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හානි වූ ත

ාග ගිණුම

විකිණීම සඳහා යම් ව්යාපාරාකය ල ාගා් භ ණාඩ ය යම් ව්යව්සයය ල ම

හාි  ී

තිබීම මමය මේ.
ම ා් හාි  ගිණුම

හක

මුාය හා මව්ය භ

වියදම් ව්ා
්ැනුම් ගිණුම

ගැක

්ැනුම් ව්ලින්

අඩු කකයි.
 ම ා් හාි ය මව්නුමව්න් ක ලෂණ ව්න්ිය ල ාැමේ යම් එවිට සටහන් කිරීමම්
ද්වවි භව් සටහය.
ාැබිය යුතු ක ලෂණ ව්න්ි ගිණුම

හක

ාාණාාාණ ගිණුම / ම ා් හාි  ගිණුම

හක

්ැනුම් ගිණුම

ගැක

උදා : සිදු වූ ගින්ය ල ම

සිදු වූ ගින්ය ල ම

රු. 100,000ක ම ා්ය ල හාි  විය.

රු. 100,000ක ම ා්ය ල හාි  විය. යමු භ එයින් 75%  ල ක ලෂණ

සමා්මමන් ම්ීමට එකඟ ී ඇ .
විකීනිතේ තහෝ ආපසු එවීතේ පදනම ම
ව්යාපාරාකය ල

යම්

ැයැ භම ට ට

මහ

භාණ්ඩ යැවීම.
තය

යයකට

විකිණීම

මහ

විට ණු

කාපාරරිච්මච්දය අව්සාය ීමට මපාරක විකිණී යැති ම ා් තපාරසු එීමම් පාරදයම ම
ණාඩ ය විට ණනු ාගයි. මමහිදී එම ණාඩ ය ි මය ජි

යා විකිණීමමන් පාරසු අපාර

ව්යාපාරාකය මමමේ ්ැාපිය යුතුය.
අදාා ණය්ැති ගිණුම
විට ණුම් ගිණුම

හක
ගැක

එමමන්ම එමේ ණාඩ ය විට ණු පාරසු ව්යාපාරාකමඅ අව්සන් ම ා්මයන් එම ණාඩ ය
පිරිව්ැය අඩු කා යුතුය.
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යමු භ ණාඩ ය ි මය ජි

යා විකිණීමට මපාරක ව්යාපාරාකය විකිණීම සඳහා ණාඩ ය

යැීමම්දී ව්යාපාරාකය ල ව්ැකදීමමන් විට ණුම් මාස ව්ාර් ා කක ඇ භයම් යුතු ියය
එළඹීමට ප්රථමම මයාවිට ණු ම ා් තපාරසු එවූ විට මමමේ ්ැාපිය යුතුය.
විට ණුම් ගිණුම හක (ඉන්මව්ායිේ ව්ටියාකම)
ණය්ැති ගිණුම ගැක (ඉන්මව්ායිේ ව්ටියාකම)
එමමන්ම ණාඩ ය ි මය ජි

යා විකිණීමට මපාරක ව්යාපාරාකය විකිණීම සඳහා ණාඩ ය

යැීමම්දී ව්යාපාරාකය ල ව්ැකදීමමන් එම ණාඩ ය අව්සාය ම
ඇ භයම් එම අව්සාය ියය ව්ය විට යැව්
ම ා්යට පාරහ

ා්මයන් ඉව් භ කක

එවූ ණාඩ ය ව්යාපාරාකමඅ අව්සන්

තකාකමයන් ්ැාපිය යුතුය.

අව්සන් ම ා් ගිණුම

හක (පිරිව්ැය)

මව්ළඳ ගිණුම

ගැක (පිරිව්ැය)

එයම් මමම ්ැාපිල්ා ම
විට ණුම්

- අදායම් ප්රකායමඅ

ණය්ැති

- මේෂ පාරත්රමඅ

අව්සන් ම ා්ය

-

මව්ළඳ ගිණුමම්

-

ජං්ම ව් භකම් ව්ා අව්සාය ම ා්මඅ

උදා : විකිණීමම් මහ තපාරසු එීමම් පාරදයම ම 25%ක ාාණය ල ගා රු. 200,000ක
පිරිව්ැය වූ ණාඩ ය
විට ණා ඇ . එම ණාඩ ය ව්ලින් රු. 30,000ක ණාඩ ය විට ණා
මයාමැති විට යැව් තපාරසු එව්ය ාදී. මම් සම්ගන්ධ කිසිම සටහය ල මයාමැ .
උදා : විකිණීම මහ තපාරසු එීමම් පාරදයම ම
10% ල ළ්
ගා රු. 220,000
ඉන්මව්ායිේ මිා ල සහි
ව් විට ණා ඇති අ ක එයින් 1/4 ක ණාඩ ය ප්රමාණය ල
විට ණා ඇ . ඉතිරිය තපාරසු ඒව්ා ඇ .

 iorejka වික්රමසිංහම ව්යාපාරාකමඅ මපාරා භ ව්ලින් 2016.03.31 ියට උපුටා ්න්යා
ාද මේෂ පිරි ලසුම පාරහ දැ ලමේ.
හක රු.

