ස්වේච්ඡාවෙන් වෙළිදරේ කිරීම මත බද්ද
2021 අංක 18 දරන මුදල් පනත

5 ෙන ෙගන්ිය යටවේ ප්රකාශය
අස්ිේෙය (*සමාගම, හවුල් ව්යාපාරය, අරමුදල, සමාජය, රාජය නනාව්න සංවිධානය ආදිය)
විසින් සපයනු ලැබිය යුතු ය
බදු නගව්න්නානේ හඳුනාගැනීනේ අංකය

: ………………………………

අසථිත්ව්නේ ව්ර්ගය

: ………………………………

අසථිත්ව්නේ ලියාපදිංචි කිරීනේ අංකය

: ………………………………

1.

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. (අසථිත්ව්නේ නම) හි
……………………................................................................................................. (තනතුර) ව්න
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. (ලිපිනය) යන ලිපිනනයහි පදිංචි
ජා. හැ. අංක……………………………………………………………………………… දරන
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. (සේූර්ණ නම)
මයා/ මිය/ නමය ව්න මම, 2021 අංක 18 දරන මුදල් පනනත් 1 ව්න නකාටස ප්රකාරව් ඉහත
……………………………………..(අසථිත්ව්නේ ව්ර්ගය) හි බදු අයකළ හැකි සැපයුම, ආදායම නහෝ
ව්ත්කම සේබන්ධනයන් ප්රකාශයක් කිරීමට බලයලත් තැනැත්තා නව්මි.
2.

2020 මාර්තු මස 31 ව්න දින ව්න විට, ශ්රී ලංකාව් තුළ නහෝ නව්නත් යේ රටක……….

………………..………………………………………………………………………….……...
………….. ……………………. (අසථිත්ව්නේ නම) විසින් දරන ලද පහත දැක්නව්න බදු අයකළ
හැකි සැපයුම, ආදායම නහෝ ව්ත්කම නමයින් ප්රකාශ කරමි.

1

අනුක්රමික
අංකය

බදු අයකළ
ෙැකි සැපයුම්,
ආදායම් වෙෝ
ෙේකම් ෙර්ගය

බදු අයකළ ෙැකි
සැපයුම්, ආදායම්
වෙෝ ෙේකම්
දැරූ ස්ථානය/
ආවයෝජනය කළ
අස්ිේෙය/ බැංකුෙ

ප්රමාණය/ගිණුම්
අංකය

මුදල් ප්රමාණය

/වෙවළඳවපාළ

ෙටිනාකම

මුළු මුදල් ප්රමාණය /වෙවළඳවපාළ ෙටිනාකම
3. ඉහත ප්රකාශ කරන ලද මුදල් (i)

(අ) …………………… (දිනය) ව්න දින රුපියල් ……………………ක
මුදල් ප්රමාණයක් ………………………………………………………..
………………………………………………………… (සමාගනේ නම)
හි නකාටසථ / ණය සුරැකුේපත් …………......(ප්රමාණය) ක ආනයෝජනය කර
ඇත.
(ආ) ……………………. (දිනය) ව්න දින රුපියල් …………………. ක
මුදලක් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව් විසින් නිකුත් කරන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත්ව්ල
/ භාණ්ඩාගාර බැඳුේකරව්ල ආනයෝජනය කර ඇත.
(ඇ) …………………… (දිනය) ව්න දින රුපියල්……………………..ක
මුදලක් ශ්රී ලංකානේ ………………………………………………………
……………………………………………………………………….. හි
(ඉඩේ, නගාඩනැගිලි, නමෝටර් ව්ාහන, රත්රන් යනාදි චංචල නහෝ නිශථචල
නේපළ කරුණාකර සඳහන් කරන්න) ආනයෝජනය කර ඇත.

