
2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ (සංද ෝධිත පරිදි) යම් තැනැේදතකු ව්යාපාරයක දආෝ ආදයෝ න කටයුේතක ියයැී  ිටිනන අව්්ථාාව්ක ී  සආ 

අව්්ථාාදව්ෝචිත පරිදි, ඒ ව්යාපාරදය හ දආෝ ආදයෝ න කටයුේතදත හ ලැදෙන ලැබීම්ව්ලි හ සආ ලාභව්ලි හ වූ ෙදු අයකළ ආැකි ආදායම් දකාටස සඳආා විවිධ 

අනුප්රමාා  අදාළ කරනියින හ දනවිය යුු  ආදායම් ෙේද න නය කළ යුු  අව්්ථාාව්ක ී  දආෝ ියදආ් කරන ලද මුදල් ප්රමාා  ිබියය ආැකි අව්්ථාාව්ක ී  ඒ 

තැනැේතා විිට හ ෙදු අය කළ ආැකි ආදායම් එක් එක් දකාටසට එක් එක් ආදායම් ෙදු ප්රමාා ය අදාළ කර නැීමදම් ී  ලැබීම් සආ ලාභව්ලි හ  වූ ෙදු අය කළ ආැකි 

ආදායදම් දකාටස දආෝ ියදආ් කරන ලද ලැබීම් සආ ලාභ දව් හ දව් හව් ආඳුනා නැීමමාට මූලය ප්රකා න සක් කර පව්ේව්ාදනන යා යුු ය.  යම් තැනැේදතකු 

එකී විධිවිධානව්ලට අනුකූලවීමා අව් ය ව් හද හ නම් පපදල්නනය 8 දව්නුව්ට එකී මුලය ප්රකා ය හ සආ ෙදු අල න භාරදිය ආැකිය. 

 

                                                                                                 Form No. -  Asmt_CIT_002B_S 
ආදායම් ව්ාර්තාව් සඳආා පපදල්නන – ආ දකාටස 
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බදු සෙවන්නා හඳුනාෙැනීසේ අංකය (TIN)  

              ව්ාර්තාදේ සඳආ හ පරිදි ෙදු දනව් හනාදේ නමා 

 

උපසේඛනය 08 –  : ආෙණන පත්රිකාව* 

*බදු ආෙණනය සොනු කසේ නේ, 08 වන උපසේඛන අනිවාර්ය සනාසේ. 

   වයාපාර ආදායම 

වෙන්ිය *1 උපයන ලද ප්රමාණයන් 

ව්. 6 (2) (අ) සේවා ොේු 1001            

ව්. 6 (2) (ආ) සවළඳ සතාෙ සේබන්ධසයන් ලැබුණ ප්රි්ඨාව 1002            

ව්. 6 (2) (ඇ) ප්රාග්ධනධන වකමකේ සහ බැරකේ උපලධි ක රීමෙසමන් ලද ලැමේ  1003            

ව්. 6 (2) (ඈ) තැනැකමසතකුසග්ධන  වයාපාරයක ක්ෂය ය ය හැරී වකමකේවල උපලධි ක මම 1004            

ව්. 6 (2) (ඉ) 
වයාපාරය පවකමවාසෙන යාසේ හැරීයාව මත මාමා පැනමමක් 

භාරෙැනීම සවනුසවන් ප්රි්ඨාව 
1005            

ව්. 6 (2) (ඊ) වයාපාරය සේබන්ධසයන්  ම තැනැකමතාල ලැසබන තයාෙ ප්රමාණයන්  1006            

ව්. 6 (2) (ප) වයාපාරය සමෙ දලදා ල සලස සේබන්ධ ය සමන් උපයන ලද ප්රමාණයන් 1007            

ව්. 6 (2) (ඌ) ඇුළකම කරනු ලැබිය යුු සවනකම මුදේ ප්රමාණ 1008            

උපයන ලද  මුළු ප්රමාණය (1001 සිල 1008 සකාටුව දක්වා  කුව) 1000            

1000 වන සකාටුසේ අෙසයන් වයාපාර ආදායම ෙණනසේදී බැහැර රීරිේ (අවශ්ය නේ)             

