාණය මත බ< රඳවා ග� පදානය� දඩ අය >r�වo� ලද ෙකොටස්, ෙලොතLe E+� යනාEය    

ෙගH� කරන ආයතනය X3ධ ආදායම (�.) 
     
     
     
 

ඈ) මැx* 4>yෙ� ආදායම මත 2.5% අ+පමාණය මත මැx* හා ස්ව0ණාභරණ   අzකා?ය  4D� අZෙකොට ඇ� බ�ද     
ආදාය� <Zබඳ .සත්ර X3ධ ආදායම (�.) 

        
        
        
    

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

2016.03.31 Nනට ව*ක� 

ව*ක� <Zබඳ .සත්ර අ*ප* කර ග* Nනය <\වැය /ව]නාකම  
(Mල� ගැ^ම� ෙනොෙA න� (�.) 

            
            
            

2016.03.31 Nනට වග_� 

.සත්රය වග_� මත ඇප 
 

වග_ම ආර�භ වන 
Nනය 

වග_ෙ� 
පමාණය (�.) 

ත�ෙසේ� 
ව�ෂය !ළ 
ආපG ෙගවන 
ලද පමාණය 

2016.03.31 
Nනට ෙශේෂය 

(�) 

                        
                        
                        

6 ෙකොටස :  පකාශය 

ෙමම ආදාය� වා�තාෙA සහ එයට අ8ණා ඇa උපෙ�ඛනවල සඳහ� කරන ලද dය9ම ෙතොර!� මාෙe දැ^ෙ� හා 
.ශ්වාසය අfව සත), LවැරN හා ස�h�ණ බවට පකාශ කරM. ආදාය� වා�තාව� ස�බ�ධව සාවද) ෙහෝ ව)ාජ පකාශය� 
/@ම ෙහෝ අසත) ෙතොර!� සැප'ම දjව� ලැkය හැ/ වරද� බව මම දLM. 
පකාශ කර�නාෙ{ ස�F0ණ නම  .......................................................................................................................... 
 

තනYර................................................................. 4ද|� තැපැA අංකය  … … … … … … … … … … … … … … … … … . 

ව7ාපා?ක opනය  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 
 

ෙපෞ�ගoක opනය .............................................................................................................................................. 

ජා�ක හැ~+�ප� අංකය /4ෙ�ශ ගම� බලපත අංකය… … ..................................      <රකථනඅංකය............................. 

ජංගම <රකථන අංකය … … … … … … … … … Eනය ...........................................     �සන......................................... 

 

   

 

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

TAXES - FOR A BETTER FUTURE 
 

ආ
දර්
ශය




