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ශී ලංකා ෙද්ශීය ආදායම්

For Office Use
DLN

இலைக உள்நாட்டு இைறவr

Date

SRI LANKA INLAND REVENUE

ආදායම් වාර්තාව
හවුල් ව ාපාර
තක්ෙසේරු වර්ෂය - 2015/2016
ආදායම් බදු ෙගොනු අංකය
VAT ෙගොනු අංකය
ESC ෙගොනු අංකය
NBT ෙගොනු අංකය

2006 අංක 10 දරන ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් 76(3) වගන්තිය යටෙත් දැන්වීම සහ 213 වගන්තිය යටෙත් නිශ්චිතව දක්වා ඇති
ආකෘති පතය

ෙකොමසාරිස්

ශය

 2016 මාර්තු 31 න් අවසන් වර්ෂය සඳහා ආදායම් සහ අෙනකුත් විස්තර පකාශ කරන්න.
 අවශ" තැන්හිදී ගිණුම් වාර්තා, බදු ගණනය කිරීම් සහ උපෙල්ඛන අමුණන්න.
 නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද වාර්තාව 2016 ෙනොවැම්බර් 30 වන දින ෙහෝ ඊට ෙපර ලැෙබන ෙසේ සපයන්න.

නිකුත් කළ දිනය

වාර්තාවක් ෙනොසැපයීම ෙහෝ සාවද වාර්තාවක් සැපයීම මත යම් පමුඛ හවුල්කරුෙවකුට / නිෙයෝජිතෙයකුට දඩ පැනවිය හැකි බව කරුණාෙවන් සලකන්න.

ආ
දර්

01
ව"ාපාරෙය් නම, ස්වභාවය සහ ලිපිනය
ව ාපාරෙය් නම
ව ාපාරෙය් ස්වභාවය
ව ාපාරෙය් ලිපිනය

හවුල් ව"ාපාරෙය් ලාභ (ෙහෝ අලාභ) (බදු සඳහා ගැලපීම් සිදු කිරීෙමන් අනතුරුව)
අඩු කිරීම්
(i)
ෙපොලිය
ලබන්නාෙග් නම
ණය මුදල
ණය මුදෙල්
ෙගවීම් කෙළේ කුමන
ෙගවීම් කළ
(රු.)
පරමාර්ථය
කාල සීමාවක් සඳහාද දිනය
02.
03.

වාර්ෂික, රාජ" භාග ෙහෝ බිම් කුලිය *
ලබන්නාෙග් නම
ෙගවීම් කෙළේ කුමන
කාල සීමාවක් සඳහාද

රු.
ෙගවූ ෙපොලිය
(රු.)

උප එකතුව

(ii)

ෙගවීම් කළ
දිනය

*2014/04/01 දිනට ෙපර යම් කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා ෙගවිය යුතුව
තිබූ එෙහත් 2014/04/01 දිනට පසුව ෙගවනු ලැබූ රාජ" භාග ෙහෝ බිම් කුලිය
04.
05.

ෙගවූ මුදල
(රු.)

උප එකතුව
එකතුව

(

ෙබදිය හැකි ලාභය / අලාභය (02 අයිතමය - 03 අයිතමය)

ෙවනත් ආදායම් (ෙපොලිය සම්බන්ධෙයන් පභවෙය්දී 8% ර.ගැ.බද්ද අඩු ෙනොකළ ෙපොලිය පමණක් සඳහන් කරන්න, ෙද්ශීය ආදායම්
පනෙත් 133(4) (අ) පකාරව).
ආදායම් පභවය

ෙගවන්නාෙග් නම සහ ලිපිනය (ඇත්නම්)

ආදායම

ෙවනත් ආදායම් එකතුව

)

06.

07.

ෙබදිය හැකි ලාභය සහ ෙවනත් ආදායම්වල එකතුව
සටහන : ෙබදිය හැකි අලාභයක් ඇති විෙටකදී එවැනි ෙබදිය හැකි අලාභයක් ෙවනත් ආදායමකින් හිලව්
ෙනොෙකොට ෙවනත් ආදායම්වල මුළු මුදල මත බදු අය කළ යුතුය.
ෙබදිය හැකි ලාභය සහ ෙවනත් ආදායම්වලින් අඩුකිරීම්

08.

