
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

ආදායම් වාර්තාව සඳහා උපලේඛන  - පුද්ගලයන් 
තක්ලසේරු වර්ෂය: 2018/2019 

 
 

බදු ගෙවන්නා හඳුනාෙැනීගේ අංකය (TIN)   
  

 

ලිපිනය 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

උපලේඛන 
අංකය 

උපලේඛනලේ නම 
උපලේඛනලේ 

තත්ත්වය 

අදාල 
උපලේඛනය 

ලකුණු කරන්න 

උපලේඛන 01  ලසේවා නියුක්ති ආදායම විකේප  

උපලේඛන 02 වයාපාර ආදායම විකේප  

උපලේඛන 03 ආලයෝජන ආදායම  විකේප  

උපලේඛන 04 ලවනත් ආදායම් විකේප  

උපලේඛන 05 සුදුසුකම් ලබන ලගවීම් විකේප  

උපලේඛන 06 අවසාන රඳවා ගැනීලම් ලගවීම් මත රඳවා 
ගැනීලම් බද්ද 

විකේප  

උපලේඛන 07 

රඳවා ගැනීලම් බද්ද  
(අවසාන රඳවා ගැනීලම් ලගවීම් මත රඳවා 
ගැනීලම් බද්ද සහ ලසේවා නියුක්තිය මත රඳවා 
ගැනීලම් බද්ද ලනොවන) 

විකේප 

 

උපලේඛන 08 බදු ආගණනය අනිවාර්යය √ 

උපලේඛන 09 බදු බැර අනිවාර්යය √ 

වත්කම් හා බැරකම් ප්රකායය අනිවාර්යය √ 
 

                      Form No. - Asmt_IIT_002_S 
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  01 වන උපලේඛනය - ල ේවා නියුක්ති ආදායම  - පුද්ගලයන් 
තක්ස ේරු වර්ෂය: 2018/2019  

 

 බදු සෙවන්නා හඳුනා ෙැනීසේ අංකය (TIN)  
  

කරුණාකර පහත උපලේඛනය  ම්පූර්ණ කිරීමට ලපර උපලද ් මාලාව ලවත අවධානය ලයොමු කරන්න.  

 
 

  I
  ස
ක
ොට
 

 

ස ේවා නියුක්ති  ආදායම පිළිබඳ වි ්තර  

වර්ෙය ස ේවාසයෝජකයා / මාෙසේ නම 
ස ේවාසයෝජකයාසේ 

බ.සෙ.හ අංකය  පාරිශ්රමිකය  (රු.) ශත 

101 102 103  104 
අ .1               
ආ .2               
 .3               
 .4               
මුළු පාරිශ්රමික ආදායම 105             

වර්ෙය ස ේවාසයෝජකයා / මාෙසේ නම 
ස ේවාසයෝජකයාසේ 

බ.සෙ.හ අංකය  ස ේවාන්ත ප්රතිලාභ  (රු.) ශත 

106  107 108 109 
අ .1               
ආ .2               
 .3               
මුළු ස ේවාන්ත  ප්රතිලාභ 110             
මුළු ස ේවා නියුක්ති ආදායම        (105+110)   111             

111 වන ලකොටුලේ  ඳහන් ප්රමාණය වාර්තාලේ 10 වන ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න.   
(අ) තීරුව ප්රාථමික ස ේවා නියුක්තිය  ඳහා වන අතර (ආ) තීරුව ද්විතීයික ස ේවා නියුක්තිය  ඳහා සේ.    

 
 

 
 
 

   
II

I 
ස
ක
ොට
 

 

බදු නිදහ ් ස ේවා නියුක්ති ආදායම 

නිදහ ් කළ ආදායේ වර්ෙය 
බ.සෙ.හ  අංකය සහෝ 
ස ේවාසයෝජකයාසේ නම 

ප්රමාණය (රු.) ශත 

113 114 115 
.1               
.2               
.3               
නිදහ ් කළ මුළු ආදායම ( 115 වන සකොටුවල එකතුව) 116             

116+217+318 යන ලකොටුවල  ඳහන් ප්රමාණයන්ල  කකතුව වාර්තාලේ 230 වන ලකොටුවට ඇතුලත් කරන්න 
 

