
තනිපුද්ගල බදු ගගවන්නන්ට අදාල විය හැකි සියලුම උපගේඛන ගමම 

වාර්තාව සමඟ එවා ඇත. ඔබගේ ආදායම් ප්රභවයන් අනුව අදාල වන 

උපගේඛන පමණක් ගතෝරාගගන සම්ූර්ණ කරන්න. එම උපගේඛන, ඔබ 

සඳහා අනිවාර්ය උපගේඛන ගලස සැලගක්. 

jdpahs; tupnrYj;JdUf;F Vw;Gila midj;J ml;ltizfSk; 
,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ. cq;fs; tUkhd %yj;jpw;Fupa 
ml;ltizfis khj;jpuk; Nju;e;njLj;J g+u;j;jp nra;aTk;. mj;jifa 
ml;ltizfs; cq;fSf;fhd mj;jpatrpakhd ml;ltizfshf 
fUjg;gLk;. 

This Return of Income is accompanied by all the schedules that 

may be applicable to individual taxpayers. Select and complete 

only those Schedules that are relevant to your sources of income. 

Such Schedules are considered as Mandatory Schedules for you. 

www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk

www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk



ආදායම් වාර්තාව – පුද්ගලයින් 

  1 වන උපලේඛනය - ලේවා නියුක්ති ආදායම 

තක්තලේරු වර්ෂය: 2020/2021 

බදු ලගවන්නා හඳුනා ගැනීලම් අංකය (TIN)

කරුණාකර මෙෙ උපමේඛනය සම්පූර්ණ කිරීෙට මපර උපමෙස් ොලාව මවත අවධානය මයාමු කරන්න. 

  
I 
ල
ක
ා
ට
ස

 

ලේවා නියුක්ති ආදායම පිළිබඳ විේතර 

වර්ගය ලේවා ලයෝජකයා /සමාගලම් නම 
ලේවාලයෝජකයාලේ 

බ.ලග.හ. අංකය (TIN) 
පාරිශ්රමිකකය  (රු.) ශත 

101 102 103 104 

* අ .1 

.2 

.3 

* ආ .4 

.5 

.6 

මුළු පාරිශ්රමිකක ආදායම 105 

වර්ග

ය 
ලේවා ලයෝජකයා / සමාගලම් නම 

ලේවාලයෝජකයාලේ 

බ.ලග.හ.අංකය 
ලේවාන්ත ප්රිලා   (රු.) ශත 

106 107 108 109 

* අ .1 

.2 

.3 

* ආ .4 

.5 

.6 

මුළු ලේවාන්ත  ප්රිලා 110 

මුළු ලේවානියුක්ති ආදායම  (105+110) 111 

111 වන ලකාටුලේ සඳහන් ප්රමායය ආදායම් වාර්තාලේ 10 වන ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න.   

*“අ” - ප්රාථමිමිකක ලේවා නියුක්තිය සඳහා වන අතර “ආ” - ද්විතීයික ලේවා නියුක්තිය සඳහා ලේ.   

  
II

 ල
ක
ා
ට
ස

 

ලේවා නියුක්ති ආදායලම් නිදහේ ප්රමාය 

නිදහේ කළ ආදායම් 

වර්ගය 

බ.ලග.හ. අංකය (TIN) ලහෝ 

ලේවාලයෝජකයාලේ නම 
ප්රමායය (රු.) ශත 

112 113 114 

.1 

.2 

.3 

නිදහේ කළ මුළු ආදායම ( 114 වන ලකාටුලේ එකතුව) 115 

115+216+317 මකාටුවල අගයන්මේ එකතුව ආොයම්ප වාර්තාමේ 210 මකාටුවට ඇතුළත් කරන්න 

Form No. – Asmt_IIT_002_1_S 
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ආදායම් වාර්තාව – පුද්ගලයින් 
 

 

 

 

2 වන උපලේඛනය - වයාපාආ ආදායම 

තක්ලේරු වර්ෂය: 2020/2021 

 
 

බදු ලගවන්නා හඳුනාගැනීලම් අංකය (TIN)  

  

කරුණාකර මෙෙ උපමේඛනය සම්පූර්ණ කිරීෙට මපර උපමෙස් ොලාව මවත අවධානය මයාමු කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

  
I 
ල
ක
ා
ට
ස

 

