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ආදායම් වාර්තාව සහා උඳලේඛන – ආ ල ොටස 
වාසි  සමාගම්, නිර්වාසි  සමාගම්, අසථ්ිත්වයන් සහ සංස්ථා යනාදිය. 
තක්ස ේරු වර්ෂය : 2019/2020 

ඵදු සගවන්නා හඳුනාගැනීසේ අංකය (TIN) 

වාර්තාලේ සහන් ඳරිදි බදු ලගවන්නාලේ නම 

උඳසේඛනය 08 –  : ආගණන ඳත්රිසකා* 

*ඵදු ආගණන ඳත්ර ය සගොනු කස ේ නේ, 08 වන උඳසේඛන අනිවාර්ය සනොසේ.

වාාඳාආ ආදායම 

වගන්තිය උඳයන ලද ප්රනභාණයන් 
ව. 6 (2) (අ) ස ේවා ගා ්තු 1001 

ව. 6 (2) (ආ) සව  සතොග  ේඵන්ධසයන් ලැබුණ ප්රනතිෂෂා්ාව 1002 

ව. 6 (2) (ඇ) ප්රනාග්ධනධන වකමකේ  හ ඵැමකේ උඳලධි ක රීමෙසභන් ලද ලැබීේ 1003 

ව. 6 (2) (ඈ) වාාඳාමයක පුද්ගලසයකුසග්ධන ක්ෂය විය හැරී වකමකේවල උඳලධි ක වීභ 1004 

ව. 6 (2) (ඉ) වාාඳාමය ඳවකමවාසගන යාසේ හැරීයාව භත මාභා ඳැනවීභක් බාමගැනීභ 
සවනුසවන් ප්රනතිෂෂා්ාව 1005 

ව. 6 (2) (ඊ) වාාඳාමය  ේඵන්ධසයන් එභ තැනැකමතාට ලැසඵන තාාග ප්රනභාණයන් 1006 

ව. 6 (2) (උ) වාාඳාමය  භග පලදා ල සල  ේඵන්ධ විසභන් උඳයන ලද ප්රනභාණයන් 1007 

ව. 6 (2) (ඌ) ඇතුලකම කමනු ලැබිය යුතු සවනකම මුදේ ප්රනභාණ 1008 

මුළු උඳයන ලද ප්රුමායය (1001 සිට 1008 ල ොටුව දක්වා එ තුව) 1000 

1000 වන සකොටුසේ අගසයන් වාාඳාම ආදායභ ගණනසේදී ඵැහැම රීරිේ (අවශ්යා නේ) 
ව. 6 (3) (අ) නිදහ  ්කමන ලද මුදේ ප්රනභාණයන් 1501 

ව. 6 (3) (අ) අව ාන මවා ගැනීසේ සගවීේ 1502 

බැහැආ  ආනු ලැබු මුළු මුදල (1501+1502 ල ොටුව) 
(උඳලේඛන 8අ හි අගයට සමාන ලේ.)  1500 

උඳයන ලද ශුද්ධ ලැබිම් (1000 + 1500 ල ොටුව)      
(උඳලේඛන 8අ අගයට සමාන ලේ.)

2000 

වාාඳාම ආදායසභන් අ ක රීමෙේ 
ව. 13 සව  සතොග  හා දීභනා        (උඳසේඛන  8ආ) 2501 

ව. 14 අලුකම වැඩියා රීමෙේ  හ වැඩිදියුණු රීමෙේ  (උඳසේඛන  8ඇ) 2502 

ව. 15 (1) ඳර්සේෂණ  හ  ංවර්ධන වියදේ   (උඳසේඛන   8ඈ) 2503 

ව. 15 (2) කෘෂිකාර්මික කටයුතු ආමේබ රීමෙසේ වියදේ  (උඳසේඛන   8ඉ) 2504 

ව. 16 (1) (අ) ප්රනාග්ධනධන දීභනා  (උඳසේඛන   8ඊ) 2505 

ව.16 (1) (ආ) තුලනය රීමෙසේ දීභනා   (උඳසේඛන   8උ) 2506 

ව. 17 වාාඳාම වකමකේ  හ ඵැමකේ උඳලධි ක රීමෙසේ දී දුදුවන අලාබ 
(උඳසේඛන  8ඌ) 2507 

ව. 12 සහ 18 සඳොලි වියදේ ද ඇතුලකම මුලා ිරරිවැසයි  අ ක ක  හැරී ප්රනභාණයන් 
(උඳසේඛන   8ඒ) 2508 