   
II
 ස
ක
ොට
 

 ස ේවා නියුක්ති  ආදායම  ඳහා  හන රු. ශත 
ස ේවා නියුක්ති  ආදායමට හිමි  හන (රු.700,000 සහෝ 111 
සකොටුසේ  ඳහන් ප්රමාණය යන සදසකන්  අු  අෙය)  

112             

112 වන සකොටුසේ  ඳහන් ප්රමාණය  වාර්තාසේ 60 වන සකොටුවට ඇතුළත් කරන්න 

 

Form No. - Asmt_IIT_002_1_S 
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02 වන උපලේඛනය - වයාපාආ ායාය  - පුද්ගලයන් 

තක්ස ේරු වර්ෂය: 2018/2019 
 

 

බදු සෙවන්නා හඳුනාෙැනීසේ අංකය (TIN)  
කරුණාකආ පහත උපලේඛනය සම්පූර්ණ කිරී ට ලපආ උපලයස්  ාලාව ලවත අවධානය ලයොමු කආන්න 

 

 
 
 
 

  I
 ස
ක
ොට
 

 

    අ. තනි හිමිකාරිත්වසයන් වන වයාපාරාආ ායායම 
ක්රියාකාආකේ 
සක්තය වයාපාරාආස    ්වභාවය ායායම (රු.) ශත 

201 202 203 
      .1              
      .2              
      .3              
තනි හිමිකාරිත්වසයන් වන මුළු වයාපාරාආ ායායම 204             

ා. හවුල් වයාපාරාආය මගින් සබයාහරින ලය  හවුල්කරුසේ වයාපාරාආ ායායම  
ක්රියාකාආකේ 
සක්තය හවුල් වයාපාරාආස  නම හවුල් වයාපාරාආස   බ.සෙ.හ.  

අංකය    ායායම (රු.) ශත 

205 206 207 208 
      .1               
      .2               
      .3               
හවුල් වයාපාරාආය මගින් සබයාහරින ලය හවුල්කරුසේ මුළු වයාපාරාආ ායායම 209             

ඇ. භාආ මගින් ලැසබන අර්ථලාභියාසේ වයාපාරාආ ායායම  
ක්රියාකාආකේ 
සක්තය භාආලේ න  භාආලේ බ.ලග.හ.  අංකය    

ායායම (රු.) ශත 

210 211 212 213 
      .1               
      .2               
භාආ  මගින් ලැසබන අර්ථලාභියාසේ මුළු වයාපාරාආ ායායම 214             
මුළු  වයාපාරාආ ායායම                   (204 +209+214)  215             

215 වන ලකොටුලේ සඳහන් ප්ර ාණය වාර්තාලේ 20 වන ලකොටුවට ඇතුළත් කආන්න. 

II
 ස
ක
ොට
 

 වයාපාරාආ ායායම  ඳහා  හන 
විසේශ ස ේවා ායායේ මත  හන (රුපියේ මිලියන 15 ලහෝ තනි 
හිමිකාරිත්වය හා හවුේ වයාපාආය  න්න් ලෙලබන මුළු දේලද්ස ලසාවා ායාය  
යන ලයලකන් අඩු අගය)   

216 
රු. සත 

            

216 වන ලකොටුලේ සඳහන් ප්ර ාණය  වාර්තාලේ 70  වන ලකොටුවට ඇතුළත් කආන්න. 

  

II
I  
ල
ක
ොට
ස

 

 බදු නියහ ් වයාපාරාආ ායායම  

 ායායම (රු.) ශත 

නියහ ් ප්රමායය 217             

217+116+318 යන සකොටුවල  ඳහන් ප්රමායයන්සේ එකතුව වර්තාසේ 230 වන සකොටුවට ඇතුලත් කආන්න 

 

Form No. - Asmt_IIT_002_2_S 



 

 

 
 

 

 

 

03 වන උපලේඛනය - ආලයෝජන ආදායම - පුද්ගලයන් 
තක්ස ේරු වර්ෂය: 2018/2019 

බදු ලගවන්නා හඳුනාගැනීලේ අංකය (TIN)  

කරුණාකර පහත උපසේඛනය  ම්පූර්ණ කිරීමට සපර උපසෙ ් මාලාව සවත අවධානය සයොමු කරන්න. 
  

