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සංස්ථාපිත ආදායම් බදු වාර්තාව සඳහා උපදදස් මාලාව - තක්දසේරු වර්ෂය - 2015 / 2016 

 

Asmt_CIT_015_S 

 

2006 අංක 10 දරන දේශිය ආදායම් පනදේ විධිවිධාන ප්රකාර  ආදය නන ම්ඩලල සමාමමක්  රානය 

සංස්ථාවක්  ඒකක භාරයක් දහ  අදනයොනය අරුදදලක් තුලුවව සමම වාිකක දහ  ිරර්වාිකක 

සමාමමක් දහ  යම් සංසථ්ාවක් විිකන් ම දේශීය ආදායම් පනදේ 106 වන වමන්තිය යටදේ ිරයම 

කර තති පරිදි 2015/2016 තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා සංස්ථාපිත ආදායම් බදු වාර්තාව(ආකෘති පත්ර අංක 
ASMT_CIT_001_S) විමණනය කරන ලද ගිණුම් සහ උපදේඛන (ආකෘති පත්ර අංක 

ASMT_CIT_002_S)  සමඟ 2016 දනොවැම්බර් 30 වන දින දහ  එදිනට දපර ඉදිරිපේ කළ යුුල ය. 

විදුේ දමො ග මත රීම ම දේශීය ආදායම් දව අ අලවිය හරහා කරමත හැරීය.  දමම දව අ අලවිදයන් 

ලබා දී තති කඩිනම් උපදදස් දකදරහි කාරුණික අවධානය දයොුද කරන්න. 

2013.08.12 දිනැති අංක 1823/5 දරන විද ේෂ මැසට් ිරදේදනය මඟින් පළ කරන ලද පැවරුම් මිල 

ිරදය මදේ 9 වන සහ 10 වන ිරදය මයන් සහ තදනන්තරව 2016.03.31 දිනැති අංක 1960/39 සහ 

අංක 1960/42 දරන විද ේෂ මැසට් ිරදේදනය මඟින් සංද  ධිත පරිදි ආශ්රිත වයවසායන් සමඟ 

අන්තර්නාතික මණුදද ගවල ිරරත තැනැේතන් විිකන් ආදායම් බදු වාර්තාව සමඟ පැවරුම් මිල 

දහළිදරේ රීම දම් ආකෘති පත්රය සහ අධයක්ෂ/ප්රධාන ිරලධාරියා/ප්රුදඛ හුලේකරුද  සහතික ඉදිරිපේ 

කළ යුුලය.අදාළ ආකෘති පත්ර දේශීය ආදායම් දව අ  අලවිදයහි දක්වා තත. 

ිරයම කර ග ලබන දහ  ඉේලා ිකටි ග ලබන පරිදි විමණනය කරන ලද අදාළ ගිණුම් දහ  ඉහත 

සඳහන් උපදේඛන දනොමැතිව දහ  තස්තදම්න්ුලමත ආදායම් සංඛයා යනාදිය සමඟ වාර්තාවක් 

දමො ගමත කරන යම් සමාමමක් දේශීය ආදායම් පනදේ කාර්යය සඳහා වාර්තාවක් ඉදිරිපේ 

දනොකරන ලද දසේ සලක ග ලැද අ. 

වාර්තාව උපදේඛන දහුලනරීන් සමන්විත වන අතර ඒවා 1  2  3  3(අ)  3(ආ)  4 5 6, 6 (අ)  6(ආ), 7, 

7(අ) සහා 7(ආ) දලස දැක්දේ.  දමම තක්දසේරු වර්ෂදේදී   අදාළ සටහන් ආමණනය රීම දම් 

පහසුකම් සැලසීම පිණිස බදු ආමණනය රීම දම් පත්රිකාදවහි  ුදරිත පිටපතක් ලබා දී දනොමැති අතර 

එය බාමතකර මැනීම පිණිස දේශිය ආදායම් දදපාර්තදම්න්ුලදේ දව අ අලවිදයහි  දක්වා තත. 

(www.ird.gov.lk) 

උපදේඛනයන්හි සාරාං මය සටහන පහත සඳහන් පරිදි දේ. 

උපදේඛන  1 (අ)  -  බද්දදන් නිදහස් ලාභ සහ ආදායම් 

එක් එක් ප්රභවදයන් තක්දසේරු වර්ෂය ුලළ උපයන ිරදහස් ලාභ සහ ආදායම දමම උපදේඛනය 
මගින් ප්රකා  කළ යුුලය. 
 
උපදේඛනය ( 2)  -  දවදෙදාදමන් දහෝ වයාපාෙදයන් උපයන ලාභ 

එක් එක් වයාපාරදයන් තක්දසේරු වර්ෂය ුලළ උපයන ලද පිරිවැම ම සහ මලපන ලද ලාභය අදාළ 

කාර්යය දක්තය සමඟ දමම උපදේඛන මඟින් ප්රකා  කළ යුුලය.අදාළ දකොම ව ුලළ ිරවැරදි සංදක්ත 

අංකය සඳහන් කළ යුුල අතර සංදක්ත අංක ලැයිස්ුලව දේශීය ආදායම් දව අ අලවිදයහි දක්වා තත. 

 

උපදේඛනය  3  -  සාමානය වයාපාක ක කුතු ව වන්න් ලබන පාු 

උපදේඛනය 3 (අ)  -  ජීවිත ෙක්ෂණ වයාපාෙදයන් ලබන පාු 

ජීවිත රක්ෂණ වයාපාරදයන් දරන පා ම දමම උපදේඛනදයහි තුලළේ කළ යුුලය.  දකදසේ දවතේ  

එම අ ම කළ හැරී පා ම සහ ඉදිරියට දමන එන ලද අ ම කළ හැරී පා ම එකුලව අ ම රීම ම තක්දසේරු 

වර්ෂය සඳහා වූ  ුදළු වයවස්ථාපිත ආදායදමන් ිකයයට 35 ක උපරිමයකට යටේ  දනොදේ.  අ ම කළ 



 ` 
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සංස්ථාපිත ආදායම් බදු වාර්තාව සඳහා උපදදස් මාලාව - තක්දසේරු වර්ෂය - 2015 / 2016 

 

Asmt_CIT_015_S 

 

දනොහැරී යම් පා මවක් ඉදිරි තක්දසේරු වර්ෂයන්ට අදාළව ඉදිරියට දමන එ ග ලැබිය හැරී අතර   එම 

පදනම මත අ ම කර ග ලැබිය හැරී ය. 

 

උපදේඛනය  3 (ආ)  -  මූලය කේබදු වයාපාෙදයන් ලබන පාු 

මූලය කේබදු වයාපාරදයන් දරන පා ම දමම උපදේඛනදයහි තුලළේ කළ යුුලය. දකදසේ දවතේ  

එම අ ම කළ හැරී පා ම සහ ඉදිරියට දමන එන ලද අ ම කළ හැරී පා ම එකුලව අ ම රීම ම තක්දසේරු 

වර්ෂය සඳහා වූ  ුදළු වයවස්ථාපිත ආදායදමන් ිකයයට 35 ක උපරිමයකට යටේ දනොදේ.  අ ම කළ 

දනොහැරී යම් පා මවක් ඉදිරි තක්දසේරු වර්ෂයන්ට අදාළව ඉදිරියට දමන එ ග ලැබිය හැරී අතර   එම 

පදනම මත අ ම කර ග ලැබිය හැරී ය. 

 

උපදේඛනය  4  -  සුදුසුකම් ලැබීදම් දෙවීම් 

තක්දසේරු වර්ෂය ුලළ කරන ලද සමම සුදුසුකම් ලැබීදම් දමවීමක්ම  මීට දපර වර්ෂදේ ිකට එම 

දමවීදමන් ඉදිරියට දමන එන ලද යම් ද ේෂයක් සහ වර්ෂය සඳහා එම සුදුසුකම් ලැබීදම් දමවීදමන් 

අ ම කළ හැරී වටිනාකම දමම උපදේඛනය මඟින් ප්රකා  කළ යුුලය. 
 

 
උපදේඛන    5  -  බදු අය කෙ හැකි ආදායම මත බදු 

සාමානය අ ගප්රමාණයන්ට සහ විද ේෂ අ ගප්රමාණයන්ට යටේ බදු අයකළ හැරී ආදායම දමම 
උපදේඛනය මඟින් ප්රකා  කළ යුුලය.   

සාමානය අ ගප්රමාණයන් දේශීය ආදායම් පනදේ දදවන උපදේඛනදේ (ආ) දකොටදසහි ිර ්චිතව 

දක්වා තත.  තතැම් අවසථ්ාවලදී විද ේෂ අ ගප්රමාණයන් යටදේ බදු අය කර ග ලැද අ.  ිරදසුන් 

ව දයන්  ආදය නන ම්ඩලල වයවසායන්  අවදානම් ප්රා ධන සමාමම්, ඒකක භාර යනාදිය සඳහා අ ම 

බදු අ ගප්රමාණයන් ිර ්චිතව දක්වා තත.  එය දේශීය ආදායම් පනදේ දදවන උපදේඛනදේ (ආ) 

දකොටදසේ ිර ්චිතව දක්වා තති අ ගප්රමාණයක් හැර වූ අ ගප්රමාණයන් මගින් ිර ්චිතව දක්වා තත. 

විද ේෂ අ ගප්රමාණයන්ට අදාළ ිරවැරදි සංදක්ත අංකය සඳහන් කළ යුුල අතර සංදක්ත අංක 

ලැයිස්ුලව දේශීය ආදායම් දව අ අලවිදයහි දක්වා තත. 

 

උපදේඛනය  6  -  ප්රකාිතත ලාභාං  

තක්දසේරු වර්ෂය ුලළ දබදා හරින ලද එක් එක් ලාභාං යන් සම්බන්ධදයන් දමම උපදේඛනය අදාළ 

දේ. 

