
 

 

 
 
 

 

ආදායම් වාර්තාවට උඳලේඛන 
වාසික සමාගම්, නිර්වාසික සමාගම් සහ සංස්ථා යනාදිය 
තක්ලසේරු වර්ෂය- 2017/2018 
        

බදු ලගවන්නා හැඳින්වීලම් අංකය (TIN)  

              වාර්තාලේ දක්වා ඇති ඳරිදි බදු ලගවන්නාලේ නම 

    
 

කරුණාකර ලටිනාකම රුපියල් ලලින් පමණක් වඳශන් කරන්න 

උඳලේඛනය - 01: බද්ලදන් නිදහස් ලාභ හා ආදායම් 

   බදු නිදහලසේ ස්වභාවය  බද්ලදන් නිදහස් ලාභ සහ ආදායම්  

දේශීය ආදායම් පනදේ 16ඇ, 16ඈ, දශෝ 17අ ලගන්ති යටදේ (BOI දශෝ    BOI 
දනොලන) 

10.01            

බදු නිදශව් ආදායම් වහිත දලනේ ආදයෝජන මණ්ඩ වමාගම් මත ආදායම් 10.02            

ලගන්තිය *1  දලනේ නිදශව් ආදායම් 

 i  10.03            

 ii  10.04            

 iii  10.05            

 iv  10.06            

 v  10.07            

බේදදන් නිදශව් ාභ වශ ආදායම් එකතුල (10.01 සිට 10.07 දක්වා එකතුව) (10 වන ලකොටුව) 10.08            
*1

 ලද්ශීය ආදායම් ඳනලේ අදාල වගන්තිය             

 
උඳලේඛනය – 02 : ලවළාලමන් ලහෝ වයාඳාෙලයන් ලද ලාභ 

     

කාර්යය ලක්තය වයාඳාෙලස සව්භාවය පිරිවැටුම  ලාභය (ගලඳන ලද) 

                   20.01           

                   20.02           

                   20.03           

                   20.04           

                   20.05           

දලෂඳාදමන් දශෝ ලාාපාරදයන් ද ාභ    (20 දකොටුල)             20.06           
 

 

 

උඳලේඛනය – 03 :  අලාභ 
 

දමම උපදල්ඛනය පිරවීමට දපර උපදදව් පත්රි:කාද   අයිතම 05 බන්න 
 

පසුගිය ලර්දේ සිට ඉදිරියට දගන ආ අාභ (ඇේනම්) 100.01            

දමම ලර්දේ අාභය 100.02            

අාභ එකතුල                                                                       ( 100.01 + 100.02)                                                           100.03            
 

 

           

එකතු ලාලව්ාාපිත ආදායම                              (80 ලකොටුලේ සහන් ප්ර මායය) 100.04            

එකතු ලාලව්ාාපිත ආදායදමන් 35% 100.05            

අඩු කෂ ශැකි අාභ                          (100.03 ලහෝ 100.05 යන ලදකින් අඩු අගය) 100.06            

ඉදිරි ලර්ය වඳශා දගන යා ශැකි අාභ දේයක් ඇේනම් (100.03 - 100.06) 100.07            

             
උපදල්ඛන 03 (අ)  හි වඳශන් අඩු කෂ ශැකි අාභ                                   (100.14) 100.08            

             
උපදල්ඛන 03 (ආ) හි වඳශන් අඩු කෂ ශැකි අාභ                            (100.19) 100.09            

             
අඩු කෂ ශැකි අාභ එකතුල                              (100.06+100.08+100.09) 100.10            
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උඳලේඛනය – 03 (අ) - ජීවිත ෙක්ෂය වයාඳාෙලයන් ලද අලාභ 
             

පසුගිය ලර්දේ සිට ඉදිරියට දගන ආ අාභ (ඇේනම්) 100.11            

ජීවිත රක්ණ ලාාපාරදයන් ලර්ය තුෂ  ව  ල ාභ   100.12            

ජීවිත රක්ණ ලාාපාරදයන් ලර්ය තුෂ  ව උේගත  ල අාභ (ඇේනම්) 100.13            

අඩු කෂ ශැකි අාභ *2 
(100.08) 100.14            

ඉදිරියට දගනයා ශැකි අාභ 3 
(100.11+100.13-100.14) 100.15            

2*100.12 හි අගයක් ඇේනම්, 100.11 ලහෝ 100.12 හි ඇති අගයන්ලගන් අඩු අගය 
*3100.13 හි අගයක් ඇේනම්, 100.11 + 100.13 හි එකතුව ලහෝ 100.13 හි අගයක් නැේනම්, 100.12 ට වඩා 100.11 හි අතිරික්තය 