ගැක රු.
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විට ණුම්
ණය හිමිමය
්ැනුම්
විවිධ අදායම්
ගැංට  ණය
ාැබූ කය ට ලී
සින්ය ලකක ඉයම් සහ ම්ායයැගිලි (පිරිව්ැයට)
යන්මත්ර පාරකකණ (පිරිව්ැයට)
මම ටර් ව්ාහය (පිරිව්ැයට)
ාද ව්ට්ටම්
ප්රචාාකණය
තපාරසු එවුම්
තපාරසු යැවුම්
විට ණුම් අංයමඅ ව්ැටුප්
ම්ය ඒමම් ට ලී
ම්ය යාමම් ට ලී
ණය ්ැතිමය
විදුලිය
ක ලෂණය
මගාල්ණය
අයමාය ණය මව්න්කිරීම 2015.04.01
කාර්යාා වියදම්
මේ ය හා ව්ැටුප්
විට ණුම් වියදම්
්ැි ලි
 ලෂය මව්න්කිරීම 2015.04.01
සින්ය ලකක ඉයම් සහ ම්ායයැගිලි
යන්මත්ර පාරකකණ
මම ටර් ව්ාහය
ව්රිපාරයම්
ගැංට  මේෂය
මුදල් මේෂය
ගඩු ම ා්ය 2015.04.01
ප්රා ධයය

178,150
38,000
56,000
3,300
20,000
3,400
245,000
125,000
175,000
3,200
9,800
800
1,600
4,500
4,300
2,500
7,800
2,000
8,800
700
1,300
9,150
16,800
3,100
800
5,000
12,500
25,000
3,800
4,200
600
10,800
691,450

පාරහ

සඳහන් අතිමර්ක ම ාකතුරු ද සපාරයා ඇ .

01. 2016.03.31 ියට ගඩු ම ා්ය රු. 20,000  ල මාස

 ලමේරු කක ඇ .

400,000
691,450
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02. ණය ්ැතිමයට ම්න් ාැබිය යුතු ණය මුදා වූ රු. 600 ල අයකක ් මයාහැකි
ගව් මපාරනී ගිය මහයින් මග ල්ණය මාස කපාරා හැරීමට තීකණය කක ඇ . අයමාය
ණය මව්න්කිරීම ණය ්ැතියන්ම්න් 10%  ල මාස පාරව් භව්ාම්ය යාම ව්යාපාරාකමඅ
ප්රතිපාර භතියයි.
03. 2016.03.31 ියට ව්රිපාරයම් සඳහා රු. 1200  ල ද විදුලිය සඳහා රු. 200  ල ද ම්විය
යුතුව් ඇ .
04. ගැංට  ණය ාගාම්ය ඇ භම භ 2015.12.31 ිය ව්ය අ
මපාරාලි අනුපාරාතිකය 12%  ල මේ.

ක ඒ සඳහා අදාා ව්ාර්ික

05. ේථමාව්ක ව් භකම්  ලෂය කකනුමඅ පාරහ සඳහන් තකාකයටයි.
සින්ය ලකක ඉයම් සහ ම්ායයැගිලි සකා මාර්් ක්රමය ම
ව්ාර්ිකව්
5%
යන්මත්ර පාරකකණ සකා මාර්් ක්රමය ම ව්ාර්ිකව්
10%
මම ටර් ව්ාහය හීයව්ය  ලෂය ක්රමය ම ව්ාර්ිකව්
20%
06. විකිණීමම් මහ තපාරසු එීමම් පාරදයම ම
20% ක ාාණය ල
ගාම්ය
ණය්ැතියන්ට යව්ා ඇති රු. 6000 ක ණාඩ ය ව්ලින් තපාරසු එීමම් කාාය ඉට  භ ී
මයාමැති ව්ම විට ණුම්  භව්යට පාර භ ී මයාමැති ගඩු ව්ා ඉන්මව්ායිේ ව්ටියාකම
රු. 4800 කි. එම විකිණීම හා තපාරසු එීම යය ්නුමදනු පිලිගඳ ව් කිසිදු සටහය ල
මමම  ල අපාර ගිණුම් මපාරා භව්ා ව්ාර් ා කක මයාමැති වුව්ද අව්සාය ම ා්යට එම
්නුමදනු ි සි පාරරිි ්ාපාරා ඇ .
07. 2015.12.31 ිය සිදු වූ ගින්ය ල ි සා රු. 12,250 ක විකිණීමට ම්යා ගඩු ම ා්
වියාය විය. එම ගිි  හාි ය තව්කණය කක්ැනීම සඳහා ක ලෂණ සමා්මමන් ාගා
් හැකි අව්කණය එම පාරාඩුමව්න් 70%  ල පාරමණි. ගිි  හාි ය පිළිගඳව් මපාරා භව්ා
ව්ාර් ා මයාකකය ාද යමු භ එම ව්න්ි මුදා ාැබීම පාරමණ ල විට ණුම් ගිණුමට
ඇතුා භ කක ඇ .

ඉහ

කරුණු ඇසුරින් ඔග විසින්,

01. 2016.03.31 ිමයන් අව්සන් ව්ර්ෂය සඳහා මව්ළඳ හා ාාණාාාණ ගිණුම
02. 2016.03.31 ියට මේෂ පාරත්රය පිළිමයා කකන්ය.
කළමනාකරණ තකාමිස් ගැලපීම
යම් ව්යාපාරාකය ල
ම කළමයාකරුව්න් අප්මරේකණය කිරීමට ද්ද්වධ ාාණය මහ
විට ණුම් ම ප්රතිය ා භමකව් ාගා මදන්යා වූ මකාමිේ මුදා අපි මමමේ හදුන්ව්මු.
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මමය ක්රම 2කි.
01. විට ණුම් ම

මහ ද්ද්වධ ාාණය ම

යම් ප්රතිය ය ල මකාමිේ මාස ්ැාීමම.

