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Form No -Asmt_PIT-002_S 

අවශ්ය කරන  කපලේඛන  කවල කසියළුම කේරොටු කසම්පූර්ණ කකිරීමට කසහ කයම් කපලේඛන යර කිසිවක් කසම්පූර්ණ කකිරීමට කේ ොමැති ක ම් ක

පලේඛන ය කහනහා ක“ ැත” කයනුේවන් සඳහන් කකිරීමට කරාරුණිර කවන් . 

සටහන: 
1* : සමස්ත තක්සසේරු වර්ෂය සඳහාම අදාල වන උපසේඛන 

2* : තක්සසේරු වර්ෂසේ 2019.04.01 සිට 2019.12.31 දක්වා වන පළමු මාස නමය සඳහා පමණක් අදාල වන උපසේඛන 

3* : තක්සසේරු වර්ෂසේ 2020.01.01 සිට 2020.03.31 දක්වා වන සදවන මාස තුන සඳහා පමණක් අදාල වන උපසේඛන 

හවුඛ කවයාලාන කායායම් කබදු කවාර්තාව කසඳහා කව  කපලේඛන 

තක්සසේරු වර්ෂය :  2019/2020 

බදු සෙවන්නා හඳුනාෙැනීසේ අංකය (TIN) 

හවුඛ කවයාලාන කායායම් කබදු කවාර්තාේස කසඳහ  කලදි   ක කහවුඛ කවයාලානේන ක ම 

පලේඛන පලේඛන ේන ක ම 

අනිවාර්ය ක

පලේඛන  ක

සඳහා ක“√” ක
ලකුණ ක

ේයොයන් 

උපසේඛන - 1 හවුේකරුවන් සහ ලාභ සකොටස් පිළිබඳ  විස්තර 

උපසේඛන - 2 අ හවුේ වයාපාර ාදායම සහ අසයෝජන වත්කේ උපලබ්ධිවීම මත ලාභ සබදාහැරීම 

උපසේඛන - 2 ා හවුේ වයාපාරසේ   දහදහස් ාදායේැලැම්ේ සහ ලාභ සහ අවසාන රඳවා ෙැනීසේ බදු 
සෙවීේ සබදාහැරීම 

උපසේඛන - 3 අ හවුේ වයාපාර ාදායම මත රඳවා ෙැනීසේ බදු සෙවීේ සහ ප්රාග්ධන න ලාභ බද්ද සෙවීම 
පිළිබඳ විස්තර  

උපසේඛන - 3 ා රඳවා ෙැනීසේ අනුසයෝජිතයා විසින් 2019.12.31 දක්වා අඩුකරන ලද රඳවා ෙැනීසේ බදු 
පිළිබඳ විස්තර (අවසාන  රඳවා ෙැනීසේ බදු හැර) 

උපසේඛන - 3 ඇ රඳවා ෙැනීසේ අනුසයෝජිතයා විසින් අඩුකරන ලද අත්තිකාරේ ාදායේ බදු පිළිබඳ විස්තර 

උපසේඛන - 3 ඈ රඳවා ෙැනීසේ අනුසයෝජිතයා විසින් අඩු කිරීමට අසපොසහොසත් වූ රඳවා ෙැනීසේ බදු පිළිබඳ 
විස්තර (අවසාන  රඳවා ෙැනීසේ බදු හැර) 

උපසේඛන - 3 ඉ රඳවා ෙැනීසේ අනුසයෝජිතයා විසින් අඩු කිරීමට අසපොසහොසත් වූ අවසාන රඳවා ෙැනීසේ 
බදු සෙවීේ පිළිබඳ  විස්තර  

උපසේඛන - 3 ඊ රඳවා ෙැනීසේ අනුසයෝජිතයා විසින් අඩු සනොකළ යුතු  අවසාන රඳවා ෙැනීසේ බදු සෙවීේ 
පිළිබඳ  විස්තර   

උපසේඛන - 3 උ සෙවීේ (ප්රාග්ධන න ලාභ හැර) 

උපසේඛන - 4 අ අන්තර් කාලීන ෙැලපුේ 

උපසේඛන - 4 ා සෙවිය යුතු බද්ද ෙණනය කිරීම 

උපසේඛන - 4 ඇ බදු බැර 

උපසේඛන - 5 අ හවුේ වයාපාර ාදායේ මත සෙවු බදු (රඳවා ෙැනීසේ බදු, වාරික සෙවීේ සහ ප්රාග්ධන න ලාභ) 

