
 
 

 

 

හවුල් ව්යාපාර වාර්තාව 
තක්ස ේරු වර්ෂය: 2017/2018 

 

බදු සෙවන්නා හඳුනාෙැනීසේ අංකය (TIN)  
 

 

 ලිපිනය 

 

නිකුත් කළ දිනය: නියමිත දිනය: 
 

 2006 අංක 10 දරන දේශීය ආදායම් පනදත් 76(3) ව්ගන්තිය යටදත් දැන්වීම සහ 213 ව්ගන්තිය යටදත් නිශ්චිත ආකෘති පත්රයයි. 
 2018 මාර්තු 31 වන දිසනන් අව න් වර්ෂය  ඳහා ආදායම  හ අසනකුත් වි ්තර ප්රකාශ කරන්න. 
 අවශය තැන්හී  ිණුමේ වාර්තා බදු ෙනනය ිරීමේ හා උපසේඛන  මඟ නිසි පරිදි  ේපූර්න කරන ලද වාර්තාව 2018 සනොවැේබර් 30 වන දින සහෝ එදිනට සපර 

සමම කාර්යාලයට ලැසබන ස ේ එවිය යුතුය. 
ව්ාර්තාව්ක් දනොසැපයීම දහෝ සාව්දය ව්ාර්තාව්ක් සැපයීම මත යම් ප්රමුඛ  හවුල්කුවදව්කුට  නිදයෝිතතදයකුට ද  පැනියය හැි  වව් කාුවණිකව් සලකන්න. 

 

1 ව්න දකොටස 
01. ව්යාපාරදන නමස ස්ව්වාව්ය සහ පිනනය 

වයාපාරසන නම 100  

වයාපාරසන  ්වවාවය 110  
කාර්යය 

දක්තය 
120       

වයාපාරසන ලිපිනය 130  
 

02. ව්යාපාරදන ලාවය/අලාවය 

හවුේ වයාපාරසන ලාවය (සහෝ අලාව) (බදු කාර්යය  ඳහා ෙැලපුේ ිරීමසමන් පසුව) 140             
 

03. අඩු ි රීම 
(i) සපොලිය 

 ලබන්නාසේ නම නය මුදල (රු.) 

නය මුදල ලබා 
ෙැනීසේ 
පරමාර්ථය 

සෙවීම අදාල 
කාලසීමාව 

සෙවන ලද සපොලිය (රු.) 

 151 152 153 154 155 

.1              

.2              

.3              

                                                                                                                                                             උප එකතුව 156          

(ii) වාර්ෂික, බිේකුලී සහෝ රාජ්ය වාෙ 
 ලබන්නාසේ නම සෙවීම කරනු ලබන කාලසීමාව සෙවීසේ දිනය සෙවන ලද මුදල (රු.) 

 157 158 159 160 

.1             

.2             

.3             

උප එකතුව 161          
 

මුඛළු අඩුි රීම (156 + 161) 162          
 

04. දවදිය හැි  ලාවය/අලාවය (140 - 162) 170          
 

05. දව්නත් ආදායම් (දපොපිය සම්වන්ධදයන්ස දේශීය ආදායම් පනදත් 133 (4) (අ) යටදත් ප්රවව්දනී 2.5% ක රඳව්ා ගත් වදු අඩු දනොකරන ලද දපොපිය පමණක්  

ප්රකාශ කරන්න.) 
 සවනත් ආදායේ ප්රවවයන් සෙවන්නාසේ නම  හ ලිපිනය (ඇත්නේ නේ) ආදායම (රු.) 

 171 172 173 

.1            

.2            

.3            

උප එකතුව 174          
 

06. මුඛළු දවදිය හැි  ලාවය සහ දව්නත් ආදායම් (170 + 174) 175          
 ටහන:  170 සකොටුව අලාවය නේ, 175 සකොටුව = 174 සකොටුව 
 

07. දවදිය හැි  ලාවදයන් සහ දව්නත් ආදායමින් අඩු ි රීම් (ඇත්නම්) 175 සකොටුසේ අෙය සහෝ මිලියන 1 න් අඩු අෙය 176          
08. වදු අය කළ හැි  දවදිය හැි  ලාවය (175 - 176) සමම සකොටුසේ අවම මුදල ශුනය අෙයට වඩා අඩු විය සනොහැක 177          
09. හවුල් ව්යාපාර වේද (177× 8%) 180          
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10. දපර දගවීම් සහ වදු වැර සඳහා අඩු ි රීම් 

 

ආර්ථික ස ේවා 
ො ්තු වාරිකය 
සෙවන ලද  
දිනය 

සෙවන ලද ආර්ථික ස ේවා ො ්තු  

(රු.) 