 

උඳලේඛනය - 03 (ආ) - මූලය කේබදු වයාඳාෙලයන් ලද අලාභ 
             

පසුගිය ලර්දේ සිට ඉදිරියට දගන ආ අාභ (ඇේනම්)   100.16            

මූා කල්බදු ලාාපාරදයන්  ලර්ය තුෂ  ව  ල ාභ  100.17            

මූා කල්බදු ලාාපාරදයන්   ලර්ය තුෂ  ව උේගත  ල අාභ (ඇේනම්) 100.18            

අඩු කෂ ශැකි අාභ *4 
(100.09) 100.19            

ඉදිරියට දගනයා ශැකි අාභ *5 
(100.16+100.18-100.19) 100.20            

*4100.17 හි අගයක් ඇේනම් ඳමයක්, 100.16 ලහෝ 100.17 හි ඇති අගයන්ලගන් අඩු අගය 
*5100.18 හි අගයක් ඇේනම්, 100.16 + 100.18 හි එකතුව ලහෝ 100.18 හි අගයක් නැේනම්, 100.17 ට වඩා 100.16 හි අතිරික්තය 

             

උඳලේඛනය – 04 : සුදුසුකම් ලබන ලගවීම් 
 

ලමම උඳලේඛනය පිෙවීමට ලඳෙ උඳලදස් ඳත්රි කාලේ අයිතම 08 සම්බන්ධ වූ සටහන බලන්න                
 

 අඩුකළ හැකි සුදුසුකම් ලබන ලගවීම්වල සාොංශය 
 

 

A සිට  H දක්ලා අයිතම  පරිදි අඩුකෂ ශැකි ප්රමමාණය 

A (140.11) 140.01            

B (140.14) 140.02            

C (140.16) 140.03            

D (140.31) 140.04            

E (140.36) 140.05            

F  (140.58) 140.06            

G (140.62) 140.07            

H  (140.68) 140.00            

අඩුකෂ ශැකි මුළු සුදුසුකම් බන දගවීම්            [140.08 <= 130] (140 ලකොටුව) 140.08            
             

A තක්ලසේරුවන ආදායලමන් 1/5 ට ලහෝ රු.500,000 යන ලදලකන් අඩු අගයට සීමාලේ.  ලශේෂයක් ඇේනම්  ඉදිරියට ලගන යා ලනොහැක. 

අඩු කිරීම්, 
  

 ලර්ය තුෂ කරනු ැබූ සුදුසුකම් බන දගවීම් 140.09            

තක්ලසේරුවන ආදායලමන් 1/5 ලහෝ රු.500,000 යන ලදලකන් අඩු අගය 140.10            

ඉඩදිය ශැකි ප්රමමාණය                  (140.09 දශෝ 140.10 න් අඩු අගය) 140.11            
             

B තක්ලසේරු වන ආදායලමන් 1/5 ට සීමා වන ලශේෂය ඉදිරියට ලගන යා ලනොහැක. 
  

 ලර්ය තුෂ කරනු ැබූ සුදුසුකම් බන දගවීම් 140.12            

තක්දවේරු ලන ආදායදමන් 1/5 140.13            

ඉඩදිය ශැකි ප්රමමාණය                                   (140.12 දශෝ  140.13 න් අඩු අගය ) 140.14            
             

C රු  මිලියන10 ට සීමා වන ලශේෂය ඉදිරියට ලගන යා ලනොහැක. 
             

 ලර්ය තුෂ කරනු ැබූ සුදුසුකම් බන දගවීම් 140.15            

ඉඩදිය ශැකි ප්රමමාණය        ( රු. 10 මිලියන දශෝ 140.15 න් අඩු අගය) 140.16            
             

D සතය ආලයෝජනලයන් 25% ට සීමා වන අඩු කිරීම්, ලශේෂය ඉදිරියට ලගන යා හැකිය.** 
  

තක්ලසේරු වර්ෂය 
ඳසුගිය වර්ෂලයන් ඉදිරියට 
ලගන එනු ලැබූ ප්ර මායය 

ත.ව. 2014/2015 තුළ 
කෙනු ලැබු ආලයෝජනය 

සුදුසුකම් ලබන 
ලගවීම්වලින් 25% 

 

2014/2015 
140.17 140.18 140.19  

    
             

අඩුකෂ ශැකි ප්රමමාණය                            (140.19) 140.31            
 

***( කරුයාකෙ උඳලදස් ඳත්රි කාලේ  8.1  (xiii) වැනි අයිතමය බලන්න). 
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E තක්ලසේරු වන ආදායලමන් 1/5 ට සීමා වන, ලශේෂය ඉදිරියට ලගන යා හැකිය. 
             