 

උපදේඛනය  6 (අ)  -  දප්රේෂණ මත බදු 

දමම උපදේඛනය ිරර්වාිකක සමාමම් වලට පමණක් අදාල දේ. 

 

උපදේඛනය  6 (ආ) -  දබදා හැක ය හැකි ලාභ මත පාු 

යම් සමාමමක් විිකන් 2014/2015 තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා 2014/2015 වර්ෂදේ තම දබදා හැරිය හැරී 

ලාභදයන්  අවම ව දයන් ිකයයට 10 ක්  දහ  2015.09.30 වන දින දහ  එදිනට දපර දබදා හැර 

දනොමැති අවස්ථාවකදී එවැිර සමාමමක් විිකන් දමම උපදේඛනය සම්පූර්ණ කළ යුුලය. 

 

උපදේඛනය  7  -  බදු බැෙ 

දමවන ලද ස්ව තක්දසේරු දමවීම්  ේවිේව බදු සහන  ආර්ථික දසේවා මාස්ුල (ESC) සහ ලාභාං  බදු 

යනාදිය තුලුවව බදු බැර දබදී යාම දමම උපදේඛනය මඟින් ප්රකා  කළ යුුලය. 



 ` 
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උපදේඛනය  7 (අ)-  ආර්ථික දසේවා ොස් ව 

දමම උපදේඛනය මඟින් ආදායම් බදු සඳහා හිලේ කල හැරී ආ.දසේ. මාස්ුල දමවීම් සහ ඉදිරියට 

දමන යා හැරී ආර්ථික දසේවා මාස්ුල මත වටිනාකම ආමණනය රීම ම සඳහා පහසුකම් සලසයි. 

 

උපදේඛනය  7(ආ) -  මති මාත්ර බදු බැෙ 

මති මාත්ර බදු බැර පිළිබඳ විස්තර දමම උපදේඛනදයහි තුළළේ කළ යුුලය. 

 
බදු දෙවීම 

තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා බදු  

1 වන වාරිකය - 2015 අදම ස්ුල 15 වන දින 

2 වන වාරිකය -  2015 දනොවැම්බර් 15 වන දින 

3 වන වාරිකය - 2016 දපබරවාරි 15 වන දින සහ 

4 වන වාරිකය - 2016 මැයි 15 වන දින දහ  ඊට දපර දිනයන්හිදී සමාන 

වාරිකයන්දමන් දමවිය යුුලය. 

දකදසේ දවතේ  ප්රමාද දමවීම් සඳහා ද්ඩලනයක් අය කර ග දනොලැද අ.   2014/15 තක්දසේරු වර්ෂය 

සඳහා ආදායම් බදු බැඳියාදවන් හතදරන් එකකට වලා අ ම ුදදලක් එක් ිරයමිත දින දහ  එදිනට දපර 

දමවන ලද සහ ඉතිරිය  2016 සැප්තැම්බර් 30 දින දහ  එදිනට දපර දමවන ලද නම්  එවිට වාරික 

හතදරහි සහ අවසාන දමවීදම් එකුලව 2015/16 තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා ුදළු බදු බැඳියාවට සමාන 

දේ. 

 

දණ්ඩන 

ිරයමිත දිනයන්හි දී බදු දනොදමවීම දහ  ිරයමිත දින දහ  එදිනට දපර වාර්තා ඉදිරිපේ දනොරීම ම 

දහ  සාවදය වාර්තාවක් ඉදිරිපේ රීම ම පහත සඳහන් පරිදි ද්ඩලනයන්ට යටේ ව ග තත. 

 

 ිරයමිත දින (එනම්  2016 දනොවැම්බර් 30) දහ  එදිනට දපර වාර්තාවක් ඉදිරිපේ රීම මට 

අදපොදහොසේවීම දව ගදවන් රු.50 000/- දක්වා ද්ඩලනයක්  

 

 ිරයමිත දිනයන් වන විට දනොදමවීම දව ගදවන් ද්ඩලනය- දමවිය යුුල බේදදන් ිකයයට 10 

ක් සහ   එක් එක් මාසය සඳහා හිඟව පවතින ද ේෂ දහ  තවේ ිකයයට 2 ක වටිනාකම, උපරිම 

ිකයයට 50 දක්වා. 

 

 සාවදය වාර්තාවක් සැකසීම දව ගදවන් ද්ඩලනය අතිදර්ක බේදදන් ිකයයට 200 ක එකුලව 

දනොඉක්මවන ුදදලක් සහ රු.2 000/- ක ුදදලක්. 

 

 

 

 

 

 



 ` 
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1 වැනි දකොුස 

1. 10 වැනි දකොටුව - බද්දදන් නිදහස් ලාභ සහ ආදායම  

1  උපදේඛනදයහි; 

1. නව වයවසායන්හි 2011.04.01 දින දහ  එදිනට දපර කරන ලද ආදය නනයන්දමන් 
උපයන ිරදහස් ලාභ සහ ආදායම 10.01 දකොම දවහි තුලළේ කරන්න.  (දේශීය ආදායම් 
පනදේ 16ත  16ඈ වමන්ති දහ  17අ වමන්තිය යටදේ ිරදහස් ආදායම්) 

2. ආදය නන ම්ඩලල නීතිය යටදේ ිරදහස් ආදය නන ම්ඩලල සමාමම්වල ිරදහස් ලාභ 
10.02 දකොම දවහි තුලළේ කරන්න. 

3. යම් දවනේ ිරදහස් ලාභ සහ ආදායමහි එකුලව 10.03 ිකට 10.07 දකොම ව දක්වා  
දකොම වල තුලළේ කරන්න.  එදසේම දේශීය ආදායම් පනදේ අදාළ වමන්තිය පළුද තීරදේ 
දක්වන්න. 

10.08 දකොම දවහි තුලළේ ිකයුව ප්රභවයන්දමන් උපයන ිරදහස් ලාභ සහ ආදායදම් එකුලව 
වාර්තාදේ 10 වන දකොම දවහි තුලළේ කළ යුුලය. 

    

2. 20 – 70 වැනි දකොටුව දක්වා - බද්දු යුත් ලාභ සහ ආදායම  

2.1. 20 වැනි දකොටුව - දවදෙඳාම දහෝ වයාපාෙදයන් උපයන ලාභ. 

ආදායම් බේදට යටේ කළ යුුල දවදළඳාදමන් දහ  වයාපාරදයන් උපයන ුදළු මලපන ලද 

ලාභ 20 වැිර දකොම ව මඟින් ප්රකා  කළ යුුලය.  යම් දවදළඳාමරීන් දහ  වයාපාරයරීන් 

අ මකළ හැරී දර ග ලබන පා මවක් දවදතොේ අවස්ථාදව චිත පරිදි උපදේඛන 3  3 (අ) දහ  

3 (ආ) හි විධිවිධාන සලසා තති පරිදි වටිනාකම තුලළේ කරන්න.  (දමම උපදදස් මාලාදේ 

5.1 අයිතමය බලන්න.)  
 

2.2. 30 වැනි දකොටුව -  දපොළිය 

(i) බැංුළවක දහ  ුදලයායතනයක කරන ලද යම් තැන්පුලවරීන්  

(ii) යම් සුරැුළම්පතක දහ  භා්ඩලාමාර බිේපතක  භා්ඩලාමාර බැඳුම්කරයක දහ  යම් 
මහ බැංුළ සුරැුළම් පතක් සමඟ කටයුුල රීම දම් දී යම් දිවිතීයික දවදළඳදපොළ 
ම ගදද ගවරීන්  

(iii) යම් සමාමමක් මගින් ිරුළේ කරන ලද  දමම පනදේ ිර ්චිතව දක්වා තති පරිදි යම් 
සංස්ථාපිත ණය සුරැුළම් පතරීන්  දහ   

(iv) යම් දවනේ ආකාරදයන් 

යම් සමාමමකට උේමතවන දහ  උපචිත වන දපොළිය (දේශීය ආදායම් පනදේ 7 වන 

වමන්තිදේ (අ)  (ත)  (ඈ) දහ  (උ) දේදයන්හි සඳහන් යම් සමාමමක් හැර) 30 වන 

දකොම දවහි තුලළේ කළ යුුලය.  සමාමදම් දවදළඳාම දහ  වයාපාරය ප්රධාන ව දයන් ුදදේ 

ණයට දදන අවස්ථාවක දී  එවිට දපොළිය 20 වැිර දකොම දවහි තුලළේ කළ යුුල ය.  (ිකයයට 

10 යටදේ රඳවාමන්නා ලද බේද 07 වන උපදේඛනදේ 220.07 වැිර දකොම දවහි තුලළේ 

කරන්න.) 

සියයු 10  බැගින් ෙඳවාෙැනීදම් බදු අුකල දපොළිය (උදාහෙණ: ඉඩම් ප්රතිසංස්කෙණ 

දකොමිසම වැනි ොජ්ය ආයතනයත්  මගින් දෙවිය තු ව වන්දියක් මත දපොළිය යනාදිය) මුළු 

වයවස්ථාපිත ආදායදම් දකොුසින් සමන්විත දනොවන ආදායම  00 වැනි දකොටුදවහි දක්වා 

ඇති එක ව වයවස්ථාපිත ආදායදම් දකොුසක් දනොවන  ආදායම් යුදත් ඇ වෙත් කෙ තු වය. 
 



 ` 
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Asmt_CIT_015_S 

 

යම් සුරැුළම්පතක්  භා්ඩලාමාර බිේපතක්  භා්ඩලාමාර බැඳුම්කරයක් දහ  යම් මහ බැංුළ 

සුරැුළම්පතක් සම්බන්ධදයන් කටයුුල රීම දම් දී ේවිතීයික දවදළඳදපොළ ම ගදද ගවරීන් 

උපයන යම් දපොළියක් සම්බන්ධදයන් “මති මාත්ර බදු බැෙ” සඳහා හිමිකම් පාන විට  ඒ මත 

හිමිකම් රීව යුුල අදාළ දපොළිදේ වටිනාකම සහ මති මාත්ර බදු බැර වටිනාකම 07 වන 

උපදේඛනදේ 220.08 වැිර දකොම ව මඟින් ප්රකා  කළ යුුල ය.   

