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SRI LANKA INLAND REVENUE

அவலக பய பா ாிய
DLN

திகதி

ம
ாத
ிரி
க
ள்

தம தாபன க
வாி மதிபா 2015
2015/2016
/2016
வமான வாி ேகாைவ இல
ெப ேச வாி ேகாைவ இல
.

.

.

.

2006 ஆ ஆ 10 ஆ இலக உ நா இைறவாி சடதி 106(7) ஆ பிாிவி
ஆ பிாிவி கீ !றி"ைரக$ப ள பவ

கீழான

அறிவித ம அசடதி 213

.

2016 மா 31 ஆ திகதியி

வைடத வடதிகான வமானகைள ஏைனய விபரகைள ெவளிபக.
அவசியமானவிட கண"#" $%"க&, வாி" கணி'"க&, அ(டவைணக& எ*பவைற இைண"#க;
உாிய ைறயி -தி ெச.யப(ட ப வைத 2016
2016 நவப 30 ஆ திகதி அ ல அத# *ன இத அ0வலகதி# கிைட"#மா%
அ1'க.
உகள நி%வன, 2006 ஆ4 * 10 ஆ இல"க உ&நா( இைறவாி ச(டதி* 102 ஆ பிாிவி* விபாி"கப(&ளவா% அரச
சாபற நி%வன (NGO) எ*ற வைரவில"கணதி* கீ6 உ&ளட#கி*ற, நிதிக&, ந*ெகாைடக& ேபா*றவைற ெப%கி*ற ஒ
நி%வனமாக இபி*, நீக& NGO விபரதிர(ைட ெப%, அதைன நிரபி சமபி"க ேவ4டெம*பட* ஏேத1 வாிகைள
ெச0த ேவ4 யிபி* அவைற ெச0த ேவ4.






ஆைணயாள

பிைழயான விபரதிர
ேவ"  என உ%நா

வழ கி

ய திகதி

கைள சமபி  அல விபரதிர
கைள சமபி க தவ எதெவா ஆளி மீ த"ட$க% விதி கபட
இைறவாி ச டதி றிபிடப %ள எ பைத தய+ ெச, கவனதி. ெகா%ள+.

பதி 1: வாி விதிளா இலாபக ம வமானக ெதாடபான ெவளிபைக
பைக
-

வதக அ ல வியாபாரதி* :லமான இலாபக& (அ(டவைண -1)
ேதறிய வடாத ெப%மதி ம%/அ ல வாடைகக& (அ(டவைண -2)
பகிலாபக& (அ(டவைண - 3)
வ( (அ(டவைண - 4)
ஆ4 ெதாைகக&, ேவாிைமக& ேபா*றைவ (அ(டவைண - 5)
ேவ% ஏேத1 :லக& :லமான வமான (அ(டவைண – 6)
ெமாத வமான (P010 த P060 வைரயான $களி* $(ெதாைக)
ெமாத வமானதி உ&ளட"கப(&ள வாிவில"களி"ப(ட வமான (அ(டவைண - 7)

P010
P020
P030
P040
P050
P060

P090
P095
P097

ெமாத நியதிச ட வமான (P90-P95)
பதி -2: ெமாத நியதிச ட வமானதி/ ெச,யப ட கழிபன+க%

வதக, வியாபார, உயெதாழி அ ல வா4ைமெதாழி :லமான கழி"க மான
ந(டக& (அ(டவைண 8)
ெச0திய வ( , ஆ4 ெதாைகக& ம% ேவாிைமக&, நில வாடைக (ெபாதமாயி*)
அ(டவைண - 9)

P100
P110

P130
P140

ெமாத நியதிச ட வமானதி ெச,யப ட ெமாத கழிபன+க% (P100+P110)
வாி மதி கத
கத க வமான (P090-P130)

வாி வில"களி"கப(ட விெதாைக
தைகைம ெப% ெச0த க& (அ(டவைண – 10)

P145
P150

500,000

வாி மதி கத க வமானதி ெச,யப ட ெமாத கழிபன+க% (P145+P150)
வாி விதி"கத"க வமான (P140-P160)

P160
P170

பதி -3: ெச1த ேவ"2ய வமான வாிைய கணித

ெச0த ேவ4 ய ெமாத வமான வாி (P170 x 10%)
வாி வர=க& (அ(டவைண – 11)
ேகாரப  மீளளி4 ($ P230 இ0&ளெப%மதி $ S240 இ0&ள ெப%மதிைய விட ெபாியதாக இபி*)
ேகாரப  மீளளி4 ($ P230 இ0&ளெப%மதி $ S240 இ0&ள ெப%மதிைய விட சிறியதாக இபி*)

வாிகைள உாிய திகதியி அல அத

P230
P240
P300
P300
P310

ன ெசதாதவிட தட ேசகப எ பைத தய ெச  கவனதி ெகா!ள.

