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ශී ලංකා ෙද්ශීය ආදායම්
இலங்ைக உள்நாட்டு இைறவr

SRI LANKA INLAND REVENUE

ආදායම් වාර්තාව සහ එහි උපෙල්ඛන පිරවීම සඳහා උපෙදස්
වාසික පුද්ගලෙයෝ
2015/2016 තක්ෙසේරු වර්ෂය
 2015/2016 තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා වාර්තාෙවහි 2015.04.01 සිට 2016.03.31 දක්වා කාල පරිච්ෙඡ්දය සඳහා
ආදායම පිළිබඳ විස්තර සටහන් කළ යුතු ෙව්. (ආදායම් බදු ෙගවිය යුත්ෙත් පවත්නා වසර පදනම් කර ෙගන
බැවිනි).
තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා ඔබෙග් තක්ෙසේරු වන ආදායම රු.500,000 ෙනොඉක්මවන්ෙන් නම්, ඔබ ආදායම් බදු
ෙගවීමට යටත් ෙනොෙව්. තක්ෙසේරු වන ආදායම යනු මුළු ව@වස්ථාපිත ආදායෙමන් ෙමහි 8 වන ෙඡ්දෙය් සහ
9 වන ෙජ්දෙය් සඳහන් අඩු කිරීම් අඩු කිරීෙමන් පසු ලබන ආදායමයි. මුළු ව@වස්ථාපිත ආදායමට බදු නිදහස්
ආදායම් ඇතුළත් ෙනොෙව්. ෙකෙසේ ෙවතත් ලාභාංශ ආදායමක් ෙහෝ ෙපොලී ආදායමක් ෙව් නම් අවසන් රඳවා
ගැනීෙම් බදු ෙලස පභවෙය්දී ආදායම් බද්දට යටත් විය හැකි අතර ඒ ෙහේතුෙවන් එවැනි ලාභාංශ සහ ෙපොළී
මුළු ව@වස්ථාපිත ආදායෙමහි ෙකොටසක් ෙනොෙව්.
 යම් ෙවළඳාමක්, ව@ාපාරයක්, වෘත්තියක් ෙහෝ රැකියාවක් සම්බන්ධෙයන් වන විට අදාල ගිණුම් පකාශද, 32
වන වගන්තිය (ෙමම උපෙදස් පතිකාෙව් 9 වන ෙඡ්දය) යටෙත් සිදු කරන අඩු කිරීම් සහ 34 වන වගන්තිය
(ෙමම උපෙදස් පතිකාෙව් 10 වන ෙඡ්දය යටෙත්) අනුව සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම් කර ඇත්නම් එය සනාථ
කිරීමට ලියකියවිලිද, පභවෙය්දී ෙගවූ බදු සහතිකයද, ස්වතක්ෙසේරු බදු ෙගවීම් පිළිබඳ ෙගවීම් පතිකාවල
පිටපත්ද වාර්තාවට ඇමිණිය යුතුය.
 ඔබ විසින් ෙතෝරා ගනු ලබන භාෂාෙවන් වාර්තා එවනු ලැෙබ්. වාර්තාෙව් අවසාන පිටුෙව් අදාල ෙකොටුෙව්
අෙනකුත් ෙතොරතුරු අතර ඔබෙග් ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සඳහන් කළ යුතුය.
 කලතයා ෙහෝ දරුවා -

වාසික පුද්ගලෙයකුෙග් අවිවාහක සහ වයස අවුරුදු 18 ට අඩු දරුෙවකුෙග් යම් තක්ෙසේරු වර්ෂයක්
සඳහා ආදායම එකී වර්ෂය තුල ෙදමව්පියන්ෙග් විවාහය පැවතිෙය් නම්, එම දරුවාෙග් පියාෙග්
ආදායමට එකතු කළ යුතු ෙව්. එකී වර්ෂය තුල විවාහය ෙනොපවතී නම් දරුවා නඩත්තු කරන සහ
ඔහු/ඇය ජීවත් වන්ෙන් කා සමගද, එකී මවෙග් ෙහෝ පියාෙග් ආදායමට දරුවාෙග් ආදායම එකතු කළ
යුතු ෙව්. ඔබ එකී මව ෙහෝ පියා ෙව් නම්, එවැනි දරුෙවකුෙග් ආදායම ඔෙබ් වාර්තාවට ඇතුලත්
කරන්න. (එම එකතු කිරීම නිර්වාසික ෙදමාපියන්ට අදාල ෙනොෙව්).

-

ඔබෙග් කලතයාෙග් ෙහෝ ඕනෑම දරුවකුෙග් (විවාහක ෙහෝ වයස අවුරුදු 18 ඉක්ම වූ) තක්ෙසේරු වන
ආදායම ෙමම තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා රු.500,000 ඉක්මවා තිබුෙණ් නම්, ඔහු / ඇය ෙවනත් බදු
ලිපිෙගොනුවක් විවෘත කර ෙගන වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුතු ෙව්.

-

ඔබෙග් ආදායම් බදු ලිපිෙගොනුව පවත්නා අංශෙය් ෙහෝ පාෙද්ශීය කාර්යාලෙය් ෙකොමසාරිස් ෙගන්
විමසන ෙලස ඔහුට / ඇයට දන්වන්න.

 ආදායම් වාර්තා ආකෘති පතය නියමිත ෙලස සම්පූර්ණ කර උපෙල්ඛනද සමග 2016 ෙනොවැම්බර් 30 දින ෙහෝ
ඊට ෙපර ඔබෙග් ආදායම් බදු ලිපිෙගොනුව පිළිබඳ කටයුතු කරන ඒකකයට / අංශයට ෙහෝ පාෙද්ශීය
කාර්යාලයට ලැෙබන පරිදි තැපැල් කිරීම ෙහෝ භාර දීම සිදු කළ යුතුය.

සටහන:- නියමිත දින වන විට වාර්තාව සැපයීමට අෙපොෙහොසත් වන ෙහෝ වැරදි වාර්තාවක් සපයන
ඕනෑම තැනැත්ෙතකු මත දණ්ඩන පැනවීමට නීතිෙයන් විධි විධාන සලසා ඇත.
1

1 වැනි ෙකොටස
බද්දට යටත් වන ලාභ සහ ආදායම්
(මුළු වDවස්ථාපිත ආදායම නිශ්චය කිරීම)
01

ෙසේවා නියුක්ති ආදායම (1 වැනි උපෙල්ඛනය)
(1) ඉටු කරන ලද යම් ෙසේවාවක් ෙවනුෙවන් ලබන ඕනෑම ආකාරෙය් පාරිශමිකයක් ෙසේවා නියුක්ති ආදායම
ෙව්. ෙසේවා නියුක්තිකයා විසින් ෙසේවා ෙයෝජකයාෙගන් ෙහෝ ෙවනත් අයෙගන් ලබා ගන්නා ෙව්තන,
වැටුප්, පසාද මුදල්, ෙකොමිස් මුදල්, නිවාඩු වැටුප්, අතිකාල ෙගවීම්, ගාස්තු, පාරිෙතෝෂික, දීමනා (සංගහ
වියදම් දීමනා, ගමන් වියදම් දීමනා ඇතුලත්ව) විශාම වැටුප්, තිළිණ මුදල්, අමතර ලැබීම් වැනි ෙසේවාන්ත
පතිලාභ ඇතුළුව ෙහෝ එවැනි ආකාරෙය් ෙවනත් ලැබීම් (නීත@ානුකූල වුවද ෙනොවූවද) ෙසේවා
නියුක්තිෙයන් ලැෙබන ලාභ ෙහෝ ආදායම් ෙව්.
ෙසේවා නියුක්ති ආදායම වශෙයන් ෙසේවාෙයෝජක විසින් සපයා ඇති බදු අඩු කිරීෙම් සහතික වල
එනම්, T 10 සහතිකය ෙහෝ T 10 D සහතිකෙය් සඳහන් දළ පාරිශමිකය අදාල පරිදි උපෙල්ඛන ගත කර
වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්න.

මූලDමය පතිලාභ සහ මූලDමය ෙනොවන පතිලාභවල මුළු එකතුව උපෙල්ඛන 1 හි 103
ෙකොටුෙවහි සඳහන් කරන්න.
(2)

එක් වතාවක් පමණක් කරන ෙගවීම් (ෙසේවාන්ත පතිලාභ) – (උපෙල්ඛන 1 හි 104 ෙකොටුව)

(3)

අධ@ක්ෂක ගාස්තු සහ අෙනකුත් පතිලාභ (ෙදවන ෙසේවා ෙයෝජකයාෙගන් ලැබූ) (117 වගන්තිය සහ
117 (අ) වගන්තිය යටෙත් 10% ෙහෝ 16% පමාණයකින් බදු අඩු කරන ලද) (1 වන උපෙල්ඛනය 105
ෙකොටුව)

I.

බදුකරණ කාර්යය සඳහා අධ@ක්ෂවරයකු ෙසේවා නියුක්තිකයකු වන බැවින් උ.වි.ෙග බදු වගු අදාළ කර
ගනිමින් ආදායම් බදු අඩු කළ යුතු බව කාරුණිකව සලකන්න. අධ@ක්ෂවරයකු (විධායක ෙහෝ විධායක
ෙනොවන), අධ@ක්ෂක මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයකු ෙහෝ ෙවනත් යම් තැනැත්තකු පධාන ෙසේවා ෙයෝජකයා
ෙනොවන ෙවනත් ෙසේවා ෙයෝජකයකු යටෙත් ලබන ලැබීම් සඳහා 117 වන වගන්තියන් හි විධි විධාන අදාළ
වන අතර මූල@ හා මූල@ ෙනොවන සියලු මාසික ලැබීම රු.25,000/- ට අඩු නම් 10% ක අනුපමාණය යටෙත්
ද එම ලැබීම රු.25,000/- ට වැඩි නම් 16% ක අනුපමාණය යටෙත් ද බදු අඩු කිරීමකට යටත් ෙව්.

II.

ඔබ පධාන ෙසේවා ෙයෝජකයා ෙනොවන ෙවනත් ෙසේවා ෙයෝජකයකුෙග් ෙසේවා නියුක්තිකෙයක් වන්ෙන් නම්,
එවැනි ෙසේවා ෙයෝජකයකු විසින් මුදල් ෙහෝ මුදල් ෙනොවන ස්වරූපෙයන් ලබා ෙදන පතිලාභ පහත පරිදි බද්දට
යටත් ෙව්.
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවා නියුක්තිකයන්මාසික ලැබීම් රු. 25,000 ට අඩු වන්ෙන් නම් එම ආදායම 10% ක අනුපමාණය යටත් වන අතර එකී ආදායම
මසකට රු 25,000 ඉක්මවන්ෙන් නම් එය 16% ක බද්දකට යටත් ෙව්.
රාජD අංශෙය් ෙසේවා නියුක්තිකයන්මාසික ලැබීම් රු. 50,000 ට අඩු වන්ෙන් නම් එම ආදායම 10% ක අනුපමාණය යටත් වන අතර එකී ආදායම
මසකට රු 50,000 ඉක්මවන්ෙන් නම් එය 16% ක බද්දකට යටත් ෙව්.
පභවෙය්දී බදු අඩු කරන ලද ෙසේවා නියුක්ති ආදායම, ෙපොළිය ෙහෝ ලාංභාංශ හැර ෙවනත් ආදායමක් ඔබ
ෙනොමැති නම් සහ ඉහත කී ෙදවන ෙසේවා නියුක්තිය මත අදාළ අනුපමාණයන්ෙගන් බදු ෙගවනු ලැබ තිෙබ්
නම් තව දුරටත් බදු ෙගවිය යුතු ෙනොෙව්.
2

02.

ෙවළඳාම, වDාපාරය, වෘත්තිය ෙහෝ රැකියාෙවන් ලැෙබන ලාභය (2 වැනි උපෙල්ඛනය)
බදු කාර්යය සඳහා ගලපන ලද ආදායම උපෙල්ඛන 2 හි අවසාන ෙකොටුෙව් සඳහන් කරන්න. බදු කාර්යය
සඳහා ගලපන ලද ආදායම යනු (ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් විධි විධානවලට අනුව අඩු කළ ෙනොහැකි වියදම්
හැර) ආදායම උපයා ගැනීමට දරන ලද සියළු වියදම් අඩු කිරීෙමන් පසුව ලැෙබන ශුද්ධ ආදායමයි.

