
 

                                                                                   Form No. -  Asmt_CIT_002A_S 

  

      

 

 

උපලේඛන ලැයිස්තුව පහත වගුලේ දී ඇත.  අනිවාර්යය උපලේඛනයන් (02, 04 සහ 07 වන උපලේඛනයන්) වගුලේ 

“අනිවාර්යය” ලලස සලකුණු කර ඇත. අලනක් උපලේඛනයන්ලෙන්  අදාළ ලනාවන උපලේඛනයන් “X” ලලස ද, අදාළ වන 

උපලේඛනයන් “(√)” ලලස ද සලකුණු කරන්න.  

වගුලේ “(√)” ලලස සලකුණු කර ඇති, අදාළ වන උපලේඛන සහ 02, 04, 07 යන උපලේඛනයන් වාර්තාව සමඟ ලොනු කළ 

යුුය. 

අවශ්ය උපලේඛනයන්ි සියළුම ලකාටු පිරවීමට සහ යම් ලකාටුවක පිරවිමට යමක් ලනාමැති නම්, “නැත” යනුලවන් 

සලකුණු කිරීමට කාරුණික වන්න. 

 

වගුව 

 

වාර්තාව සම්්ර්ක කිරීම සාහා අවශ්ය උපලේඛන www.ird.gov.lk ලවබ් අඩවිලයන් බා ෙත කරෙන්න.      

(http://www.ird.gov.lk/en/Downloads/SitePages/Forms) 

 1උපලේඛන 6 අ ලහෝ 6 ආ අදාල ලේ නම්, එම අදාළ උපලේඛන ද සමඟ 6 උපලේඛනයද පිරවිය යුු අතර ඉහත වගුලේ 06  ඉදිරිලයන්  “(√)” ලයාදන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආදායම් වාර්තාව සඳහා උපලේඛන  –  අ ල ාටස  
වාසික සමාෙම්, නිර්වාසික සමාෙම්, අස්තිත්වයන් සහ සංස්තථා යනාදිය 

තක්ලස්තරු වර්ෂය  : 2021/2022 

        

බදු ලෙවන්නා හඳුනාෙැනීලම් අංකය (TIN)  

              වාර්තාලේ සාහන් පරිදි බදු ලෙවන්නාලේ නම 

 

අදාළ උපලේඛන ලතෝරාෙන්න. 

අනිවාර්ය ලේ./ 

අදාළ ලේ (√ )/  

අදාළ ලනාලේ (x) 

උපලේඛනය 01  
Profit &    නිදහස්ත කරන ලද මුදේ ප්රමාකලලැීමම් හා ලා  ලහෝ නිදහස්ත කළ අලා           

                                                                                                                                    (නිදහස්  ළ පුමාණ ඇත්නම්)  
 

උපලේඛනය 02      තක්ලස්තරු වන ආදායලම් සාරාංශ්ය                           අනිවාර්ය ලේ  

උපලේඛනය 02 ආ    අලා  අඩු කිරීම්  සාරාංශ්ය                                                                                (අලාභ ඇත්නම්)  

උපලේඛනය 03     සුදුසුකම් ලබන ලෙවීම්                                                           ( සුදුසු ම් ලබන ලෙවිම් ඇත්නම්)  

උපලේඛනය 04 බදු අය කළ හැකි ආදායම මත බද්ද 
අනිවාර්ය ලේ  

 

උපලේඛනය 05  ලේෂක මත බදු                                                          ( 110 වන ල ාටුලේ වටිනා මක් ඇත්නම්)  

උපලේඛනය 061  
අවසාන රාවාෙැනීලම් ලෙවිම්වලින් වන ලැීමම් සහ රාජ්ය ලනාවන සංවිධානවලට 

සහන,පරිතයාෙ, ලවනත් ලැමම්                            ( 120 වන ල ාටුලේ වටිනා මක් ඇත්නම්) 
 

උපලේඛනය 07 බදු බැර 
අනිවාර්ය ලේ  

 

උපලේඛනය 07 අ ආර්ික ලස්තවා ොස්තුව                                                    ( ආර්ි  ලස්වා ොස්ු බැර ඇත්නම්)  

උපලේඛනය 07 ආ    
ඉේුම් කළ අවසාන ලනාවන රාවාෙැනීලම්ලඅත්තිකාරම් ආදායම්  බදු බැර 

විස්තතරාත්මක විශ්ලේෂකය   (යම් රඳවා ෙැනීලම්/අත්ි ාරම් ආදායම්  බදු බැරක් ඇත්නම්)             
 

www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk

www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk



 

E 

 

 

 

*1   2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ 9 වන වගන්තිය අනුව, තුන්තවන උපදේඛනදේ නිශ්චය කර ඇි ප්රමාණ  

*2 අංක 2064/53 දරන 2018 අදේේ 01 දිනැි ගැසට් නිදේදනදේ (අන්තතර්කාලීන විධිවිධාන) සපයා ඇි, 2006 අංක 10 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ 16ඇ, 16ඈ, 16ඉ, 17, 17අ, 18, 20, 24අ 

වගන්තීන්ත  

*3 
ආදයෝජන මණ්ඩලදේ නීිය යටදේ ආදයෝජන මණ්ඩලය සමග ගිවිසුම  

 

*4
2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ 9 වන වගන්තිය අනුව, තුන්තවන උපදේඛනදේ ද ෝ අංක 2064/53 දරන 2018 අදේේ 01 දිනැි ගැසට් නිදේදනදේ 

(අන්තතර්කාලීන විධිවිධාන) සපයා ඇි, 2006 අංක 10 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ 16ඇ, 16ඈ, 16ඉ, 17, 17අ, 18, 20, 24අ වගන්තීන්ත අනුව ද ෝ ආදයෝජන 

මණ්ඩලදේ නිිය යටදේ ආදයෝජන මණ්ඩල ගිවිසුම අනුව (තක්දේරු වර්ෂය සඳ ා අදාළ දේ නම්) නිශ්චය කර ඇි නිද ේ  මුදේ  ප්රමාණවලට අදාළ වන 

අලාභ 

බදු දගවන්තනා  ඳුනා ගැනීදම් අංකය  (TIN)  

තක්දේරු වර්ෂය  

උපදේඛනය 01 : නිද ේ කරන ලද මුදේ ප්රමාණ / ලැබීම් ස  ලාභ/නිද ේ කළ අලාභ 

 

