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ශී ලංකා ෙද්ශීය ආදායම්

Form – 4R – 3(2)S

இலங்ைக உள்நாட்டு இைறவr

For Office Use
DLN
Date

SRI LANKA INLAND REVENUE

ආදායම් වාර්තාවට උපෙල්ඛන - වාසික පුද්ගලෙයෝ
තක්ෙසේරු වර්ෂය 2015/2016

ආදායම් බදු ෙගොනු අංකය
ජා.ෙගො.බ ෙගොනු අංකය
වැට් බදු ෙගොනු අංකය

උපෙල්ඛනය - 1

ෙසේවා නියුක්තිෙයන් ලද ආදායම (උපෙදස් පතිකාෙව් 1වන ෙඡ්දය බලන්න)
ෙසේවා ෙයෝජකයාෙග් නම
ඔෙබ් තනතුර

101
102
රු.

ශය

ෙසේවා නියුක්ති ආදායම (එකවරක් පමණක් වන ලැබීම් හැර - T10 හා T10D සහතික අනුව)
ෙසේවා නියුක්තිෙයන් ලද එක්වරක් පමණක් වන ලැබීම්
මූල,මය ෙනොවන පතිලාභ ඇතුලත් අධ,ක්ෂක දීමනා(117 වගන්තිය ෙහෝ 117 (අ) වගන්තිය යටෙත් 10% ෙහෝ 16%
අනුපමාණෙයන් බදු අඩු කළ යුතු) (T10D සහතික අනුව)
103+104+105 = 106 ෙකොටුෙව් සඳහන් කරන්න.

103
104
105
106

උපෙල්ඛනය - 2 ෙවළඳාෙමන්, ව9ාපාරෙයන්, වෘත්තිෙයන් ෙහෝ රැකියාෙවන් ලද ලාභ
(උපෙදස් පතිකාෙව් 2 වන ෙඡ්දය බලන්න;එහි සඳහන් ලියවිලි ඔබ විසින් ඇමිණිය යුතුය.)
ෙවළඳාෙම් ෙහෝ
ව9ාපාරෙය් නම

ව9ාපාරෙය්
ස්වභාවය

හවුල් ව9ාපාරෙය් ආදායම්
බදු ෙගොනු අංකය
(අදාල නම්)

ආදායම් එකතුව (ෙමම සංඛ,ාව වාර්තාෙව් 110 ෙකොටුෙව් සඳහන් කරන්න)

ආ
දර්

ආදායම
(රු.)

ව9ාපාරෙය් ලිපිනය

111

උපෙල්ඛනය -3 කුලී සහ/ෙහෝ ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකම (උපෙදස් පතිකාෙව් 3 වන ෙඡ්දය බලන්න)
3 (අ) ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකම

ෙද්පෙළහි පිහිටීම

වරිපනම් තක්ෙසේරුව

උප එකතුව
අඩුකළා - එක් නිවසක ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකම
ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකම් ෙශේෂය (121-122)

ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකම

121

122
123

3 (ආ) කුලී

ෙද්පෙළහි පිහිටීම

වරිපනම්
තක්ෙසේරුව

දළ කුලිය

අයිතිකරු ෙගවූ
වරිපනම්

අළුත්වැඩියා සඳහා
දීමනාව

උප එකතුව

ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකම් සහ කුලිය එකතුව (123 + 124) (ෙමම සංඛ,ාව වාර්තාෙව් 120 ෙකොටුෙව් සඳහන් කරන්න)

උපෙල්ඛනය

ශුද්ධ
ආදායම

124
125

– 4 ලාභාංශ (උපෙදස් පතිකාෙව් 4 වන ෙඡ්දය බලන්න)
සමාගෙම් නම

2016.03.31 දිනට
ෙකොටස් ගණන

1
2
3

එකතුව (ෙමම සංඛ,ාව වාර්තාෙව් 130 ෙකොටුෙව් සඳහන් කරන්න)

131

දළ ලාභාංශ

උපෙල්ඛනය

– 5 ෙපොලී (උපෙදස් පතිකාෙව් 5 වන ෙඡ්දය බලන්න)

