ඇමුණුම 1

දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව
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.................................................... වෙතටයි.
(මූල්යායතනතේවන ේහ ා පිනයේයතන

ගිණුම් අංකය:....................................................
තක්ද ේරු වර්ෂය:...............................................

ප්රකානයය ජදයෙෂප රවැවියනයන් වියනන් කැනු ලබය)
...................................................................................................................................(සම්පූර්ණ ේහ
ෙේ හහ ..........................................................................................................................(පිනයේයතන හි
පදිංචි වහයින් ප්රකාා කා ිටිමි;

හහ ශ්රී ල්ිංකාාවව ොිටකා ද්ගලයල්යතන ස ස
පේවේ විධිවිධාේ ප්රකාා ෙ

වයයෂ්ඨප ද් ෙිිටවයතනමිි. ( 17 අ කිංකා 1ද න ේ වගලය යතන ානායතනම්

1. ඉ ත තමිවසේරු ෙර්ෂ්ඨයතන සඳ ා වහහ ගිණුවම් ව ෝ වහහ බිිං සවව වෙේ යතනම් ගිණුහකා ව ෝ යතනම්
වෙේේ මූල්යායතනතේයතනකා තින්පේ කා ි ම දලන ස සඳ ා හා විිටන් ල්බේ වපී එ තකාව ෙ රු.
,577,777/= වේීඉමිහෙන්වන්යතන. තබිවින්, වහහ ගිණුහට වයවියතන යුව  වපීළිවයතනන් ඳොයිනීවම්
බදු කඩුකිරීවහන් ෙළකිේ වහන් කාාරුණිකාෙ ඉ සල්ි.
2. වහහ බිිං සවව යතනම් වෙේේ ගිණුහකින් ස යතනම් වෙේේ මූල්ය ායතනතේකින් ගිූමම්ෙපින් ල්ිියයතන
යුව  වපීළිවන තකාව ෙ ස ඉ ත සඳ න් ගිූමවහන් හා විිටන් ල්බායන්ේා වපී එ ානායතනවම් තකාව ෙ
ඉ ත තමිවසේරු ෙර්ෂ්ඨයතන සඳ ා රු. ,577,777/= කා දලළු වපීළියතනමි ඉමිහවියතන ිකා. තබිවින්,
කාරුණාකා වපීළියතන රු. ................................ මි හත ඳොයිනීවම් බදු කඩු කා න්ේ.
( බදු ස ේවන ව ේෂ්ඨයතන = රු. ,577,777 - ඉ ත සඳ ේ තමිවසේරු ෙර්ෂ්ඨයතන සඳ ා වහහ ගිණුහ ි
කනිේ ිටයතනළුහ ගිණුම් ෙපින් නියතනිත දේට වපීපියතන

3. වයයෂ්ඨප ද් ෙිිටයතනන් සඳ ා ි ම රු. ,577,777/= කා වපී එ ානායතනම් බදු ස ේයතන වහහ බිිං සවව
වෙේේ යතනම් ගිණුම්ෙල් ව ෝ වෙේේ මූල්යායතනතේ තින්පව  දලන ස හත හා විිටන් ල්බායන්ේා වපී එ
ානායතනහ හත හා විිටන් ල්බාවයේ ිත. තබිවින්, වහහ ගිණුවහන් හා ල්බායන්ේා දලළු වපීළියතන
සඳ ා කාරුණාකා ඳොයිනීවම් බදු කඩුකා න්ේ.
යා මකා ිඳුනුම්පේ කිංකායතන: ................................................................
බදු වයෙන්ේා ඳුේායිනීවම් කිංකායතන: ..................................................................
ඉ  මන් සඳ න් කාළ ප්රකාා යතන සතය ා නිෙි ද බෙට හහ ස  මකා වෙි.
මා පදංචි ථායදේ යම් දවය ක් වුවද ොත් ඒ අව ථාදේදී ඒ බව බිංකුව දවත දන්වා යනටිමි.

........................................
දේයතන
(* කාරුණාකා කනාල් වේීෙේ ොකාය කාපානහන්ේ

..........................................
ප්රකාා කාව කේසේ