උපදේඛනය 01අ : 2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ තුන්තවන උපදේඛනය යටදේ නිද ේ කරන ලද මුදේ ප්රමාණ 

අයිතම*1 විේතරය නිද ේ කරන ලද මුදේ ප්රමාණ/ලැබීම් ස  ලාභ 

  10.A.1                

  10.A.2                

  10.A.3                

  10.A.4                

  10.A.5                
එකතුව  (10.A.1 සිට 10.A.5  දකාටුව දක්වා) 10.A                

උපදේඛනය 01 ආ : 2006 අංක10 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ විධිවිධාන යටදේ වන නිද ේ කිරීම්     
 

වගන්තිය *2 විේතරය 
වසර 

ගණන 
අවසන්ත දිනය  නිද ේ කරන ලද මුදේ ප්රමාණ/ ලැබීම් ස  ලාභ 

   D D M M Y Y 10.B.1                

   D D M M Y Y 10.B.2                

   D D M M Y Y 10.B.3                

   D D M M Y Y 10.B.4                

   D D M M Y Y 10.B.5                

එකතුව  (10.B.1 සිට 10.B.5  දකාටුව දක්වා) 10.B                

උපදේඛනය 01ඇ:  ආදයෝජන මණ්ඩල පනදේ විධිවිධාන යටදේ නිද ේ කිරීම්   
 

ගිවිසුම් අංකය*3 ගිවිසුදම් දිනය 
වසර 

ගණන 
අවසන්ත දිනය  නිද ේ කරන ලද මුදේ ප්රමාණ/ලැබීම් ස  ලාභ 

   D D M M Y Y 10.C.1                

   D D M M Y Y 10.C.2                

   D D M M Y Y 10.C.3                

   D D M M Y Y 10.C.4                

   D D M M Y Y 10.C.5                

එකතුව  (10.C.1 සිට 10.C.5  දකාටුව දක්වා) 10.C                

නිද ේ කරන ලද  මුළු මුදේ ප්රමාණ/ ලැබීම්  ස   ලාභ(10A + 10B + 10C)  

 [මෙෙ අගය ආදායම් වාර්තාමේ 10 වන ම ාටුමේ ඇතුලත්  රන්න.] 
10.0 

               

උපදේඛනය 01ඈ : නිද ේ කරන ලද අලාභ 

 

අයිතම*4 විේතරය නිද ේ කරන ලද අලාභ 

  10.D.1                

  10.D.2                

  10.D.3                

  10.D.4                

  10.D.5                

එකතුව  (10.D.1 සිට 10.D.5  දකාටුව දක්වා) 10.D                
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උපලේඛනය 02 අ (I): වයාපාර ආදායම් 

 ාර්යය ලක්තය *3 වයාපාර ස්තව ාවය *4  පිරිවැටුම ල ආදායම ලැීමම් සහ ලා  *5 

       20.1                20.1.1              

       20.2                20.1.2              

       20.3                20.1.3              

       20.4                20.1.4              

       20.5                20.1.5              
වයාපාරවලින් ලද මුළු ලැීමම් සහ ලා   

[ 20.A.3 ලකාටුලේ ඇුළත් කරන්න] 
20.A.1                20.A.

0              

 

 

උපලේඛනය 02අ (II)): ආලයෝජ්න ආදායම් 

 ාර්යය ලක්තය *3 ආලයෝජ්නලේ ස්තව ාවය *4  පිරිවැටුමලආදායම ලැීමම් සහ ලා  *5 

       30.1                30.1.1              

       30.2                30.1.2              

       30.3                30.1.3              

       30.4                30.1.4              

       30.5                30.1.5              
ආලයෝජ්නවලින් ලද මුළු ලැීමම් සහ ලා  

[ 30.A.3 ලකාටුලේ ඇුළත් කරන්න.] 
30.A.1                30.A.0              

 

 

උපලේඛනය 02අ (III): ලවනත් ආදායම් 

 ාර්යය ලක්තය *3 ආදායලම්  ස්තව ාවය *4  පිරිවැටුමලආදායම ලැීමම් සහ ලා   

       40.1                40.1.1              

       40.2                40.1.2              

       40.3                40.1.3              

       40.4                40.1.4              

       40.5                40.1.5              
ලවනත් ආදායම් වලින් ලද මුළු ලැීමම් සහ ලා    

[40.A.3 ලකාටුලේ ඇුළත් කරන්න] 
40.A.1                40.A.0              

 

 

*1 02 A(I) උපලේඛනලේ (ලකාටු අංක 20. A.0), 02 A(II) උපලේඛනලේ (ලකාටු අංක 30. A.0), 02 A(III) උපලේඛනලේ (ලකාටු අංක 40. A.0)  මඟින්  වන අදාළ ප්රමාක 

ඇුළත් කරන්න. 

*2 යම් අලා යක් ඇත්නම්, අදාල ලකාටු සම්ූර්ක කර 02 ආ උපලේඛනය ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය ලේ.  02  ආ උපලේඛනලේ 20.B.0, 30.B.0 ලකාටු වල අෙයන් 

ඇුළත් කරන්න. 
*3ලද්ශීය ආදායම් ලදපාර්තලම්න්ු ලවබ් අඩවිලේ සපයා ඇති ලැයිස්තුලවන් අදාළ කාර්ය ලක්තය ලතෝරා ෙන්න. 

(http://www.ird.gov.lk/en/publications/sitepages/Economic%20Activity%20Codes.aspx?menuid=1407) 

*4 ලද්ශීය ආදායම් පනලත් 74 වන වෙන්තිය යටලත් විලද්ශ් මුලාශ්ර වලින් වන ලැීමම් සහ ලා  ඇත්නම් අදාල කාර්ය ලක්ත   ාවිතා කර ලවන් ලවන්ව 

ප්රකාශ් කළ යුුය.  

*5 19 වන වෙන්තිය යටලත් අලා  අඩු කිරීමට ලපර ෙකනය කරන ලද ලැීමම් සහ ලා  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

උපලේඛනය 02  : තක්ලස්තරු වන ආදායලම් සාරාංශ්ය 

  වයාපාර ආලයෝජ්න ලවනත් ආදායම් 

ලැබීම් සහ  

ලාභ *1 
20.A.3               30.A.

