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සංස්ථාපිත ආදායම් බදු වාර්තාව සඳහා උපදදස් මාලාව 

තක්දසේරු වර්ෂය  - 2018/2019 

 

Asmt_CIT_015_E 

 

 

ආදායම් වාර්තාව සම්පූර්ණ කිරීමට දපර කරුණාකර දමම උපදදස් 

මාලාව කියවන්න.  (වැඩිදුර දතොරතුරු දේශීය ආදායම් 

දදපාර්තදම්න්තු දවබ් අඩවිය – www.ird.gov.lk  හරහා ලබා ගත 

හැක). 

 

 2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ විධිවිධාන ප්ර්කාරව, 

වාසික දහෝ නිර්වාසික සමාගමක්, (ආදයෝජන මණ්ඩල සමාගමක් 

ඇතුළුව), යම් සංස්ථාවක්, භාරයක්, ඒකක භාරයක්, පුනාාතනයක් 

රාජා දනොවන සංවිධානයක් දහෝ අරුදද් ඇතුළුව 2017 අංක 24 

දරන දේශීය ආදායම් පනදේ 126 වන වගන්තිය යටදේ නියම කර 

ඇති පරිදි,  2018/2019  තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා ආදායම් වාර්තාව 

(ආකෘති පත්රම අංක  Asmt_CIT_001_S) සමග, උපද්ඛන  (ආකෘති 

පත්රම අංක  .Asmt_CIT_002_S) සහ විගණනය කරන ලද මූලා ප්ර්කාශ,  

2019 දනොවැම්බර් මස 30 වන දින දහෝ එදිනට දපර ඉදිරිපේ කළ 

යුතුය.  

 

විදුෘේ දගො ග ගත කිරීම දේශීය ආදායම් දවබ් අඩවිය හරහා  සිදුකර 

ගත හැකිය.  දමම දවබ් අඩවිදේ (www.ird.gov.lk) ලබා දී ඇති 

කඩිනම් උපදදස් දකදරහි කාරුණික අවධානය දයොුද කරන්න. 

 

2018.12.31 දිනැති අංක. 2104/4 දරන අති විදශේෂ ගැසට් පත්රමදේ පළ 

කර ඇති පැවරුම් මිල නිදයෝගයන්හි 6 වන නිදයෝගය අ ගව ආශ්රි4ත 

වාාපාර සමග අන්තර්ජාතික ග ගදද ග වල දහෝ ගැසට් නිදේදනදේ 1 

වන විධිවිධානදේ අවශාතා සපුරාලන ආශ්රි4ත වාවසායන් අතර 

අන්තර්ජාතික දනොවන ග ගදද ග, 2017 අංක 24  දරන දේශීය 

ආදායම් පනදේ 76 සහ 77 වන වගන්තීන්වල සඳහන් වන ග ගදද ග 

වල නිරතවන්නන් ආදායම් බදු වාර්තාව සමග පැවරුම් මිල දහලිදරේ 

කිරීදම් ආකෘති පත්රමය ඉදිරිපේ කළ යුතුය. 

 

http://www.ird.gov.lk/
http://www.ird.gov.lk/
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 ඉහත කී දහලිදරේ කිරීදම් ආකෘති පත්රමය දේශීය ආදායම් 

දදපාර්තදම්න්තු දවබ් අඩවිදේ ආදායම් වාර්තාව යටදේ ඇත. 

 

වාර්තාව උපද්ඛන දහහතරකින් සමන්විත වන අතර ඒවා  1, 2, 2B, 

2C, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9 දලස දැක්දේ. උපද්ඛන 2, 4 

සහ 7 අනිවාර්යය උපද්ඛන දේ. දකදසේවුවද, ආදායම් වාර්තාදේ 

යම් දකොටුවක සඳහන් අගයන් සමග සම්බන්ධ වන අනිකුේ 

උපද්ඛන දේ නම් එම  උපද්ඛන ද සම්පූර්ණ වාර්තාව සමග 

භාරදිය යුතුය.   

 

නියම කර ග  ලබන දහෝ ඉ්ලා සිටි ග ලබන පරිදි විගණනය කරන 

ලද අදාළ ගිණුම් දහෝ ඉහත සඳහන් උපද්ඛන දනොමැතිව දහෝ 

ඇස්තදම්න්තුගත ආදායම් සංඛාා යනාදිය සමග වාර්තාවක් දගො ගගත 

කරන යම් සමාගමක් දේශීය ආදායම් පනදේ කාර්යය සඳහා 

වාර්තාවක් ඉදිරිපේ දනොකරන ලද දසේ සලක ග  ලැදබ්. 

 

වාර්තාදේ දහෝ උපද්ඛන වල  දේත ඇතුළේ කළ යුතු ස්ථාන වල 

එම දතොරතුරු සඳහන් කිරීමට අවශා දනොවන අවසථ්ාවලදී   අදාල 

නැත ය ගදවන් සඳහන් දනොකළ යුතු අතර දකටි ඉරක් පමණක් 

දයදීම කළ යුතුය.  යම්කිසි උපද්ඛනයක අකුදරන් ලිවීමට ඇති 

ස්ථානයක ඉඩ ප්ර්මාණවේ දනොවන අවස්ථාවක දී අුදණා ඇති 

ද්ඛනය බලන්න ය ගදවන් සඳහන් කර අදාළ උපද්ඛනදේ ලබා දී 

ඇති ආකෘති පත්රමයට සමාන ද්ඛනයක් ඇමිණිය යුතුය. 

 

බදු දගවීම 

 

 2018/2019 තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා දගවිය යුතු ආදායම් බේද 

“වාරික දගවීම්” දලස ත්රෛත්රමමාසික වාරික දලස දගවිය යුතුය.  පහත 

දැක්දවන  වගුව මගින් ත්රෛත්රමමාසික දගවීම් සිදු කළ යුතු නියමිත 

දිනයන් සහ තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා වන දගවීම් දක්ත දැක්දේ. 
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2018/2019 තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා ප්ර්කාිත ුදළු බදු බැඳියාව, 

වාරික හතදරහි සහ අවසාන දගවීම්වල එකතුව සමාන විය යුතුය. 