ගිණුම් පකාශ සහ බදු ආගණනය අමුණන්න.
වැඩිදුර විස්තර ඔබට අවශ@ නම් අදාළ පාෙද්ශීය කාර්යාලෙය් ෙකොමසාරිස් අමතන්න.
පාෙද්ශීය කාර්යාලය

දුරකතන අංකය

ෙකොළඹ නගර ශාඛාව
ෙකොළඹ මධ@ම ශාඛාව
ෙකොළඹ දකුණ
1 හා 2 අංශය
අනුරාධපුර පාෙද්ශීය කාර්යාලය
බදුල්ල පාෙද්ශීය කාර්යාලය
මඩකළපුව ප්රාෙද්ශීය කාර්යාලය
ගාල්ල පාෙද්ශීය කාර්යාලය
ගම්පහ පාෙද්ශීය කාර්යාලය
යාපනය පාෙද්ශීය කාර්යාලය
කලුතර පාෙද්ශීය කාර්යාලය
මහනුවර පාෙද්ශීය කාර්යාලය
කෑගල්ල පාෙද්ශීය කාර්යාලය
කුරුණෑගල පාෙද්ශීය කාර්යාලය
මහරගම නැෙගනහිර පාෙද්ශීය කාර්යාලය
මහරගම බටහිර පාෙද්ශීය කාර්යාලය
මාතර පාෙද්ශීය කාර්යාලය
මීගමුව පාෙද්ශීය කාර්යාලය
නුවරඑළිය පාෙද්ශීය කාර්යාලය
රත්නපුරය පාෙද්ශීය කාර්යාලය
දඹුල්ල පාෙද්ශීය කාර්යාලය

0112504390
0112505274
0112502564
0112302249
0252235512
0552222490
0652222087
0912222504
0332234246
0212222076
0342222216
0812223526
0352222493
0372222798
0112802433
0112803125
0412222933
0312228322
0522222520
0452222040
0662283655

ෙවළඳාෙමන්, වDාපාරෙයන්, වෘත්තියකින් ෙහෝ රැකියාෙවන් ලබන මුළු ආදායම වාර්තාෙවහි 110
ෙකොටුෙවහි සඳහන් කළ යුතුය. ගලපන ලද ශුද්ධ ආදායම අලාභයක් නම් එය 8 වන උපෙල්ඛනෙයහි
දැක්විය යුතුය.
03. ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකම (ශු.වා.ව.) සහ කුලී ආදායම – 3 වැනි උපෙල්ඛනය
(1) අයිතිකරුෙග් ආදායම
(i) ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකම (ශු.වා.ව.)
අයිතිකරු නිවෙසේ පදිංචි වී සිටින්ෙන් නම් ෙහෝ ෙවනත් අෙයකු ඔහු ෙවනුෙවන් එහි පදිංචි වී සිටින්ෙන් නම්,
එම නිවෙසේ ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකම අයිතිකරුෙග් ආදායම වශෙයන් සැලෙක්. නිවසක්, අයිතිකරු ඔහුෙග්
ෙහෝ ඔහුෙග් පවුෙල් යම් සාමාජිකෙයකුෙග් පාවිච්චිය සඳහා ෙවන් කර ඇති විට, එම නිවස අයිතිකරු
ෙවනුෙවන් පදිංචි වී ඇති ෙලස සලකනු ලැබිය හැකිය.
ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකම පහත දැක්ෙවන පරිදි ගණනය කරනු ලැෙබ්.
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(අ)

පළාත් පාලන ආයතනයක් විසින් වරිපනම් කාර්යයන් සඳහා නිවසක වටිනාකම තක්ෙසේරු කර ඇති
විට ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකම වන්ෙන් 25% කින් අඩු කරන ලද වරිපනම් තක්ෙසේරුවයි.

(ආ)

නිවසක් වරිපනම් කාර්යය සඳහා තක්ෙසේරු කර ෙනොමැති විට කුලී නිවැසියා විසින් ෙගවනු ඇතැයි
බලාෙපොෙරොත්තු විය හැකි සාධාරණ කුලිය පදනම් කරෙගන ඉන් 25% ක් අඩු කිරීෙමන් ශුද්ධ
වාර්ෂික වටිනාකම තීරණය කරනු ලැෙබ්.

නිදහස් කිරීම්:
(අ)

අයිතිකරු ෙහෝ අයිතිකරු ෙවනුෙවන් පදිංචි වී සිටින එක් නිවාසයක ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකම
බද්ෙදන් නිදහස්ය.

(ආ)

2008.04.01 දින ෙහෝ එදිනට පසුව ඉදි කරන ලද හුෙදක් වාසික කාර්ය සඳහා පමණක් පාවිච්චි කරනු
ලැබූ නිවසක බිම් පමාණය වර්ග අඩි 500 ෙනොඉක්මවන්ෙන් නම් එහි ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකම ඉදි
කිරීම් අවසන් කළ තක්ෙසේරු වර්ෂය හා ඊළග තක්ෙසේරු වසර හතර (4) සඳහා බදු නිදහස ලැෙබ්.

(ii) පදිංචිකරුෙග් ආදායම - පුද්ගලෙයකු කුලී රහිතව නිවාසයක පදිංචි වී සිටින විට ෙහෝ එම නිවෙසේ ශුද්ධ
වාර්ෂික වටිනාකමට වඩා අඩු කුලියක් ෙගවමින් පදිංචි වී සිටින විටදී අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි, ශුද්ධ වාර්ෂික
වටිනාකම ෙහෝ ඔහු විසින් ෙගවනු ලබන කුලියට වඩා වැඩි වන්නා වු ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකම (අතිරික්තය)
ඔහුෙග් ආදායම වශෙයන් සලකනු ලැෙබ්.
(2) කුලි ආදායම - නිවාසයක් ෙහෝ ෙගොඩනැගිල්ලක් කුලියට දී ඇති අවස්ථාවකදී පකාශ කළ යුතු කුලී
ආදායම වන්ෙන්, දළ කුලී ආදායෙමන් වරිපනම් අඩු කර අයිතිකරු විසින් අළුත්වැඩියා සඳහා වියදම් දරනු
ලබන්ෙන් නම් ෙශේෂෙයන් 25% කට සමාන පමාණයක් (එවැනි අළුත්වැඩියා සහ ෙවනත් වියදම් සඳහා
දීමනාවක් වශෙයන්) අඩු කිරීෙමන් පසුව වන කුලී ආදායම ෙව්. ෙවනත් අඩු කිරීම් සඳහා ඉඩ ෙදනු
ෙනොලැෙබ්.
ශුද්ධ කුලිය, ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකමට වඩා අඩු නම් අයිතිකරුෙග් ආදායම විය යුත්ෙත්,
(අ)

ෙද්පල හිස්ව තිබූ සහ/ෙහෝ කුලිය අය කර ගැනීමට ෙනොහැකි වූ මාස ගණන: ෙහෝ

(ආ)

පදිංචිකරුෙග් ආදායම (තිෙබ් නම්)
සඳහා ගැලපුම් කළයුතු නම් ඊට යටත්ව, ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකමයි.

නිදහස් කිරීම්:
-

2008.04.01 දින ෙහෝ එදිනට පසුව ඉදි කරන ලද හුෙදක් වාසික කාර්ය සඳහා පමණක්
පාවිච්චි කරනු ලැබූ නිවසක බිම් පමාණය වර්ග අඩි 500 ෙනොඉක්මවන්ෙන් නම් එහි කුලිය ඉදි
කිරීම් අවසන් කළ තක්ෙසේරු වර්ෂය හා ඊලඟ තක්ෙසේරු වසර හතර (4) සඳහා බදු නිදහස
ලැෙබ්.

බද්දට යටත් ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකම 3 උපෙල්ඛණෙය් 3 (අ) යටෙත් පකාශ කළ යුතුය. බද්දට යටත් කුලී ආදායම
3 (ආ) යටෙත් ද, කුලී හා ශුද්ධ වාර්ෂික වටිනාකෙම් සමස්ත එකතුව (එනම් උපෙල්ඛන 3 හි 125 ෙකොටුෙව් සඳහන්
අගය) වාර්තාෙව් 120 වැනි ෙකොටුෙව් ඇතුලත් කළ යුතුය.

බද්ෙදන් නිදහස් යම් ආදායමක් ෙව් නම් එම බද්ෙදන් නිදහස් ආදායම වාර්තාෙව් 4 ෙකොටෙසහි (බද්ෙදන්
නිදහස් ආදායම යටෙත් පකාශ කරන්න
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04. ලාභාංශ : (4 වැනි උපෙල්ඛනය)
සමාගම ලාභාංශ පකාශයට පත් කරන දිනෙය්දී ලාභාංශ ආදායම උද්ගත ෙව්. ෙකෙසේ වුවද, ලාභාංශයක් මතු
දිනයක ෙගවිය යුතු යයි සමාගම විසින් පකාශ කරන විට එම මතු දිනෙය්දී ආදායම උද්ගත වන ෙලස
සැලෙක්.
පභවෙය්දී 10% අනුපමාණය මත බදු අඩු කර ඇති යම් ලාභාංශයක් තවදුරටත් බද්දට යටත් ෙනොෙව්. එවැනි
ලාභාංශ 4 වන උපෙල්ඛනෙය් ලාභාංශ ආදායම යටෙත් පකාශ කිරීම අවශ@ ෙනොෙව්. පභවෙය්දී බදු අඩු කර
ෙනොමැති බද්දට යටත් ලාභාංශ ෙව් නම් ඒවා පමණක් පකාශ කරන්න.
නිදහස් කිරීම් (i)

ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් 10 වන වගන්තිෙයහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලාභාංශ ආදායම් බද්ෙදන්
නිදහස්ය. ෙකෙසේ ෙවතත්, පහත දැක්ෙවන එවැනි ලාභාංශ ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස් ෙනොවන අතර,
පභවෙය්දී බදු අඩු කිරීමටද (රඳවා ගැනීෙම් බදු) යටත් ෙව්.
(අ)

2002 ෙනොවැම්බර් මස 06 දින ෙහෝ ඉන්පසු ආෙයෝජන මණ්ඩලය සමග ගිවිසුම්වලට එළඹි
සමාගමක් විසින් පකාශයට පත් කරන ලාභාංශ ;

(ආ)

ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් 10 (උ) වගන්තිෙය් සඳහන් යම් වගන්තියක් යටෙත් බද්ෙදන් නිදහස්
වන ලාභෙයන්, 2002 ෙනොවැම්බර් මස 06 දින ෙහෝ ඉන්පසු එකී බදු නිදහස සඳහා සුදුසුකම්
ලැබුවා වූ යම් සමාගමක් විසින් පකාශයට පත් කරන ලාභාංශ.

(ii)

16(ඇ) සහ 17(අ) වගන්ති යටෙත් ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස් සමාගමක් විසින් එකී ආදායම් බදු නිදහස්
කාල සීමාෙව්දී පකාශයට පත් කරන ලාභාංශ ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස්ය. එම ලාභ හා ආදායම
බද්ෙදන් නිදහස් කරනු ලබන කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙහෝ ඉන් පසු එක් වසරක් තුළ දී යම් ඉදිකිරීම්
සමාගමක් විසින් පකාශයට පත් කරන ලාභාංශ.

(iii)

ශී ලංකාෙව් වාසික ෙකොටස් හිමිෙයකුට ශී ලංකාෙව් නිර්වාසික සමාගමක් විසින් ෙගවන ලද යම්
ලාභාංශයක්, බැංකුවක් හරහා ශී ලංකාවට ෙපේෂණය කරනු ලබන්ෙන් නම් එම ලාභාංශ ආදායම්
බද්ෙදන් නිදහස් ෙව්.

(iv)

ෙකොටස් හිමියා ඉහත (iii) වන අයිතමෙය් සඳහන් ලාභාංශ ලබන සමාගමක් නම් සහ එම සමාගම
එම ලාභාංශ ලැබූ දින සිට මාස 3 ක් ඇතුළත එකී ලාභාංශ ෙබදා හැර ඇත් නම්, එකී ලාභාංශ
ආදායම් ලැබූ ෙකොටස් හිමියා ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස් ෙව්.

(v)

අපනයනය සඳහා භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම ෙවනුෙවන් 2015 අපිෙයල් මස 01 වන දින ෙහෝ ඊට පසුව
ආරම්භ වූ යම් නව ව@ාපාරයක් විසින් ෙගවන ලද ලාභාංශ ( 10 (ක) වගන්තිෙයහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති
අවම වශෙයන් ඇමරිකානු එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් මිලියන ෙදකක ෙහෝ ඊට සමාන ෙවනත් යම් ව@වහාර
මුදල් අගයක ආෙයෝජනයක් සහිත පවතින ව@ාපාරයක් කැඩීෙමන් ෙහෝ පතිනිර්මාණය කිරීෙමන්
පිහිටුවනු ෙනොලැබු වා වූ)

බද්දට යටත් මුළු ලාභාංශ ආදායමක් ෙව් නම් (4 උප ෙල්ඛනෙය් 131 වන ෙකොටුව) වාර්තාෙව් 130
ෙකොටුෙව් පකාශ කරන්න.
10% බද්ද අඩු කර ඇති යම් ලාභාංශ ෙව් නම් ඒවා 4 ෙකොටෙසේ මුළු වDවස්ථාපිත ආදායෙම් ඇතුලත්
ෙනොකළ ආදායම යටෙත් පකාශ කරන්න.

