
 

 
 
 

 

 

ආදාය� වා�තාව 
ත
ෙසේ� ව�

බ� ෙගව�නා හ�නාගැ�ෙ� අංකය (TIN) 

 

��� කළ �නය : 
 

• 2006 අංක 10 දරන ෙ&'ය ආදාය� පනෙ� 

ද
ව) ලබන ආකෘ, පතය. 
• 2018 මා� 31� අවස� වෂය සඳහා ආදාය� සහ අෙන�� �ස්තර ප

• අවශ% තැ�'( )*� පකාශන, බ. ගණනය
ෙනොවැ�බ 30 වන 2න ෙහෝ ඊට ෙපර ලැෙබ�නට සලස්ව�න

1 වන ෙකොටස–බ8දට යට� ලාභ සහ ආදාය� ප
ෙසේවා �0
,ෙය� ලද ආදාය�  

ෙවළඳාෙම�, ව4ාපාරෙය�, වෘ�5ෙය� ෙහෝ 78යාෙව�
ලද ලාභ 

:&ධ වා�<ක ව=නාක� සහ/ෙහෝ �? 

ලාභාංශ 

ෙපො? 

වා�<ක, රාජ4 භාග යනා�ය  

ෙවන� ය� පභවය8� ලද ආදාය� 

ද�ව�ෙD ආදාය� (F ලංකාෙG වාHකI�ට පමණ
 

එකM ව4වස්ථාPත ආදායම (100+110+

2 වන ෙකොටස – එක� ව%වස්ථා<ත ආදායෙම� අ=
ෙවළඳාෙම�,ව4ාපාරෙය�, වෘ�,ෙය� ෙහෝ 78යා
ලද අR කළ හැ8 අලාභ  

ෙගවන ලද ෙපො?, වා�<ක, රාජ4 භාග සහ S� �?

එකM ව4වසථ්ාPත ආදායෙම� TU අR 8V� (210 + 220)

ත>ෙසේ@ වන ආදායම (200 - 240) 

බ� �දහස් Xමනාව (F ලංකාෙG වාHකI�ට ෙහෝ YරවැHය�

Z�Zක� ලබන ෙග[� 

ත
ෙසේ� වන ආදායෙම� TU අR8V� (260 +300) 

බ� 

3 වන ෙකොටස – ෙග�ය C� ආදාය� බ8ද ගණනය DE
ෙසේවා �0
,ෙය� ලද එ
 වතාව
 පමණ
 වන ලැ]
බ&ද 

බ� අයවන ආදායෙ� ඉ,_ය මත බ&ද  

දළ ආදාය� බ&ද (500+520) 

බ� බැර 

ෙගaය 0M බ&ද (530 > 540 න�; 530 – 540) 

ඉef� කර) ලබන ආපZ ෙග[ම (530 < 540 න�; 540 

�යhත �නට ෙනොෙගවන බ� මත දiඩන පනව) ලැෙk

4 වන ෙකොටස – ව%වස්ථා<ත ආදායෙ� ඇ�ළ� ෙනොH ආදාය�

ආදාය� වා�තාව - ත� Y&ගල 

ත
ෙසේ� ව�ෂය: 2017/2018 

 

nPනය 
 
 
 
 
 

�යhත �නය : 
 

ආදාය� පනෙ� 106(7) වග�,ය යටෙ� දැ�[ම සහ 213 වග�,ය යටෙ� �

හා ආදාය� සහ අෙන�� �ස්තර පකාශ කර�න. 

ණනය DE� සහ උපෙMඛන අOණා PQ පR2 ස�Sණ කරන ලද වාතාව 
වන 2න ෙහෝ ඊට ෙපර ලැෙබ�නට සලස්ව�න. 

සහ ආදාය� පකාශය 

(උපෙeඛනය 1) 100       
8යාෙව� 

(උපෙeඛනය 2) 110       

(උපෙeඛනය 3) 120       
(උපෙeඛනය 4) 130       
(උපෙeඛනය 5) 140       
(උපෙeඛනය 6) 150       
(උපෙeඛනය 7) 160       

 අදාළ ෙG) ෙකොrව 655 170       
+120+130+140+150+160+170) 200       
අ=DE� 

යාෙව� 
(උපෙeඛනය 8) 210 

      

? (උපෙeඛනය 9) 220       

(210 + 220) 240       

250       

වැHය�ට පමණ
 අදාළ ෙG) 260       

(උපෙeඛනය 10) 300       

 400       

බ� අය වන ආදායම (250-400) 410       

ය DEම 
වන ලැ]� මත 

(උපෙeඛනය 12) 500 
      

(උපෙeඛනය 12) 520       

530       

(උපෙeඛනය 11) 540       

590       

540 – 530) 595       

ලැෙk.  