 

දණ්ඩන   

 

 වැරදි වාර්තා සැපයීම දහෝ නියමිත දිනට දහෝ එදිනට දපර 

වාර්තාවක් ඉදිරිපේ කිරීමට    දනොහැකිවීම දණ්ඩනයන්ට දහෝ 

බන්ධනාගාරගත කිරීමට යටේවන අතර නියමිත දිනයන්ට බදු 

දගවීමට අසමේ වීම පහත පරිදි දණ්ඩනයන්ට සහ දපොළී 

අය කිරීම්වලට යටේ දේ: 

 

 බදු වාර්තා ප්ර්මාද වී දගො ග කිරීම සඳහා වන දණ්ඩනය 

පහත ඒවායින් වැඩි අගය හා         සමාන  ව ග ඇත.  – 

 

(i) දගවීමට ඇති බදු ුදදලින් 5% සමග, දගො ග 

කිරීමට අදපොදහොසේ වීම අඛණ්ඩව පවේනා එක් 

එක් මාසය දහෝ මාසයක දකොටසක් සඳහා 

දගවීමට ඇති බදු ුදද් ප්ර්මාණදයන් 1%: සහ   

 

වාරික දගවිය යුතු දිනය (දින දහෝ 

දිනට දපර) 

දගවීම් දක්තය 

1 2018 අදගෝස්තු  15 18191 

2 2018 දනොවැම්බර් 15 18192 

3 2019 දපබරවාරි 15  18193 

4 2019 මැයි 15  18194 

අවසාන 2019 සැප්තැම්බර් 30 18190 
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(ii) නියමිත දිනට දහෝ එදිනට දපර (2019 

දනොවැම්බර් 30 වන දින දහෝ එදිනට දපර) 

වාර්තා දගො ග කිරීමට අදපොදහොසේ වූදේ නම් 

රු.50, 000/- සහ දගො ග කිරීමට අදපොදහොසේ 

වීම අඛණ්ඩව පවේනා එක් එක් මාසය දහෝ 

මාසයක දකොටසක් සඳහා රු. 10,000/- බැගින්. 

 

 යම් බදු කාලපරිච්දේදයක් සඳහා දගවිය යුතු බදු ුදදල 

දහෝ ඉන් දකොටසක් තක්දසේරු දැන්වීදම් නිශ්චිතව 

දක්වා ඇති දිනය වන විට දගවීමට අදපොදහොසේ වන 

තැනැේදතකු, දගවිය යුතු එදහේ දගවා දනොමැති බදු 

ුදද් ප්ර්මාණදයන් 20% කට සමාන දණ්ඩනයක් 

දගවීමට යටේ වන අතර දම් පනත යටදේ නියම 

කරන ලද වාරිකදේ සමසත්ය දහෝ දකොටසක් දගවීම 

නියමිත දිනදේ දගවීමට අදපොදහොසේ වන යම් 

තැනැේතකු, දගවිය යුතු එදහේ දගවා දනොමැති බදු 

ුදදලින් 10% කට සමාන දණ්ඩනයකට යටේ විය 

යුතුය.   

 

 අසතා දනොමග යවන ුලු  ප්ර්කාශයක් සඳහා වන 

දණ්ඩනයක් දගවිය යුතු ුදදල ප්ර්කාශය පදනම් කර 

නිශ්චය කදළේ නම්, දගවිය යුතු බේද අඩු වන දහෝ ආපුල 

දගවීම වැඩි වන්දන් යම් ප්ර්මාණයකින් ද, එම ුදද් 

ප්ර්මාණය දහෝ රු. 50,000 ක දණ්ඩන ුදද් ප්ර්මාණය 

යන්දනන් වැඩි ුදද් ප්ර්මාණය වන්දන්ය. 

 

 වාර්තාවක් දගො ග කිරීමට අදපොදහොසේවීම, රුපිය් මිලියන 

01 දනොඉක්මව ග ලබන දඩයකට දහෝ එක් අවුරුේදක් 

දනොඉක්මව ග ලබන කාලයකට බන්ධනාගාරගත කර ග 
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ලැබිමට  දහෝ ඒ දඩය හා බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් 

දදකටම දහෝ ඔහු යටේ විය යුතුය.  

 

 බදු ප්ර්මාණය නියමිත දිනට දනොදගවූදේ නම් 151 වන 

වගන්තිය යටදේ නියමිත දිනදේ සිට බදු දගවූ දිනය දක්වා වූ 

කාලපරිච්දේදය සඳහා එම ප්ර්මාණය මත දපොලියකට බදු 

දගවන්නා බැදඳන අතර එකී දපොලී අ ගපාතය මසකට දහෝ 

මසකින් දකොටසකට  1.5% ක් විය යුතුය. 

 
 
උපද්ඛනයන්හි සාරාංශමය සටහන පහත පරිදි දේ. 
 
 උපද්ඛනය 01 – නිදහස් කළ ප්ර්මාණ  

  

දේශීය ආදායම් පනදේ තුන්වන උපද්ඛනය අ ගව සෑම 

මූලාශ්රදයකින්ම නිදහස් වන ලැීමම් සහ ලාභ 01A වන උපද්ඛනදේ 

ප්ර්කාශ කළ යුතුය. 194 වන වගන්තිය යටදේ නිකුේ කර ඇති 

නිදයෝග මත 2006 අංක 10 දරණ දේශීය ආදායම් පනදේ විධිවිධාන 

දහෝ ආදයෝජන මණ්ඩල පනදේ විධිවිධාන අ ගව නිදහස් කර ඇති 

ලාභ සහ ආදායම පිළිදවලින් 01B උපද්ඛනදේ සහ 01C 

උපද්ඛනදේ ප්ර්කාශ කළ යුතුය. 

 

උපද්ඛනය 02 – තක්දසේරු කළ හැකි ආදායදම් සාරාංශය  

 

වාාපාර, ආදයෝජන දහෝ දවනේ මූලාශ්රදයක් මගින් තක්දසේරු වර්ෂය 

තුළ වන තක්දසේරු කළ හැකි ආදායම දමම උපද්ඛනදේ ප්ර්කාශ 

කළ යුතුය.  

 

 උපද්ඛනය 02A (1)  – වාාපාර ආදායම 
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සෑම වාාපාර රිායාකාරකමක් මගින් වන පිරිවැටුම / ආදායම සහ 

ගලපන ලද ලැීමම් හා ලාභ දමම උපද්ඛනදේ ප්ර්කාශ කළ යුතුය.  

 

 උපද්ඛනය 02A (11)   – ආදයෝජන ආදායම 

  

සෑම ආදයෝජන රිායාකාරකමක් මගින් වන පිරිවැටුම / ආදායම සහ 

ගලපන ලද ලැීමම් හා ලාභ දමම උපද්ඛනදේ ප්ර්කාශ කළ යුතුය.   

 

 උපද්ඛනය 02A (111) – දවනේ ආදායම් 

 

 දවනේ ආදායම් මගින් වන පිරිවැටුම / ආදායම සහ   ලැීමම් හා ලාභ 

දමම උපද්ඛනදේ ප්ර්කාශ කළ යුතුය.   

 

 

උපද්ඛනය  02 B  – අලාභ අඩුකිරීදම් සාරාංශය - 

  

වාාපාරයන්දේ දහෝ ආදයෝජනයන්දේ දේශීය සහ විදේශ මූලාශ්රද 

මගින් තක්දසේරු වර්ෂයක් සඳහා අඩු කළ හැකි අලාභ දමම 

උපද්ඛනදේ ප්ර්කාශ කළ යුතුය. 02B (1), (11), (111) සහ (1V) 

උපද්ඛනවල සාරාංශය 02B උපද්ඛනය දේ. 