බැංකුව ෙහෝ මූල9ායතනය

2016.03.31 දිනට
ආෙයෝජන වටිනාකම

ගිණුම් අංකය

එකතුව (ෙමම සංඛ,ාව වාර්තාෙව් 140 ෙකොටුෙව් සඳහන් කරන්න)

ෙපොලී ආදායම රු

141

උපෙල්ඛනය – 6 වාර්ෂික සහ රාජ9 භාග යනාදිය (උපෙදස් පතිකාෙව් 6 වන ෙඡ්දය බලන්න)
ආදායම් විස්තරය

ෙගවීම් කරන අයෙග් විස්තර

එකතුව (ෙමම සංඛ,ාව වාර්තාෙව් 150 ෙකොටුෙව් සඳහන් කරන්න)

ආදායම (රු.)

151

උපෙල්ඛනය – 7 ෙවනත් පභවයකින් ලද ආදායම් (උපෙදස් පතිකාෙව් 7 වන ෙඡ්දය බලන්න)
ෙගවන්නාෙග් නම හා ලිපිනය

ආදායම (රු)

ශය

ආදායම් පභවය

එකතුව (ෙමම සංඛ,ාව වාර්තාෙව් 160 ෙකොටුෙව් සඳහන් කරන්න)

161

උපෙල්ඛනය – 8 ෙවළඳාෙමන්, ව9ාපාරෙයන්, වෘත්තිෙයන් ෙහෝ රැකියාෙවන්
(ජීවිත රක්ෂණ ව9ාපාරෙයන් හැර) ලැබු අලාභ (උපෙදස් පතිකාෙව් 8 වන ෙඡ්දය බලන්න)
ව9ාපාරෙය් ලිපිනය

ව9ාපාරෙය් ස්වභාවය

ආ
දර්

ව9ාපාරෙය් නම

ෙමම වර්ෂය තුළ දරණ ලද අලාභය

අඩු කල හැකි
මුළු අලාභ

201

201(අ)

ෙපර වර්ෂෙයන් ඉදිරියට ෙගන ආ අඩුකළ හැකි අලාභ (තිෙබ්නම්)
එකතුව

එකතු ව,වස්ථාපිත ආදායෙමන් 35% (වාර්තාෙව් 190 ෙකොටුෙව් ඇති සංඛ,ාෙවන් 35%ක්)
202 න් ෙහෝ 203 න් අඩු අගය (ෙමම සංඛ,ාව වාර්තාෙව් 200 ෙකොටුෙව් ඇතුළත් කරන්න)
ඊළඟ වර්ෂය සඳහා ඉදිරියට ෙගන යන අඩුකළ හැකි අලාභ ෙශේෂය (202 - 204)

202
203
204
205

උපෙල්ඛනය - 9 ෙගවූ ෙපොලී,වාර්ෂික, රාජ9 භාග ෙහෝ බිම් කුලී (උපෙදස් පතිකාෙව් 9 වන ෙඡ්දය බලන්න.
(අ) ෙපොලී

ලබන්නාෙග් නම සහ ලිපිනය

ණය මුදල

ෙගවීම් කළ
කාල පරිච්ෙඡ්දය

ණය
මුදෙල්
පරමාර්ථය

උප එකතුව

ෙගවිය යුතු

ෙපොලී

ෙගවූ ෙපොලී

221

(ආ) වාර්ෂික,රාජ9 භාග සහ බිම් කුලී*
ලබන්නාෙග් නම සහ ලිපිනය

ෙගවීම් කළ කාල
පරිච්ෙඡ්දය

ෙගවූ දිනය

ෙගවිය යුතු
මුදල

ෙගවූ මුදල

උප එකතුව
222
223
එකතුව (221+222) (ෙමම සංඛ,ාව වාර්තාෙව් 220 ෙකොටුෙව් ඇතුලත් කරන්න.)
*2014/04/01 දිනට ෙපර යම් කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා ෙගවිය යුතුව තිබූ එෙහත් 2014/04/01 දිනට පසුව ෙගවනු
ලැබූ රාජ, භාග ෙහෝ බිම් කුලී