3              40.A

3              

අඩු  ළ 

හැකි මුළු 

අලාභ *2  

20.B               30.B                            

තක්ලස්රු 

වන 

ආදායම 

20.0               30.0              40.0              
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  **  කුඩා හා මධ්ය රිමමා  ්ය්ාාන්  මින්   න්  ිලව්  ොකාළ  ලවායන්  ෝ  ක්  0 . B.18 ොළාටුෝ  ඇතු ත් ළර ්ර්තමාක ්ර්ෂන ාඳහා ලදා  ්ක බදු ලනු ප්රමා න ලදා  ළර නිමි්  ්ර්ෂන තු  වු ලවායන්  ොවා ප්රළා  ළර් ක   ව්යාරාර ොහන  ෝොනන ක  

ලවාය) ව්ැඩිදුර ොතාරතුරු    ාඳහා  ාංස්ථාපිත ෝදාන්  ්ාර්තා උරොදස්  මාවා් බව් ක ) 0  ෝ 18 ොළාටු්ට ඇතු ත් ළර ඇති ළල් ඉකුත් වී ඇති ලවායන්  ලඩු කිරීමට ඉඩ වබා ොකාොේ  

බදු ොන්් කා හඳුකානැනීෝ  ලංළන (TIN)          

ත් ොස්රු ්ර්ෂන  

උරොල්ඛකන 02ෝ  : ලවාය ලඩු කිරීෝ  ාාරාං න 

 ්යාරාර ෝොනන ක 

දේශීය මුලාශ්රවලින්  ල්ලුම්  ළ  ැකි  ලලා   

A  (20.B.40)                

B (30.B.30)               

බදු ලයළ  ැකි  විදේශීය මුලාශ්රවලින්  ල්ලුම්  ළ  ැකි  ලලා   

C (20.B.85)                

D (30.B.45)               

ලඩු ළ  ැකි  මුළු ලලා  20.B.0               30.B.0               

උරොල්ඛකන  0ෝ (I) : ්යාරාර ලවාය 

 14% 18% 24% & 28% 40% 

2020/21 තක්දේරු වලර්ෂදය්  ලදිරියට දෙන 

එන ලද ලලා  
20.B.10.1              20.B.90.1              20.B.20.1              20.B.30.1              

2019/20 තක්දේරු වලර්ෂදය්  ලදිරියට දෙන 

එන ලද ලලා  
20.B.10.2              20.B.90.2              20.B.20.2              20.B.30.2              

2018/19 තක්දේරු වලර්ෂදය්  ලදිරියට දෙන 

එන ලද ලලා  
20.B.10.3              20.B.90.3              20.B.20.3              20.B.30.3              

ලදිරියට දෙන එන ලද මුළු ලලා  20.B.10              20.B.90              20.B.20              20.B.30              

2021/22*1 ත/වල තු  ලලා  20.B.11              20.B91              20.B.21              20.B.31              

මුළු ලලා  20.B.12              20.B.92              20.B.22              20.B.32              

වලර්ෂය තු  ලද ලකබී්   ැා ලා   20.B.13              20.B.93              20.B.23              20.B.33              

ෙකලපු්  +/(-)*
2  

ලැ  ලනු ප්රමාායදය්  හැ   ලනු ප්රමාායයට 

මාාරු ළ   ලලා  
20.B.14              20.B.94              20.B.24              20.B.34              

ආදයෝජනයට මාාරු ළ  ලලා   (30.B.15ට දැෝ 

30.B.25ට) 
20.B.15              20.B.95              20.B.25              20.B.35              

විදේෂිත ලලා   (20.B.63 සිට) 20.B.16              20.B.96              20.B.26              20.B.36              

ලඩු ළ  ැකි  ලලා  20.B.17              20.B.97              20.B.27              20.B.37              
ළ් ලකුත් වු ලලා /කුඩා ැා මාධ්ය හරිමාාය 

සැන දනාදු්  ලලා ** 
20.B.18              20.B.98              20.B.28              20.B.38              

ලදිරියට දෙන යන ලද ලලා  20.B.19              20.B.99              20.B.29              20.B.39              

                                        ත/වල               2021/22 20.B.19.1              20.B.99.1              20.B.29.1              20.B.39.1              

                                       ත/වල                2020/21 20.B.19.2              20.B.99.2              20.B.29.2              20.B.39.2              

                                       ත/වල                2019/20 20.B.19.3              20.B.99.3              20.B.29.3              20.B.39.3              

                                       ත/වල                2018/19 20.B.19.4              20.B.99.4              20.B.29.4              20.B.39.4              
 

ලඩු ළ  හැකි ්යාරාර ලවාය (20.B.17+0   B 97 + 20.B.27 + 20.B.37)                                                                                                                    [ොමම ලනන  02ෝ උරොල්ඛකොේ Aොළාටු්ට ඇතු ත් ළර් ක ] 20.B.40              
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www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk



 

 

 

 

 

 

 

 

*1 
පනතේ තෙවන උපතේඛනය යටතේ ආතයෝජන දිරිගැන්වීම් අඩු කිරීමට තපර අලාභය 

*2 - වර්ෂය තුළ ලැබීම් හා ලාභ >සමාන අනුප්රමා  තහෝ සමාන මුලාශ්ර ම  මුු  අලාභය වන්වතන්ව නම් පම ්  ගැලුමම් අොළ තේ. 

    - ඉහළ අනුප්රමා තයන්ව පහළ අනුප්රමා යට අලාභ මාු  කිරීම සහහා වන ගැලුමම් - එකම මුලාශ්රය තුළ තහෝ වයාපාරතයන්ව ආතයෝජනයට  සහ තෙවන උපතේඛනය යටතේ එන ආතයෝජන දිරි ගැන්වීම්  (7 හා 8 

තේෙ) තහෝ තවනේ ගැලුමම් ඇේනම් (කේබදු අලාභ වැනි)) 

*3 2018 අතේේ 01 වන දිනට තපර එළඹුණූ ගිවිසුම් ම  ඇති වූ අලාභයන්ව. මුලය කේබදු ම  අලාභ අඩු කළ හැ් ත්  ගළපන ලෙ මුලය කේබදු ලාභයකින්ව පමි.. 