උපසේඛන - 5 ා 
සෙවූ ාර්ථික සසේවා ොස්තු (ESC),  සවනත් ාදායේ මත රඳවා ෙැනීසේ බදු (අවසාන  

රඳවා ෙැනීසේ බදු සනොවන) සහ අත්තිකාරේ ාදායේ බද්ද (AIT)) 

උපසේඛන - 5 ඇ සුදුසුකේ ලබන සෙවීේ 

උපසේඛන - 6 හවුේ වයාපාරසේ අලාභ ෙැල ේ පිළිබඳ විස්තර 

උපසේඛන - 7 හවුේ වයාපාර පිළිබඳ විස්තර 
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පලේඛන  1: හවුඛරරුවන් කසහ කලාභ කේරොටස් කපිළිබඳ කවිස්තන 

හවුඛරරු A B C D 

.1 .2 .3 .4 

හවුඛරරුවන්ේේ ක ම් 201 

බ.ේෙ.හ. කඅංරය 202 

ජා.හැ. කඅංරය 203 

ලාභ කේබදීේම් කඅනුලාතය 204 

 

හවුඛ කවයාලාන කායායම් කබදු කවාර්තාව කසඳහා කව  කපලේඛන 
තක්ේසේරු කවර්ෂය: ක2019/2020 

බදු සෙවන්නා හඳුනාෙැනීසේ අංකය (TIN) 

පලේඛන  2 කඅ ක: හවුඛ වයාලාන කායායම කසහ කාේයෝජ  කවත්රම් කපලලබ්ධිවීම කමත කලාභ ේබයාහැරීම (ප්රාේ   කලාභ) ක[නියහස් ක

ායායම් කසහ කඅවසා  කනඳවා කෙැනීේම් කබදු කේෙවීම් කහැන].  ලහත කවගුේවහි කඑක් කඑක් කහවුඛරරු කසඳහා කඑක් කේලළකි. 1* 

හවුඛරරු හවුඛරරුට කේහෝ කඔහුේේ කරලත්රයාට  ක

වැටුප්/ේසත /ේසේවා කසඳහා කොස්තු 

1* ක 

ප්රාේ  ය/ණය කමත කේලොයය 

1* 
වයාලානේන කිතිදි කායායම 

1* 

205 206 207 ක ක ක ක ක 
රුපියේ  ශත රුපියේ  ශත රුපියේ  ශත

A .1 

B .2 

C .3 

D .4 

එරතුව .5 

හවුඛරරු 

වයාලාන කායායම (205+206+207) 
1* 

ාේයෝජ  කායායම ක
1* 

ේව ත් කායායම් ක
1* 

208 209 210 
රුපියේ  ශත රුපියේ  ශත රුපියේ   ශත

A .1 

B .2 

C .3 

D .4 

එරතුව .5 
සමහි 208.5 සකොටුසවහි එකතුව 4 අ උපසේඛනසේ 253.1 සකොටුවට  

ඇතුළත් කරන්න. 
සමහි 209.5 සකොටුසවහි එකතුව 4 අ 

උපසේඛනසේ 254.1 සකොටුවට  ඇතුළත් 
කරන්න. 

සමහි 210.5 සකොටුසවහි එකතුව 4 අ 
උපසේඛනසේ 255.1 සකොටුවට  ඇතුළත් 

කරන්න. 

හවුඛරරු 

මුළු කහවුඛ කවයාලාන කායායම 

(208+209+210) ක ක1* 

211 
රුපියේ  ශත 

A .1 

B .2 

C .3 

D .4 

එරතුව .5 

හවුඛරරු 
ාේයෝජ  කවත්රම් කපලලබ්ධිවීම කමත කලාභ 

(ප්රාේ   කලාභ) ක ක1* 

212 
රුපියේ  ශත 

A .1 

B .2 

C .3 

D .4 

එරතුව .5 
සමහි 212.5 සකොටුසවහි එකතුව 4 අ උපසේඛනසේ 256.1 සකොටුවට  හා 

වාර්තාසේ 40 සකොටුවට ඇතුළත් කරන්න. 
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පලේඛන  2 ා ක: හවුඛ කවයාලානේන කනියහස් කායායම්/ලැබීම් කසහ කලාභ කසහ කඅවසා  කනඳවා කෙැනීේම් කබදු කේෙවීම් කේබයාහැරීම් 

ේමම කවගුේවහි කඑක් කඑක් කහවුඛරරු කසඳහා කඑක් කේලළකි. 

