ආකෘති අංක: - Asmt_SURT_001_S

කාර්යාල ප්රසයෝජනය සඳහා

DLN
Date

අධිභාර බදු වාර්තාව
පුද්ගලයන්ත, හවුේ වයාපාර, සමාගම්, සමාගම් සමූහයක පාලිත සමාගම් සහ පාලක සමාගම

පදනම් තක්සේරු වර්ෂය : 2020/2021
බදු තගවන්තනා හඳුනාගැනීතම් අංකය (TIN)
නම සහ ලිපිනය

අධිභාර බදු වාර්තාව සඳහා වූ උපතදස් පරිශීලනය කරන්තන

නියමිත දිනය: 20.04.2022
වටිනාකම ලංකා රුපියල් වලින් පමණක් සඳහන් කරන්න.

1A – තකාටස: 2020/2021 තක්තස්රු වර්ෂය සඳහා බදු අයකළ හැකි ආදායම ප්රකාශ කිරීම
බදු අයකළ හැකි ආදායම
a

ආසයෝජන මණ්ඩල සමාගමක බදු අයකළ හැකි ආදායම1

10

b

සමාගම් සමූහයක පාලිත සමාගමක සහෝ පාලක
සමාගමක බදු අයකළ හැකි ආදායම2

20

c

පුද්ගලයකුසේ/හවුල් වයාපාරයක/සමාගමක බදු ය කළ
හැකි ආදායම (a සහ b හැර)

30

පුද්ගලයකුතේ/හවුේ වයාපාරයක/සමාගම් සමූහයක
පාලිත සමාගමක තහෝ පාලක සමාගමක බදු අයකළ
හැකි ආදායම (10, 20 සහෝ 30 වන සකාටුව)

40

තගවිය යුතු අධිභාර බද්ද ( 40 X 25%)

50

තගවූ/තගවිය යුතු බද්ද
d

1 වන වාරිකය (2022.04.20 වන දින සහෝ එදිනට සපර සගවූ
සහෝ සගවිය යුතු)

60

e

2 වන වාරිකය (2022.07.20 වන දින සහෝ එදිනට සපර සගවූ
සහෝ සගවිය යුතු)

70

සගවූ සහ සගවිය යුතු මුළු මුදල (60+70)

80

1

1978 අංක 4 දරන ශ්රී ලංකා ආතයෝජන මණ්ඩල පනතේ 17 වන වගන්තිය යටතේ ශ්රී ලංකා ආතයෝජන මණ්ඩලය සමඟ ගිවිසුමකට එළඹ ඇි සහ
80
එවැනි ගිවිසුමක් අනුව ආදායම් බදු නිශ්චය කිරීතම් බැඳියාවට යටේ වන සමාගම් සඳහා අදාළ තේ. එවැනි සමාගමක් විගණනය කළ මුලය ප්රකාශය
ප්රකාරව ආදායම් බදු තපර ලාභය 10 වන තකාටුතේ ඇතුළේ කරන්තන.
2

260

එවැනි බදු අයකළ හැකි ආදායමක තකාටසක් වන, පාලිත සමාගමකින්ත ලැබුනු ලාභාංශ මගින්ත වන ලැබීම් සහ ලාභ හැරුණු විට

2022 අංක 14 දරන අධිභාර බදු පනතේ 3(2) වගන්තිතේ කාර්යය සඳහා වන බදු වාර්තා ආකෘිය වන අතර උපතේඛනය බදු
වාර්තාතේ තකාටසකි.

1ආ ක ොටස: පොල සමොගකේ විස්තර (කමම ක
පොල සමොගේ පොල සමොගකේ නම
වරරගය

ොටස සමොගේ සමූහය

පොලිත සමොගේ සඳහො පමනක් අදොල කේ)

සමොගේ සමූහය කවනුකවන්
පොල
වොරිතොකේ උපකේඛනය
සමොගකේ
දිරිපත් කේද? (ඔේ/නැත)
බ.කග.හ.අං ය

මූලි මේ සඹොගම
අවසන් මේ සමොගම
2 – තකාටස
අනුමත ගණකාධිකාරීවරයකු සහෝ සවනත් යම් තැනැත්තකු විසින් සගවීමක් සඳහා වාර්තාව සහෝ වාර්තාසේ සකාටසක් සකේ
කසේද?
ඔේ
නැත
පිළිතුර “ඔේ“ නම් “අ” සකාටස සම්පුර්ණ කර, එවැනි යම් තැනැත්තකු විසින් නිකුත් කරන ලද සහතිකය/සහතික වාර්තාව සමඟ
අමුණන්න.
අ - තකාටස : අනුමත ගණකාධිවරයාතේ/තවනේ යම් තැනැේතතකුතේ විස්තර
නම

තනතුර
දුරකථන අංකය

ජංගම

ඊ-තැපෑල
සහික කළ දිනය

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

*එක් තැනැත්සතකුට වඩා සහභාගි වූසේ නම් ඉහත විේතර සවනම සකාළයක සඳහන් කර වාර්තාවට අමුණන්න.