02. ද්ද්වධ ාාණය මහ විට ණුම් ව්ලින් කළමයාකකණ මකාමිේ අඩු කා පාරසු ද්ද්වධ
ාාණමයන් යම් ප්රතිය ය ල ්ැාීමම.
මකාමිේ අඩු කිරීමට මපාරක ද්ද්වධ ාාණය
100 + මකාමිේ ප්රතිය ය

𝑋 මකාමිේ ප්රතිය ය

01 ක්රමය
2015/12/31 ිමයන් අව්සන් ව්ර්ෂය සඳහා ව්ර්ෂමඅ ාාණය රු. 200,000 යි.
අතිමර්ක ම ාකතුරු
 ද්ද්වධ ාාණය ම

10% ක කළමයාකකණ මකාමිේ ම්විය යුතුව් ඇ .

02 ක්රමය
ව්යාපාරාකමඅ ද්ද්වධ ාාණය
කළමයාකකණ මකාමිේ

400,000
5,000

අතිමර්ක ම ාකතුරු
 මකාමිේ අඩු කා පාරසු ද්ද්වධ ාාණමයන් 10% ක කළමයාකකණ මකාමිේ හිමිය.
තස්වක අර්ථසාධක හා භාරකාර ගැලපීම
මේව්ක අර්ථමසාධක අකමුදල් ්ැාීමම
මමම අකමුදල් සඳහා කජය මහ පාරළා භ පාරාාය තය ය ව්ා මේව්කයන් හැක සියලුම
මේව්කයන් දායක විය යුතුය. එමමන්ම ව්යාපාරාකයද යම් ප්රතිය යකින් දායක විය
යුතුය.
01. මේව්කයාම දායක මුදා = දා ව්ැටුමපාරන් 8%  ල මහ 10%  ල
02. මේව්යාම දායක මුදා = මේව්කයාම දා ව්ැටුමපාරන් 12%  ල මහ 10%  ල
මේව්කයාම

මේව්ක අර්ථමසාධක අකමුදල් ්ැාීමම.

මේව්ක දා ව්ැටුමපාරන් යම් ප්රතිය ය ල ්ණයය කක එය මේව්ක දා ව්ැටුමපාරන් අඩු
කක මේව්ක අර්ථමසාධක අකමුදාට ම්ව්යි. එගැවින් එය ව්යාපාරාකමඅ මව්යම වියදම ල
මයාව්ය අ ක මේව්ක ව්ැටුප් හා මේ ය ගිණුමම් එ ල මකාටස ල පාරමණි. අදාා
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මේව්කයාම
ව්ැටුමපාරන් අඩු කක් භ ප්රමාණය මේව්ක අර්ථමසාධක අකමුදාට
ව්යාපාරාකය ම්විය යුතු ව්්මකම ල මාස සාකා පාරහ පාරරිි ්ැාපිය යුතු ය.
ව්ැටුප් හා මේ ය ගිණුම
ම්විය යුතු මේව්ක අර්ථමසාධක අකමුදල්
මේව්යාම

හක
ගැක

අර්ථමසාධක අකමුදල් දායකය ්ැාීමම

මේව්ක දා ව්ැටුමපාරන් යම් ප්රතිය ය ල ්ණයය කක එය ව්යාපාරාකය මේව්කයා මව්
ම්ව්ය ව්ැටුපාරට අම කව් මේව්කයාම
සුණසාධයය සඳහා ව්යාපාරාකය කකය
ම්ීමකි. මමය ව්යාපාරාකමඅ වියදමකි.
මේව්ක අර්ථමසාධක අකමුදල් වියදම් ගිණුම
හක
ම්විය යුතු මේව්ක අර්ථමසාධක අකමුදල් ගිණුම

ගැක

මමය මේව්ක අර්ථමසාධක අකමුදාට ම්විය යුතු ගැවින් ජං්ම ව්්මකම් ව්ාද
මපාරන්නුම් කකයි.
මේව්ක ණාකකාක අකමුදල් ්ැාීමම
මේව්ක දා ව්ැටුමපාරන් යම් ප්රතිය ය ල (3%) ්ණයය කක ව්යාපාරාකමඅ මේව්කයා
මව් ම්ව්ය ව්ැටුපාරට අම කව් මේව්කයාම සුණසාධයය සඳහා ව්යාපාරාකය කකය
ම්ීමකි. මමය ව්යාපාරාකමඅ වියදමකි.
මේව්ක ණාකකාක අකමුදල් ගිණුම
හක
ම්විය යුතු මේව්ක ණාකකාක අකමුදල් ගිණුම

ගැක

මමය මේව්ක ණාකකාක අකමුදාට ම්විය යුතු ගැවින් ජං්ම ව්්මකම් ව්ාද මපාරන්නුම්
කකයි.
01. ාාණමයන් ව්ැටුප් හා මේ ය මව්න්කිරීම
ව්ැටුප් හා මේ ය ගිණුම / ාාණාාාණ ගිණුම හක
ව්ැටුප් හා මේ ය පාරාාය ගිණුම