  

වාපාරයකින් තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා අඩු කළ හැකි අලාභ 02B 

(1) උපද්ඛනදේ ප්ර්කාශ කළ යුතුය.  ආදයෝජන දිරිගැන්වීම් 

මත ඉ්ු ම් කළ අලාභ සහ අන්තර්කාලීන විධිවිධාන යටදේ 

ඉ්ු ම් කළ ක්බදු අලාභ 02B (11) උපද්ඛනදේ ප්ර්කාශ 

කළ යුතුය.  තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා ආදයෝජනදයන් අඩු කළ 

හැකි අලාභ 02B (111) උපද්ඛනදේ ප්ර්කාශ කළ යුතුය.  

විදේශ මූලාශ්රදයකින් ඇති වූ අලාභවල දතොරතුරු 02B (IV) 

උපද්ඛනදේ  ප්ර්කාශ කළ යුතුය  

 



 ` 
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උපද්ඛනය 02 C - 2018 මාර්තු 31 දක්වා ගිණුම් වර්ෂය 

දවනස් වීදමන් වන ගැලපුම්   

 

2018 මාර්තු 31 දක්වා ගිණුම් වර්ෂය දවනස් වීදමන් වන යම් 

ගැලපුමක් දේ නම් දමම උපද්ඛනදේ ප්ර්කාශ කළ යුතුය.   

 

          උපද්ඛනය 03  - ුලදුුලකම් ලබන දගවීම් 

 

2018/2019 තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා ුලදුුලකම් ලබන දගවීම්වල 

අඩු කළ ප්ර්මාණ සහ අංක. 2064/53, දරන 2018 අදප්ර්ේ් 1 

දිනැති ගැසට් නිදේදනය මගින් සපයා ඇති පරිදි දපර 

තක්දසේරු වර්ෂය වන  2017/2018, න් ඉදිරියට රැදගන එන 

ලද ුලදුුලකම් ලබන දගවීම් දශේෂයන් දගන් අඩු කළ ප්ර්මාණ  

දමම උපද්ඛනදේ ප්ර්කාශ කළ යුතුය.   

 

  උපද්ඛනය 04 - බදු අය කළ හැකි ආදායම මත බදු 

 

          දේශීය ආදායම් පනදේ පළුද උපද්ඛනදේ නිශ්චය කර ඇති 

අ ගප්ර්මාණවලින් බදු බැඳියාවට යටේ වන, 2018/2019 

තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා සමාගමක, සංසථ්ාවක. භාරයක, 

රාජා දනොවන සංවිධානයක යනාදී අස්ථිේවයක බදු අයකළ 

හැකි ආදායම මත දගවිය යුතු බේද දමම උපද්ඛනදේ 

ප්ර්කාශ කළ යුතුය.   

 

 උපද්ඛනය  05 – දප්ර්ේෂණ  මත බදු   

              

           නිර්වාසික සමාගමක් විසින් දප්ර්ේෂණය කර ග ලබන ලාභ 

ප්ර්මාණය මත දප්ර්ේෂණ  බේද දගවිය  යුතු අතර, එය දමම ද්ඛනදේ 

ප්ර්කාශ කළ යුතුය.   
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  උපද්ඛනය 06 – අවසාන රඳවාගැනීදම් දගවීම් ලැීමම මත 

බදු 

 

අවසාන රඳවාගැනීදම් බදු දලස කරන ලද දගවීම් සහ 

රඳවාගැනිදම් අ ගදයෝජිතයා විසින් රඳවාගැනීදම් බදු අඩු 

දනොකරන ලද අවසාන රඳවාගැනීදම් දගවීම් ලැීමම් මත දගවූ 

යම් අවසාන රඳවාගැනීදම් බදු ප්ර්මාණයක් දමම උපද්ඛනදේ 

ප්ර්කාශ කළ යුතුය.  

 

 

උපද්ඛනය  07  – ුදළු බදු බැර 

 

දමම උපද්ඛනදේ විදේශ බදු බැර, දවනේ සහන, ආර්ථික දසේවා 

ගාස්තු, මත්රි  මාත්රම බදු බැර, දප්ර්ේෂණ මත දගවූ බදු, ආදයෝජන වේකම් 

උපලබ්ධි වීම මත වන ලාභ සඳහා දගවූ බදු,   රඳවාගැනීදම් බදු බැර 

සහ ස්වයං තක්දසේරු බදු  දගවීම්  (ඇස්තදම්න්තුගත බදු ප්ර්කාශය 

මත), බදු බැර දලස   ප්ර්කාශ කළ යුතුය.   

 

   උපද්ඛනය 07A – ආර්ථික දසේවා ගාස්තු (ESC)   

 

දමම උපද්ඛනය මගින් ආදායම් බදු සඳහා හිලේ කළ හැකි ආර්ථික 

දසේවා ගාස්තු දගවීම් සහ  ඉදිරියට දගන යා හැකි ආර්ථික දසේවා 

ගාස්තු ගණනය කිරිම සඳහා පහුලකම් සපයයි. 

 

උපද්ඛනය 07B  - ඉ්ු ම් කළ රඳවා ගැනීදම් බදු බැර 

විශ්ද්ශණය 

 

තක්දසේරු වර්ෂය තුළ බදු බැර දලස ඉ්ු ම් කිරීමට ුලදුුලකම් ලබන 

අවසාන රඳවාගැනීදම් බදු  දනොවන දගවීම් දමම උපද්ඛනදේ 

ප්ර්කාශ කළ යුතුය. 
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 උපද්ඛනය  07C -  මත්රි  මාත්රම බදු බැර    

 

අංක 2064/53 දරන 2018 අදප්ර්ේ් මස 01 දිනැති ගැසට් නිදේදනදේ 

සඳහන් වන පරිදි අඩු කිරීම සඳහා ුලදුුලකම් ලැබූ ඉදිරියට දගන එන 

ලද යම් මත්රි  මාත්රම බදු බැර දශේෂයක් සහ තක්දසේරු වර්ෂය තුළ 2018 

ජනවාරි 01 දින සිට 2018 මාර්තු 31 වන දින දක්වා කාල පරිච්දේදය 

තුළ ඉ්ු ම් කළ යම් මත්රි  මාත්රම  බදු බැර ප්ර්මාණයක් දමම 

උපද්ඛනදේ ඇතුළේ කළ යුතුය.  

   

 උපද්ඛනය 08 -ආගණන පත්රි කා  

 

දේශීය ආදායම් පනදේ විධිවිධාන අ ගව වාාපාරයකින්, 

ආදයෝජනයකින් සහ දවනේ මූලාශ්රදයකින් වන තක්දසේරු කළ හැකි 

ආදායම ගණනය කිරීම දමම උපද්ඛනදේ ප්ර්කාශ කළ යුතුය.  

 

උපද්ඛනය 09 – මූලා දතොරතුරු  

 

විගණනය කළ ගිණුම් ප්ර්කාශ වල දතොරතුරු සහ පැවරුම් මිල විස්තර 

පිළිබඳ දතොරතුරු දමම උපද්ඛනදේ ප්ර්කාශ කළ යුතුය.   