5

05 ෙපොලිය (5 වැනි උපෙල්ඛනය)
ෙපොලිෙයන් ලැෙබන ආදායම වනුෙය් ලැබුණු ෙහෝ ෙනොලැබුණු එෙහත් ලැබීමට නියමිත සම්පූර්ණ මුදලය.
පිටරටකින් ෙපොලී ලැෙබන කල්හි ශී ලංකාව එකී රට සමග ද්විත්ව බදු වැළැක්වීෙම් ගිවිසුමකට එළඹ
ෙනොමැත්ෙත් නම් එම ෙපොලිය ෙවනුෙවන් එම රෙටහි දී ෙගවිය යුතු බද්දක් ෙවෙතොත් එය අඩු ෙකොට ඉතිරි
ශුද්ධ මුදල ආදායම ෙලස ෙපන්නුම් කළ යුතුය. ශී ලංකාව සමග ද්විත්ව බදු වැළැක්වීෙම් ගිවිසුම්වලට එළඹ
ඇති රටකින් ෙපොලී ආදායම ලබන්ෙන් නම් දළ ආදායම පකාශ කළ යුතුය. ෙවනත් අඩු කිරීම් සඳහා ඉඩ ෙදනු
ෙනොලැෙබ්.
නියමිත ෙපොලිය ලැබී ෙනොමැති විට සහ අය කර ගැනීමට ෙනොහැකි ෙසේ ෙපෙනන විට එබඳු ෙපොලී අත්හැර
දැමිය හැකි අතර, එම ෙපොලී විස්තර වාර්තාවට අමුණන උපෙල්ඛනයක් මගින් දැක්විය යුතුය.
නිදහස් කිරීම්යම් පුද්ගලෙයකු ලබන පහත සඳහන් ෙපොලී ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස්ය. (ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් 9 වගන්තිය)
(අ)

ශී ලංකාෙවන් පිටත තිබූ විෙද්ශ ව@වහාර මුදල් හුවමාරු කර තැන්පත් කිරීම සදහා ශී ලංකා මහ
බැංකුෙව් අනුමැතිය ඇතිව වාණිජ බැංකුවක විවෘත කර ඇති විෙශේෂ ගිණුමක තැන්පතු මත උපචිත
වන ෙපොලිය.

(ආ)

“විෙද්ශ ව@වහාර මුදල් බැංකු ඒකකයක” විෙද්ශ ව@වහාර මුදලින් ඇති මුදල් මත උපචිත වන
ෙපොලිය.

(ඇ)

මහ බැංකුෙව් අනුමැතිය ඇතිව විවෘත කරන ලද නිර්වාසික ෙහෝ වාසික විෙද්ශ ව@වහාර මුදල්
ගිණුම්වල තැන්පත් මුදල් මත උපචිත වන ෙපොලිය.

(ඈ)

විෙද්ශ ව@වහාර මුදල් ණයක් සම්බන්ධෙයන් රජය විසින් නිකුත් කරන ලද යම් සුරැකුම්පතක්,
ෙනෝට්ටුවක් ෙහෝ කූපනයකින් යම් තැනැත්ෙතකුට උපචිත වන ෙපොලිය.

(ඉ)

ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්වලින් වටිනාකම නියම කර ඇති ශී ලංකා රජය විසින් නිකුත් කරනු ලබන
යළිෙගොඩනැංවීෙම් බැදුම්කරවල ආෙයෝජනය කරන මුදල් මත යම් තැනැත්ෙතකුට උපචිත වන
ෙපොලිය.

(ඊ)

මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් වලින් වටිනාකම නියම කර ඇති ශී
ලංකා ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බැදුම්කරවල ආෙයෝජනය මත උපචිත වන ෙපොලිය.

(උ)

ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් බලය ලබා දී ඇති යම් බැංකුවක් ෙහෝ මූල@ ආයතනයක් ෙහෝ 1972 අංක
5 දරන සමූපකාර සමිති පනෙත් අර්ථානුකූලව වූ යම් ලියාපදිංචි සමිතියක පවත්වා ෙගන යනු ලබන
යම් තැන්පතු වලින් තක්ෙසේරු වර්ෂෙය් පළමු දිනෙය් වයස අවුරුදු 59 ට වැඩි (ෙජ@ෂ්ඨ පුරවැසියන්)
යම් ශී ලාංකික පුරවැසියකු ෙහෝ වාසිකයකු සඳහා උපචිත වන ෙපොලිය

(ඌ)

එක් ඉතුරුම් ගිණුමක් ෙහෝ ඊට වැඩි ඉතුරුම් ගිණුම් සංඛ@වක් පවත්වා ෙගන යනු ලබන යම්
පුද්ගලයකුට උපචිත වන මාසිකව රු.5000 ට අඩු ෙපොලිය

(එ)

යම් සුරැකුම්පත් ආෙයෝජන ගිණුමක තැන්පත් කරන ලද යම් මුදලකින් උපචිත වන ෙපොලිය.

(ඒ)

ශී ලංකාෙවන් පිටතදී කරන ලද ආෙයෝජනයකින් ශී ලංකාෙව් වාසික යම් තැනැත්ෙතකුට උපචිත වන
ෙහෝ ඇති වන යම් ෙපොලියක් බැංකුවක් හරහා ශී ලංකාවට ෙපේෂණය කරනු ලබන්ෙන් නම්, එම
ෙපොලිය.

(ඔ)

2012.04.01 වන දින ෙහෝ එදිනට පසුව ශී ලංකාවට ෙගන එන ලද විෙද්ශ ව@වහාර මුදලින් ශී
ලංකාෙව් යම් තැනැත්ෙතකු විසින් යම් සුරැකුම්පත් ෙහෝ ඇපකරවල කරන ලද ආෙයෝජන වලින් යම්
තැනැත්ෙතකුට ෙහෝ හවුල් ව@ාපාරයකට උපචිත වන ෙපොළිය.

(ඕ)

2013.01.01 ව දින ෙහෝ එදිනට පසුව යම් නගර සභාවක් විසින් නිකුත් කරන ලද සංස්ථාපිත ණය
සුරැකුම්පතක (ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොෙළහි මිල නියම කරන ලද) සහ නාගරික ඇපකරයක කරන ලද
ආෙයෝජනයක් මඟින් යම් තැනැත්ෙතකුට උපචිත වන ෙහෝ උද්ගත වන ෙපොළිය ෙහෝ වට්ටම.
6

2.5% ෙහෝ ඊට අඩු පතිශතයකින් රඳවා ගැනීෙම් බද්ද අඩු කරනු ලැබු යම් බැංකුවක ෙහෝ මූලD
ආයතනයක ඇති තැන්පතුවක් මත ෙපොලිය 5 වැනි උපෙල්ඛනෙයහි පකාශ කළ යුතු ෙනොෙව්. පාථමික
අෙලවිකරු ෙවතින් 10% ක රඳවා ගැනීෙම් බද්දක් අඩු කර ෙගන ඇති රජෙය් සුරැකුම් පත් මත ෙපොලියද
ඇතුලත්ව එම ෙපොලිය වාර්තාෙව් 4 ෙකොටෙසේ මුඵ වDවස්ථාපිත ආදායෙම් ඇතුලත් ෙනොකළ ආදායම
ෙපොලී ආදායම (2.5 % පතිශතයකින් රඳවා ගැනීෙම් බදු අඩු කරන ලද ආදායම් හැර) උපෙල්ඛන 5 හි
යටෙත් පකාශ කළ යුතුය.
පකාශ කරන්න.
මුළු ෙපොලී ආදායම් (උපෙල්ඛන 5 හි 141 ෙකොටුව) වාර්තාෙව් 140 ෙකොටුෙවහි ඇතුලත් කළ යුතුය.
06.

වාර්ෂික සහ රාජD භාග (6 වැනි උපෙල්ඛනය)
බද්ෙදන් නිදහස් වාර්ෂික:
ජීවිත කාලයටම ෙහෝ වසර 10 කට ෙනොඅඩු කාලයක් සදහා බැංකුවකින් ෙහෝ අනුමත රක්ෂණ සමාගමක්
ෙවතින් මිලදී ගත්තාවූද, මිලදී ගැනීම සඳහා මුදලින් ෙහෝ මුදල් වටිනාකමින් ෙගවූ පූර්ණ පතිශ්ඨාව ෙවනුෙවන්
වයස අවුරුදු 60 ක් ෙහෝ ඊට වැඩි පුද්ගලෙයකු හට උපචිත වන වාර්ෂිකයක් ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස් ෙව්.
බද්ෙදන් නිදහස් රාජD භාග:
ශී ලංකාෙව් වාසික යම් තැනැත්තකුට ශී ලංකාවට පිටතින් විෙද්ශ ව@වහාර මුදලින් ලැෙබන සහ බැංකුවක්
මගින් ශී ලංකාවට ෙපේෂණය කරනු ලබන යම් රාජ@ භාගයක් ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස් ෙව්.
වාර්ෂික සහ රාජD භාගවලින් ලබන මුළු ආදායම (6 වැනි උපෙල්ඛනෙය් 151 ෙකොටුව) වාර්තාෙවහි
150 ෙකොටුෙවහි සඳහන් කළ යුතුය.

07.

ෙවනත් යම් පභවයකින් ලැෙබන ආදායම් (7 උපෙල්ඛනය)
අනියම් හා අනාවර්ත ස්වභාවෙය් ලැබීම් හැර ඉහත සඳහන් ෙනොකළ ෙවනත් ආදායම් පභවයකින් ලැෙබන
ආදායම්වල විස්තර සපයන්න.
ෙවනත් පභවයකින් වූ මුළු ආදායම (7 වන උපෙල්ඛනෙය 161 ෙකොටුව) වාර්තාෙව් 160 ෙකොටුෙවහි
ඇතුලත් කළ යුතුය.
100 සිට 160 දක්වා ෙකොටු යටෙත් සඳහන් කර ඇති සියළු ආදායම්වල එකතුව වාර්තාෙව් 190
ෙකොටුෙව් ඇතුලත් කරන්න. ෙමම මුළු එකතුව “මුළු වDවස්ථාපිත ආදායම” යනුෙවන් හැඳින්ෙව්.

2 වැනි ෙකොටස
මුළු වDවස්ථාපිත ආදායෙමන් අඩු කිරීම්
(තක්ෙසේරු කළ හැකි ආදායම නිශ්චය කිරීම)
08.