ව. 19 ඉේලුම්  ආනු ලබන වාාඳාආ අලා 2509 

ව. 24 ි මිකේ ඳෑභ ප්රනතිෂක්සෂේඳ රීමෙභ සහ   කඳා හැමෙභ 2510 
2511 
2512 
2513 

ව. 11 වාාඳාආය සහා දආන ලද ප්රුධාන අු  ිරීමම්          (උඳසේඛනය  8එ) 2514 

උඳසේඛන 06 තාවකාලික  හන 2515 
ආලයෝජන දිරි දීමනා ලනොවන මුළු අු  ිරීමම් 2500 

ආලයෝජන දිරි දීමනා ලනොවන තක්ලසේරු  ළ හැිර ආදායම          (2000-2500 ල ොටුව) 2600 
අු   ළා - ආලයෝජන දිරි දීමනා 2700 
වාාඳාආ ආදායලමන් තක්ලසේරු වන ආදායම       (2600 – 2700 ල ොටුව) 
[ලමම අගය >= 0 නම්, එය ආදායම් වාර්තාලේ 20 ල ොටුලේ අගයට සමාන ලේ.] 

2999 

www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk

www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk



උඳසේඛනය 8ඇ: අලුකමවැඩියා රීමෙේ  හ වැඩි දියුණූ රීමෙේ. 
වත් ම් 
ඳන්තිය 

දආන ලද ප්රුමායය ලඳආ වර්ෂලේ ලියා හල 
අගය 

ඉඩ දිය හැිර ප්රුමායය අු   ළ හැිර ප්රුමායය ක්ෂය වීසේ ඳදනභට 

එකතු ක  ප්රනභාණය*1         

01 
02 
03 
04 
05 

අ ක ක  හැරී මුළු ප්රනභාණය             [2502 සකොටුවට  භාන සේ] 
*

1
 ඉදිරි තක්ස ේරු වර්ෂයට සගන යන 

 

ආලයෝජන ආදායම් 

වගන්තිය උඳයන ලද ප්රනභාණයන් 

ව. 7 (2) අ ලාබාංශ්ය, සඳොලී, වට්ටේ, ගා ්තු ………... ආදිය 3001 

ව. 7 (2) ආ ආසය ජන වකමකේ උඳලධි ක රීමෙසභන් ලද ලැබීේ 3002 

ව. 7 (2) ඇ ආසය ජනයක් රීමෙසේ හැරීයාව භත මාභා ඳැනවීභක් බාමගැනීභ 

සවනුසවන් ප්රනතිෂෂා්ාව 3003 

ව. 7 (2) ඈ ආසය ජන  ේඵන්ධසයන් එභ තැනැකමතාට ලද තාාග 3004 

ව. 7 (2) ඉ සලොතරැයි, ඔට්ටු සහ  සූදු  ක්රී්ඩා ා වලින් දිනුේ ලැබිභ 3005 

ව. 7 (2) ඊ ඇතුලකම කමනු ලැබිය යුතු සවනකම මුදේ ප්රනභාණ 3006 

මුළු උඳයන ලද ප්රුමායය   (3001 සිට 3006 ල ොටුව දක්වා එ තුව) 3000 

ආලයෝජන ආදායම ගයනලේදී බැහැආ ිරීමම් (අවශ්යා ලේ නම්) 
ව. 7 (3) (අ) නිදහස්  ආන ලද මුදේ ප්රුමායයන්  3501 
ව. 7 (3) (අ) අව ාන මවා ගැනීසේ සගවීේ 3502 
බැහැආ  ආනු ලැබු මුළු ආදායම  (3501 +3502 ල ොටුව) 
(උඳලේඛන 8අ හි අගයට සමාන ලේ.)

3500 

උඳයන ලද ශුද්ධ ලැබීම් (3000 – 3500 ල ොටුව)       (උඳලේඛන 8අ හි අගයට සමාන ලේ.)              4000 

ආසය ජන ආදායසභන් අ ක රීමෙේ 
ව.. 11 ආසය ජනය  හා දමන ලද ප්රනධාන අ ක රීමෙේ       (උඳලේඛන 8එ) 4501 

ව.. 12 සහ 18 ලඳොලී වියදමද ඇතුලත් මුලා ිරරිවැලේ  අු   ළ හැිර ප්රුමායය 4502 
ව. 19 ඉේලුම්  ආනු ලබන ආලයෝජන අලා 4503 

මුළු අු  ිරීමම් 4500 
ආලයෝජන ආදායලමන් තක්ලසේරු වන ආදායම (4000- 4500 ල ොටුව)  
[ලමම අගය >= 0 නම්, එය ආදායම් වාර්තාලේ 30 වන ල ොටුලේ අගයට සමාන ලේ.] 4999 

සවනකම ආදායේ 

වගන්තිය උඳයන ලද ප්රුමායයන් 

ව. 8 (1) ලවනත් මූලාශ්ර යිරන් ලැලබන ලැබීම් සහ ලා 
 (උඳලේඛන 8අ හි අගයට සමාන ලේ.)

