
 

 

  

 
 

 
 
 

 

ආදායම් ලාර්තාල 
ලාසික වමාගම්, නිර්ලාසික වමාගම් වශ වංව්ථා යනාදිය 

තක්සවේරු ලර්ය: 2017/2018 
        

බදු සගලන්නා ශැඳින්වීසම් අංකය (TIN)  

               ලිපිනය 

  නිකුත් කෂ දිනය: නියමිත දිනය: 

    
 

කරුණාකර ලටිනාකම රුපියල් ලලින් පමණක් වඳශන් කරන්න 

01  ලැනි සකොටව: ාභ වශ ආදායම් ප්ර්කාය                                                                          
 

 බද්සදන් නිදශව් ාභ වශ ආදායම් (උපලල්ඛන 01) 10             

බද්දට යටත් ාභ වශ ආදායම්                 

 a ලලෂඳාලමන් ලශෝ ලයාපාරලයන් ා ය                (උඳසේඛන 02) 20             

 b ලපොලී  30             

 c ා ාාං  40             

 d කුලී  50             

 e ලාර්ෂික, රාජ්යය ාග යනාිය  60             

 f ලලනත් යම් ප්ර  ලයිනන් ත් ආදායම්  70             
                 

 එකතු ල ලව්ථාපිත ආදායම (20+30+40+50+60+70) 80             
               

  එකතු ලයලවථාාපිත ආදායලම් ලකොසවක් ලනොලන ආදායම 90             

එකතු ල ලව්ථාපිත ආදායසමන් අු  ිරීමම්               

  ලලෂඳාලමන් ලශෝ ලයාපාරලයන් ුකළකෂ ශිින ුා   (උඳසේඛන3, 3(අ),3(ආ)) 100             
  ලගවූ ලපොලී, ලාර්ෂික, බිම් කුලී ලශෝ රාජ්යය  ාග  110             

  එකතු ලයලවථාාපිත ආදායලමන් ුළු  ුකළිනීමම් (100+110) 120             
                

 තක්සවේරුලන ආදායම (120>80 නම්,එවිට  “0”සේ)            (80-120) 

 (80-120) 

130             

තක්සවේරුලන ආදායසමන් අු ිරීමම්                 

  සුදුසුකම් බන ලගවීම් (උඳසේඛන 04) 140             
                

 බදු අයක ශැිර ආදායම (130-140) 150             

සගවිය යුතු බද්ද ගණනය ිරීමම                 

 a විලේ ුනුප්ර මාණ යසලත් බදු ුයක ශිින ආදායම මත බද්ද                             
  (උඳසේඛන 05)

 

 (Schedule 05) 

160             
 b ඉතිරි බදු ුයක ශිින ආදායම මත බද්ද ( උඳසේඛන 5)

  

170             
 c දෂ ා ාාං මත බද්ද (උඳසේඛන 06)

  

180             
 d ලප්ර ේණ මත බද්ද                          (උඳසේඛන 6(අ)) 190             
 e ලබිය ශිින ා ය මත බද්ද (උඳසේඛන 6(ආ)) 200             
                  

 සගවිය යුතු මුළු බද්ද (160+170+180+190+200) 210             

බදු බැර              

 මුළු බදු බැර (උඳසේඛන 07) 220             
               

 ලගවිය යුතු බද්ද                            210 > 220 නම්, එවිට 210-220 230             
               

 ඉල්න ආපසු ලගවීම්                 210 < 220 නම්, එවිට 220-210 240             
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03 ලැනි සකොටව: ප්ර්කාය 
 

වමාගලම් ලල්කම්/ප්ර ධාාන 
නිධාාරිලේ නම 

                        

                        

වමාගලම් කෂමනාකරණ 
ුධායක්කලේ නම 

                        

                        

 සමම ලාර්තාසේ වශ එයට අමුණා ඇති උඳසේඛන ල වඳයා ඇති සතොරතුරු මාසේ දැනීසම් ශා වි්ලාවය ඳරිදි වත , නිලැරදි ශා 

