Form No. ASMT_SSDC_001

සමථයකට පත් කරන ලද මුද්දර ගාස්තු පිළිබඳ ප්රකානනය
ஒருங் கூட்டல் முத்திரை வைிக்கான கூற்று

STATEMENT OF STAMP DUTY COMPOUNDED
කාලපරිච්ඡේදය/

සිට

காலப்பகுதி/

இருந்து

Period From

කාලපරිච්ඡේද ඡේතය:

දේවා

காலப்பகுதி குறியீடு/

ெரர

Period Code

To

From

බදු ගගවන්නා හඳුනා ගැනීගේ අංකය / வரிசெலுத்துநர் அடையாள இலக்கம் /
Taxpayer Identification Number (TIN)

fro
m

නිකුත් කරන ලද දිනය/

ලිපිනය/

முகவரி/Address

නියමිත දිනය/

வழங் கப் பை்ை திகதி/ Date of Issue:

உரிய திகதி/Due Date:

1982 අංක 43 දරන මුද්දර ගාස්තු පනඡේ 13 වන වගන්තිය යටඡේ නිඡේදනය/1982 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம் இலக்க முத்திரைத் தீை ்ரவச ் சட்டத்தின் 13 ஆம் பிைிவின் கீழான
அறிவித்தல் ./Notice under section 13 of Stamp Duty Act, No. 43 of 1982

ප්රකානනය සේුර්ණ ිරීමම සඳහා වැදගත් පපගදස් / கூற் றிடை நிரப்புவதற் காை முக்கிய அறிவுறுத்தல் கள் ./ Important Instructions To Fill The Statement.

කරුණාකර වටිනාකම් ශ්රී ලංකා රුයලයවලවන්න් සන්න් කරන්න/ பபறுமதிகரை இலங் ரக ரூபாவில் குறிப்பிடவும் / Please indicate the values in LKR.

101 යටඡේ දේවා ඇති විඡ ේෂිත සාධන පත්ර අදා වන්ඡන් නම් 102 103 ්ා 104 යටඡේ ි  ඇති ඡක ු  සම්ුර්ණණ කරන්න/101 இன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுை் ை சாதனங் கை்
ஏற் புரடயதாயின் 102 103 மற்றும் 104 இன் கீழுை் ை கூடுகரை நிைப்பவும் /If the specified instruments under 101 is applicable, fill the given cages under 102,
103 and 104.

උපඡවලඛන නියමිත ආකෘතිය අනුව පවේවා ගත යුතු අතර ඡක මසාරිස් ජනරාවල විසින් ඉවලලා සිටින අවස්ථාවක දී ඉි රිපේ කරනු ලැබිය යුතුය/ அட்டவரணகை்
2 ඡක ටස

குறிப்பிடப்பட்ட மாதிைியில் காணப்படுதல் வவண்டும் என்பதுடன் உை் நாட்டு இரறவைி ஆரணயாைை ் நாயகம் வகாரும் வபாது சமை ்ப்பிக்கப்படுதல்
வவண்டும் ./Schedules should be maintained as per prescribed format and should be submitted if request by CGIR.
සම්ුර්ණණ ඡන කරන්ඡන් නම් නිද්ස් කරන ලද සාධන පත්ර ඡන මැති ඡසේ සැලඡකනු ඇත/2 ஆம் பகுதி பூைணப்படுத்தப்படவில் ரல எனில் விலக்கைிக்கப்பட்ட

சாதனங் கை் எதுவும் வழங் கப்படவில் ரல எனக்பகாை் ைப்படும் /

If Part 2 is not filled it would be treated as no exempted instruments had been issued.

1 ඡක ටස/ பகுதி 1/Part 1 – මුද්දර ගාස්තු ඡගවිය යුතු සාධන පත්ර/முத்திடர தீர்டவக்கு சபாறுப்புடைய கூறுகள் / Stamp Duty Liable Instruments
101
102
103
104
විඡ ේෂිත සාධන පත්ර ව්ණගය/ குறிப் பிை்ை
ொதைங் களிை் வடககள் / Type
of Specific Instrument

සාධන පත්ර සංඛයාව/

ொதைங் களி
ை்
எண
் ணிக் டக/

වටිනාකම/ சபறுமதி/ Value
රුයලයවල/ இ ரூ/ LKR

No. of Instruments

A
B.i

මුද්දර ගාස්තු/ முத்திடர தீரடவ/ Stamp Duty
නත

ெதம்

Cents

රේෂණ ඔප්ුර/ காப்புறுதி
பகாை் ரககை் / Policies of insurance
විඡද් මේපැන් ඡන වන මේපැන් බලපත්ර
வெளிநாட்டு மதுபானங்கள் அல்லாத

