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පැවරුම් මිල අනාවරණ ආකෘති පත්රය
තක්සේරු වර්ෂය 2020/2021
2017 අංක 24 දරන ්ේශීය ආදායම් පන්ේ 76, 77 සහ 194 වගන්තීන්ත යට්ේ නිකුේ කළ අංක 2217/7
දරන 2021 මාර්ු මස 02 වන දිනැති අතිවි් ේෂ ගැසට් නි්ේදන්ේ 6 වන නි්යෝග්ේ (ඈ) ්ේදය ප්රකාරව
්ේ.
මෙෙ ආකෘති පත්රය  ම්පුර්ණ  ිරීමෙ මප , පැවරු් මිල ම්බන්ධමය න් වන අංක 2217/7 ද න 2021 ෝු
ෙම 02 වන දිනැති අතිවිම ේෂ ගැමට් පත්රම ඇමුණුම V හි දක්වා ඇති “පැවරු් මිල අනාව ණ  ආකෘති පත්රය 
මඳහා වන උපමදමේ ොලාව” බලන්න.

අ ්කාටස: බදු ්ගවන්තනා පිළිබඳ ්තාරුරු
්මම අනාවරණය සිදු කරන පුේගලයා්ේ විසේතර:

අ1: නෙ:
අ2: ලිපිනය :

නග ය :
තැපැල් මක්තය :
ප්රාන්තය :
ාජ්යය :

අ3: මංමේථාපිත මොගම් / හවුල්
වයාපා ම ලිය ාපදිං

අංකය :

අ4: බදු මගවන්නා හඳුනා ගැනීම්
අංකය  (TIN)

අ5: දු කථනය :
අ6: ඊ-තැපැල් ලිපිනය :

අ7: මවබ් ලිපිනය 

ආ ්කාටස: ආශ්රිත වයවසායන්ත සම ගුද්දුද
අයිතමඅ
අංකය

III ීරය

II ීරය

I ීරය

ගුද්දුද අයිතමය

ආශ්රිත
වයාවසාය

පැවරුම් මිල
ක්රම්ේදය

IV ීරය

අසම්බන්තිත මිල

ගනුමදනු ව්ගය 

ආශ්රිත වයවමාම
නෙ

පැවරු් මිල ක්රෙය 

මංමන්දනාත්ෙක
මිල/ආන්තිකය 

ගනුමදනුමේ ප්රොණ ය 
(ලංකා රුපිය ල්)

ආශ්රිත වයවමාම
බදු මගවන්නා
හඳුනා ගැනීම්
අංකය 

ලාභ ෙට් ්
ද් කය 

අම්බන්ිත මිල
ප ාමය -උපරිෙ

ණ ය  ම්බන්ධමය න්
ප්රධාන ප්රොණ ය 

වාසික

මිල/ලාභ ආන්තිකය 
අනුප්රොණ ය 

අම්බන්ිත මිල
ප ාමය  - ෙධයෙ

ණ ය  ම්බන්ධමය න්
අවමාන ම ේෂය 

ආශ්රීත
වයවමාම
නි්ණ ාය ක

පරික්ෂණ ය 
භාජ්නය  ක න
වයවමාය 

අම්බන්ිත මිල
ප ාමය  - අවෙ

ප්රකා නය
(අධයක්ෂක/ප්රධාන නිලධාරිය ා/ප්රෙ හවුල්කරුවා/තනි පුරද්ගල වයපා හිමිකරු විසින් ම්පුර්ණ  කළ යුුය )

වන ෙෙ,
හැඳුනු්පත් අංකය /විමද් ගෙන් බලපත්ර
අංකය . * (*සුදුසු පරිදි කපා හරින්න)
.... /..... /.......දින මෙෙ ආකෘති පත්රම අඩංගු මතා ුරු මතය,නිවැ දි මහ ම්පූ්ණ  බව මෙයින් ප්රකා ක මි.
තනු

:

අත්මන :
දිනය 

:

කාර්යාලීය ප්ර්යෝනනය සඳහා පමි
දිනය 
නිලධාරිය ාමේ
නෙ
තනු
අත්මන

(දිනය :ොමය :ව්ෂය )