අලාභ - (8 වැනි උපෙල්ඛනය)
ෙවළඳාමකින්, ව@ාපාරයකින්, වෘත්තියකින් උද්ගත වූ යම් අලාභයක් එකී අලාභය ලාභයක් වූෙය් නම්, එම
ලාභය තක්ෙසේරු කළ හැකි වන්ෙන් නම් (උපරිම සීමාවට යටත්ව) එම අලාභය අඩු කිරීමක් ෙලස ඉඩ ෙදනු
ලැෙබ්. ජීවිත රක්ෂණ ව@ාපාරයකදී ෙහෝ මූල@ කල්බදු ව@ාපාරෙය්දී සිදු වන අලාභයක් හැර 2015.04.01 සිට
2016.03.31 දක්වා කාල පරිච්ෙඡ්දය තුල සිදුවූ එවැනි අඩු කළ හැකි අලාභයක් සහ කලින් වර්ෂෙය් සිට
ඉදිරියට ෙගන ආ අඩු කළ හැකි යම් අලාභයක් ෙමම තක්ෙසේරු වර්ෂෙය් මුළු ව@වස්ථාපිත ආදායෙමන් 35%
ක (වාර්තාෙව් 190 ෙකොටුෙවහි පමාණයන්) උපරිම සීමාවකට යටත්ව, අඩු කළ හැකිය. ජීවිත රක්ෂණ ෙහෝ
කල්බදු ව@ාපාරයකින් සිදු වන අලාභයක් අඩු කළ හැක්ෙක් එම ව@ාපාරය මගින් උපයනු ලබන ලාභෙයන්
පමණි.
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මුළු ව@වස්ථාපිත ආදායෙමන් 35% ගණනය කිරීෙම් කාර්යය සඳහා මුළු ව@වස්ථාපිත ආදායම යන්ෙනන්
අදහස් ෙකෙරනුෙය් අවසාන බද්ද ෙලස රඳවා ගැනීෙම් බද්ද අඩු කර ගන්නා ලද ෙපොලියක්, ලාභාංශයක්,
ත@ාගයක්, දඩ ෙකොටසක් ෙහෝ ෙලොතරැයි ෙහෝ සූදු දිනුමක් යනාදිය ඇතුලත් ෙනොවන මුළු ව@වස්ථාපිත
ආදායම ෙව්.
2015/2016 තක්ෙසේරු වර්ෂය තුල දරණ ලද අලාභ 8 වන උප ෙල්ඛනෙය් 201ෙකොටුෙවහි ඇතුළත්
කරන්න. ෙපර වර්ෂෙයන් ඉදිරියට ෙගන ආ (යම් අඩු කළ හැකි) අලාභ තිෙබ් නම් 8 වන
උපෙල්ඛනෙය් 201 (අ) ෙකොටුෙව් සඳහන් කරන්න.
2015/2016 තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා අඩු කළ හැකි අලාභෙය් වටිනාකම 202 ෙකොටුෙව් ෙහෝ 203
ෙකොටුෙව් සඳහන් අවම පමාණයයි. 8 වැනි උපෙල්ඛනෙය් 204 ෙකොටුෙව් සඳහන් වටිනාකම
වාර්තාෙව් 200 ෙකොටුෙව් සඳහන් කළ යුතුය.
ඉතිරි වූ යම් අලාභයක් (උපෙල්ඛන 8 හි ෙකොටු 202-204) ඉදිරි තක්ෙසේරු වර්ෂයට ෙගන යා හැකිය.
(උපෙල්ඛන 8 හි 205 ෙකොටුව)
09. ෙපොලී, වාර්ෂික රාජD භාග සහ බිම් කුලි යනාදිය - (9 වැනි උපෙල්ඛනය)
(i) බැංකුවකට ෙහෝ ෙවනත් ණය හිමිෙයකුට ෙගවන ලද ආදායම් ඉපයීෙම්දී දරන ලද ෙපොලී, ෙවළඳාමකින්,
ව@ාපාරයකින්, වෘත්තියකින් ෙහෝ රැකියාවකින් ලබන ලාභය ව@වස්ථාපිත ආදායම නිශ්චය කිරීෙම්දී අඩු
කළ යුතු ය.
(ii) (අ) ෙවළඳාමකින්, ව@ාපාරයකින්, වෘත්තියකින් ෙහෝ රක්ෂාවකින් ලැෙබන එකී ආදායම ඉපයීෙම්දී දරණ
ලද ෙපොලියක් ෙනොවන ෙගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීමට ෙහෝ මිලදී ගැනීමට ගත් ණයක් මත, ෛනතික
ෙහෝ ගිවිසුම්කාර බැඳීමක් යටෙත් බැංකුවකට, මූල@ ආයතනයකට ෙහෝ ෙකොමසාරිස් ජනරාල් විසින්
පිළිගනු ලැබූ පිළිගත් ආයතනයකට ෙගවූ ෙවනත් යම් ෙපොලියක්: සහ
(ආ) ෙගවූ යම් වාර්ෂික, බිම් කුලි ෙහෝ රාජ@ භාග : (ලාභය නිශ්චය කිරීෙම්දී අඩු කළ ෙනොහැකි)
9 වන උපෙල්ඛනෙය් (ආ) යටෙත් පකාශ කළ යුතුය. ෙකෙසේ ෙවතත් , තක්ෙසේරු වර්ෂය තුල දී
ෙගවන ලද යම් බිම් කුලියක් ෙහෝ රාජ@ භාගයක් එම ෙගවීම් 2014/04/01 දිනට ෙපර පූර්ව කාල
සීමාවකට අදාළ ෙව් නම් නම් පමණක් අඩු කල හැකිය.
සටහන - මුළු ව@වස්ථාපිත ආදායෙමහි ඇතුළත් ෙසේවා නියුක්ති ආදායෙමන් එවැනි අඩු කිරීමක් සිදු
කළ ෙනොහැකිය. එෙසේ අඩු කළ හැකි උපරිම පමාණය ෙසේවා නියුක්ති ආදායම හැර ඇති ෙවනත් ආදායම්
පමාණයට සීමා ෙව්.
තක්ෙසේරු කළ හැකි ආදායම ගණනය කිරීම සඳහා මුළු අඩු කිරීම් (230 ෙකොටුව)
මුළු වDවස්ථාපිත ආදායෙමන් (190 ෙකොටුව) අඩු කරන්න.
මුළු වDවස්ථාපිත ආදායෙමන් අඩු කළ ෙනොහැකි යම් අතිරික්ත අඩු කිරීමක් ඉදිරියට ෙගන යා හැකි
3 වැනි
ෙකොටස
අතර (8 උපෙල්ඛනෙය් 205 ෙකොටුව) ඒවා
ඉන්පසුව
එළෙඹන වර්ෂෙය් යම් අඩු කළ හැකි අලාභයක්ද
සමග එම වර්ෂෙය්දී මුළු වDවස්ථාපිත ආදායෙමන් 35% ක සීමාවකට යටත්ව අඩු කළ හැකිය.
බදු අය කළ හැකි ආදායම නිශ්චය කිරීම.
තක්ෙසේරු වන ආදායෙමන් පහත දීමනාවල එකතුව අඩු කළ පසු ඉතිරිය බදු අය කළ හැකි ආදායම ෙව්.
(අ) බදු නිදහස් දීමනාව රු.500,000
සටහන - ශී ලංකාෙව් යම් තැනැත්ෙතකු එකී තැනැත්තා ශී ලංකාෙව් වාසිකයකුද නැතිද යන්න ෙනොසලකා
ෙමම දීමනාව අඩු කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබයි.

8

(ආ) සුදුසුකම් ලබන දීමනාව.
සටහන - 2006 අංක 10 දරන ෙදශීය ආදායම් පනෙත් 34 (2) (ද) වගන්තිය පකාර ෙසේවා නියුක්ත ආදායම් මත
දීමනාව හැර තක්ෙසේරු කළ හැකි ආදායෙම් ඇතුළත් ඕනෑම ෙසේවා නියුක්ති ආදායමකින් ඉහත (ආ) ෙජ්දෙය්
සඳහන් අඩු කිරීමක් සිදු කළ ෙනොහැකි බව කරුණාෙවන් සලකන්න. (එවැනි අඩු කිරීමක් ඉල්ලා සිටීම සඳහා
ෙසේවා නියුකිත් ආදායම හැර පමාණවත් ෙවනත් ආදායමක් තිබිය යුතුය).
එෙසේම ශී ලංකාෙව් පුරවැසියකු ෙනොවන්නාවූ සහ ශී ලංකාෙව් වාසිකයකු ෙනොවන්නාවූ යම් පුද්ගලයකුට ශී
ලංකාව තුළ උපචිත වන නිල පඩිනඩි වලින් රු.250,000 ක් ෙනොඉක්මවන ෙකොටස සුදුසුකම් ලබන
දීමනාවකි. ( 34(2)( ත) වගන්තිය පකාර)
10.
(1).

සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම් සඳහා දීමනාව (10 වැනි උපෙල්ඛනය)
සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම් වනුෙය්

(A) මුදලින් ෙහෝ ෙවනත් ආකාරයකින් කරනු ලැබූ පරිත@ාග ;
- රජයට ;
- පළාත් පාලන ආයතනයකට ;
රජය විසින් පිහිටුවනු ලැබූ අරමුදලකට ෙහෝ පළාත් පාලන ආයතනයක් ෙහෝ පළාත් සභාවක්
විසින් පිහිටුවනු ලැබූ අමාත@වරයා විසින් අනුමත කළ අරමුදලකට
- ෙබෞද්ධ හා පාලි විශ්ව විද@ාලයට ෙහෝ එම විශ්ව විද@ාල පනත යටෙත් ෙහෝ විශ්ව විද@ාල පනත
යටෙත් පිහිටවූ යම් උසස් අධ@ාපන ආයතනයකට;
- ෙසවන අරමුදලට ;
- “අපි ෙවනුෙවන් අපි” අරමුදලට කරනු ලැබු පරිත@ාග
- ජාතික වකුගඩු අරමුදලට කරනු ලැබු පරිත@ාග
- ෙපර තක්ෙසේරු වසරින් ඉදිරියට ෙගන ආ එවැනි යම් සුදුසුකම් ලබන ෙගවීමක යම්
අඩු ෙනොකරන ලද ෙශේෂයක් 10 වන උපෙල්ඛණෙය් 302 ෙකොටුෙව් සහ/ෙහෝ
තක්ෙසේරු වර්ෂය තුළ සිදු කරනු ලැබූ එවැනි සියලුම සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම් 10 වන
උපෙල්ඛනෙය් 304 ෙකොටුෙවහිද ප්රකාශ කළ යුතුය.
(B) කිසියම් සුව කළ ෙනොහැකි ෙරෝගයක් ආවරණය කරන්නාවූ රක්ෂණ ඔප්පුවක් මත ෙගවනු ලබන
රක්ෂණ වාරිකය (10 වන උපෙල්ඛනෙය් 307 ෙකොටුව)
(C) අමාත@වරයා විසින් අනුමත කරන ලදුව, රජෙය් සංවර්ධන සැලැස්මක ඇතුලත් කිසියම් ව@ාපෘතියක්
සඳහා යම් තැනැත්ෙතකු විසින් තක්ෙසේරු වර්ෂය තුළ දරන ලද වියදම් (10 වන උපෙල්ඛනෙය් 310
ෙකොටුව) හා අඩු ෙනොකරන ලද ඉදිරියට ෙගනඑන ලද යම් ෙශේෂයක් (10 උපෙල්ඛනෙය් 308
ෙකොටුව)
(D) කිසියම් පුද්ගලයකු විසින් ෙරෝගී හා දිළිඳු තැනැත්තන් සඳහා ආයතනික රැකවරණය සැලසීම
ෙවනුෙවන් ස්ථාපිත පුණ@ායතනයක් වන අනුමත පුණ@ායතනයකට කරන ලද පරිත@ාග (10 වන
උපෙල්ඛනෙය් 314 වන ෙකොටුව)
(E) වසර 03 කට ෙනොඅඩු කාලයක් මුළුල්ෙල් වාර මුදල් ෙගවිය යුතු ජීවිත රක්ෂණ ඔප්පුවක්, ෛවද@
රක්ෂණ ඔප්පුවක් මත ෙගවිය ලද රක්ෂණ වාරිකය (ශී ලංකාව තුළදී ෙගවන ලද රක්ෂණ වාරිකය
සඳහා පමණක් ඉඩෙදනු ලැෙබ්. (10 උපෙල්ඛනෙය් 316 ෙකොටුව)
(F)

රුපියල් මිලියන 05 කට ෙනොඅඩු පිරිවැයක් දරා නිෂ්පාදනය කරන ලද යම් චිතපටයක් සඳහා දරන ලද
වියදම. චිතපටය නිෂ්පාදනය නිම වූ දිනෙය් සිට දින 90 ක් ඇතුළත එහි පවර්ධනාත්මක කටයුතු
සම්බන්ධෙයන් දරනු ලබන වියදම ද නිෂ්පාදන වියදමට ඇතුළත්ය. 2007/04/01 දිනෙහෝ ඉන් පසු
නමුත් 2008/03/31 දිනට ෙපර අවසන් නිෂ්පාදනයකරන ලද ෙපර වර්ෂෙයන් ඉදිරියට ෙගන එන ලද
යම් අඩු කර ගත ෙනොහැකි වූ ෙශේෂයක් (රු.මිලියන 25 ක උපරිම සීමාවට යටත්ව) (10 වන
උපෙල්ඛනෙය් 322 ෙකොටුව)
9

(F1) 2008.04.01 දින ෙහෝ එදිනට පසුව නිෂ්පාදනය අවසන් කරන ලද කලින් වර්ෂෙයන් ඉදිරියට ෙගන
එන ලද යම් අඩුකර ගත ෙනොහැකි වූ ෙශේෂයක් (රු.මිලියන 35 ක උපරිම සීමාවට යටත්ව) (10 වන
උපෙල්ඛණෙය් 326 ෙකොටුව) හා වර්ෂය තුළ දරන ලද වියදම (10වන උපෙල්ඛණෙය් 328 ෙකොටුව)
(G) 23 වගන්තිය යටෙත් බදු නිදහස් කාලසීමාව තුලදී අවධානම් පාග්ධන සමාගමක් විසින් නිකුත් කරන
ලද නව සාමාන@ ෙකොටස් මිලදී ගැනීෙම්දී රු.500,000/- කට ෙනොඅඩු වන ආෙයෝජනයක් කර තිෙබ්
නම් එම මුදලින් 50% ක් (10 වන උපෙල්ඛනෙය් 332 ෙකොටුව)
(H) 1997 ෙනොවැම්බර් මස 06 වැනි දින ෙහෝ ඉන්පසුව සංස්ථාගත කරන ලද සහ
(අ). ශී ලංකාෙව් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනෙයහි නිරත වූද
(ආ). 2000 මාර්තු 31 දින රුපියල් මිලියන 300 කට ෙනොඅඩු පාග්ධනයක් නිකුත් කර තිෙබන්නා වු,
සහ පාග්ධන වත්කම් (ෙගොඩනැගිලි, ඉඩම්, පිරියත හා යන්ෙතෝපකරණ යනාදිය)අත්කර ගැනීම
පිණිස රුපියල් මිලියන 500 කට ෙනොඅඩු මුදලක් ආෙයෝජනය කර ඇත්තා වු ද,ආෙයෝජන
මණ්ඩල සමාගමක අළුෙතන් සාමාන@ ෙකොටස් මිලදී ගැනීම සඳහා 1997 ෙනොවැම්බර් මස 05
දින සහ 2000 අෙපේල් මස 01 දින අතර කාලය තුල යම් තැනැත්ෙතකු විසින් ආෙයෝජනය
කරන ලද යම් මුදල් පමාණයක අඩු ෙනොකළ ෙශේෂයක්. (10 වන උපෙල්ඛනෙය් 336 වැනි
ෙකොටුව).
(I)

