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(01). දුලාන් සමාගමේ ම ාත් වලින් 2019.03.31.දිනට උපුටාගත් ම ේෂ පිරික්සුම  හත දැක්සමේ . 

                                          රු'000     රු'000  

ප්රාග්ධනය                                           560 

මගාඩනැගිලි- පිරිවැය                    500 

මමෝටර් රථ - පිරිවැය                     350 

වට්ටේ                                         9               6 

උකසේ ණය                                           150 

මගන ඒමේ කුලී                               8 

ආ ු එේේ /ආ ු යැේේ                  18               6 

ගැනුේ / විකුණුේ                         280         570 

ප්රචාරන                                     29 

ක්සෂය මවන්ිරීේ 2018.04.01 දිනට 

මගාඩනැගිලි                                             35 

මමෝටර් රථ                                              41 

ආමයෝජන                                21 

හානිකරන අලාභ සදහා මව.ිරීේ 2018.04.01               3 

ම ාල්ණය                                       8 

විවිධ ආදායේ                                             41 

මතාගය 2018.04.01 දිනට                      18 

මේතන                                           36 

කාර්යාල වියදේ                              29 

මවළඳ ලැබිය යුතු දෑ / මගවිය යුතු දෑ             65          98 

විදුලිය                                       32 

මගනයෑමේ කුලී                             36 

ගැනිලි                                      41 

වරි නේ                                      12 

 ැැංකු ම ේෂය                                 18 

                                                  1510            1510 

අමතර තතොරතුරු, 

a. 2019.03.31 දිනට අවසන් මතාගමේ පිරිවැය රු.34,000ක්ස වන අතර මමහි ශුද්ධ උ ලබ්ධි අගය 

රු.28,000ි. 

b. කාර්තුවක්ස සදහා මගවිය යුතු වරි නේ ගාසේතුව රු.4,500ි. 

c. ම ාත් වල සටහන් මනාවූ අයිතිකරු සිදුකල භාණ්ඩ ගැනිලි වල පිරිවැය රු. 6,000ි 

d. උකසේ ණය සදහා වාර්ිකව මගවිය යුතු ම ාලිය 15%ි. මමම ණය මුදල ල ාමගන ඇත්මත් 

2018.12.31 දිනයි. 

e. මගාඩනැගිලි වාර්ිකව 5%ින්ද මමෝටර් රථ වාර්ිකව 10%ින් දක්සෂය කල යුතුය . 

f. ලැබී ඇති විවිධ ආදායේ වලින් 30%ක්ස ඉදිරි වර්ෂය සදහා අදාළ මේ. 

g. මේතන මලස සලකා ගිනුේ ගතකර ඇත්මත් EPF සදහා මසේවක දායකය 10%ක්ස අඩු ිරීමමන්  ු 

මුදලින් මගවන ලද ශුද්ධ වැටු  මේ. EPF සදහා වර්ෂය තුළ ිසිදු ප්රති ාදනයක්ස සිදුකර 

මනාමැත.EPF සදහ මසේවක දායකය මසේවකයාමග් දල වැටුම න් 10%ක්ස වන අතර මසේවය දායකය 

මසේවකයාමග් දල වැටුම න් 15%ක්ස මේ. 

h.  ETF සදහා මසේවය දායකය මසේවකයාමග් දල වැටුම න් 3%ි. 
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 Assignment for Vacation -2020 

i. 2019.03.31.දිනට උ ච්ත විදුලිය රු.4,000ක්ස ද උ ච්ත කාර්යාල වියදේ රු.3500ක්ස ද වන අතර 

කලින් මගවූ ප්රචාරන ගාසේතුව රු.4,000ි. 

     අවශ්ය වන්තන් , 

1. 2019.03.31 දිමනන් අවසන් වර්ෂය සදහා ලාභ මහෝ අලාභ ප්රකා නය  

2.2019.03.31 දිනට මූලය තත්ත්ව ප්රකා නය 

  

(02). කුමුදු සමාගම විසින් 2919.12.31දිනට පිලිමයල කරන ලද ම ේෂපිරික්සුම තුලනය මනාවුමයන් මවනස 

අවිනි ේිත ගිණුමකට මාරුකර ලාභ මහෝ අලාභ ප්රකා නය පිළිමයළ කරන ලදී. ඒ අනුව ගණනය 

කරන ලද ලාභය රු. 500,000ක්ස විය. හත වැරදි  ුව අනාවරනය වී ඇත. 