හවුේ වයාපාර 
බද්ද සෙවන ලද 

දිනය 

සෙවන ලද හවුේ වයාපාර බද්ද 

(රු.) 

රඳවාෙත් බද්ද 
සෙවන ලද දිනය 

රඳවා ෙත් බද්ද (රු.) 

 181 182 183 184 185 186 

.1                               

.2                               

.3                               

.4                               

.5                               

  187  188  189 

 එකතුව්          එකතුව්          එකතුව්          
 

දපර දගවීම සහ වදු වැර සඳහා අඩු ි රීම්ව්ල එකතුව් (187 +188+189) 190          
 

11. දගියය යුතු දශේෂය හවුේ වයාපාරය විසින් සෙවන ලද ආර්ථික ස ේවා ො ්තුව සෙවිය යුතු 8% හවුේ වයාපාර බද්දට වඩා වැ න නේ 180 සකොටුසවන් 190 සකොටුසවහි (187+188) 

සෙවන ලද මුළු බදු මුදල අඩුකර සශේෂය 200 සකොටුසවහි ඇතුළත් කරන්න. 
 හවුේ වයාපාරය විසින්  සෙවන ලද ආර්ථික ස ේවා ො ්තුව, 8% හවුේ වයාපාර බද්දට වඩා වැ න වන්සන් නේ, එවිට හවුේ වයාපාර බද්ද අය සනොකරන ලද අතර, 8% හවුේ වයාපර බද්ද    
සෙවූ ආර්ථික ො ්තු වලට වැ නනේ හවුේ වයාපාර බද්ද සෙවිය යුතු වන්සන් ආර්ථික ස ේවා ො ්තුව ්ක්මවන හවුේ වයාපාර බද්සද් අරිරික්තය..  
සියලු බදු බැර පනසත් නිශ්චිතව දක්වා ඇරි සකොන්සද්සි වලට යටත්ව හවුේ වයාපාර බදු බැයායාවට  ාස්ක්ෂව අදාළ හවුේකරුවන් විසින් ්ේලුේ කළ යුතු බැවින් කළින් තක්ස ේරු 
වර්ෂසයන් හවුේ වයාපාරය  ඳහා ්දිරියට සෙනා බදු බැරක් සනොමැරි බව කාරුකවකව  ලකන්න. 
දගියය යුතු මුඛළු වදු (180- 190) 200          

 

12. හවුල්කුවව්න් සඳහා ලැදවන ආදායම් වදු වැර 
පහත වගු 03 හි එක් එක් හවුේකරු  ඳහා එක් සපළිර 

එක් එක් හවුේකරුවන් පිළිබඳ මූලික සතොරතුරු 

 හවුේකරුසේ නම ජ්ා.හැ.අංකය 

හවුේකරුසේ බදු 
සෙවන්නා හඳුනාෙැනීසේ 

අංකය 

ලාව සහෝ 
අලාව සබී සේ 
අනුපාතය(%) 

ප්රාේ න ිණුමේ 

සශේෂය (රු.) 

ජ්ංෙම ිණුමේ සශේෂය 

(රු.) 

 201 202 203 204 205 206 

.1       

.2       

.3       

.4       
 

එක් එක් හවුේකරුවන්  ඳහා සපොළිය, පාරිශ්රමිකය  හ ලාවය හා අලාව සබදාහැීමම 

 වැටුප (රු.) ප්රාේ නය මත සපොළිය (රු.) සවනත් යේ පාරිශ්රමික (රු.) ලාව සහෝ අලාව සකොට  (රු.) 
 207 208 209 210 

.1                                     

.2                                     

.3                                     

.4                                     
 

එක් එක් හවුේකරුවන්   ඳහා ආදායේ බදු බැර  එකතුව 

 ආර්ථික ස ේවා ො ්තු (රු.) හවුේ වයාපාර බද්ද(රු.)  රඳවා ෙැනීසේ බද්ද (රු.)  214 

 211 212 213  (207+208+209+210) 
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