එහි ආදායම් බදු බැඳියාවට අතිරික්තව යම්  බැරක් දේ නම්  එම අතිරික්තය යම් අනාමත 

ආදායම් බේද එදරහිව හිලේ කළ හැරී පරිදි ඉදිරියට දමන එ ග ලැබිය හැරී නුදේ 

අතිරික්තය ආපසු දමවිය දනොහැරී ය.මීු අදාෙ විෙණකවරුන්දෙන් ලබා ෙන්නා ලද 

සහතිකයක් ඇමිණිය තු ව ය. 

ිරදහස් දපොළිය 10 වන දකොම දවහි තුලළේ කළ යුුල ය.  (30 වන දකොම දවහි දනොදේ.) 

සුහන: ප්රාථමික දවදළන්දදුළද  දවදළඳාමරීන් දහ  වයාපාරයරීන් උපයන 

වයවස්ථාපිත ආදායම  යම් සුරැුළම්පතක්  භා්ඩලාමාර බිේපතක් දහ  භා්ඩලාමාර 

බැඳුම්කරයක් මත යම් ප්රාථමික දවදළඳදපොළ ම ගදද ගවරීන් එම දවදළඳාදමන් ලද දහ  

උපචිත වන යම් දපොළියක්  බදු ප්රාථමික ිරුළුලවක දී අ ම කර තේනම්  90 වන දකොම දවහි 

තුලළේ කළ යුුල ය. 

 

2.3. 40 වැනි දකොටුව - ලද ලාභාං  

වාිකක සහ ිරර්වාිකක සමාමම් වලින් ලද ුදළු වයවස්ථාපිත ආදායදම් දකොටසක් දනොවන යම් 

ලාභාං යක් හැර දළ ලාභාං  වටිනාකම  40 වන දකොම දවහි තුලළේ කළ යුුල ය.  ලාභාං  

අර්ථකථනයට අ ගව ලාභාං යක් දලස සලක ග ලැබිය දනොහැරී යම් ප්රසාද දකොටස් දහ  

ප්රා ධනය දබදා දීම තුලළේ දනොකරන්න. 

සමසථ් වයවස්ථාපිත ආදායම් දකොුසකින් සමන්විත  දනොවන යම් දෙ ලාභාං යක් 00 වන 

දකොටුදවහි ඇ වෙත් කෙ තු වය.  කරුණාකෙ දමම උපදදස් මාලාදේ 4 වන අයිතමය 

බලන්න. 
 

2.4. 50 වැනි  දකොටුව -  කුළී 

සමාමමක් විිකන් යම් ඉලමක් තුලළුව පරිශ්රයක් ුළළියට දහ  බේදට දීදමන් උපයන ආදායම 

වයාපාරදයන් උපයන ආදායමක් දලස සලක ග ලබන බව කාරුණිකව සලකන්න.  එවන් 

අවස්ථාවක දී  පරිශ්රයට අදාළ අුවේවැඩියා රීම ම් සඳහා වියදම අ ම රීම ම දළ ුළළිදයන් 

ිකයයට 25 කට සීමා දේ.  එම ආදායම 20 වැිර දකොම දවහි තුලළේ කළ යුුල ය.  දවනේ 

ආකාරදේ ුළළී පමණක් 50 වන දකොම දවහි තුලළේ කළ යුුල ය.  

 

2.5. 60 වැනි  දකොටුව -  වාර්ෂිකයන් සහ ොජ්ය භාෙයන්දෙන් උපයන ආදායම 

වාර්ෂිකයන් සහ රානය භාමයන්දමන් ලද සහ ලැබිය යුුල ආදායදම් ුදළු වටිනාකම 60 වන 

දකොම දවහි තුලළේ කළ යුුල ය. 

 

2.6. 70 වැනි දකොටුව -  දවනත් ප්රභවයන්දෙන් ලද ලාභ 

ප්රාථමික දවදළඳාදමන් දහ  වයාපාරදයන්  යම් දපොළියරීන්  ලාභාං යරීන්  ුළළියරීන්  

වාර්ෂිකයරීන් දහ  රානය භාමයරීන් හැර දවනේ යම් ප්රභවයරීන් සමාමමකට උේමත වන  

ුදළු ලාභය දහ  ආදායම 70 වන දකොම දවහි තුලළේ කරන්න.  දවනේ ආදායම් 

ප්රභවයන්ද  ස්වභාවය පිළිබඳ විස්තර සඳහන් කරන්න. 



 ` 
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3. 80 වැනි දකොටුව - මුළු වයවස්ථාපිත ආදායම 

අංක 20  30  40  50  60 සහ 70 දකොම වල දක්වා තති ුදළු වටිනාකම්  ුදළු වයවස්ථාපිත 

ආදායම් දලස 80 වන දකොම දවහි තුලළේ කළ යුුල ය. 

 

4. 00 වැනි දකොටුව -  මුළු වයවස්ථාපිත ආදායදම් දකොුසක් දනොවන ආදායම 

ුදළු වයවස්ථාපිත ආදායදම් දකොටිකන් සමන්විත දනොවන දවනේ ආදායම් දේ නම්  දමම 

දකොම දවහි දැක්විය යුුල ය.  උදාහරණ: ිකයයට 10 යටදේ බදු අ ම රීම දමන් පසු දවනේ 

වාිකක සමාමමරීන් ලද ලාභාං යක්  10 වන වමන්තිය යටදේ ිරදහස් ලාභාං   දවනේ 

වාිකක සමාමමරීන් එම සමාමමක් විිකන් ලාභාං  දහ  වාිකක සමාමමක් විිකන් ප්රකාශිත 

ලාභාං ය  මිල දේඛනමත දපොදු සමාමමක් විිකන් ප්රකාශිත ලාභාං   දේදපොළ අේපේ කර 

මැනීම සඳහා වන්දි මත ඉලම් ප්රතිසංස්කරණ දකොමිෂන් සභාදවන් ලද දපොළිය  අ ම කරන ලද 

බේද  ප්රාථමික දවනළන්දුළ සම්බන්ධදයන් වන විට  ප්රාථමික මණුදද ග සඳහා ලද දපොළිය 

යනාදිය. 

එක් ප්රභවයකට වලා ප්රකා නදේ අන්තර්මත දේ නම්  දවන ම උපදේඛනයක්  අුදණන්න. 

 

5. 100 හා 110 වැනි දකොටු -  මුළු වයවස්ථාපිත ආදායදමන් අු කිීමම  

5.1. 100 වැනි දකොටුව –  අු කෙ හැකි පාු (උපදේඛනය 3  3 අ සහ 3 ආ) 

ජීවිත රක්ෂණ සහ ුදලය කේබදු වයාපාරයක දී හැර යම් දවදළඳාමක්  වයාපාරයක්  

වෘේතියක් දහ  රැරීයාවක දී දරන ලද පා මවක් අ ම රීම මක් දලස ඉල දද ග ලැද අ.  පා මවක් 

දව ගවට  එය ලාභයක් වූදේ නම්  එය තක්දසේරු කර ග ලැබිය හැරීය.  දකදසේ දවතේ  එම 

අ ම කළ හැරී පා ම සහ ඉදිරියට දමන එන ලද අ ම කළ හැරී පා ම එකුලව අ ම රීම ම 

තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා වූ  ුදළු වයවස්ථාපිත ආදායදමන් ිකයයට 35 (35)) ක උපරිමයකට 

යටේ දේ.  (එනම් 80 වැිර දකොම දවහි වටිනාකදමන් ිකයයට 35).  එදලස අ ම කළ 

දනොහැරී යම් පා මවක් ඉදිරි තක්දසේරු වර්ෂයන්ට අදාළව ඉදිරියට දමන එ ග ලැබිය හැරී 

අතර   එම පදනම මත අ ම කර ග ලැබිය හැරී ය. 

ශ්රී ලංකා මහ බැංුළව විිකන් ිරුළේ කර ග ලබන උපදදස් මාලාවන්ට අ ගව සහ දේශීය 

ආදායම් දකොමසාරිස ්නනරාේ විිකන් ිරුළේ කර තති  මාර්දම පදේ වල ිර ්චිතව දක්වා 

තති දකොන්දේික වලට යටේව, බේධ කර ග ලැබූ  ඒකාබේධ කර ග ලැබූ දහ   අේපේ 

කරම ග ලැබූ යම් බැංුළවක්  මූලයයාතනයක් දහ  කේබදු සමාමමක් වන  යම් වයාපාරයක 

යම් පා මවක ද ේෂයක් තේ නම්  සහ එම ඒකාබේධ රීම ම  පවරා මැනීම දහ  එක් රීම මට 

දපර  එකී පා මවක් 32 වන වමන්තිය යටදේ හිමිකම් පමමට හැරී වී තිබුණි නම් හැරී නම්  

දමම තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා ුදළු වයවස්ථාපිත ආදායදමන් ිකයයට 35 ක උපරිමයකට 

යටේව අ ම කර ග ලැබිය හැරීය. 

දවදළඳාමක  වයාපාරයක  වෘේතියක දහ  රැරීයාවක ලාභ සහ ආදායදමන් අ ම කළ 

දනොහැරී වාර්ෂිකයක්  දහ  දපොළියක් දලස දමවන ලද යම් ුදදලක් ුදළු වයවස්ථාපිත 

ආදායමට වලා වැඩි වන අවස්ථාවක දී  එවිට අතිරික්තය එම වර්ෂය ුලළ දරන ලද පා මවක් 

දලස ඉහත ආකාරදයන් ම සැලරීය යුුල අතර  එය පා මවක් දලස ඉදිරියට දමන එ ග ලැබිය 

හැරී ය.   