 
 

උපතේඛනය 02 ආ (II): විතේෂි  අලාභ අඩු කිරීම් 

1 තකාටස: තෙවන උපතේඛනය යටතේ ආතයෝජන දිරිගැන්වීම් 

ත/ව ය ොමුව 

ඉල්ලුම් 

කිරීමට 

නි මිත 

වර්ෂ ගණන 

ඇති වු අලොභ ප්රමොණ /ඉදිරි ට යගන ආ අලොභ අඩු කරන ලද අලොභ ප්රමොණ  ඉදිරි ට යගන  නු ලබන අලොභ ප්රමොණ  

20.... 2වන 

උපතේඛනතේ 

7වන 

තේෙය 

අවු 10 

20.B.50   
         

20.B.60 

           
20.B.70 

           

2වන 

උපතේඛනතේ 

8 වන 

තේෙය 

අවු 25 

20.B.51   
         

20.B.61 

           
20.B.71 

           

11 යකොටස:  අන්තර් කොලීන විධි විධොන  ටයේ කල්ල බදු අලොභ 

ඉදිරියට තගන ආ මුලය කේබදු 

අලාභ 
20.B.52.A            

 

                       

වර්ෂය තුළ මුලය කේබදු අලාභ 

*3 
20.B.52            

20.B.62 

           20.B.72            

අඩු කළ විතේෂි  අලාභවල 

එකතුව (20.B60+20.B61+20.B62) 

 

   
         

20.B.63 

           
 

           

උපතේඛනය 02ආ (III) : ආතයෝජන අලාභ 

 14% 28% & 24% 

2020/21 ත/ව ය න් ඉදිරි ට යගන එන ලද අලොභ 30.B.10.1               30.B.20.1               

2019/20 ත/ව ය න් ඉදිරි ට යගන එන ලද අලොභ 30.B.10.2               30.B.20.2               

2018/19 ත/ව ය න් ඉදිරි ට යගන එන ලද අලොභ 30.B.10.3               30.B.20.3               

ඉදිරි ට යගන එන ලද මුළු අලොභ 30.B.10               30.B.20               

2021/22 ත/ව තුළ අලොභ 30.B.11               30.B.21               

මුළු අලොභ 30.B.12               30.B.22               

ආය ෝජන ලැබීම් හො ලොභ 30.B.13               30.B.23               

ගැලපුම්+/(-)
*2  

ඉහළ අනුප්රමොණ ක ිටට හහළ අනුප්රමොණ කට මොු  කළ අලොභ   30.B.14               30.B.24               

වයොහොරය න් මොු  කළ  අලොභ ( 20.B.15, 20.B.95,20.B.25 යහෝ 20.B.35 මගින්) 30.B.15               30.B.25               

අඩු කළ හැකි අලොභ   30.B.16               30.B.26               

කල්ල ඉකුේ වු අලොභ 30.B.17               30.B.27               

ඉදිරි ට යගන  නු ලබන අලොභ 30.B.18               30.B.28               

                                                                                 ත/ව 2021/22 30.B.18.1               30.B.28.1               

                                                                                 ත/ව 2020/21 30.B.18.2               30.B.28.2               

                                                                                 ත/ව 2019/20 30.B.18.3               30.B.28.3               

                                                                                 ත/ව 2018/19 30.B.18.4               30.B.28.4               
 

අඩු කළ හැකි ආතයෝජන අලාභ (30.B.16+ 30.B.26)       [ තමම අගය  02අ උපතේඛනතේ  B තකාටුවට ඇතුළේ කරන්වන ] 30.B.30               

උපතේඛනය 02ආ (IV): විතේශීය අලාභ.(ආොයම් ප්රභවය නිෙහ්  තනාතේ නම්) 

 වයාපාර ආතයෝජන 

2020/21 ත/ව ය න් ඉදිරි ට යගන එන ලද අලොභ 20.B.80.1               30.B.40.1               

2019/20 ත/ව ය න් ඉදිරි ට යගන එන ලද අලොභ 20.B.80.2               30.B.40.2               

2018/19 ත/ව ය න් ඉදිරි ට යගන එන ලද අලොභ 20.B.80.3               30.B.40.3               

ඉදිරි ට යගන එන ලද මුළු අලොභ 20.B.80               30.B.40               

2021/22  ත/ව තුළ අලොභ 20.B.81               30.B.41               

මුළු අලොභ 20.B.82               30.B.42               

වියේශී  ලැබීම් හො ලොභ (බදු අ කළ හැකි නම්) 20.B.83               30.B.43               

ගැලපුම් +/(-)*2  

ආය ෝජන ට මොු  කළ වයොහොර අලොභ (වියේශී ) 20.B.84               30.B.44               

අඩු කළ හැකි අලොභ       

 [02ආ උපතේඛනතේ C හා D තකාටුවලට තමම අගයන්ව ඇතුළේ කරන්වන ] 
20.B.85               30.B.45               

කල්ල ඉකුේ වු අලොභ  20.B.86               30.B.46               

ඉදිරි ට යගන  නු ලබන අලොභ 20.B.87               30.B.47               

                                                                                    ත/ව 2021/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              20.B.87.1 

 

 

20.B.87.2 

              30.B.47.1 

 

 

30.B.47.2 

              

                                                                                    ත/ව 2020/21                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                    ත/ව 2019/20 20.B.87.3               30.B.47.3               

                                                                                    ත/ව 2018/19 20.B.87.4               30.B.47.4               



 

 

 

 

 

 

*1  මි. 5 - චිත්රපටියක්  ිෂ්පටදනයක ිරීමේ  සහ ප්රවර්ධනය ියකන,  මි . 10 –සිය,ද  ශදලදවර වරැඩිදියුණු  ිරීම,   මි. 25  – යවර සිය,ද ශදලදවර්  ඉදි    ිරීමේ  සහ    

සුනදය  ිරීමේ  පිරිවරැක 

 

බදු ේෙවරන්යද හඳුයද ෙැනීේ  අංකක (TIN)  

ත් ේේරු වර්ෂක  

උපටේේඛයක 03 : සුදුසුක  ලබය ේෙවී  

අඩු කළ හැිර සුදුසුක  ලබය ේෙවී වරල සදරදංශක 

 

 

 

 

 

අයිතම  A සිට H අනුව අඩු කළ හැකි ප්රමණය  

වර්ෂ  තුළ සිදු 

කරන ලද 
A (60.3) 60.3.A                

B (60.6) 60.6.A                

C (60.9) 60..9.A                

 D1 (60.9.3) 60.9.3A                

D2(60.9.13) 60.9.13

A                
2017/2018 තක්සේරු 

වර්ෂස න් ඉදිරි ට 

සෙන එන ලද 

(වෙන්ි 194  ටසේ 

විධි විධණන ) 