2008 අෙපේල් මස 01 දින ෙහෝ එදිනට පසුව සිනමාරූපීව චිතපටි පදර්ශනය ආරම්භ කර ඇත්තා වූද,
1971 අංක 47 දරන ජාතික චිතපට සංස්ථා පනත මගින් පිහිටුවන ලද ශී ලංකා ජාතික චිතපට සංස්ථාව
ඩිජිටල් තාක්ෂණය, ඩිජිටල් පදර්ශන කම හා ෙඩොල්බි ශබ්ද පද්ධතිවලින් සමන්විත බවට සහතික
කරනු ලැබුවා වූ ද, සිනමා ශාලාවක් ඉදි කිරීෙම්දී හා එයට උපකරණ සැපයීෙම්දී දරන ලද මිලියන 25
කට ෙනොවැඩි වියදමක යම් අඩු කර ගත ෙනොහැකි වූ ෙශේෂයක් 10 වන උපෙල්ඛනෙයහි 338
ෙකොටුෙවහි ඇතුළත් කර තක්ෙසේරු වර්ෂය තුළ එවැනි ආකාරයක වියදමක් 10 වන උපෙල්ඛනෙයහි
340 ෙකොටුෙවහි ඇතුළත් කළ යුතුය.

(J)

2008 අෙපේල් මස 01 වන දිනට ෙපර සිනමාරූපී චිතපටි පදර්ශනය කිරීම ආරම්භ කර ඇත්තාවූද, 2008
අෙපේල් 01 දිනට ෙපර ඩිජිටල් තාක්ෂණෙය්, ඩිජිටල් පදර්ශන කම සහ ෙඩොල්බි ශබ්ද පද්ධතිවලින්
සමන්විත ෙනොවූද සහ 1971 අංක 47 දරන ශී ලංකා ජාතික චිතපටි සංස්ථා පනත මගින් පිහිට වු
ජාතික චිතපට සංස්ථාව විසින් 2008 අෙපේල් 01 දිනට පසු ඉහත සඳහන් තාක්ෂණික පද්ධතිවලින්
සමන්විත බව සහතික කරනු ලැබූ සිනමා ශාලාවක තත්වෙයන් වැඩි දියුණු කිරීෙම්දී දරන ලද රු.
මිලියන 10 කට ෙනොවැඩි වියදමක යම් අඩු කර ගත ෙනොහැකි වූ ෙශේෂයක් 10 උපෙල්ඛණෙයහි 344
ෙකොටුෙවහි ඇතුළත් කර තක්ෙසේරු වසර තුළ දරණ ලද එවැනි වියදම් 10 වන උපෙල්ඛනෙය් 346
ෙකොටුෙව් ඇතුළත් කළ යුතුය.

(K) නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ෙහෝ ජාතික නිවාස අධිකාරිය විසින් අනුමත කළ නිවාස ෙයෝජනා
කමයක් යටෙත් අඩු ආදායම්ලාභීන් සඳහා එක් නිවාසයක බිම් පමාණය ව.අ.500 ෙනොඉක්මවන,
2013.04.01 දිනට ෙපර එම නිවාස විකිණීම සිදු කරයි නම් එවැනි ෙයෝජනා කමයක් ෙවනුෙවන්
දරණ ලද වියදමක යම් අඩු කර ගත ෙනොහැකි වූ ෙශේෂයක් 10 වන උපෙල්ඛනයහි 350 ෙකොටුෙවහි
ඇතුළත් කළ යුතුය.
(L) ණය මුදලකින් හැර නිවසක් ඉදිකිරීම ෙහෝ මිලදී ගැනීම සඳහා 2011අෙපේල් 01 දිනට
ෙපර දරණ ලද ඕනෑම වියදමක් . ෙකෙසේ ෙවතත්, ඉදිකිරීම අවසන් කල වර්ෂය ඇතුලුව සුදුසුකම්
ලැබීෙම් දීමනාවට හිමිකම් කියනු ලබන තක්ෙසේරු වර්ෂ සංඛ@ාව 10 කට වඩා වැඩි නම්, ෙමම ෙඡ්දය
යටෙත් තව දුරටත් ඉල්ලුම් කිරීමට ඔබට හිමිකමක් ෙනොමැත. (10 වන උපෙල්ඛනෙය් 356 ෙකොටුව)
(M) ආර්ථික වශෙයන් පසුබෑමකට ලක්ව ඇතැයි ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් හඳුනාගනු ලැබූ සහ
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද යම් ගම්මානයක පවත්වාෙගන යනු ලබන යම් පජා සංවර්ධන
ව@ාපෘතියක දී යම් තැනැත්ෙතකු විසින් දරණ ලද වියදමක් (10 වන උපෙල්ඛනෙය් 360 ෙකොටුව)

10

(N) 16(ඇ) වගන්තිය යටෙත් ( නව ව@වසායක් ෙලස) නිදහස් යම් ව@වසායක් පුළුල් කිරීෙමහි ලා 2011
අෙපේල් 01 දින ෙහෝ එදිනට පසුව ආරම්භ වන කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තුළ දී එෙහත් 2014 අෙපේල් 01
දිනට ෙපර ස්ථාවර වත්කම්හි කරන ලද ආෙයෝජනයක් (රුපියල් මිලියන 50 කට ෙනොඅඩු) ;
ෙකෙසේ ෙවතත්, එකී ආෙයෝජනය (2015.03.31 දිනට ෙපර ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් (34)(2)(ණ)
වගන්තිෙය් අතුරු විධිවිධානය සපුරාලීමට යටත්ව අධි තාක්ෂණික පිරියත, යන්ෙතෝපකරණ යන්හි එම
ආෙයෝජනය කරනු ලබන අවස්ථාවක දී එම ෙකොන්ෙද්සි වලට යටත්ව සුදුසුකම් ෙගවීම් අඩු කල
හැකිය. (10 වන උපෙල්ඛනෙය් 364 ෙකොටුව)
(O) (16ඈ)වගන්තිෙය් නිශ්චිතව දක්වා ඇති අදාළ පමාණයන්ට ෙනොඅඩු ආෙයෝජනයක් වශෙයන්
ෙරදිපිළි, ඖෂධ, කිරිපිටි ෙහෝ සිෙමන්ති නිෂ්පාදනෙය් ෙයදී සිටින ඕනෑම ව@ාපාරයක සිදු කරන ලද
ආෙයෝජනයන්, එකී ව@ාපාරය, එහි ව@ාපාරික කටයුතු 2012 අෙපේල් 01 දින ෙහෝ ඉන් පසු ආරම්භ කර
ඇත්නම්, එම වගන්තිය යටෙත් නිදහස් කිරීම් සඳහා සුදුසුකම් ලබනු ඇත. ( 10 වන උපෙල්ඛනෙය්
368 ෙකොටුව)
(P)

2003.01.01 වන දින ෙහෝ එදිනට පසුව ආරම්භ වන යම් තක්ෙසේරු වර්ෂයක් සඳහා 4(1) (ඇ)
වගන්තිෙය් සඳහන් ලාභ හැර, රු.500,000 ක් ෙහෝ රු. 250,000 කට වඩා ෙසේවා නියුක්ත ආදායෙම්
අතිරික්ත අඩුම අගය දක්වා යම් පුද්ගලයකුෙග් (වාසික සහ පුරවැසි) ෙසේවා නියුක්ත ආදායෙමන්
ලබන දීමනාව. නිර්වාසික ෙහෝ පුරවැසියකු ෙනොවන අවස්ථාවකදී රු.250,000 ෙනොඉක්මවන එම
නිල පඩිනඩි වල ෙකොටස ( 10 වන උපෙල්ඛනෙය් 370 ෙකොටුව).

(Q)

2014.04.01 වන දින ෙහෝ එදිනට පසුව යම් වෘත්තිකයකු ((40ඇ) වගන්තිය යටෙත් සුදුසුකම්
ලබන ) නිවසක් ඉදිකිරීමට,මිලදී ගැනීමට ෙහෝ මහල් නිවාස සංකීර්ණයක නිවාස ඒකකයක් මිලදී
ගැනීමට බලපතලාභී බැංකුවකින් / මූල@ සමාගමකින් ලබා ගත් ණය මුදලක මුල් මුදල ආපසු
ෙගවීෙම් වියදම( 10 වන උපෙල්ඛනෙය් 390 ෙකොටුව).

සැලකිලිමත් වන්න:
සුදුසුකම් ලබන ෙගවීමක් ෙලස වන ඕනෑම ඉල්ලීමක් සම්බන්ධෙයන් ෙල්ඛනගත සාක්ෂි
අමුණා එවන ෙමන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැෙබ්.
(2)

ෙගවු ෙහෝ ෙගවූ ෙලස සැලෙකන සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම් සම්බන්ධෙයන් අඩු කිරීෙම් සීමාවන් ෙමෙසේය.
(i)

(1) උපෙඡ්දෙය් (A), (B) හා (K) විෂයාංකයන්හි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම් සම්බන්ධෙයන්
ෙගවනු ලැබූ ෙහෝ ෙගවන ලදැයි සැලෙකන සම්පූර්ණ මුදල අඩු කිරීමට ඉඩෙදනු ලැෙබ්.

(ii)

(1) උපෙඡ්දෙය් (C) විෂයාංකෙයහි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම් අඩු කිරීමට ඉඩෙදනු ලබන්ෙන්
රුපියල් 25,000/- ක මුදලකට පමණි.

(iii)

(D), (E) යන විෂයාංකයන්හි සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම් සම්බන්ධෙයන් වන මුඵ අඩුකිරීම
තක්ෙසේරුවන ආදායෙමන් 1/3 ක් ෙහෝ රු. 75,000/- යන ෙදෙකන් අඩු ගණනට ෙහෝ සත@
සුදුසුකම් ලබන ෙගවීමට සීමාෙව්.

(iv)

(1) උපෙඡ්දෙය් (F) හා (F1) යන විෂයාංකයන්හි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම් සම්බන්ධෙයන්
අඩු කිරීම. (එනම් එක් චිතපටයක වියදම)
• (F) 2007.04.01 දිනට පසුව නමුත් 2008.04.01 දිනට ෙපර - එක් චිතපටයක් සඳහා රු.මිලියන 25
• (F1) 2008.04.01 දිනට පසුව
- එක් චිතපටයක් සඳහා රු.මිලියන 35

(v)

(G) යන විෂයාංකෙයහි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම සම්බන්ධෙයන් අඩු කිරීම තක්ෙසේරු වන
ආදායෙමන් 1/3 කට ෙහෝ සත@ සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම යන ෙදෙකන් අඩු අගයට සීමා ෙව්.
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(vi)

(1) උපෙජ්දෙය් (H) යන විෂයාංකයන්හි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම සම්බන්ධෙයන් අඩු කිරීම
තක්ෙසේරුවන ආදායෙමන් 1/3 කට ෙහෝ 2012/04/01 දිනට හිලව් ෙනොකළ ෙශේෂය යන ෙදෙකන්
අඩු අගයට සීමා ෙව්.

(vii)

(I) යන විෂයාංකයන්හි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම සම්බන්ධෙයන් අඩු කිරීම, රු.මිලියන
25ක් ෙහෝ සත@ සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම් යන ෙදෙකන් අඩු අගයට සීමා ෙව්.