ව්. 6 (3) (අ)  නිදහේ කරන ලද මුදේ ප්රමාණයන්  1501            

ව්. 6 (3) (අ)  අවසාන රඳවා ෙැනීසේ සෙමේ 1502            

බැහැර කරනු ලැබු මුළු මුදල (1501+1502 සකාටුව)  (උපසේඛන 8අ හි අෙයල සමාන සේ)  1500            

උපයන ලද ශුද්ධ ලැමේ (1000 - 1500 සකාටුව)                (උපසේඛන 8අ අෙයල සමාන සේ)                                                                  2000            

වයාපාර ආදායසමන් අ ක රීමෙේ             

ව්. 13 සවළඳ සතාෙ සඳහා දීමනා                                                     (උපසේඛන  8 ආ)  2501            

ව්. 14 අලුකම වැඩියා රීමෙේ සහ වැඩිදියුණු රීමෙේ                            (උපසේඛන  8 ඇ) 2502            

ව්. 15 (1) පර්සේෂණ සහ සංවර්ධන ය යදේ                              (උපසේඛන    8 ඈ) 2503            

ව්. 15 (2) කෘෂිකාර්ික කලයුු ආරේභ රීමෙසේ ය යදේ            (උපසේඛන    8 ඉ) 2504            

ව්. 16 (1) (අ) ප්රාග්ධනධන දීමනා                                                         (උපසේඛන    8 ඊ) 2505            

ව්.16 (1) (ආ) ුලනය රීමෙසේ දීමනා                                               (උපසේඛන    8 ප) 2506            

ව්. 17  
වයාපාර වකමකේ සහ බැරකේ උපලධි ක රීමෙසේ දී සිදුවන අලාභ            

                                                                                (උපසේඛන   8 ඌ) 
2507              

ව්. 12 සආ 18  
සපාලී ය යදේ ද ඇුළකම මූලය ිරරිවැසයහි අ ක කළ හැරී ප්රමාණයන්     

                                                                                (උපසේඛන    8 ඒ) 
2508            

ව්. 19  ඉේලුේ කරනු ලබන වයාපාර අලාභ  2509            

ව්. 24 හිිකේ පෑම ප්රික්ස්ප රීමෙම සහ   කපා හැමෙම 2510            

ව්. 15 අ (1)  අසලය  සන්නිසේදන ය යදේ 2511            

  2512            

  2513            

ව්. 11 වයාපාරය සඳහා දරන ලද ප්රධාන අ ක රීමෙේ                 (උපසේඛන   8 එ) 2514            

උපසේඛන 06 තාවකාලික සහන 2515            

ආසය ජන දිරි දීමනා හැර මුළු අ ක රීමෙේ (2501 සකාටුසේ සිල 2515  සකාටුව දක්වා  කුව) 2500            

ආසය ජන දිරි දීමනා හැර තක්සේරු කළ හැරී ආදායම                  (2000-2500 සකාටුව) 2600            

අ ක කළා - ආසය ජන දිරි දීමනා  2700            

වයාපාර ආදායසමන් තක්සේරු වන ආදායම                                (2600 – 2700 සකාටුව)  

[සමම අෙය >= 0 නේ,  ය ආදායේ වාර්තාසේ 20 සකාටුසේ අෙයල සමාන සේ.] 
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



   

  

 

 

උපසේඛනය 8 ඇ: අලුකමවැඩියා රීමෙේ සහ වැඩි දියුණු රීමෙේ. 
වකමකේ 

පන්ිය 

දරන ලද ප්රමාණය සපර වර්ෂසේ ලියා හල 

අෙය 

ඉඩ දිය හැරී ප්රමාණය අ ක කළ හැරී 

ප්රමාණය 

ක්ෂය මසේ පදනමල 

 කු කළ ප්රමාණය*1 

01      

02      

03      

04      

05      

අ ක කළ හැරී මුළු ප්රමාණය                                           [2502 සකාටුවල සමාන සේ]   

*1 ඉදිරි තක්සේරු වර්ෂයල සෙන යන 

 

 

 

 

ආසය ජන ආදායේ 

වෙන්ිය*1  උපයන ලද ප්රමාණයන් 

ව්. 7 (2) අ ලාභාංශ්, සපාලී, වට්ලේ, ොේු ………... ආදිය 
3001 

 
           