    අ. තනි හිමිකාරිත්වලයන් වන වයාපාආ ආදායම 

ක්රියාකාආකම් 

ලක්තය 
වයාපාආල   ේවභාවය ලැබිම් හා ලාභ  (රු.) ශත 

201 202 203 

      .1              

      .2              

      .3              

තනි හිමිකාරිත්වලයන් වන මුළු වයාපාආ ආදායම 204             

ආ.  හවුේකරුලවකු හවුේ වයාපාආලයන් ලබන වයාපාආ ආදායම  

ක්රියාකාආකම් 

ලක්තය 
හවුේවයාපාආල  නම 

හවුේවයාපාආල  බෙලගෙහෙ  

අංකය (TIN) 
ලැබිම් හා ලාභ (රු.) ශත 

205 206 207 208 

      .1               

      .2               

      .3               

හවුේකරුලවකු හවුේ වයාපාආලයන් ලබන මුළු වයාපාආ ආදායම 209             

ඇ.  අර්ථලාභිලයකුට භාආ මගින් ලැලබන වයාපාආ ආදායම  

ක්රියාකාආකම් 

ලක්තය 

භාආල  නම භාආල  බෙලගෙහෙ අංකය 

(TIN)   
ලැබීම් හා ලාභ (රු.) ශත 

210 211 212 213 

      .1               

      .2               

අර්ථලාභිලයකුට භාආ මගින් ලැලබන මුළු වයාපාආ ආදායම 214             

මුළු වයාපාආ ආදායම (204+209+214)  215             

215 වන මකාටුමේ සඳහන් ප්රොණය වාර්තාමේ 20 වන මකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 

  
II
 ල
ක
ා
ට
ස

  වයාපාආ ආදායම සාහා නිදහේ ප්රමාණ/ලැබීම් සහ ලාභ 

 (රු.) ශත 

නිදහේ ප්රමාණ/ලැබීම් සහ ලාභ 216             

216+115+317 මකාටුවල අගයන්මේ එකතුව වාර්තාමේ 210 මකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 
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ආදායම් වාර්තාව – පුද්ගලයින් 
 

 

3 වන උපලේඛනය - ආලයෝජන ආදායම 

තක්ලේරු වර්ෂය: 2020/2021 
 

බදු ලගවන්නා හඳුනා ගැනීලම් අංකය (TIN)  

  

කරුණාකර මෙෙ උපමේඛනය සම්පූර්ණ කිරීෙට මපර උපමෙස් ොලාව මවත අවධානය මයාමු කරන්න. 

 

 
 

I 
ල

ක
ා
ට

ස
 

 අ. ආලයෝජන ආදායම (හවුේ වයාපාහ ලහෝ  රාහ හැහ) 

ක්රියාකාහකම් 

ලක්තය 
ආදායම් වර්ගය  ලැබීම් හා ලාර (රු.) ශත 

301 302 303 

      .1              

      .2              

      .3              

      .4              

      .5              

මුළු ආමයෝජන ආොයෙ (හවුේ වයාපාර මහෝ රාර හ ර) 304             

ආ. හවුේකරුලවකු හවුේ වයාපාහය මන්න් ලබන ආලයෝජන ආදායම   

ක්රියාකාහකම් 

ලක්තය 
හවුේ වයාපාහලේ නම 

බ.ලග.හ. අංකය 

(TIN)   
ලැබීම් හා ලාර (රු.) ශත 

305 306 307 308 

      .1  333             

      .2               

      .3               

හවුේකරුමවකු හවුේ වයාපාරය ෙන්න් ල න මුළු ආමයෝජන ආොයෙ    309             

ඇ.  අර්ථලාභිලයකු රාහ මන්න් ලබන ආලයෝජන ආදායම  

ක්රියාකාහකම් 

ලක්තය 
රාහලේ නම 

බ.ලග.හ. අංකය 

(TIN) 

ලැබීම් හා ලාර (රු.) 
ශත 

310 311 312 313 

      .1               

      .2               

අර්ථලාභිමයකු රාර ෙන්න් ල න මුළු ආමයෝජන ආොයෙ 314             

මුළු ආලයෝජන ආදායම (304+309+314)  315             

315 වන මකාටුමේ සඳහන් ප්රොණය ආොයම්ප වාර්තාමේ 30 වන මකාටුවට ඇතුළත් කරන්න.  

 

 

 

 

 I
I 

ල
ක

ා
ට

ස
 ආලයෝජන ආදායම සඳහා සහන රු. ශත 

කුලී ආදායම සඳහා සහන (තනි හිමිකාරිත්වමයන් සහ 

හවුේ වයාපාරමයන් ල ම න මුළු කුයෙමයන් 25%) 
316             

316 මකාටුමේ සඳහන් ප්රොණය ආොයම්ප වාර්තාමේ මකාටු අංක 60 ට ඇතුළත් කරන්න.  

II
I 

ල
ක

ා
ට

ස
 

බදු නිදහේ ආලයෝජන ආදායම                                                                  රු. ශත 

නිදහේ කළ ප්රමායය 317             

317+216+115 මකාටුවල අගයන්මේ එකතුව ආොයම්ප වාර්තාමේ 210 වන මකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 
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ආදායම් වාර්තාව – පුද්ගලයින් 
 

  4 වන උපලේඛනය - ලවනත් ආදායම් 

තක්ලේරු වර්ෂය: 2020/2021  

 
බදු ලගවන්නා හඳුනාගැනීලම් අංකය (TIN)  
  

කරුණාකර මෙෙ උපමේඛනය සම්පූර්ණ කිරීෙට මපර උපමෙස් ොලාව මවත අවධානය මයාමු කරන්න. 
 
