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© ish¨u ysñlï weúßK wkq wxlh(   
 

Y%S ,xld iy;sl,;a l<ukdlrK .KldêldÍ wdh;kh 
fufyhqï wÈhr 

2015 fkdjeïn¾ úNd.h   

úNd. Èkh: 2015 fkdjeïn¾ 15 msgq .Kk              : 06 
úNd. fõ,dj:   m'j' 1'30 - m'j' 4'30 m%Yak .Kk            : 07 
 
whÿïlrejkag Wmfoia( 
 

1. kshñ; ld,h meh 3 ls' 
2. uq¿ ,l=Kq 100 hs' 
3. I fldgfia ish¨u m%Yakj,g o" II fldgfia A yd B ldKavj,ska m%Yak 2 ne.ska f;dardf.k 

;j;a m%Yak 04 lg o W;a;r imhkak' 
4. I fldgi (- A ldKavh ( jHdmdr kS;sh iy B ldKavh ( nÿlrKh  iy  

II fldgi (- A ldKavh ( jHdmdr kS;sh iy B ldKavh ( nÿlrKh  
5. jHdmdr kS;sh iy nÿlrKh hk ldKavhkag wod, ms<s;+re ,sùu ^nyqjrK m%Yak iy ,sÅ; 

m%Yak& i|yd ms<s;+re m;a 2la Ndú;d lrkak¡ 
6. whÿïlrejkag fmr ieliqï fkdl, (non-programmable) .Kl hka;% Ndú;dl< yelsh' 
7. ms<s;+re iemhsh hq;Af;A isxy, NdIdfjkA muKs' 
 

úIh úIh ixfla;h 

jHdmdr kS;sh iy nÿlrKh (BLT / OL4 - 204) 
 
 

I fldgi 
 

m%Yak wxl 01 ( ^,l=Kq 20& 
 
wxl 01 orK m%Yakfha ish¨u fldgiaj,g W;a;r imhkak' tla tla m%Yakhg jvd;au ksjerÈ W;a;rh 
f;darkak' tfia f;dard.;a W;a;rhg wod< bx.%Sis wËrh m%Yak wxlh iuÕ ms<s;=re fmdf;a ,shkak'   
Wod( (1) wod< bx.%Sis wCIrh, (2) wod< bx.%Sis wCIrh jYfhks' 
 

A ldKavh( jHdmdr kS;sh 
 

(1) පහත සඳහ� දෑ අත
� jH¾Óකරණ ���ම� ෙන�ව�ෙ�?  
(a) �ෂය ක�ණ අවසාන �ම.     
(b) ���මට අදාල ෙ��ÞSය ���ම ඈ# ෙන��ම. 
(c) ���ම  අෙ$�%ත ම&ටමට  වඩා �යද( අ)ක �ම හා ලාබදා+ ෙන��ම. 
(d) ඉහත -�ව� ෙන�ෙ. 

 

(2) පහත සඳහ� දෑ අත
� ෙ$ට�& අ+#ය ලබා ගැ1මට 23ක( ලබ�ෙ�? 
(a) නව kdgHuh කලා 56මාණය�. 
(b) ෙත�ර7� ෙගනහැර දැ��ම�. 
(c) අ8දැ9( හා :සලතාවය උපෙය<= කරග53� ෙල<කෙ> අ� අය: ��� �� ෙන�කළ අ@නව 

ෙස�යා ගැ1ම. 
(d) ඉහත �යAලම 

 

(3) m%;s.%yKh ස�5ෙ.දනය වන අවස්ථාව� ෙලස සැල-ය හැ�ෙ�?  
(a) m%;s.%yK DEය තැපැA කළ �ගස. 
(b) අ6පණක� m%;s.%yKh ලබාග8 �ගස. 
(c) ස�5ෙ.දනය සඳහා ඊ -ෙ(A පH�ඩය යෑI ස්ථානෙ> �ට. 
(d) ඉහත �යAලම 
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(4) m%#ෂ්ථාපන 1#ෙ> m%dථ3ක අරJණ ව�ෙ�? 
(a) ���ම කAEKමට ෙපර අවස� -Kම වැල9ම   
(b) අසාධාරණ ධනාෙර<පය වැල9ම  
(c) ඉහත සඳහ� (a) හා (b) යන ක�M ෙදකම   
(d) ඉහත -�ව� ෙන�ෙ. 

