
 

 

  
 
 

 

 

 
 

උපලේඛන  01: හවුේකරුවන් පිළිබඳ ල ොරතුරු 

හවුේකරු A B C D 

 .1 .2 .3 .4 

හවුේකරුලේ නම් 201     

බ.ලෙ.හැ අංකය 202     

ජා.හැ.අංකය 203     

ලාභ ලබදීලම් අනුපා ය 204     
 

 
 

 

  

 

හවුේ වයාපාර ායායම් ර කානනය  සයහා වන උපලේඛන 
 ක්ලසේරු වර්ෂය: 2018/2019 

 

බදු ලෙවන්නා හඳුනාෙැනිලම් අංකය (TIN)  
  

උපලේඛන 02 (අ): හවුේ වයාපාර ායායස සහ නියහස  කල මුයේ ර සාණ ලබයාහැරීස (ර ාේ න ලාභ සහ අවසාන රඳවාෙැමේලම්         

ලෙවීම් හැර)  එක් එක් හවුේකරු සඳහා  පහ  වගුලවහි  එක් ලපලක් භාවි ා කරන්න. 

හවුේකරු 
හවුේකරුට ලහෝ ඔහුලේ කලත්ර යාට  

වැටුප්/ලේ න/ලසේවා සඳහා ලෙවීම්  
ර ාේ නය/ණය ස  ලපොලිය 

 

වයාපාරලඉ ිරි ආ ායායස 

205 206 207 
රුපියේ න  රුපියේ න  රුපියේ න  

A .1                                     

B .2                                     

C .3                                     

D .4                                     

එකතුව .5                                     

හවුේකරු 
වයාපාර ායායස (205+206+207) ාලයෝජන ායායස 

 

ලවනත් ායායම් 

208 209 210 
රුපියේ න  රුපියේ න  රුපියේ න  

A .1                                      

B .2                                     

C .3                                     

D .4                                     

එක

තුව 

.5                                     

ලසහි 208 වන තීරුලවහි එකතුව ෙැලපීලසන් පසුව  ර කානනලඉ 10 

වන ලකොටුවට  ඇතුළත් කරන්න.(උපලයස  සාලාව බලන්න) 
ලසහි 209 වන  තීරුලවහි  එකතුව  ර කානනලඉ  

20 වන ලකොටුවට  ඇතුළත් කරන්න. 
ලසහි 210 වන  තීරුලවහි  එකතුව  ර කානනලඉ  

30 වන ලකොටුවට  ඇතුළත් කරන්න. 

හවුේකරු 

මුළු හවුේ වයාපාර ායායස  

(208+209+210) 

211 
රුපියේ න  

A .1             

B .2             

C .3             

D .4             

එකතුව .5             
ලසහි 211 වන  තීරුලවහි  එකතුව  ර කානනලඉ  40 වන ලකොටුවට  ඇතුළත් කරන්න. 

හවුේකරු 

නියහස  කළ මුයේ ර සාණ ලබයාහැරීස 

212 
රුපියේ න  

A .1             

B .2             

C .3             

D .4             

එකතුව .5             

 



 
 

 

 

 

 

 

උපලේඛන 02 (ා) : හවුේ වයාපාරලඉ ර ාේ න ලාභ සහ අවසාන රඳවාෙැමේලම් ලෙවීම් ලබයාහැරීස 

එක් එක් හවුේකරු සඳහා  පහ  වගුලවහි  එක් ලපලක් භාවි ා කරන්න. 

හවුේකරු 

අලයෝඡන වත්කම් උපලබ්ධිවීස ස  

ලාභ (ර ාේ න ලාභ) 

අවසාන රඳවාෙැමේලම්  ලෙවීම් ලබයාහැරීස 

බදු අඩු කළ අවසාන රඳවාෙැමේලම් 

ලෙවීම් 

බදු අඩු ලනොකළ රඳවාෙැමේලම්  

ලෙවීම් 

213 214 215 
රුපියේ න  රුපියේ න  රුපියේ න  

A .1                                     
B .2                                     

C .3                                     

D .4                                     

එකතුව .5                                     

උපලේඛන  03: හවුේ වයාපාර ායායස ස  ලෙවන ලය බදය  
 

උපලේඛන 03 (අ): ලෙවීම් පිළිබඳ විස  ර (හවුේ වයාපාර ස  ලෙවු රඳවාෙැමේලම් බදය සහ ර ාේ න ලාභ ස  බදය) 