I 
 ල
ක
ොට
ස

 

අ.ආලයෝජන ආදායම (හවුේ වයාපාර ලහෝ  භාර හැර) 
ක්රියාකාරකේ 

ලේතය 
ආදායේ වර්ගය  ආදායම (රු..) ශත 

301 302 303 

      .1              

      .2              

      .3              

      .4              

      .5              

මුළු ආලයෝජන ආදායම (හවුේ වයාපාර ලහෝ භාර හැර) 304             

ආ. හවුේ වයාපාරය මගින් ලබදාහරින ලද හවුේකරුලේ ආලයෝජන ආදායම   

ක්රියාකාරකේ 

ලේතය 
හවුේ වයාපාරලේ නම බ.ලග.හ.  අංකය  ආදායම (රු.) ශත 

305 306 307 308 

      .1  333             

      .2               

      .3               

හවුේ වයාපාරය මගින් ලබදාහරින ලද හවුේකරුලේ මුළු ආලයෝජන ආදායම 309             

ඇ.   භාර  මගින් ලැලබන අර්ථලාභියාලේ ආලයෝජන ආදායම  

ක්රියාකාරකේ 

ලේතය 
භාරලේ නම බ.ලග.හ. අංකය  ආදායම (රු.) ශත 

310 311 312 313 

      .1               

      .2               

භාර  මගින් ලැලබන අර්ථලාභියාලේ මුළු ආලයෝජන ආදායම 314             

මුළු ආලයෝජන ආදායම (304+309+314)  315             

315 වන සකොටුසේ  ඳහන් ප්ර315 වන සකොටුසේ  ඳහන් ප්රමාණය වාර්තාසේ 30 වන සකොටුවට ඇතුළත් කරන්න.සකොටුවට 
ඇතුළත් කරන්න.   

 
  
 
 
 
 

 

 
 
 

II
I ල
ක
ොට
ස

 බදු නිදහස් ආලයෝජන ආදායම   (රු.) ශත 

  ආදායම (රු.) 

නිදහස් ප්රමාණය 318             

318+217+116 යන සකොටුවල  ඳහන් ප්රමාණයන්ස  කකතුව වාර්තාසේ 23  වන සකොටුවට ඇතුලත් කරන්න 

 

I 
I 
ල
ක
ොට
ස

 ආලයෝජන ආදායම සඳහා සහන                          (රු.) ශත 

කුලී ආදායම සඳහා සහන ( තනි හිමිකාරිත්වසයන්  හ 

 හවුේ වයාපාරසයන් ලෙස න මු ආ ාොයසමන් 25%) 316             

ලජයෂ්්ඨප පුරවැයනයන්ට අදා   ලපො ආ ආදායම සඳහා වන සහන  
(රු.මි.  1.5 සහෝ මු ආ සපොළී ාොයම යන සෙසකන් අඩු අගය) 

317             

  316  සකොටුසේ   හ 317  සකොටුසේ   ඳහන් ප්රමාණ  වාර්තාසේ  80  සකොටුවට  හ 90  සකොටුවට පිළිසවළින් ඇතුළත් කරන්න.. 
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  04 වන උපලේඛනය - ලවනත් ආදායම් - පුද්ගලයන් 
තක්ස ේරු වර්ෂය: 2018/2019  

 
 බදු සෙවන්නා හඳුනාෙැනීසේ අංකය (TIN)  
  

කරුණාකර පහත උපලේඛනය සම්පූර්ණ කිරීමට ලපර උපලදස් මාලාව ලවත අවධානය ලයොමු කරන්න 
 
 
 
 
 
 

 

  

ආදායේ වර්ෙය ආදායම (රු.) ශත 

401 402 

.1              

.2              

.3              

.4              

සවනත් ආදායේ වල එකතුව 403             

403 වන ලකොටුලේ සඳහන් ප්රමාණය වාර්තාලේ 40 වන සකොටුවට ඇතුළත් කරන්න. 
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  05 ආ   උපලේඛනය - 2006  අංක 10 දරන ලේශීය ආදායම් පනතට අනුව  ඉදිරියට රැලෙන ආ සුදුසුකම් ලබන ලෙවීම් 

විස්තරය 
ඉදිරියට රැලෙන ආ 

ප්රමාායය  (රු.) 