 

E (60.12) 60.12.A                

F (60.26) 60.26.A                

G (60.28) 60.28.A                

H (60.32) 60.32.A                
අඩු කළ හැිර මුළු සුදුසුක  ලබය ේෙවී      (A+B+C+D1+D2+E+F+G+H) 

[ආනදක  වරද්තදේේ 60 වරය ේකදටුවරට ඇතුළත් කරන්ය]                               
60.0                

2020/2021 ත් ේේරු වර්ෂක තුළ දී කරනු ලැබූ ේෙවී  (2017 අංක 24 නරය ේේශීක ආනදක  පටයත) 

A 
බදු අක කළ හැිර  ආනදකේ,න් 1/5  ්  ේහෝ රු. 500,000  කය ේනේකන් අඩු අෙකට සී,ද වරය, සහ ක  ේේෂක්  පටවරතී ය   ඉදිරිකට ේෙය 

කද ේයදහැක.  

අනුමත පුනයණ තන හාහණ ත ව තුළ කරන ලද පරිතයණෙ 60.1                

තක්සේරු වන ආදණ සමන් 1/5 සහෝ රු. 500,000  න සදසකන් අඩු අෙ  60.2                
අඩු කළ හැිර  ප්ර,දයක (60.1 සහෝ 60.2 කය ේනේකන් අඩු අෙක)  

[60.3.A ේකදටුවරට ඇතුළත් කරන්ය ] 
60.3                

B 
රජකට ේහෝ  පටයේත් ියේේෂිතවර සඳහන් කරය ලන ආකතයකකට සිදු කරය ලන පටරිතයදෙකන්  ේේෂක්  පටවරතී ය   ඉදිරිකට ේෙය කද 

ේයදහැක. 

තක්සේරු වර්ෂ  තුළ සිදු කරන ලද සුදුසුකම් ලබන සෙවීම් 60.4                

තක්සේරු වන ආදණ සමන් 100%   60.5                
අඩු කළ හැිර ප්ර,දයක                 (60.4 සහෝ 60.5  න සදසකන් අඩු අෙ )  

[60.6.A ේකදටුවරට ඇතුළත් කරන්ය.] 
60.6                

C 
රදජය සංේථදවර්  ,ගින් රජේේ ඒකදබේධන අරමුනලට ේහෝ ජයදධිපටති අරමුනලට ේෙවූ මුනේවරල එකතුවර සහ ේේෂක්  පටවරතී ය   ඉදිරිකට 

ේෙය කද ේයදහැක. 

ත් ේේරු වර්ෂක තුළ සිදු කරය ලන සුදුසුක  ලබය ේෙවී  60.7                

ත් ේේරු වරය ආනදකේ,න්  100% 60.8                
අඩු කළ හැිර ප්ර,දයක  

(60.7 සහෝ 60.8  න සදසකන් අඩු අෙ ) 60.9.A  ේකදටුවරට ඇතුළත් කරන්ය) 
60.9                

D1 මුලය ආකතය අත්පටත් කර ෙැනීේ  ේහෝ ඒකදබේධන ිරීමේ  පිරිවරැක 

ශ්රී ලාකණ මහ බැාකුසවන් හනණථ කළ වි දම 60.9.1                

ශ්රී ලාකණ මහ බැාකුව විසින් හනණථ කළ 1/3 ක වි දම 60.9.2                

අඩු කළ හැකි ප්රමණය : (60.9.2 ේහෝ 50  ේනේකන් අඩු අෙක) [ 60.9.3A 

ේකදටුවරට ඇතුළත් කරන්ය.] 
60.9.3                

D2 චිත්රපටට ක්,දන්තක ස බන්ධනේකන් ියකන  ිරීම, (සිය,ද ශදලදවර්  ඉදි ිරීම, සහ සූනදය  ිරීමේ  ේහෝ වරැඩිදියුණු ිරීමේ  ියකන  

කයදදික ශ්රී ලංකද චිත්රපටට සංේථදවර ියසින් සහතික කළ යුතුක)  *1 

සී,ද  කළ 

කදණ්ඩ 

පටසුගික වර්ෂේකන් ඉදිරිකට 

ේෙය එය ලන 
වර්ෂක තුළ නරය ලන ියකන, 

එ්  එ්   වර්ෙේේ බදු අක 

කළ හැිර ආනදක,ේන් අඩු 

කළ හැිර 1/3  ක ප්ර,දයක 

ඊලඟ වර්ෂකට ඉදිරිකට 

ේෙය ගික 

රු.මිලි න 5ට 

සනණඅඩු  

 60.9.4 60.9.5 60.9.6 

                               

රු. මිලි න 10ට 

සනණවැඩි 

 60.9.7                               60.9.8                                                                      60.9.9 

                               

රු. මිලි න 25ට 

සනණවැඩි 

 60.9.10 60.9.11 60..9.12 

                               

 අඩු කළ හැිර ප්ර,දයක (60.9.5+60.9.8+60.11)[60.9.13.Aසකණටුවට ඇතුළේ කරන්න.] 60.9.13  
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*2 රජේේ සංවර්ධනය සැලසු  සඳහද නරය ලන ියකන, 

 

*3  මිලිකය 10 – සිය,ද  ශදලදවරක තත්වරක ඉහළ යංවරදලී,ට නරය ලන ියකන,   මිලිකය 25 - සිය,ද ේෙදඩයැගිේල්  ඉදිිරීම,ට ේහෝ උපටකරය සඳහද නරය ලන 

ියකන,   මිලිකය 35 –ප්රවර්ධනයදත්,ක ියකන  න ඇතුළත්වර චිත්රපටටක්  ිෂ්පටදනයකට නරය ලන ියකන,, මිලිකය 100 – 20 (2) (ඇ) වරෙන්තිකට අනුවර කටේත් යවර 

වරයවරසදකක කරනු ලබය ආේකෝජයක 

 

*4 ක  බැංකුවර්  මුලය ආකතයක්  ේහෝ ක  කේබදු ස,දෙ,්  අත්පටත් කර ෙැනීේ  ේහෝ ඒකදබේධන ිරීමේ  පිරිවරැක  

බදු ේෙවරන්යද හඳුයද ෙැනීේ  අංකක (TIN)  