 
ආදායම් වාර්තාව සම්පූර්ණ  කිරීදම්දී පහත සඳහන් වන 
උපදදස් අ ගගමනය කළ යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 



 ` 

 

10 

 
සංස්ථාපිත ආදායම් බදු වාර්තාව සඳහා උපදදස් මාලාව 

තක්දසේරු වර්ෂය  - 2018/2019 

 

Asmt_CIT_015_E 

 

  01 දකොටස  
ලැීමම් සහ ලාභ ප්ර්කාශනය 

 
  A දකොටස 

 
1.  10 වැනි දකොටුව – නිදහස් කළ ප්ර්මාණය (උපද්ඛනය 01 )  

 

 උපද්ඛනය 01A, උපද්ඛනය 01B සහ උපද්ඛනය 01C දලස 

අ ග උපද්ඛන 3 කින් දමම උපද්ඛනය සමන්විතය.  01 වන 

උපද්ඛනය පිරවීමට දපර අ ගඋපද්ඛන සම්පූර්ණ කළ යුතුය. 

  

 

1.1 උපද්ඛනය 01A -2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් 

පනදේ තුන්වන උපද්ඛනය යටදේ නිදහස් කර ඇති 

ප්ර්මාණ   

 

2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ 9 වන වගන්තිය 

අ ගව තුන්වන උපද්ඛනදේ නිශ්චය කර ඇති තක්දසේරු 

වර්ෂය තුළ එක් එක් මූලාශ්රදයකින් වන නිදහස් කිරීම් 01A 

උපද්ඛනදේ දකොටු අංක 10.A.1 සිට 10. A.5. දක්වා භාවිතා 

කරමින් ප්ර්කාශ කළ යුතුය. 

 

උදා:- 14% ක අ ගප්ර්මාණදයන් රඳවාගනීදම් බදු අඩු කිරීදමන් 

පුල ලැබුණු ලාභාංශයක් දවනේ වාසික සමාගමක් විසින් 

ලාභාංශ දලස නිකුේ කර ඇති විට 3 වන උපද්ඛනය යටදේ 

නිදහස් කර ඇත. 

  

 

1.2 උපද්ඛනය 01B  - 2006 අංක10 දරන දේශීය ආදායම් 

පනදේ විධිවිධාන යටදේ නිදහස්                                  කිරීම්   
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අංක 2064/53 දරන 2018 අදප්ර්ේ් 01 දිනැති ගැසට් නිදේදනදේ 

සපයා ඇති පරිදි, 2006 අංක 10 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ  

16ඇ, 16ඈ, 16ඉ, 17, 17අ, 18, 20, 24අ  වගන්තිවල විධිවිධාන 

යටදේ තැනැේදතකුදේ ලාභ සහ ආදායම සම්පූර්ණදයන්ම දහෝ 

දකොටසක් එම ප්ර්තිපාදනවල නිශ්චිතව දක්වා ඇති කාල ීමමාවක් 

සඳහා නිදහස් කර ඇේනම් සහ 2018 මාර්තු 31 වන විට ඒ කාල 

ීමමාදවන් දකොටසක් දනොදගවී ඉතිරිව ඇති අවසථ්ාවක එම 

දකොටස ඒ විධිවිධාන  අ ගව අඛණ්ඩව පවතින්නාක් දමන් සලකා 

ආදායම් බේදදන් නිදහස් කර ග ලැබිය  යුතුය.  ඉහත නිශ්චය කර 

ඇති දකොන්දේීමන්ට යටේව නිදහස් කර ඇති යම් ආදායමක් 

පවතී නම්, එය එකී නිදහස් කිරීම ඉ්ු ම් කිරීදම් දතොරතුරු ද 

සමග 01B උපද්ඛනදේ දකොටු අංක10.B.1 සිට 10.B.5 දක්වා 

භාවිතා කරමින් ප්ර්කාශ කළ යුතුය.   

 

1.3 උපද්ඛනය 01C  - ආදයෝජන මණ්ඩල පනදේ විධිවිධාන 

යටදේ නිදහස් කිරීම් 

 

ශ්රී  ලංකා ආදයෝජන මණ්ඩලය සමග එළනු ග ගිවිුලමක් යටදේ 

නිදහස් කළ ලාභ සහ ආදායම්, ඒවා ඉ්ලීමට අදාළ දතොරතුරු ද 

සමග 01 C වන උපද්ඛනදේ දකොටු අංක 10 C.1 සිට 10.C.5 

දක්වා භාවිතා කරමින් ප්ර්කාශ කළ යුතුය. අංක. 2064/53 දරන 

2018 අදප්ර්ේ්  01 දිනැති ගැසට් නිදේදනදේ සපයා ඇති පරිදි ශ්රී  

ලංකා ආදයෝජන මණ්ඩල පනදේ  17 වන වගන්තිය යටදේ, 

2018 අදප්ර්ේ් 01 දිනට දපර ආදයෝජන මණ්ඩලය සමග 

ගිවිුලමකට එළනු ග වාවසායක ලැීමම් සහ ලාභ, 2017 අංක 24 

දරන දේශීය ආදායම් පනත යටදේ  එකී ලාභ සහ ආදායම  

ආදායම් බේදදන් නිදහස් කර ග ලැබුවා දසේ අඛණ්ඩව පැවතිය 

යුතුය.   
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 ඉහත සඳහන් උපද්ඛනවල නිදහස් කිරීම් ඇතුළේ කිරීමට සපයා 

ඇති ඉඩ ප්ර්මාණය ප්ර්මාණවේ දනොදේ නම්,  විදුෘේ දගො ගගත කිරීම 

මගින් අමතර උපද්ඛන ලබා ගත හැක.   

 

 

       උපද්ඛන 01 හි 10.0 වන දකොටුදේ ප්ර්කාශ කළ ුදළු නිදහස් 

කළ ප්ර්මාණ ආදායම්               වාර්තාදේ  10 වන දකොටුදේ ඇතුළේ 

කළ යුතුය.  

 

 

         2.  20, 30 සහ 40 වන දකොටු - වාාපාර, ආදයෝජන සහ දවනේ 

ආදායම් මගින් වන තක්දසේරු කළ හැකි ආදායම. (උපද්ඛනය 

02) 

 

      ආදායම් වාර්තාදේ පිළිවලින් 20, 30 සහ 40 දකොටුවල වාාපාර, 

ආදයෝජන සහ දවනේ ආදායම් මගින් වන තක්දසේරු කළ හැකි 

ආදායම ප්ර්කාශ කළ යුතුය.  

 

2.1  උපද්ඛනය  02   –තක්දසේරු කළ හැකි ආදායදම් සාරාංශය  

 

      02 වන උපද්ඛනය, 02A (1) උපද්ඛනය, 02A (11) උපද්ඛනය, 

02A (111) උපද්ඛනය සහ 02 B උපද්ඛනය දලස අ ග 

උපද්ඛන හතරකින් සමන්විතය.  එදහයින් 02 වන උපද්ඛනය 

සම්පූර්ණ කිරීමට දපර අ ග උපද්ඛන සම්පූර්ණ කළ යුතුය.    