(viii) (1) උපෙඡ්දෙය් (J) යන විෂයාංකයන්හි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම් සම්බන්ධෙයන් අඩු කිරීම
රුපියල් මිලියන 10 ක් ෙහෝ ෙගවූ සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම යන ෙදෙකන් අඩු අගයට සීමා ෙව්.
(L) යන විෂයාංකයන්හි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම සම්බන්ධෙයන් අඩු කිරීම රු. 100,000 ක්
(ix)
/තක්ෙසේරුවන ආදායෙමන් 1/3 කට ෙහෝ 2011/03/31 දිනට හිලව් ෙනොකළ ෙශේෂය යන
අගයන්ෙගන් අඩු අගයට සීමා ෙව්.
(x)

(1) උපෙඡ්දෙය් (M) යන විෂයාංකයන්හි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම් සම්බන්ධෙයන් අඩු කිරීම
රුපියල් මිලියන 1 ට ෙහෝ සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම වල සත@ පමාණය යන ෙදෙකන් අඩු අගයට
සීමා ෙව්.

(xi)

(N), (O) යන විෂයාංකයන්හි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම සම්බන්ධෙයන් අඩු කිරීම සුදුසුකම්
ලබන ෙගවීෙමන් 25% කට සීමා ෙව්. ආෙයෝජනය සිදු කර ඇත්ෙත් එක් තක්ෙසේරු වර්ෂයකට
වඩා වැඩි කාලසීමාවකදී නම් 25% ක අගය 2012/04/01 දිෙනන් පසුව සිදු කළ මුළු ආෙයෝජනයට
සීමා ෙව්.
1 වන උපෙඡ්දෙය් (P) යන විෂයාංකෙයහි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන දීමනාව රු. 500,000 ඉක්මවන
ෙසේවා නියුක්ති ආදායම ෙහෝ රු. 250,000 යන අගයයන් ෙදෙකන් අඩු අගයට සීමා ෙව්.

(xii)

(xiii) 1 වන උපෙඡ්දෙය් (Q) යන විෂයාංකෙයහි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන දීමනාව රු. 600,000 ෙහෝ
සත@ සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම් යන ෙදෙකන් අඩු අගයට සීමා ෙව්.
(3)

සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම්වල අඩු ෙනොකළ ෙශේෂයන් ඉදිරියට ෙගන යාම :
-

ඉහත (1) උපෙඡ්දෙය් (A), (C), (F) , (F1), (H), (I), (J), (K) හා (Q)යන විෂයාංකයන්හි සඳහන්
සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම්වල අඩු ෙනොකළ යම් ෙශේෂයන් ෙව් නම් මුළු මුදලම අඩු කරනු ලබනෙතක් කාල
නියමයකින් ෙතොරව ඉදිරියට ෙගන යා හැකිය.

-

(N), (O) යන විෂයාංකයන්හි (75%) ක අඩු කරනු ෙනොලැබූ ෙශේෂය සමාන පමාණයන්ෙගන් ඉදිරියට
ෙගන යා හැක්ෙක් වසර 3 ක් සඳහා පමණි.

-

ඉහත (L) හි දක්වා ඇති හිලව් ෙනොකළ පමාණය, සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම සිදු කළ තක්ෙසේරු
සිට වසර 9 කට ෙනොවැඩි කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා ඉදිරියට ෙගන යා හැකිය.

-

වසෙර්

අනිකුත් කිසිදු විෂයාංකයක් ඉදිරියට ෙගය යා ෙනොහැක
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නිදර්ශනය - I
රජෙය් විශාමිකෙයකු වන අවුරුදු 60 ක් වයසැති ෙපෙර්රා මහතා ෙවෙළඳ සමාගමක ෙසේවෙය් ෙයදී සිටී. 2015/2016
තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා ෙපෙර්රා මහතා ලැබු ආදායම් ෙමෙසේය.

රු.

පකාශිත ආදායම්
රජෙය් විශාම වැටුප
පරිවර්ථිත විශාම වැටුප
ෙවෙළඳ සමාගෙමන් ලද වැටුප( T 10 අනුව )
පවාහන දීමනාව (මාසිකව 70,000 x 12)
පසාද දීමනා
ස්ථාවර තැන්පතු ෙපොලිය (ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අනුමැතිය ලද මූල@
සමාගමක් මගින්)
වයස 18ට අඩු පුතාෙග් ෙපොලී ආදායම (රඳවා ගැනීෙම් බදු අඩු කර නැත)
වරිපනම් හා අලුත්වැඩියා දීමනා අඩු කිරීෙමන් පසු ශුද්ධ කුලී ආදායම
කෘෂිකාර්මික ආදායම ( ෙත් වගාෙවන් ලද ආදායම, වගන්ති 16 අනුව
අවුරුදු 5 ක බදු නිදහස ලැබූ වගන්ති 48(අ) අනුව සහන අනුපාත හිමි)
ශුද්ධ ලාභාංශ ලැබීම් ( රඳවා ගැනීෙම් බදු අඩු කර ඇත )

600,000
350,000
1,800,000
840,000
600,000
250,000
250,000
250,000
500,000
8,000

ෙගවීම්
ජාතික වකුගඩු අරමුදලට කළ පරිත@ාග
HDFC බැංකුෙවන් ලබා ගත් නිවාස ණය සඳහා ෙපොළිය
අනුමත පුණ@ායතනයට පරිත@ාග
(ෙරෝගී හා දිළිඳු තැනැත්තන් සඳහා ආයතනික රැකවරණ )
අනුමත අර්ථ සාධක අරමුදලට දායක මුදල්
උ.වි.ෙග. බදු
ස්ව- තක්ෙසේරු ෙගවීම්

100,000
40,000
150,000
140,000
183,312
50,000

2015/2016 තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා ෙපෙර්රා මහතා විසින් ෙගවිය යුතු බදු බැදියාව පහත පරිදි ගණනය
කළ හැකිය.
ෙසේවා නියුක්ති ආදායම:
රජෙය් විශාම වැටුප
පරිවර්ථිත විශාම වැටුප
ෙවෙළඳ සමාගෙමන් ලද වැටුප
පවාහන දීමනාව
70,000 x 12 = 840,000
මාසිකව රු.50,000 දක්වා බදු නිදහස් 50,000 x 12 = ( 600,000)
පසාද දීමනා
ව@වස්ථාපිත ෙසේවා නියුක්ති ආදායම

රු.
ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස්
ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස්
1,800,000

240,000
600,000
2,640,000

ස්ථාවර තැන්පතු ෙපොලිය ෙජ@ෂ්ඨ පුරවැසිෙයකු බැවින් බද්දට යටත් ෙනොෙව්
වයස 18ට අඩු පුතාෙග් ෙපොලී ආදායම (අඩු කළ රඳවාගැනීම් බදු ෙනොමැති බැවින්)
250,000
ශුද්ධ ලාභාංශ ලැබීම් රඳවාගැනීම් බදු අඩු කර ඇති බැවින් ව@වස්ථාපිත ආදායෙමහි ඇතුළත් ෙනොෙව්.
ශුද්ධ කුලී ආදායම
250,000
ව@ාපාරික ආදායම (කෘෂිකාර්මික )-අදාළ උපරිම බදු අනුපමාණය 10%
500,000
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මුළු වDවස්ථාපිත ආදායම

3,640,000

32 වන වගන්තිය යටෙත් අඩු කිරීම්:
බැංකු ණය මත ෙපොළී
තක්ෙසේරුවන ආදායම

(40,000)
3,600,000

අඩුකලා:
බදු නිදහස් දීමනාව

(500,000)

සුදුසුකම් ලබන ෙගවීම්
- ජාතික වකුගඩු අරමුදල සඳහා පරිත@ාග
(100,000)
- අනුමත අර්ථ සාධක අරමුදලට දායක මුදල් 2011.04.01 දිනට පසු ඉඩ ෙදනු ෙනොලැෙබ්.
-ෙරෝගී හා දිළිඳු තැනැත්තන් සඳහා ආයතනික රැකවරණය
සපයන අනුමත පුණ@ායතනයට පරිත@ාග රු.75,000 ට සීමා ෙව්.
(75,000)
- ෙසේවා නියුක්ති ආදායම මත දීමනාව
(250,000)

(925,000)

බදු අයවන ආදායම

2,675,000

ෙගවිය යුතු බද්ද
පළමු රු. 500,000 x 4%
ෙදවන රු. 500,000 x 8%
ඊලඟ රු. 500,000 x 10% ( කෘෂිකාර්මික ආදායම උපරිමය 10%)
ඊලඟ රු. 500,000 x 12%
ඉතිරි රු. 675,00 x 16% (ෙසේවා නියුක්ති ආදායම උපරිමය 16%)

20,000
40,000
50,000
60,000
108,000

අඩු කළා - බදු බැර
-උ.වි.ෙග.
- ස්ව තක්ෙසේරු ෙගවීම්

183,312
50,000

ෙගවිය යුතු ඉතිරි බද්ද

278,000

(233,312)
44,688

නිදර්ශනය - II
කාය විෙශේෂඥවරයකු වන ෛවද@ ගුරුෙග් ෙකොළඹ ජාතික ෙරෝහෙලහි ෙසේවෙය් නිරත වන අතර ෙපෞද්ගලිකව තම
වෘත්තිෙයහි ද නියුතු ෙව්. 2015/2016 තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා ඔහුෙග් පකාශිත ආදායම් ෙමෙසේය.
පකාෂිත ආදායම්
දළ වැටුප (උ.වි.ෙග අඩු කරන ලද )
ෙපෞද්ගලික වෘත්තිය ආදායම
ස්ථාවර තැන්පතු ෙපොලිය (රඳවා ගැනීෙම් බදු අඩු කරන ලද)
ශුද්ධ කුලී ආදායම

රු.
3,600,000
5,000,000
200,000
24,000,000

ෙගවීම්
නිවාස ණය මුදෙලහි මුල් මුදල ආපසු ෙගවීම
නිවාස ණය ෙපොලී ෙගවීම
උ.වි.ෙග. බදු
ස්ව තක්ෙසේරු මත ෙගවීම්

750,000
600,000
336,000
5,000,000
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2015/2016 තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා ෛවද@ ගුරුෙග් මහතා විසින් ෙගවිය යුතු බද්ද පහත පරිදි ගණනය
කළ හැකිය.
ෙසේවා නියුක්ති ආදායම
වෘත්තීය ආදායම ((59)( එෆ්) වගන්ති අනුකූල)
ස්ථාවර තැන්පතු ෙපොලිය (රඳවාගැනීම් බදු අඩු කර ඇති බැවින් බද්දට යටත් ෙනොෙව්)
ශුද්ධ කුලී ආදායම

3,600,000
5,000,000
24,000,000

මුළු වDවස්ථාපිත ආදායම

32,600,000

32 වන වගන්තිය යටෙත් අඩු කිරීම්
නිවාස ණය ෙපොලී

(600,000)

තක්ෙසේරු වන ආදායම
අඩු කළා:
බදු නිදහස් දීමනාව
සුදුසුකම් ලබන දීමනාව
- නිවාස ණය මුදෙලහි මුල් මුදල ආපසු ෙගවීම( උපරිමයට යටත්ව)
-ෙසේවා නියුක්ති ආදායම මත දීමනාව

32,000,000

(500,000)
(600,000)
(250,000)

බදු අයවන ආදායම
ෙගවිය යුතු බද්ද
පළමු රු. 500,000 x 4%
ෙදවන රු.500,000 x 8%
ඊලඟ රු. 500,000 x 12%

(1,350,000)
30,650,000

20,000
40,000
60,000

රු.29,150,000 ක් වන ඉතිරි බදු අයවන ආදායම ,බදු අයවන ආදායෙම් අදාළ ෙකොටස වන අතර එය
සුදුසුකම්ලත් ලාභය ( රු.5,000,000) ඉක්මවයි.එහිදී ආදායම් බද්ද පහත පරිදි ගණනය කරනු ලැෙබ්.
ඊලඟ රු. 5,000,000 x 12% බැගින් ((59)( එෆ්) වගන්ති අනුකූල)
ඊලඟ රු. 500,000 මත 16% බැගින්

600,000
80,000

බදු අයවන ආදායෙම් ඉතිරි ෙකොටස රු.23,650,000 ක් වන අතර එය ෙසේවා නියුක්ති ආදායම (එනම්
රු.3,600,000 ) ඉක්මවයි. එබැවින්;
රු. 3,600,000 x 16%
ඊළඟ රු.1,000,000 x 20%
ඉතිරි රු.19,050,000 x 24%
ෙගවිය යුතු බද්ද
අඩු කළා -බදු බැර
උ.වි.ෙග. බදු බැර
ස්ව තක්ෙසේරු ෙගවීම්
ෙගවිය යුතු ඉතිරි බද්ද

576,000
200,000
4,572,000
6,148,000

(336,000)
(5,000,000)

(5,336,000)
812,000
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4 වැනි ෙකොටස
ෙගවිය යුතු ආදායම් බද්ද ගණනය කිරීම
පථමෙයන් ෙගවිය යුතු දළ ආදායම් බද්ද ගණනය කර එයින් ඔබට අදාල බදු බැර අඩු කරන්න. 2015/2016
තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා ඔබ විසින් ෙගවිය යුතු බද්ද ෙහෝ ඔබට ලැබිය යුතු ආපසු ෙගවීම ගණනය කරන්න.
දළ ආදායම් බද්ද ගණනය කිරීම
බදු අය වන ආදායම මත දළ බද්ද ගණනය කිරීම සඳහා පහත දැක්ෙවන බදු අනුපමාණයන් ෙයොදා ගන්න.
(1). සාමානD බදු අනුපමාණයන්
ඔබෙග් බදු අය වන ආදායම ඇතුලත් වන බදු අය වන ආදායම් පරාසය ෙතෝරා ෙගන ඒ අනුව නියමිත පරිදි බද්ද
ගණනය කරන්න.