 

ෙමම ආදාය� වා�තාව F ලංකා ෙ&'ය ආදාය� 
ෙදපා�තෙ��Mව මu� ��� කරන ල&ද
 
ක�ණාෙව� සලක�න 

ෙනොH ආදාය� සහ බ8ෙද� Pදහස් ආදාය� 
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For Office Use 

DLN  
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වග�,ය යටෙ� �ශ්vතව 
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 ලංකා ෙ&'ය ආදාය� 
ෙදපා�තෙ��Mව මu� ��� කරන ල&ද
 බව 

 

Form No. - Asmt_IIT _001_S 



2006 අංක 10 දරන ෙ&'ය ආදාය� පනෙ� 106 (6) වන වග�,ය පකාර බ&ෙද� �දහස් ආදාය� පකාශ 8Vම අවශ4 ෙG.  

අ ෙකොටස - එක� ව%වස්ථා<ත ආදායෙ� ඇ�ළ� ෙනොH ආදාය� 

අ) බැං� ෙහෝ wල4ායතන aH� 10% ෙහෝ අR අ)පමාණය
 මත බ� අR ෙකොට ඇ, ෙපො? ආදායම (භාiඩාගාර Seප� යනා�ය ඇMUව) 

 බැං�ව/wල4ායතනය ආෙයෝzත Tදල(�.) :&ධ ෙපො? ආදායම (�.) 

 601 602 603 

.01               

.02               

TU ෙපො? ආදායම 604             

ආ) 10% අ)පමාණය මත පභවෙ{X බ� අRකර ඇ, ලාභාංශ 

 සමාගෙ� නම 2018.03.31 �නට ෙකොටස් සංඛ4ාව :&ධ ලාභාංශ ආදායම (�.) 

 611 612 613 

.01               

.02               

TU ලාභාංශ ආදායම 614             

ඇ) 10% අ)පමාණය මත පභවෙ{X බ� අR කරන ලද පදානය�, දඩ අය 8V� වn� ලද ෙකොටෙස�, ෙලොත7I �)� යනා�ෙය� ලද ආදායම 

 ෙග[� කරන ආයතනය ෙග[ෙ� �නය :&ධ ආදායම (�.) 

 621 622 623 

.01               

.02               

පදානය�, දඩ අය8V� වn� ලද ෙකොටෙස�, ෙලොත7I �)� යනා�ෙය� ලද 
TU ආදායම  

624 
            

ඈ) ජා,ක මැ}
 සහ ස්ව�ණාභරණ අ~කා_ය aH� 2.5% අ)පමාණයට බ�  අR කර ඇ,  මැ}
 a8}ෙම� ලද  ආදායම  

 ග)ෙද) �නය සහ,කෙ{ අංකය aස්තරය :&ධ ආදායම (�.) 

 631 632 633 634 

.01                

.02                

මැ}
 a8�ෙම� ලද TU ආදායම 635             

ආ ෙකොටස - බ8ෙද� Pදහස් ආදාය�  

 ආදාය� aස්තරය Tදල (�.) 

 641 642 

.01              

.02              

.03              

බ&ෙද� �දහස් TU ආදායම 643             

5 වන ෙකොටස – පකාශය 

කලතයාෙD නම 650  
කලතයාෙD බ� ෙගව�නා 
හ�නාගැ�ෙ� අංකය 651  

 ද�ව�ෙD න� උප� �නය ද�වාෙD ආදායම (�.) 

 652 653 654 

.01               

.02               

.03               

ද�ව�ෙD TU ආදායම 655             
 

ෙමම ආදාය� වා�තාෙG සහ ෙමයට අTණා ඇ, උපෙeඛනය�� සඳහ� කරන ලද Hයfම ෙතොරM� මාෙD දැ�ෙ� හා aශ්වාසය අ)ව සත4 හා �වැර� බවට පකාශ කර h. 

ආදාය� වා�තාව ස�බ�ධව සාවද4 ෙහෝ ව4ාජ පකාශය
 8Vම ෙහෝ අසත4 ෙතොරM� සැප�ම ද�ව� ලැSය හැ8 වරද
 බව මම ද�h. 
 

පකාශ කර�නාෙD ස���ණ නම   
 

රාජකාV nPනය  
 

ප�ංv nPනය  
 

ජා,ක හැ�)�ප� අංකය  
 

�රකථන අංකය           
ජංගම 
�.ක. 

          
aද�� 
තැපැe 
අංකය 

 

 

අ�සන  
 

�නය D D / M M / Y Y Y Y 
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