5000 

ලවනත් ආදායම් ගයනලේදී බැහැආ  ිරීමම් (අවශ්යා නම්) 

ව. 8 (2) (අ) නිදහස්  ආන ලද මුදේ ප්රුමායයන්  5501 

ව. 8 (2) (අ) අවසාන ආවා ගැනීලම් ලගවීම් 5502 

බැහැආ  ආනු ලැබු මුළු ආදායම (5501+5502 ල ොටුව) ( උඳලේඛන 8අ) 5500 

උඳයන ලද ශුද්ධ ලැබීම්  (5000 – 5500 ල ොටුව)  
[ආදායම් වාර්තාලේ. 40 ල ොටුලේ අගයට සමාන ලේ.] 5999 

උඳලේඛනය  8අ: ද  ආදායේ  ාමාංශ්යය උඳලේඛනය  8ආ: සව  සතොග   හා දිභනා 
ආදායම් ප්රු ාශ්යය අනුව දළ 
ආදායම 

.................... දිනට 
ආආම්   ලශ්යේෂය 

අ ක ක ා: ඇතුලත් ආදායම් එ තු  ළා 
වාාඳාම  (2000 සකොටුව) මිලදී ගැනීසේ ිරරිවැය 
ආසය ජන (4000 සකොටුව) අු   ළා 
සවනකම ආදායේ (5000 
ල ොටුව) 

................... දිනට 

අව ාන සශ්යේෂය 
ඵැහැම ක  මුළු ආදායභ 
(1500+ 3500+ 5500 
සකොටුව) 

සව  සතොග  හා 

දීභනා (2501සකොටුසේ 
අගයට  භාන සේ.) 
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උඳලේඛනය 8ඈ: ඳර්ලේෂය හා සංවර්ධන වියදම්                      
වාාඳාමසේ   ව්බාවය ඳර්සේෂණ වර්ගය ඳර්සේෂණ ආයතනසේ නභ දමන ලද ප්රනභාණය අ ක ක  හැරී ප්රනභාණය 
     

     

     

 
උඳලේඛනය 8ඉ:  ෘෂි ාර්මි   ටයුතු ආආම්  ිරීමලම් වියදම් 

වියදේ වර්ගය දමන ලද ප්රනභාණය අ ක ක  හැරී ප්රනභාණය 

   

   

   

   

 

උඳලේඛනය 8ඊ: 2018 අලප්රුේේ 01 වන දින ලහෝ එදිනට ඳසු අත්ඳත් ආ ගත් වත් ම් මත ප්රුාේධන දීමනා 
වත් ම් 
ඳන්තිය 

වත් ම් විස්තආය 2019 මාර්තු 31 දිනට ක්ෂය 
වීලම් ඳදනම 

අත්ඳත්  ආ ගැනීලම් 
ිරරිවැය/14 වගන්තිලයන්*2 
අතිරික්තය 

තක්ලසේරු වර්ෂය 
තුල ඉේලා සිටින 
ප්රුාේධන දීමනාව  

01     
02     
03     
04     
05     

2018 අලප්රුේේ 01 දිනට ලඳආ අත්ඳත්  ආගත් වත් ම් මත ප්රුාේධන දීමනා 
ිරරිවැය 2019 භාර්තු 31 දක්වා ඉේලුේ 

ක  ප්රනභාණය 
කාලඳරිච්සේදය  හා ඉේලුේ 

කමනු ලඵන ප්රනභාණය 
සශ්යේෂය 

    
 
තක්ස ේරු වර්ෂය  හා ඉේලුේ කමනු ලඵන මුළු ප්රනාග්ධනධන දීභනා              

 
උඳලේඛනය 8උ: තුලනය රීමෙසේ දීභනා 
මිලදී ගත් 
දිනය 

වත් ම් විස්තආය වත් ම් වල 
ිරරිවැය 

ඉේලුම්  ළ 
ප්රුාේධන 
දීමනා 

වත් ම්වල 
ලියා හල අගය 

ලැබුණු 
ප්රුතිෂ්ාාව 

ඉේලුම්  ළ 
තුලනය ිරීමලම් 
දීමනා 

       
       
       

 
උඳලේඛනය 8ඌ: වාාඳාආ වත් ම් හා බැආ ම් උඳලධි ව වීම මත අලා       
ප්රුාේධන වත් ලම් /බැආ ලම් විස්තආය වත් ලම් /බැආ ලම් 