 

(5) �:M( ���ම� හා �:M( එකඟතාවය අතර ෙවනස ව�ෙ�?   
(a) �:M( ෙක��Pා87ව� ම�� දෑනටම8 අෙන:8 පා6ශවය ෙවත බාර�� භාSඩ ආවරණය වන අතර 

�:M( එකඟතාවය ම�� �:M(ක� ෙවත ඇ# භාSඩ ආවරණය ෙ..  

(b) �:M( ෙක��Pා87ව� ම�� භාSඩ ආවරණය වන අතර �:M( එකඟතාවය ම�� ෙසVවාව� 
ආවරණය ෙ.. 

(c) �:M( ෙක��Pා87ව� ම��  පව8නා 5ශW්ත භාSඩ ආවරණය වන අතර �:M( එකඟතාවය 
ම�� තවම 5ශ්Wතව හXනා ෙන�ග8 භාSඩ ආවරණය ෙ..  

(d) �:M( ෙක��Pා87ව� ම�� තවම8 හXනා ෙන�ග8 භාSඩ ආවරණය වන අතර 5ශW්ත භාSඩ  

�:M( එකඟතාවය ම�� ආවරණය ෙ..  
 

B ldKavh( nÿlrKh 
 
(6) පහත සඳහ� ඒවා+� 2013 / 2014 ත�ෙසV� ව6ෂය සඳහා ආදාය(  [භවය� ෙන�ව�ෙ� කවර�ද? 

(a) අ)3ල ආදායම    (Premium income) 
(b) \� ]^(     (Winning from gambling) 
(c) වා6%ක _මනා              (Annuities) 
(d) ඉඩම� �-`ෙම� ලද m%;s,dN  (Gain from a land sale) 
 

(7) පහත සඳහ� ඒවා+� 2013 / 2014 ත�ෙසV� ව6ෂය සඳහා හIA වaාපාරය� ස(බ�ධව සාවද� [කාශය 
කවර�ද? 
(a) හIA වaාපාරයකට ෙබ]ය හැ- ලාභය ගණනෙ>_ වා6%ක b( :c, eරසක්ාර ෙහ< ෙප�f සඳහා ෙග�( 

අg කර ගැ1මට අ+#ය� ඇත. 
(b) -�ය( ත�ෙසV� ව6ෂය� සඳහා ෙබදා හැ
ය හැ- අලාභය� පැව#ෙ>_ එම අලාභය හIA වaාපාරෙ> 

අමතර ආදාය(වලට එෙර2ව කපාහල හැ-ය. 
(c) හIA ක�ව�ෙh ෙ.තන අg කළ ෙන�හැ-ය. 
(d) එ� කාලP ෙය� හIA ක�ෙව:ව �iන හIA වaාපාරය�  සඳහා ෙසVවය සැපjම ෙව^ෙව� අෙන� 

කාලාPයාට ලැෙබන ආදායම පළJ කාලාPයාෙh ආදායම� ෙලස සැලෙ�. 
 

(8) 2013 / 2014 ත�ෙසV� ව6ෂය සඳහා ත5 ekගලෙය: 2014 ෙන�වැ(බ6 25 වන ]න බ� වා6තාව සැපlෙ. න( 
ඔnට ත�ෙසV�ව සඳහා බලපාන කාලාවෙර<දය :ම�ද? 
(a) 2018 ෙන�වැ(බ6 30 
(b) 2016 ෙන�වැ(බ6 30 
(c) 2016 සැ$තැ(බ6 30 
(d) 2016 මැ+ 31 

 

(9) බ� ෙගව�න: ආදාය( බ� ෙදපා6තෙ(�7ෙව� ඔnෙh නැවත අයකර ගැ1( ලබා ගැ1මට අ+#ය ලබ�ෙ�: 
(a) ත�ෙසV� ව6ෂය අවස�ව වසර 03 � ඇ7ළත 
(b) ත�ෙසV� ව6ෂය අවස�ව ]න 30 � ඇ7ළත 
(c) වා6තාව සපයා අවස�ව වසර 03 � ඇ7ළත  
(d) වා6තාව සපයා අවස�ව ]න 30 � ඇ7ළත 