 
 
 
 

 

 

 

ආදායම් වර්ගය ලැබීම් සහ ලාභ (රු.) ශත 

401 402 

.1              

.2              

.3              

.4              

ලවනත් ආදායම් වල එකතුව 403             

403 මකාටුමේ සඳහන් ප්රොණය වාර්තාමේ 40 වන මකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 
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ආදායම් වාර්තාව – පුද්ගලයින්  

 

 5 ආ උපලේඛනය - 2006 අංක 10 දරණ ලද්ශීය ආදායම් පනතට අනුව ඉදිරියට ලගන ආ සුදුසුකම් ලබන ලගවීම් 

විස්තරය 
ඉදිරියට ලගන ආ 

ප්රමාාණය  (රු.) 

අඩු කළ හැකි ප්රමාාණය 

(රු.) 

ඉදිරියට ලගන යන 

ප්රමාාණය (රු.) 

505            506                          507             508 

අ රජයට කළ පරිත්යාග                         

ආ 
රජයේ සැලසුම් ව්යාපියකයක කරල ලආ ෝයය ජල                         

ඇ චිත්රපට ිෂ්පාආලයක කරල ලආ ෝයය ජල                         

ඈ 
2008.04. 01 ව්ල දිල ය   එදිලට පසු ිෂ්පාආලය කළ 

චිත්රපට තත් ියයආත   
                        

ඉ 
යකාටස් මිලදී ගැනීත සඳ ා කරල ලආ ෝයය ජලයක 

අඩු යලාකරල ලආ යේෂය 
                        

ඊ 
සිලතා ශාලාව්ක් ඉදිකිරීයම් ස  සූආාලම් කිරීයම් ියයආත                         

උ සිලතා ශාලාව්ක් ව්ැඩිදියුණු කිරීයම් ියයආත                         

ඌ 
අඩු ෝආායම්ලාභී පවුල් සඳ ා ිෂව්ාස ඉදිකිරියම් ියයආත                         

එ 
ණයකින්  ැර යව්ලත් ෝකාරයකින් ිෂව්සක් ඉදිකිරීත 

ය   මිල දී ගැනීත 
                        

ඒ 
16 ඇ ව්ගන්යකය යටයත් සිදු කළ ෝයය ජල ය   උසස් 

ත්ාක්ෂණයේ ෝයය ජල 
                        

ඔ 16 ඈ ව්ගන්යකය යටයත් සිදු කළ ෝයය ජල                          
ලපර තක්ලස්රු වර්ෂලයන් ඉදිරියට ලගන එන ලද මුළු සුදුසුකම් ලබන ලගවීම් වලින් අඩු කළ 

හැකි ප්රමාණය  (507 යකාටුයේ එකතුව්) 

 

509 
          

අඩු කළ හැකි මුළු සුදුසුකම් ලබන ලගවීම් (504+509 යකාටුව්)  510           
510 යකාටුයේ සඳ න් කර ඇයක ප්රතාණය ව්ා්ත්ායේ 100 ව්ල යකාටුව්ට ඇතුළත් කරන්ල. 

 

 

  5 වන උපලේඛනය - සුදුසුකම් ලබන ලගවීම් සහ වියදම් සඳහා සහන  

තක්ලස්රු වර්ෂය : 2020/2021  

බදු ලගවන්නා හඳුනාගැනීලම් අංකය (TIN)  
  

කරුණාකර යතත උපයල්ඛලය සම්ූ්ණ කිරීතට යපර උපයආස් තාලාව් යව්ත් අව්ධාලය යයාමු කරන්ල. 

5 අ උපලේඛනය - 2017 අංක 24 දරණ පනතට අනුව සුදුසුකම් ලබන ලගවීම්    

සිදු කළ පරිතයාග ලගවූ ප්රමාාණය (රු.) ශත 
අඩු  කළ හැකි ප්රමාාණය  (රු.) 

ශත 

501                           502                503 

.1  අනුතත් පුණයායත්ලයකට                       

අඩු කළ  ැකි ප්රතාණය බදු අය කළ  ැකි ෝආායයතන් 1/3 ය   රු. 75,000 ය   පරිත්යාග කළ ප්රතාණය යල ප්රතාණයන්යගන්   අඩු අගයට සීතා යේ. 