උපෙල්ඛනය – 10 සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම් (උපෙදස් පතිකාෙව් 10 වන ෙඡ්දය බලන්න)
A

රජයට කළ පරිත9ාග යනාදිය
ෙපර වර්ෂෙයන් ඉදිරියට ෙගන ආ ෙශේෂය (තිෙබ් නම්)
වර්ෂය තුල කරන ලද පරිත,ාග

302
304

302 සහ 304 ෙකොටුවල එකතුව

306
306A

ඉදිරියට ෙගන යන ෙශේෂය

B

සුවකල ෙනොහැකි ෙරෝග ආවරණ සඳහා ෙගවූ රක්ෂණ වාරික

C

රජෙය් සංවර්ධන සැලැස්ෙම් ව9ාපෘතියක කරන ලද ආෙයෝජන
ෙපර වර්ෂෙයන් ඉදිරියට ෙගන ආ ෙශේෂය (තිෙබ් නම්)
වර්ෂය තුලදී කරන ලද ආෙයෝජන

307

308
310

ඉදිරියට ෙගන යන ෙශේෂය

D
E

අනුමත පුණ9ායතනයන්ට කළ පරිත9ාග
ෙගවූ ජීවිත සහ ෛවද9 රක්ෂණ වාරික

ශය

308 සහ 310 ෙකොටුවල එකතුව ෙහෝ රු.25,000 යන ෙදෙකන් අඩු අගය

314
316

314 සහ 316 ෙකොටුවල එකතුව ෙහෝ රු.75,000 ෙහෝ
වාර්තාෙව් 250 ෙකොටුෙව් ඇතුලත් අගෙයන් 1/3 සීමාවට

F

ආ
දර්
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරියට ෙගන ආ ෙශේෂය
322 ෙකොටුෙව් සඳහන් අගය ෙහෝ රු.25,000,000/- යන්ෙනන් අඩු අගය

322

324
324A

ඉදිරියට ෙගන යන ෙශේෂය

F1 2008.04.01දින ෙහෝ ඉන් පසු නිෂ්පාදනය කළ චිතපට සම්බන්ධෙයන් ඉදිරියට
ෙගන ආ ෙශේෂය

වර්ෂය තුලදී කරන ලද වියදම්

326
328

326 සහ 328 ෙකොටුවල එකතුව ෙහෝ රු.35,000,000/- යන්ෙනන් අඩු අගය

330
330 A

ඉදිරියට ෙගන යන ෙශේෂය

බදු විරාම භුක්ති විඳින අවධානම් පාග්ධන සමාගම්වල ෙකොටස් ආෙයෝජනෙයන් 50%
වර්ෂය තුල කළ ආෙයෝජන

332

වාර්තාෙව්332 ෙකොටුෙව් ඇතුලත් අගෙයන් 1/3 සීමාවට යටත්ව 250 ෙකොටුෙව් ඇති අගය

H

320

චිතපට නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ආෙයෝජන

2007.04.01 ට පසුව ,2008.04.01 ට ෙපර නිෂ්පාදනය කළ චිතපට

G

312
312A

334

1979 අංක 28 දරන ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් 31 (2) (ණ) වගන්තිෙය් සඳහන් ආෙයෝජන මණ්ඩල සමාගමක
2000.04.01 ට ෙපර ෙකොටස්වල කළ ආෙයෝජනෙයන් ෙමෙතක් අඩු ෙනොකළ ෙශේෂය
වාර්තාෙව් 250 ෙකොටුෙව් ඇතුලත් අගෙයන් 1/3 සීමා ෙව්.

