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ශී ලංකා ෙද්ශීය ආදායම්

For Office Use
DLN
Date

இலைக உள்நாட்டு இைறவr

SRI LANKA INLAND REVENUE

වත්කම් සහ බැරකම් පකාශය - වාසික පුද්ගලෙයෝ
තක්ෙසේරු වර්ෂය 2015/2016
ආදායම් බදු ෙගොනු අංකය
ජා.ෙගො.බ. ෙගොනු අංකය
වැට් බදු ෙගොනු අංකය

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

පළමු ෙකොටස
ෙද්පල

(අ)නිශ්චල

(ආ)චංචල ෙද්පල
(i) රථ වාහන

අත්පත් කරගත් දිනය

ලියාපදිංචි අංකය

අත්පත් කරගත් දිනය

ආ
දර්

විස්තරය

මිලදී ගැනීමක් ගැනීමක් නම් පිරිවැය/
මිලදී ගැනීමක් ෙනොෙව් නම් ෙවළඳපල
වටිනාකම(රු.)

ශය

ෙද්පෙලහි පිහිටීම

මිලදී ගැනීමක් ගැනීමක් නම් පිරිවැය/
මිලදී ගැනීමක් ෙනොෙව් නම් ෙවළඳපල
වටිනාකම(රු.)

(ii) 2016.03.31 දිනට කාලීන තැන්පතු ඇතුළුව බැංකු ෙශේෂයන්

බැංකුෙව් / මූල> ආයතනෙය් නම

ගිණුම් අංකය

මුදල (රු.)

(iii) 2016.03.31 දිනට ඇති ෙකොටස් / සුරැකුම්පත් යනාදිය

සමාගෙම්/ ආයතනෙය් නම

ෙකොටස් / ඒකක
ගණන

අත්පත් කරගත් දිනය

(iv) 2016.03.31 දිනට අතැති මුදල්

රු.

(v) 2016.03.31 දිනට ණයට දුන් මුදල් සහ ලැබිය යුතු මුදල්

රු.

(vi) 2016.03.31 දිනට රතං, රිදී, මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ ආදිය

රු.

පිරිවැය/වටිනාකම (රු.)

(ඇ) ව>ාපාරයක ෙකොටසක් වශෙයන් දැරූ වත්කම්
2016.03.31 දිනට වXාපාරයක ෙකොටසක් වශෙයන් ඇති පාග්ධන ෙහෝ ජංගම ගිණුම් බැර ෙශේෂයන් පකාශ කරන්න
ව>ාපාරෙය් නම
ජංගම ගිණුෙම් ෙශේෂය (රු.)
පාග්ධන ගිණුෙම් ෙශේෂය (රු.)

2016.03.31 දිනට වගකීම්
(ඈ) වXාපාරයක පාග්ධන ෙහෝ ජංගම ගිණුෙම් හර ෙශේෂයන් ඇතුළුව

වගකීම් මත ඇප

වගකීම ආරම්භ
වන දිනය

තක්ෙසේරු වර්ෂය
2016.03.31 දිනට
තුල ආපසු
වගකීම් පමාණය
ෙගවන ලද
(රු)
පමාණය (රු)

ශය

විස්තරය

වගකීම්
පමාණය (රු)

2016.03.31 දිනට ඔබ විසින් යම් තැනැත්ෙතකුට ෙහෝ ආයතනයකට ෙගවිය යුතුව තිබු යම් ණය මුදලක් ඇතුළු සියලු
වගකීම් ෙමම ෙකොටුෙව් පකාශ කරන්න.
ෙදවන ෙකොටස
(අ) වර්ෂය තුළ ෙවනත් යම් වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම් ෙහෝ තෑගි ලැබීම්

තෑගි/ මිලදී
ගැනීම්/හුවමාරු

අත්පත් කරගත් / ලැබුණු
දිනය

ආ
දර්

විස්තරය

අත්පත් කර ගැනීමක්
නම් පිරිවැය/ මිලදී
ගැනීමක් ෙනොෙව් නම්
වටිනාකම (රු.)

(ආ) වර්ෂය තුළ ෙකොටස් ඇතුළුව වත්කම් විකිණීම් (විකිණීම/හුවමාරු/තෑගි දීම්)

විස්තරය

විකුණූ දිනය

පතිෂ්ඨාව (රු.)

අත්පත් කරගත්
දිනය

පිරිවැය (රු.)

ෙමම පකාශෙයහි දක්වා ඇති ෙතොරතුරු මාෙග් දැනීම හා විශ්වාසය පරිදි සත>, නිවැරදි හා සම්පූර්ණ බව පකාශ කරමි. යම්
පකාශයකදී අසත> ෙහෝ සාවද> ෙතොරතුරු සැපයීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව මම දනිමි.
පකාශ කරන්නාෙග් සම්පූර්ණ නම ........................................................................................................................
කාර්යාලීය ලිපිනය ..............................................................................................................................................
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (NIC) ..............................................විදtත් තැපැල් අංකය………………………………
දුරකථන අංකය ................................................................
දිනය ..............................
ජංගම දුරකථන අංකය …………………………….
පකාශය කරන්නාෙග් අත්සන ……………………………

බදු - වඩා ෙහොඳ අනාගතයකට
வrகள் – வளமான எதிகாலத்திற்காக

TAXES - FOR A BETTER FUTURE