අඩු කළ හැකි ප්රමාායය 

(රු.) 

ඉදිරියට ලෙන ගිය 

ප්රමාායය (රු.) 

505 506         507            508 
අ රජයට කළ පරිත්යාග                         
ආ රජයේ සංවර්ධන සැලැස්මක් ඇතුලත් 

වයාපියකයකට නරන ලන යදයන   
                        

ඇ චිත්රපට ිෂ්ප්ානනයේ ආයය ජනය                         
ඈ 2008.04. 01 වන දින ය   එදිනට පසු 

ිෂ්ප්ානනය කළ චිත්රපට මත් යදයනම  
                        

ඉ යකොටස් මිලදී ගැනීය  දී අඩු යනොකරන ලන 

ඉයකරි ආයය ජන 
                        

ඊ සිනමා ශාලාවක් ඉදිකිරීය  ස  වැඩි දියුණු 

කිරීය  යදයනම 
                        

උ සිනමා ශාලාවක් වැඩිදියුණු කිරීය  යදයනම                         
ඌ අඩු ආනාය ලාභී පවුල්වලට ිෂවාස ඉදිකිරීය  

යදයනම 
                        

එ ණයකින්  ැර යවනත් ආකාරයකින් ිෂවසක් 

ඉදිකිරීම ය   මිල දී ගැනීම 
                        

ඒ 16 ඇ වගන්යකය යටයත් සිදු කළ ආයය ජන 
ය   උසස් ත්ාක්්ණයේ ආයය ජන 

                        

ඔ 16 ඈ වගන්යකය යටයත් සිදු කළ ආයය ජන                          
ඕ ණය ප්රාග්ධනය නැවත් යගවී                           

ලපර තක්ලසේරු වර්ෂලයන් ඉදිරියට රැලෙන ආ සුදුසුකම් ලබන ලෙවීම් වලින් අඩු කළ හැකි 

මුළු ප්රමාායය  ( 507 යකොටුවල එකතුව) 
509         

අඩු කළ හැකි මුළු සුදුසුකම් ලබන ලෙවීම් ( 504+509)  510         
510 වන යකොටුයේ සඳ න් කර ඇයක ප්රමාණය වාර්ත්ායේ 120 වන යකොටුවට ඇතුළත් කරන්න. 

 

  05 වන උපයල්ඛනය - සුදුසුක  ලබන යගවී  -  පුද්ගලයන් 
තක්ලසේරු වර්ෂය : 2018/2019  

 බදු ලෙවන්නා හඳුනාෙැනීලම් අංකය (TIN)  
කරුණාකර ප ත් උපයල්ඛනය ස පූර්ණ කිරීමට යපර උපයනස් මාලාව යවත් අවධානය යයොමු කරන්න 

05 අ  උපලේඛනය - 2017 අංක 24  දරන ලේශීය ආදායම් පනත අනුව සුදුසුකම් ලබන ලෙවීම්    
සිදු කළ පරිත්යාගය යගවූ ප්රමාණය (රු.) ශත් 

අඩු  කළ  ැකි ප්රමාණය  
(රු.) 

ශත් 

501 502 503 
.1  අනුමත් පුණයායත්නයකට                       
අඩු කළ  ැකි ප්රමාණය බදු අය කළ  ැකි ආනායයමන් 1/3 ය   රු. 75,000 ය   පරිත්යාග කළ ප්රමාණය යන ප්රමාණයන්යගන්   
අඩු අගයට සීමා යේ. 
.2 රජයට                          
.3 යවනත් ිෂශ්චය කළ ආයත්නවලට                       
මුළු සුදුසුකම් ලබන ලෙවීම් (503.1+503.2+503.3) 504            
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  06 අ උපලේඛනය – අවසාන රඳවා ගැනීලේ ලගවීේ – රඳවා ගැනීලේ අනුලයෝජිතයා විසින් අඩු කළ ර.ගැ.බ. 

වර්ගය 

ර.ගැ. 
අනුයයෝජිතයා
යේ බ.යග.හ. 

