� ලංකා ෙද්�ය ආදායම්
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IR – 6
Form No. - 4R-11(S)

For Office Use
DLN
Date

ආදායම් වාර්තාව
�දල් බලක�ෙව� /භාර ක�ෙව�,ආ�න්

තක්ෙස�� වර්ෂය 2016 / 2017
ආ.බ. ��ෙග�� අංකය

2006 අංක 10 දරන ෙද්�ය ආදායම් පනෙත් 106(7) වගන්�ය යටෙත් දැන්�ම සහ 213 වගන්�ය යටෙත් �ශ්�තව දක්ව�
ලබන ආකෘ� ප�ය
 2017 මාර්� 31 න් අවසන් වර්ෂය සඳහා ආදායම් සහ අෙන�ත් �ස්තර �කාශ කරන්න.
 අවශ�තැන්�� ��ම් වාර්තා බ� ගණනය ��ම සහ උපෙල්ඛන අ�ණන්න.
 �� ප�� සම්�ර්ණ කරන ලද වාර්තාව 2017 ෙන�වැම්බර් 30 වන �න ෙහ� ඊට ෙපර ලැෙබන ෙස� සපයන්න.

ෙක�මසා�ස්

��ත් කළ �නය

වාර්තාව ෙන�සැප�ම ෙහ� සාවද� වාර්තාවක් සැප�ම මත යම් තැනැත්ෙත�ට දඩ පැන�ය හැ� බව ක�ණාෙවන් සලකන්න.

1 ෙක�ටස : බද්දට යටත් ලාභ සහ ආදායම් �කාශය
ෙවළඳාෙමන්, ව�ාපාරෙයන්, වෘත්�ෙයන් ෙහ� රැ�යාෙවන් ලද ලාභ (උපෙල්ඛනය-1)
�ද්ධ වාර්�ක ව�නාකම සහ/ෙහ� �� (උපෙල්ඛනය -2)
ලාභාංශ (උපෙල්ඛනය-3)
ෙප�� (උපෙල්ඛනය-4)
වාර්�ක රාජ� භාග යනා�ය (උපෙල්ඛනය-5)
ෙවනත් යම්�භවය�න් ලත් ආදායම් (උපෙල්ඛනය-6)

T010
T020
T030
T040
T050
T060

�� ව�වස්ථා�ත ආදායම් ( 010 �ට 060 දක්වා ෙක��වල එක�ව)

090

ෙක�ටස : �� ව�වස්ථා�ත ආදායෙමන් අ� ��ම්

ෙවළඳාෙමන්, ව�ාපාරෙයන්, වෘත්�ෙයන් ෙහ� රැ�යාෙවන් ලද අ� කළ හැ� අලාභ
(උපෙල්ඛනය-7)
ෙග� ෙප�� වාර්�ක සහ රාජ� භාග �ම් �� (අදාළ වන්ෙන් නම්) (උපෙල්ඛනය-8)

T100
T110

�� ව�වස්ථා�ත ආදායෙමන් අ� ��ම් ( 100 + 110)
තත්ෙස��වන ආදායම ( 090 - 130)

���කම් ලබන ෙග�ම් (උපෙල්ඛනය-9)
යම් උ�මක්කාරෙය�ට ෙහ� අර්ථලා�ෙය�ට �� යැ� �ශ්චය කළ හැ� �දලෙය් ෙහ�
භාරෙය් ආදායෙම් යම් ෙක�ටසක් (උපෙල්ඛනය-10)

T130
T140
T150
T155

තක්ෙස�� වන ආදායෙමන් �� අ� ��ම් ( 150 + 155)
බ� අය වන ආදායම ( 140 - 160)

T160
T170

3 ෙක�ටස : ෙග�ය �� බද්ද ගණනය ��ම
ඔබ �දල් බලක�ෙවක් නම් (ෙග�ය �� ආදායම් බද්ද = T170 × 24 %)
ඔබ භාරයක භාරක�ෙවක් නම් (ෙග�ය �� ආදායම් බද්ද = T170 ×24 % )
ෙග�ය �� දළ ආදායම් බද්ද ( 20 + 220)
බ� බැර (උපෙල්ඛනය-11)

T200
T220

ෙග�ය �� බද්ද ( 230 240)
ඉල්ලන ආප� ෙග�ම ( 230 ෙක��ෙව් අගය 240 ෙක��ෙව් අගයට වඩා අ� නම්)

T230
T240
T300
T310

�ය�ත �න ෙහ� ඊට ෙපර බ� ෙන�ෙග�ම දණ්ඩනයන්ට යටත් වන බව ක�ණාෙවන් සලකන්න.