 

(10) පහත සඳහ� ඒවා+� බ� rලධ6මය� ෙන�ව	ෙ	 කවර�ද? 
(a) සරළ බව   (Simplicity) 
(b) අ^s3ක බව  (Progressivity) 
(c) ස්වාtන බව  (Independency) 
(d) ස්ථා+ බව  (Stability) 

 ^10 × ,l=Kq 02 = uq¿ ,l=Kq 20& 
I fldgi wjidkhs 
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II fldgi  
 

A ldKavh - jHmdr kS;sh 
 

´kEu m%Yak 02 lg W;a;r ,shkak' 
 

m%Yak wxl 02 ( ^,l=Kq 20& 
 

(a) අ�� හට #ල� ෙh ෙම<ට6 රථය 3ල_ ගැ1මට අවශH u අතර Jv ගැM( වiනාකම ඔn ��� ෙගවන ල_. 

ෙකෙසV ෙවත8 අ�� ��� ඉAලා �iෙ>,  #ල� ��� එකඟ u අw8වැxයා -K( 5ම ෙවන7� ඔnෙh  
ගරාජෙ> ෙම<ට6 රථය තබාග�නා ෙලස+. #ල� ෙම<ට6 රථය තම භාරෙ>  #bය_ ඇ# u ��න� ෙහV7ෙව� 
ෙම<ට6 රථයට බරපතල හා5 ���ය.  
 

අ�� හට #ල�ෙග� අලාභ අයකරගත හෑ-ද? පහද�න.  
 

ෙම<ට6 රථයට #ල� ��� එ�zෙ( ��කළ {7 ෙවනස ් -K( (modifications) 5ම කළ ප� ෙම<ට6 රථය 

3ල_ ග�නා බවට අ�� ��� #ල�ට එකඟ� න( සහ ෙවනස ් -Kෙ( කට{7 5ම�මට ෙපර එයට ඇ#I 

��ෙන� හා5 �� uෙ> න( ඔෙ� E�7ර :ම�ද?                      (,l=Kq 12) 
              

(b) ෙජර3 ���, ර5Aට අය8 ෙම<ට6 රථය� බව �තා ර5Aෙග� ෙම<ට6 රථය� 3ල_ ග8 අතර, එය මාස 
හය� පා��W කෙළVය. ෙකෙසV ෙවත8 ර5Aට එ2 23කාර8වය� ෙන�uෙ> එය ෙස�රාග8 රථය� 5සාෙව5. 
උසා�ය ම�� ෙජර3 හට 5යම කර^ ලැ�ෙ> සෑබෑ 23ක�ට ෙම<ට6  රථය බාර ෙදන ෙලස+. ��u අලාභ 
අයකර ගැ1ම සඳහා ෙජර3 ��� ර5Aට එෙර2ව නg පවරන ල_.  
 

ෙජර3ෙh අ+#වා�කම �ස්තර කර�න.               (,l=Kq 08) 
(uq¿ ,l=Kq 20) 

              
 

m%Yak wxl 03 ( ^,l=Kq 20& 
 

(a) A අණක� u �5මය bල� X ��� m%#ග%හණය කෙළVය. m%මාණව8 m%#ෂ්ඨාව� ෙන�මැ#ව එම �5මය bල 

A ��� B ෙවත ලබා ��හ. B ��� එම bල C ෙවත උප�]න තෑhග� ෙලස ලබා ��හ. C ��� එම bල 
භා�තා කර3� ඇX( 3ල_ ගැ1ම සඳහා ෙවළඳසැA 23ෙය: u ෙවත ලබා ��හ. D ��� m%#ෂ්ඨාව� 

ෙන�මැ#වම E ෙවත එම bල පවර^ ලැ�ය. 5ය3ත ]නෙ>_ X ��� �5මය bල අග� u bල� බවට ප8 
කෙළVය.  
 