ව්. 7 (2) ආ ආසය ජන වකමකේ උපලධි ක රීමෙසමන් ලද ලැමේ 3002            

ව්. 7 (2) ඇ 
ආසය ජනයක් රීමෙසේ හැරීයාව මත මාමා පැනමමක් භාරෙැනීම 

සවනුසවන් ප්රි්ඨාව 
3003            

ව්. 7 (2) ඈ ආසය ජන සේබන්ධසයන්  ම තැනැකමතාල ලද තයාෙ 3004            

ව්. 7 (2) ඉ සලාතරැයි, ඔට්ටු සහ  සූදු  ක්රීඩා වලින් දිනුේ ලැබිම 3005            

ව්. 7 (2) ඊ ඇුළකම කරනු ලැබිය යුු සවනකම මුදේ ප්රමාණ 3006            

මුළු උපයන ලද ප්රමාණය                                       (3001 සිල 3006 සකාටුව දක්වා  කුව) 3000            

ආසය ජන ආදායසමන් බැහැර රීමෙේ (අවශ්ය සේ නේ)             

ව්. 7 (3) (අ) නිදහේ කරන ලද මුදේ ප්රමාණයන්   3501            

ව්. 7 (3) (අ) අවසාන රඳවා ෙැනීසේ සෙමේ 3502            

බැහැර කරනු ලැබූ මුළු ආදායම                                               (3501 +3502 දකාටුව්) 
(උපසේඛන 8අ හි අෙයල සමාන සේ.)                                                        

3500            

උපයන ලද ශුද්ධ ලැමේ (3000 – 3500 සකාටුව)       (උපසේඛන 8 අ හි අෙයල සමාන සේ.)                                                        4000            

ආසය ජන ආදායසමන් අ ක රීමෙේ             

ව. 11 ආසය ජනය සඳහා දරන ලද ප්රධාන අ ක රීමෙේ               (උපසේඛන 8  ) 4501            

ව්.. 12 සආ 18 සපාලී ය යදමද ඇුළකම මූලය ිරරිවැසේ  අ ක කළ හැරී ප්රමාණය 4502            

ව. 19 ඉේලුේ කරනු ලබන ආසය ජන අලාභ 4503            

              

මුළු අ ක රීමෙේ 4500            

ආසය ජන ආදායසමන් තක්සේරු වන ආදායම (4000- 4500 සකාටුව)  

[සමම අෙය >= 0 නේ,  ය ආදායේ වාර්තාසේ 30 වන සකාටුසේ අෙයල සමාන සේ.] 
4999            

සවනකම ආදායේ 

වෙන්ිය*1 උපයන ලද ප්රමාණයන් 

ව්. 8 (1)  
සවනකම මූලාශ්රයරීන් ලැසබන ලැමේ සහ ලාභ 

 (උපසේඛන 8අ හි අෙයල සමාන සේ.)                                                        
5000            

සවනකම ආදායේ මුලාශ්රවලින් බැහැර  රීමෙේ (අවශ්ය නේ)             

ව්. 8 (2) (අ) නිදහේ කරන ලද මුදේ ප්රමාණයන්   5501            

ව්. 8 (2) (අ) අවසාන රඳවා ෙැනීසේ සෙමේ 5502            

බැහැර කරනු ලැබු මුළු ආදායම (5501+5502 සකාටුව) ( උපසේඛන 8 අ) 5500            

උපයන ලද ශුද්ධ ලැමේ  (5000 – 5500 සකාටුව)  

[ආදායේ වාර්තාසේ. 40 සකාටුසේ අෙයල සමාන සේ.] 
5999            

උපසේඛනය 8 අ: දළ ආදායේ සාරාංශ්ය   උපසේඛනය  8 ආ: සවළඳ සතාෙ  සඳහා දීමනා 

ආදායම් ප්රකා ය අනුව් දළ 

ආදායමා 
            .................... දිනට ආරම්භක 

දේෂය 

           

අඩු කළා: ඇු ළේ ආදායම්                කු කළා            

ව්යාපාර  (2000 දකාටුව්)             ිනලී  නැීමදම් පිරිව්ැය            

ආදයෝ න (4000 දකාටුව්)             අ ක කළා            

දව්නේ ආදායම් (5999 
දකාටුව්) 

            ................... දිනට අව්සාන 

දේෂය 
           

ෙැආැර කළ මුළු ආදායමා 
(1500+ 3500+ 5500 දකාටුව්) 

            දව්ළඳ දතාන සඳආා ී මානා 
(2501සකාටුසේ අෙයල 

සමාන සේ.) 