ගැක

02. මේව්කයාම මේව්ක අකමුදල් දායක ්ැාීමම
ව්ැටුප් හා මේ ය පාරාාය ගිණුම
හක
ම්විය යුතු මේව්ක අර්ථමසාධක අකමුදල් ගිණුම
03. ද්ද්වධ ව්ැටුප් ම්ීම
ව්ැටුප් හා මේ ය පාරාාය ගිණුම
මුදල් / ගැංට  ගිණුම

හක
ගැක

ගැක
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04. මේව්යාම මේව්ක අර්ථමසාධක අකමුදල් ්ැාීමම.
මේව්ක අර්ථමසාධක අකමුදල් වියදම් ගිණුම / ාාණාාාණ ගිණුම හක
ම්විය යුතු මේව්ක අර්ථමසාධක අකමුදල් ගිණුම ගැක
05. මේව්යාම මේව්ක ණාකකාක අකමුදල් ්ැාීමම.
ාාණාාාණ ගිණුම / මේව්ක ණාකකාක අකමුදල් වියදම් ගිණුම
ම්විය යුතු මේව්ක ණාකකාක අකමුදල් ගිණුම

හක
ගැක

 පාරහතින් දැ ලමව්න්මන් 2016.03.31 ියට kÿka ව්යාපාරාකමයන් උපුටා ් භ මේෂ
පිරි ලසුමයි.
හක රු.
ගැක රු.
600,000
විට ණුම්
9,000
2015.04.01 ිය ි මි ම ා්ය
19,000
විදුලිය
14,000
මම ටර් ව්ාහය ධාව්ය වියදම්
36,000
ව්රිපාරයම් හා ක ලෂණය
2,500
ප්රචාාකණ පිරිව්ැය
600
අයමාය ණය මව්න්කිරීම
9,000
මේව්ක ව්ැටුප් ගිණුම - ද්ද්වධ ව්ැටුපාර
45,000
ණය - 18%
2,500
පාරරිපාරාාය වියදම්
35,000
්ැනුම්
25,000
ාැබිය යුතු මව්ළඳ ණය
35,000
ම්විය යුතු මව්ළඳ ණය
20,000
2016.01.01 ාගා් භ 10% ේථමාව්ක ැන්පාරතු
500
ගැංට  ්ාේතු
25,000
4,500
පිරිය හා යන්ත්ර - පිරිව්ැය / සමුච්ි  ලෂය
2015.04.01
63,000
12,600
මම ටර් ව්ාහය - පිරිව්ැය / සමුච්ි  ලෂය
2015.04.01
950,000
45,000
ඉයම් හා ම්ායයැගිලි - පිරිව්ැය / සමුච්ි  ලෂය
2015.04.01
2,500
ඇසුරුම් වියදම්
560,600
14,700
අ ැති හා ගැංට මේ ඇති මුදල්
400
250
ව්ට්ටම්
1331,350
2015.04.01 ියට ප්රා ධයය
2089,000
2089,000
පාරහ

සඳහන් ම

ාකතුරු ද සපාරයා ඇ .
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01. 2016.03.31 ියට ගඩු ම ා්ය රු.2500 කට

 ලමේරු කක ඇ

.

02. ණය මුදා ාගා්න්යා ාද්වමද්ව 205.10.01 ිය දීය. ණය මපාරාලි උපාරි

ව් ඇ .

03. මගාල්ණය මාස 2% ල ණය ්ැතියන්ම්න් සථික ව්යමයන් කපාරාහැරීමට
කළමයාකකණය තීකණය කකය ාදී. අයමාය ණය ඉතිරි ණය ්ැතියන්ම්න්
5% ල මව්න්කිරීමටද කළමයාකකණය තීකණය කකය ාදී.
04. දුන් ව්ට්ටම් සඳහා මව්න්කිරීම ණය ්ැතියන්ම්න් 2% කි.
05.  ලෂය මව්න්කිරීම් මමමේය.
පිරිය

06.

හා යන්ත්ර

5%

මම ටර් ව්ාහය - හීය ව්ය  ලෂය ක්රමය

10%

ඉයම් හා ම්ායයැගිලි

8%

ම මේව්කයන්ට මේව්කයාම
අකමුදාට
මේව්කයාම

ද

අඩුකකම්ය

දා ව්ැටුමපාරන් 10% ල මේව්ක අර්ථමසාධක

ද්ද්වධ

ව්ැටුපාර

ම්ව්යි.

ව්යාපාරාකය

දා ව්ැටුමපාරන් 15% , 3%  ල පිලිමව්ලින් මේව්ක අර්ථමසාධක

අකමුදාට ද ණාකකාක අකමුදාට ද

ම ාාණමයන් ම්ව්නු ාගයි. මමය පිළිගඳව්

කිසිදු ්ැාීමම ල මමම  ල මපාරා භ ව්ා කක මයාමැ

ඉහ

එමමන්ම

.

