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ත�ෙසේ� ව�ෂය - 2015/2016 
                                                                                            
    

ආදාය� බ� ෙගො� අංකය     

ජා.ෙගො.බ ෙගො� අංකය         

වැ  බ� ෙගො� අංකය  

 

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� ව.ෂය සඳහා ආදාය� සහ අෙන2� 3සත්ර පකාශ කර�න. 
� අවශ6 තැ�78 9:� වා.තා,  බ< ගණනය >?� සහ උප ෙAඛන අCණ�න. 
� #D පEF ස�G.ණ කරන ලද වා.තාව 2016666 ෙනොවැ�බ. 30 වන Fන ෙහෝ ඊට ෙපර ලැෙබන ෙසේ  සපය�න. 

 
 
 
ෙකොමසා%ස ්                 '() කළ +නය  
 

වා.තාව( ෙනොසැපLම ෙහෝ සාවද6 වා.තාව( සැපLම මත ය� තැනැ�ෙත2ට දඩ පැන3ය හැ> බව කNණාෙව� සලක�න  
 

        1 1 1 1 ---- ෙකොටස - බදට යට� ලාභ සහ ආදාය� පකාශය  
ෙසේවා '-�.ෙය/ ලද ආදාය� (උපෙ3ඛනය 1) 100    

ෙවළඳාෙම/, ව8ාපාරෙය/, වෘ);ෙය/ ෙහෝ =>යාෙව/ ලද ලාභ (උපෙ3ඛනය 2)  110    

@ධ වා�Bක වCනාක� සහ/ෙහෝ (E (උපෙ3ඛනය 3)  120    

ලාභාංශ  (උපෙ3ඛනය  4) 130    

ෙපොE    (උපෙ3ඛනය  5) 140    

වා�Bක, රාජ8 භාග යනා+ය  (උපෙ3ඛනය  6) 150    

ෙවන) ය� පභවය>/ ල) ආදාය� (උපෙ3ඛනය  7) 160    

එක/ ව6වස්ථාRත ආදායම  (100 Dට 160 ද(වා  ෙකොSවල එක/ව)   190  

                        2222 – ෙකොටස -  එක/ ව6වස්ථාRත ආදායෙම� අT>?�  
ෙවළඳාෙම/, ව8ාපාරෙය/, වෘ).ෙය/ ෙහෝ =>යාෙව/ ලද  අMකළ හැ> අලාභ (උපෙ3ඛනය 8) 200    

ෙගO ෙපොE, වා�Bක සහ රාජ8 භාග,P� (E (අදාළ ව/ෙ/ න�) (උපෙ3ඛනය  9) 220    

එකS ව8වස්ථාUත ආදායෙම/ VW අM>X� (200 + 220)     230  

ත(ෙසේNවන ආදායම   (190 - 230)   250  

බ� 'දහස් Zමනාව  260 500,000   

[�[ක� ලබන ෙග\� (උපෙ3ඛනය  10) 300    

ත�ෙසේ�වන ආදායෙම/ VW අM >X� (260 + 300)   400  

බ< අයවන ආදායම      (250 - 400)   410  

                        3333 – ෙකොටස  -  ෙග3ය V/ බද ගණනය >?ම  
ෙසේවා '-�.ෙය/ ලද එ� වතාව� පමණ� වන ලැ^� මත බද (උපෙදස් වල 4 ෙකොටස බල/න)  500    

බ� අයවන ආදායෙ� ඉ.%ය මත බද (උපෙදස් පaකාෙb 4 ෙකොටස බල/න) 520    

දළ ආදාය� බද  (500+520)   530  

බ� බැර (උපෙ3ඛනය  11)   540  

ෙග3ය V/ බද (530 530 530 530 ෙකොSෙW අගය 540540540540 ෙකොSෙW අගයට වඩා වැX න�  =530 - 540  590  

