IR – 7
Form – 4R – 12 Sch(S)

ශ්රීම ලාංකා ේීය ආ ාදාආ

For Office Use
DLN
Date

இலங்கை உள்நாட்டு இறைவரி

SRI LANKA INLAND REVENUE

ආදායම් වාර්තාවට උඳලේඛන - පුණ්යායතන
තක්ලසේරු වර්ෂය 2016/2017

ආදායම් බදු ලගොනු අංකය

උඳලේඛනය - 1 : ලවළාලෙන් ලහෝ වයාඳාෙලයන් ද ා
(කරුණ්ාකෙ ගිණුම් වාර්තා අමුණ්න්න)
ලවළාලම් ලහෝ වයාඳාෙලන නෙ

ස්ව ාවය

ලිපිනය

ආදායෙ (රු.)

ආදායම් එකතුව (ලෙෙ සංඛයාව වාර්තාල P010 ලකොටුල සහන් කෙන්න)

P021

උඳලේඛනය - 2 : ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකෙ සහ / ලහෝ කුලී
2 (අ). ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකෙ
ලද්ඳල හි පිහිටීෙ

වරිඳනම් තක්ලසේරුව

ශුද්ධ වාර්ෂික
වටිනාකෙ

P031

උඳ එකතුව

2 (ආ). කුලී
ලද්ඳල හි පිහිටීෙ

වරිඳනම්
තක්ලසේරුව

දළ කුලිය

අයිතිකරු ලගවූ
වරිඳනම්

අළුත්වැඩියා සහා
දීෙනාව

උඳ එකතුව
කුලී සහ ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකම් එකතුව ( P031+P032)(ලෙෙ සංඛයාව වාර්තාල P020ලකොටුල
සහන් කෙන්න

උඳලේඛනය - 3 :

ා ාංශ (ප්ර3භවයේදී 10% ක බදු අඩු කර ේනොමැති ලාභවාාංශ

P032
P035

)

සොගලම් නෙ

2017. 03.31
දිනට ලකොටස්
ගණ්න

1
2
3
4

එකතුව (ලෙෙ සංඛයාව වාර්තාල P030 ලකොටුල ඇතු ත් කෙන්න)

ශුද්ධ ආදායෙ

P041

දළ ා ාංශය

උඳලේඛනය - 4 : ලඳොලී

(ප්ර3භවයේදී බදු අඩු කර ේනොමැති ලඳොලී)

බැංකුව ලහෝ මූ ය ආයතනය

එකතුව (ලෙෙ සංඛයාව වාර්තාල

201 7.3.31 දිනට
ආලයෝජන වටිනාකෙ

P040 ලකොටුල ඇතු ත් කෙන්න)

ගිණුම් අංකය

ලඳොලී ආදායෙ (රු.)

P051

උඳලේඛනය - 5 : වාර්ෂික සහ ොජය ාග යනාදිය
ආදායම් විස්තෙය

එකතුව (ලෙෙ සංඛයාව වාර්තාල

ලගවීම් කෙන අයලේ විස්තෙ

P050 ලකොටුල ඇතු ත් කෙන්න)

ආදායෙ (රු.)

P061

උඳලේඛනය - 6 : ලවනත් යම් ප්ර0 වයිනන් ද ආදායම්
ආදායම් විස්තෙය

ලගවන්නාලේ නෙ සහ ලිපිනය

එකතුව (ලෙෙ සංඛයාව වාර්තාල P060 ලකොටුල ඇතු ත් කෙන්න)

ආදායෙ (රු.)

P071

උඳලේඛනය - 7 : නිදහස් ිනරීම්
7 (අ). ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකෙ
පිහිටීෙ

ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකෙ (රු.)

P081

උඳ එකතුව

සටහන 1 :- ාආතනේආන් ඳාලනආ යන ේඳොදු පූජනීආ තැනක, ේ ොඩනැගිලි බිමක සහ ාආතනේද ඳරමාර්ථආන් සහාම ාආතනආ
විසින් භවාවිතා කළ තැනක ේහෝ ේ ොඩනැගිලි බිමක ශුීධ යාර්ෂික යටිනාකම.

