DEPARTMENT OF INLAND REVENUE
To: ………………………………………………
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
(Name & address of the Financial Institution)
Account No: ……………………………………
Year of assessment: …………………………….
DECLARATION (BY SENIOR CITIZENS)
I, ………………………………………………………………………………………………………..
……………..……………………………………………………………………………..(Full Name)
of …………………………………………………………………………………………….(Address)
hereby declare that;
I am a citizen and resident of Sri Lanka and a senior citizen (as per the provisions of the Inland Revenue
Act No. 24 of 2017)
1. The aggregate interest receivable by me for the above year of assessment on the monies
deposited in this account or any other account of this bank or any other accounts in any other
bank or any other financial institution does not exceed Rs.1,500,000/-. Therefore, please refrain
from deducting withholding tax on the interest payable on this account.
2. The aggregate of the interest receivable by me for the year of assessment on the monies
deposited in the above account or any other account of this bank or any other accounts in any
other bank or any other financial institution may exceed the tax relief of Rs. 1,500,000/- .
Therefore, please withhold tax on any interest in excess of Rs………………………. which is
the balance of the tax relief.
(Balance of the tax relief = Rs. 1,500,000 – interest due up-to-date from all accounts other
than this account for the above year of assessment)
3. The tax relief on interest income of Rs.1,500,000/- which is available to senior citizen has been
availed by me in respect of the interest receivable by me on the monies deposited in the other
accounts of this bank or other banks or other financial institutions. Therefore, please withhold
tax on the total interest receivable by me from this account.

National Identity Card No. ………………………………………
Tax Payer Identification No. …………………………………….
I certify that the above declaration made by me is true and correct.
Any changes to my residence status will be notified to the bank at the time of such change.

…………………………..
Date
(*please strike-off the statements not relevant)

……….………………………...
Signature of the Declarant

ප%කාශනය (ෙජ්Hෂ්ඨ පුරවැසියන් විසින් කරනු ලබන )
………………………..……………………………………………………………………………………..............……………………………(සම්පූර්ණ නම )
වන මම…………………………………………………………………..……(ලිපිනය )හි පදිංචි ෙමයින් ප%කාශ කර සිටිමි.
මම ලංකාෙව් වාසික පුද්ගලයකු සහ ෙජ්Hෂ්ඨ පුරවැසිෙයක්මි. (2017 අංක 24 දරන ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් විධිවිධාන ප%කාරව ).
1.

ඉහත තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා ෙමම ගිණුෙම් ෙහෝ ෙමම බැංකුෙව් ෙවන යම් ගිණුමක ෙහෝ යම් ෙවනත් මුලHdයතනයක
තැන්පත් කර ඇති මුදල් සඳහා මා විසින් ලබන ෙපොළී එකතුව රු.1,500,000/= ෙනොඉක්මවන්ෙන්ය .එබැවින්,ෙමම ගිණුමට
ෙගවිය යුතු ෙපොළිෙයන් රඳවාගැනීෙම් බදු අඩුකිරීෙමන් වලකින ෙමන් කාරුණිකව ඉල්ලමි

2.

ෙමම බැංකුෙව් යම් ෙවනත් ගිණුමකින් සහ යම් ෙවනත් මූල ආයතනයකින් ගිණුම්වලින් ලැබිය යුතු ෙපොළිෙය් එකතුව සහ
ඉහත සදහන් ගිණුෙමන් මා විසින් ලබාගන්නා ෙපොළී ආදායෙම් එකතුව ඉහත තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා රු.1,500,000/=ක
මුළු ෙපොළියක් ඉක්මවිය හැක.එබැවින්,කරුණාකර ෙපොළිය රු. ..........................ක් මත රඳවාගැනීෙම් බදු අඩු කරන්න.

(බදු සහනෙය් ෙශේෂය = රු 1,500,000- ඉහත සදහන් තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා ෙමම ගිණුම හැර අනිත් සියළුම
ගිණුම් වලින් නියමිත දිනට ෙපොළිය )
3.