හවුඛරරු 

නියහස් කායායම් කේබයාහැරීම ක1* අවසා  කනඳවා කෙැනීේම් ක කබදු කේෙවීම් ක කේබයාහැරීම ක ක2* 

අඩු කරළ කේහෝ කේෙවූ කඅවසා  කන.ෙැ.බ. අවසා  කන.ෙැ.බ. කඅඩු කේ ොරළ 

213 214 215 
රුපියේ  ශත රුපියේ  ශත රුපියේ  ශත 

A .1 

B .2 

C .3 

D .4 

එරතුව .5 

පලේඛන   3: හවුඛ කවයාලාන කායායම කමත කේෙව  කලය කබදු 

පලේඛන  3. අ: කහවුඛ කවයාලාන කායායම කමත කන.ෙැ.බ. කේෙවීම් ක(2019.04.01 කසිට ක2019.12.31 කයක්වා) කසහ කප්රාේ   කලාභ බද්ය කේෙවීම ක

පිළිබඳ කවිස්තන 

හවුඛ කවයාලාන කායායම කමත කන.ෙැ.බ. කේෙවීම් ක2* ප්රාේ   කලාභ කමත කේෙවූ කබදු ක1* 

සෙවන ලද දිනය රුපියේ  ප්රමාණය  ශත සෙවන ලද දිනය රුපියේ       ප්රමාණය  ශත 

216 217 218 219 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 එරතුව එරතුව 

සමහි 217.5 සකොටුසවහි එකතුව  වාර්තාසේ  180 සකොටුවට  ඇතුළත් කරන්න. 
සමහි 219.5 සකොටුසවහි එකතුව  4 ඇ උපසේඛනසේ  269 සකොටුවට  ඇතුළත් 

කරන්න. 

පලේඛන  ක3 කා: කනඳවා කෙැනීේම් කඅනුේයෝජිතයා කවිසින් ක2019.12.31 කයක්වා කඅඩු කරන  කලය කනඳවා කෙැනීේම් කබදු කපිළිබඳ කවිස්තන 
(අවසා  කන.ෙැ.බ. ක කහැන) ක2* 
මූලාශ්රයැ 
ාදායේ 
ප්රභවය 

රඳවා ෙැනීසේ  
අනුසයෝජිතයාසග්ධන 
බ.සෙ.හ අංකය 

සහතිකපත් 
අංකය 

සෙවන 
ලද 
දිනය 

ලද ාදායේ ප්රමාණය රඳවා ෙැනීසේ අනුසයෝජිත විසින් 
අඩු කරන ලද රඳවා ෙැනීසේ බද්ද 

220 221 222 223 224 225 
රුපියේ     ශත රුපියේ  ශත 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 එරතුව 

සමහි 225.5 හා 236.5  සකොටුවල එකතුව  05  ා  උපසේඛනසේ  278.5 සකොටුවට  සහ 4 ඇ උපසේඛනසේ 270 සකොටුවට ඇතුළත් කරන්න.  

පලේඛන  ක3 කඇ: කනඳවා කෙැනීේම් කඅනුේයෝජිතයා කවිසින් කඅඩුරන  කලය කඅත්තිරානම් කායායම් කබදු කපිළිබඳ කවිස්තන 

මූලාශ්රයැ 
ාදායේ 
ප්රභවය 

රඳවා ෙැනීසේ 
අනුසයෝජිතයාසග්ධන 
බ.සෙ.හ. අංකය 

සහතිකපත් 
අංකය 

සෙවන 
ලද 
දිනය 

ලද ාදායේ ප්රමාණය රඳවා ෙැනීසේ අනුසයෝජිතයා අඩු 
කරන ලද  අත්තිකාරේ ාදායේ  

බද්ද 
226 227 228 229 230 231 

රුපියේ     ශත රුපියේ  ශත 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 එරතුව 

සමහි 231.5  සකොටුසවහි එකතුව  4 ඇ උපසේඛනසේ 270 සකොටුවට ඇතුළත් කරන්න. 
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පලේඛන  3 ඈ: නඳවා කෙැනීේම් කඅනුේයෝජිතයා කවිසින් කඅඩු කකිරීමට කඅේලොේහොසත් කවූ ක කනඳවා කෙැනීේම් කබදු කපිළිබඳ කවිස්තන ක 