4 ෙක�ටස : ව�වස්ථා�ත ආදායෙම් ඇ�ලත් ෙන�� ආදායම් සහ බද්ෙදන් �දහස් ආදායම්
(

අංක

දරන ෙද්�ය ආදායම් පනෙත්

(6) වගන්�ය �කාර බද්ෙදන් �දහස් ආදායම් �කාශ ��ම අවශ� ෙව්).

එක� ව�වස්ථා�ත ආදායෙම් ඇ�ලත් ෙන�� ආදායම්

අ). බැං� ෙහ� �ල� ආයතන ��න් බ� අ� ෙක�ට ඇ� ෙප��
බැං�ව / �ල� ආයතනය

ආෙය��ත �දල (�.)

ආ). 10% අ��මාණය මත �භවෙය්� බ� අ� කර ඇ� ලාභාංශ
සමාගෙම් නම
2017/ 03/ 31 �නට ෙක�ටස් ගණන

�ද්ධ ආදායම (�.)

�ද්ධ ලාභාංශ ආදායම (�.)

ඇ). 10% අ��මාණය මත බ� රඳවා ගත් �දානයන් දඩ අය ��ම්ව�න් ලද ෙක�ටස්, ෙල�තරැ� ��ම් යනා�ය
ෙග�ම් කරන ආයතනය
�ද්ධ ආදායම (�.)

ඈ) මැ�ක් ���ෙම් ආදායම මත 2.5% අ��මාණය මත මැ�ක් හා ස්වර්ණාභරණ අ�කා�ය ��න් අ�ෙක�ට ඇ� බද්ද
ආදායම් ��බඳ �ස්තර
�ද්ධ ආදායම (�.)

5 ෙක�ටස : වත්කම් සහ බැරකම් �කාශය

006 අංක 10 දරන ෙද්�ය ආදායම් පනෙත් 106 (6) වගන්�ය යටෙත් �කාශය)

2017.03.31 �නට වත්කම්

වත්කම් ��බඳ �ස්තර

අත්පත් කර ගත් �නය

��වැය /ව�නාකම
(�ල� ගැ�මක් ෙන�ෙව් නම් (�.)

2017.03.31 �නට වග�ම්
�ස්තරය

වග�ම් මත ඇප

වග�ම ආරම්භ වන
�නය

වග�ෙම්
�මාණය (�.)

තක්ෙස��
වර්ෂය �ළ
ආප� ෙගවන
ලද �මාණය

2017.03.31
�නට ෙශ�ෂය
(�)

6 ෙක�ටස : �කාශය
ෙමම ආදායම් වාර්තාෙව් සහ එයට අ�ණා ඇ� උපෙල්ඛනවල සඳහන් කරන ලද �ය�ම ෙත�ර�� මාෙග් දැ�ෙම් හා
�ශ්වාසය අ�ව සත�, �වැර� හා සම්�ර්ණ බවට �කාශ කර�. ආදායම් වාර්තාවක් සම්බන්ධව සාවද� ෙහ� ව�ාජ �කාශයක්
��ම ෙහ� අසත� ෙත�ර�� සැප�ම ද�වම් ලැ�ය හැ� වරදක් බව මම ද��.
�කාශ කරන්නාෙග් සම්�ර්ණ නම ...............
තන�ර

�ද�ත් තැපැල් අංකය

ව�ාපා�ක ��නය
ෙප�ද්ග�ක ��නය
ජා�ක හැ��ම්පත් අංකය /�ෙද්ශ ගමන් බලප� අංකය
ජංගම �රකථන අංකය

�නය

�රකථනඅංකය
ත්සන

බ� - වඩා ෙහ�ඳ අනාගතයකට
வ�கள் – வளமான எதிர்காலத்திற்காக

TAXES - FOR A BETTER FUTURE
CM 25552 -2000 (2017/09) YS% ,xld rcfha uqøK fomd¾;fïka;=j