අංකය  

සහතිකයේ 
අංකය 

ලැබුණු ප්රමාායය (රු.) ශත 
රඳවා ගැනීයේ අනුයයෝජිතයා 

විසින් යගවූ ර.ගැ.බ.  (රු.) 
ශත 

යගවීේ 
දිනය 

601 602 603 604 605 606 

.1                           

.2                           

.3                           

.4                           

අඩු කළ අවසාන ර.ගැ.බ.වල එකතුව  (605 යකොටුවල එකතුව) 607             

 

 06   ආ උපලේඛනය – අවසාන රඳවා ගැනීලේ ලගවීේ - රඳවා ගැනීලේ අනුලයෝජිතයා විසින් අඩු කිරීමට අලපොල ොසත් වූ ර.ගැ.බ 

ප්රභවවය වර්ගය 
ලැබුණු 
දිනය 

ලැබුණු ප්රමාායය (රු.) ශත 
රඳවා ගනු ලැබීමාට යටත් 
වන්නා  විසින් යගවිය යුතු  

ර.ගැ.බ.  (රු.) 
ශත 

යගවීේ 
දිනය 

608 609 610 611 612 613 

.1                           

.2                           

.3                           

අඩු කිරීමට අලපොල ොසත් වූ අවසාන ර.ගැ.බ. එකතුව  ( 612 යකොටුවල 

එකතුව)  
614             

 

06  ඇ උපලේඛනය – අවසාන රඳවා ගැනීලේ ලගවීේ  -  රඳවා ගැනීලේ බද්දට යටත් ලනොවන  

ප්රභවවය වර්ගය ලැබුණු 
දිනය ලැබුණු ප්රමාායය (රු.) ශත 

රඳවා ගනු ලැබීමාට යටත් 
වන්නා  විසින් යගවිය යුතු  

ර.ගැ.බ.  (රු.) 
ශත යගවීේ 

දිනය 

615 616 617 618 619 620 

.1                           

.2                           

.3                           

අවසාන රඳවා ගැනීලේ ලගවීේවල එකතුව - ර.ගැ.බද්දට යටත් 
ලනොවන  (619 යකොටුවල එකතුව) 621 

            

614  සහ 621 යකොටුවල සඳහන්ව ඇති වටිනාකේ වල එකතුව 08 වන උපයේඛනයේ  (බදු ගයනය කිරීමා) 811 වන යකොටුවට ඇතුළත් කරන්න   

 

 

06 වන උපයේඛනය - අවසාන රඳවා ගැනීයේ යගවීේ මාත රඳවා ගැනීයේ බද්ද - 
පුද්ගලයන් 

තක්ලසේරු වර්ෂය : 2018/2019  
 බදු ලගවන්නා  ඳුනාගැනීලේ අංකය (TIN)  

කරුයාකර පහත උපයේඛනය සේපූර්ය කිරීමාට යපර උපයදස් මාාලාව යවත අවධානය යයොමු කරන්න. 
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  07 වන උපලේඛනය රඳවා ගැනීලේ බද්ද - පුද්ගලයන් 
(අවසාන රඳවාගැනීලේ ලගවීේ මත රඳවා ගැනීලේ බද්ද සහ ලසේවා නියුක්තිය මත රඳවා ගැනීලේ බද්ද ලනොවන) 

තක්ලසේරු වර්ෂය : 2018/2019 

 බදු ලගවන්නා හඳුනාගැනීලේ අංකය (TIN)  
 කරුණාකර පහත උපලේඛනය සේපූර්ණ කිරීමට ලපර උපලදස් මාලාව ලවත අවධානය ලයොමු කරන්න. 

07 අ. උපලේඛනය - රඳවා ගැනීලේ අනුලයෝජිතයා විසින් අඩු කළ රඳවා ගැනීලේ බදු 

ප්රභවය / 
යර්ග  

රඳයාගැනීමේ 

අනුම ෝජිත ා

මේ බ. මග. හ. 

අංක  

ර.ගැ.බ. 