336
I

සිනමා ශාලාවක් ඉදි කිරීමට ෙහෝ ඊට උපකරණ සැපයීමට
ෙපර වර්ෂෙයන් ඉදිරියට ෙගන ආ ෙශේෂය (තිෙබ් නම්)
වර්ෂය තුලදී කරන ලද වියදම

338 සහ 340 ෙකොටුවල එකතුව ෙහෝ රු.25,000,000/- යන්ෙනන් අඩු අගය
ඉදිරියට ෙගන යන ෙශේෂය

338
340
342
342A

J

සිනමා ශාලාවක් වැඩි දියුණු කිරීමට වර්ෂය තුල දරන ලද වියදම්
ෙපර වර්ෂෙයන් ඉදිරියට ෙගන ආ ෙශේෂය (තිෙබ් නම් )
වර්ෂය තුලදී කරන ලද වියදම

344
346

344 සහ 346 ෙකොටුවල එකතුව ෙහෝ රු.10,000,000/- යන්ෙනන් අඩු අගය

348
348A

ඉදිරියට ෙගන යන ෙශේෂය

K

අඩු ආදායම් පවුල් සඳහා නිවාස ඉදි කිරීමට දරන ලද වියදම
ෙපර වර්ෂෙයන් ඉදිරියට ෙගන ආ ෙශේෂය (තිෙබ් නම් )

350
354

ඉදිරියට ෙගන යන ෙශේෂය

L

ණය මුදලක් ෙනොවන 2011/04/01 දිනට ෙපර නිවසක් ඉඳි කිරීම ෙහෝ
මිලදී ගැනීම සඳහා දරණ ලද වියදෙමහි ඉදිරියට ෙගන ආ ෙශේෂය

356

රු. 100,000 ෙහෝ වාර්තාෙව් 250 ෙකොටුෙව් සඳහන් අගෙයන් 1/3 යන ෙදෙකන් අඩු අගය

M

ශය

ඉදිරියට ෙගන යන ෙශේෂය

ආර්ථික වශෙයන් පසුබෑමකට ලක්ව ඇති ගම්මානයක සිදු කරනු ලබන පජා
සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් ෙවනුෙවන් දරණ ලද වියදම

360

360 ෙකොටුෙව් සඳහන් පමාණය ෙහෝ රුපියල් මිලියන 1 යන ෙදෙකන් අඩු අගය

N

358
358A

362

2011/4/1 දින/ඉන් පසුව ෙයෙදන කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ නමුත් 2014/4/1 දිනට ෙපර ෙහෝ 2015/04/01
දිනට ෙපර (අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි)16ඇ වගන්තිය යටෙත් සුදුසුකම් ලබන ව9ාපාරයක් පුළුල් කිරීම සඳහා සිදු
කරන ලද
(රු.මිලියන 50කට ෙනොඅඩු ) ආෙයෝජනය

ආ
දර්

364

366

364 ෙකොටුෙව් සඳහන් පමාණට ෙහෝ ෙගවීම් වලින් 25% යන ෙදෙකන් අඩු අගය

366A

ඉදිරියට ෙගන යන ෙශේෂය

O

2012/4/1 දින/පසුව ආරම්භ කළ යම් නිෂ්පාදනක් නිෂ්පාදනය කිරීෙම් ෙයදී සිටින
ව,ාපාරයක සිදු කරන ලද ආෙයෝජනයක්
(16ඈ වගන්තිෙය් II තීරුෙව් දැක්ෙවන මුදලට ෙනොඅඩු)
368 ෙකොටුෙව් සඳහන් පමාණය ෙහෝ ෙගවීම් වලින් 25% යන ෙදෙකන් අඩු අගය

368

ඉදිරියට ෙගන යන ෙශේෂය

P

ෙසේවා නියුක්ති ආදායම මත දීමනාව ( ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් 4(1) (ඇ) සඳහන් ලාභ හැර )
රු. 500,000/- ඉක්මවා ඇති ලාභ ෙකොටස ෙහෝ රු. 250,000/- ෙදෙකන් අඩු අගය

Q

රු. 600,000/-ක උපරිමයට යටත්ව යම් වෘත්තිකයකු නිවසක් ඉදිකිරීම, මිලදී ගැනීම ෙහෝ මහල්