කරුණු ඇසුරින් ඔග විසින්,

01. 2016.03.31 ිමයන් අව්සන් ව්ර්ෂය සඳහා මව්ළඳ හා ාාණාාාණ ගිණුම
02. 2016.03.31 ියට මේෂ පාරත්රය පිළිමයා කකන්ය.

 foúka ව්යාපාරාකමඅ 2016.03.31 ියට උපුටා ් භ මේෂ පිරි ලසුම පාරහතින් දැ ලමේ.
හක රු.
ප්රා ධය ගිණුම
ඉයම් හා ම්ායයැගිලි
විට ණුම්
ණය්ැති / යයහිමිමය
ණය මපාරාලි
මම ටර් කථම
ලී ගඩු

ගැක රු.
150 000

186 000
150 000
10 000
16 000
15 000

900 000
60 000
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 ලෂය මව්න්කිරීම
මම ටර් කථම
ලී ගඩු
්ැනුම්
මුල් ම ා්ය
වි්ණය ්ාේතු
ණය 15%
්ැි ලි
තපාරසු යැවුම් / තපාරසු එවුම්
ව්රිපාරයම්
ක ලෂණය
ද්ද්වධ ව්ැටුපාර
මුදල්
ගැංට 
අවිි ේි ගිණුම

4 000
3 000
195 000
10 000
6 000
350 000
40 000
8 000
6 000
2 000
46 000
72 490
70 700
510
1470 000

3 000

1470000

1. අව්සාය ම ා්ය - රු. 50 000
2.  ලෂය මව්න්කිරීම්,
ලී ගඩු 5% (ව්ාර්ිකව්)
මම ටර් කථම 10% (ව්ාර්ිකව්) - හීය ව්ය  ලෂය ක්රමය
3. අයමාය ණය 5%  ල ්ැාපිය යුතු අ

ක මගාල්ණය, අයමාය ණය ්ැාීමමට

මපාරක ණය්ැතියන්ම්න් 1%  ල ්ැාපිය යුතු ය. දුන් ව්ට්ටම් මව්න්කිරීම 3% කි.
4. 2016.03.31 ිය සිදු වූ ගින්ය ල ි සා රු. 5 000 ක විකිණීමට ම්යා ගඩු ම ා්
වියාය විය. එම ගිි  හාි ය තව්කණය කක ්ැනීම සඳහා ක ලෂණ
සමා්මමන් ාගා ්

හැකි තව්කණය එම පාරාඩුමව්න් 90%  ල පාරමණි. එම ාැබූ

මුදා විට ණුම් ගිණුමට පිටපාර භ කක ඇ .
5. රු. 56 000  ල ඉන්මව්ායිේ මිාකට විකිණීමම් මහ තපාරසු එීමම් පාරදයම ම
පිරිව්ැය ම

40% ාාණය ල

ගාම්ය ණය්ැතියන්ට ඉන්මව්ායිේ කක ඇති

යමු භ තපාරසු එීමම් කාාය මයාමැති

ව්ම විට ණුම්

 භ භව්යට පාර භී

මයාමැති ගඩු ව්ා ඉන්මව්ායිේ ව්ටියාකම රු. 28 000 කි. මමම විකිණීම හා
තපාරසු එීම හා ම ා්ය ්ැාීමම යය කිසිදු සටහය ල මමම  ල අපාර මපාරා භව්ා
ව්ාර් ා කක මයාමැ
6.

.

ම මේව්කයන්ට මේව්කයාම
අකමුදාට
මේව්කයාම

ද

අඩුකකම්ය

දා ව්ැටුමපාරන් 8% ල මේව්ක අර්ථමසාධක

ද්ද්වධ

ව්ැටුපාර

ම්ව්යි.

එමමන්ම

ව්යාපාරාකය

දා ව්ැටුමපාරන් 12%, 3%  ල පිලිමව්ලින් මේව්ක අර්ථමසාධක

අකමුදාට ද මේව්ක ණාකකාක අකමුදාට ද
පිලිගඳ ව් කිසිදු ්ැාීමම ල මපාරා භව්ා මමම

ම ාාණමයන් ම්ව්නු ාගයි. මමම
 ල කක මයාමැ

.

ACCOUNTING
FOR G.C.E. ADVANCED LEVEL

7. 2016/03/31 ියට මේෂ පිරි ලසුම සමාය මයාීම මේතුමව්න් අවිි ේි
ගිණුමම් හි හක පාරැ භ

ට රු. 510  ල මාරු කකය ාදී. පාරසුව් මසායා් භ ව්ැකි

පාරහතින් දැ ලමේ.


රු. 1000 ක අ භපිට විට ණුම් මුදල් මපාරාම

හි පාරමණ ල සටහන් ීම.



අව්ංකට ම්ව්ය ාද රු. 500  ල මුදල් මපාරාම භ මමන්ම අව්ංකම

ගිණුම් ද

ගැක පාරැ භම භ සටහන් ීම.


කරුි කට ම්ව්ය ාද රු. 560 ක මුදා ඇයම

ගිණුමම් රු. 650  ල මාස

පිටපාර භ ී ඇ .


්මන් වියදම් ගිණුමම් එකතුව් වූ රු. 600 මේෂ පිරි ලසුමට ම්ය ම්ාේ
මයාමැ

ඉහ

.