පසුගිය ලර්දයන් ඉදිරියට දගන එනු ැබූ සුදුසුකම් බන දගවීම් 140.32            

ලර්ය තුෂ කරනු ැබූ සුදුසුකම් බන දගවීම් 140.33            

සුදුසුකම් බන දගවීම් එකතුල (140.32+140.33) 140.34            

තක්දවේරු ලන ආදායදමන් 1/5 140.35            

අඩුකළ හැකි ප්ර මායය                        (140.34 දශෝ  140.35 න් අඩු අගය ) 140.36            

ඊෂඟ ලර්යට දගන යනු බන ප්රමමාණය (140.34 -140.36) 140.37            
             

F සීමා වන අඩු කිරීම් 
  

සීමා කිරීලම් අගය 

ඳසුගිය වර්ෂලයන් 
ඉදිරියට ලගන 

එනු ලැබූ  
ප්රමමායය 

ලම් වර්ෂය තුළ කෙනු 
ලැබූ ලගවීම් 

උඳ එකතුව 
අඩුකෂ ශැකි 
ප්රමමාණය 

ඊෂඟ ලර්යට 
දගන යනු බන 

ප්රමමාණය 

මිලියන 10   
140.38 140.39 140.40 140.41 140.42 

     

මිලියන 25 
140.43 140.44 140.45 140.46 140.47 

     

මිලියන 35 
140.48 140.49 140.50 140.51 140.52 

     

මිලියන 100 
140.53 140.54 140.55 140.56 140.57 

     
             

අඩුකෂ ශැකි ප්රමමාණය                        (140.41+140.46+140.51+140.56) 140.58            
             

G 100% අඩුකළ හැකි, ලශේෂය ඉදිරියට ලගන යා හැකි ලගවීම් 
             

පසුගිය ලර්දයන් ඉදිරියට දගන එනු ැබූ සුදුසුකම් බන දගවීම් 140.59            

 ලර්ය තුෂ කරනු ැබූ සුදුසුකම් බන දගවීම් 140.60            

සුදුසුකම් බන දගවීම් එකතුල (140.59+140.60) 140.61            

අඩුකෂ ශැකි ප්රමමාණය   (140.07) 140.62            

ඊෂඟ ලර්යට දගන යනු බන ප්රමමාණය (140.61-140.62) 140.63            
             

H තක්ලසේරුවන ආදායලමන් 1/3 ට ලහෝ රු.300,000,000 යන ලදලකන් වැඩි අගයට සීමාවන ලශේෂය ඉදිරියට ලගන යා හැකිය. 
  

පසුගිය ලර්දයන් ඉදිරියට දගන එනු ැබූ සුදුසුකම් බන දගවීම් 140.64            

 ලර්ය තුෂ කරනු ැබූ සුදුසුකම් බන දගවීම් 140.65            

සුදුසුකම් බන දගවීම් එකතුල      (140.64+140.65) 140.66            

තක්ලසේරුවන ආදායලමන් 1/3 ලහෝ රු.300,000,000 යන ලදලකන් වැඩි අගය 140.67            

අඩුකෂ ශැකි ප්රමමාණය       (140.66 දශෝ  140.67 න් අඩු අගය)(140.00) 140.68            

ඊෂඟ ලර්යට දගන යනු බන ප්රමමාණය (140.66-140.68) 140.69            
             

 

උඳලේඛනය – 05 : බදු අයවන ආදායම මත බද්ද 
 

කරුණාකර පශත උපදල්ඛන පිරවීමට දපර උපදදව් පත්රි:කාද  11 ලැනි අයිතමය බන්න.               
 

සංලක්ත ලයොමුව*6 බදුවන ආදායම අනුප්ර මායය    බද්ද 

             160.01           

             160.02           

             160.03           

             160.04           

විලශේෂ අනුප්ර මාය  යටලේ බදුවන ආදායම
*7           160.05 160.06           

සාමානය  අනුප්ර මාය  යටලේ ඉතිරි බදුවන ආදායම*8           170.01 170.02           
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*6  ඳනලේ අදාළ වගන්තිය ලහෝ  උඳලේඛනය 

*7 විලශේෂ අනුප්ර මාය  යටලේ බදුවන ආදායලම් එකතුව (ලකොටුව 160) 
 

*8 ආන්තික බදු සහන ඇතුළේව ඉතිරිය (150-160.5) 

උඳලේඛනය – 06 : ප්ර කාිතත  ලාභාංශ 
 

කරුයාකෙ ඳහත උඳලේඛන පිෙවීමට ලඳෙ උඳලදස් ඳත්රි කාලේ 13 වැනි අයිතමය බලන්න. 