7 (ආ). ලද්ඳල න් ද ආදායෙ
පිහිටීෙ

ප්ර0දානය කෙන ද කාර්යය

උඳ එකතුව
එකතුව ( P081+ P082 )/ලෙෙ සංඛයාව වාර්තාල P095 ලකොටුල ඇතු ත් කෙන්න)

ා සහ ආදායෙ

P082
P083

සටහන 2 :- ාආතනේආන් ඳාලිත ේඳොදු පූජනීආ ස්ථානආක්, 1815 මාර්තු 2 යැනි දිනට ේඳර රාජකීආ ේහෝ ේයනත් ප්ර3භවයආිනන් ලැුනනා
වූ ේීඳලින් ලද ාදාආම.

උඳලේඛනය - 8 : ලවළාලෙන් ලහෝ වයාඳාෙලයන් උද්ගත වූ අ ක කළ හැින අ ා
(කරුණ්ාකෙ ගිණුම් වාර්තා අමුණ්න්න)
වයාඳාෙලන නෙ

ලිපිනය

අ ක ක හැින මුළු
අ ා

ස්ව ාවය

P101
P101A

වර්ෂය තුළ දෙන ද අ ා ය
ලඳෙ වර්ෂලයන් ඉදිරියට ලගන ආ අ කකළ හැින අ ා
එකතුව
එකතු වයවස්ාාපිත ආදායලෙන් 35% (වාර්තාල P097 ලකොටුල ඇති සංඛයාලවන් 35%)
P102 ලහෝ P103 න් අ ක අගය (ලෙෙ සංඛයාව වාර්තාල P100 ලකොටු සහන් කෙන්න)
ඊ ඟ වර්ෂය සහා ඉදිරියට ලගන යන අ ක කළ හැින අ ා ලශේෂය ( P102- P104)

P102
P103
P104
P105

සටහන 4.
ේයළාමිනන් ේහෝ යාාඳාරආිනන් දැමටමට සිදු යන අලාභවආක් අඩු ිනමකමක් යශේආන් ඩ ේදනු ලබන්ේන් ම අලාභවආ
ලාභවආක් වූේද න
ආ තක්ේසේරු කළ හැින ේේ න ආ. යැනි අලාභවආක් අඩු ිනමටම ේමම තක්ේසේරු යර්ෂආ සහා යන මුළු
යායස්ථාිතත ාදාආේමන් 35% ක (සිආආට තිස් ඳහක) සීමායකට ආටත් යන අතර, ේසේ අඩු කර ත ේනොහැින ආ අලාභව
ේකොටසක් ේේ න ඊලඟ තක්ේසේරු යර්ෂආ සහා සහ ආනාී යශේආන් න් දිමකආටත් ේ න ආා හැිනආ. තයද ේඳර
තක්ේසේරු යර්ෂේආන් දිමකආට ේ න නු ලැුනයා වූ ආ අලාභව ේශේෂආන් ඇති අයස්ථායකී ේමම යර්ෂේදී උී ත වූ අලාභවආ
සහ කී දිමකආට ේ න ා අලාභව ආන ඒයාේද කතුය සහා හත කී උඳමකම සීමාය අදාල කර ත යුතුආ.

උඳලේඛනය - 9 : ලගවූ ලඳොලී,වාර්ෂික ොජය ාග ලහෝ බිම් කුලී
9 (අ). ලඳොලී
බන්නාලේ නෙ සහ ලිපිනය

ලගවීම් කළ කා
ඳරිච්ලේදය

ණ්ය මුද

ණ්ය මුදලේ
ඳෙොර්ාය

ලගවිය යුතු

ලගවූ ලඳොලී

ලඳොලී

P111

උඳ එකතුව

9 (ආ). වාර්ෂික,ොජය ාග සහ බිම් කුලී
ලගවීම් කළ කා
බන්නාලේ නෙ සහ ලිපිනය
ඳරිච්ලේදය

ලගවූ දිනය

උඳ එකතුව
එකතුව (P111+P112) (ලෙෙ සංඛයාව වාර්තාල P110 ලකොටුල ඇතු ත් කෙන්න)

ලගවිය යුතු
මුද

ලගවූ මුද

P112
P113

*2014/04/01 දිනට ේඳර ආ කාල ඳමකච්ේේදආක් සහා ේ විආ යුතුය තිබූ ේහත් 2016/04/01 දිනට ඳසුය ේ යනු
ලැබූ රාජා භවා ේහෝ බි කුලී

උඳලේඛනය - 10 : සුදුසුකම් බන ලගවීම්
විස්තෙය

එකතුව (ලෙෙ සංඛයාව වාර්තාල
කෙන්න)

දිනය

P150 ලකොටුල ඇතු ත්

ඉදිරියට ලගන ආ
ප්ර0ොණ්ය (රු.)