பதி - 4: நியதிச ட வமானதி1 வாியி/ வில களி கப ட வமானதி1 உ%ளட கபடாத வமான$க%

வாியி வில களி க பட வமானக ெவளி பத பட ேவ எ
பிாிவி கீ) கடாயமா க பள

(

2006

ஆ ஆ  ஆ இல க உநா இைறவாி& சடதி
10

106(6)

ஆ

)

ெமாத நியதிச ட வமானதி உ%ளட கபடாத வமான
A).

வகியினா அ ல நிதி நி%வனதினா கழி"கப(ட நி%தி ைவத வாியி* :லமான வ( வமான
வ$கி/ நிதி நிவன

:லதி

10% வாி கழி"கப(ட பகிலாபக&

கபனியி ெபய

31/03/2016
31/03/2016 ஆ திகதியி உ%ளவாறான
ப$களி எ"ணி ைக

ேதறிய வமான (8பா)

ேதறிய ப$கிலாப வமான (8பா)

ம
ாத
ிரி
க
ள்

B).

6த7 ெச,யப ட ெதாைக (8பா)

C).

:லதி கழி"கப(ட 10% நி%தி ைவத வாியி* :ல ெச0தப(ட ச*மானக&, த4ட ப#, ெலாத பாி>க& ேபா*றைவ
ெச1 நிவன

ேதறிய வமான (8பா)

வாியி/ வில களி கப ட வமான

வமான விபர$க%

ெதாைக (8பா)

பதி - 5: ெசா க% ம. ெபா4 க% விபர 9.
2006 ஆ ஆ4 * 10 ஆ இல"க உ&நா( இைறவாி ச(டதி* 106(6) ஆ பிாிவி* கீழான ெவளிபைக)
2016.03.31
03.31 ஆ திகதியி உ%ளவாறான ெசா க%
2016.
ெசா விபர
ைகேய.ற திகதி
ெசல+/ ெபமதி ( ெகா%வன+
அலாதவிட) (8பா)
(

2016
2016.03.31 ஆ திகதியி உ%ளவாறான ெபா4 க%

விபர

பிைணகளி த ைம

ெபா4
ஆரபித திகதி

ெபா4

ெதாைக (8பா)

வாி மதிபா"2
மீளெச1தப ட
ெதாைக

2016
2016.03.31 ஆ
திகதியி உ%ளவாறான
ெபா4 ெதாைக

பதி - 6: ெவளிப ைக

இ:விபர 9.றி றிபிடப %ள தகவக% என அறி+  நபி ைக  எ 2ய வைரயி உ"ைமயானைவயாக+
சாியானைவயாக+ ;ரணமானைவயாக+ உ%ளன எ  இதா நா ெவளிப கி ேற . பிைழயான அல ெபா,யான
ெவளிப ைகெயா ைற ெச,வ அல விபரதிர
க<ட ெதாட4ைடயதாக ெபா,யான தகவகைள வழ$வ ஒ .றமா
எ பைத நா அறிேவ .

பதி= இல. ................................................ அரச சாபற நி%வன பதி= இல. (ஏ இபி*) ..................................................................................
ெவளிபபவாி* ? ெபய ....................................................................................................................................................................................
ெவளிபபவாி* பதவி : ....................................................... ைகயட"க ெதாைலேபசி……………………………………….
ேதசிய அைடயாள அ(ைட இல. .......................................... ெதாைலேபசி இல .........................................
கவாி .............................................................................................மி*ன@ச ……………………………………
ைகெயாப .........................................
திகிதி ..........................
බදු - වඩා ෙහොඳ අනාගතයකට

வாிக வளமான எதிகாலதிகாக
–

TAXES - FOR A BETTER FUTURE