369
369A
370

390

නිවාස සංකීර්ණයක ෙකොටසක් මිලට ගැනීමට ලබා ගත් බැංකු ණය මුදලක් ආපසු ෙගවීම

මුළු එකතුව

400

(306+307+312+320+324+330+334+336++342+348+354+358+362+366+369+370+390)
පමාණය ෙමම උපෙල්ඛනෙය් 400 ෙකොටුෙවහි සහ වාර්තාෙව් 300 ෙකොටුෙව් ඇතුළත් කරන්න.
සටහන - ‘A’ෙලසින් සඳහන් ෙකොටුවල (උදා-306 A, 312 A, 324 Aයනාදී) ඊළග තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා ඉදිරියට ෙගය
යන පමාණයන් නිෙයෝජනය කරන බැවින් එම අගයන් මුළු එකතුව සඳහා ගත යුතු නැත.

උපෙල්ඛනය - 11 බදු බැර (උපෙදස් පතිකාෙව් 11 වන ෙඡ්දය බලන්න)
විස්තරය

පමාණය
(රු.)
542
543

• ද්විත්ව බදු සඳහා සහන (ඇත්නම්)
• 8% අනුපමාණය මත ෙගවු හවුල් ව,ාපාර බද්ෙද් ෙකොටස
•ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු බදු බැර

ත.ව. 11/12
12/13
13/14
14/15

ශය

ෙපර වර්ෂවලින් ඉදිරියට ෙගන ආ ෙශේෂය
546
ෙගවීම්
1 වන වාරිකය
547
2 වන වාරිකය
548
3 වන වාරිකය
549
4 වන වාරිකය
550
එකතුව (546 සිට550)
555
යම් හවුල් ව,ාපාරයක් මගින් ෙගවූ ආ.ෙසේ.ගා. ෙකොටස
556
එකතුව (555+556)
558
558 ෙකොටුෙව් ඇති අගය ෙගවිය යුතු ආදායම් බද්දට වඩා වැඩි වන්ෙන් නම්,
ඉදිරියට ෙගන යන ආ.ෙසේ.ගා. ෙශේෂය = (558 ෙකොටුෙව් අගය - ෙගවිය යුතු අදායම් බද්ද)
559
අඩු කළ හැකි ආ.ෙසේ.ගා. (558 ෙකොටුෙව් අගය ෙහෝ ෙගවිය යුතු ආදායම් බද්ද යන්ෙනන් වඩාත් අඩු අගය)

•උ.වි.ෙග. අඩු කිරීම්, (PAYE T-10 සහතිකය අමුණන්න)
•

•අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි අධ,ක්ෂ ගාස්තුවලින් 10% ෙහෝ 16% බදු අඩු කල ෙහෝ ෙදවන ෙසේවා
ෙයෝජකයා පාර්ශමිකමත10% ෙහෝ 16% බදු අඩු කිරීම් (PAYE T-10/D සහතිකය අමුණන්න)

560
562
563

ආ
දර්

•වාරික වශෙයන් ෙගවූ ආදායම් බදු (ෙගවීම් පත් අමුණන්න)
1 වන වාරිකය
2 වන වාරිකය
3 වන වාරිකය
4 වන වාරිකය
අවසාන ෙගවීම (තිෙබ් නම්)
මුළු වට්ටම් පමාණය
එකතුව (570 සිට575)

D1
D2
D3
D4

ෙගවූ දිනය

ෙගවූ මුදල

570
571
572
573
574
575

•අවසානාත්මක රඳවාගැනීෙම් බදු ෙනොවන ෙවනත් යම් රඳවා ගැනීෙම් බද්දක් ( කරුණාකර කුමක්ද

යන්න දක්වන්න.)
මුළු එකතුව (542+543+560+562+563+576 +578)
ෙමම සංඛ9ාව ආදායම් වාර්තාෙව් 580 ෙකොටුෙව් ඇතුලත් කරන්න.

දිනය : ......../........./.....................

576
578

580

..........................................................
අත්සන

බදු - වඩා ෙහොඳ අනාගතයකට
வrகள் – வளமான எதிகாலத்திற்காக

TAXES - FOR A BETTER FUTURE