A, B, C, D හා E ෙවත 23 අ+#වා�ක( සාක�ඡා කර�න.             (,l=Kq 08) 
 

(b) නවතම ප
ඝණක අෙල� -Kෙ( වHdපාරය� පව8වා ෙගන ය^ ලබන ක(E{ට6 ව6A� ආයතනය ��� 

eව8පතක �ෙශV%ත ෙක�ටසක පලකළ ෙවළඳ දෑ��මක වැර_ම-� සඳහ� uෙ> නවතම ප
ඝණකයක 3ල  
�.5,000/- � ෙලසය. ප
ඝණකෙ> සතH වiනකම �.150,000/- -. දැ��ම �� වහාම ෙක�� ක(E{ට6 

ව6A� ආයතනය අමතා ද�වා �iෙය තම� අ6පණය (offer) E�ග8 බව8 දෑ��ෙ( දැ�ෙවන වiනාකමට 
ප
ඝණකය� 3ල_ ගැ1මට අෙ$�ෂා කරන බව8ය. ක(E{ට6 ව6A� ආයතනය ��� ෙක��ට ද�වා 
�iෙ> එම දැ��ම ��u වැර_ම-� පලu එක� බව8 ප
ඝණකයක සැබෑ වiනකම �. 5,000/- � ෙන�ව     
�. 150,000/- � වන බව8ය. ෙක�� තරෙ> -යා �iෙ> දැ��ෙ( ද�වා #� 3ලට එය 3ල_ ගැ1මට තම�ට 
23කාර8වය� ඇ# බව+.  

 

ෙක�� ඔබෙh උපෙදස ්අෙ$�ෂා කර+. 
 

ප�ව ක(E{ට6 ව6A� ��� සXදා ]නෙ>_ එම ප
ඝණකෙ> 5වැර] වiනාකම ම7කර ද�ව3� දැ��ම� 
නැවත8 පලකෙළVය. එම ]නෙ>_ම මෙන�� ක(E{ට6 ව6A� ආයතනයට ද�වා �iෙ> ප
ඝණකය ෙග�ෙ( 
පදනම මත 3ල_ ගැ1මට කැම# බව+. අඟහ�වාදා ]නෙ>_ �ට6 ��� අ8Eට Jදලට ප
ඝණකය 3ල_ 
ගැ5මට එකඟ u අතර එය ෙපර එකඟ u ප
] අෙල� � #bණ.  
 

���( 5#යට අ^ව ක(E{ට6 ව6A� ආයතනයට, මෙන<�ට, �ට6ට හා ෙක��ට ඇ# වග9( හා 

අ+#වා�ක( EDබඳව උපෙදස ්ෙද�න.               (,l=Kq 12) 



Y%S ,xld iy;sl,;a l<ukdlrK .KldêldÍ wdh;kh  4 
fufyhqï wÈhr – jHdmdr kS;sh yd nÿlrKh (BLT / OL4 - 204) – 2015 fkdjeïn¾ úNd.h 
    
 

         (uq¿ ,l=Kq 20)     
 
 
 
m%Yak wxl 04 ( ^,l=Kq 20& 

 

(a) නයනා ��� තම ඇX( E
�� -Kම සඳහා නගරෙ> පව8වාෙගන ය^ ලැ� ‘ෙල��ä% ස්මා6&’ න( ෙල��ä%යට 

ෙගනයාමට e��ව �iයාය. ඇX( කI�ටරයට බාර _ෙම� ප� ග^ෙදMක�ව� ��� ෙල��ä% ස්මා6& 

ආයතනය හා පහත සඳහ� 5ෙශVධ වග�#ය ස2ත ���මකට එල ය {7ය. “ෙල��ä% සම්ා6& ආයතනය ��� 

තම ෙසVවකය�ෙh අනවධානය 5සා ඇ#වන -�� අලාභයකට ෙහ< හා5යකට වග-ය^ ෙන�ලැෙ�”.  
 

මෑතක_ නයනා තම මoගල සා
ය �ය� ෙසV_ම� (Dry Cleaning) සඳහා ආයතනයට භාර�� අතර එම 

අවස්ථාෙ. ආයතනෙ> ප
පාලන ෙසVවකය� කා6යබnල �ම 5සා ඉහත 9 ���ම ඇයට ලබා ෙන��� අතර 

භාර�� ඇX( සඳහා :�තා��ය� පමණ� ලබා ��හ. නයනා ��� :�තා��ය ප
�ෂා -Kෙ(_ ඉහත 
සඳහ� වග�#ය එ2 අෙන:8 වග�# සමඟ ඇ7ල8ව ඇ#බව හXනා ග8ෙ8ය. 
 

