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වාසික
නිර්වාසික

ආදායම් බදු වාර්තාව - හවුල් වයාපාර
තක්සේරු වර්ෂය : 2020/2021
බදු ගෙවන්නා හදුනාෙැනීගේ අංකය

(TIN)

දර්
ශය

ලිපිනය

නිකුත් කළ දිනය

නියමිත දිනය :

:

වාර්තාව හා උපසල්ඛන සම්ුර්ණ කිරීමට සපර ලබා දී ඇති උපසදේ මාලාසේ, දී ඇති උපසදේ අනුගමනය කරන්න.

01 වැනි ගකාටස

රු.

අ ගකාටස –බදු බැඳියාවට යටත් ආදායම

වයාපාර ආදායම
(සකාටුව 208.5 උපසල්ඛනය 2 අ)
ආයයෝජන ආදායම (ආයයෝජන වත්කම් උපලබ්ධිවීම මගින් වන ලැබීම්
හැර)
( සකාටුව 209.5 උපසල්ඛනය 2 අ )
සවනත් ආදායම්
( සකාටුව 210.5 උපසල්ඛනය 2 අ )
ආසයෝජන වත්කම් උපලබ්ධිවීම මගින් වන ලැබීම්
( සකාටුව

212.5

තක්ගේරු කළ හැකි ආදායම
ආ ගකාටස

30

2අ)

40

(10+20+30+40)

50

උපසල්ඛනය

( සකාටුව 241.5

උපසල්ඛනය

බදු අය කළ හැකි ආදායම

5ආ)

(50-60)

60
70

– ගෙවිය යුතු බද්ද ෙණනය කිරීම

ආ

බදු අය කළ හැකි හවුල් වයාපාර ආදායම මත බදද
( සකාටුව 232.3 උපසල්ඛනය 4 අ )
ආසයෝජන වත්කම් උපලබ්ධිවීම මගින් වන ලැබීම් මත බදද
( සකාටුව 233.3 උපසල්ඛනය 4 අ )
ගෙවිය යුතු මුළු බද්ද
අඩු කළා : බදු බැර

ගෙවිය යුතු ගේෂ බද්ද
ඈ ගකාටස

20

– තක්ගේරු කළ හැකි ආදායගමන් අඩු කිරීේ

සුදුසුකම් ලබන සගවීම්
ඇ ගකාටස

10

(80+90)

80
90

100

( සකාටුව 238 උපසල්ඛනය 4 ආ) 110
( 100>110 නම්, එවිට 100 – 110) 120

- නිදහේ කළ ආදායම

නිදහේ කළ මුළු ආදායම

( සකාටුව 213.5 උපසල්ඛන 2 ආ ) 130

ශත

02 වැනි ගකාටස
වාර්තාව ගහෝ වාර්තාගේ ගකාටසක් අනුමත ෙණකාධිකාරිවරගයකු ගහෝ ගවනත් යේ තැනැත්ගතකු විසින්
සකේ කගේද?
ඔේ
නැත
පිළිතුර “ඔේ” නේ
“අ” ගකාටස සේුර්ණ කර, එවැනි
සහතිකය/සහතික වාර්තාව සමඟ අමුණන්න.

යේ තැනැත්ගතකු විසින් නිකුත් කරන ලද

අ - ගකාටස : අනුමත ෙණකාධිකාරිවරයා ගහෝ ගවනත් යේ තැනැත්තාගේ ගතාරතුරු
නම

තනතුර
ජංගම

දර්
ශය

දුරකතන අංකය
විදුත් තැපෑල

සහතිකය නිකුත් කල දිනය

D D

M M

Y Y Y Y

* එක් අසයකුට වඩා සම්බන්ධ වුසේ නම් සතාරතුරු සවනම පත්රිකාවක සනහන් කර වාර්තාවට අමුණන්න.

ආ - ගකාටස: බදු ගෙවන්නාගේ ප්රකායය

ගමම ආදායේ බදු වාර්තගේ සපයා ඇති ගතාරතුරු මාගේ දැනීගේ හා විේවාසගේ පරිදි සතය, නිවැරදි හා සේුර්ණ
බව ප්රකාය කරමි. වැරදි ගහෝ සාවදය ප්රකාය සැකසීම ගහෝ සාවදය ගතාරතුරු ලබාීමම දඩුවේ ලැියය හැකි වරදක්
බව දනිමි.
ප්රකායකයාගේ සේුර්ණ නම

තනතුර

දුරකතන අංකය

ජංගම

විදුත් තැපෑල
අත්සන

ආ

ජාතික හැඳුනුේපත්
අංකය/විගද්ය ෙමන් බලපත්
අංකය
දිනය









නිල මුද්රාව

D D M M Y Y Y Y

2017 අංක 24 දරන සදශීය ආදායම් පනසත් 126 වන වගන්තිය යටසත් සදශීය ආදායම් සකාමසාරිේ ජනරාල්වරයා විසින් නිශ්චිතව
දක්වනු ලබන ආදායම් බදු වාර්තාව.
2021 මාර්තු 31 වන දිසනන් අවසන් වන තක්සේරු වර්ෂය සනහා ආදායම සහ සවනත් සතාරතුරු ප්රකා කරන්න.
මුලය ප්රකා යන්, බදු ආගණනය සහ ාාරදීමට අව ය සවනත් ලියකියවිලි අමුණන්න.
නිසි පරිදි සම්ුර්ණ කරන ලද ආදායම් වාර්තාව අමුණා ඇති ලිපි සල්ඛනද සමඟ 2021 සනාවැම්බර් 30 දින සහෝ එදිනට සපර සදශීය
ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුව සවත ාාර සදන්න.
වාර්තාව ාාර සනාසදන සහෝ සාවදය වාර්තාවක් ාාරසදන නනමම ුදගලයකු මත දඩ පැනසවන බව හා නියිතත දිනට බදු සනාසගවීම
මත දඩ සහ සපාළි එකතු වන බවත් සලකන්න.
ඉහත 02 සකාටසේ 1 අයිතමය සනහා “ඔේ“ සලස සනහන් කසේ නම්, අනුමත ගණකාිකාරිවරයා සහෝ සවනත් යම් තැනැත්තා විසින්, ඔහු
සම්බන්ධ වු ප්රමාණය, ඔහු විසින් පරික්ෂා කරන ලද සල්ඛන සහ පදනම් කරගත් සතාරතුරු දක්විතන් නිකුත් කරන ලද සහතිකයසසහතික
අමුණන්න. එම සහතිකයසසහතික බදු වාර්තාසේ අතයාව ය සකාටසක් සලස සැලසක්..