ත් ේේරු වර්ෂක  

2017/2018 ත් ේේරු වර්ෂේකන් ඉදිරිකට ේෙය එය ලන (වරෙන්ති 194 කටේත් ියධිියධනදය) 

E ත් ේේරු වරය ආනදකේ,න් 1/5 කට සී,ද වරය සහ  ක  ේේෂක්  පටවරතී ය   ඉදිරිකට ේෙය කද හැක.*2 

 

සපර වර්ෂස න් ඉදිරි ට සෙන එන ලද සුදුසුකම් ලබන සෙවීම් 60.10                

තක්සේරු වන ආදණ සමන් 1/5    60.11                
අඩු කළ හැිර ප්ර,දයක                    (60.10 සහෝ 60.11 න සදසකන් අඩු අෙ  ) 

 [60.12.A සකණටුවට ඇතුළේ කරන්න.] 
60.12                

ඉදිරි වර්ෂ ට සෙන  නු ලබන ප්රමණය                                         (60.10 – 60.12) 60.13 
               

F සීමිත අඩු ිරීම  *3 

 

සී,ද කළ කදණ්ඩ ේපටර වර්ෂේකන් ඉදිරිකට ේෙය එය ලන අඩු කළ හැිර ප්ර,දයක ඉදිරි වර්ෂකට ේෙය කනු ලබය 

මිලි න 10   
60.14 60.15 60.16 

                                       

මිලි න 25   
60.17 60.18 60.19 

                                       

මිලි න 35   
60.20 60.21 60.22 

                                       

මිලි න 100   
60.23 60.24 60.25 

                                       

අඩු කළ හැිර ප්ර,දයක              (60.15+60.18+60.21+60.24)  

[60.26  A ේකදටුවරට ඇතුළත් කරන්ය.] 
60.26                  

G 
රජකට ේහෝ  පටයේත් ියේේෂිතවර සඳහන් කරය ලන ආකතයකකට කරය ලන පටරිතයදෙ - 100% අඩු කළ හැිර හද ේේෂක්  පටවරතී ය   

ඉදිරිකට ේෙය කද හැක. 
 

සපර වර්ෂස න් ඉදිරි ට සෙන එන ලද සුදුසුකම් ලබන සෙවීම් 60.27              

අඩු කළ හැිර ප්ර,දයක 60.28              

ඉදිරි වර්ෂ ට සෙන  නු ලබන ප්රමණය  (60.27 – 60.28) [60.28.A සකණටුවට ඇතුළේ කරන්න.] 60.29              

H 
ත් ේේරු වරය  ආනදකේ,න්  1/3 කට සී,දවරය ේහෝ රු. 300,000,000 කය ේනේකන් වරැඩි අෙක  ක  ේේෂක්  පටවරතී ය , ඉදිරිකට ේෙය කද 

හැක.*4 

සපර  වර්ෂස න් ඉදිරි ට සෙන එන ලද සුදුසුකම් ලබන සෙවීම් 60.30              

තක්සේරු වන ආදණ සමන් 1/3 සහෝ රු. මිලි න 300  න සදසකන් වැඩි අෙ  60.31              
අඩු කළ හැිර ප්ර,දයක                        ( 60.30 සහෝ 60.31 කය ේනේකන් අඩු අෙක)  

 
60.32              

ඉදිරි වර්ෂ ට සෙන  නු ලබන ප්රමණය                                          (60.30– 60.32) 

[60.32. A ේකදටුවරට ඇතුළත් කරන්ය.]  
60.33              

www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk

www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk



. 

   

  

 

 

*6 ලද්ශීය ආදායම් ලදපාර්තලම්න්ු ලවබ් අඩවිලේ සපයා ඇති ලැයිස්තුලවන් අදාළ ලක්තය ලතෝරා ෙන්න. 

http://www.ird.gov.lk/en/Downloads/IT_Corporate_Doc/List_of_Codes_for_Special_Tax_Rates.pdf 

*7 බදු අනුප්රමාක ලක්තයන්ි අදාළ විස්තතරය 

*8 වි ලශ්ෂ අනුප්රමාක යටලත් බදු අය කළ හැකි ආදායම් එකුව (80.1 සිට 80.10 ලකාටුව දක්වා) 

*9 පනලත් IV වන පරිච්ලේදය යටලත් ෙකනය කළ ආලයෝජ්න වත්කම් උපලබ්ිවීම මත ලැීමම් 

*10 80.0.1 සහ 90.0.1 ලකාටුවල අෙයන් අඩු කිරීලමන් පසු ලශ්ෂය. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

උපලේඛනය 04 –: බදු අය කළ හැකි ආදායම මත බද්ද 

ලක්තය *6 ලයාමුව *7 ලැීමම් හා ලා ලබදු අය කළ හැකි ආදායම අනුප්රමාකය බද්ද 

  80.1                 80.1.1              

  80.2                 80.2.1              

  80.3                 80.3.1              

  80.4                 80.4.1              

  80.5                 80.5.1              

  80.6                 80.6.1              

  80.7                 80.7.1              

  80.8                 80.8.1              

  80.9                 80.9.1              

  80.10                 80.10.1              
විලේෂ අනුප්රමාණ යටලත් 

බදු අය  ළ හැකි ලැබීම් හා 

ලාභවල එ ුව *8 

80.0.1                80.0              

ආලයෝජන වත් ම් 

උපලබ්ධිවීම මත ලැබීම් *9 
90.0.1               10% 90.0              

සාමානය අනුප්රමාණය 

යටලත් බදු අය  ළ හැකි 

ආදායම් ලේෂය *10 

100.0.1               24% 100.0              
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       *1 මෙය ශ්රී කාවේමආ ායේය බ ්දටයය යය ව මආ. (නිර්වේසිව තැනැ වතන් සඳහේ වේසිව සෙේගෙක් ෙගින් මගවන කය කේභේාශ හැර) 

      *2    මේෂණ බ ්දටය සඳහේ යය ව වන මේෂණ බ ළබඳ්ඳ ස්තතර 

 

 

්දු මගවන්නේ හඳුනේගැනීම බ අාවය (TIN)          

තක්මතරු වර්ෂණ ය  

උපමේඛනය 05 :  මේෂණ බ ෙත ්දු  (ශ්රී කේාක ව ත ර ායතනයක් හරහේ ශ්රී කාවේමආ වයේපේර පව වවේමගන යන නිර්වේසිව අත  වවයන් 

සඳහේ පෙබක් මෙෙ උපමේඛනය අයේඳ මආ.) 
 