සඳහන් කරුණු ඇසුරින් ඔග විසින්,

1. අවිි ේි

ගිණුම

2. 2016.03.31 ිමයන් අව්සන් ව්ර්ෂය සඳහා මව්ළඳ හා ාාණාාාණ ගිණුම
3. 2016.03.31 ියට මේෂ පාරත්රය පිළිමයා කකන්ය.

 wñ, මේයර්ේ හි මපාරා භ

ගන්යා විසින් එහි මපාරා භව්ලින් 2016.03.31 ියට උපුටා

් භ මේෂ පිරි ලසුම පාරහ ාකාක මේ.
ගැංට  මපාරාලිය
ප්රා ධය ගිණුම
ගැංට  මේෂය
පාරරි්ණක
විට ණුම් පිරිව්ැය
දුන් ව්ට්ටම් හා ාද ව්ට්ටම්
ව්ෑන් කථම ගැහැක කිරීම්
්ැි ලි
විදුලිය
ාද මකාමිේ
ගැංට  ේථමාව්ක ැන්පාරතු
ි දහේ ඉයම්
ලී ගඩු සහ උපාරකකණ
ක ලෂණය
ාද මපාරාලි
මම ටර් කථම අලු භව්ැඩියා
මම ටර් කථම

හක රු.
23 500

ගැක රු.
4 230 000
78 500

54 500
4 455 000
13 500

33 500
1 200 000

455 000
45 500
34 500
6 050 000
2 100 000
123 500
34 500
665 500
39 500
2 233 500
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2015.04.01 ියට මගාල් හා අයමාය ණය මව්න්කිරීම.
 ලෂය සඳහා මව්න්කිරීම
ම්ව්ල් ට ලී
ාද ම්ව්ල් ට ලී
ව්ැටුප් හා මේ ය
විට ණුම්
තපාරසු එවුම්
මුද්වදක ගදු හා නීති ්ාේතු
2015.03.31 ියට ම ා්ය
දුකකථමය
ම්විය යුතු ගිණුම්
ාැබිය යුතු ගිණුම්

ඔගට පාරහ

සඳහන් ම ාකතුරු සපාරයා ඇ

1. අයිතිකරු

12 300
1 234 500
198 000
35 000
567 800
50 750 000
45 000
181 700
678 000
345 000
452 200
987 500
58 726 000

58 726 000

.

ම පුද්ව්ලික පාරරිහකණයට ාගා ් භ ණාඩ ය ව්ා පිරිව්ැය රු. 23

500  ල මේ.
2. රු. 4 000 ක ්ැනුම් ඉන්මව්ායිසිය ගිණුම් මපාරා භව්ා සටහන් ී මයාමැ

.

3. රු. 1 000 ක තපාරසු එවුම් අදාා ණය්ැති ගිණුමම් පාරමණ ල සටහන් ී
මයාමැ

.

4. රු. 1 000 ක ාද ව්ට්ටම් අදාා ාද ව්ට්ටම් ගිණුමම් සටහන් ී යැ

.

5. මුද්වදක ගදු සහ නීති ්ාේතු ම්ව්නු ාැග ඇ භම භ ව්ර්ෂය තුාදී මිාදී ් භ
ි දහේ ඉයම් මව්නුමව්ි .
6. ව්යාපාරාකය ට ලියට ාගා් භ ම්ායයැගිල්ාක පාරව් භව්ාම්ය යය අ

ක එහි

මාසික ට ලිය රු. 18 000කි. 2016 මාර්තු මස සඳහා වූ ට ලිය ම්ව්ා මයාතිබුණි.
7. ම්ායයැගිල්මාන් මකාටස ල 2015 ඔ ලම
විසින් රු. 5 000ක මාසික ට ලියට යැව්

ම්ගර් මස 01 ිය සිට සමා්ම

ට ලියට දී ඇ .

8. 2015 04 01 ිය  ලෂය මව්න්කිරීම් ව්ා සංයුතිය පාරහ ාකාක මේ.
මම ටර් ව්ාහය

රු. 1200 000

ලී ගඩු හා උපාරකකණ

රු.

පාරරි්ණක

රු.

4

500

30 000
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9. සමා්ම විසින් මද්වපාරා පිරිය
දැ ලමව්ය ප්රතිය

ම

හා උපාරකකණ හීය ව්ය මේෂ ක්රමයට පාරහ

 ලෂය කකනු ාැමේ. මිාදී ්න්යා ව්සක සඳහා  ලෂය

කිරීම මයාකකය අ ක ගැහැක කකය ව්ර්ෂය සඳහා මුළු ව්ර්ෂය මව්නුමව්න් ම
 ලෂය කකනු ාැමේ.
මම ටර් ව්ාහය

ව්ර්ෂයකට 20% ගැගින්

ලී ගඩු හා උපාරකකණ

ව්ර්ෂයකට 10% ගැගින්

පාරරි්ණක

ව්ර්ෂයකට 20% ගැගින්

ඔග විසින්,
01. 2016.03.31 ිමයන් අව්සන් ව්ර්ෂමඅ දා ාාණය ි ව්ැකි කිරීමම් ප්රකායය
02. 2016.03.31 ිමයන් අව්සන් ව්ර්ෂය සඳහා ාාණාාාණ ගිණුම
03. 2016.03.31 ියට මේෂ පාරත්රය පිළිමයා කකන්ය.

VAT ගැලපුම (එකතු කල අගය ම

බදු)

VAT යනු ව්ක්ර ගදු ව්ලින් ප්රධාය ම ගදු ව්ර්්ය මේ.
VAT සඳහා ව්යාපාරාක ව්ර්් 2 කි.


