IR – 6
Form – 4R – 11 Sch(S)

ශ්රී. ංකා මද්ය ය ආයායේ

For Office Use
DLN
Date

இலங்கை உள்நாட்டு இறைவரி

SRI LANKA INLAND REVENUE

ආදායම් ලාර්තාලට උඳලේඛන - බූදේ බකරුලලෝ වශ භාරකරුලලෝ
ආ.බ. ලිපිම ොනු අංකය
තක්ලවේරු ලර්ය 2016 /2017
උඳලේඛනය - 1 : ලලෂාලමන්, ලයාඳාරලයන්, ලෘත්තිලයන් ලශෝ රැකියාලලන් ද ාභ
ලලෂාලම් ලශෝ ලයාඳාරලන නම

ව්ලභාලය

ලිපිනය

ආදායම (රු.)

ආදායම් එකතුල (ලමම වංඛයාල ලාර්තාල T 010 ලකොටුල ඇතුත් කරන්න)

T 011

* ගිණුම් ප්රලකාන මුණනන්න.

උඳලේඛනය - 2 : ශුද්ධ ලාර්ෂික ලටිනාකම වශ / ලශෝ කුලී
2. (ම). ශුද්ධ ලාර්ෂික ලටිනාකම
ලද්ඳලහි පිහිටීම
ලරිඳනම් තක්ලවේරුල

ශුද්ධ ලාර්ෂික
ලටිනාකම

T 021
T 022
T 023

උඳ එකතුල
අඩු කෂා - එක් නිලවක ශුද්ධ ලාර්ෂික ලටිනාකම
ශුද්ධ ලාර්ෂික ලටිනාකමේ මේය (T 021- T 022)

2 (ආ). කුලී
ලද්ඳලහි පිහිටීම

ලරිඳනම්
තක්ලවේරුල

දෂ කුලිය

මයිතිකරු ලගව
ලරිඳනම්

මළුත්ලැඩියා වශා
දීමනාල

උඳ එකතුල

ශුද්ධ ආදායම

T 024

ශුද්ධ ලාර්ෂික ලටිනාකමේ වශ කුලිය එකතුල (T023+T024) (මමම වංඛ්යාාල ලාර්වාම T020 මකොටුම
ඇතුත් කරන්න.

T 025

උඳලේඛනය - 3: ාභාං (ප්රලභලලනදී 10% ක බදු මඩු කර ලනොමැති ාභාං )

වමාගලම් නම

2017/03/31 දිනට ලකොටව්

ගනන

දෂ ාභාංය

1
2
3
එකතුල (මමම වංඛ්යාාල ලාර්වාම T 030 මකොටුම ඇතුත් කරන්න)

T 031

උඳලේඛනය - 4: ලඳොලී (ප්රලභලලනදී බදු මඩු කර ලනොමැති ලඳොලී)
බැංකුල ලශෝ මූය ආයතනය

එකතුල (මමම වංඛ්යාාල ලාර්වාම T 040 මකොටුම ඇතුත් කරන්න)

ගිණුම් මංකය

ලඳොලී ආදායම (රු.)

T 041

උඳලේඛනය - 5: ලාර්ෂික වශ රාජ්යය භාග යනාදිය

ආදායම් විව්තරය

ලගවීම් කරන මයලේ විව්තර

එකතුල (මමම වංඛ්යාාල ලාර්වාම T 050 මකොටුම ඇතුත් කරන්න)

ආදායම (රු.)

T 051

උඳලේඛනය - 6: ලලනත් යම් ප්රලභලයකින් ද ආදායම්

ආදායම් ප්රලභලය

ලගලන්නාලේ නම වශ ලිපිනය

එකතුල (මමම වංඛ්යාාල ලාර්වාම T 060 මකොටුම ඇතුත් කරන්න)

ආදායම (රු.)

T 061

උඳලේඛනය - 7 : ලලෂාලමන්, ලයාඳාරලයන්, ලෘත්තිලයන් ලශෝ රැකියාලලන් උද්ගත වු මඩු කෂ ශැකි මාභ
තක්ලවේරු ලර්ය
ලයාඳාරලන නම
ලිපිනය
ව්ලභාලය
තුදී උද්ගත ව
මාභ

ලර්ය තුෂ යරණ ය අාභය

මඳර ලර්මයන් ඉදිරියට ම න ආ අඩු කෂ ශැකි අාභ (තිමේනේ)
එකතුල
මුළු ලාලවථාාපිව ආයායමමන් 35% (ලාර්වාම T090 මකොටුම ඇති වංඛ්යාාමලන් 35%)
T 072 න් මශෝ T 073 න් අඩු අ ය (මමම වංඛ්යාාල ලාර්වාම T100 මකොටුම ඇතුත් කරන්න)
ඊඟ ලර්ය වශා ඉදිරියට ම න යන අඩු කෂ ශැකි අාභ මේය (T 072 - T 074)

T 071
T071 A
T 072
T 073
T 0 74
T 075

වටශන 1. මාභ

මලෂාමකින්, ලාාඳාරයකින්, ලෘත්තියකින් මශෝ රක්ාලකින් යැරිමට සිදුවු අාභයක් අඩු කිරීමක් ලමයන් ඉඩ මයනු
බන්මන් නේ අාභය ාභයක් වමේ නේ එය වක්මවේරු කෂ ශැකි ම නේය. එලැනි අාභයක් අඩු කිරීම මමම වක්මවේරු
ලර්ය වශා ලන මුළු ලාලවථාාපිව ආයායමමන් 35% ක (සියයට තිවථ ඳශක) සීමාලකට යටත් ලන අවර, එමවේ අඩු කර ව
මනොශැකි නේ අාභ මකොටවක් ම නේ ඊෂඟ වක්මවේරු ලර්ය වශා වශ යනාදී ලමයන් ඉන් ඉදිරියටත් ම න යා
ශැකිය. වලය මඳර වක්මවේරු ලර්මයන් ඉදිරියට ම න එනු ැබුලා ව යේ අාභ මේයන් ඇති අලවථාාලකදී මමම
ලර්මේදී උද් ව වු අාභය වශ එකී ඉදිරියට ම න ආ අාභ යන ඒලාමේ එකතුල වශා ඉශව කී උඳරිම සීමාල අයා කර
ව යුතුය.