හවුේ වයාපාර  ායායස ස  ලෙවූ රඳවාෙැමේලම් බදය ලෙවූ ර ාේ න ලාභ ස  බදය 

ලෙවන ලය දිනය ර සාණය                ලෙවන ලය දිනය ර සාණය      
රුපියේ න  රුපියේ න  

216 217 218 219 

.1                           

.2                           

.3                           

.4                           

.5 එකතුව                          

ලසහි 217 වන  තීරුලවහි  එකතුව  ර කානනලඉ  60 වන ලකොටුවට  ඇතුළත් කරන්න. 
ලසහි 219 වන  තීරුලවහි  එකතුව ර කානනලඉ  130 වන ලකොටුවට  ඇතුළත් 

කරන්න. 

උපලේඛන 03 (ා): රඳවාෙැමේලම් බදු අනුලයෝජි යා විසින් අඩුකරන ලය රඳවාෙැමේලම් බදු පිළිබඳ විස  ර (අවසාන ර.ෙැ.බ හැර) 

මූලාශ්ර ය/ 

ායායම් ර භවය  

ර.ෙැ.බ.අනුලයෝ

ජි යා ලේ 

බ.ලෙ.හැ අංකය  

සහරිකපත් 

අංකය 
ලෙවන 

ලය දිනය 
ලය ායායම් ර සාණය 

රඳවාෙැමේලම් බදු අනුලයෝජි යා විසින් 

ලෙවන ලය රඳවාෙැමේලම් බදය 

220 221 222 223 224 225 

    රුපියේ න  රුපියේ න  

.1                             

.2                             

.3                             

.4                             

.5 එකතුව                            

උපලේඛන   03 (ඇ): රඳවාෙැමේලම් අනුලයෝජි යා විසින් අඩු ලනොකළ රඳවාෙැමේලම් බදු පිළිබඳ විස  ර (අවසාන ර.ෙැ.බ හැර) 

ලය දිනය ලය ායායම් ර සාණය 
ලෙවන ලය ර.ෙැ.බදය 

(රඳවාෙැමේලම් බදයට යටත් වන්නා) 

ලෙවන ලය 

දිනය 

රඳවාෙැමේලම් බදයට යටත් වන්නා 

ලෙවන ලය රඳවාෙැමේලම් බදය 

226 227 228 229 230 

 රුපියේ න  රුපියේ න   රුපියේ න  

.1                                    

.2                                    

.3                                    

.4                                    

.5 එකතුව                                   
(225  වන ලකොටුලවහි එකතුව  ) + (230 වන ලකොටුලවහි එකතුව  )  උපලේඛන 04 අ හි 243 වන ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න    



 

 

 

 

 

 

උපලේඛන   03 (ඈ):  රඳවාෙැමේලම් අනුලයෝජි යා විසින් රඳවාෙැමේලම් බදු අඩු කිරීසට අලපොලහොසත්  වූ අවසානාත්සක  

රඳවාෙැමේලම් ලෙවීම් 

ලය දිනය ලය ායායම් ර සාණය 

රඳවාෙැමේලම් බදයට යටත් වන්නා 

විසින් ලෙවිය යුතු රඳවාෙැමේලම් 

බදය 

ලෙවන ලය 

දිනය 

රඳවාෙැමේලම් බදයට යටත් වන්නා ලෙවු 

රඳවාෙැමේලම් බදය 

231 232 233 234 235 

 රුපියේ න  රුපියේ න   රුපියේ න  

.1                                    

.2                                    

.3                                    

.4                                    

.5 එකතුව                                   

උපලේඛන   03 (ි): රඳවාෙැමේලම් බදු අනුලයෝජි යා විසින්  රඳවාෙැමේසට යටත් ලනොවන අවසාන රඳවාෙැමේලම් ලෙවීම් පිළිබඳ 