 ` 
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අන්තිම කැමැති පත්රයක් මගින් තතිව දහ  දනොමැතිව ිකදු වූ අ ගප්රාප්තියරීන් දනොවන අනය 

ආකාරයරීන් හිමිකාරිේවය දවනස් රීම මක් කර තති සමාමමක් විිකන් දරන ලද යම් පා මවක් 

පා මව දරන ලද ුදලය සමාමදම් එම දවදළඳාදම් දහ  වයාපාරදේ වයවස්ථාපිත ආදායමට 

සාදප්ක්ෂව හැර අ ම කර ග ලැබිය දනොහැරී බව කාරුණිකව සළකන්න 

පිළිදවලින් ඉදිරියට දමන එන ලද පා ම තුලළුව ජීවිත රක්ෂණ දහ  ුදලය කේබදු 

වයාපාරයරීන් දරන ලද යම් පා මවක් එම වයාපාරදේ ලාභදයන් පමණක් අ ම කර ග ලැබිය 

හැරී ය.  (රීිකදු සීමාවරීන් දතොරව)  ුලන්වන උපදේඛනදේ 100.10 දකොම දවහි (ඉහත 

සඳහන් ුදළු ිකයුව අ මකළ හැරී පා ම ) වටිනාකම වල එකුලව වාර්තාදේ 100 වැිර 

දකොම දවහි තුලළේ කළ යුුලය. 

 

5.2. 110 වැනි දකොටුව -  දෙවන ලද වාර්ෂිකය දපොළිය 

දමවන ලද යම් වාර්ෂිකයක්  දහ  දපොළියක් ුදළු වයවස්ථාපිත ආදායදමන් අ ම කර ග ලබන 

අතර  දමම ුදදල 110 වන දකොම දවහි තුලළේ කළ යුුල ය. 

දමහි දී අ ම කළ හැරී “දපොළිය” වන්දන් යම් දමොලනැගිේලක් ඉදි රීම ම දහ  මිලදී මැනීම 

සඳහා ලබා මන්නා ලද යම් ණය ුදදලක් දහ  දමොලනැගිේලක් ඉදි රීම ම සඳහා දහ  

වයාපාරයක් සඳහා උපදය නනය කර ම ග (පූර්ව ආරම්භ රීම දම් දපොළිය) ලබන වැල බිමක් 

මිල දී මැනීම සඳහා බැංුළවක්  ුදලය ආයතනයක් දහ  දකොමසාරිස් නනරාේ විිකන් 

පිළිමන්නා ලද දවනේ යම් ආයතනයකට නීතියක් දහ  දකොන්ත්රාේුලමය බැීමක් යටදේ 

දමවන ලද යම් දපොළියරී.  එදසේම එය දමම පනදේ 25 වන වමන්තිය යටදේ අ ම කර ග 

ලැබිය දනොහැරී ය.  දකදසේ දවතේ  26 (1) වැිර වමන්තිදේ (x) දේදදේ දහ  (y) දේදදේ 

සඳහන් දපොළිදේ අතිරික්තය අ ම කර ග දනොලැද අ. 

සුහන: තක්දසේරු වර්ෂය ුලළ දමවන ලද යම් බිම් ුළළියක් දහ  රානය භාමයක් එම දමවීම 

2014.04.01 දිනට දපර යම් කාලසීමාවක් සඳහා දේ නම් සහ දවනේ යම් විධිවිධාන යටදේ 

වයාපාරයරීන් උපයන ලාභ දහ  ආදායම ිර ්චිතව හඳුනා මැනීදම් දී අ ම දනොකරන්දන් 

නම් පමණක් අ ම කළ හැරී ය.  

 

6. 120 වැනි දකොටුව -  මුළු වයවස්ථාපිත ආදායදමන් අු කිීමම් හි අු  එක වව  

අංක 100 සහ 110 දකොම  මගින් ප්රකාශිත ුදළු වටිනාකම් හි එකුලව ුදළු වයවස්ථාපිත 

ආදායමින් අ ම රීම ම් එකුලව දලස 120 වන දකොම දවහි තුලළේ කළ යුුල ය. 

 

7. 130 වැනි දකොටුව -  තක්දසේරු කෙ හැකි ආදායම 

තක්දසේරු කළ හැරී ආදායම වන්දන් 32 වන වමන්තිය අ ගව ඉලදිය හැරී අ ම රීම ම් වලින් අ ම 

රීම දමන් පසුව  ුදළු වයවස්ථාපිත ආදායම දේ.  120 වැිර දකොම දේ වටිනාකම 80 වැිර 

දකොම දේ වටිනාකමින් අ ම කර 130 වැිර දකොම දවහි තුලළේ කරන්න.එම අමය සෘණ 

අමයක් වන විට තක්දසේරු කළ හැරී ආදායම ශුනය දේ. 

 



 ` 
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8.  140 වැනි දකොටුව -  සුදුසුකම් ලබන දෙවීම්  

වසර ුලළ කරන ලද ිකයුව සුදුසුකම් ලබන දමවීම් දහ  යම් හිමිකම් දනොරීයන ලද ඉදිරියට 

දමන එන ලද ද ේෂයක් දමම උපදේඛනදේ තුලළේ කළ යුුලය. 

1. සුදුසුකම් ලබන දෙවීම්: 

(i) ුදදේ දහ  ුදදේමය දනොවන  ආකාරයරීන් කරන ලද පරිතයාම -  

(අ) රනයට  
(ආ) පළාේ පාලන ආයතනයකට  
(ත) රනය විිකන් ස්ථාපනය කරන ලද අරුදදලකට  
(ඈ) පළාේ පාලන ආයතනයක් දහ  පළාේ සභාවක් විිකන් ස්ථාපනය කරන ලදුව  

අමාතයවරයා විිකන් අ ගමත කරන ලද අරුදදලක්  
(ඉ) දබෞේධ සහ පාලි වි ්ව විදයාල පනත යටදේ වි ්ව විදයාල පනත යටදේ 

ස්ථාපනය කරන ලද දබෞේධ දහ  පාලි වි ්ව විදයාලයක් දහ  යම් උසස ්
අධයාපන ආයතනයක්  

(ඊ) දසවන අරුදදල  
(උ) ‘අපි දව ගදවන් අපි’ අරුදදලට (2008.01.01 දින ිකට)  දහ   
(ඌ) ශ්රී ලංකා නාතික වුළම ම (සංස්ථාපිත) පනත යටදේ ස්ථාපනය කරන ලද නාතික 

වුළම ම අරුදදල ; සහ 
(එ)    එම වියදම්වලින් යම් අ ම දනොකරන ලද ඉදිරියට දමන එන ලද ද ේෂයක් 

 
(ii) අමාතයවරයා විිකන් අ ගමත කරන ලද යම් තැනැේතුළ විිකන් රනදේ සංවර්ධන 

සැලස්මක් තුලළුව රීිකයම් වයාපෘතියක් මත තක්දසේරු වර්ෂය ුලළ දරන ලද වියදමක් 

දහ  කලින් වර්ෂදේ ඉදිරියට දමන එන ලද එවැිර වියදමක අ ම දනොකරන ලද යම් 

ද ේෂයක්  

 
(iii) දර ගී දහ  දිළින්ඳන් සඳහා දන්වාිකක රැකවරණය සැලසීම පිණිස පිහිම වන ලද 

අ ගමත පුණයායතනයකට ුදදලින් කරන ලද පරිතයාම  

 
(iv) රු. මිලියන 5 කට වලා දනොඅ ම පිරිවැයක් දරා  චිත්රපටයක් ිරෂ්පාදනය රීම ම සඳහා 

දර ග ලබන වියදම (අවසන් රීම දම් දින ිකට දින 90 ක් ුලළ දරන ලද යම් 

ප්රවර්ධනාේමක වියදම් තුලළුව ිරෂ්පාදන පිරිවැය) 
 

(අ) 2007.04.01 දින දහ  එදිනට පසුව  නුදේ 2008.03.31 දිනට දපර 
චිත්රපටයක් ිරෂ්පාදනය රීම ම සඳහා දරන ලද වියදම. 

(ආ) 2008.04.01 දින දහ  එදිනට පසුව චිත්රපටයක් ිරෂ්පාදනය රීම ම සඳහා දරන 
ලද වියදම. 

 

(v) පනදේ 23 වැිර වමන්තිය යටදේ සමාමමක් ආ දායම් බේදදන් ිරදහස් කාලසීමාව 

ුලළ අවදානම් ප්රා ධන සමාමමක් විිකන් ිරුළේ කරන ලද පවේනා දකොටස් හැර 

සාමානය දකොටස් මිලදී මැනීදම් දී  රුපියේ 500 000/- කට වලා අ ම දනොවන යම් 

ආදය නනයරීන් ිකයයට 50. 

 
(vi) දකොළඹ සහ මම්පහ පරිපාලන දිස්ත්රික්කයන්දමන් පිටත යම් ප්රදේ යක පිහිටි දේශීය 

ආදායම් පනදේ 20 (2) වමන්තිදේ සඳහන් නව වයවසායක කරන ලද යම් 

ආදය නනයක්.  (එම ආදය නනය රුපියේ මිලියන 30 කට වලා අ ම දනොවිය යුුල 

අතර  එම වයවසායන්හි භාවිත කරන ලද යම් පිරියත යන්ත්රයක්  ී  බ ම  දමොලනැගිලි 

දහ  එම වයවසාය  කෘෂිකාර්මික වයවසායක් නම් ඉලම් විය යුුලය)  

 



 ` 
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(vii) දකොළඹ සහ මම්පහ පරිපාලන දිස්ත්රික්කයන්හි දේශීය ආදායම් පනදේ 21 (2) 

වමන්තිදේ සඳහන් ප්රතිස්ථාපිත වයවසායක දී දරන ලද යම් වියදමක් (එම ප්රතිසථ්ාපිත 

වියදම රු. මිලියන 100 කට වලා අ ම දනොවිය යුුලය.) 