ෙජ්Hෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා ඇති රු.1,500,000/=ක ෙපොළී ආදායම් බදු සහනය ෙමම බැංකුෙව් ෙවනත් යම් ගිණුම්වල ෙහෝ
ෙවනත් මූලයතන තැන්පතු මුදල් මත මා විසින් ලබාගන්නා ෙපොළී ආදායම මත මා විසින් ලබාෙගන ඇත.එබැවින්,ෙමම
ගිණුෙමන් මා ලබාගන්නා මුළු ෙපොළිය සදහා කරුණාකර රඳවාගැනීෙම් බදු අඩු කරන්න.

මාෙග් ෙමරට පදිංචිෙයහි ෙවනසක් සිදු වුවෙහොත් ඒ බව බැංකුව ෙවත දැනුම් දීමට කටයුතු කරමි.

thpg;gpufldk;
gpufldk; (rpNu\
rpNu\;l gpui[fshy;)
………………………………………………..………..…………….…………....... vd;w Kfthpapy;
……………………….………………………..……………………………………….. (KOg; ngaH)
trpf;Fk; ehd; ,j;jhy; mwptpg;gJ ahnjdpy;>
ehd;
gb)

,yq;ifapy; trpf;Fk; xU rpNu\;l gpui[ (2017 Mk; Mz;L 24Mk; ,iwthp rl;lj;jpd;

1. ehd;; Nkw; Fwpg;gpl;l fzf;fpy; my;yJ tq;fpapd; Vida fzf;fpy; my;yJ Vida
tq;fpapy; my;yJ epjp epWtdj;jpy; itg;gpypl;ljd; %yk; kjpg;gPl;L Mz;by;
ngwNtz;ba nkhj;j kjpg;gPl;L tl;b tUkhdk; &gh 1>500>000/-. tpl FiwthdjhFk;.
MfNt> vdf;F nrYj;j Ntz;ba tl;b tUkhdj;jpYUe;J jLj;J itj;jy; thpia
fopf;fhky; tpyf;fTk;.
2. ehd;; Nkw; Fwpg;gpl;l fzf;fpy; my;yJ tq;fpapd; Vida fzf;fpy; my;yJ Vida
tq;fpapy; my;yJ epjp epWtdj;jpy; itg;gpypl;ljd; %yk; kjpg;gPl;L Mz;by;
ngwNtz;ba nkhj;j kjpg;gPl;L tl;b tUkhdk; &gh 1>500>000/- tpl mjpfkhFk;. MfNt>
vdf;F
nrYj;j
Ntz;ba
tUkhdj;jpd;
Nkyjpf
ngWkhdj;jpypUe;J
&gh
…………………………… jLj;J itj;jy; thpia fopf;fTk;;.
(thptpyf;fpd; kpFjpg; ngWkjp = &gh. 1,500
1 500,000
500 000 – kjpg;gPl;lhz;by; ,f;fzf;ifj; jtpu
Vida fzf;FfspypUe;J ,d;W tiu ngwNtz;ba nkhj;
nkhj;j tl;b tUkhdk;)
3. Vida fzf;fpy; my;yJ Vida tq;fpapy; my;yJ epjp epWtdj;jpy; itg;gpypl;ljd;
fhuzkhf rpNu\;l gpui[fSf;fhd &gh 1>500>000/- f;fhd tl;b tUkhdj;Jf;fhd
thptpyf;F vdf;F gydspf;ftpy;iy. MfNt> jaTnra;J vdf;F toq;fg;gLk; nkhj;j
tl;b tUkhdj;jpypUe;J jLj;J itj;jy; thpia fopf;fTk;.;

vdJ tjptpl Kfthpapy; VNjDk; khw;wk; ,Ug;gpd; mr; re;jHg;gj;jpy; ehd; tq;fpf;F
mwptpg;Ngd;.