           

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



   
 

උපසේඛනය 8 ඈ: පර්සේෂණ හා සංවර්ධන ය යදේ                      
වයාපාරසේ  ේවභාවය පර්සේෂණ වර්ෙය පර්සේෂණ ආයතනසේ නම දරන ලද ප්රමාණය අ ක කළ හැරී ප්රමාණය 

     

     

     
අ ක කළ හැරී මුළු ප්රමාණය     

 

උපසේඛනය  8 ඉ: කෘෂිකාර්ික කලයුු ආරේභ රීමෙසේ ය යදේ 
ය යදේ වර්ෙය දරන ලද ප්රමාණය අ ක කළ හැරී ප්රමාණය 

   

   

   

   
අ ක කළ හැරී මුළු ප්රමාණය   

 

උපසේඛනය 8 ඊ: 2018 අසේේ 01 වන දින සහ   දිනල පසු අකමපකමකර ෙකම වකමකේ මත ප්රාග්ධනධන දීමනා 
වකමකේ 

පන්ිය 

වකමකේ ය ේතරය 2021 මාර්ු 31 දිනල ක්ෂය 

මසේ පදනම 

අකමපකම කර ෙැනීසේ 

ිරරිවැය/14 වෙන්ිසයන්*2 
අිරික්තය 

තක්සේරු වර්ෂය 

ුල ඉේලා සිටින 

ප්රාග්ධනධන දීමනාව 

01     

02     

03     

04     

05     

අ ක කළ හැරී මුළු ප්රමාණය  

2018 අසේේ 01 දිනල සපර අකමපකම කරෙකම වකමකේ මත ප්රාග්ධනධන දීමනා 
ිරරිවැය 2021 මාර්ු 31 දක්වා ඉේලුේ 

කළ ප්රමාණය 

කාලපරිච්සේදය සඳහා ඉේලුේ 

කරනු ලබන ප්රමාණය 

සේෂය 

    

 
තක්සේරු වර්ෂය සඳහා ඉේලුේ කරනු ලබන මුළු ප්රාග්ධනධන දීමනා              

 

උපසේඛනය 8 උ: ුලනය රීමෙසේ දීමනා 
ිලදී ෙකම 

දිනය 

වකමකේ ය ේතරය වකමකේ වල 

ිරරිවැය 

ඉේලුේ කළ 

ප්රාග්ධනධන 

දීමනා 

වකමකේවල ලියා 

හල අෙය 

ලැබුණු ප්රි්ඨාව ඉේලුේ කළ 

ුලනය රීමෙසේ 

දීමනා 

       

       

       
අ ක කළ හැරී මුළු ප්රමාණය  

 

උපසේඛනය 8 ඌ: වයාපාර වකමකේ හා බැරකේ උපලධි ක මම මත අලාභ      
ප්රාග්ධනධන වකමකසේ /බැරකසේ ය ේතරය වකමකසේ /බැරකසේ 

ිරරිවැය 

ලැබුණු ප්රි්ඨාව ඉේලුේ කරනු ලබන 

අලාභය 

    

    

    
අ ක කළ හැරී මුළු ප්රමාණය  

 

උපසේඛනය 8  : මුළු අ ක රීමෙේ සැසඳීම 
ය යදේ (අ ක රීමෙේ) සෘජු සමසහයුේ 

ය යදේ 

ආයතන හා පරිපාලන 

ය යදේ 

ය රීණීසේ හා සබදා 

හැමෙසේ ය යදේ 

මූලය ය යදේ සවනකම 

ආදායේ ප්රකාශ්ය 

අනුව ප්රමාණය 

     

ය සේෂ අ කරීමෙේ      

ව්යාපාර      

ආදයෝ න      

ප්රධාන අ ක රීමෙේ      

ව්යාපාර      

ආදයෝ න      

ඉඩ සනාසදන 

(ය යදේ)*3 

     

*2 
2017 අංක 24 දරන සද්ශීය ආදායේ පනසකම 14 වන වෙන්ිය යලසකම පසුගිය තක්සේරු වර්ෂසේ දී ඉඩ ලබාදී සනාමැි අලුකමවැඩියා සහ වැඩිදියුණු රීමෙේ මත 

අිරික්තය 

*3  ඉඩදිය සනාහැරී ය යදේ ලැයිේුව (ය යදේ ේවභාවය සහ ප්රමාණය) වාර්තාව සමඇ ඇිය ය යුුය.  නැතසහාකම උ කෙත කළ යුුය. 