a. ුළු මුදල් ජ'නලමේ සන්රහ වියදේ තීරුමේ එකතුව වූ රු. 8,500 අදාළ මලජර ගිණුමට පිට ත් කර 

නැත. 

b. ලද ලාභාැං  ආදායම රු. 25,000 අදාළ ගිණුමට පිට ත් වී ඇත්මත් රු.52,000ක්ස මලසය. 

c. මදසැේ ර් මාසය තුළ මගවන ලද, ම ාලිය ද ඇතුළත්  ැැංකු ණය වාරිකය රු.10,000 ණය ම ාලී 

ගිණුමට හර කර ඇත. මේ තුළ ඇතුලත් ණය ම ාලිය රු.2000 ි.මකමසේ වුවත් මුදල් සටහන 

නිවැරැදි ව ත ා ඇත. 

d. මගවූ මගවල් කුලී ගිණුමේ ම ේෂය වූ රු.40,000 ම ේෂ පිරික්සුමමන් මගහැරී ඇත. 2019 මදසැේ ර් 

මාසය සදහා මගවිය යුතු වූ මාසික කුලිය රු.5,000ක්ස ගිනුේ ගතවී  මනාමැති  ව  ුව අනාවරණය 

වී ඇත.  

e. මගාඩනැගිලි අලුත්වැඩියා වියදේ රු.25,000ක්ස මගාඩනැගිලි ගිනුමට පිට ත් වී ඇත. වර්ෂය සදහා 

මගාඩනැගිලි 10%ින් ක්සෂය ප්රති ාදනය කර ඇත.  

f. දුන් වට්ටේ රු.5,000ක්ස ලද වට්ටේ ගිනුමට  ැර කර ඇති අතර ණයගැතියා මග් ගිනුමට නිවැරදිව 

සටහන් කර ඇත. 

g. 2019.12.31 දිනට අවසන් මතාගමේ ශුද්ධ උ ලබ්ධි අගය එහි පිරිවැයට වඩා රු.20,000 ක්ස අඩුවූ 

 ැවින් මූලය ප්රකා න පිළිමයල ිරීමේ දී ශුද්ධ උ ලබ්ධි අගය  මණක්ස මතාගමේ පිරිවැය මලස 

සලකා ගිණුේ වාර්තා පිළිමයල මකාට ඇත. 

අවශ්ය වන්තන්, 

1. ඉහත වැරදි නිවැරැදි ිරීමට අදාල ජ'නල් සටහන්  

2. අවිනි ේිත ගිණුම 

3. නිවැරැදි ලාභය ගණනය ිරීමේ ප්රකා යක්ස  

(03). VAT සදහා ලියා දිැංි ආයතනයක්ස වන හැරිසන් සමාගමේ 2020.04.01 දිනට මවළඳ ලැබිය යුතු දෑ 

සහ මවළඳ මගවිය යුතු දෑ වල ම ේෂයන් පිළිමවලින් රු.190,000ක්ස සහ රු.170,000 ි. අමේල් මාසය 

තුළ  හත ගණුමදනු සිදුවී ඇත. 

a. ම මර්රා සමාගමට විකුණුේ (15%VAT ඇතුළත්ව) 34,500. 

b. මසේරා සමාගමමන් ගැනුේ (15%VATඇතුළත්ව) රු.17,250. 

c. මනුක සමාගමට සමාගමට විකුණුේ රු 125000ි. 10% ක මවළඳ වට්ටේ අඩු ිරීමමන්  ු මමම 

මිල 15%ක VAT  ද්දට යටත් කළ යුතුය . 

d. මල්මි සමාගමමන් ගැනුේ රු.150,000ි. මමම වටිනාකම 15%ක VAT  ද්දට යටත් කල යුතුය. 

e. අමර සමාගමට විකුණුේ VAT රහිත රු.140,000ි. 

f. විසේකේ සමාගමමන් ගැනුේ රු.160,000ි. මමම මිල 5%ක මවළඳ වට්ටේ අඩු ිරීමමන්  ු 

15%ක VAT  ද්දට යටත් කළ යුතුය. 

අවශ් ය වන්තන් , 

1. 2020 අමේල් මාසය සදහා ගැනුේ ජ'නලය සහ විකුණුේ ජ'නලය  

2. VAT  ාලන ගිණුම, ණයගැති  ාලන ගිණුම, ණයහිමි  ාලන ගිනුම  