බදු අයවන ආදායම් පරාසය

0 – 500,000
500,000 – 1,000,000
1,000,000 – 1,500,000
1,500,000 – 2,000,000
2,000,000 – 3,000,000
3,000,000 ෙහෝ ඊට වැඩි

බදු අයවන ආදායම්
පරාසෙයහි පහළ
සංඛ@ාවට සමාන බදු
අයවන ආදායම් මත බද්ද
20,000
60,000
120,000
200,000
400,000

පරාසෙයහි පහළ
සංඛ@ාව ඉක්මවා
බදු අයවන ආදායම්
ෙකොටස මත බදු අනුපමාණය
4%
8%
12%
16%
20%
24%

නිදර්ශනය :
බදු අයවන ආදායම රු.300,000/- වන්ෙන් නම් එය ඇත්ෙත් පළමුවන පරාසෙය් බැවින් ෙගවිය යුතු බද්ද
(i)

රු. 300,000 x 4% = රු.12,000/- කි.

(ii)

ෙමම බදු අයවන ආදායම රු 1,110,000/- යැයි උපකල්පනය කරමු. ඒ අනුව බද්ද පහත පරිදි ගණනය කළ
හැක.
රු.
රු.1,000,000 දක්වා බද්ද
60,000
අතිරික්ත රු.110,000 ට 12% බැගින්
13,200
එකතුව
73,200

(2)

ඇතැම් ෙසේවා නියුක්ති ආදායම් සඳහා අදාළ වන විෙශේෂ අනුපමාණයන්
(අ) පහත (ආ) ෙකොටෙසහි සඳහන් ෙසේවා නියුක්ති ආදායම් හැර අෙනකුත් ෙසේවා නියුක්ති ආදායම් 16% ක
උපරිමයට යටත්ව බද්දට යටත් ෙකෙර්.
(ආ) එකවර ෙගවීම්වලට අදාල අනුපමාණයන් ( ෙසේවා නියුක්තිෙයන් ලැෙබන ෙසේවාන්ත පතිලාභ)
ඒකාකාර කමයක් මත එක් වතාවක් පමණක් කරන ෙසේවා නියුක්ති ෙගවීම්හි මුළු එකතුව සඳහා එකවර
ෙගවීම්වලට අදාල අනුපමාණයන් අදාළ ෙව්. (ෙකෙසේ ෙවතත්, රු. 1,800,000/- ක් ෙහෝ පසුගිය තුන් වසර
සඳහා මාසික වැටුප් සාමාන@ සහ ෙසේවය කරන ලද පූර්ණ වර්ෂ ගණන යන ෙදෙකහි ගුණිතය යන්ෙනහි වැඩි
අගය ඉක්මවා ෙගවනු ලබන යම් විශාම පාරිෙතෝෂික පමාණයක් හැර එය ඉක්මවන අතිරික්ත විශාම
පාරිෙතෝෂික සාමාන@ අනුකමික අනු පමාණ අනුව බද්දට යටත් ෙකෙර්.)
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ෙසේවා කාලය ෙහෝ දායක මුදල් ෙගවූ කාල පරිච්ෙඡ්දය
අවුරුදු 20 ක් ෙහෝ ඊට වැඩි නම්

පළමු රු.5,000,000 -බදු ෙනොමැත.

ෙසේවා කාලය ෙහෝ දායක මුදල් ෙගවූ කාලය
අවුරුදු 20 ට අඩු නම්

පළමු රු.2,000,000 -බදු ෙනොමැත.

ඊළඟ රු 1,000,000 සඳහා
ඉතිරිය සඳහා

-

5%
10%

ෙසේවා නියුක්තිය අවසන් වීම මත යම් වන්දියක් ඒකාකාරී ෙනොවන කමයකට ලබන්ෙන් නම් එම මුදල
සම්බන්ධෙයන් 16% ක උපරිමයට යටත්ව සාමාන@ අනුපමාණයන් මත බද්ද ගණනය කළ යුතුය.

ෙසේවා නියුක්තිෙයන් එක් වරක් පමණක් කරන ෙගවීම් මත බද්ද වාර්තාෙව් 500 වැනි ෙකොටුෙව්
සටහන් කරන්න.

(3)

ෙවනත් විෙශේෂිත බදු අනුපමාණ
(අ) (i)

බදු අය වන ආදායමට ඇතුලත් සංචාරක ව@ාපාරය පවර්ධනය, සමහර ඉදි කිරීම් කටයුතු, සමහර
කෘෂිකාර්මික කටයුතු සත්ව ආහාර නිෂ්පාදන ආදිෙයන් ලබන ලාභ (බද්ෙදන් නිදහස් ෙනොෙව් නම්),
සහ සුදුසුකම් ලබන අපනයන ලාභ, 12% ෙනොඉක්මවන අනුපමාණෙයන් බද්දට යටත් ෙව්.

(ii)

බදු අයකළ හැකි ආදායෙම් ෙකොටසක් වන ශී ලංකාෙවන් පිටතදී ලබන ලාභාංශ, 10%
අනුපමාණෙයන් බද්දට යටත් ෙව්. ( 10 වන වගන්තිය යටෙත් බදු නිදහස් ෙනොවන්ෙන් නම් )

(ආ)

ෙලොතරැයි, ඔට්ටු ෙහෝ සූදූ ව@ාපාර මගින් ඇති වන ලාභ - බදු අනු පමාණය 40% කි.

(ඇ)

වාර්ෂික පිරිවැටුම රු.මිලියන 750 ෙනොඉක්මවන යම් නිෂ්පාදන ෙහෝ ෙසේවා ව@වසායකින් ලබන
ලාභ සහ ආදායම් (මිලදී ගැනීෙම් හා විකිණීෙම් හැර) උපරිම බදු අනුපමාණය 12% ෙනොඉක්මවන
අනුපමාණයකට බද්දට යටත් ෙව්.

(ඈ)

වෘත්තීය ආදායම 59(එෆ්) වගන්තිය වෘත්තීය ෙසේවා සැපයීෙමන් යම් තැනැත්ෙතකුට ලැෙබන ලාභ
සහ ආදායම් පහත පරිදි උපරිමය 16% කට යටත්ව බද්දට යටත් ෙව්.
12% ෙනොඉක්මවන අනුපමාණය යටෙත් රු.මිලියන 25 ක් දක්වා
14% ෙනොඉක්මවන අනුපමාණය යටෙත් රු.මිලියන 35 ක් දක්වා
16% ෙනොඉක්මවන අනුපමාණය යටෙත් ඉතිරිය
එකී ආදායම මත බදු ආගණනය කිරීෙම්දී කරුණාකර II වන නිදසුන බලන්න.

සටහන-

එකම පුද්ගලයකු සඳහා විවිධ අනුපමාණයන් අදාල වන අවස්ථාවකදී වාර්තාෙව් 520 වැනි ෙකොටුෙවහි
ඉතිරි ෙගවිය යුතු බදු යන්න ඇතුලත් කිරීම සඳහා ෙවනම උපෙල්ඛණයක් අමුණන්න.
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බදු බැර ලබාදීම (11 වැනි උපෙල්ඛනය).
රජෙය් ෙසේවා නියුක්ති බදු බැර :- ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් 132 (අ) වගන්තිය යටෙත් විධිවිධාන ඉවත් කර
ඇත. උපයනවිට ෙගවීම් කමය යටෙත් බදු ෙගවන පුද්ගලයන්ට ෙසේවා නියුක්ති ආදායමට ද බදු බැර ලබාෙදනු
ලැෙබ්.
(1)
ද්විත්ව බදු ගිවිසුම යටෙත් බදු සහන (11 වැනි උපෙල්ඛනෙය් 542 වැනි ෙකොටුව)
යම් ද්විත්ව බදු සහනයක් ඔබට හිමිවන්ෙන් නම් ලැබිය යුතු සහනය ගණනය කිරීම සඳහා
ෙකොමසාරිස්/ නිෙයෝජ@ ෙකොමසාරිස් ( ෙල්කම් අංශය,ජාත@න්තර අංශය) විමසන්න. (අඩුකිරීම් එවැනි
ආදායමක් මත අය ෙකෙරන ශී ලංකා බද්දට වඩා වැඩි ෙනොවිය යුතුයි.)
(2)

8% බැගින් ෙගවන ලද හවුල් වDාපාර බද්ෙද් ෙකොටස (11 වැනි උපෙල්ඛනෙය් 543 වැනි ෙකොටුව)
ඔබ හවුල් ව@ාපාරයක හවුල්කරුෙවකු වන්ෙන් නම් හවුල් ව@ාපාරෙයන් ෙගවූ 8% ක හවුල් ව@ාපාර
බද්ෙද් ෙකොටස, ලැෙබන වැටුප සහ අනිකුත් පාරිශමික සහ එවැනි හවුල් ව@ාපාරයකින් සහ හවුල්
ව@ාපාරෙයන් ලැෙබන අනිකුත් ආදායම් ද ඇතුළත්ව ෙමහි ඇතුළත් කරන්න. ෙමම ෙකොටස හවුල්
ව@ාපාරෙයන් ලැෙබන ලාභ ෙකොටස මත බද්දට පමණක් හිලව් කළහැකි ය. ගණනය කිරීම පහත
පරිදි සිදු කල හැකිය.
පියවර 1- “X” සඳහා අගය ගණනය කරන්න.

හවුල් ව@ාපාරෙයන් ලැෙබන ලාභ ෙකොටස
මුළු ව@වස්ථාපිත ආදායම

x ෙගවිය යුතු මුළු බද්ද

පියවර 2- හවුල්කරුට අදාළ හවුල් ව@ාපාර බද්ෙද් ෙකොටස නිශ්චය කිරීම “Y”
හවුල් ව@ාපාර බදු බැර වනුෙය් “X” ෙහෝ “Y” හි අවම අගය ෙව්.
(3)

ෙගවන ලද ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු බදු බැර (11 වැනි උපෙල්ඛනෙය් 560 වැනි ෙකොටුව)
ෙමම තක්ෙසේරු වර්ෂෙය් යම් කාර්තුවක් සඳහා ඔබෙග් ව@ාපාරය ෙවනුෙවන් ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු
ෙගවන ලද ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තුව (ඔබ හවුල්කරුෙවක් මත හවුල් ව@ාපාරයක් විසින් ෙබදා ෙවන්
කළ යම් ආර්ථික ෙසේවාගාස්තු ෙකොටසක් ද ඇතුඵව) ඔබ විසින් ෙමම තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා ෙගවිය
යුතු ආදායම් බද්දට හිලව් කළහැකි ය. (උපෙල්ඛණෙය් 556 ෙකොටුව)
උපෙල්ඛණෙය් 559 ෙකොටුව :
ෙගවිය යුතු දළ බද්ෙදන් (එනම් වාර්තාෙව් 530 ෙකොටුෙව් මුදල) 11 වැනි උපෙල්ඛණෙය් 542, 543
ෙකොටුවල මුදල් පමාණයන් අඩුකිරිෙමන් පසුව 558 ෙකොටුෙව් සඳහන් පමාණය ඔබ විසින් ෙගවිය යුතු
ආදායම් බදු පමාණයට වඩා වැඩි නම් එම සංඛ@ා ෙදෙකහි ෙවනස එනම් 558 ෙකොටුෙව් සංඛ@ාව හා
542, 543 යන ෙකොටුවල සඳහන් ෙගවූ බදු මුදල් පමාණයන් අඩුකිරීෙමන් පසු ඉතිරි මුදල 559
ෙකොටුෙව් සඳහන් කරන්න. එය බදු බැර සඳහා තක්ෙසේරු වර්ෂයට ඉදිරියට ෙගනයන පමාණයයි.
560 ෙකොටුව ෙගවිය යුතු දළ ආදායම් බද්ෙදන් 542, 543 යන ෙකොටුවල අගයන් අඩු කිරීෙමන් පසුව
ලැෙබන අගය ෙහෝ 558 ෙකොටුෙව් අගය යන අගයන් ෙගන් වඩාත් අඩු අගය සඳහන් කරන්න.
යම් වර්ෂයක් තුලදී ෙගවන ලද ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තුෙව් යම් අඩුෙනොකළ ෙශේෂයක් ඉදිරියට ෙගන යා
හැක්ෙක් ඊළඟ තක්ෙසේරු වර්ෂ 4 දක්වා පමණකි. එබැවින් අඩුකිරීම සඳහා ෙගවූ ආර්ථික ෙසේවා
ගාස්තුව බදු බැර ෙලස ඉල්ලා සිටින විට 11 වන උපෙල්ඛණෙය් 560 ෙකොටුව කලින් වර්ෂෙය් සිට
ඉදිරියට ෙගන ආ ෙශේෂය පළමුව අඩු කරන්න.