 

         වාාපාර, ආදයෝජන සහ දවනේ මූලාශ්රද මගින් වන තක්දසේරු කළ 

හැකි ආදායම 02 වන උපද්ඛනදේ ආගණනය දේ.   02A (1) 

උපද්ඛනදේ 20.A.0 දකොටුදේ, 02A (11) උපද්ඛනදේ 

30.A.0 දකොටුදේ සහ 02A (111) උපද්ඛනදේ 40.A.0. 
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දකොටුදේ ඇතුළේ කර ඇති වාාපාරයකින්, ආදයෝජනයකින් සහ 

දවනේ මූලාශ්රදවලින් වන ුදළු ලැබිම් සහ ලාභ, දමම උපද්ඛනදේ 

පිළිවලින් 20.A.3, 30.A.3 සහ 40.A.3  දකොටුවල ඇතුලේ කළ 

යුතුය.   

      

        02B උපද්ඛනදේ 20.B 0 සහ 30.B 0 දකොටුවල වාාපාර සහ 

ආදයෝජන මගින් වන ලැීමම් සහ ලාභ වලින් අඩු කළ හැකි ුදළු 

අලාභයන්දේ ප්ර්මාණය දමම උපද්ඛනදේ 20.B සහ 30.B 

දකොටුවල ඇතුළේ කළ යුතුය.  එදහයින් දමම උපද්ඛනදේ 

වාාපාර සහ ආදයෝජන වලින් අඩු කළ හැකි අලාභ පිරවීමට දපර 

02B උපද්ඛනය සම්පූර්ණ කළ යුතුය.  

 

         වාාපාර සහ ආදයෝජන වලින් වන ලැීමම් සහ ලාභ වලින් අඩු කළ 

හැකි අලාභ අඩු කිරීදමන් පුල වාාපාර, ආදයෝජන සහ දවනේ 

ආදායම් වලින් වන තක්දසේරු කළ හැකි ආදායම ආගණනය කළ 

හැක. 

 

 

 

 

 

2.2   උපද්ඛනය 02A (1) – වාාපාර ආදායම   

 

         තක්දසේරු වර්ෂය තුළ වාාපාර වලින් උපයන ලද පිරිවැටුම/ ආදායම 

සහ ගලපන ලද ලැීමම් හා ලාභ (අලාභ අඩු කිරීමට දපර) නියමිත 

රිායාකාරකම් දක්තය ද සමග දමම උපද්ඛනදේ ප්ර්කාශ කළ 

යුතුය.  ( රිායාකාරකම් දක්ත දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුදේ 

දවබ් අඩවිදේ දක්වා ඇත). විදේශ මූලාශ්රදයකින් වන ලැීමම් සහ 

ලාභ නියමිත රිායාකාරකම් දක්තය සමව දවනම ප්ර්කාශ කළ යුතුය. 

 

    02 වන උපද්ඛනදේ 20.0, 30.0 සහ 40.0 දකොටුවල ඇතුළේ කළ 

වටිනාකම ආදායම් වාර්තාදේ  20, 30 සහ 40 දකොටුවල ඇතුළේ 

කළ යුතුය. 
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        යම් තක්දසේරු වර්ෂයක් සඳහා වාාපාරයක් පවේවාදගන යාදමන් 

යම් තැනැේදතකුට ලැදබන ලැීමම් සහ ලාභ ගණනය කිරීදම් දී 

පහත  දැක්දවන ුදද් ප්ර්මාණ   ඇතුලේ විය යුතුය;  

(අ)  දසේවාවක් සැපයීම මගින් දහෝ භාණ්ඩ දහෝ ද්රඇවා විකිීමම සහ 

ලැීමම් ඇතුළු මිශ්රද ලැීමම්; 

(ආ) දවළඳ දතොග සම්බන්ධදයන් ලැබුණ ප්ර්තිෂ්ාාව 

(ඇ) පනදේ IVවන පරිච්දේදය යටදේ ගණනය කළ පරිදි 

වාාපාරදේ ප්ර්ාේධන වේකම් සහ           බැරකම්  උපලබ්ධිවීම 

මගින් ලැීමම්; 

    (ඈ)  එම වාාපාරදේ ක්ෂය විය හැකි වේකම් උපලබ්ධි කිරිම මත 

දම් පනදේ දදවන, දහෝ   හතරවන උපද්ඛනය මගින් ඇතුළේ කළ 

යුතු බවට නියම කර ඇති ුදද් ප්ර්මාණය; 

    (ඉ) වාාපාරය පවේවාදගන යාදම් හැකියාව මත ීමමා පැනවීමක් 

භාරගැනීම දව ගදවන් ප්ර්තිෂ්ාාවක් වශදයන් උපයන ලද ුදද් 

ප්ර්මාණය; 

    (ඊ)   වාාපාරය සම්බන්ධදයන් එම තැනැේතාට ලැදබන තාාග;  

            (උ)  වාාපාරය සමග දලදායී දලස සම්බන්ධ වී ඇති සහ 

අදාළ තැනැේතාදේ ආදයෝජන                       ආදායම ගණනය කිරිදම් දී 

අනායාකාරයකට ඇතුළේ කළ යුතු උපයන ලද ුදද් සහ; 

            (ඌ)   දම් පනත යටදේ ඇතුළේ කර ග ලැබිය යුතු දවනේ ුදද් 

ප්ර්මාණ; 

 

    

 යම් තක්දසේරු වර්ෂයක් සඳහා වාාපාරයකින් යම් තැනැේතකුට 

ලැදබන ලැීමම් සහ ලාභ ගණනය       කිරීදම් දී පහත  දැක්දවන දෑ 

බැහැර කර ග ලැබිය යුතුය.   

 

        (අ) නිදහස් කරන ලද ුදද් ප්ර්මාණ සහ අවසාන රඳවාගැනීදම් 

දගවීම්; සහ 
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        (ආ) දසේවා නියුක්තියකින් යම් තැනැේතකුට ලැදබන ආදායම 

ගණනය කිරීදම් දී ඇතුළේ        කර ග ලබන ුදද් ප්ර්මාණ. 

 

         02A (1) උපද්ඛනදේ දකොටු අංක 20.A.0 හි ඇතුලේ කළ 

වාාපාර මගින් වන ුදළු ලැීමම් සහ ලාභ 02 වන උපද්ඛනදේ 

20.A.3 දකොටුදේ ඇතුළේ කළ යුතුය.  

 

 

2.2.1 උපද්ඛනය 02A (11) –ආදයෝජන ආදායම 

 

තක්දසේරු වර්ෂය තුළ ආදයෝජන මගින් ලැබුණු දහෝ උපයන ලද 

පිරිවැටුම/ ආදායම සහ ගලපන ලද  ලැීමම් සහ ලාභ (අලාභ අඩු 

කිරීමට දපර) නියමිත රිායාකාරකම් දක්තය ද සමග දමම 

උපද්ඛනදේ ප්ර්කාශ කළ යුතුය.  විදේශ ුදලාශ්රදයකින් වන 

ලැීමම් සහ ලාභ නියමිත රිායාකාරකම් දක්තය සමව දවනම 

ප්ර්කාශ කළ යුතුය.   

