IR – 9
Form – 4R – 15 Sch (S)

� ලංකා ෙද්�ය ආදායම්

For Office Use
DLN
Date

இலங்ைக உள்நாட்� இைறவ�

SRI LANKA INLAND REVENUE

ආදායම් වාර්තාවට උපෙල්ඛන - සමාජ ශාලා, ස�� ආ�ය
තක්ෙස�රු වර්ෂය 2016 /2017

ආ.බ. ��ෙග�නු අංකය

උපෙල්ඛනය - 1 : ෙවළඳාෙමන් ෙහ� ව�ාපාරෙයන් ලද ලාභ
ක�ණාකර ��ම් �කාශන අ�ණන්න

ව�ාපාරෙය් නම

මුළු එකතුව (ෙමම සංඛ�ාව

උපෙල්ඛනය -

ස්වභාවය

��නය

ආදායම (රු.)

S021

ෙක�ට◌ු ෙව් ඇතුලත් කරන්න)

: ශුද්ධ වාර්�ක ව�නාකම සහ / ෙහ� කු�
2 (අ). ශුද්ධ වාර්�ක ව�නාකම
ෙද්පෙල� ���ම

ශුද්ධ වාර්�ක
ව�නාකම(රු.)

ව�පනම් තක්ෙස�රුව

S031

උප එකතුව

2 (ආ) කු�
ෙද්පෙල� ���ම

ව�පනම්
තක්ෙස�රුව

දළ කු�ය

අ��කරු ෙගවු
ව�පනම්

අළුත්වැ�යා සඳහා
�මනාව

ශුද්ධ ආදායම
(රු.)

S032
S035

උප එකතුව
කු�ය සහ ශුද්ධ වාර්�ක ව�නාකම් එකතුව (S031+ S032) (ෙමම සංඛ�ාව වාර්තාෙව් S020

ෙක�ටුෙව් සඳහන් කරන්න)
සටහන : �ඩා සමාජයකට අ�� සහ එම �ඩා සමාජය ��න් �ඩා කට�� �වර්ධනය සඳහා ෙය�දා ග� ලබන ප��යක
�ද්ධ වාර්�ක ව�නාකම ආදායම් බද්ෙදන් �දහස්ය.

උපෙල්ඛනය - 3 : ලාභාංශ (�භවෙය්� 10% ක බදු අඩු කර නැ� ලාභාංශ)
2017.03.31 �නට
ෙක�ටස් ගණන

සමාගෙම් නම
1
2
3
4
5
එකතුව (ෙමම සංඛ�ාව වාර්තාෙව් S030 ෙක�ටුෙව් ඇතුලත් කරන්න)

දළ ලාභාංශ
(රු.)

S041

උපෙල්ඛනය - 4: ෙප�� (�භවෙය්� බදු අඩු කර ෙන�මැ� ෙප�� )
බැංකුව ෙහ� �ල� ආයතනය

2017.03.31 �නට
ආෙය�ජන ව�නාකම

එකතුව (ෙමම සංඛ�ාව වාර්තාෙව් S040 ෙක�ටුෙව් ඇතුලත් කරන්න)

�ණුම් අංකය

S051

ෙප�� ආදායම (රු.)

උපෙල්ඛනය - 5: වාර්�ක සහ රාජ� භාග යනා�ය
ආදායම් �ස්තරය

ෙග�ම් කරන අයෙග් �ස්තර

එකතුව (ෙමම සංඛ�ාව වාර්තාෙව් S050 ෙක�ටුෙව් ඇතුලත් කරන්න)

ආදායම (රු.)

S061

උපෙල්ඛනය - 6: ෙවනත් යම් �භවය�න් ලද ආදායම්
ආදායම් �ස්තරය

ෙගවන්නාෙග් නම සහ ��නය

ආදායම (රු.)

එකතුව (ෙමම සංඛ�ාව වාර්තාෙව් S060 ෙක�ටුෙව් ඇතුලත් කරන්න)

S071

උපෙල්ඛනය - 7: ෙවළඳාෙමන් ෙහ� ව�ාපාරෙයන් උද්ගත � අඩු කළ හැ� අලාභ
කරුණාකර �ණුම් �කාශන අමුණන්න. සටහන 01 බලන්න)
ව�ාපාරෙය් නම

��නය

අඩු කල හැ�
මුඵ අලාභ

ස්වභාවය

S101
ෙපර වර්ෂෙයන් ඉ��යට ෙගන ආ අඩු කළ හැ� අලාභ (�ෙබ් නම්)
S101A
එකතුව
S102
මුළු ව�වස්ථා�ත ආදායෙමන් 35% (වාර්තාෙව් S090 ෙක�ටුෙව් ඇ� සංඛ�ාෙවන් 35%)
S103
S102 න් ෙහ� S103 න් අඩු අගය (ෙමම සංඛ�ාව වාර්තාෙව් S100 ෙක�ටුෙව් ඇතුලත් කරන්න)
S104
ඊලග වර්ෂය සඳහා ඉ��යට ෙගන යන අඩු කළ හැ� අලාභ ෙශ�ෂය (S102- S104)
S105
වර්ෂය තුළ දරණ ලද අලාභය