ස#යකට ප�ව සා
ය ෙල��ä%ෙය� නැවත ලබා ගැ1ෙ(_ නයනා ��ෙ. තම සා
යට ෙල��ä%ෙ> 

ෙසVවකය�ෙh අනවධානය 5සා දැx හා5 ��� ඇ# බව+. නයනා ෙ( ස(බ�ධෙය� අලාභ ඉAලා �i 
අවස්ථාෙ. ආයතනය තම ෙසVවකය�ෙh  අනවධානය හා ��� ඈ# ෙk E�ග8 අතර අලාභ ෙග�මට එකඟ 
ෙන�uෙ> ඉහත සඳහ� වග�#ය ඉ]
ප8 කර3�ය.  
 

ෙල��ä% ස්මා6& ආයතනයට එෙර2ව ��u අලාභ සඳහා නයනාෙh අ+¦� ද�ව3� උපෙදස ්ෙද�න.  
       (,l=Kq 15) 

        
(b) ���( 1#යට අ^ව ���මක ස§පතාවය E�බඳ �kධා�තය (Doctrine of Privity of Contract) ය�ෙන2 

අ6ථය හා එ2 බලපෑම �ස්තර කර�න.                       (,l=Kq 05) 
                    (uq¿ ,l=Kq 20)     

A ldKavh wjidkhè 
 
B  ldKavh - noqlrKh 
 
´kEu m%Yak 02 lg W;a;r ,shkak' 
 
m%Yak wxl 05 ( ^,l=Kq 20& 
 

මධaම ප
සර අ)කා
ෙ> ෙසVවකෙය: වන ලD8 �ර�ෙක�x මහතාට 2013 / 2014 ත�ෙසV� ව6ෂය සඳහා එ� 

එ� ආදාය( [භවය�ෙග� පහත ආදාය( ලැ� ඇත. ඔnට ]යHය�  ෙදෙදෙන� �¨. පා6Dෙ(�7ෙ. වැය 

�ෂය ම�� ෙව�කර ඇ# JදD� ඔnෙh වැ�ප ෙගව^ ලැෙ�. 
 

(1) ෙසVවා 5{�ත ආදායම  
�. 

මා�ක rDක වැ�ප     100,000 
මා�ක ස්ථාවර _මනා      15,000 
මා�ක ©වන �යද( _මනා           25,000 
මා�ක වාහන _මනා         60,000  
:c ර2ත 5වස� – එම 5වෙසV ත�ෙසV� ආදායම �.180,000/- � වන අතර ව
පන( 30% � ෙගව+. 

සමාගම ��� එම 5වෙසV අ+#ක�ට �. 20,000/- ක මා�ක :Dය� ෙගව^ ලබ+.  
බ� ව«වලට අ^¬ලව ව6ෂය 7ළ �. 84,000/- � උපයන �ට ෙග�ෙ( බ� අg ෙක�ට ඇත.  
 

(2) ෙkපල 7�� ආදායම  
�ර�ෙක�x මහතා ස7ව ෙක�ළඔ 5වාස 7න� ඇත.ව6ග අx 2,500 � ස2ත 2005 / 2006 ව6ෂෙ> ඉ]කළ 

ඉ]කළ එම 5වෙසV ඔnෙh eතා වාසය කර+. එම 5වෙසV වා6%ක අගය �.260,000/- -. අෙන� 5වස 

2008 / 2009 ව6ෂෙ>_ ව6ග අx 2,100 � ස2තව 5ම කළ අතර ඔnෙh වැxමහA ]යHය එ2 වාසය 

කර+. ෙදවන 5වෙසV ත�ෙසV� අගය �.200,000/- -. ෙතවන 5වස �.10,000/- ක මා�ක අගයකට 
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:Dයට _ ඇත. එම 5වෙසV ත�ෙසV� වiනාකම �.270,000/- -. 5වාස 7න සඳහd 30% බැ�� ව
පන( 

ෙගව+. 
 