 
(viii) 2008.04.01 දින දහ  එදිනට පසුව ආරම්භ කරන ිකනමා රූපක චිත්රපටයක් 

ප්රදර් නය කරන ිකනමා දමොලනැගිේලක් දහ  උපකරණ සැපීමම සඳහා සහ ඩිිටටේ 

සජීවිකරණ තාක්ෂණය  ඩිිටටේ ප්රදර් න ්රම  සහ දලොේබි   අද පේධති වලින් 

සමන්විත වන බවට ශ්රී ලංකා නාතික චිත්රපට සංස්ථාව විිකන් සහතික කරන ලදුව දරන 

ලද රු. මිලියන 25 දනොඉක්මවන වියදම. 

 
(ix) 2008.04.01 දිනට දපර ආරම්භ කරන ලද ිකනමා රූපක චිත්රපට ප්රදර් නය රීම ම 

ආරම්භ කර තේතා වූ  සහ 2008 අදප්රේේ 1 වන දිනට දපර ඩිිටටේ තාක්ෂණය  

ඩිිටටේ ප්රදර් න ්රම  සහ දලොේ අ   අද පේධති වලින් සමන්විත දනොවූ ද ශ්රී ලංකාදේ 

නාතික චිත්රපට සංස්ථාව විිකන් සහතික කරන ලද ිකනමා  ාලාවක තේේවය  ඉහළ 

තේේවයට නංවාී දමහි ලා දරන ලද රු. මිලියන 10 ක් දනොඉක්මවන වියදම්. 

 
(x) දකොළඹ සහ මම්පහ පරිපාලන දිස්ත්රික්කයන්දමන් පිටත යම් ප්රදේ යක දේශීය 

ආදායම් පනදේ 21 අ වමන්තිදයහි සඳහන් ප්රතිස්ථානමත කරන වියදම් රු. මිලියන 

100 ට වලා අ ම දනොවිය යුුල ය.   

 
(xi) දේශීය ආදායම් පනදේ 13 (222) වමන්තිදයහි සඳහන් අ ම ආදායම් පුලේ සඳහා 

ිරවාස ඉඳිරීම දම් දී දරන ලද වියදම්. 

 
(xii) දකොමසාරිස් නනරාේ විිකන් හඳුනාමන්නා ලදුව සහ මැසට් පත්රය මගින් ප්රිකේධ කරන 

ලද පරිදි ආර්ථික ව දයන් පසුමාමී මම්මානයක කරදමන යන යම් ප්රනා සංවර්ධන 

වයාපෘතියක දී දරන ලද වියදම්. 

 
(xiii) 16 ත වැිර වමන්තිය දහ  17 අ වමන්තිය (නව වයවසායක් දලස) යටදේ ිරදහස ්

රීම ම සඳහා සුදුසුකම් ලබන සහ ිර ්චිත කටයුුල වල ිරරත යම් වයවසායක් පුළුේ 

රීම දමහි 2011 අදප්රේේ 01 වන දින දහ  එදිනට පසුව සහ 2014 අදප්රේේ 01 දිනට 

දපර  ස්ථාවර වේකම්හි (රු. මිලියන 50 කට දනොවැඩි) කරන ලද ආදය නනය.  

දකදසේ දවතේ ිර ්චිත කටයුුල වල ිරරත යම් තැනැේතුළ විිකන් කරන ලද යම් 

ආදය නනයක් සහ 2015.03.31 දිනට දපර දේශීය ආදායම් පනදේ 34 (2) 

වමන්තිදේ අුලරු විධිවිධාන සපුරාී මට යටේව උසස් තාක්ෂණික පිරියත  යන්ත්ර  

උපකරණයන්හි එම ආදය නනය කරන ලද අවස්ථාවක දී එම දකොන්දේිකවලට 

යටේව සුදුසුකම් ලැබීදම් දමවීම අ ම කර ග ලැද අ. 

 
(xiv) 16 ඈ වමන්තිය යටදේ ිරයම කරන ලද අදාළ වටිනාකමට වලා අ ම දනොවන දරදි  

ඖෂධ  රීරිපිටි දහ  ිකදමන්ති ිරෂ්පාදනය රීම දම් ිරරත යම් වයවසායක 2012 

අදප්රේේ 1 වන දින දහ  එදිනට පසුව වයාපාර කටයුුල ආරම්භ කර කරන ලද 

ආදය නනයක් . 

 
(xv) දවනේ යම් බැංුළවක් දහ  ුදලය සමාමමක් අේපේ කර මැනීම දහ  ඒකාබේධ 

රීම දම් ආකාරදයන් යම් බැංුළවක් දහ  යම් ුදලය සමාමමක් විිකන්  2011 අංක 42 

දරන ුදලය වයාපාර පනත යටදේ බලපත්රලාී  ශ්රී ලංකා මහ බැංුළව විිකන් ිරුළේ 



 ` 
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කරන ලද උපදදස් මාලාවට අ ගව  එම පිරිවැය ිර ්චිතව හඳුනා ම ග ලබන විට  දරන 

ලද වියදම්. 

කරුණාකෙ සැලකිේල දයොමු කෙන්න:  සුදුසුකම් ලැබීදම් දමවීමක් දලස යම් 

හිමිකමක් සම්බන්ධදයන් ලිඛිත සාක්ෂි අුදණන දමන් ඔදබන් කාරුණිකව ඉේලා 

ිකටි ග ලැද අ. 

 
2. සුදුසුකම් ලැබීමදම් දෙවීම් සම්බන්ධදයන් අු කිීමම්: 

සුදුසුකම් ලැදබන දමවීදම් දීමනාව වැඩි කරන ලද/ආදය නනය කරන ලද තථය 
වටිනාකම දහ  පහත සඳහන් සීමාව යන දදරීන් අ ම අමදේ ප්රමාණයට පමණක් ලබා මත 
හැරීය. 

 
(i) 1 වන උපදේදදේ ( i) , (vii)  සහ  (xi)  අයිතමයන්හි සඳහන් සුදුසුකම් ලැබීදම් 

දමවීම් අ ම රීම දම් දී සීමා රීම මක් දනොමැත. 

(ii) 1 වන අයිතමදේ (iii) වන අයිතමදයහි සඳහන් ිකයුව සුදුසුකම් ලැබීදම් දමවීම් හි 

එකුලව සම්බන්ධදයන් අ ම රීම ම තක්දසේරු කළ හැරී ආදායදමන් 1/5 කට දහ  

රුපියේ 500 000/- යන දදරීන් කවර දහ  අ ම අමයට සීමා දේ. 

(iii) 1 වන අයිතමදේ (iv) වන අයිතමදයහි සඳහන් යම් සුදුසුකම් ලැබීදම් දමවීමක් 

සම්බන්ධදයන් (එනම්  චිත්රපටයක පිරිවැය) අ ම රීම ම 

(iv)  (අ)       චිත්රපට එකකට රු. මිලියන 25 බැගින් 

(iv)  (ආ)      චිත්රපට එකකට රු. මිලියන 35 බැගින් සීමා දේ. 

(iv) 1 වන අයිතමදේ (ii), (v) සහ (x) හි සඳහන් සුදුසුකම් ලැබීදම් දමවීම 

සම්බන්ධදයන් අ ම රීම ම තක්දසේරු කළ හැරී ආදායදමන් 1/5 කට දහ  දරන ලද 

තථය වියදම් යන දදරීන් කවර දහ  අ ම අමයට සීමා දේ. 

(v) 1 වන අයිතමදේ (vi) හි සඳහන් සුදුසුකම් ලැබීදම් දමවීම සම්බන්ධදයන් අ ම 

රීම ම  රුපියේ මිලියන 100 දහ  දරන ලද තථය වියදම යන දදරීන් කවර දහ  

අවම අමයට සීමා දේ. 

(vi) 1 වන අයිතමදේ (viii) හි සඳහන් සුදුසුකම් ලැබීදම් දමවීම සම්බන්ධදයන් අ ම 

රීම ම රු. මිලියන 25 දහ  දරන ලද තථය වියදම යන දදරීන් කවර දහ  අවම 

අමයට සීමා දේ. 

(vii) 1 වන අයිතමදේ (ix) හි සඳහන් සුදුසුකම් ලැබීදම් දමවීම සම්බන්ධදයන් අ ම රීම ම 

රුපියේ මිලියන 10 දහ  දරන ලද තථය වියදම් යන දදරීන් කවර දහ  අවම 

අමයට සීමා දේ. 

(viii) 1 වන අයිතමදේ (xii) හි සඳහන් සුදුසුකම් ලැබීදම් දමවීම සම්බන්ධදයන් අ ම 

රීම ම රුපියේ මිලියන 10 දහ  දරන ලද තථය වියදම යන දදරීන් කවර දහ  අවම 

අමයට සීමා දේ. 

(ix) 1 වන අයිතමදේ (xiii) සහ (xiv) හි සඳහන් සුදුසුකම් ලැබීදම් දමවීම 

සම්බන්ධදයන් අ ම රීම ම සුදුසුකම් ලැබීදම් දමවීදමන් ිකයයට 25 කට සීමා දේ. 



 ` 
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(x) 1 වන අයිතමදේ (xv) හි සඳහන් සුදුසුකම් ලැබීදම් දමවීම සම්බන්ධදයන් අ ම 

රීම ම තක්දසේරු කළ හැරී ආදායදමන් 1/3 කට දහ  රු. 300  000,000 යන 

දදරීන් කවර දහ  අ ම අමයට සීමා දේ. 

3. අු දනොකෙන ලද සුදුසුකම් ලැබීදම් දෙවීම් ඉදික යු දෙන යාම: 

යම් සුදුසුකම් ලැබීදම් දමවීදමහි ද ේෂයක් දේ නම්  
 

 අ ග දේදදේ (i), (ii), (iv)(a), (iv)(b), (vi), (vii), (viii), (ix), (xi) සහ (xv) 

අයිතමයන් එම සුදුසුකම් ලැබීදම් දමවීදම් ුදළු වටිනාකම අ ම කර ග ලබන ුලරු 

ඉදිරියට දමන එ ග ලැබ අ ම කර ග ලැබිය හැරීය.   