ලියාපාරිංි වූ ව්යාපාරාක



ලියාපාරිංි මයාවූ ව්යාපාරාක

 ලියාපාරිංි වූ ව්යාපාරාකය ල යම්,
විට ණුම් ම
්ැනුම් ම
මමහිදී විට ණුම් ම

VAT ගදු එකතු කා යුතු අ

ක

VAT ගදු ම්ව්යි.
එකතු කක් භ ගදු ව්ලින් ්ැනුම් ම

ඉතිරිය මද්වශීය අදායම් මදපාරාර්තුමම්න්තුව්ට ම්ව්යි.
 ලියාපාරිංි මයාවූ ව්යාපාරාකය ල යම්,
්ැනුම් ම
විට ණුම් ම

VAT ගදු ම්ව්නු ාගයි.
VAT ගදු එකතු කා යුතු මයාමේ.

ම්වූ ගද්වද අඩු මකාට
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ම්ව්ය VAT ව් භකමකි / මයදවුම් ගද්වද
ාැමගය VAT ව්්මකමකි / ි මැවුම් ගද්වද

බද්ද ගණනය කිරීම
ගද්වද මකාටේ මදකයි.


ි මවුම් ගද්වද



මයදවුම් ගද්වද

නිමැවුේ බද්ද
ව්යාපාරාකය ණාඩ ය විකිණීමම්දී මහ මේව්ා සැපාරමේමම්දී ්නුමදනුකරුව්න්ම්න් එකතු
කකම්ය කජයට ම්ව්ය ගද්වද ි මැවුම් ගද්වද මේ.
විට ණුම් (VAT සහි

) 000 ප්රතිය ය 12%

විට ණුම් (VAT කහි

) 300 000

ජර්යල් සටහන් ද ලව්න්ය.
 සීමි

රුව්න් සමා්ම පාරහ

්ණුමදනු දී ඇ

අ භපිට විට ණුම් (VAT කහි )

400 000

ණයට විට ණුම් (VAT සහි )

112 000

මේව්ා අදායම් (VAT කහි )

250 000

තපාරසු යැවුම් (VAT සහි )

336 000

ප්රතිය ය 12%


ජර්යල් සටහන්



මාජර් ගිණුම්

තයදවුේ බද්ද

.
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ව්යාපාරාකය ණාඩ ය මිාට ්ැනීමම්දී මහ මේව්ා ාගා්ැනීමම්දී වියදම සම් ම්ීමට
සිදුව්ය ගද්වද මයදවුම් ගද්වද මේ.
උදා: සීමි

සමා්ම ්ැනුම් පාරහ

දැ ලමේ. මමහි VAT ඇතුා භව් ඇ

අ භපිට ්ැනුම්

224,000

ණයට ්ැනුම්

336,000

වියදම්

44,800

තපාරසු යැවුම්

44,800

VAT ප්රතිය ය


ජර්යල් සටහන්



මාජර් ගිණුම

12%

සැයු:- අපාර විසින් දකය සෑම වියදමකම VAT මයාමැ
පාරහ

වියදම් ව්ා VAT මයාමැ



විදුලි ්ාේතු



ව්ැටුප් හා මේ ය



මග ල් ණය



 ලෂය ීම්.



ලියාපාරිංි මයාවූ

.

.

.

ැයැ භ

න්ම්න් මිාට ්ැනීමම්දී VAT ම්ීමට සිදු මයාමේ.

 rejka තකම්ණ කකය ාද ව්යාපාරාකමඅ 2016.03.31 ියට මේෂ පිරි ලසුම පාරහ
දැ ලමේ. (මමම ව්යාපාරාකය 2015.01.01 ිය සිට VAT සඳහා ලියාපාරිංි වූ
තය

යයකි)
හක රු.

ප්රා ධය
විට ණුම් පිරිව්ැය
මද්ව.පි. හා උපාරකකණ
ඉයම් හා ම්ායයැගිලි
යන්ත්ර උපාරකකණ
2016.03.31 ම ා්ය
වි්ණය ්ාේතු

400,000
600,000
480,000
5,000
2,000

ගැක රු.
890,000
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ප්රචාාකණය
විදුලි ්ාේතු
දුකකථමය ්ාේතු
මද්ව.පි. හා උපාරකකණ ( ලෂය මව්න්කිරීම්) 2015.04.01 ියට
ඉයම් හා ම්ායයැගිලි
යන්ත්ර උපාරකකණ
විට ණුම්
තපාරසු එවුම්
2015.07.01 මිා දී ් භ යන්ත්ර උපාරකකණමඅ ව්ටියාකම
(12% ඇතුලුව්)
ණය්ැති පාරාාය ගිණුම
ණයහිමි පාරාාය ගිණුම
ගැංට  ්ාේතු
VAT පාරාාය ගිණුම
්ැි ලි
2015.04.01 ියට අයමාය ණය මව්න්කිරීම
මුදල් හා ගැංට  මේෂය

7,840
3,000
56,000
60,000
80,000
896,000
2,800
100,800
60,000
30,000
300
20,000
4,000
4,000
268,660
1,960,000

1,960,000

අතිමර්ක ම ාකතුරු
1. විට ණුම් පිරිව්ැය තුා අයංගු ්ැනුම් හා තපාරසු යැවුම් හි ව්ටියාකම 12% VAT
ඇතුළුව් පිලිමව්ලින් රු. 244,000 හා රු. 33,600 කි.
2. තපාරසු යැවුම් හා එවුම් හි අයංගු VAT ප්රතිය

ය 12% කි.