.2 රජයට -                         

.3 යව්ලත් ිෂේචිත්ව් ආක්ව්ා ඇයක ෝයත්ලව්ලට -                       
මුඵ සුදුසුකම් ලබන ලගවීම් (503.1+503.2+503.3) 504            
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5  ඇ  උපලේඛනය – වියදම් සඳහා සහන 

වියදම් වර්ගය ප්රමාාණය (රු.) ශත 

511                                       512 

.1 වව්ආය රක්ෂණ සඳ ා ව්ල ආායක මුආල ඇතුුවව් යස ඛය ියයආම්             

.2 
ඒ පුද්ගලයා යව්නුයව්න් ය   ඒ පුද්ගලයායේ ආරුව්න් යව්නුයව්න් යද්ශීයව් ආරල ලආ 

ව්ිත්ීය අධයාපල ය   යව්ලත් අධයාපිෂක ියයආම් 
            

.3 ිෂව්ාස ණය සම්බන්ධයයන් යගව්ල යපාලිය             

.4 

යස්ව්ා යය ජකයයකු යටයත් වු ය   යස්ව්ායය ජකයයකු යව්නුයව්න් වු ියශ්රාත 

යය ජලා ක්රතයකට යස්ව්ා ිෂයුක්ත්යයකු ියසින් යගව්නු ලබල ආායක මුආල්  ැර  යම් 

යද්ශීය ියශ්රාත යය ජලා ක්රතයකට යස්ව්ා ිෂයුක්ත්යයකු ියසින් යගව්ල ලආ ආායක 

මුආල් 

            

.5 

ශ්රී ලාකා සුකුකුම් පත් ස  ියිෂතය යකාමිෂන් සවාව් ියසින් බලපත්ර දී ඇයක යකාළඹ 

යකාටස් හුව්තාරුයේ ලැයිස්තු ගත් යකාටස් ය   යව්ලත් යම් මුලය සාධල පත්ර මිල 

දී ගැනීත සඳ ා ය   ලියාපආාචි ස්කන්ධ ස  සුකුකුම්  පත් ෝඥා පලත් යටයත් 

වාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ය   යද්ශීය වාණ්ඩාගාර බිල්පත් ෝඥා පලත් යටයත් 

වාණ්ඩාගාර බිල්පත් මිල දී ගැනීත සඳ ා ආරල ලආ ියයආම් 

            

වියදම්වල මුළු එකතුව   513             

අඩු කළ හැකි වියදම් සඳහා සහනවල මුළු එකතුව 

(රු.1,200,000 ය    513යකාටුයේ සඳ න් අගයයන් අඩු අගය) 
514             

514 යකාටුයේ සඳ න් ප්රතාණය ෝආායම් ව්ා්ත්ායේ 0  ව්ල යකාටුව්ට ඇතුලත් කරන්ල 

www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk

www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk



  
 

 

   
6 අ උපලේඛනය – අවසාන රඳවා ගැනීලේ ලගවීේ – රඳවා ගැනීලේ අනුලයෝජිතයා විසින් අඩු කළ රඳවා ගැනීලේ බද්ද 

වර්ගය 

රඳවා  

ගැනීලේ 

අනුලයෝජිත

යාලේ 

බ.ලග.හ. 

අංකය 

සහතික

ලේ 

අංකය 

ලැබුණු ප්රමාායය (රු.) ශත 
රඳවා ගැනීලේ අනුලයෝජිතයා විසින් 

ලගවූ ර.ගැ.බ.  (රු.) 
ශත ලගවීේ දිනය 

      601 602 603 604 605 606 

.1                             

.2                             

.3                             

.4                             
අඩු කරන ලද අවසාන ර.ගැ.බ. එකතුව (605 තීරුවේ එකතුව) 607              

 

 
6 ආ උපලේඛනය – අවසාන රඳවා ගැනීලේ ලගවීේ - රඳවා ගැනීලේ අනුලයෝජිතයා විසින් අඩු කිරීමාට අලපාලහාසත් වූ ර.ගැ. ලගවීේ 

මූලාශ්රය වර්ගය 
ලැබුණු 

දිනය 
ලැබුණු ප්රමාායය (රු.) ශත 

රඳවා ගනු ලැබීමාට යටත් 

වන්නා  විසින් ලගවිය යුතු  

ර.ගැ.බ.  (රු.) 

ශත 
ලගවීේ 

දිනය 

     608 609 610 611 612 613 

.1                             

.2                             

.3                             
අඩු කිරීමාට අලපාලහාසත් වූ අවසාන ර.ගැ.බ. එකතුව  ( 612  

තීරුවේ එකතුව) 

614              

 

 

 

ආදායේ වාර්තාව - පුද්ගලයින් 

6 වන උපලේඛනය - අවසාන රඳවා ගැනීලේ ලගවීේ  
තක්ලේරු වර්ෂය : 2020/2021 

 

 

 

බදු ලගවන්නා හඳුනා ගැනීලේ අංකය (TIN)  

කරුණාකර වෙෙ උපවේඛනය සම්පූර්ණ කිරීෙට වපර උපවෙස් ොලාව වවත අවධානය වයාමු කරන්න. 