(අවසා  ක කන.ෙැ.බ. ක කහැන) ක2* 

ලද දිනය ලද ාදායේ ප්රමාණය 
රඳවා ෙැනීසේ බද්දට 

යටත්වන්නා සෙවිය යුතු  රඳවා 
ෙැනීසේ බද්ද 

සෙවන ලද 
දිනය 

රඳවා ෙැනීසේ බද්දට යටත්වන්නා 
සෙවන ලද රඳවා ෙැනීසේ බද්ද 

232 233 234 235 236 
රුපියේ     ශත රුපියේ     ශත රුපියේ     ශත 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 එරතුව 

සමහි 225.5 හා 236.5 සකොටුවල එකතුව  05  ා  උපසේඛනසේ  278.5 සකොටුවට  සහ 4 ඇ උපසේඛනසේ 270 සකොටුවට ඇතුළත් කරන්න. 

පලේඛන  3 ි: කනඳවා කෙැනීේම් කඅනුේයෝජිතයා කවිසින් කඅඩු කකිරීමට කඅේලොේහොසත් කවූ කඅවසා  කනඳවා කෙැනීේම් කබදු කේෙවීම් කපිළිබඳ කවිස්තන ක ක ක ක ක ක ක ක ක

2* 

ලද දිනය ලද ාදායේ ප්රමාණය 
රඳවා ෙැනීසේ බද්දට  

යටත්වන්නා විසින් සෙවිය යුතු 
රඳවා ෙැනීසේ බද්ද 

සෙවන ලද 
දිනය 

රඳවා ෙැනීසේ බද්දට යටත්වන්නා 
සෙවන ලද රඳවා ෙැනීසේ බද්ද 

237 238 239 240 241 
රුපියේ     ශත රුපියේ     ශත රුපියේ     ශත 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 එරතුව 

පලේඛන  3 ඊ: නඳවා කෙැනීේම් කඅනුේයෝජිතයා කවිසින් කඅඩු කේ ොරළ කයුතු කඅවසා  කනඳවා කෙැනීේම් ක කබදු කේෙවීම් කපිළිබඳ කවිස්තන ක ක2* 

අදායම ලද 
දිනය 

ලද ාදායේ ප්රමාණය රඳවා ෙැනීසේ බද්දට 
යටත්වන්නා විසින් සෙවිය යුතු 

රඳවා ෙැනීසේ බද්ද 

සෙවන ලද 
දිනය 

රඳවා ෙැනීසේ බද්දට 
යටත්වන්නා සෙවන ලද රඳවා 

ෙැනීසේ බද්ද 
242 243 244 245 246 

රුපියේ  ශත රුපියේ     ශත රුපියේ    ශත 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 එරතුව 

පලේඛන  3 ප : ේෙවීම් ක(ප්රාේ   කලාභ කහැන) ක3* 

සෙවන ලද දිනය සෙවූ ප්රමාණය 

.1 .2 

පළමු වාරිකය 247 D D / M M / Y Y Y Y 

සදවන වාරිකය 248 D D / M M / Y Y Y Y 

තුන්වන වාරිකය 249 D D / M M / Y Y Y Y 

හතරවන වාරිකය 250 D D / M M / Y Y Y Y 

අවසාන සෙවීම 251 D D / M M / Y Y Y Y 

සෙවීේ වල එකතුව 252 

සමහි 252.2 සකොටුසවහි එකතුව  4 ඇ උපසේඛනසේ 271 සකොටුවට ඇතුළත් කරන්න. 
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පලේඛන  4:  කබදු කඅය කරළහැකි කායායම, කබදු කබැඳියාව කසහ කබදු කබැන කෙණ ය කකිරීම 

පලේඛන  4 අ: අන්තර් කරාලී  කෙැලපුම් 

විස්තනය 
එරතුව 

ලළමු කරාලසීමාව 

(2019.04.01-2019.12.31) 

ේයව  කරාලසීමාව 

 (2020.01.01-2020.03.31) 

රුපියේ  ශත රුපියේ  ශත රුපියේ  ශත 

.1 .2 .3 

වයාලාන කායායම 253 

ාේයෝජ  කායායම 254 

ේව ත් කායායම් 255 

ාේයෝජ  කවත්රම් ක

පලලබ්ධිවීම කමත කලාභ 
256  ක 

තක්ේසේරු කව  ායායම 257 

සුදුසුරම් කලබ  කේෙවීම් 
05 ඇ උපසේඛනසේ 281.5 

සකොටුසේ එකතුව) 

258 

බදු කඅයව  ායායම 259 

** සමහි  253.3, 254.3, 255.3 (සදවන කාලසීමාව) සහ 256.1සකොටුවල අෙයන් වාර්තාසේ  10, 20,30 සහ  40 යන සකොටුවලට පිළිසවලින් ඇතුළත් කරන්න. 