3. පාරහ සඳහන් වියදම් හි 12% VAT ඇතුා භ ය.
ප්රචාාකණය
දුකකථමය ්ාේතු
4. වි්ණය ්ාේතු ව්ාට අදාා 12% මුදා ව්යාපාරාකය මමම  ල ්ාපාරා මයාමැ

.

5. 2016.01.01 ිය ීමරිේ සමුහ ව්යාපාරාකමයන් ාගා්න්යා ාද යන්ත්ර උපාරකකණ හි
12% VAT ඇතුළු මිා රු. 56,000  ල ව්ය අ

ක එම ්නුමදනුව් සම්ගන්ධව් කිසිදු

ම ාකතුක ල අපාර මපාරා භව්ා ව්ාර් ා ී මයාමැ

.

6. ව්යාපාරාකමඅ  ලෂය ප්රතිපාර භතිය මමමේය.
ඉයම් හා ම්ායයැගිලි
යන්ත්ර උපාරකකණ

12%
6%
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7. ව්යාපාරාකය අයමාය ණය 5% ගැගින් ව්ාර්ිකව් මව්න්කිරීම සිදුකකනු ාගයි.
ඔග විසින්
01. VAT පාරාාය ගිණුම
02. 2016.03.31 ිමයන් අව්සන් ව්ර්ෂය සඳහා මව්ළඳ හා ාාණාාාණ ගිණුම
03. 2016.03.31 ියට මේෂ පාරත්රය

 චාතුක සමා්මම් 2016 මාර්තු 31 ියට මපාරා භව්ලින් උපුටා් භ මේෂ පිරි ලසුම
පාරහ

දැ ලමේ.

ඉයම් (පිරිව්ැය)
ම්ායයැගිලි (පිරිව්ැය)
ලී ගඩු හා සවිකිරීම් (පිරිව්ැය)
මම ටර් කථම (පිරිව්ැය)
2015.04.01  ලෂය මව්න්කිරීම්
ම්ායයැගිලි
ලී ගඩු හා සවිකිරීම්
මම ටර් කථම
12% තමය ජය
තමය ජය අදායම්
20% ගැංට  ණය
ගැංට  ණය මපාරාලි
ණය්ැතිමය සහ ණයහිමිමය
2015.04.01 අයමාය ණය මව්න්කිරීම
2015.04.01 ගඩු ම ා්ය
ගැංට  මේෂය
අ ැති මුදල්
්ැනුම් සහ විට ණුම් (VAT සහි ව්)
තපාරසු එවුම් සහ තපාරසු යැවුම් (VAT සහි
VAT ගිණුම 2014.04.01
ම්ය ඒමම් ට ලී
මේව්ක ඇපාර
දුන් ව්ට්ටම් සහ ාද ව්ට්ටම්
විවිධ අදායම්
කය ට ලී

හක රු.
300,000
250,000
100,000
400,000

ගැක රු.

40,000
20,000
100,000
100,000
8,000
150,000
20,000
80,000

60,000
2,000

60,000
30,000

ව්)

550,000
33,000

10,000
880,000
55,000
10,000

30,000
10,000
33,000

40,000
15,000
40,000

ACCOUNTING
FOR G.C.E. ADVANCED LEVEL

ක ලෂණය
ව්රිපාරයම්
විදුලිය
ව්ැටුප් හා මේ ය
ප්රචාාකණය
ඇසුරුම් වියදම්
මේව්ක ණය
පාරැටවුම් ට ලී
ම්විය යුතු බිල්
්ැි ලි
ප්රා ධයය

17,000
6,000
18,000
36,000
18,000
12,000
60,000
5,000
20,000
40,000
2,208,000

පහ

දැක්තවන අතිතර්ක ත

1. 2016 මාර්තු 31 ියට ම

758,000
2,208,000

ාරතුරු ද සපයා තිතේ.

ා්මඅ පිරිව්ැය රු. 80,000 කි. මමහි ද්ද්වධ උපාරාේි

අ්ය රු. 75,000කි.
2. VAT අනුපාරා
මයාමැ

ය 10%  ල ව්ය අ

ක මම් සම්ගන්ධව් කිසිම ්ැාීමම ල කක

.

3. මුදල් යැතිීම් රු. 8,000 කි.මමයින් රු. 5,000  ල මේව්ක ඇපාර ව්ලින් හිාේ
කක්ැනීමට එකඟ ී තිමේ.
4. කථම සකා මාර්් ක්රමයට 10%  ල ද ම්ායයැගිලි පිරිව්ැය ම

8%  ල ද ලී ගඩු

සකා මාර්් ක්රමයට 5%  ල ද  ලෂය සඳහා ප්රතිපාරාදය මව්න් මකමර්.
5. අයමාය ණය මව්න්කිරීම ණය්ැතියන්ම්න් 5% කි.
අව්යය ව්න්මන්,
1) 2016.03.31 ිමයන් අව්සන් වූ ව්ර්ෂය සඳහා අදායම් ප්රකායයය
2) 2016.03.31 ියට මේෂ පාරත්රය