(ii) ……………………………….. (දිනය) ව්න දින ……………………………….
බැංකුනේ …………………………………. ශාඛානේ ගිණුේ අංක ………………...…
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………………… දරන (අසථිත්ව්නේ ව්ර්ගය) ……………………………………
ගිණුනේ තැන්පත් කර ඇත.
4. *……………………………………………………. නව්නුනව්න්, 2 ව්න නේදනේ සඳහන්
කරන ලද සමසථත මුදල් ප්රමාණය/නව්නළඳනපාළ ව්ටිනාකම මත, 2021 අංක 18 දරන මුදල් පනනත් 4
ව්න ව්ගන්ිය ප්රකාරව් 1% අනුප්රමාණයකින්, ……………………………….. (මුදල් නගවූ දිනය) ව්න
දින, නයාමු අංක ………………………….. යටනත්, රුපියල් ………………………. ක මුදලක්,
නේශීය ආදායේ නකාමසාරිසථ-ජනරාල්ව්රයානේ ගිණුම නව්ත මා විසින් බදු ව්ශනයන් නගව්ා ඇත.
5. ප්රකාශයට පත් කරන ලද බදු අයකළ හැකි සැපයුේ, ආදායේ නහෝ ව්ත්කේ ප්රමාණය
සේබන්ධනයන් (අ) …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
(සමාගම, හවුල් ව්යාපාරය, අරමුදල, සමාජය, රාජය නනාව්න සංවිධානය ආදිනේ නම) ට,
2006 අංක 5 දරන මුදල් විශුේිකරණය ව්ැළැක්ීනේ පනනත්, 2005 අංක 25 දරන
ත්රසථතව්ාදීන්ට මුදල් සැපයීම මැඩ පැව්ැත්ීනේ සේමුි පනනත්, (26 ව්න අිකාරය වූ)
අල්ලසථ පනනත් නහෝ 2008 අංක 1 දරන මාදක ඖෂධ සහ මනනෝ ව්ර්තක නීි විනරෝධී
නලස ජාව්ාරේ කිරීමට එනරහි සේමුි පනනත් විිවිධාන යටනත් කිසිදු විමර්ශනයක් නහෝ
අිකරණයක

විභාග

නව්මින්

පව්ින

නඩු

නනාමැත

නහෝ

…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
(සමාගම, හවුල් ව්යාපාරය, අරමුදල, සමාජය, රාජය නනාව්න සංවිධානය ආදිනේ නම)
ව්රදකට ව්රදකරු ී නනාමැත; නහෝ
(ආ) 2021 අංක 18 දරන මුදල් පනනත් I ව්න උපනල්ඛනය නහෝ IV ව්න උපනල්ඛනනේ
සඳහන් යේ නීියක් යටනත් කිසිදු තක්නසථරුව්ක් සිදුකර නනාමැත.

නමහි

දී

……………………………………………………………

(තනතුර)

මට්ටනමන්

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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(අසථිත්ව්නේ නම) නව්නුනව්න් මා විසින් සපයන ලද ඉහත නතාරතුරු මානේ දැනීම සහ විශථව්ාසය අනුව්
සතය සහ නිව්ැරදි ව්න බව්ට මම ගාේීරතා ූර්ව්කව් ද අව්ංකව් ද ප්රකාශ කරමි.

…….…………………………………………………….
දිනය:

සටෙන:

ආයතන ප්රධානි/කළමනාකාර අධයක්ෂ/හවුල්කරු/ සභාපිනේ අත්සන

නමම ආකෘි පත්රනේ සපයා ඇි ඉඩ ප්රමාණව්ත් නනාව්න අව්සථථාව්ක දී, ප්රකාශ
කරන්නා විසින් නව්නම කඩදාසියක් භාවිත නකාට එහි අත්සන් කළ යුතු ය.

(ප්රකාශය 2022 මාර්තු මස 31 ව්න දින නහෝ එදිනට නපර නේශීය ආදායේ නකාමසාරිසථ-ජනරාල්ව්රයා
නව්ත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය.)
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