 

යම් තක්දසේරු වර්ෂයක් සඳහා ආදයෝජනදයන් වන ලැීමම් සහ 

ලාභ ගණනය කිරීදම්දී යම් තැනැේදතකුට ලැදබන දහෝ උපයන 

ලද පහත ුදද් ප්ර්මාණ ද ඇතුළේ විය යුතුය. 

 

(අ)  ලාභාංශ, දපොලී, වට්ටම්, අයකිරීම්, වාර්ෂිකයන්, 

ස්වාභාවික සම්පේ දගවුම්, කුලී,අධිමිල           සහ  රාජා 

භාග; 

           (ආ) IV වන පරිච්දේදය යටදේ ගණන් බල ග ලබන පරිදි, 

ආදයෝජන වේකම් උපලබ්ධි                    කිරීදමන් ලැදබන ලැීමම්; 

   (ඇ)  ආදයෝජනයක් කිරීදම් හැකියාව මත ීමමා පැනවීමක් 

භාරගැනීම දව ගදවන් ප්ර්තිෂ්ාාවක්              වශදයන් උපයන ලද 

ුදද් ප්ර්මාණ; 
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   (ඈ)  ආදයෝජනය සම්බන්ධදයන් එම තැනේතාට ලැදබන 

තාාග;  

   (ඉ)  දලොතරැයි, ඔට්ටු ඇ්ලීම දහෝ සූදු ක්රී්ඩාවලින් දි ගම් 

ලැීමම්; සහ 

   (ඊ)  දම් පනත යටදේ ඇතුළේ කර ග ලැබිය යුතු දවනේ 

ුදද් ප්ර්මාණ. 

 

යම් තක්දසේරු වර්ෂයක් සඳහා ආදයෝජනයකින් යම් 

තැනැේදතකුට ලැදබන ලැීමම් සහ ලාභ ගණනය කිරීදම් දී පහත 

දැක්දවන දෑ බැහැර කර ග ලැබිය යුතුය: 

 

(අ) නිදහස් කරන ලද ුදද් ප්ර්මාණ සහ අවසාන රඳවාගැනීදම් 

දගවීම්; සහ 

(ආ) දසේවානියුක්තියකින් දහෝ වාාපාරයකින් යම් 

තැනැේදතකුට ලැදබන ආදායම ගණනය         කිරීදම් දී 

ඇතුළේ කර ග ලබන ුදද් ප්ර්මාණ. 

 

02A (11)   උපද්ඛනදේ දකොටු අංක 30.A.0 හි ඇතුළේ  කළ 

ආදයෝජන මගින් වන ුදළු ලැීමම් සහ ලාභ 02 වන උපද්ඛනදේ  

30.A.3 දකොටුදේ ඇතුළේ කළ යුතුය. 

 

 

 

2.2.2. උපද්ඛනය 02A (111) –දවනේ ආදායම් 

 

දවනේ යම් මූලාශ්රද මගින් වන පිරිවැටුම/ ආදායම සහ අදාළ ලැීමම් සහ 

ලාභ (අනියම් සහ පුනරාවර්ථන ස්වභාවදයන් දනොවන ප්ර්තිලාභ බැහැර 

කිරීදමන්) නියමිත රිායාකාරකම් දක්තය ද සමග දමම උපද්ඛනදේ 

ප්ර්කාශ කළ යුතුය.  විදේශ මූලාශ්රදයකින් වන ලැීමම් සහ ලාභ නියමිත 

රිායාකාරකම් දක්තය සමග දවනම ප්ර්කාශ කළ යුතුය. 
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යම් තක්දසේරු වර්ෂයක් සඳහා කවර දහෝ මූලාශ්රදයකින් යම් 

තැනැේතකුට ලැදබන ලැීමම් සහ ලාභ ගණනය කිරීදම් දී පහත 

දැක්දවන දෑ බැහැර කර ග ලැබිය යුතුය: 

 

(අ) නිදහස් කරන ලද ුදද් ප්ර්මාණ සහ අවසාන රඳවාගැනීදම් 

දගවීම්; සහ 

(ආ) දසේවා නියුක්තියකින් දහෝ වාාපාරයකින් යම් 

තැනැේදතකුට ලැදබන ආදායම           ගණනය කිරීදම් දී 

ඇතුළේ කර ග ලබන ුදද් ප්ර්මාණ. 

  

02A (111) උපද්ඛනදේ දකොටු අංක 40.A.0 හි ඇතුළේ කළ 

දවනේ ආදායම් මගින් වන ුදළු ලැීමම් සහ ලාභ 02 වන 

උපද්ඛනදේ  40.A.3 දකොටුදේ ඇතුළේ කළ යුතුය. 

 

         තව ද, පනදේ තුන්වන උපද්ඛනදේ නිදහස් කළ ප්ර්මාණ 

නිශ්චිතව දක්වා ඇති අතර  88 වන වගන්තිය යටදේ අවසාන රඳවා 

ගැනීදම් දගවීම් නිශ්චය කර ඇත.  අවසාන රඳවා ගැනීදම් දගවීම් 

සම්බන්ධ වැඩි විස්තර සඳහා  දමම උපදදස් මාලාදේ 11 වන දේදය 

බලන්න. 

 

 2.3 උපද්ඛනය 02B - අලාභ අඩු කිරීදම් සාරාංශය  

 

    දමම උපද්ඛනය 02B (1) උපද්ඛනය, 02B (11) උපද්ඛනය, 

02B (111) උපද්ඛනය සහ 02 B (IV) උපද්ඛනය යන අ ග 

උපද්ඛන හතදරහි සාරාංශයකි. වාාපාර සහ ආදයෝජන මගින් 

විදේශ මූලාශ්රද දමන්ම දේශීය මූලාශ්රද මත අඩු කරන ලද අලාභය 

ගණනය කිරීම දමම උපද්ඛනය මගින් සිදුදේ.  එම  නිසා,  දමම 

උපද්ඛනය සම්පූර්ණය කිරීමට දපර, අ ග උපද්ඛන සම්පූර්ණ 

කළ යුතුය. 
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          02B (1) උපද්ඛනදේ 20.B.40 දකොටුදේ ඇතුළේ කළ දේශීය 

මූලාශ්රද වලින් වන වාපාරයකින් අඩු කළ හැකි අලාභය දමම 

උපද්ඛනදේ A දකොටුදේ ඇතුළේ කළ යුතුය.  02B (111) 

උපද්ඛනදේ 30.B.30 දකොටුදේ ඇතුළේ කළ දේශීය මූලාශ්රද 

වලින් වන ආදයෝජනයකින් අඩු කළ හැකි අලාභය දමම 

උපද්ඛනදේ B දකොටුදේ ඇතුළේ කළ යුතුය.  