(4)

උපයන විට ෙගවීෙම් බදු බැර
උපයන විට ෙගවීෙම් බදු බැර සඳහා හිමිකම් ඇත්ෙත් ෙසේවා නියුක්ති ආදායම් සමග ෙවනත් ආදායම්
පභවයන් තිෙබන පුද්ගලයන්ට පමණි.
උපයනවිට ෙගවීම් කමය යටෙත් අඩුකරන ලද බදු (11 වන උපෙල්ඛණෙය් 562 වන ෙකොටුව)
කරුණාකාර උ.වි.ෙග. T-10 සහතික අමුණන්න.
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(5)

(අ) 117 වගන්තිය යටෙත් අඩු කරන ලද යම් බදු මුදලක් (කරුණාකාර උ.වි.ෙග. T-10/D සහතික
අමුණන්න. (11 උපෙල්ඛනෙය් 563 ෙකොටුව)
(ආ) 117 අ වගන්තිය යටෙත් ෙදවන ෙසේවා ෙයෝජකයා විසින් ඔහු විසින් ෙගවන ලද පාරිශමික අඩු
කරන ලද බදු මුදල . කරුණාකාර උ.වි.ෙග. T-10/D සහතික අමුණන්න.

(6) ස්ව තක්ෙසේරු බදු වාරික කලින් ෙගවීම ෙවනුෙවන් වට්ටම් (11 උපෙල්ඛනෙය් 575 ෙකොටුව)
නියමිත දිනට එක් මසකට ෙපර ඔබ යම් ෛතමාසික වාරිකයක් ෙගවීම් කර ඇත්නම් එම කාර්තු
සඳහා ස්ව තක්ෙසේරු බදු ෙගවීම් මත (පවත්නා වර්ෂෙය් බදු බැඳියාව මත පදනම්ව) 10% වට්ටම්
ලබාගැනීම සඳහා ඔබට හිමිකම් ඇත.
නිදර්ශනය - 1
2014/2015 තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා ඔෙබ් ආදායම් බදු බැඳියාව රු.100,000/- වුෙය් යයිද 2015/2016 තක්ෙසේරු වර්ෂය
සඳහා එය රු.150,000/- ක් වූෙය් යයිද, පහත දැක්ෙවන ආකාරයට ඔබ ස්ව තක්ෙසේරු බදු නියමිත දිනයන්ට කලින්
ෙගවා ඇතැයිද උපකල්පනය කරන්න.
රු.
2015/2016 තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා බදු බැඳියාව
150,000
අඩු කලා:ස්ව තක්ෙසේරු ෙගවීම් මත බදු බැර (11 උපෙල්ඛනෙය් 570 සිට 573 දක්වා ෙකොටු)
1 වැනි වාරිකය - 2015 ජූලි 15 දිනට පසු ෙගවීම් සඳහා වට්ටම් ෙදනු ෙනොලැෙබ්.
100,000/4 න්
25,000
2 වැනි වාරිකය - 2015 ඔක්ෙතෝබර් 15 දින ෙහෝ ඉන් ෙපර 100,000/4 න්10% ක් අඩුකර
22,500
22,500
3 වැනි වාරිකය - 2016 ජනවාරි 15 දින ෙහෝ ඉන් ෙපර 100,000/4 න්10% ක් අඩු කර
4 වැනි වාරිකය - 2016 අපිෙයල් 15 දින ෙහෝ ඉන් ෙපර 100,000/4 න් 10% ක් අඩු කර
22,500
මුළු ත්ෛරමාසික ස්ව තක්ෙසේරු වාරික ෙගවීම්වල එකතුව
92,500
මුළු වට්ටම් (11 උපෙල්ඛනෙය් 575 ෙකොටුව)
7,500 *
100,000
අවසාන ෙගවීම් වශෙයන් 2016 සැප්තැම්බර් 30 දින ෙහෝ ඉන් ෙපර
ෙගවිය යුතු ඉතිරි බද්ද (11 උපෙල්ඛනෙය් 574 ෙකොටුව)

50,000

*වට්ටම වත්මන් වර්ෂෙය් බදු බැඳියාෙවන් 10% කට සීමා ෙව්.(එනම් රු.150,000/- x 10%) = රු.15000/ෙහෝ රු.7,500/-.
නිදර්ශනය - 2
2014/2015 තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා ඔෙබ් ආදායම් බදු බැඳියාව රු.100,000 ක් වූෙය් යයිද, 2015/2016 තක්ෙසේරු වර්ෂය
සඳහා එය රු.80,000/- ක් වූෙය් යයිද, පහත දැක්ෙවන ආකාරයට ස්ව තක්ෙසේරු බදු ඔබ නියමිත දිනට කලින් ෙගවා
ඇතැයිද උපකල්පනය කරන්න.
රු.
2015/2016 තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා බදු බැඳියාව
80,000
අඩු කලා:- ස්ව තක්ෙසේරු ෙගවීම් මත බදු බැර (11 උපෙල්ඛනෙය් 570 සිට 573 දක්වා ෙකොටු)
22,500
1 වැනි වාරිකය - 2015 ජුලි 15 දින ෙහෝ ඉන් ෙපර 100,000/4 න් 10% ක් අඩු කර
22,500
2 වැනි වාරිකය - 2015 ඔක්.15 දින ෙහෝ ඉන් ෙපර 100,000/4 න් 10% ක් අඩු කර
2016
ජන.15
දින
ෙහෝ
ඉන්
ෙපර
100,000/4
න්
10%
ක්
අඩු
කර
22,500
3 වැනි වාරිකය
22,500
4 වැනි වාරිකය - 2016 අෙපේ.15 දින ෙහෝ ඉන් ෙපර 100,000/4 න් 10% ක් අඩු කර
මුළු ෛතයිමාසිකව ස්ව තක්ෙසේරු වාරික ෙගවීම්වල එකතුව
90,000
8,000 *
මුළු වට්ටම් (11 උපෙල්ඛනෙය් 575 ෙකොටුව)
(98,000)
තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා ඔබට ලැබිය යුතු ආපසු ෙගවීම
(18,000)
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* වට්ටම් පවත්නා වර්ෂෙය් බදු බැඳියාෙවන් 10% කට සීමා ෙව්. (එනම් 80,000 x10%) 1 වැනි, 2 වැනි, 3 වැනි සහ 4
වැනි ෛතමාසික ස්වතක්ෙසේරු බදු ෙගවීම්වල ෙගවීම් දිනය පිළිෙවලින් D1,D2,D3 සහ D4 ෙකොටුවල සඳහන්
කරන්න.

උපෙල්ඛන 11 හි 580 වැනි ෙකොටුව තුලවූ සම්පූර්ණ එකතුව වාර්තාෙව් 540 වැනි ෙකොටුෙව්
සඳහන් කරන්න.

5 වැනි ෙකොටස

මුළු වDවස්ථාපිත ආදායෙමහි ෙකොටසක් ෙනොවන ආදායම්
(ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස් ආදායම් ඇතුළුව)

මුළු වDවස්ථාපිත ආදායෙමහි ඇතුලත් ෙනොවන ආදායම්
අවසන් බදු ෙලස පභවෙය්දී 10% ක ෙහෝ ඊට අඩු පතිශතයකින් රඳවා ගැනීෙම් බද්ද අඩු කර ඇති ෙපොලී, ලාභාංශ,
තිළිණ, දඩ මුදල්, ෙලොතරැයි දිනුම් යනාදිය පිලිබඳ විස්තරද, විකුණුම් මිල මත මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය
විසින් අඩු කළ 2.5% ක රඳවා ගැනීෙම් බද්දක් ෙව් නම් ඒ පිළිබඳ විස්තරද ෙම් යටෙත් සඳහන් කරන්න.

ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස් ආදායම්
2016.03.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා වාර්තාෙව් 100 වැනි ෙකොටුෙව් සිට 160 දක්වා ෙකොටුවල සඳහන් යම්
ආදායම් ප්රභවයකින් ලැබූ බද්ෙදන් නිදහස් ආදායම් ෙව් නම් ඒ පිළිබඳ විස්තර ෙම් යටෙත් සපයන්න.
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6 වැනි ෙකොටස
පකාශය
ඔබ කාලාතයා සහ දරුවන් පිළිබඳ විස්තර, ඔබ හඳුනාගැනීෙම් විස්තර, ලිපිනයන් සහ ඇමතිය හැකි දුරකථන අංක
සඳහන් කර ප්රකාශයට ඔබෙග් අත්සන ෙයොදන්න.
2016.03.31 දිනට වත්කම් හා බැරකම් පකාශය
2006 අංක 10 දරන ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් 106 (6) වගන්තිය පකාරව ඔබ විසින් තක්ෙසේරු වර්ෂෙය් අවසාන දිනට
ඔබෙග් (ශී ලංකාෙව් ෙහෝ පිටරට පිහිටි) සෑම වත්කමක්ම සහ බැරකමක්ම පකාශ කළ යුතුය. අත්පත් කරගැනීෙම්
පිරිවැය ෙහෝ අත්පත් කරගැනීමක් ෙනොෙව් නම් ෙවෙළඳෙපොළ වටිනාකම පකාශ කරන්න.
ඒ අනුව, වාර්තාව සමග සපයා ඇති “වත්කම් හා බැරකම් පකාශය” ආකෘති පතයද සම්පූර්ණ කර වාර්තාව සමග
සැපයිය යුතුය.
පළමු වැනි ෙකොටස:
(අ)

නිශ්චල ෙද්පල :

2016.03.31 දිනට ඔබෙග් (ශී ලංකාෙව් ෙහෝ පිටරට පිහිටි) සියළු නිශ්චල ෙද්පල
වටිනාකම් සමග ප්රකාශ කරන්න.

(ආ)

චංචල ෙද්පල :

2016.03.31 දිනට ඔබ සතු සියළු චංචල ෙද්පල (ශී ලංකාෙව් ෙහෝ පිටරට පිහිටි)
එනම්, ෙමෝටර් රථ, බැංකු තැන්පත්, ෙකොටස්/ව්යාපාර වස්තු/ සුරැකුම් පත්, අත
ඇති මුදල්, ණයට දුන් මුදල් ෙහෝ ලැබිය යුතු මුදල්, රත්තරං, රිදී, මැණික් හා
ස්වර්ණාභරණ ආදිය ඒවාෙය් වටිනාකම සමග ප්රකාශ කරන්න.

(ඇ)

ව@ාපාරයක ෙකොටසක් ෙලස තිෙබන ෙද්පල :
2016.03.31 දිනට යම් ව@ාපාරයක ෙකොටසක් ෙලස ඔබට තිෙබන යම් ෙද්පලක
වටිනාකම එනම් පාග්ධන සහ ජංගම ගිණුම් ෙශේෂයන් පකාශ කරන්න. (අදාල
වන්ෙන් නම් ෙශේෂ පත පිටපත් අමුණන්න)

(ඈ)

2016.03.31 දිනට වගකීම් :
වර්ෂය තුළ ඔබ විසින් යම් තැනැත්ෙතකුට ෙහෝ ආයතනයකට ෙගවිය යුතුව තිබූ
යම් ණය මුදලක් ඇතුළු සියලු වගකීම් ෙමම ෙකොටෙසේ පකාශ කරන්න.
ෙදවන ෙකොටස:

(අ)

ෙවනත් යම් වත්කම් අත්කර ගැනීම :
අත්පත් කර ගත් ෙවනත් සියළු වත්කම් ත@ාග ලැබීම්ද ඇතුළුව සම්පූර්ණ
වටිනාකම් පකාශ කරන්න.

(ආ)

වර්ෂය තුල යම් වත්කමක් බැහැර කිරීම :
2015.04.01 සිට 2016.03.31 දක්වා කාලය තුල බැහැර කරන ලද (විකිණීම,
හුවමාරු කිරීම / තෑගි දීම) වත්කම් පිළිබඳ සියළු වටිනාකම් පකාශ කරන්න.

බදු - වඩා ෙහොඳ අනාගතයකට
வrகள் – வளமான எதிகாலத்திற்காக

TAXES - FOR A BETTER FUTURE
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