විස  ර  

අයායස ලය 

දිනය 
ලය ායායම් ර සාණය 

රඳවාෙැමේලම් බදයට යටත් වන්නා 

විසින් ලෙවිය යුතු රඳවාෙැමේලම් 

බදය 

ලෙවන ලය 

දිනය 

රඳවාෙැමේලම් බදයට යටත් වන්නා ලෙවු 

රඳවාෙැමේලම් බදය 

236 237 238 239 240 

 රුපියේ න  රුපියේ න   රුපියේ න  

.1                                    

.2                                    

.3                                    

.4                                    

.5 එකතුව                                   
233 සහ 238 වන ලකොටුලවහි එකතුව  ර කානනලඉ 80 වන ලකොටුවට ය  235 සහ 240 වන ලකොටුලවහි එකතුව  ර කානනලඉ 90 වන ලකොටුවට ඇතුළත් කරන්න 

උපලේඛන   04 (අ):   බදු බැර ලබයාහැරීස 

හවුේකරු 

ා.ලසේ.ො හවුේ වයාපාර ායායස ස  ර.ෙැ.බ   
ලවනත් ලෙවීම් ස  ර.ෙැ.බ 

(225+230) 

241 242 243 
රුපියේ න  රුපියේ න  රුපියේ න  

A .1                                     

B .2                                     

C .3                                     

D .4                                     

එකතුව .5                                     

උපලේඛන  04 (ා):    ර ාේ න ලාභ ස  බදය/අවසාන රඳවාෙැමේලම් බදය සහ සුදුසුකම් ලබන ලෙවීම්  ලබයාහැරීස 

හවුේකරු   

ලෙවූ ර ාේ න ලාභ ස  බදය  අවසාන රඳවාෙැමේලම් බදය  සුදුසුකම් ලබන ලෙවීම් 

244 245 246 
රුපියේ න  රුපියේ න  රුපියේ න  

A .1                                     

B .2                                     

C .3                                     

D .4                                     

එකතුව .5                                     



 

 
ලකොටුව 

  31.03.2018 දිනට ලනේෂය             31.03.2019 දිනට ලනේෂය                 
රුපියේ න  රුපියේ න  

A B 

ලවළඳ ල ොෙය 255                         

අමුද්රොවය ල ොෙය  256                         

ලනොනිමි ල ොෙය 257                         

අයවිය යුතු ලවළඳ ණය 258                         

ාශ්රි   පාර්නවයන්ලෙන් 

ලැබිය යුතු මුයේ  

259                         

ලෙවිය යුතු ලවළඳ ණය 260                         

ාශ්රි   පාර්නවයන්ට ලෙවිය 

යුතු මුයේ 

261                         

 

 

ලසස ර කානනලඉ සපයා ඇරි ල ොරතුරු සාලේ යැමේලම්  හා වින වාසය ප ආදි සකසා ඇරි බවත්, නිවැරදි හා සම්පූර්ණ බවත් 

ර කාන කරමි.  ර කානනලඉ අයාළ සාවයය ලහෝ වයාජ ර කානයක් කිරීස ලහෝ වයාජ ල ොරතුරු ලබා දීස වරයක් බව සස යනිමි. 
 

ර කානකයාලේ සම්පූර්ණ නස 
                        

                        

                         
දුරකථන අංකය           ජංෙස           

                      
වියු ත්  ැපෑල                      

                      

ර කානකයාලේ අත්සන 
 

 

දිනය: D D / M M / Y Y Y Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

උපලේඛන 05:    හවුේ වයාපාරය පිළිබඳ විස  ර 
 

රුපියේ 

 

න  

වයාපාර පි ආවැටුස - බදයට යටත් 247             

වයාපාර පි ආවැටුස - බදයට යටත් ලනොවන 248 
            

මුළු පි ආවැටුස (247+ 248) 249 
            

ප ආපාලන සහ ාය නික වියයම් 250             

විකිමේලම් හා ලබයාහැරීලම් වියයම් 251 
            

මූලය වියයම් 252             

ලවනත් වියයම් 253 
            

ශුද  ලාභය/විස තීරණ ායායස 254             

 

නිල මුද්රොාව 