සහතික

මේ 

අංක  

ලැබුණු ප්රමාාය  
(රු.) ශත මගවීේ 

දින  
රඳවා ගැනීලේ අනුලයෝජිතයා විසින් 

අඩු කළ ර.ගැ.බ.  (රු.) ශත 

      701 702 703 704  705 706 
.1                             
.2                             
.3                             
.4                             
.5                             
අඩුකරන ලද මුළු ර.ගැ.බ  (706 මකොටුයල එකතුය) 707             
ඉදිරි ට රැමගන ආ අත්තිකාරේ මගවීේ මාත ර.ගැ.බ. 708             
මුළු ර.ගැ.බ  (707+708) 709             
2018/2019 ත.ව. සඳහා ඉේලා සිටින ර.ගැ.බ   710             

710 යන මකොටුමේ සඳහන් ප්රමාාය  09 යන උපමේඛනමේ 908 යන මකොටුයට ඇතුළත් කරන්න. 
ඉදිරි ට රැමගන  න අත්තිකාරේ මගවීේ මාත ර.ගැ.බ. (709-710) 711             
 
 
 

             
07 ආ උපලේඛනය  - රඳවා ගැනීලේ අනුලයෝජිතයා විසින් අඩු කිරීමට අලපොලහොසත් වූ රඳවා ගැනීලේ බද්ද 

ප්රභවය / 

යර්ග  

රඳයා ගැනීමේ 

අනුම ෝජිත ා

මේ බ. මග. හ.  

ලැබුණු 

දින  
ලැබුණු ප්රමාාය  රරු.) ශත  

මගවීේ 

දින  

රඳවා ගැනීමට යටත් වන්නා විසින් 
ලගවිය යුතු  ර.ගැ.බ (රු.) 

ශත 

      712 713 714 715  716 717 
.1                             
.2                             
.3                             
.4                             
.5                             
මගයන ලද මුළු ර.ගැ.බ  ර717 මකොටුයල එකතුය) 718             
ඉදිරි ට රැමගන ආ අත්තිකාරේ මගවීේ මාත ර.ගැ.බ. 719             
මුළු ර.ගැ.බ (718+719) 720             
2018/2019 ත.ය. සඳහා ඉේලා සිටින ර.ගැ.බ     721             

721 යන මකොටුමේ සඳහන් කර ඇති ප්රමාාය  09 ආ යන උපමේඛනමේ 935 යන මකොටුයට ඇතුළත් කරන්න. 

ඉදිරි ට රැමගන  න අත්තිකාරේ මගවීේ මාත ර.ගැ.බ.  (720-721) 722             

07 ඇ උපලේඛනය - හවුේ වයාපාරලය ව ලවනත් ර.ගැ.බ. 

හවුේ වයාපාරලයන් ලබදාහ න ලද ලවනත්  ර.ගැ.බ. 723             
ඉදි යට රැලගන ආ අත්තිකාරේ ලගවීේ මත ර.ගැ.බ. 724             
මුළු ර.ගැ.බ  (723+724) 725             
2018/2019 ත.ය. සඳහා ඉේලා සිටින ර.ගැ.බ     726             

 726 වන ලකොටුලේ සඳහන් කර ඇති ප්රමාණය 09 වන උපලේඛනලේ 907 වන ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න. 
ඉදිරි ට රැමගන  න අත්තිකාරේ මගවීේ මාත ර.ගැ.බ.  (725-726) 727             
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08 වන උපලේඛනය - බදු ආගණනය - පුද්ගලයන් 

තක්ස ේරු වර්ෂය : 2018/2019 
බදු සෙවන්නා හඳුනාෙැනීසේ අංකය(TIN)  

කරුණාකර පහත උපලේඛනය සම්පූර්ණ කිරීමට ලපර උපලෙස් මාලාව ලවත අවධානය ලයොමු කරන්න. 
 
 (රු.) ශත 

අ වාර්තාසේ සකොටු අංක 140 හි  ඳහන් පරිදි බදු අය කළ හැකි ආදායම 801                     

 

ආ   .1 .2 .3 

  ආොයම (රු.) ශත 
බදු 

අනුප්රමා
ණය 

බද්ෙ(රු.) ශත 

1වන උපලේඛනලේ 110 ලකොටුලවහි 
සඳහන් පරිදි මුළු ලසේවාන්ත ප්රතිලලා  

802                

විලශේෂිත අනුප්රමාණයන් යටලේ ලසේවාන්ත 
ප්රතිලලා  මතබද්ෙ (ලසේවය කල වර්ෂ 

ගණන):   
803a.             0%             

අවුරුදු 20ටවැඩි  

 