 
 
 

(3) ලාභාංශ ආදායම 
�ර�ෙක�x මහතා ෙh&ෙ. ෙප�� ®මා ස2ත සමාගෙ( කළ ආෙය<ජන ෙව^ෙවන a �.300,000/- ක 

ලාභාංශ ආදායම� ලබා ඇත. 

 
(4) වaාපාර ලාභය 

�ර�ෙක�x මහතා ස7ව ත5 වaාපාරය� ඇ# අතර 2013 / 2014 ත�ෙසV� ව6ෂය සඳහා �.12,750,000/- 
ක ¯kධ ලාභය� ලබන ල_. ෙමම ලාභය ගණනෙ>_ වaාපාරයට ගබඩාව� සෑ_මට ලබා ග8 ණය� 

ෙව^ෙව� ෙගI �.265,000/-ක ෙප��ය�ද ඇ7vව �.1,230,000/- ක ඉඩ ෙන�ෙදන �යද( අg කර ඇත. 
තවද ප��ය ත�ෙසV� ව6ෂ වD� ඉ]
යට ෙගන ආ �.4,350,000/- ක ගලපන ලද වaාපා
ක අලාභය� ද 

ඇත. 
 

(5) ෙප�f ආදායම  
ඔnෙh 16 හැ�
] ]යHයෙh නමට ඇ# ඉ7�( �Mම� සඳහා වාHජ බැං:ව-� �.45,000/- ක දළ 

ෙප�f ආදායම� ලැ°H.  
 

(6) අෙන:8 ෙත�ර7�  
• උසා� 5ෙය<ගය� මත ��u 1තaා^¬ල ෙව��ෙ( [±පලය� ෙලස �ර�ෙක�x මහතා තම b
ඳට  

�. 1,200,000/- ක Jදල� වා6%ක ෙලස ෙගවා ඇත. ෙව� �ෙම� ප� ඔnෙh බාල ]යHය තම b
ඳ 

සමඟ ©ව8 ෙ.. 

• ඔn ත�ෙසV� ව6ෂය 7ල �.80,000/- � ©�ත ර�ෂණ වා
කය ෙලසද, �.90,000/- ක Jදල� ෙර<= හා 
නැ# බැ
 ekගලය� ෙව^ෙව� ආයත5ක ´කවරණය ලබා _මට E2ට u eණaායතනයකට ප
තaාග 
ෙලස ද ෙගවා ඇත. 

• කා67 04 7ළ �. 450,000/- � සව්යං ත�ෙසV� sමය මත බ� ෙගවා ඇත. 
 

2013 / 2014 ත�ෙසV� ව6ෂය සඳහා පහත සඳහ� දෑ ඔබ ��� ගණනය කළ {7+. 
(i) එක7 වaාවසථ්ාEත ආදායම  (Aggregated Statutory income)  
(ii)  ත�ෙසV� කළ හැ- ආදායම  (Assessable income)  
(iii)  බ� අයකල හැ- ආදායම   (Taxable income)  

(iv) අවස� බ� වග9ම    (Final tax liability)      (uq¿ ,l=Kq 20) 

                 
m%Yak wxl 06 ( ^,l=Kq 20& 
 

(a) තම බ� අයවන ආදායම මත ත5 ekගලෙය: ආදාය( වා6තාව� සැපjමට අවශa ෙන�වන අවසථ්ා 

ද�ව�න.                                 (,l=Kq 05) 

 

(b) එක7 කළ අගය මත බ� සංකAපෙය2 tන “µනa අ^පාත සැප{(” සහ “5දහස් සැප{(”  අතර ෙවනස 

පහද�න.                    (,l=Kq 05) 
 

(c) ෙබස්& ෙ. ආයතනෙ> ගණකා)කාKව
ය� ෙලස ෙසVවය කළ සරලා ෙපෙ6රා මහ83ය 2013 
ඔ�ෙත<(බ6 මස 01 ]න, වසර 30 මාස 05 ක ෙසVවා කාලය-� ප� ස්ෙ.�ඡාෙව� �¶ාම ග�නා 

ෙය<ජනා sමය� යටෙ8 �¶ාම ග�නා ල_. �¶ාම ග1ෙ(_ ලද ලැ�( පහත දැ�ෙ..  

