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තක්ස ේරු වර්ෂය 2016 / 2017 
 

        

බදු සෙවන්නා හැඳින්වීසේ අංකය ( බ.සෙ.හැ.)  
               ලිපිනය 

  නිකුත් කළ දිනය: 

 
ලැබිය යුතු දිනය  

    
 

2006 අංක 10 දරන සේශීය ආදායේ පනසත් 120 වන වෙන්තිය යටසත් ස ේවා සයෝජකයාසේ වාර්ෂික ප්රකාශය. 
 

ආයතනයේ සියලු ය ේවා ගණයන්  ඳහා එක් ඒකාබද්ධ ප්රකාශයක් පමණක් ඉදිරිපත් කළයුතු ය. 
 

ඔබ විසින් යමම ආකෘති පත්රය ුරවවා 2017 අප්රියය   30 දින යහෝ ඊට යපව යහෝය ේවා යයෝජකයා යවයළඳාම, වයාපාවය, 
වෘත්තිය යහෝ රැකියාව කවයගනයාම හමාව කව ඇති අව ්ථාවක දී;එය ේ හමාව කිරීම සිදුවී ඇති ඉක්බිතිව එළයෙන 
මා යේ අව ාන දින යහෝ ඊට යපව ප්රධාන කාර්යාලයේ  මධයම ප්රය නන කළමණාකවණ අංශයට අංශයට ආපසු 
භාවදිය යුතු යේ. 

    
 ංයක්ත අංකය (වයාපාව  ්වභාවය යවන ් වී ඇති නම් පමණක්   කරුණාකව  යමය  ඳහන් 
කවන්න)       

I වැනි සකොට  
 

වාර්ෂික දළ පාරිශ්රමිකක පරා ය   

(රු.) 
ස ේවක 

 ංඛ්යාව 
 ම ්ත දළ පාරිශ්රමිකකය  

(රු.) 
බදු අඩුකිරීේ  

(රු.) 
  

  
         

 

(0-750,000) බදු අඩු සනොකළ A                

0 - 750,000 i 
 

                       

750,001 - 1,250 ,000 ii 
 

                       

1,250,001 - 1,750,000 iii                        

1,750,001 - 2,250 ,000  iv 
 

                       

     2,250,000 ට වැඩි v 
 

                       

එකතුව (I සිට v දක්වා) B                     

                      

117  හ 117 (අ) වෙන්ති යට සත් ස ේවකයින් C                      

                      

එකතුව (A+B+C) D                     

Form No. - Asmt_PAYE_001_S 

කාර්යාලීය ප්රයයෝජනය  ඳහා 

DLN  
දිනය  

 

ආ
දර්
ශය



II වැනි සකොට  

 
II(අ)වැනි සකොට - 

තක්ස ේරු වර්ෂය 

2016/2017 

නිදහ ් පාරිශ්රමිකකය 

(ෙමන් වියදම 
ආදිය) 
(රු.) 

තක්ස ේරු වර්ෂය තුල 

කරන ලද 

සේෂණය 

(දණ්ඩන හැර) 
(රු.) 

රු.750,000 ට අඩු නමුත් උ.වි.සෙ. 
 ඳහා යටත් දළ පාරිශ්රමිකකය රු.750,000 ටවැඩි දළ පාරිශ්රමිකකය 

117 හා 117 (අ) වෙන්ති යටසත් 

අඩුකරන ලද බේද 

(10% සහෝ 16% කට අඩු කරන ලද 
බේද) 

114, 117  හ 117 (අ) වෙන්ති යටසත් 

අඩු කරන බේද 

මුළු දළ පාරිශ්රමිකකය 

(රු.) 

අඩු කරන ලද 

බේද 

(රු.) 

මුළු දළ 

පාරිශ්රමිකකය 

(රු.) 

අඩු කරන ලද 

බේද 

(රු.) 

මුළු දළ 

පාරිශ්රමිකකය (රු.) 

අඩු කරන ලද 

බේද 

(රු.) 

මුළු දළ 

පාරිශ්රමිකකය 

(රු.) 

අඩු කරන ලද 

බේද 

(රු.) 
A B C D E F G H=(B+D+F) I= (C+E+G) J 

2016 අප්රිසය්                   
2016 මැයි                   

2016 ජුනි                   

2016 ජූලි                   

2016 අසෙෝ.                   

2016  ැේතැ                   

2016 ඔක්                   

2016 සනොවැ                   

2016 සද ැ                   

2017 ජනවාරි                   

2017 සපබ                   

2017 මාර්තු                   

එකතුව           

II (ආ)වැනි සකොට -  
ස ේවාන්ත ප්රතිලා   හ එකවර සෙවීේ 
තක්ස ේරු වර්ෂය තුළ රැකියාව අව න් කළ 

ස ේවක  ංඛ්යාව 
තක්ස ේරු වර්ෂය තුළ සෙවන ලද පාරිශ්රමිකක 

(රු.) 
අඩු කරන ලද බදු  

(රු.) 
සප්රේෂණය කරන ලද බදු  

(රු.) 
    

 

ඉහත ප්රකාශය 1  හ 2 වැනි සකොටසින් ලබාදී ඇති අමුණා ඇති උපස්ඛ්නය  හ T-9A, T-9A(A) වි ්තර මසේ දැනීසේ හැටියට  තය  හ නිවැරදි බවට මම  හතික කරමික. 

ප්රකාශකසේ  ේපූර්ණ නම  
  

අත් න  
  

දුරකථන අංකය           ජංෙම            විදුත් තැපැල  
                        

අත් න 
  

දිනය දි දි / මා මා / අ අ අ අ 

නිල මුද්රාව  

ආ
දර්
ශය