 

ාභාාං ලර්ගය  ලටිනාකම 

දබදා ශරින ද දෂ ාභාාං 180.01            

10 ලගන්තිය යටදේ නිදශව් යම් ාභාාං 180.02            

දලනේ වමාගම් ලලින් බදු අඩු කිරීදමන් පසුල ැබුණ ාභාාංලලින් දබදා ශැරීම 180.03            

දලනේ නිදශව් ාභාාං (ඇේනම්)  [කරුයාකෙ උඳලදස ්ඳත්රි කාලේ 13 වැනි අයිතමය බලන්න] 180.04            

ාභාාං බේදට යටේ දනොලන දබදාශැරීම්ල උප එකතුල (180.02 සිට 180.04 දක්ලා එකතුල) 180.05            

ාභාාං බේදට යටේ ලන ාභාාං                                          (180.01-180.05) 180.06            

ලාභාංශ මත ෙවා ගැනීලම් බද්ද                        (180.06 x 10%)  (180 ලකොටුව) 180.07            
 

ලමම තක්ලසේරු වර්ෂය තුළ ප්ර කාශයට ඳේ කළ ලාභාංශ බද්දට යටේ වන ලාභාංශලස ලබදීයාම 
 

 
ලබදා හැරීලම් දිනය 
(වර්ෂය/මාසය/දිනය) 

ලාභ සහා අදාළ 

තක්ලසේරු වර්ෂය 
*9 

ලබදා හරිනු ලැබූ 

ප්ර මායය 
ලගවිය යුතු 

ලාභාංශ බද්ද 
ලගවන ලද 

ලාභාංශ බද්ද 
 ලගවන ලද දිනය 

(වර්ෂය/මාසය/දිනය) 

 180.08 180.09 180.10 180.11 180.12 180.13 

01       

02       

03       

04       

05       

Tot

al 
      

*9  තක්දවේරු ලර්ය 

උඳලේඛනය – 06(අ) : ලප්ර ේෂය බද්ද (ලමම උඳලේඛනය අදාළ වන්ලන් නිර්වාසික සමාගම් සහා ඳමණි) 
 

කරුයාකෙ ඳහත උඳලේඛන පිෙවීමට ලඳෙ උඳලදස් ඳත්රි කාලේ 14 වැනි අයිතමය බලන්න. 

 

 දප්රමේණ ලර්ගය  ලටිනාකම 

බේදට යටේ ාභදයන් දප්රමේණය කෂ දශෝ පිටරදටහි ව රඳලා ගේ දකොටව 190.01             

අපනයනය කරන ද භාණ්ඩ පිටරට විකිණීදමන් ැබූ මුදලින් රඳලා ගේ දකොටව 190.02             

අපනයනය කර දනොවිකුණූ දකොටව 190.03             

බේදට යටේ මුළු දප්රමේණ ප්රමමාණය 190.04             

දප්රමේණ බේද 10% බැගින්                                                  ( 190 ලකොටුව) 190.05             

දග ල දප්රමේණ බේද (220.01 ලකොටුව) 190.06             
              

බද්දට යටේ වන ලප්ර ේෂය ලබදීයාම 
 

 
දප්රමේණය කෂ දිනය 
(වර්ෂය/මාසය/දිනය)  

දප්රමේණය කරන ද 
ප්රමමාණය 

දගවිය යුතු දප්රමේණ 
බේද 

දගලන ද දප්රමේණ බේද 
දගලන ද දිනය 

(වර්ෂය/මාසය/දිනය) 

 190.07 190.08 190.09 190.10 190.11 

01      

02      

03      

04      

05      

එකතුල      
      

උඳලේඛනය – 06 (ආ): ලබදා හැරිය හැකි ලාභය මත බද්ද   
 

කරුණාකර පශත උපදල්ඛන පිරවීමට දපර උපදදව් පත්රි:කාද  15 ලැනි අයිතමය බන්න. 
 