  (xiii) සහ (xiv) අයිතමදයන් ිකයයට 75 ක් ඉදිරියට දමන එ ග ලැබ වසර ුලනක 

කාලපරිච්දේදයක් ුලළ සමාන වටිනාකමින් අ ම කර ග ලැබිය හැරීය. 

 ඉහත සඳහන් අයිතමයන් හැර දවනේ යම් අයිතමයක් ඉදිරියට දමන එ ග ලැබිය 

දනොහැරීය.  
 

9. 140 වැනි දකොටුව  -  සුදුසුකම් ලැබීදම් දෙවීදමහි එක වව 

4 වන උපදේඛනදේ 140.08 වන දකොම දවහි වටිනාකම් එකුලව ආදායම් බදු වාර්තාදේ 140 

වැිර දකොම දවහි තුලළේ කළ යුුල ය. 

 

10. 150 වැනි දකොටුව  -  බදු අය කෙහැකි ආදායම 

බදු අය කළහැරී ආදායම වන්දන් තක්දසේරු කළහැරී ආදායම සහ අ ම කළහැරී සුදුසුකම් 

ලැබීදම් දමවීම් අතර දවනස ය.  140 වැිර දකොම දේ වටිනාකම 130 වැිර දකොම දේ 

වටිනාකමින් අ ම කර එහි ප්රතිලලය 150 වැිර දකොම දේ තුලළේ කරන්න.  බදු අය කළහැරී 

ආදායම සෘණ වටිනාකමක් දනොවිය හැරී අතර  එවැිර අවස්ථාවක දී “ශුනය” ය ගදවන් 

තුලළේ රීම මට කාරුණිකව සැලරීලිමේ වන්න. 

  

11. 160 වැනි දකොටුව  -  සාමානය අු  ප්රමාණයන් [විද ේෂ අු  ප්රමාණයන් හැෙ] අු  ප්රමාණයන් 

යුදත් බදු අය කෙ හැකි ආදායම මත බදු (5 වන උපදේඛනය) 

දේශීය ආදායම් පනතට දදවන උපදේඛනදේ (ආ) දකොටදසේ ිර ්චිතව දක්වා තති යම් 

අ ගප්රමාණයක් හැර අ ගප්රමාණයන්  විද ේෂ අ ගප්රමාණයන් ිරදය නනය කරන අතර  

අයිතමයන් සමහරක් පහත සඳහන් පරිදි ලැිකස්ුලමත දකදර්. 

1) අධයාපන දසේවාවන්දමන් උපයන ලාභ සඳහා ිකයයට 10 යටදේ බදු අය කර ග ලැබිය 

හැරීය. 

2) දේශීය ආදායම් පනදේ 16 වැිර වමන්තිදේ සඳහන් කෘෂිකාර්මික වයවසායන්දමන් ලාභ 

ිකයයට 10 යටදේ බදු අය කර ග ලැබිය හැරීය.  (48 (අ) වමන්තිය) 

3) කෘෂිකර්මාන්තදයන්  සේව ආහාර ිරෂ්පාදනදයන්  සංචාරක කර්මාන්තය ප්රවර්ධනදයන් 
දහ  ඉදිරීම ම් වැල වලින් ලාභ (දේ.ආ. පනදේ 46 වැිර වමන්තිය) ිකයයට 12 යටදේ බදු 

කර ග ලැබිය හැරීය. 

4) සුදුසුකම් ලැබූ අපනයන ලාභ සහ ආදායම (දේ.ආ. පනදේ 51 සහ 52 වමන්ති) ිකයයට 

12 යටදේ බදු අය කර ග ලැබිය හැරීය. 

5) රු. මිලියන 750 දනො ඉක්මවන වාර්ෂික පිරිවැම මක් සහිත වයවසායක් (මිලදී මැනීම සහ 
විරීණීම හැර) [දේ.ආ. පනදේ 59 (ආ) වමන්තිය] ිකයයට 12 යටදේ බදු අය කර ග 



 ` 
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ලැබිය හැරීය.  (සමාමම් සමූහයක පරිපාලන සමාමමක්  පරිපාලිත සමාමමක් දහ  ආශ්රිත 

සමාමමක් සඳහා අදාළ දනොදේ.) 

6) අවදානම් ප්රා ධන සමාමමරීන් ිකයයට 12 යටදේ බදු අය කර ග ලැබිය හැරීය. 

7) ඒකක භාරයක්, අදනයොනය භාරයක් දහ  ඒකක භාර කළමනාකරණ සමාමමක් ඒවාදේ 
බදු අය කළහැරී ආදායම මත ිකයයට 10 යටදේ බදු අයකර ග ලැබිය හැරීය. 

8) යම් මේ ද්රවය දහ  දුම්දකොළ ිරෂ්පාදනය කර අදලවි රීම ම දහ  ආනයනය කර අදලවි 
රීම ම දහ  යම් දලොතරැයි දහ  ඔට්ම  දහ  සූදු කටයුුල වලින් උපයන ලාභ සහ 

ආදායදමන් ිකයයට 40 ක් යටදේ බදු අය කර ග ලැබිය හැරීය. 

9) දේශීය ව දයන් ිරෂ්පාදනය කරන අේ යන්ත්ර ිරෂ්පාදන සඳහා ිකයයට 12 යටදේ බදු 
අය කර ග ලැබිය හැරීය. 

10) දසෞඛය සුව දසේවා වලින් උපයන ලාභ සඳහා ිකයයට 12 යටදේ බදු අය කර ග ලැබිය 

හැරීය. 

11)  දේ අපනයන කරුවුළ සමඟ බේද වයාපාරයක් ස්ථාපනය කර තති දේ වමාකරුවුළද  

දහ  ිරෂ්පාදකයුළද  ලාභ සඳහා ිකයයට 12 යටදේ බදු අය කර ග ලැබිය හැරීය. 

12) ුළුළළු දමොවිදපොළරීන් උපයන ලාභ සඳහා ිකයයට 10 යටදේ බදු අය කර ග ලැබිය 
හැරීය. 

13) අපනයාභිුදඛ සමාමමක් විිකන් භා්ඩල විරීණීදමන් උපයන ලාභ සහ ආදායම සඳහා 

ිකයයට 12 යටදේ බදු අය කර ග ලැබිය හැරීය.  (56 (අ) වමන්තිය) 

14) විදේ  නැවකට භා්ඩල දහ  දසේවා සැපීමදමන් උපයන ලාභ සඳහා ිකයයට 12 යටදේ 

බදු අය කර ග ලැබිය හැරීය.  (56 (ආ) වමන්තිය) 

15) දරදිපිළි පංගු ම්ඩලලය සමඟ ලියාපදිංචි දරදිපිළි අපනයන කරුවුළට යම් දරදිපිළි 
වටිනාකම වැඩිදියුණු රීම ම සඳහා උපකාර වන්නා වූ යම් දරදිපිළි දහ  යම් දවනේ 
දසේවාවන්දමන් මැහුම් ද්රවය  එක්ලස් රීම දම් සැපයුදමන් උපයන ලාභ සහ ආදායම සඳහා 

ිකයයට 12 යටදේ බදු අය කර ග ලැබිය හැරීය.  (58 වැිර වමන්තිය) 

විද ේෂ අු ප්රමාණයන් යුදත් අය කෙහැකි අය කෙ හැකි බදු ආදායදම් දකොුස සහ එම 
බදු අය කෙ හැකි ආදායදම් දකොුසු අදාෙ විද ේෂ අු ප්රමාණය 5 වන උපදේඛනද  
අදාෙ දකොටුව යුදත් පැහිදින්ව සඳහන් කෙ තු වය.        

5 වන උපදේඛනද  160.06 වනදකොටුදවහි වටිනාකම වාර්තාදේ 160 දකොටුදවහි 
ඇ වෙත් කෙන්න.   

 

12. 170 වැනි දකොටුව   -  ඉතික  බදු අය කෙ හැකි ආදායම මත බද්ද  

ඉතිරි බදු අය කළ හැරී ආදායම මත බේද පහත සඳහන් පරිදි ආමණනය කළ යුුලය. 

(1) රු. 5 000 000/- දනො ඉක්මවන බදු අය කෙහැකි ආදායමක් සහිත නිෂ්පාදනය සහ 

දසේවා වයාපාෙයක නිෙත යම් සමාෙමක් හැෙ සමාෙම් -  

සමාමමක බදු අය කළ හැරී ආදායම (ඒකක භාරයක  අදනයොනය අරුදදලක  අවදානම් 
ප්රා ධන සමාමමක සමාමම් සමූහයක පරිපාලක සමාමමක  පරිපාලිත සමාමමක දහ  
ආශ්රිත සමාමමක හැර) රු. 5 000 000/- දනො ඉක්මවයි නම්  එහි බදු අය කළ හැරී 
ආදායමට අදාළ ආදායම් බදු අ ගප්රමාණය ිකයයට 12 ක් දේ. 

 



 ` 
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(2) ඉහත (1) අයිතමය දහෝ පනදත් දවනත් යම් විධිවිධානයන්හි නි ්චිතව දක්වා ඇති 

සහනදායී අු ප්රමාණය යුතු දනොවැදුන සමාෙම්; 

එවැිර සමාමමක ලාභ සහ ආදායම් පනදේ දවනේ යම් විධිවිධානයන් යටදේ යම් 
ිර ්චිත අ ගප්රමාණයන් යටදේ බදු දනොදේ නම්  ිකයයට 28 යටදේ බදු අය කර ග ලැද අ. 
 