වර්ෂය තු දි අ ක
කළ හැින
ප්ර0ොණ්ය (රු.)

ඉදිරියට ලගන යන
ප්ර0ොණ්ය (රු.)

සටහන 5: සුදුසුකම් බන ලගවීම්
සුදුසුකම් බන ලගවීම් සම්බන්ධලයන් ඳහත සහන් ඳරිදි අ ක ිනරීම් කළ හැක.
(i) ාණ්ඩුයට, ඳළාත් ඳාලන ාආතනආකට, “අිත ේයනුේයන් අිත” අරමුදලට කරනු ලබන ඳමකතාා ස පූර්ප ප්ර3මාපආ අඩු
කරන ේතක් දිමකආට ේ න ආා හැිනආ.
(ii) ාණ්ඩුේේ සාංයර්ධන සැලැස්මකට ඇතුලත් යන ඕනෑම යාාඳිතිආක් මත විආදම රු.25,000/- කට සීමා ේේ.
(iii) අසනීඳ ේහෝ දිළිඳු තැනැත්තන් සහා ාආතනික රැකයරපආ සඳආනු ලබන අනුමත පුපාාආතනආකට සිදු කරනු ලබන
ඳමකතාා ; තක්ේසේරු කළ හැින ාදාආම 1/3 ක් ේහෝ රු.75000 ක් ආන අ ආන් ේදේකන් යඩා අඩු අ ආට සීමා ේේ.
(iv) ේීය ආ ාදාආ ඳනේත් 34 ය න්ති ප්ර3කාර ේයනත් සුදුසුක ලබන ේ ීම ේයේතොත් කී අදාල සීමායලට ආටත්ය.

උඳලේඛනය - 11 : බදු බැෙ
විස්තෙය
ීවිත්ය බදු සහා සහන (ඇත්න )
ආර්ථික ලසේවා ගාස්තු බදු බැෙ
ේඳර යර්ෂේආන් දිමකආට ේ න ා ේශේෂආ

ප්ර0ොණ්ය (රු.පි.)

P542
11/12
12/13
13/14
14/15

දිමකආට ේ න ා ේශේෂආන්ේේ කතුය
P546
ේ ීම :
1 යන කාර්තුය
P547
2 යන කාර්තුය
P548
3 යන කාර්තුය
P549
4 යන කාර්තුය
P550
කතුය (P546 සිට P550)
P558
P 558 වන ලකොටුල අගය ලගවිය යුතු ආදායම් බද්දට වඩා වැඩි නම්
දිමකආට ේ න ආන ා.ේසේ. ා. ේශේෂආ (P558 ේකොටුේේ අ ආ - ේ විආ යුතු ාදාආ බීද) P559
අ ක කළ හැින ආ.ලසේ.ගා. (P558 ලකොටුල අගය ලහෝ ලගවිය යුතු ආදායම් බද්ද යන්ලනන් වඩාත් අ ක
අගය)
යාමකක යශේආන් ේ වූ ාදාආ බදු (ේ ීම ඳත් අමුපන්න)

ලගවූ දිනය

1 යන යාමකකආ
D1
2 යන යාමකකආ
D2
3 යන යාමකකආ
D3
4 යන යාමකකආ
D4
අයසාන ේ ීමම
කතුය (P570 සිට P574)
අයසානාත්මක රයා ැනී බදු ේනොයන ේයනත් ආ රයා ැනීේ බීදක්
(කරුපාකර විස්තර දිමකඳත් කරන්න)

ලගවූ මුද
P570
P571
P572
P573
P574

P576
P578
P580

මුළු එකතුව (P542+P560+ P576+P578)
ලම් සංඛයාව ආදායම් වාර්තාල P240 ලකොටුල ඇතු ත් කෙන්න.

දිනආ: ......../........./...............

P560

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

බදු - වඩා ලහො අනාගතයකට
வரிகள் – வளமான எதிர்காலத்திற்காக

TAXES - FOR A BETTER FUTURE