2016/2017 තක්දවේරු ලර්ය වඳශා දබදා ශැරිය ශැකි ාභය 200.01            

2016/2017 දබදා ශැරිය ශැකි ාභදයන් 2017.09.30 දින දශෝ ඊට දපර දබදා ශැරී ාභාාං 200.02            

2016/2017 දබදා ශැරිය ශැකි ාභදයන් 10%                            (200.01 x 10%) 200.03            

2016/2017 දබදා ශැරිය ශැකි ාභදයන් 33 1/3%                (200.01 x 33 1/3%) 200.04            

අතිදර්ක ප්රමමාණය                                                                         (200.04-200.02) 200.05            
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දබදා ශැරිය ශැකි ාභය මත 15% බේද*10 (200.05 x 15%)   200.06            

රාජා ආයතන මත දබදා ශැරිය ශැකි ාභය 200.07            

ලබදා හැරිය හැකි ලාභලස එකතුව (200.06+200.07) ( 200 ලකොටුව) 200.08            
*10  200.05  දකොටුද  වඳශන් ප්රමමාණය, 200.02 දකොටුද  වඳශන් ප්රමමාණය 200.03 දකොටුද  වඳශන් ප්රමමාණයට ලඩා අඩු නම් පමණක් 
             

උඳලේඛනය – 07 : බදු බැෙ 
 

කරුණාකර පශත උපදල්ඛන පිරවීමට දපර උපදදව් පත්රි:කාද  17 ලැනි අයිතමය බන්න. 
 

ලගවූ ලප්ර ේෂය බද්ද 220.01            

ද්විේව බදු සහන 220.02            

අඩු කළ හැකි ආ.ලසේ.ගා.                                    (උඳලේඛන 07(අ) හි E ලකොටුව) 220.03            

ස්ව-තක්ලසේරු බදු ලගවීම්  (පෂමු, දදලන,දතලන, සි ලන ලාරිකල වශ අලවාන දගවීදමහි එකතුල) 220.04            

ලගවූ ලාභාංශ බද්ද 220.05            

ලබදා හැරිය හැකි ලාභය මත ලගවූ බද්ද 220.06            

ලඳොලී මත ෙවා ගැනීලම් බද්ද 220.07            

මතිමාත්රි බදු බැෙ                                          (උඳලේඛන 07(ආ) හි D ලකොටුව) 220.08            

අනිකුේ සහන (කරුයාකෙ විස්තෙ අමුයන්න) 220.09            

මුළු බදු බැෙ                            (220.01 සිට 220.09 දක්වා එකතුව) (220 ලකොටුව) 220.10            
             

පසුගිය ලවදර් පලතින ආදායම් බදු ආපසු දගවීම*11 225.01            
*11 ඳසුගිය වර්ෂවල ඳවතින ආදායම් බදු ආඳසු ලගවීම් සමුච්චිත ප්ර මායය (අනිකුේ සහන යටලේ ලමය ප්ර කාශ ලනොකෙන්න. (220.09) ) 

 
 

උඳලේඛනය – 07(අ) : ආර්ථික ලසේවා ගාස්තු 
 

අඩු ලනොකළ ලශේෂය - දපර ලර්දයන් ඉදිරියට දගන ආ ආර්ථික දවේලා ගාව්තු දේය 
 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

                                   

 එකතුල 

 A         
 

2017/2018 තක්ලසේරු වර්ෂය සහා ලගවූ ආර්ථික ලසේවා ගාස්තු  

1 වන කාර්තුව 2 වන කාර්තුව 3 වන කාර්තුව 4 වන කාර්තුව 

                                

 එකතුල 

 B         
 

 
C 

A + B 

         
 

ලගවිය යුතු ආදායම් බද්ද (ද්විේව බදු සහන (220.02) අලනකුේ සහන ( 220.09) ඇේනම් අඩු කළ ඳසු) D         
 

අඩු කළ හැකි ආර්ථික ලසේවා ගාස්තු (C දශෝ D යන්දනන් අඩු අගය )                      (220.03) E         
          

ඉදිරියට ලගන යා හැකි ආර්ථික ලසේවා ගාස්තු ලශේෂය   [C – E – (ත/ල 2013/2014) දේයක් පලතීනම්] F         

ඉදිරියට ලගන යා හැකි  ආර්ථික ලසේවා ගාස්තු  ලබදීයාම                                                                                  

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

                                

 

උඳලේඛනය – 07(ආ) : මතිමාත්රි බදු බැෙ 
 

ඳසුගිය වර්ෂලයන් ඉදිරියට ලගන එනු ලැබූ අගය A         

 වර්ෂය තුළ අගය B         

මතිමාත්රය බදු බැර එකතුල                                                                       (A+B) C         

ඉඩ දිය හැකි ප්ර මායය *12   (220.08) D         

ඊෂඟ ලර්යට ඉදිරියට දගන යා ශැකි දේය    (C-D) E         
*12 (ද්විේව බදු සහන (220.02), අනිකුේ සහන (ඇති නම්)( 220.09)  සහ ආර්ථික ලසේවා ගාස්තු (220.03)අඩු කළ ඳසු මතිමාත්රි බදු බැෙ සැලකිේලට ගන්න.) 

 