දකදසේ දවතේ  12 වැිර දේදදේ (1) වන අයිතමදේ සඳහන් සමාමමක රු. 5 000 000/- 
ට වැඩි අතිරික්ත බදු අය කළ හැරී ආදායමට ආදර පණය කළ හැරී බේද එම බදු අය 
කළහැරී ආදායමට වලා වැඩි නම්  එවිට අතිරික්ත බදු අය කළහැරී ආදායමට වලා වැඩි 
බේදේ එම දකොටස සැලරීේලට දනොමත යුුල ය. 
 
උදාහරණ: බදු අය කළහැරී ආදායම රු. 5 800 000/- නම්  දමවිය යුුල බදු වටිනාකම 
වන්දන් රුපියේ  
28) යටදේ රු. 5 800 000/- බදු අය කළහැරී 
ආදායම මත බේද 

=  1,624,000  

12) යටදේ රු. 5 000 000/- මත බේද =    600,000  

රු. මිලියන 5 ට වැඩි බදු වටිනාකමට වලා බදු 
අතිරික්තය  

 1,024,000 (A) 

රු. 5 000 000 වලා බදු අය කළහැරී ආදායම  = (5,800,000 - 5,000,000)  

  800,000 (B)  

(A)> (B) පරිදිය    

දමවිය යුුල බේද = 
රු. 5,000,000 මත බේද + 
රු. 5,000,000 ට වැඩි බදු අය 
කළ හැරී ආදායම 

   

 = (600,000 + 800,000)  

 = රු. 1,400,000/-  
 

සම්පූර්ණ බදු අය කළහැරී ආදායම ිකයයට 28 යටදේ බදු අය කර ග ලබන්දන් නම්  සහ 

එම බදු අය කළහැරී ආදායම රු. 5 000 000/- ඉක්මවන නුදේ රු. 6 111 111/- 

දනොඉක්මවයි නම්  එවිට දමවිය යුුල බේදේ වටිනාකම රු. 600 000/- එකුල රු. 

5,000 000/- ඉක්මවන බදු අය කළහැරී ආදායදම් වටිනාකම දේ. 

සම්පූර්ණ බදු අය කළහැරී ආදායම ිකයයට 28 යටදේ බදු අය කළ දනොවන අවස්ථාවක 

දී  දමම ්රමය අදාළ දනොදේ. 
  

(3) 48 වෙන්තීන්හි සඳහන් (අදාෙ දේ නම්), යම් වයවසායන්  සඳහා පහත සඳහන් සහනදායී 

බදු අු ප්රමාණ අදාෙ දේ. 

 2008.04.01 වන දින දහ  එදිනට පසුව ආරම්භ වන තක්දසේරු වර්ෂයක් මත බදු 

ආදායදමන් ලාභ සහ ආදායම ිරදහස ් වන පූර්ව ආසන්නතම කාලසීමාව 

අවසානදේ තක්දසේරු වර්ෂයට බදු අ ගප්රමාණයන්   -   5) 

 පළුද ප ්චාේ ිරදහස් වසර අවසානය  -   10) 

 දදවන ප ්චාේ ිරදහස් වසර අවසානය  -  15) 

වාර්තාව සමඟ ලබාදී තති “බදු මණනය රීම දම් කාර්යය පත්රය” දමවිය යුුල ආදායම් 
බදු ආමණනදේ දී භාවිතයට මත යුුලය. 



 ` 
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13.   180 වැනි දකොටුව - දෙ ලාභාං  මත බද්ද  

(1) ිරල ලැයිස්ුලමත සමාමමක් ුලවද දනොුලවද යන්න දනොසලකා සමම වාිකක සමාමමක්ම 
(ඒකක භාරයක්  දහ  අදනයොනය භාරයක් හැර) තක්දසේරු වර්ෂය ුලළ තම දකොටස් 
කරුවනට දබදාහරින ලද දළ ලාභාං දේ වටිනාකම මත ිකයයට 10 කට සමාන ආදායම් 
බදු දමවිය යුුලය. 

(2) දකදසේ දවතේ  “අදාළ දකොටස” හැර ලාභ වලින් එම ලාභාං ය දබදාදද ග ලබන විට 
සමාමම විිකන් බදු දමවිය යුුල දනොදේ.  “අදාළ දකොටස” යන්දනන්  

(අ) 7 වැිර වමන්තිදේ (අ) දේදය යටදේ ආදායම් බේදදන් ිරදහස් යම් සමාමමකට 
දහ  පුේමල ම්ඩලලයකට  

(ආ) 7 වැිර වමන්තිදේ (ත) අ ග දේදදේ සඳහන් යම් පළාේ පාලන ආයතනයක් 
දහ  රනදේ ආයතනයකට  

(ත) යම් ඒකක භාරයකට දහ  අදනයොනය අරුදදලකට  
(ඈ) එම ලාභාං යට අදාළව 10 වැිර වමන්තිය යටදේ ආදායම් බේදදන් ිරදහස ්

යම් හුලේ කරුදවුළට  දහ   
(ඉ) යම් සමූපකාර සමිතියකට  
(ඊ) අපි දව ගදවන් අපි අරුදදලට  
(උ) දවනේ යම් වාිකක සමාමමරීන් ලද යම් ලාභාං යරීන්  දබදාදදන ලද යම් 

ලාභාං යරීන් අ ම රීම දමන් පසුව දළ ලාභාං දේ ද ේෂය /ඉතිරිය අදහස් දේ. 

(3) හුලේ කරුවන්දමන් එම ලාභාං  මත බදු අ ම රීම මට සමාමම් දවත බලය පවරා 
දනොමැති ුලවද  සමම වාිකක සමාමමක් විිකන්ම දකොටස් දහ  ණයකර ආකාරදයන් ද 
දබදාදදන ලද යම් ලාභාං යක් මත ිකයයට 10 ක බදු දමවිය යුුලය. 

(4) සමාමමක් විිකන් ලාභාං දයන් එය  දමවන අවස්ථාදේ දී බදු අ ම කළ යුුලය. 

වසර ුලළ විවිධ ලාභාං  දබදාදීම් රීහිපයක් පවතී නම්  එක් එක් දබදාදීම දව ගදවන් 6 
වන උපදේඛනදේ පිටපේ දවන් ව දයන්  සම්පූර්ණ (ඡායාස්ථ පිටපේ) කරන්න. 

(5) සමාමම විිකන් එදසේ අ ම කරන ලද බේද සහ ඉහත 2 වන අයිතමදේ සඳහන් ලාභාං  මත 
බේද දබදාහැම දම් දින ිකට දින 30 ක් තුලළත දේ.ආ. දකොමසාරිස් නනරාේ දවත 

දප්රේෂණය කළ යුුලය.  එදසේම වැඩිමනේ ව දයන්  ලාභාං  මත වාර්තාවක් ේවිවාර්ෂිකව 
යැවිය යුුලය.  එනම්  ඔක්දත බර් 1 දින ිකට මාර්ුල 31 දක්වා දබදාහරින ලද ලාභාං  
සම්බන්ධදයන් අදප්රේේ 30 දින දහ  එදිනට දපර සහ අප්රිදයේ 1 දින ිකට සැප්තැම්ර් 30 
දක්වා දබදාහරින ලද ලාභාං  සම්බන්ධදයන් ඔක්දත බර් 31 දින දහ  එදිනට දපර වන 
පරිදි ය. 

06 වන උපදේඛනද   180.07 වන දකොටුදවහි වටිනාකම වාර්තාදේ 180 
වැනිදකොටුදේ ඇ වෙත් කෙ තු වය. 

 

14. 100 වැනි දකොටුව  -  දප්රේෂණ මත බද්ද (6 අ උපදේඛනය) 

දප්රේෂණ මත බදු ිරර්වාිකක සමාමම් සඳහා පමණක් අදාළ දේ.  එදසේම  වසර ුලළ කරන ලද 

ුදළු දප්රේෂණ මත එය ිකයයට 10 දලස ආමණනය කර ග ලැද අ. 

“දප්රේෂණය” යන්දනන් - ලද ලාභාං දයන් දප්රේෂණය කරන ලද ුදදල හැර බේදට අය 
කළ  හැරී  ලාභ සහ ආදායදමන් දප්රේෂණය කරන ලද දහ  
විදේ දේ  රඳවාමන්නා ලද ුදදේ.  

-  විදේ  විුළණුම් වලින් ලද ුදදේ සහ අපනයනය කරන ලද 
භා්ඩලවලින් විදේ දේ රඳවාමන්නා ලද ුදදේ.  

-  අපනයනය කරන ලද ිරෂ්පාදනයන්හි දවදළඳදපොළ අමය 
මත නුදේ සම්පූර්ණදයන් විුළණා දනොමැති. 

6 (අ) උපදේඛනද  190.06 වැනි දකොටුදේ වටිනාකම වාර්තාදේ 100 වැනි දකොටුදවහි 
ඇ වෙත් කෙ තු වය. 



 ` 
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15. 200 වැනි දකොටුව  -  දබදාහැක ය හැකි ලාභ මත බදු (6 (ආ) උපදේඛනය) 

6 (ආ)  උපදේඛනදේ 200.01 දකොම දේ දබදාහැරිය හැරී ලාභය තුලළේ කරන්න. 

“දබදාහැරිය හැරී ලාභ” ය ග  දපොේ ලාභදයන්  

(i) 2014/2015 තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා බදු අය කළ හැරී ආදායම මත දමවිය යුුල 

ආදායම් බදු. 