 

         02 B (IV)  උපද්ඛනදේ  20. B.85 දකොටුදේ ඇතුළේ කළ 

විදේශ ුදලාශ්රද වලින් වන වාාපාරයකින් අඩු කළ හැකි අලාභය 

දමම උපද්ඛනදේ  C දකොටුදේ සහ 02 B (IV) උපද්ඛනදේ 

30. B. 45 දකොටුදේ ඇතුළේ කළ විදේශ මූලාශ්රද වලින් වන 

ආදයෝජනයකින් අඩු කළ හැකි අලාභය දමම උපද්ඛනදේ D 

දකොටුදේ ඇතුළේ කළ යුතුය.  

 

        02 B උපද්ඛනදේ හි 20. B.0. සහ 30.B.0 දකොටුවල ඇතුළේ 

වාාපාර සහ ආදයෝජන මත වන ුදළු අඩු කළ හැකි අලාභ 02 වන 

උපද්ඛනදේ 20.B සහ 30.B දකොටුවල ද ඇතුළේ කළ යුතුය. 

      

 

 2.3.1  උපද්ඛනය 02B (1)  – වාාපාර අලාභ 

 

         අංක. 2064/53 දරන 2018 අදප්ර්ේ් 1 දිනැති ගැසට් නිදේදනදේ 

සපයා ඇති පරිදි යම් තක්දසේරු වර්ෂයක් සඳහා යම් තැනැේතකුදේ 

තක්දසේරු කළ හැකි ආදායම ගණන් බැලීදම් දී යම් අලාභයක් අඩු 

කිරීම සඳහා 2006 අංක10 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ යම් 

විධානයක් මගින් විධිවිධාන සලසා ඇති විටක සහ 2018 මාර්තු 31 

වන දිනය වන විට එම අලාභදේ ඉතිරිව පවතින යම් දශේෂයක් 

2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනත යටදේ, 2018 අදප්ර්ේ් 

මස 1  දිදනන් ආරම්භ වන තක්දසේරු වර්ෂදේ  උේගත වූ අලාභයක් 
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දලස සලක ග ලැබිය යුතු අතර, 2017 අංක 24 දරන දේශීය 

ආදායම් පනදේ විධිවිධාන අ ගව අඩු කළ හැකි දේ. 

  

               තක්දසේරු වර්ෂ 2017/2018 න් ඉදිරියට රැදගන එන ලද අලාභ, 

තක්දසේරු වර්ෂ 2018/2019 සඳහා     අදාළ වන බදු අ ගප්ර්මාණ, එනම් 

පිළිදවලින් 14%, 28% දහෝ 40% අ ගප්ර්මාණයන්දගන්   

    වර්ගීකරණය කර 20.B.10, 20.B.20 දහෝ 20.B.30 දකොටුවල 

ඇතුළේ කළ යුතුය.  එදසේම     තක්දසේරු වර්ෂ 2018/2019 තුළ දරන 

ලද වාාපාර අලාභ තක්දසේරු වර්ෂ 2018/2019 සඳහා     වාාපාර 

අදායමට අදාළ බදු අ ගප්ර්මාණ අ ගව වර්ගීකරණය කර දකොටු අංක 2 

0.B.11, 20.B.21     දහෝ 20.B.31හි ඇතුළේ කළ යුතුය. අදාළ 

ආදායම් බදු අ ගප්ර්මාණ අ ගව වර්ගීකරණය කර     තක්දසේරු වර්ෂ 

2018/2019 සඳහා අඩු කිරීමට ඉ්ු ම් කළ ුදළු අලාභයන් දකොටු අංක 

20.B.12,     20.B.22 දහෝ 20.B.32 හි ඇතුළේ කරන්න. 

 

            02A (I) උපද්ඛනදේ ආගණනය කළ ලැීමම් සහ ලාභ (විදේශ 

මූලාශ්රදයකින් ලද ආදායම් හැර) තක්දසේරු වර්ෂ 2018/2019 සඳහා 

වාාපර ආදායම අදාළ වන ආදායම් බදු අ ගප්ර්මාණ, අ ගව 

වර්ගීකරණය කර දමම උපද්ඛනදේ  20.B.13, 20.B.23 සහ 

20.B.33 හි ඇතුළේ කරන්න. 

 

තැනැේදතකුට තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා වාාපාරයකින් වන 

තක්දසේරු කළ හැකි ආදායම ගණනය කිරීදම් දී පාඩු දහෝ හිලේ 

දනොකළ පාඩු (ඉදිරියට දගන එන ලද ) අඩු කිරීදම් දී පහත 

සඳහන් රීතීන් අදාළ කර ගත යුතුය. 

 

1) වාාපාර දහෝ අදයෝජන පාඩු අඩු කිරීමට අදාළ දකොන්දේසි 

 

i. වාාපාරයකින් හිලේ දනොකල පාඩු දවනේ යම් 

වාාපාරයකින් දහෝ ආදයෝජනයකින් ලැදබන 
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ආදායම ගණනය කිරීදම් දී පමණක්  අඩු කර ග 

ලැබිය යුතුය. 

 

ii. ආදයෝජනයකින් හිලේ දනොකල පාඩු දවනේ 

ආදයෝජනයකින් ලැදබන ආදායම ගණනය කිරීදම්දී 

පමනක් අඩු කර ග ලැබිය යුතුය. 

 

iii.  වාාපාරයක් මගින් වන තක්දසේරු කළ හැකි ආදායම 

ගණනය කිරීදම් දී වාාපාරයකින් දහෝ දවනේ යම් 

වාාපාරයකින් දපර තක්දසේරු වර්ෂ හයක 

තැනැේදතකුදේ හිලේ දනොකළ පාඩු අඩු  කර ග 

ලැබිය යුතුය  

 

iv. පාඩුව ලාභයක් වුදේ නම් එම ලාභය මත අඩු 

අ ගප්ර්මානයක් අ ගව බදු අය කළ හැකි අවස්ථාවක, 

එම පාඩුව, එම අඩු අ ගප්ර්මාණය අ ගව, එම 

අ ගප්ර්මාණයට වඩා අඩු අ ගප්ර්මාණයක් අ ගව දහෝ 

නිදහස් කරන ලද ප්ර්මාණයක් මත පමනක් ආදායම් 

බදු ගණනදේ දී අඩු කර ග ලැබිය යුතුය. 

 

2) දදවන උපද්ඛනය යටදේ වැඩි කළ ප්ර්ාේධන දීමනා අඩු කිරීම 

දහේතුදවන් තැනැේදතකුට හිලේ දනොකළ පාඩුවක් වන්දන් 

නම්, නිශ්චිත කර ඇති දකොන්දේීමන්ට යටේව අ ගප්ර්ාප්තීය 

තක්දසේරු වර්ෂ 10 ක දහෝ 25 ක තක්දසේරු වර්ෂ සඳහා වන 

වාාපාර ආදායම ගනනය කිරීදම් දී අඩු කළ හැක.  