උපෙල්ඛනය - 8: ෙග� ෙප��, වාර්�ක රාජ� භාග ෙහ� �ම් කු�
8 (අ). ෙප��
ලබන්නාෙග් නම සහ ��නය
ණය මුදල

ෙග�ම් කළ කාල
ප��ෙ�දය

ණය මුදෙල්
පරමාර්ථය

ෙග�ය යුතු
ෙප��

ෙග� ෙප��

S111

උප එක�ව

8 (ආ). වාර්�ක, රාජ� භාග සහ �ම් කු�
ලබන්නාෙග් නම සහ ��නය
ෙග�ම් කළ කාල
ප��ෙ�දය

ෙගවු �නය

උප එකතුව
එකතුව (S111+ S112) (ෙමම සංඛ�ාව වාර්තාෙව් S110 ෙක�ටුෙව් ඇතුලත් කරන්න)

ෙග�ය යුතු
මුදල

ෙග� මුදල

S112
S113

*2014/04/01 �නට ෙපර යම් කාල ප��ෙ�දයක් සඳහා ෙග�ය ��ව �� එෙහත් 2014/04/01 �නට ප�ව ෙගව�
ලැ� රාජ� භාග සහ �ම් ��
උපෙල්ඛනය - 9: සුදුසුකම් ලබන ෙග�ම් සටහන 02 බලන්න)
�ස්තරය

�නය

එකතුව (ෙමම සංඛ�ාව වාර්තාෙව් S145 ෙක�ටුෙව් ඇතුලත්
කරන්න)

ඉ��යට ෙගන ආ
�මාණය (රු.)

වර්ෂය තුල අඩු කළ
හැ� �මාණය (රු.)

ඉ��යට ෙගන යා
හැ� �මාණය (රු.)

උපෙල්ඛනය - 10 : බදු බැර
�ස්තරය
ද්�ත්ව බ� සඳහා සහන (ඇත්නම්)
ආර්�ක ෙස�වා ගාස්� බ� බැර
ෙපර වර්ෂෙයන් ඉ��යට ෙගනා ෙශ�ෂය

�මාණය (රු.)
S542
11/12
12/13
13/14
14/15
S546
S547
S548
S549
S550

ඉ��යට ෙගනා සම්�ර්ණ ආ.ෙස�.ගා.
ෙග�ම්
1 කාර්�ව
2 කාර්�ව
3 කාර්�ව
4 කාර්�ව
එක�ව (S546 �ට S550)
S558
S558 ෙක��ෙව් ඇ� අගය ෙග�ය �� ආදායම් බද්දට වඩා වැ� වන්ෙන් නම්
ආ.ෙස�.ගා. ඉ��යට ෙගන යන ෙශ�ෂය (S558 ෙක��ෙව් අගය - ෙග�ය �� ආ.බ.)
S559
අ� කළ හැ� ආ.ෙස�.ගා. (S558 ෙක��ෙව් අගය ෙහ� ෙග�ය �� ආදායම් බද්ද යන්ෙනන් වඩාත්
අ� අගය)
නා�ක බ� බැර
වා�ක වශෙයන් ෙග� ආදායම් බ� (ෙග�ම් පත් අ�ණන්න)
ෙග� �නය
ෙග� �දල
වා�කය
D1
S570
2 වා�කය
D2
S571
3 වා�කය
D3
S572
4 වා�කය
D4
S573
අවසාන ෙග�ම
S574
එක�ව (S570 �ට S574)

S560
S562

S576

අවසානාත්මක රඳවා ගැ�ම් බ� ෙන�වන ෙවනත් යම් රඳවා ගැ�ෙම් බද්දක් (ක�ණාකර �මක්ද යන්න දක්වන්න) S578

�� එක�ව (S542+ S560 + S562 + S576 + S578)

ෙමම සංඛ�ාෙව් වාර්තාෙව් S210 ෙක��ෙව් සදහන් කරන්න

S580

..............................................
අත්සන

�නය : ........../........./.........

බදු - වඩා ෙහ�ඳ අනාගතයකට
வ�கள் – வளமான எதிர்காலத்திற்காக

TAXES - FOR A BETTER FUTURE
CM 25549 -1000 (2017/09) YS% ,xld rcfha uqøK fomd¾;fïka;=j