803b.             5%             

අවුරුදු 20 ටඅඩු)  

 

803c.             10%             

සාමානය අනුප්රමාණ යටලේ ලසේවාන්ත 

ප්රතිලලා  804             
උපසද ් 

බලන්න             

ස ේවාන්ත ප්රතිලලා  මත ුළු  බ්ද (803 a .3+ 803 b.3+803 c.3+804.3) 805             

805 වන ලකොටුලේ සඳහන් ප්රමාණය  වාර්තාලේ 150ලකොටුවට ඇතුලේ කරන්න. 

ඇ ආලයෝජන වේකම් උපලබ්ධි 

වීලමන් ලෙ ලා  මත බදු (උපලේඛන 03) 
806             10%             

ඈ 
හවුේ වයාපාරලේ ආලයෝජන වේකම් 

උපලබ්ධිවීලමන් ලෙ ලා  මත බදු  

(උපලේඛන 03 ) 
807             10%             

(806.3+  807.3 හි එකතුව)  වාර්තාලේ 160ලකොටුවට  ඇතුලේ කරන්න. 

ඉ ඔට්ටු හා සූදු, මේපැන්, දුම් ලකොළ වයාපාර 

මගින් වන බදු අය කළ හැකි ආොයම මත බදු 808             40%             

සාමානය අනුප්රමාණයන් මත බදුවන බදු අය 

කළ හැකි ආොයම මත බදු 
809             

උපසද ් 

බලන්න 
            

ඉතිලරි බදු අය කළ හැකි ආොයම මත බදු ( 808.3+809.3 හි එකතුව) 810             

810 වන  ලකොටුලේ සඳහන් ප්රමාණය   වාර්තාලේ  100 වන ලකොටුවට ඇතුළේ කරන්න 

ඊ අවසාන රඳවාගැනීලම් ලගවීම් මත බදු  (ර.ගැ.බ. අඩු ලනොකළ) 
 (06 වන උපලේඛනලේ 614 +621 ලකොටුවල එකතුව) 

811             

811 වන ලකොටුලේ සඳහන් ප්රමාණය වාර්තාලේ 180 වන ලකොටුවට ඇතුලේ කරන්න 
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9 වන උපලේඛනය - බදු බැර - පුද්ගලයන් 
තක්ස ේරු වර්ෂය :   2018/2019    

 

බදු සෙවන්නා හඳුනාෙැනීසේ අංකය (TIN)  
  

කරුණාකර පහත උපලේඛනය සම්පූර්ණ කිරීමට ලපර උපලෙස් මාලාව ලවත අවධානය ලයොමු කරන්න. 

 රු. ශත 

විලද්ශ බදු බැර 901             

අඩු කළ හැකි ආ.ලසේ.ගා. (09 අ උපලේඛනලේ  927 වන ලකොටුව) 902             

ලසේවා නියුක්ති  ආොයම මත ලගවු ර.ගැ.බ. - ප්රාථමික ක ලසේවා 
නියුක්තිය  (  උ.වි.ලග T 10 සහතිකය අමුණන්න) 903                

ලසේවා නියුක්ති ආොයම මත ලගවු ර.ගැ.බ. - ද්විතියික ලසේවා 

නියුක්තිය  (  උ.විලග  T-10D  සහතික අමුණන්න) 

904 A             

904 B             
904 C             

ලසේවාන්ත ප්රතිලා  සහහා ලගූ බදු  (උ.වි.ලග.  T-13 සහතිකය 

අමුණන්න) 905             

හවුේ වයාපාර ආොයලම් ලකොටස මත ර.ගැ.බ. 8%                                              906             
හවුේ වයාපාරලයහි ලවනත් ර.ගැ.බ. (07 ඇ උපලේඛනලේ 726 වන 
ලකොටුව)                               907             

රහවා ගැනීලම් බදු බැර - රහවා ගැනීලම් අනුලයෝජිතයා විසින් ර.ගැ.බ. 
අඩු කරන ලෙ  (07 අ උපලේඛනලේ 710 වන ලකොටුව) 908             