*** සමහි 257.2 සකොටුසේ මුළු එකතුව වාර්තාසේ 150 සකොටුවට ඇතුළත් කරන්න.  

පලේඛන  4 කා : ේෙවිය කයුතු කබද්ය කෙණ ය කකිරීම 

හවුේ වයාපාරසේ බ  අයවන ාදායම * 260 

හවුේ වයාපාරසේ  
ාදායම 

ාදායම.1 අනුලාතය රුපියේ  බද්ය ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක කශත 

.1 .2 .3 

පළමු 261 0% 

ඉතිරිය 262 6% 

හවුඛ කවයාලාන කායායම ක

මත කමුළු කබද්ය 
263 

සමහි 263.3  සකොටුසවහි එකතුව  වාර්තාසේ  80 සකොටුවට ඇතුළත් කරන්න. 

ාේයෝජ  කවත්රම් ක

පලලබ්ධිවීේම් කමුළු කලාභ 

මත කබද්ය ක(ප්රාේ   කලාභ) 

264 10% 

සමහි 264.3 සකොටුසවහි එකතුව  වාර්තාසේ  90 සකොටුවට ඇතුළත් කරන්න. 
*හවුේ වයාපාර ාදායසමහි අසයෝජන වත්කේ උපලබ්ධිවීසේ ලාභ  ඇතුළත් සනොවිය යුතුය.  

** හවුේ වයාපාරයට ාර්ථික සසේවා ොස්තු සහ රඳවා ෙැනීසේ බදු බැර අඩු කිරීමට හැකි වන්සන් එම බදු බැර හවුේකරුවන් අතර 2019.12.31 දින වන විට සබදාහැර 
සනොමැති අවස්ථාවකය. එසසේ සබදාහැර සනොමැති නේ, 277.5 සකොටුසේ අෙය 266 සකොටුවටද, 225.5 සහ 236.5 සකොටුවල එකතුව 270 සකොටුවටද ඇතුළත් කරන්න. 
සබදාහැරීසමන් පසු තවදුරටත් ඉතිරි සකොටසක් සේ නේ එය 266 සකොටුවට සහෝ 270 සකොටුවට පිළිසවලින් ඇතුළත් කරන්න. 

පලේඛන  4 ඇ : බදු කබැන 

 රුපියේ  ශත 

විසද්ශ බදු බැර 265 

ාර්ථික සසේවා ොස්තු ** 266 

ාලසු කේෙවිය කේ ොහැකි කබැන කවල කඑරතුව             (265+266සකොටුවල එකතුව) 267 

සප්රේෂණ මත සෙවූ බද්ද 268 

අසයෝජන වත්කේ උපලබ්ධිවීසේ ලාභ මත සෙවු බද්ද 269 

රඳවා ෙැනීසේ බද්ද ** 270 

සෙවීේ 271 

ාලසු කේෙවිය කහැකි කබැන               (268 සිට 271 දක්වා සකොටුවල එකතුව) 272 

මුළු බදු බැර (267 +273) 
සමහි 273 සකොටුසවහි එකතුව  වාර්තාසේ 110 සකොටුවට ඇතුළත් කරන්න

273 
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පලේඛන   5: හවුඛරරුවන් කඅතන කබදු කබැන කේබයාහැරීම 

පලේඛන   5 අ: හවුඛ කවයාලාන කායායම් කමත කේෙවූ කබදු ක(නඳවා කෙැනීේම් කබදු, කවාදිර කේෙවීම් කසහ කප්රාේ   කලාභ) 

හවුඛරරු 

හවුඛ කවයාලාන කායායම් ක කමත කනඳවා ක

ෙැනීේම් ක කබදු 

(31.12.2019 කයක්වා) ක2* 

වාදිර කේෙවීම් 

(01.01.2020 සිට 31.03.2020) ක3* 

ප්රේ   කලාභ කබද්ය 

1* 

274 275 276 
රුපියේ  ශත රුපියේ  ශත රුපියේ  ශත 

A .1 

B .2 

C .3 

D .4 

එරතුව .5 
සමහි 274.5 සකොටුසේ අෙය 217.5 සකොටුසේ 

අෙයට සමාන විය යුතුය.  
සමහි 275.5 සකොටුසේ අෙය 252.5 සකොටුසේ අෙයට 

සමාන විය යුතුය. 
සමහි 276.5 සකොටුසේ අෙය 219.5 සකොටුසේ 

අෙයට සමාන විය යුතුය. 