 

 

614 වකාටුවේ සඳහන්ව ඇති වටිනාකෙ 8 වන උපවේඛනවේ (බදු ආගණනය) 811 වන වකාටුවට ඇතුළත් කරන්න.  

 

Form No. - Asmt_IIT_002_6_S 
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ආදායම් වාර්තාව - පුද්ගලයින් 

 
 

 

< 
 

7 වන උපලේඛනය - අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද/රරවවා ගනීමලම් බද්ද 
 

තක්ලේරු වර්ෂය: 2020/2021  

බදු ලගවන්නා හඳුනා ගනීමලම් අංකය (TIN)  
කරුණාකර මෙෙ උපමේඛනය සම්පූර්ණ කිරීෙට මපර උපමෙස් ොලාව මවත අවධානය මයාමු කරන්න. 

7 අ උපලේඛනය - රඳවා ගැනීමම්ප අනුමයෝජිතයා විසින් අඩු කළ අත්තිකාරම්ප ආොයම්ප බද්ෙ/ රඳවා ගැනීමම්ප බද්ෙ 

මූලාශ්රය/ර

වර්ගය 

අනුලයෝජිත

යාලේ 

බ.ලග.හ. 

අංකය 

අ.ආ.බ./ර 

ර.ගන.බ. 

සහික

ලේ 

අංකය 

ලනබුණු ප්රමාායය 

(රු.) 
ශ

ත 

ලගවීම් 

දිනය 

රවවා ගනීමලම් අනුලයෝජිතයා 

විසින් ලගවූ අ.ආ.බ../ර ර.ගන.බ. (රු.) 

ශ

ත 

      701 702 703 704  705 706 

.1                             

.2                             

.3                             

.4                             

.5                             
අඩු කළ මුළු අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද/ර  රවවා ගනීමලම් බද්ද    

                                                                                                                   (706 තීරුමේ එකතුව) 
707             

ලනබුණු අත්තිකාරම් මාත ඉදිරියට ලගන එන ලද  අ.ආ.බ./ර ර.ගන.බ. 708             
මුළු අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද/ර රවවා ගනීමලම් බද්ද  (707+708) 709             
2020/ර2021 තක්ලේරු වර්ෂය සවහා ඉේලා සිටින  අ.ආ./ර ර.ගන බදු බනර 710             

මකාටු අංක 710 හි සඳහන් කර ඇි ප්රොණය 09 වන උපමේඛනමේ මකාටු අංක 908 ට ඇතුළත්ත කරන්න.   

ලනබුණු අත්තිකාරම් මාත ඉදිරියට ලගන යනු ලබන අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද/ර 

රවවා ගනීමලම් බද්ද (709-710)  

711             

7 ආ උපලේඛනය - රවවා ගනීමලම් අනුලයෝජිතයා විසින් අඩු කිරීමාට අලපාලහාසත්ත වූ  රවවා ගනීමලම් බද්ද 

මූලාශ්රය වර්ගය ලැබීම්ප  දිනය ලැබුණු ප්රොණය (රු.) ශත 
මගවීම්ප 

දිනය 

රඳවා ගැනීෙට යටත්ත වන්නා විසින් 

මගවූ  ර.ගැ.බ .  (රු.) 
ශත 

      712 713 714 715  716 717 

.1                             

.2                             

.3                             

.4                             

.5                             
ලගවූ මුළු   රවවා ගනීමලම් බද්ද (717 තීරුමේ එකතුව) 718             
ලනබුණු අත්තිකාරම් මාත ඉදිරියට ලගන එන ලද   රවවා ගනීමලම් බද්ද 719             
මුළු   රවවා ගනීමලම් බද්ද (718+719) 720             
2020/ර2021 තක්ලේරු වර්ෂය සවහා ඉේලා සිටින   රවවා ගනීමලම් බදු බනර 721             

මකාටු අංක 721 හි සඳහන් කර ඇි ප්රොණය  9C  උපමේඛනමේ මකාටු අංක 933  ට ඇතුළත්ත කරන්න.   
ලනබුණු අත්තිකාරම් මාත ඉදිරියට ලගන යනු ලබන   රවවා ගනීමලම් බද්ද 

(720 -721)   

722             

              

7 ඇ උපලේඛනය - හවුේ වයාපාරලේ  අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද 

හවුේ වයාපාරමයන් මවන් කළ මු   අත්තිකාරම්ප ආොයම්ප බද්ෙ 723             
ලැබුණු අත්තිකාරම්ප ෙත ඉදිරියට මගන එන ලෙ  අත්තිකාරම්ප ආොයම්ප බදු 724             
මුළු  අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද (723+724) 725             
2020/ර2021 තක්ලේරු වර්ෂය සවහා ඉේලා සිටින  අත්තිකාරම් ආදායම් බදු බනර 726             

මකාටු අංක 726 හි සඳහන් කර ඇි ප්රොණය 09 වන උපමේඛනමේ මකාටු අංක 907 ට ඇතුළත්ත කරන්න. 