�. 
ව�]ය              7,500,000   
පා
ෙත<%කය                           3,250,000 (ප��ය වසර 7ෙන2 සාමානa මා�ක ෙ.තනය �.75,000/-) 
ෙසVවක අ6ථ සාධක අරJදල  

ෙසVවාෙය<ජකයාෙh දායක8වය     560,000 



Y%S ,xld iy;sl,;a l<ukdlrK .KldêldÍ wdh;kh  6 
fufyhqï wÈhr – jHdmdr kS;sh yd nÿlrKh (BLT / OL4 - 204) – 2015 fkdjeïn¾ úNd.h 
    
 

   ඇයෙh දායක8වය    373,000 
ෙසVවක භාරකාර අරJදල සඳහා දායක8වය    140,000 
 

 

 

ආෙය<ජන ආදායම  
ෙසV.අ.අ.    �.122,000 (01/04/1987 ට ෙපර කළ ආෙය<ජන 7�� �.32,000/-) 
ෙසV.භා.අ.   �.  75,000 (01/04/1987 ට ෙපර කළ ආෙය<ජන 7�� �.12,000/-) 
 

2013 / 2014 ත�ෙසV� ව6ෂය සඳහා ෙපෙ6රා මහ83යෙh බ� අයවන �¶ම [#ලාභය ගණනය කර�න. 

සහන අ^පාත යටෙ8, සාමානa අ^පාත යටෙ8 සහ බ� 5දහස් [#ලාභ ෙවන ෙවනම ද�ව�න.  

                     (,l=Kq 10) 
(uq¿ ,l=Kq 20) 

m%Yak wxl 07 ( ^,l=Kq 20& 
 

(a) බ�කරණෙ> _ හIA වaාපාරයක කා6යය හIAක� සහ සාමානa හIAක� අතර ෙවනස පහද�න. 
                      (,l=Kq 05) 

 

(b) මA9 සහ ජග8ට අය8 එ( සහ ෙ� හIA වaාපාරෙ> rලa [කාශයට අ^ව 2013 / 2014 ත�ෙසV� ව6ෂය 

සඳහා �.1,250,000/- ක අමතර ආදායම ද ඇ7vව Y=kධ ලාභය �.6,480,000/- � �ය. මA- සහ ජග8 

ලාභය 3:2 අ^පාතයට E�ෙවD� ෙබදා ග#.  
 

ඉහත ලාභය ගණනෙ>_ පහත �ෙශVෂ �යද( අg ෙක�ට ඇත. 
�. 

හIA ෙ.තන – මA9                    120,000   
        – ජග8                                460,000 

[ාhධන ෙප�f – මA9                                   2,500,000   
           – ජග8                          1,500,000  

ජග8 ලබා �� ණය සඳහා ෙප�f                   220,000 
ගැHD මත ෙප�f ආදායම – මA9                                      20,000 
b( :c                      325,000   
JදA අයකැ3 ෙලස ෙසVවය -Kම ෙව^ෙව� ජග8ෙh b
ඳට ෙගI ෙ.තන      120,000  
              

හIA වaාපාරෙය� ලද ආදායමට අමතරව ත�ෙසV� j¾Ih සඳහා මA- ට පහත ආදාය( [භවය�ද �ය. 

�. 
��ධ වා��ක අගය                  
වාසය කරන 5වස                 900,000 
ඇයෙh ]යHය වාසය කරන 5වස            1,780,000 

 
ෙප�f ආදායම   
සථ්ාවර තැ�ප7 මත (¯kධ)                950,000 

හIA වaාපාරෙය� ලද ආදාය(  හැර ජග8ට ෙවන8 -�� ආදායම� නැත.   
 

පහත දෑ ගණනය කර�න:  
(i) හIA වaාපාරෙ> ෙබ]ය හැ- ලාභය.  

 

(ii)  2013/2014 ත�ෙසV� ව6ෂය සඳහා එ� එ� හIAක�ව�ෙh අවසාන ආදාය( බ� වග9ම. 
          (,l=Kq 15)    

                         (uq¿ ,l=Kq 20)     
 B ldKavh wjidkhs 
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II fldgi wjidkhs 
m%Yak m;%h wjidkhs 

 
 
 
 
  