ඉAලන ආප]  ෙග�ම  (530 530 530 530 ෙකොSෙW අගය    540 540 540 540 ෙකොSෙW අගයට වඩා අTන�)))) = 540 - 530  595  

        
#ය^ත Fනට ෙනොෙගවන බ< මත ද_ඩන පනව) ලැෙ`. 
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c ලංකා ෙdය ආදාය�    
இல�ைக உ�நா�� இைறவ� 
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දර්
ශය



4444----ෙකොටස    ---- ව8වස්ථාUත ආදායෙ� ඇSළ) ෙනොO ආදාය� සහ බෙද/ 'දහස් ආදාය� 
(2002002002006666    අංක 10 දරන ෙdය ආදාය� පනෙ) 106 (6) වග/.ය පකාර බෙද/ 'දහස ්ආදාය� පකාශ >Xම අවශ8 ෙb.)    

 

එක/ ව6වස්ථාRත ආදායෙ� ඇ/ළ� ෙනොc ආදාය� 
(අ) බැං( ෙහෝ fල8 ආයතන g
/  බ� අMෙකොට ඇ. ෙපොE    (භාhඩාගාර  P3ප) යනා+ය ඇSWව) 

බැං2ව / dල6ායතනය  ආෙයෝeත Cදල (N) fධ ආදායම (N) 
   

   

   

(ආ) 10% අ�පමාණය මත පභවෙkZ බ� අMකර ඇ. ලාභාංශ     
සමාගෙ� නම  2016.03.31 Fනට 

ෙකොටස් ගණන  
fධ ලාභාංශ ආදායම (N) 

   

   

   

(ඇ)  10% අ�පමාණය මත බ� රඳවාග) පදානය/, දඩ අය>X� වl/ ලද ෙකොටස,් ෙලොත=m +�� යනා+ය    
ෙග�� කරන ආයතනය  fධ ආදායම (N) 

  

  

  

(ඈ) මැo� g>pෙ� ආදායම මත 2.5% අ�පමාණය මත මැo� හා ස්ව�ණාභරණ අqකා%ය g
/ අMෙකොට ඇ. බද 

3සත්ර fධ ආදායම (N) 
     
     
     
 
බෙද� #දහස් ආදාය�    

   

ආදාය� Rhබඳ 3සත්ර Cදල (N) 
  

  

  

  

                        5 5 5 5 –    ෙකොටස - පකාශය 

කලතයාෙi නම   

කලතයාෙi ආදාය� බ< jRෙගො) අංකය, (ඇ�න�)   

දNව�ෙi න�  උප� Fනය  දNවාෙi ආදායම (N) 
   

   

   

   
 

ෙමම ආදාය� වා.තාෙW සහ එයට අCණා ඇ� උපෙAඛනවල සඳහ� කරන ලද Dයkම ෙතොර/N මාෙi දැlෙ� හා 3ශ්වාසය අ)ව 

සත6, #වැරF හා ස�G.ණ බවට පකාශ කර^.  ආදාය� වා.තාව( ස�බ�ධව සාවද6 ෙහෝ ව6ාජ පකාශය( >?ම ෙහෝ අසත6 

ෙතොර/N සැපLම දTව� ලැnය හැ> වරද( බව මම ද#^. 

     
පකාශය කර/නාෙr ස�s�ණ නම   .................................................................................................................................................   

ව8ාපා%ක lUනය    ............................................................................................................................................................................ 

ෙපෞගlක lUනය.............................................................................................................................................................................. 

ජා.ක හැu��ප) (NIC)  අංකය  ...................................................... gදy) තැපැ3 අංකය .............................................................. 

�රකථන අංකය   .................................. ජංගම �රකථන අංකය  .......................    පකාශය කර/නාෙr අ)සන ………………...... 

+නය ..........................                                                             

 

 
 

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

TAXES - FOR A BETTER FUTURE 
 

ආ
දර්
ශය