ලනබුණු අත්තිකාරම් මාත ඉදිරියට ලගන යනු ලබන  අත්තිකාරම් ආදායම් බදු   

(725 -726)    

727             

Form No. - Asmt_IIT_002_7_S 
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    ආදායම් වාර්තාව – පුද්ගලයින්   

 

 

 

 

    

8 වන උපලේඛනය - බදු ආගණනය  
තක්ලේරු වර්ෂය : 2020/2021         

බදු ලගවන්නා හඳුනා ගැනීලම් අංකය (TIN)  
කරුණාකර මෙෙ උපමේඛනය සම්පූර්ණ කිරීෙට මපර උපමෙස් ොලාව මවත අවධානය මයාමු කරන්න. 

 (රු.) ශත 

අ. 
වාර්තාලේ 120 ලකාටුලවහි සඳහන් බදු අය කළ 

හැකි ආදායම ඇතුළත් කරන්න 
801             

 

ආ. 

  
  .1                    .2    .3 

 ආදායම    (රු.) ශත 
බදු අනු 

ප්රමාණය  
බද්ද   (රු.) ශත 

1වන උපමේඛනමේ 110 

මකාටුමවහි සඳහන් පරිදි මුළු 

මස්වාන්ත ප්රතිලලා  

   802             

 

 

විමේෂ අනුප්රොණ යටම  වන  

මස්වාන්ත ප්රතිලලා  

 

803.අ            0%            

803.ආ            6%            

803.ඇ            12%            

සාොනය අනුප්රොණ යටම   

මස්වාන්ත ප්රතිලලා  
804            

උපලද

ේ 

මාලාව 

බල

න්න 

           

 ලේවාන්ත ප්රතිලලා  මත ුළු  බද්ද (803.අ.3+803.ආ.3+803.ඇ.3+804.3) 805            

 805 මකාටුමේ සඳහන් ප්රොණය වාර්තාමේ 130 මකාටුවට ඇතුල  කරන්න  

ඇ. 

ආමයෝජන ව කම්ප උපලබ්ධි 

 වීෙ ෙත ලැමෙන ලැබීම්ප ෙත ෙද්ෙ 

(3 වන උපමේඛනමයන්) 

806 

  
           

10% 

 

           

ඈ. 

හවුේ වයාපාරමේ ආමයෝජන ව කම්ප 

උපලබ්ධි වීෙ ෙත ලැමෙන ලැබීම්ප ෙත 

ෙද්ෙ (3 වන උපමේඛනමයන්) 

807                       

   806.3  මකාටුමේ සිට 807.3 මකාටුව ෙක්වා  සඳහන් ප්රොණය වාර්තාමේ 140 මකාටුවට ඇතුළ  කරන්න  

ඉ 

ඔට්ටටු හා සූදු,ඕනෑෙ ෙ පැන් 

වර්ගයක් දුම්පමකාල නිෂ්පාෙනයක් 

නිෂ්පාෙනය හා විකිණිෙ මහෝ 

ආනයනය කර විකිණිමම්ප  වයාපාර 

ෙගින් වන ෙදු අය කළ හැකි ආොයෙ 

ෙත ෙද්ෙ 

808            40%            

වැඩිවන අනුප්රොණයන් ෙත අය කළ 

යුතු, ෙදු අය කළ හැකි ආොයෙ ෙත 

ෙද්ෙ 

809            

උපලද

ේ 

මාලාව 

බල

න්න 

           

 ඉතිලරි ෙදු අය කළ හැකි ආොයෙ ෙත ෙද්ෙ (808.3 සිට 809.3 ෙක්වා එකතුව) 810            

 810 හමකාටුමේ සඳහන් ප්රොණය වාර්තාමේ 150 මකාටුවට  ඇතුළ  කරන්න 

ඊ. 
අවසාන රඳවා ගැනීමම්ප මගවීම්ප ෙත ෙද්ෙ (රඳවා ගැනීමම්ප ෙදු අඩු මනාකළ ) (6 වන 

උපමේඛනමේ 614 මකාටුමේ එකතුව) 
811            

811 මකාටුමේ සඳහන් ප්රොණය වාර්තාමේ 160 මකාටුවට ඇතුළ  කරන්න  
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ආදායම් වාර්තාව – පුද්ගලයින් 

9 වන උපලේඛනය - බදු බැර  
තක්ලේරු වර්ෂය: 2020/2021 

 

බදු ගෙවන්නා හඳුනා ෙැනීගේ අංකය (TIN)  

කරුණාකර මෙෙ උපමේඛනය සම්පූර්ණ කිරීෙට මපර උපමෙස් ොලාව මවත අවධානය මයාමු කරන්න. 