மதுபானங்களுக்கான அனுமதிப்பத்திரம் /

B.ii

Non foreign liquor Licenses
විඡද් මේපැන් බලපත්ර/ மதுபான
வெளிநாட்டு மதுபான

அனுமதிப்பத்திரங்கள் / Foreign Liquor

B.iii
B.iv
C
D
E
F
G
H

Licenses
ඡන තාරිස් බලපත්ර/ பநாத்தாைிசு
அனுமதிபத்திைங் கை் / Notary Licenses
ඡවනේ බලපත්ර/ ஏரனய
அனுமதிபத்திைங் கை் / Other Licenses
ඡෙඩිට් ක කා ග ගනුඡදනු/ கடன் அட்ரட
பைிமாற் றம் / Credit Card Transactions
වැු ප් ලදුපේ/ ஊதிய
பற்றுச ்சீட்டுக்கை் / Salary Receipts
ලදුපේ ්ා නිද්ස්කි රීම්/பபற்றரவகளும்
தீைத்
் தரவகளும் / Receipts & Discharges
බැඳුම්කර ්ා උකස්කර/ முறிகளும்
குத்தரககளும் / Bonds & Mortgages
ඡප ඡර න්දු ඡනෝ කු / வாக்குறுதிப் பத்திைங் கை் /
Promissory Notes
කවල බදු බදු කුලී ්ා කුලී/ குத்தரக
வாடரக மற்றும் கூலி / Lease, Rent &
Hire
ඡවනේ/ ஏரனயரவ/ Other

I
මුද්දර ගාස්තු එකතුව/ Total Stamp Duty/ பமாத்த முத்திரை தீை ்ரவ

100

රුයලයවල/ இ ரூ/ LKR

නත

ெத
ம்

Cents

Form No. ASMT_SSDC_001
2 ඡක ටස/ பகுதி – 2/ Part 2 – මුද්දර ගාස්තු නිද්ස් කරන ලද සාධන පත්ර/ முத்திடரத் தீர்டவ விலக்களிக்கப்பை்ை ொதைங் கள் / Stamp Duty Exempted
Instruments

201

202

203

විඡ ේෂිත සාධන පත්ර ව්ණගය/ குறிப் பிை்ை
ொதைங் களிை் வடககள் / Type of Specific
Instrument

සාධන පත්ර සංඛයාව/

වටිනාකම/ சபறுமதி/ Value

A
B.i

ொதைங் களிை்
எண
் ணிக் டக/ No. of

රුයලයවල/ இ ரூ/ LKR

Instruments

නත ெதம்
Cents

රේෂණ ඔප්ුර/ காப்புறுதி வகாள்ரககள்/ Policies of insurance
විඡද් මේපැන් ඡන වන මේපැන් බලපත්ර வெளிநாட்டு
மதுபானங்கள் அல்லாத மதுபானங்களுக்கான
அனுமதிப்பத்திரம் / Non foreign liquor Licenses

B.ii

විඡද් මේපැන් බලපත්ර/ மதுபான வெளிநாட்டு மதுபான
அனுமதிப்பத்திரங்கள் / Foreign Liquor Licenses
ඡන තාරිස් බලපත්ර/ பநாத்தாைிசு அனுமதிபத்திைங் கை் /
Notary Licenses
ඡෙඩිට් ක කා ග ගනුඡදනු/ கடன் அட்ரட பைிமாற் றம் /
Credit Card Transactions
වැු ප් ලදුපේ/ ஊதிய பற்றுச ்சீட்டுக்கை் / Salary Receipts

B.iii
C
D
E

ලදුපේ ්ා නිද්ස්කි රීම්/பபற்றரவகளும் தீைத்
் தரவகளும் /
Receipts & Discharges
බැඳුම්කර ්ා උකස්කර/ முறிகளும் குத்தரககளும் / Bonds &
Mortgages
ඡප ඡර න්දු ඡනෝ කු / வாக்குறுதிப் பத்திைங் கை் / Promissory Notes

F
G
H

කවල බදු බදු කුලී ්ා කුලී/ குத்தரக வாடரக மற்றும் கூலி /
Lease, Rent & Hire
ඡවනේ/ ஏரனயரவ/ Other