වම්පූර්ණ බල ප්ර්කා කරමි. ලාර්තාලට අදාෂල වාලද  සශ  ල ාජ ප ප්ර්කායක් ිරීමම සශ  ල ාජ ප සතොරතුරු බා ම ම ලරදක් බල මම දනිමි. 
 ප්ර කා කරන්නාලේ 
වම්පූර්ණ නම 

                        

                        

                         
තනතුර                         

 (කෂමනාකරණ ුධායක්/ුධායක්/ලල්කම්/ප්ර ධාාන නිධාාීම) 
                         
දුරකාන ුාංකය           ජ පංගම දු.ක 

 
          

                      
විදු ත් තිප ල් ලිපිනය                         

                      

ප්ර කාය කරන්නාලේ 
ුත්වන 

  

ිනය 
 

ලර්ය/මාවය/දිනය          

            

02 ලැනි සකොටව: අසනකුත් විව්තර             
 

            විගණනය කෂ ගිණුම් ප්ර්කාය අනුල විව්තර බා සදන්න 

 

            

              01 ලයාපාර පිරිලිමම- බද්දස යසත්             

 02 ලයාපාර  පිරිලිමම - නිදශවථ             

  මුළු  පිරිලැටුම                                                                                    (01+02)             

             
  දෂ ාභය (ද.ා)             

 03 ුලනකුත් ආදායම්             

 04 ආයතනික  ශා පරිපාන වියදම්             

 05 විකුණුම් ශා ලබදා ශිීමලම් වියදම්             

 06 මූය වියදම්             

 07 ුනිකුත් වියදම්             

  ශුද්ධ ාභය/ විව්තීරණ ආදායම                                    ( ද.ා +03-04-05-06-07)             

             
 අනිකුත්   විව්තීරණ ආදායම්             
              

 මුළු ණයට විකුණුම් / වැඳයුම්             

 මුළු ණයට ගැණුම්             

 තක්සවේරු ලර්ය තුෂ ව්ථාලර ලත්කම් ලැඩිවීම්             
              

 
 

ලර්ය/මාවය/දිනයට  ලර්ය/මාවය/දිනයට 

   ආරම්භක සේය  

 

අලවන් සේය 

 සලෂ සතොගය                       

 අමු ද්රගල  සතොගය                       

 සනොනිමි  සතොගය                       

 අය විය යුතු සලෂ ැබීම්                        

 ආශ්රියත ල ලවායන්සගන් ැියය යුතු 

ැබීම් 

                      

 සගවිය යුතු සලෂ සගවීම්                       

 ආශ්රියත ල ලවායන්ට සගවිය යුතු                       

 

නිෂ මූද්රගාල 



 

 

2006 අංක 10 දරන සද්ශීය ආදායම් ඳනසත් 106(7) ලගන්තිය යටසත් දැන්වීම වශ 213 ලන ලගන්තිය යටසත් නි්චිතල දක්ලනු 
බන ආකෘති ඳත්රතය. 
2018 මාර්තු 31 න් අලවන් ලර්ය වශා ආදායම් ශා අසනකුත් විව්තර ප්ර්කා කරන්න. 

 අදා ගිණුම් ලාර්තා වශ උඳසේඛන අමුණන්න. 

 අල  බලට දන්ලා ඇති සලනත් ලියවිලි දදිරිඳත් කරන්න. 
 නිසි ඳරිදි වම්පූර්ණ කරන ද ලාර්තාල  අදාෂ උඳසේඛන වමග 2018 සනොලැම්බර් 30 ලන දින සශ  එදිනට සඳර ැසබන සවේ 
භාරසදන්න. 

 ලාර්තාල සනොවැඳයීම සශ  වාලද  ලාර්තාලක් වැඳයීම මත ද  ඳැනවිය ශැිර බල වශ නියමිත දිනට ප්ර්ථම බදු සනොසගවීම මත 
ද  එකතු ලන බල  කරුණාසලන් වකන්න. 

 
 ලාර්තාල සනොවැඳයීම සශ  වාලද  ලාර්තාලක් වැඳයීම මත යම් තැනැත්සතකුට ද  ඳැනවිය ශැිර බල කරුණාසලන් වකන්න 

 Please note that penalties are imposed on any person who is submitting an incorrect return, not 
submitting a return and penalties are accrued for non-payment of taxes on due dates. 

 