ිරරිවැය 
ලැබුණු ප්රුතිෂ්ාාව ඉේලුම්  ආනු ලබන 

අලා ය 
    

    

    

    

 
උඳලේඛනය 8එ: මුළු අු  ිරීමම් සැසඳිම 
වියදම් (අු  ිරීමම්) සෘජු ලමලහයුම් 

වියදම් 
ආයතන හා 

ඳරිඳාලන වියදේ 
විරීණිසේ හා සඵදා 

හැමෙසේ වියදේ 
මුලා වියදේ සවනකම 

ආදායම් ප්රු ාශ්යය 
අනුව ප්රුමායය 

     

විලශ්යේෂ අු ිරරිම්      
වාාඳාආ      

ආලයෝජන      
ප්රුධාන අු  ිරීමම්      

වාාඳාආ      
ආලයෝජන      

ඉඩ ලනොලදන 
(වියදම්) 

     

*2 
2017 අංක 24 දමන සද්ශිය ආදායේ ඳනසකම 14 වන වගන්තිෂය යටසකම ඉඩා  ලඵාදී සනොභැතිෂ අලුකමවැඩියා  හ වැඩිදියුණු රීමෙේ භත අතිෂරික්තය 
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උඳලේඛනය 8ඒ: මුලා ිරරිවැය 
නිෂඳ්ාදන  නිෂඳ්ාදන ලනොවන  

ප්රු ාිත ප්රුාේධනය             
සංචිත             
 වාාඳාම ආසය ජන 
මුලා සාධන ඳත්රමවල මුළු ප්රුමායය                         
මුලා ිරරිවැය 

ඉදිරියට ලගන එන ලද ලශ්යේෂය                         
 ාලඳරිච්ලේදයට අදාල                         

මුළු මුලා ිරරිවැය                          
ඉඩදිය හැිර මුලා ිරරිවැය                         
ඉදිරියට ලගනයන ලශ්යේෂය                         

 

 

 

විගය වආයාලේ නම 
 
 

බ.ලග.හ.අං ය (TIN)  

විගය වආයාලේ 
මතය 

ලවනස් ලනො ළ   රුණු අවධාආයය 
ිරීමම 

 ලවනත්  රුණු    

ලවනස්  ළ  බැඳිමක් ලනොමැති  සුදුසු ම් ලත්  අහිත ආ  
 

ආදායම් වාර්තාව සම්බන්ධලයන් යම් විලශ්යේෂ සටහනක් ලේ නම්,  රුයා ආ එය සහන්  ආන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

උඳසේඛනය 09 :  
උඳසේඛනය 9අ: මුලා සතොමතුරු 
දළ ලා ය             
ශුද්ධ ලා ය/විස්තීආය ආදායම්             
ලවනත් විස්තීර්ය ආදායම්             
වර්ෂය සහා බදු ප්රුතිඳාදන             
මුළු යයට විකුණුම්             
මුළු යයට ගැනුම්             
වර්ෂය තුල ලද දළ ඳාරිශ්ර මි ය             
වර්ෂය තුල ලද ලසේවාන්ත ප්රුතිලා              
 ආආම්   ලශ්යේෂය  අවසාන ලශ්යේෂය 

……../……/……..දිනට ……./……./……..දිනට 
අයවිය යුතු ලවළ යය                        
ආශ්රි ත ඳාර්ශ්යවයන්ලගන් ලැබිය යුතු මුදේ                        
ලගවිය යුතු  ලවළ යය                          
ආශ්රි ත ඳාර්ශ්යවයන්ට ලගවිය යුතු මුදේ                        
ලබොේ හා අවිනිශ්ය්චිත යය සහා ලවන් ිරීමම්                        

උඳසේඛනය 09ආ : ඳැවරුේ මිල වි ්තමය 
ආශ්රි ත වාවසායන් සමග ගනුලදනු ඔේ  නැත  

ගනුලදනු වල මුළු වටිනා ම ජාතාන්තආ (76 වගන්තිය)             
ලද්ිය ( 77 වගන්තිය)             

ආශ්රීනත වාවසායන් සම  යයවල මුළු වටිනා ම             
ආශ්රීනත වාවසායන් සම  අආමුදේ ඳැවරුම්වල මුළු වටිනා ම             
අදාළ වන ඳැවරුම් මිල නිආාවආය ආ ෘතිය. වාර්තා උඳලේඛන 1 ඔේ  නැත  
 වාර්තා උඳලේඛන 2 ඔේ  නැත  
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