වාර්තාව �ර�ම සඳහා උපෙදස්
සටහන

අලාභ
ෙවළඳාම�න් ෙහ� ව�ාපාරය�න් දැ�මට �� වන අලාභයක් අ� ��මක් වශෙයන් ඉඩ ෙද� ලබන්ෙන් එම අලාභය
ලාභයක් �ෙය් නම් එය තක්ෙස�� කළ හැ� ෙව් නම්ය. එවැ� අලාභයක් අ� ��ම ෙමම තක්ෙස�� වර්ෂය සදහා වන ��
ව�වස්ථා�ත ආදායෙමන් 35% ක (�යයට �ස් පහක) �මාවකට යටත් වන අතර, එෙස� අ� කර ගත ෙන�හැ� යම් අලාභ
ෙක�ටසක් ෙව් නම් ඊලඟ තක්ෙස�� වර්ෂය සඳහා සහ යනා� වශෙයන් ඉන් ඉ��යටත් ෙගන යා හැ�ය. තවද ෙපර
තක්ෙස�� වර්ෂෙයන් ඉ��යට ෙගන එ� ලැ�වා � යම් අලාභ ෙශ�ෂයන් ඇ� අවස්ථාවක ෙමම වර්ෂෙය්� උද්ගත � අලාභය
සහ එ� ඉ��යට ෙගන ආ අලාභ යන ඒවාෙය් එක�ව සදහා ඉහත � උප�ම �මාව අදාල කර ගත ��ය. එෙස� �වද ෙවළඳ
සංගමයක් සම්බන්ධෙයන් අලාභ අ� ��මක් ෙහ� ඉ��යට ෙගන යාමක් අදාල ෙන�ෙව්.

සටහන

සුදුසුකම් ලබන ෙග�ම්
පහත සඳහන් ප�� සුදුසුකම් ලබන �මනා සම්බන්ධෙයන් අඩු ��ම් කළ හැ�ය.
ආණ්ඩුවට, පළාත් පාලන ආයතනයකට, ‘අ� ෙවනුෙවන් අ� අරමුදලට කරනු ලබන ප�ත�ාග සම්�ර්ණ
මුදල අඩු කරන ෙතක් ඉ��යට ෙගන යා හැ�ය.
ආණ්ඩුෙව් සංවර්ධන සැලැස්මකට ඇතුලත් වන ඕනෑම ව�ාපෘ�යක් මත වන �යදම රු.25,000 කට �මා ෙව්.
අස�ප ෙහ� ��ඳු තැනැත්තන් සඳහා ආයත�ක රැකවරණය සපයනු ලබන අනුමත පුණ�ායතනයකට �දු
කරනු ලබන ප�ත�ාග තක්ෙස�රු කළ හැ� ආදායම 1/3 ක් ෙහ� රු.75 000 ක් යන අගයන් ෙදෙකන් වඩා
අඩු අගයට �මා ෙව්.
ෙද්�ය ආදායම් පනෙත් 34 වගන්� �කාර ෙවනත් සුදුසුකම් ලබන ෙග�ම් ෙවෙත�ත් එ� අදාල �මාවලට
යටත්ව.

සටහන

බදු බැ�යාෙව් පදනම

(අ). සමාජයක් - සමාජයක දළ ලැ�ම්ව�න් හතෙරන් �න් පං�වකට වඩා එ� සාමා�කයන්ෙගන් ලැෙබ් නම්, එම
සමාජය එ� ආෙය�ජන ආදායම මත බද්දට බැෙඳ�. එෙහත් එ� ලැ�ම්ව�න් ඊට අ� �මාණයක් එ�
සාමා�කයන්ෙගන් ලැෙබ් නම් එය ව�ාපාරයක් කර ෙගන යන්ෙන් යැ� සැලෙක්.
එ� සාමා�ක�න් හා ෙවනත් අය සමග කරන ග�ෙද�ව�න් එය ලබන ආදායම සහ එ� ආෙය�ජන
ආදායම මත එය ආදායම් බද්දට බැෙඳ�.
(�ඩා සමාජ හා ෙවළඳ සංගම් ෙන�වන අෙනක් සංගම්ද ඉහත සදහන් ��ව�න් පාලනය ෙව්.)

(ආ). ෙවළඳ සංගම් - ෙවළද සංගමයක / වා�ජ මණ්ඩලයක ලැ�ම්ව�න් ෙදෙකන් පං�වකට වඩා ලැෙබ�ෙය්
ඇ�ලත් �ෙම් ගාස්� ම�න් හා ෙමම �දල් තම ආදායෙමන් අ� ��මක් ෙලස ඉල්�ම් කළ හැ�
අයෙග් දායක �ද�න් නම්, එම ෙවළඳ සංගමය / වා�ජ මණ්ඩලය ව�ාපාරයක් කර ෙගන ය� ලැෙබ්
යැ� සලක� ලැෙබ්. එවැ� සංගමයක් එ� සාමා�කයන් හා ෙවනත් අය සමග කරන ග�ෙද�ව�න් එය ලබන ආදායම ෙහ� එ� ආෙය�ජන
මත ආදායම යන �මාණයන්ෙගන් වැ� �මාණය මත ආදායම් බද්දට යටත් ෙව්. ව�ාපාරයක් කර
ෙගන ය� ෙන�ලැෙබ් යැ� සලක� ලබන ෙවළඳ සංගමයක් / වා�ජ මණ්ඩලයක් එ� ආෙය�ජන
ආදායම මත බද්දට බැෙඳ�.