මේෂණ බ වර්ගය වටිනේවෙ 

බද්දට යටත් වන ලාභයයන් වියද්ශයකට යේෂණය ය කහ යව  වියද්ශයක ර වාවා ්ත් 

ප්රමාා ය 
110.1                

නිර්වාසික තැනැත්තකු විසින් යව  යවනුයවන් ශ්රී ලාකායව වයාපාරාවය ප පාරවත්වාය්න 

යායමාන් ශ්රී ලාකායවන් ටතටත  ර ලැණු ඕ ෑන මා ප්රමාා ය ප *1 
110.2 

               

මුළු දහ යේෂණය  එකතුව                              (110.1 සව 110.2 එකතුව) 110.3                
මේෂණ බ ෙත 14% ව ්දටය    [ායේය බ වේර්තේමආ 110 මවේටුවය ඇතුඳ ව 
වරන්න ] 

110. 0 
               

මේෂණ බ ෙත මග බ ්දටය 110.4                

මේෂණ බ ෙත මග බ ්දටය ළබබඳ්ඳ ස්තතරේ වෙව ස්ලේමේෂණ බය*2 

 
මේෂණ බය වඳ නනය මේෂණ බය වඳ රෙේබය මගස්ය යුතු මේෂණ බ ්දටය මග බ මේෂණ බ ්දටය මගවී බ නනය 

110.5 110.6 110.7 110.8 110.9 

1 D D M M Y Y Y Y                               D D M M Y Y Y Y 

2 D D M M Y Y Y Y                               D D M M Y Y Y Y 

3 D D M M Y Y Y Y                               D D M M Y Y Y Y 

4 D D M M Y Y Y Y                               D D M M Y Y Y Y 

5 D D M M Y Y Y Y                               D D M M Y Y Y Y 

6 D D M M Y Y Y Y                               D D M M Y Y Y Y 

7 D D M M Y Y Y Y                               D D M M Y Y Y Y 

8 D D M M Y Y Y Y                               D D M M Y Y Y Y 

9 D D M M Y Y Y Y                               D D M M Y Y Y Y 

10 D D M M Y Y Y Y                               D D M M Y Y Y Y 

 එවතුව                                
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*1 
සපයා ඇති ඉඩ ප්රමාාවත්  ොවාො  ව්,  ොතව්  ප්රය්  ස්,පූර්ව ර  මුණව්ව. 

*2 2017 මංර 24 ද ව ොේශීය ආදාය්, පවෝ  68(1) තග්තිය ප්රරා ත මතිෝර දේද්  ොසස දේද  ය ්  තව ප්රමාාව 

 

දදු ොගත්වා හඳුවාගැනීෝ, මංරය (TIN)  

ත් ොේරු ත්ෂය  

උපොේඛවය  – 06: මතසාව  ඳතාගැනීෝ, ොගවී්,තලි් තව සැබී්, හා  ාජ්ය ොවාතව සංිධාාවතස  සැුනු ප්රදාව පිතතයාග යවායය         
 

මතසාව  ඳතාගැනීෝ, ොගවී්,තලි් තව සැබී්, මාත දේද 120.A              

 ාජ්ය ොවාතව සංිධාාව ොතත ප්රදාව  පිතතයාග ආය ොසස සැබී්, මාත දේද         120.B              
මතසාව  ඳතාගැනීෝ, ොගවී්,තලි් තව සැබී්, මාත දදු හා  ාජ්ය ොවාතව 

සංිධාාව මාත මතිෝර දදුතස එරතුත 
120.0              

උපොේඛවය  – 06 ම :  මතසාව  ඳතා ගැනීෝ, ොගවී්, තලි් තව සැබී්, 
 

මතසාව  ඳතා ගැනීෝ, ොගවී්, තලි් තව ුණළු  සැබී්, 120.A.1                
රඳවා ගැනීමේ අනුමයෝජිතයා විසින් දදු මඩු රළ අවසාන රඳවා ගැනීමේ මගවීේ වලින් වන 

ලැබීේ 
120.A.2                

රඳවා ගැනීමේ අනුමයෝජිතයා විසින් දදු මඩු ොවාරළ අවසාන රඳවා ගැනීමේ මගවිේ වලින් 

වන ලැබීේ                     (120.A.1 – 120.A.2  ම ාටුව) 
120.A.3                

අනුමයෝජිතයා විසින්  රඳවා ගැනීමේ බදු අඩු මනා ළ  අවසාන රඳවා ගැනීමේ මගවිේ වලින් 

වන ලැබීේ මත බද්ද                                      ආදායේ වාර්තාමේ 120 ම ාටුවට ඇතුලත්  රන්න] 
120.A.0                

 ඳතා ගැනීෝ, මනුොයෝජිතයා ිධසි් දදු මඩු ොවාරළ මතසාව  ඳතා ගැනීෝ, දේද  ය ්  ොගවී්, තලි් තව සැබී්, ස්,ද්ා ිධේත ා් මාර 

ිධශ්ොේෂවය*1 

 
ොගවී්, 

ත්ගය 
සැබී්, යවය 

සැබී්, ප්රමාාවය මනු 

ප්රමාා

වය 

 ඳතා ගැනීෝ, දදු ප්රමාාවය 
ොගවී්, යවය 

120.A.4 120.A.5 

1 ොසාතරැයි Y Y Y Y M M D D                       Y Y Y Y M M D D 

2  Y Y Y Y M M D D                       Y Y Y Y M M D D 

3  Y Y Y Y M M D D            :           Y Y Y Y M M D D 

 එරතුත                         

උපොේඛවය  – 06 ආ:  ාජ්ය ොවාතව සංිධාාවය ොතත ප්රදාව  පිතතයාග ආදී ොසස සැබී්, මාත  දේද (ොමාමා උපොේඛවය  ාජ්ය ොවාතව 

සංිධාාවතස  පමාව්  මදාළ ො .) 

ප්රදාන  පරිතයාගාදාය  දලද හ මවෝ මවනත් යේ ආ ාරයන්න් රාය මනාවන සවවිාාන 

මවත ලැබුණ ප්රමාණය*2 
120.B.1                

ප්රදාන  පරිතයාග ආ  මලස  රාය මනාවන සවවිාාන මවත ලැබුණ ප්රමාණමයන් 3%  

ප්රමාණය (120B.1 X 3%) 
120.B.2                

ප්රදාව පිතතයාග ආය ොසස සැුව ප්රමාාවොය් 3% ර ප්රමාාවය මාත  24% ර 

මනුප්රමාාවය්  ූ දේද [සා ාංශොේ  120.B ොරාටුත  ඇතුළ්  ර ්ව]                      
120.B. 0                

ොගූ මතිෝර දේද 
120.B.3                

www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk

www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk



. 