බදු අය වන ෙබදිය හැකි ලාභය (6-7)

09.

ෙවනත් ආදායම් සහ ෙබදිය හැකි ලාභෙය් එකතුව මත හවුල් ව ාපාර බද්ද 8% බැගින්

10.

ෙගවීම් සඳහා අඩු කිරීම
ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තුව
වාරික ෙගවීම්
ෙගවීම්
(රු.)
කළ දිනය

11.

ෙගවීම්
කළ දිනය

B

රඳවා ගැනීම් බදු

(රු.)

C

A

ෙගවීම්
කළ
දිනය

(රු.)

D

E (

ශය

1 වන වාරිකය
2 වන වාරිකය
3 වන වාරිකය
4 වන වාරිකය
අවසාන ෙගවීම
එකතුව

හවුල් ව ාපාර බද්ද

(1,000,000)

)

E=B+C+D

F = (A-E)

ෙගවිය යුතු ෙශේෂය
සටහන : ආ.බ. – 9A ෙකොටුෙව් ඇති වටිනාකෙමන් 10E (10B+10C+10D) ෙකොටුෙව් ඇති වටිනාකම අඩු කිරීෙමන් ලැෙබන
වටිනාකම 11F ෙකොටුෙව් ඇතුලත් කරන්න.

හවුල් ව"ාපාරය විසින් ෙගවන ලද ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තුව 8% හවුල් ව"ාපාර බද්දට වඩා වැඩි වන්ෙන් නම් එවිට හවුල් ව"ාපාර
බද්ද අය ෙනොකරන අතර, 8% හවුල් ව"ාපාර බද්ද ෙගවු ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තුවට වඩා වැඩි නම් හවුල් ව"ාපාර බද්ද ෙගවිය යුතු
වන්ෙන් ෙගවු ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තුව ඉක්මවන හවුල් ව"ාපාර බද්ෙද් අතිරික්තයයි.
සටහන - පනෙතහි විෙශේෂෙයන් සඳහන් කර ඇති ෙකොන්ෙද්සි වලට යටත්ව හවුල් ව ාපාරෙයහි බදු බැදියාවට එෙරහිව අදාළ
හවුල්කරුවන් විසින් සියලුම බදු බැර ඉල්ලුම් කැරනු ලබන බැවින් පසුගිය තක්ෙසේරු වර්ෂෙයන් හවුල් ව ාපාරයට ඉදිරියට ෙගන
ආ බදු බැර ෙනොමැති බව කාරුණිකව සලකන්න..
හවුල්කරුවන් සඳහා ලැෙබන ආදායම් බදු බැර

ආ
දර්

12.

හවුල්කරුෙග් නම

ජා.හැ.පත්
අංකය

13. හවුල්කරුවන්ෙග් විස්තර
හවුල්කරුෙග් නම

වැටුප
(රු.)

ආදායම් බදු
ලිපිෙගොනු
අංකය

ලාභ සහ
අලාභ ෙබදීම්
අනුපාතය

ආ.ෙසේ.ගා.

ලාභ / අලාභ ෙබදා දීම
පාග්ධනය
ෙවනත් යම් ලාභ / අලාභ
මත ෙපොලිය පාරිශමික
ෙකොටස
(රු.)
(රු.)
(රු.)

ආදායම් බදු බැර
(රු.)
හවුල් ව පාර
බද්ද

එකතුව
(රු.)

පාග්ධන
ගිණුම්
ෙශේෂය
(රු.)

රඳවා
ගැනීම් බදු

ජංගම
ගිණුම්
ෙශේෂය
(රු.)

සටහන - නියමිත දිනට ෙහෝ ඉන් ෙපර ෙගවීම් සිදු ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් දණ්ඩන පනවන බව කරුණාවන් සලකන්න.
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ඉහත විස්තර කරන ලද හවුල් ව"ාපාරෙය් පමුඛ හවුල්කරු / නිෙයෝජිතයා ..................................................................... වන මම ෙමම
වාර්තාෙව් ඉහත සපයා ඇති විස්තර මෙග් දැනීෙම් හැටියට සත" හා නිවැරදි බව පකාශ කරමි.
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