  

 

 

 

 

 
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



   
 

 

 

උපසේඛනය 8 ඒ: මූලය ිරරිවැය (මූලය ආයතන හැර) 

ියෂ්පාදන 
 නිෂ්පාදන නනාවන  

ප්රකාිත ප්රාේධනය             
සංචිත             

 වයාපාර ආන ෝජන 

මූලය සාධන පත්රව්ල මුළු ප්රමාා ය                         
මූලය ිරරිවැය 

ඉදිරියට දනන එන ලද දේෂය                         

කාලපරිච්දේදයට අදාල
*4

                         
මුළු මූලය පිරිව්ැය                          

ඉඩදිය ආැකි මූලය පිරිව්ැය = කාලපරිච්දේදයට 

අදාළ 
                        

ඉදිරියට දනනයන දේෂය = ඉදිරියට දනන එන ලද 

දේෂය 
                        

*4 අදාළ කාලපරිච්දේදය ු ළ දරන ලද   පිරිව්ැය  අඩු කළ ආැකි අතර ඉදිරියට දනන යන දේෂය (ිබදේ නම්) ඉදිරියට දනන එන ලද දේෂය විය යුු ය.  

 

 

වින කව්රයාදේ නමා 
 

 

ෙ.දන.ආ.අංකය (TIN)  

වින කව්රයාදේ මාතය 

දව්න් දනාකළ  කරුණු අව්ධාර ය 

කිරීමා 

 දව්නේ කරුණු  පැආැදිලි  

දව්න් කළ  ෙැඳීමාක් දනාමාැිබ  සුදුසුකම් ලේ  අහිතකර  

 

ආදායේ වාර්තාව සේබන්ධසයන් යේ ය සේෂ සලහනක් සේ නේ, කරුණාකර  ය සඳහන් කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

උපසේඛනය 09 :  
උපසේඛනය 9 අ: මූලය සතාරුරු 
දළ ලාභය             
ශුේධ ලාභය/වි්ීර  ආදායම්             
දව්නේ වි්ීර්  ආදායම්             
ව්ර්ෂය සඳආා ෙදු ප්රිබපාදන             
මුළු  යට විකුණුම්             
මුළු  යට නැනුම්             
ව්ර්ෂය ු ළ ලද දළ පාරිශ්රිනකය             
ව්ර්ෂය ු ළ ලද ද්ව්ා හත ප්රිබලාභ             
 ආරම්භක දේෂය  අව්සාන දේෂය 

……../……/……..දිනට ……./……./……..දිනට 

අයවිය යුු  දව්ළඳ  ය                        
ආශ්රිත පාර් ව්ය හදන හ ලැියය යුු  මුදල්                        
දනවිය යුු   දව්ළඳ  ය                          
ආශ්රිත පාර් ව්ය හට දනවිය යුු  මුදල්                        
දොල් ආා අවිියේචිත  ය සඳආා දව් හ කිරීම්                        

උපසේඛනය 09 ආ : පැවරුේ ිල ය ේතරය 
ආශ්රිත ව්යව්සාය හ සමාන නනුදදනු ඔේ  නැත  

නනුදදනු ව්ල සමුච්චිත ව්ිනනාකමා 
 ාතය හතර (76 ව්න හිබය)             

දේශීය ( 77 ව්න හිබය)             
මූලය ප්රකා ව්ල ප්රකා  කළ පරිදි ආශ්රීත ව්යව්සාය හ සමා   යව්ල සමුච්චිත ව්ිනනාකමා             
මූලය ප්රකා ව්ල ප්රකා  කළ පරිදි ආශ්රීත ව්යව්සාය හ සමා  අරමුදල් පැව්රුම්ව්ල සමුච්චිත ව්ිනනාකමා             
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