(ii) 2014/2015 වර්ෂදේ යම් ඉලමක් දහ  යම් දවනේ ප්රා ධන වේකමක් අේපේ කර 

මැනීදමහි ලා සමාමම විිකන් දරන ලද පිරිවැය (දේ නම්)  සහ 

(iii) යම් ප්රා ධන වේකමක් ප්රතයාමණනය රීම ම මත ආමණනය කළ දපොේ කළ ුදළු 

මති මාත්ර  ලාභය  

  අ ම කර; 
(i) 2014/15 වර්ෂදේ අේපේ කරමේතා වූ ප්රා ධන වේකම් සම්බන්ධදයන් දපොදේ 

ලාභ යටදේ මණනය රීම දම් දී අ ම කරන ලද යම් ක්ෂය දීමනාව  සහ 

(ii) දපොදේ ලාභදයහි තුලළේ ප්රා ධන වේකම් ප්රතයාමණනය රීම ම මත යම් ුදළු මති 

මාත්ර පා ම 

එකුල රීම දමන් ලැදබන අමය අදහස් දේ. 
 

2015 සැප්තැම්බර් 30 දින දහ  එදිනට දපර 2014/2015 තක්දසේරු වර්ෂදේ දබදාහැරිය හැරී 

ලාභදයන් දබදාහරින ලද දළ ලාභාං දේ වටිනාකම 200.02 දකොම දවහි තුලළේ කරන්න. 
 

200.03 වන දකොම දවහි  2014/15 තක්දසේරු වර්ෂදේ දබදාහැරිය හැරී ලාභදයන් ිකයයට 10 

ට සමාන වටිනාකම තුලළේ කරන්න.  එනම්  200.01 දකොම දවහි වටිනාකම. 
 

200.04දකොම දවහි  2014/15 තක්දසේරු වර්ෂදේ දබදාහැරිය හැරී ලාභදයන් ිකයයට 33 1/3 

කට සමාන වටිනාකම තුලළේ කරන්න.  එනම් 200.01 දකොම දවහි වටිනාකම. 
 

200.05 දකොම දවහි, 200.02 දකොම දවහි වටිනාකමට වැඩි 200.04 දකොම දවහි වටිනාකම 

තුලළේ කරන්න. 
 

එවිට  200.02 දකොම දේ වටිනාකම 200.03 දකොම දේ වටිනාකමට වලා අ ම නම්  දබදාහැරිය 

හැරී ලාභය මත (එනම්  200.05 දකොම දේ වටිනාකදමන් ිකයයට 15) මත (අතිරික්තය) දමවිය 

යුුල බේද ආමණනය කර 200.06 දකොම දවහි තුලළේ කරන්න. 
 

200.02 දකොම දේ වටිනාකම 200.03 දකොම දේ වටිනාකමට වලා වැඩි නම්  එවිට දබදාහැරිය 

හැරී ලාභ මත දමවිය යුුල බදු දනොමැති අතර 200.06 දකොම දවහි ශුනය අමය තුලළේ 

කරන්න. 

6 (ආ) උපදේඛනද  200.08  දකොටුදේ වටිනාකම වාර්තාදේ 200 වැනි දකොටුදේ ඇ වෙත් 
කෙ තු වය.  

 

16. 210 වැනි දකොටුව  -  දෙවිය තු ව මුළු මුදල  

වාර්තාදේ 160 ිකට 200 දක්වා දකොම වල තුලළේ වටිනාකදම් එකුලව දමවිය යුුල බේද දලස 

210 වැිර දකොම දවහි තුලළේ කරන්න. 

 



 ` 
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17. 220 වැනි දකොටුව  - මුළු බදු බැෙ  

7 වන උපදේඛනදේ එක් එක් දකොම වට අදාළ විස්තර රීම ම් එම පිළීදවල අ ගව පහත දක්වා 

තත. 

17.1. 220.01 වැනි දකොටුව  -  දෙවන ලද දප්රේෂණ බදු 

ිරර්වාිකක සමාමම් සඳහා අදාළ දේ. 

6 (අ) වන උපදේඛනදේ 190.06 දකොම දේ දමවන ලද ුදළු දප්රේෂණ බදු වටිනාකම 7 වන 

උපදේඛණදේ 220.01 වැිර දකොම දේ තුලළේ කරන්න. 

17.2. 220.02 වැනි දකොටුව  -  ද්විත්ව බදු සහන 

ශ්රී ලංකාව විිකන් ේවිේව බදු වැළැක්වීදම් ගිවිසුමකට එළඹ තති විදේ  රටක දී දමවන 

ලද බදු සඳහා දිය හැරී යම් බදු බැරක් දව ගදවන් 220.02 දකොම දවහි දී ඉේුවම් කළ 

හැරීය.  එකී ඉේී ම සහතිකයක් මගින් සනාථ කළ යුුල අතර  විදේ  බදු බැර  අදාළ වන 

ලාභ දහ  ආදායදම් එම දකොටස මත බදු වටිනාකමට සීමා විය යුුලය. 

17.3. 220.03  - අු කෙ හැකි ආර්ථික දසේවා ොස් ව 

7 (අ) වැිර උපදේඛනදේ E දකොම දේ තුලළේ වටිනාකම 220.03 දකොම දේ ආ.දසේ.මා.   

වටිනාකම දලස තුලළේ කරන්න. 

17.4. 220.04 වැනි දකොටුව  -  ස්ව තක්දසේරු බදු දෙවීම් (SA බදු දෙවීම්) 

කාර්ුලමය වාරික දලස ස්ව තක්දසේරු යටදේ දමවන ලද ුදළු ආදායම් බදු වටිනාකම සහ 

අදාළ තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා (එනම්2015/2016) අවසන් දමවීම පමණක් 220.04 වන 

දකොම දවහි තුලළේ කරන්න. 

17.5. 220.05 වැනි දකොටුව  -  දෙවන ලද ලාභාං  බදු  

වසර ුලළ සමාමම විිකන් දමවන ලද ලාභාං  බදු දේ නම්  දමම දකොම දේ තුලළේ කළ 

යුුලය. 

17.6. 220.06  වැනි දකොටුව  -දබදා හැක ය හැකි ලාභාං  මත බදු 

 වසර ුලළ සමාමම විිකන්  දමවා තති දබදා හැරිය හැරී ලාභාං  මත බදු දේ නම්  දමම 

දකොම දේ තුලළේ කළ යුුලය. 

17.7. 220.07 වැනි දකොටුව - දපොළිය මත ෙඳවා ෙැනීදම් බදු 

අවසනාේමක දනොවන යම් රඳවා මැනීදම් බදු වටිනාකම දමහි තුලළේ කරන්න.   

17.8. 220.08 වැනි දකොටුව  -  මති මාත්ර බදු බැෙ  

7 (ආ)  උපදේඛණදේ D දකොම දවහි ේවිතියික දවළඳදපොල මණුදද ගවලින් යම් 

දපොලියක් මත යම් මති මාත්ර බදු බැර වටිනාකම 220.08 වැිර දකොම දවහි තුලළේ 

කරන්න. 

17.9.  220.00 වැනි දකොටුව   

විස්තර සහිතව දවනේ යම් සහනයන්හි වටිනාකම් තුලළේ කරන්න. 

දවනේ යම් බදු සහන (160 වන වමන්තිය යටදේ දමවන ලද රඳවා මැනීදම් බදු වැිර) 

අ ම කළ හැරී නුදේ වාර්තා ආකෘති පත්රදේ දහ  උපදේඛනයන්හි දවනේ අවස්ථාවකදී 

හිමිකම් දනොරීයන ලද සහන දමම දකොම දවහි තුලළේ ක යුුලය.  කරුණාකර එම 

හිමිකම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර දවනම පත්රයරීන් ලබා දදන්න. 



 ` 
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18. 220.10 වැනි දකොටුව - මුළු බදු බැෙ 

අංක 220.01 ිකට 220.09 දක්වා වටිනාකම්හි එකුලව 7 වන උපදේඛනදේ 220.10 දකොම දවහි 

සහ වාර්තාදේ 220 වැිර දකොම දවහි තුලළේ කළ යුුලය. 
 

18.1. 230 වැනි දකොටුව දහො  240 වැනි දකොටුව -  දෙවිය තු ව දහෝ ආපසු දෙවිය තු ව  බදු 

වටිනාකම ෙණනය කිීමම 

210 වැිර දකොම දේ දේත 220 වැිර දකොම දේ දේත වලට වලා වැඩි නම්  එකී දේත දදක 

අතර දවනස දමවිය යුුල බදු වටිනාකම දලස 230 වැිර දකොම දවහි තුලළේ කරන්න.  

220 වැිර දකොම දේ දේත 210 වැිර දකොම දේ දේත වලට වලා වැඩි නම්  එකී දේත දදක 

අතර දවනස හිමිකම් රීයන ලද ආපසු දමවීම් දලස 240 වැිර දකොම දවහි තුලළේ 

කරන්න. 
 
 
 

2 වැනි දකොුස 

  

වයාපාර පිරිවම ම දළ ලාභය සහ අිරුළේ ආදායම් ආදී විස්තර වාර්තාදේ 02 වැිර දකොටදසහි 

සඳහන් කරන්න. 
 
 

 

 

3 වැනි දකොුස 

 

සමාමදම් දේකම් දහ  ප්රධාන ිරලධාරියා සහ කළමනාකාර අධයක්ෂකද  නම වාර්තාදේ 2 

වැිර දකොටිකන් ලබා දිය යුුලය.  සමාමදම් කළමනාකාර අධයක්ෂ  අධයක්ෂක  දේකම් දහ  

ප්රධාන ිරලධාරියා විිකන් ඔහුද  /තයද  නම සහ පදවිනාමය සඳහන් කරමින් වාර්තාව අේසන් 

දකොට දිනය සඳහන් කළ යුුලය. 

 

ඔබට යම් සහායක් දහ  පැහැදිලි කර මැනීමක් අව ය නම්  1944 දුරකථන අංකය මගින් දේශීය 

ආදායම් දදපාර්තදම්න්ුලදේ තමුලම් මධයසථ්ානය අමතන්න..  දමම  උපදදස් මාලාදේ  ඉංග්රීසි 

හා දදමෙ පක වර්තනයන්  දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්ුලදේ  දව අ අලවිය (www.ird.gov.lk) 

මගින් බා මත හැරී බව කාරුණිකව සලකන්න. 

 

 

 