ආ – තකාටස: ප්රකාශනය
තමම වාර්තාතේ සපයා ඇි විස්තර සියේල මාතේ දැනුම සහ විශ්වාසය අනුව නිවැරදි හා සම්ූර්ණ බවට ප්රකාශ කරන්තතනමි. අසතය තහෝ වයාජ ප්රකාශ
සකස් කිරීම තහෝ සාවදය තතාරතුරු ලබාදීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව දනිමි.

ප්රකාශකරුසේ සම්ූර්ණ නම
තනතුර
(පුද්ගලයා/හවුල්කරු/කළමනාකරණ අධ්යක්ෂ/අධ්යක්ෂ/සල්කම්/ප්රධ්ාන නිලධ්ාරී/බලයලත්
නිසයෝජිත)
දුරකථන අංකය

ජංගම

ඊ-තැපෑල
අත්සන

OFFICIAL FRANK

ජා.හැ.පත් අංකය/ගුවන්
බලපත්ර අංකය

2022 අංක 14 දරන අධිභාර බදු පනතේ 3(2) වගන්තිතේ කාර්යය සඳහා වන බදු වාර්තා ආකෘිය වන අතර උපතේඛනය බදු
වාර්තාතේ තකාටසකි.

අධිභාර බදු වාර්තාව සඳහා වන උපසල්ඛනය
( සමාගම් සමූහයක සියලු පාලිත සමාගම් සහ පාලක සමාගම විසින්ත භාරදිය යුතුය*)

පදනම් තක්සේරු වර්ෂය : 2020/2021
බදු තගවන්තනා හඳුනාගැනීතම් අංකය (TIN)
බදු තගවන්තනාතේ නම

1
අනුක්රමික
අංකය

2
පාලිත සමාගම් සහ පාලක සමාගතම් නම්

3
බ.තග.හ.
අංකය

4

5

2020 /2021 තක්තස්රු
වර්ෂය සඳහා
සමාගම් සමූහතේ
අදාළ පාලිත සමාගම්
තහෝ පාලක
සමාගතම් බදු අයකළ
හැකි ආදායම (රු.)

අඩුකලා: බදු අයකළ
හැකි ආදායතම්
තකාටසක් වන පාලිත
සමාගමකින්ත ලද
ලාභාංශ වලින්ත ලැබීම්
සහ ලාභ (රු.)

6
ශුද්ධ මුදේ
ප්රමාණය
(6=4-5) (රු.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
සමාගම් සමූහයක සියලුම පාලිත සමාගම් සහ පාලක සමාගතම්
බදු අයකළ හැකි ආදායතම් ඒකතුව (ත.ව. 2020/2021 සඳහා බදු අය
කළහැකි ආදායමක් තනාමැි සමාගම් තනාසලකා හරින්තන)

(උපසල්ඛනසේ සපයා ඇති සේළි ප්රමාණවත් සනාවන අවේථාවකදී සවනම සකාළයක් භාවිතා කළ හැකිය.)
•

සෑම පාලක සමාගමක් විසින්ම සියලුම පාලිත සමාගම්වල 2021.03.31 දිනට ඡන්ද අයිතිය සහිත සකාටේවල හිමිකාරිත්වය සහ පාලිත සමාගමකින් ලද ලාභාංශ වලින්
ලැබීම් සහ ලාභ ( පාලිත සමාගසම් නම, බ.සග.හ. අංකය, ලාභාංශ වලින් ලැබීම් සහ ලාභ සලස ලද මුදල් ප්රමාණය) (5වන තීරුසේ සඳහන් මුදල් ප්රමණය සවනුසවන් සැකසූ
උපසල්ඛනයක්) සවනම උපසල්ඛනයන් සේ සකේ කර අමුණන්න.

*සමම උපසල්ඛනය (සකාටේ හිමිකම සඳහා වන උපසල්ඛනය සහ ලාභාංශ වලින් ලැබීම් සහ ලාභ සලස ලද මුදල් ප්රමාණය සඳහා වන
උපසල්ඛනය සමඟ) සමාගම් සමූහයක සියලුම පාලිත සමාගම් සහ පාලක සමාගම සවනුසවන් පාලක සමාගම (මූලික මේ සමාගම සහෝ අවසන්
මේ සමාගම) විසින් පමනක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. පාලක සමාගම එසේ අනුකූලතාවය දක්වන්සන් නම් වාර්තාසේ 1ආ සකාටසේ 4 වන තීරුව
යටසත් "ඔේ" සලස සඳහන් කරන්න.
2022 අංක 14 දරන අධිභාර බදු පනතේ 3(2) වගන්තිතේ කාර්යය සඳහා වන බදු වාර්තා ආකෘිය වන අතර උපතේඛනය බදු
වාර්තාතේ තකාටසකි.