ආලයෝජන වත්කම් උපලබ්ධිවීලමන් ලෙ ලා  මත ලගූ බදු  909             

හවුේ වයාපාරලේ ආලයෝජන වත්කම් උපලබ්ධිවීලමන් ලෙ ලා  මත 
ලගවු බදු 

910             

වාරික ලගවීම් සහ රහවා ගනු ලැබීමට යටත් වන්නා විසින් ලගූ 
ර.ගැ.බද්ෙ.                  ( 9 ආ  උපලේඛනලේ 936 වන ලකොටුව) 911             

මුළු බදු බැර    ( 901 වන සකොටුසේ සිට 911 වන සකොටුව  දක්වා 
එකතුව)  912             

  912  වන ලකොටුලේ සහහන් ප්රමාණය  වාර්තාලේ 200 වන ලකොටුවට  ඇතුලත් කරන්න. 

Form No. - Asmt_IIT_002_9_S 



 

 

 

09 අ  උපසේඛනය - ආර්ථික ස ේවා ො ්තු 

අඩු සනොකළ ස ේෂ –තනි හික කරුලවකු ලලස  ලපර වර්ෂලයන් ඉදිරියට රැලගන ආ ආර්ථික ලසේවා ගාස්තුවල ඉතිරිය 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

913 914 915 916 
                                            

අඩු සනොකළ ස ේෂ –  හවුේ වයාපාරයක හවුේකරුලවකු ලලස  ලපර වර්ෂලයන් ඉදිරියට රැලගන ආ ආර්ථික ලසේවා ගාස්තුවල ඉතිරිය 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
917 918 919 920 

                                            
 

  රු.  ත 
අඩු සනොකළ මුළු ස ේෂය   (913+914+915+916+917+918+919+920) 921             

2018/2019 ත/ව  ඳහා සෙවු ආර්ථික ස ේවා ො ්තු 

ලර්ගු ලගවීම් මගින් ආ.ලසේ.ගා. සහහා බැර 922            

තනි හික කාරිත්වලයන් ආ.ලසේ.ගා. බැඳියාව යටලත් සිදුකළ කාර්තු ලගවීම් 923            

හවුේ වයාපාරය විසින් ලගූ ආ.ලසේ.ගා.වල හවුේකරුලේ ලකොටස 924            

ආ.ස ේ.ො.වල මුළු එකතුව     (921+922+923+924)                                                                                   925            
විලද්ශ බදු බැර  අඩු  කළ පසු ලගවිය යුතු මුළු බද්ෙ   
(වාර්තාලේ  190 ලකොටුලේ සහහන් වටිනාකම - 9 වන උපලේඛනලේ 901 
වන ලකොටුලේ සහහන් වටිනාකම)                                         

926 
           

අඩු කළ හැකි ආ.ස ේ.ො  (925 සකොටුසේ  ඳහන් වටිනාකම  හ 926 

සකොටුසේ  ඳහන් වටිනාකම යන වටිනාකේ වලින් අඩු වටිනාකම)  
 09 වන උපසේඛනසේ 902 වන සකොටුවට ඇතුළත් කරන්න  

927 
           

ඉදිරියට ලගන ගිය  මුළු අතිරික්ත ලශේෂය   (925 -927 ) 928            

   09 ආ උපසේඛනය - වාරික සෙවීේ  හ රඳවා ෙනු ලැබිමට යටත් වන්නා විසින් සෙවු ර.ෙැ.බ. 

 සෙවීේ දිනය සෙවූ ප්රමායය     (රු.)  ත 

1 වන වාරිකය  929             

2 වන වාරිකය  930             

3 වන වාරිකය  931             

4 වන වාරිකය  932             

අවසාන ලගවිම  933             

මුළු ස්වයං තක්ලසේරු ලගවීම්  (929+930+931+932+933) 934             

රහවා ගනු ලැබීමට යටත් වන්නා විසින් ලගූ ර.ගැ.බ  (07 ආ 
උපලේඛනලේ 721 වන ලකොටුලේ වටිනාකම  ඇතුලත් කරන්න) 935             

මුළු වාරික ලගවීම් සහ ර.ගැ.බ. ලගවීම් (934+935) 936             

936 වන ලකොටුලේ සහහන් ප්රමාණය 09 වන උපලේඛනලේ   911 වන ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න.  
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