පලේඛන   5 ා ක:  කේෙවූ කාර්ථිර කේසේවා කොස්තු (ESC),  කේව ත් කායායම් කමත කන.ෙැ.බ. කසහ අත්තිරානම් කායායම් කබද්ය (AIT) 

හවුඛරරු 

ාර්ථිර කේසේවා කොස්තු  ක2* 
ේව ත් කායායම් කමත කන.ෙැ.බ 

(අවසා  කන.ෙැ.බ කහැන) ක1* 
අත්තිරානම් කායායම් කබද්ය (AIT) 

277 278 279 
රුපියේ  ශත රුපියේ  ශත රුපියේ  ශත 

A .1 

B .2 

C .3 

D .4 

එරතුව .5 
සමහි 278.5 සකොටුසේ අෙය 225.5 සහ 236.5 

සකොටුවල එකතුවට සමාන විය යුතුය. 
සමහි 279.5 සකොටුසේ අෙය 231.5 සකොටුසේ 

අෙයට සමාන විය යුතුය. 

පලේඛන   5 ඇ:  කසුදුසුරම් කලබ  කේෙවීම් 

හවුඛරරු 

සුදුසුරම් කලබ  කේෙවීම් 
(31.12.2019 කයක්වා) ක2* 

සුදුසුරම් කලබ  කේෙවීම්  
(01.01.2020 සිට 31.03.2020 කයක්වා) ක3* 

මුඵ කසුදුසුරම් කලබ  කේෙවීම් ක ක1* 

280 281 282 
රුපියේ  ශත රුපියේ  ශත රුපිෙයේ  ශත 

A .1 

B .2 

C .3 

D .4 

එරතුව .5 
සමහි 281.5 සකොටුසවහි එකතුව 4 අ උපසේඛනසේ 

258.3 සකොටුවට  ඇතුළත් කරන්න. 

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



06.08.2 018 

 

7 
 

 
 සකොටුව 01.04.2019 ක   ට ක             31.03.2020 ක   ට                

රුපියේ                                                            ශත රුපියේ                                                                   ශත 

.1 .2 

සවළඳ සතොෙය 295                         

අමුද්රවය සතොෙය  296                         

සනොදහමි සතොෙය 297                         

අයවිය යුතු සවළඳ ණය 298                         

හවුේකරුවන්සෙන් ලැබිය 
යුතු මුදේ  

299                         

සෙවිය යුතු සවළඳ ණය 300                         

හවුේකරුවන්ට සෙවිය යුතු  301                         

 

ප්රරාශ්රයාේේ කසම්පූර්ණ ක ම 
                       

                       

ප්රරාශ්රයාේේ කඅත්ස   
  

   ය D D / M M / Y Y Y Y 
 

 

පලේඛන    6:  කහවුඛ කවයාලානේන කඅලාභ කෙැලම්ම් කපිළිබඳ කවිස්තන ක1* 

 

 තක්ේසේරු ක

වර්ෂය 

අලාභ  (රු.) 2019/2020 කතක්ේසේරු කවර්ෂේයන් කඅඩුරළ කහැකි කඅලාභය 

 
වයාලාන කායායම 

(රු.) 

ාේයෝජ  ක

ායායම 

(රු.) 

ප්රේ   කලාභ ක

බද්ය (රු.) 

නියහස් ක

ායායම් ක

(රු.) 

මුළු කඅඩුකිරීම් 

(රු.)  

  .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 

වයාපාර අලාභ 283 2019/2020       

ාසයෝජන අලාභ 
284 2019/2020       

දහදහස් ාදායසේ  
අලාභ 

285 2019/2020       

ඉදිරියට සෙන යන   
අලාභ 

286        

පලේඛන  ක7:    හවුඛ කවයාලාන කපිළිබඳ කවිස්තන ක ක1* රුපියේ                                                     ශත 

වයාපාර පිරිවැටුම - බද්දට යටත් 287             

වයාපාර පිරිවැටුම - දහදහස්  288             

මුළු පිරිවැටුම (287+288) 289             

පරිපාලන සහ ායතන වියදේ 290             

විකිනීසේ හා සබදාහැරීසේ වියදේ 291             

මූලය වියදේ 292             

සවනත් වියදේ 293             

ශුද්  ලාභයැවිස්තීරණ ාදායම 294             
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