9 උපලේඛනය 

 (රු.) ශත 

විමේශ බදු බැර 901             

අඩු කළ හැකි ආර්ික මස්වා ගාස්ුව (9 අ උපමේඛනමේ මකාටු අංක  920)  902             

මස්වා නියුක්ති ආොයෙ ෙත මගවූ අත්තිකාරම්ප පුේගල ආොයම්ප බේෙ  

- ප්රාථමික ක මස්වා නියුක්තිය .අුපුුආුබ T 10 සහිකය අමුණන්න)  

 903 අ             

903 ආ             

903 ඇ             

මස්වා නියුක්ති ආොයෙ ෙත මගවූ අත්තිකාරම්ප පුේගල ආොයම්ප බේෙ  

- ේීියික මස්වා නියුක්තිය .අුපුුආුබ T 10D සහිකය අමුණන්න) 

904 අ             

904 ආ             

904 ඇ             
මස්වාන්ත ප්රිලා  ෙත මගවූ බේෙ   

- ( උුවිුමගු T-13 සහිකය අමුණන්න) 
905             

හවුේකරුමේ හවුේ වයාපාර බේමේ මකාටස  

- (9ආ උපමේඛනමේ 925 මකාටුමවහි සඳහන් ප්රොණය තුළත්ත කරන්න)                                                                                     
906              

හවුේ වයාපාරමයන් වන අත්තිකාරම්ප ආොයම්ප බදු  

- .7 ත උපමේඛනමේ 726  මකාටුමවහි සඳහන් ප්රොණය තුළත්ත කරන්න)                            
907             

අත්තිකාරම්ප ආොයම්ප බදු බැර  

- (7 අ උපමේඛනමේ 710 වන මකාටුමවහි සඳහන් ප්රොණය තුළත්ත 

කරන්න) 

908             

ආමයෝජන වත්තකම්ප උපලබ්ධි ීෙ ෙත ලැබූ ලැබීම්ප ෙත මගවූ බේෙ (CGT) 909             
හවුේ වයාපාරමේ ආමයෝජන වත්තකම්ප උපලබ්ධි ීෙ ෙත ලැබූ ලැබීම්ප ෙත මගවූ 

බේෙ 
910             

වාරික මගීම්ප සහ රඳවා ගැනීෙට යටත්ත වන්නා විසින් මගවූ රඳවා ගැනීමම්ප 

බේෙ/අත්තිකාරම්ප ආොයම්ප බේෙ  

- (9ත උපමේඛනමේ 934 වන මකාටුමවහි සඳහන් ප්රොණය තුළත්ත 

කරන්න) 

911             

මුළු බදු බැර (901 සිට 911 දක්වා මුළු එකතුව)  912             

  මකාටු අංක 912  හි සඳහන් ප්රොණය වාර්තාම  මකාටු අංක 180 ට තුළත්ත කරන්න. 
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9 අ උපලේඛනය - ආර්ික ලේවා ගාේතුව 
 

අඩු ලනාකළ ලේෂ –  තනි පුේගල වයාපාර හික කරුමව ල මලස මපර වර්ෂමේ සිට ඉදිරියට මගන එන ලෙ ආර්ික මස්වා ගාස්ුවල මේෂය 

2018/2019 2019/2020  

914 915  

                                 

අඩු ලනාකළ ලේෂ –  හවුේවයාපාරයක හවුේකරුමව ල මලස මපර වර්ෂමේ සිට ඉදිරියට මගන එන ලෙ ආර්ික මස්වා ගාස්ුවල  මේෂය 

2018/2019 2019/2020  

916 917  

                                 
 

  (රු.) ශත 

ආර්ික ලේවා ගාේතුවල අඩු ලනාකළ මුළු ලේෂය (914+915+916+917) 
918            

විමේශ බදු බැර අඩු කළ පසු මගවිය යුු මුළු බේෙ                                            

- (වාර්තාම  170 මකාටුමවහි අගය - 9 වන උපමේඛනමේ 901 මකාටුමවහි අගය)                                                                                      
919            

අඩු කළ හැකි  ආර්ික ලේවා ගාේතුව (මකාටු අංක 918 මහෝ 919 හි සඳහන් 

අගයන්මගන් අඩු අගය) 9 වන උපමේඛනමේ 902 මකාටුවට තුළත්ත කරන්න 
920 

           

ඉදිරියට මගන යන මුළු ආර්ික මස්වා ගාස්ු අිරික්තතය (918 - 920)  (2018/2019 

තක්තමස්රු වර්ෂයට අොල මේෂය)                                                .උපමෙස් ොලාව බලන්න) 
921 