උඳලේඛනය - 8 : ලගව ලඳොලී, ලාර්ෂික රාජ්යය භාග ලශෝ බිම් කුලී
(ම). ලඳොලී
බන්නාලේ නම වශ ලිපිනය
නය ුණද
ලගවීම් කෂ කා
ඳරිච්ලේදය

නය ුණදලේ
ඳරමාර්ථය

උඳ එකතුල

(ආ). ලාර්ෂික, රාජ්යය භාග වශ බිම් කුලී
බන්නාලේ නම වශ ලිපිනය
ලගවීම් කෂ කා
ඳරිච්ලේදය

ලගවිය යුතු
ුණද

ලගව ුණද

T081

ලගව දිනය

උඳ එකතුල
එකතුල (T 081+ T 082) (මමම වංඛ්යාාල ලාර්වාම T 110 මකොටුම ඇතුත් කරන්න)

ලගවිය යුතු
ුණද

ලගව ුණද

T082
T083

*2014/04/01 දිනට මඳර යේ කා ඳරිච්මේයයක් වශා ම විය යුතුල තිබූ එමශත් 2016/04/01 දිනට ඳසුල ම ලනු
ැබූ රාජ්යා භා වශ ිමේ කුී

උඳලේඛනය - 9 : සුදුසුකම් බන ලගවීම්
විව්තරය

ඉදිරියට ලගන ආ
ප්රලමානය (රු.)

දිනය

ලර්ය තු මඩු කෂ
ශැකි ප්රලමානය (රු.)

ඉදිරියට ලගන යා
ශැකි ප්රලමානය (රු.)

එකතුල (මමම වංඛ්යාාල ලාර්වාම T150 මකොටුම ඇතුත් කරන්න)

වටශන - 2 : සුදුසුකම් බන ලගවීම්
සුදුසුකම් බන ලගවීම් වම්බන්ධලයන් ඳශත වශන් ඳරිදි මඩු කිරීම් කෂ ශැක.

(i). ආණ්ඩුලට, ඳෂාත් ඳාන ආයවනයකට, “අපි මලනුමලන් අපි“ අරමුයට කරනු බන ඳරිවාා වේර්ර්ණ ර)මාණය අඩු
කරන මවක් ඉදිරියට ම න ශා ශැකිය.
(ii) ආණ්ඩුම වංලර්ධන වැැවථමකට ඇතුත් ලන ඕනෑම ලාාඳෘතියක් මව වියයම රු.25,000/- කට සීමා ම .
(iii) මලනත් සුදුසුකේ බන ම වීේ වේබන්ධමයන් ලන අඩු කිරීේ වක්මවේරු කෂ ශැකි ආයායම 1/3 ක් මශෝ රු.75,000/යන මයමකන් ලඩා අඩු ණනක සීමාලකට යටත් ම .
(iv) මද්ය ය ආයායේ ඳනමත් 34 ල න්ති ර)කාර මලනත් සුදුසුකේ බන ම වීේ මලමවොත් එකී අයා සීමාලට යටත්ල

උඳලේඛනය - 10 : යම් උරුමක්කාරලයකුට ලශෝ මර්ථාභිලයකුට හිමි යයි නි්චය කෂ ශැකි, බූදය ලශෝ
භාරය ආදායලම් යම් ලකොටවක්.
උරුමක්කරුලේ/
මර්ථාභියාලේ
නම

ආ.බ.ලගොනු
මංකය

ලිපිනය

මර්ථාභියාට
හිමි ආදායම

ආදායම්
තීරනය කෂ
ඳදනම

මර්ථාභියාට
හිමි ධනය

ධනය තීරනය
කෂ ඳදනම

එකතුල (මමම වංඛ්යාාල ලාර්වාම T155 මකොටුම ඇතුත් කරන්න)

උඳලේඛනය - 11 : බදු බැර
ලාරික ලමයන් ම වු ආයායේ බදු (ම වීේ ඳත් අමුණන්න)
ලගව දිනය
1 ලන ලාරිකය
2 ලන ලාරිකය
3 ලන ලාරිකය
4 ලන ලාරිකය
අලවාන ම වීම

ලගවු ප්රලමානය
(රුපි.)

ප්රලමානය (රුපි.)

T570
T571
T572
T573
T574

එකතුල (T 570 සිට T 574 යක්ලා)

T576

අලවානාත්මක රලා ැනීේ බදු මනොලන මලනත් යේ රලා ැනීමේ බද්යක් (කරුණාකර කුමක්ය යන්න යක්ලන්න) T578

එකතුල - ලමම වංඛයාල ලාර්.තාල T 240 ලකොටුල ඇතුත් කරන්න (T 576 + T 578)

T580

දිනය : ......../........./..............
අත්වන.........................................................

බදු - ලඩා ලශො මනාගතයකට
வரிகள் – வளமான எதிர்காலத்திற்காக

TAXES - FOR A BETTER FUTURE