   

 

 

 

 

 

 

*11 බදු ලෙවන්නාලේ ප්රතිලා ය සාහා පිළිලයල කර ලබාදී ඇති අනුක්රමිකක අංක පිළිලවළ මත බැර ඉේුම්  කරන්න. 
*12 කරුකාකර අදාළ ලතාරුරු අමුකන්න. 

*13
1 වන, 2 වන, 3 වන, 4 වන වාරික, හා අවසාන ලෙවීම සහ ලබන්නා විසින් සිදු කළ අවසාන රාවාෙැනීලම් ලෙවීම් ලැීමම් මත බදු යනාදිලේ එකුව 

*14 ලපර වර්ෂ වලින් එන ආදායම් බදු ආපසු ලෙවීම් සමුච්ිත ප්රමාකය (ලවනත් කිසිදු සහනයක් යටලත් ලමය ප්රකාශ් ලනාකරන්න.) 

*15ස්තිර කළ උපලේඛන CSV ආකෘතිලයන් උඩුෙත කරන්න, යම් ලහයකින් අයිතම් 20 කට වඩා වැඩිනම් උඩුෙත කිරීම අනිවාර්ය ලේ. 

*16අත්තිකාරම් ලලස ලැබූ ආදායම් සම්බන්ධලයන් රාවා ෙැනීලම් බදු ප්රමාකය  

*17 I.1 ලකාටුලේ ප්රමාකය වර්ෂය ුළ මුළු අඩු කිරීම්) සහ I.2 ලකාටුලේ ප්රමාකය (වර්ෂය ුළ ඉේුම් කළ මුළු ප්රමාකය) ස්තිර කළ CSV ආකෘතිලේ ඇති අදාළ 

විස්තතර සමඟ ෙලපන්න.  ඉදිරියට ලෙන ආ ප්රමාකය වාර්තලේ දැක්වීම අවශ්ය ලනාවන නමුත් එය වර්ෂය සාහා ඉේුම් කළ හැක.  (2 හා 3 තීරු සුදුසු පරිදි 

පිරවිය යුුය. ලකලස්ත වුවත්, ඉදිරියට ලෙන ආ ප්රමාකය   ලස්තවාලේ   ාවිතා කරන්නාලේ අන්තර් මුුණකලති (  UI ි ) දැක්විය යුුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

උපලේඛනය 07: බදු බැර *11 

ආපසු ලෙවිය ලනාහැකි බැර 

විලේශ බදු බැර 140.1              

අලනකුත් සහන *12 140.2              
අඩු  ළ හැකි ආ.ලස්.ො                                (07 අ උපලේඛනලේ 140.3.6 ලකාටුව)

 
140.3              

ආපසු ලෙවිය ලනාහැකි මුළු බැර                     (140.1 සිට 140.3  ල ාටුව දක්වා) 140.A              
ආපසු ලෙවිය හැකි බැර   

ලේෂණ මත ලෙ බ බදු                                                  (05 උපලේඛනලේ 110.4 ලකාටුව) 140.10              
ආලයෝජන වත් ම් උපලබ්ධි වීම මත ලෙ බ බදු 140.11              
රඳවාෙැනීලම් බදු බැර ලහෝ අ.ආ.බදු බැර (7 ආ උපලේඛනලේ  1.2 ල ාටුව) 140.12              

ස්ව තක්ලස්රු බදු ලෙවීම් *13    ) 140.13              
රාජය ලනාවන ස විධාන විසින් අිලර්  බදු ලලස ලෙ බ බේද                                                                                                                                                                                                

(06 ආ උපලේඛනලේ 120.B.3 ලකාටුව)
 140.14              

ආපසු ලෙවිය හැකි මුළු බැර                         (140.10 සිට 140.14 ල ාටුව දක්වා) 140.B              

මුළු බදු බැර (140.A + 140.B)      [ආදායම් වාර්තාලේ 140 ල ාටුවට ඇුළත්  රන්න.] 140.0              

ලපර වර්ෂයන් සිට පවතින ආපසු ලෙවිය හැකි මුළු ආදායම් බද්ද *14 140.C              

උපලේඛනය 07අ: ආර්ික ලස්තවා ොස්තු 
 

ඉදිරියට ලෙන එන ලද ආර්ික ලස්තවා ොස්තු ලශ්ෂය (2019ල2020) 140.3.1                
විලේශ බදු බැර  හා  ලවනත් සහන අඩු කිරීලමන් පසු ලෙවිය යුු ආදායම් බදු ලේෂය     

(ආදායම් බදු වාර්තාලේ 80+90+100 ල ාටු) – (140.1 +140.2 ල ාටු) 

140.3.5                

අඩු  ළ හැකි ආ.ලස්.ො       [07උපලේඛනලේ   140.3 ලකාටුවට ඇුළත් කරන්න.] 140.3.6                

උපලේඛනය 07 ආ: ඉේුම් කළ අවසාන ලනාවන රාවා ෙැනීලම් බදු බැරලඅත්තිකාරම් ආදායම් බදු බැර විස්තතරාත්මක විශ්ලේෂකය*15 

අනු 

ප්රමා

කය 

පසුගිය වර්ෂලයන් ඉදිරියට 

ලෙන එන ලද 

වර්ෂය ුළ අඩු කරන ලද 

ප්රමාකය 
වර්ෂය ුළ ඉේුම් කරන ලද 

ප්රමාකය 
ඉදිරියට ලෙන යනු ලබන 

ප්රමාකය*16 

2% A.0          A.1          A.2          A.3          

5% B.0          B.1          B.2          B.3          

6% C.0          C.1          C.2          C.3          

8% D.0          D.1          D.2          D.3          

10% E.0          E.1          E.2          E.3          

14% F.0          F.1          F.2          F.3          

24% G.0          G.1          G2          G.3          

 H.0          H.1          H.2          H.3          
මුළු 

ප්රමා

කය*18 
I.0 

         
I.1 

         
I.2 

         
I.3 
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