           

  9 ආ උපලේඛනය – හවුේකරුලේ හවුේ වයාපාර බද්ලද් ලකාටස 

2019/2020 තක්තමස්රු වර්ෂමේ සිට ඉදිරියට මගන එන ලෙ හවුේකරුමේ හවුේ වයාපාර 

බේමේ මකාටස 
922            

2020/2021 තක්ලේරු වර්ෂය සඳහා ලගවන ලද හවුේකරුලේ හවුේ වයාපාර 

බද්ලද් ලකාටස 
923            

හවුේකරුලේ හවුේ වයාපාර බද්ලද් මුළු ලකාටස (922+923) 924            

2020/2021 තක්ලේරු වර්ෂය සඳහා අඩු කළ හැකි හවුේ වයාපාර බද්ලද්  

ලකාටස 
925            

ඉදිරියට මගන යනු ලබන හවුේ වයාපාර බේමේ මකාටමසහි අිරික්තතය (924– 925) 

.2020/2021 තක්තමස්රු වර්ෂයට අොළ යම්ප මේෂයක්ත ම  නම්ප)    
926            

9 ඇ උපලේඛනය -  රඳවා ගනු ලැබීමට යටත් වන්නා විසින් ලගවූ වාරික ලගවීම් සහ රඳවා ගැනීලම් බදු /අත්ිතකාරම් ආදායම් බදු  

 ලගවීම් දිනය ලගවූ ප්රමායය     (රු.) ශත 

1 වන වාරිකය 
 

 927            

2 වන වාරිකය  928            

3 වන වාරිකය  929            

4 වන වාරිකය  930            

අවසාන ලගවිම  931            

ේවතක්ලේරු ලගවීම්වල එකතුව  (927+928+929+930+931) 932            

රඳවා ගනු ලැබීමට යටත් වන්නා විසින් ලගවූ රඳවා ගැනීලම් බද්ද / 

අත්ිතකාරම් ආදායම් බද්ද  (6ආ උපමේඛනමේ 614 මකාටුමවහි අගය සහ 7ආ  

උපමේඛනමේ 721 මකාටුමවහි අගය තුළත්ත කරන්න) 

933            

මුළු වාරික ලගවීම් සහ රඳවා ගැනීලම් බදු සහ  අත්ිකාරම් ආදායම් බදු 

ලගවීම්   
934            

9 වන උපමේඛනමේ   911 වන මකාටුවට 934 වන මකාටුම  සඳහන් ප්රොණය තුළත්ත කරන්න. 
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ආදායම් වාර්තාව – පුද්ගලයින් 

 

 
 

වර්ගය  
තක්සේර 

වර්ෂය 

අලාභ (ර.) 

(වත්මන් 

වර්ෂය සහ 

ඉ/සගන එන  

ලද) 

2020/2021 තක්සේර වර්ෂසේ ලාභ වලින් අඩු කළ හැකි අලාභ 

ඉදිරියට සගන 

යන අලාභ 

(ර.) 

වයාපාරාආ ආදායම (ර.) 

ආසයෝජන 

ආදායම (ර.) 

ප්රාග්ධන 

ලැබීම් (ර.) 

නිදහේ 

ආදායම (ර.) 

මුළු අඩු කිරීම් 

(ර.) 
40% 

අනුප්රමායය 

 

වැඩිවන 

අනුප්රමාය 

  0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

Iඅ සකාටස 

(වයාපාරාආ අලාභ– 

ලාභ මත අදාළ 

වන අනුප්රමායය 

- 40%) 

986.1 2018/2019         
986.2 2019/2020         

986.3 2020/2021         

986.4          

986.5          

986.6          
Iආ සකාටස 

(වයාපාරාආ අලාභ- 

ලාභය මත අදාළ 

වන අනුප්රමාය - 

වැඩිවන 

අනුප්රමාය) 

987.1 2018/2019          

987.2 2019/2020         

987.3 2020/2021         

987.4          

987.5          
987.6          

- 

II සකාටස 

(ආසයෝජන 

අලාභ) 

988.1 2018/2019           

988.2 2019/2020         
988.3 2020/2021         

988.4          
988.5          

988.6          

III සකාටස 

(නිදහේ අලාභ) 

989.1 2018/2019         

989.2 2019/2020         

989.3 2020/2021         

989.4          

989.5          

989.6          
 

 

 

          10 වන උපාරසේඛනය – අලාභ ගැලපීම් 
 

          තක්සේර වර්ෂය: 2020/2021 

බදු සගවන්නා හඳුනා ගැනීසම් අංකය (TIN)  
කරුණාකර මෙෙ උපමේඛනය සම්පූර්ණ කිරීෙට මපර උපමෙස් ොලාව මවත අවධානය මයාමු කරන්න. 

Form No. - Asmt_IIT_002_10_S 
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