I

3 ඡක ටස/ பகுதி 3/ Part 3
ඡගවු මුදල/

300

வமற் பகாை் ைப்பட்ட

310

ඡගවු ි නය/ பகாடுப்பனவு திகதி/
Payment Date

410

ආපසු ඡගවිය
යුතුමුදල**/

பகாடுப்பனவு/

Payment made
ඡගවිය යුතු මුදල*/

400

நிலுரவயிலுை் ை
பபாறுப்பு/

D

D M

M

Y

Y

Y

Y

மீைைிப்பு பதாரக/

Outstanding Liability

Refundable Amount

*400 ඡක ු ව, ඡගවිය යුතු මුදල:- 100 ඡක ු ව > 300 ඡක ු ව නම් 100 ඡක ු ඡේ
අගඡයන් 300 ඡක ු ඡේ අගය අඩු කරන්න

**410 ඡක ු ව, ආපසු ඡගවිය යුතු මුදල:- 300 ඡක ු ව > 100 ඡක ු ව නම් 300 ඡක ු ඡේ
අගඡයන් 100 ඡක ු ඡේ අගය අඩු කරන්න.

400 கூடு, நிலுரவயிலுை் ை பபாறுப்பு:- கூடு 100>300 எனில் கூடு 100-300 ஐ
பயன்படுத்தவும் //

410 கூடு, மீைைிப்பு பதாரக/:- கூடு 300 > 100 எனில் கூடு 300 – 100 ஐ பயன்படுத்தவும்

Cage 410, Refund Amount:- If cage 300 > 100, use Cage 300 – Cage 100

Cage 400,Outstanding Liability:- If cage 100 > 300, use Cage 100 – Cage 300

4 ඡක ටස/ பகுதி 4/ Part 4

Declaration
ඡමම ප්රකා නඡයි  මා විසින් ඉි රිපේ කරන ලද සියුමම ඡත රතුරු මාඡ දැීමඡම් ්ා වි ්වාසය පරිි  සතය නිවැරි  ්ා සම්ුර්ණණ බව ප්රකා කරමි. සාවදය ඡ්ෝ අසතය ප්රකා සිදු කිරිම ඡ්ෝ
වයාජ ඡත රතුරු ඉි රිපේ කිරීම වරදේ බව දනිමි. இந்த கூற் றில் தரப்பை்டுள் ள விபரங் கள் யாவும் நாை் அறிந்த வடரயில் உண்டமயாைடவயும் ெரியாைடவயும்
எை்பதுைை் பூரணமாைடவயும் எை நாை் சவளிப் படுத்துகிை்றறை் தவறாக அல் லது பிடழயாை கூற் டற வழங் குவது அல் லது சபாய் யாை தகவடல

I declare to the best of my knowledge and belief that all particulars furnished in this Statement are true,
correct and complete. I am aware that making an incorrect or false statement or giving false information is an offence.
வழங் குவது குற் றமாகும் எை்படத நாை் அறிறவை்

ප්රකා කරුඡ සම්ුර්ණණ නම/

பவைிப்படுத்துநைின் முழுப் பபயை/்

Full Name of Declarant

තනතුර/ பதவிப் பபயை/்
Designation

(ක මනාකරණ අධයේෂ/අධයේෂ/ඡවලකම්/ප්රධාන නිලධරයා

(முகரமத்துவ பணிப்பாைை ்/ பணிப்பாைை ்/ பசயலாைை ்/ பிைதான உத்திவயாகத்தை ்)

/(Managing

Director/Director/Secretary/Principal Officer)

කා්ණයාලීය න්යලනය/ அலுவலக
முகவைி /

Official Address

දුරකතන අංකය/ பதாரலவபசி
இல/

ජංගම දුරකතන අංකය /

Telephone No.

ரகயடக்கபதா.வப//Mobile

No.

විද්යුේ තැපෑල/ மின்னஞ் ல் / Email

අේසන/ ரகபயாப்பம் / Signature
ි නය/ திகதி/ Date

OFFICIAL FRANK
D

D

M

M Y Y Y

Y

සාවදය වා්ණතාවේඉි රිපේ කිරීම වා්ණතාවේ ඉි රිපේ ඡන කිරීම ්ා නියමිත ි නට බදු ඡන ඡගවීම මත ඕනෑම ුරද්ගලඡයකු ්ට දඩ නියම ඡකඡරන බව කාරුණාඡවන් සලකන්න. தவறான
விபைத்திைட்டிரன தயாைிக்கும் அல் லது சமை ்ப்பிக்கும் மற்றும் உைிய திகதியில் வைிகரை பசலுத்தாதிருக்கும் எவவைனும் நபை ் மீது தண்டம்
விதிக்கப்படும் என்பதரன கவனத்தில் பகாை் ைவும் . Please note that penalties are imposed on any person making an incorrect return, not submitting a return and

for non-payment of taxes on due date.