 

3) අංක 2064/53 දරන 2018 අදප්ර්ේ් 1 දිනැති ගැසට් නිදේදනය 

අ ගව, 2018 අදප්ර්ේ් 1 වන දිනට දපර එළඹි යම් මූලා ක්බදු 

ගිවිුලමකට අදාළ යම් අලාභයක්, 2006 අංක10 දරන දේශීය 

ආදායම් පනදේ අදාළ විධිවිධාන අ ගව ආගණනය කළ යුතුය. 
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එදහයින් 2018 අදප්ර්ේ් 1 වන දිනට දපර එළනු ග මූලා ක්බදු 

ගිවිුලම මත අලාභය එවැනි වාාපාරයකින් වන තක්දසේරු කළ 

හැකි ආදායදම්  ප්ර්මාණයට අඩු කළ යුතු අතර එවැනි අඩු 

කිරීමකින් පුල තව දුරටේ අලාභයක් පවතී නම් තක්දසේරු 

වර්ෂයට අ ගප්ර්ාප්තික තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා වන අලාභයක් 

දලස සැලකිය යුතුය.   

ඒ අ ගව, ඉහත සඳහන් දකොන්දේසි දමම උපද්ඛනදේ ගැලපුම් +/(-) 

යටදේ ඇතුළේ කළ යුතුය. වාාපාර අලාභය ඉහළ අ ගප්ර්මාණදේ සිට 

පහළ අ ගප්ර්මාණය දක්වා මාරු කිරීම,  වාාපාර අදායම සඳහා අදාළ වන 

ආදායම් බදු අ ගප්ර්මාණය වර්ගීකරණය කර 20.B.14, 20.B.24 සහ 

20.B.34 දකොටුවල ඇතුළේ කරන්න.  ආදායම් බදු වල ඉහළ 

අ ගප්ර්මාණයක සිට පහළ අ ගප්ර්මාණය දක්වා අලාභ පැවරීදම්දී එකී 

අලාභය ඉහළ අ ගප්ර්මාණ තීරුදේ ඇතුළේ කිරීදම් දී රින (වරහන් 

සහිතව) සහ පහළ අ ගප්ර්මාණදේ තීරුදේ ඇතුළේ කිරීදම් දී ධන 

ලකුණින් ද පහත උදාහරණදේ දපන්වා ඇති පරිදි සිදු කළ යුතුය. 
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තක්දසේරු වර්ෂදේ ආදයෝජන ආදායදමන් අඩු කිරීම සඳහා 

මාරු කර ග ලබන වාාපාර අලාභ  ආදායම් බදු අ ගප්ර්මාණ 

අ ගව වර්ගීකරණය කර 20.B.15, 20.B.25 සහ 20.B.35  

දකොටුවල ඇතුළේ කළ යුතුය.  තව ද, එම මාරු කළ  වාපාර 

අලාභ 02B (111) උපද්ඛනදේ 30.B.15 සහ 30.B.25 

දකොටුවල ඇතුළේ කළ යුතුය. 
 

          වැඩි කළ ප්ර්ාේධන දීමනා මත ඉ්ලම් කර ඇති අලාභ සහ 

2018 අදප්ර්ේ් 1 වන දිනට දපර එළනුණු මූලා ක්බදු ගිවිුලම 

මත අලාභ විදශේෂිත අලාභ ප්ර්මාණය දේ.  එදහයින් විදශේෂිත 

අලාභ පිරවීමට දපර 02B (11) උපද්ඛනය සම්පූර්ණ කළ 

යුතුය. 02B (11) උපද්ඛනය යටදේ ඉ්ු ම් කළ ුදළු 

විදශේෂිත අලාභයන් ආදායම් අ ගප්ර්මාණය අ ගව වර්ගීකරණය 

කර දමම උපද්ඛදේ 20.B 16, 20.B 26 දහෝ 20.B 36 ට 

ඇතුළේ කරන්න.   

 

          ඉහත සඳහන් ගැලපුම්වලින් පුල අඩු කළ හැකි අලාභය 

20.B.17, 20.B.27 සහ 20. B.37 යන  දකොටුවලට ඇතුළේ 

කළ යුතුය.  එදහයින් අඩු කළ හැකි අලාභය වන්දන් අදාල 

වර්ෂය තුළ අඩු කල හැකි අලාභ ප්ර්මාණයට ඉහළ 

අ ගප්ර්මාණදේ සිට පහළ අ ගප්ර්මාණය දක්වා මාරු කළ 

අලාභය, ආදයෝජනයට මාරු කළ වාාපාර අලාභ සහ   

විදශේෂිත අලාභ  එකතු කිරීදමන් වන  ුදළු එකතුවයි. 

 

යම් තැනැේදතකුදේ හිලේ දනොකළ පාඩු තක්දසේරු වර්ෂ 

හයක් තුළ අඩු කළ හැක.  එදහයින් තක්දසේරු වර්ෂ හයකට 

පුල ක් ඉකුේ වන හිලේ දනොකළ වාාපාර අලාභ, ආදායම් 

බදු අ ගප්ර්මාණ අ ගව වර්ගීකරණය කර දමම උපද්ඛනදේ 

20.B.18, 20.B.28 සහ 20.B.38 දකොටුවල ඇතුළේ කළ 

යුතුය. 
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සෑම ආදායම් බදු අ ගප්ර්මාණයකම ුදළු අලාභදයන් අඩු 

කළ හැකි අලාභ අඩු කිරීදමන් පුල ඉදිරියට රැදගන යන 

අලාභය 20.B.19, 20.B.29 සහ 20.B.39 දකොටු වල අදාළ 

වන ආදායම් බදු අ ගප්ර්මාණ අ ගව වර්ගීකරණය කර ඇතුළේ 

කළ යුතුය.   

 

ප්ර්කාශ කරන ලද අඩු කළ හැකි වාාපාර අලාභවල එකතුව 

වන 20.B.40 දකොටුදේ  සඳහන් වටිනාකම   02B 

උපද්ඛනදේ A දකොටුදේ ද ඇතුළේ කළ යුතුය. 

 

2.3.2   උපද්ඛනය 02B (11) – විදශේෂිත අලාභ අඩු කිරීම 

 

දමම උපද්ඛනය දකොටස් දදකකින් සමන්විතය.  1 වන 

දකොටදසේ  වැඩි කළ ආදයෝජන දීමනා මත අලාභ අඩු කිරීම් 

අඩංගු වන අතර 11 දකොටදසේ අන්තර්කාලීන විධිවිධාන   

යටදේ  අඩු කර ග ලබන ක්බදු අලාභ අඩංගු දේ. 

 

 

2.3.2.1   1 දකොටස : දදවන උපද්ඛනය යටදේ ආදයෝජන 

දීමනා 

 

දේශීය ආදායම් පනදේ ආදයෝජන දිරිගැන්වීම් යටදේ ඉ්ු ම් 

කරන දදවන උපද්ඛනදේ  (7) වන සහ (8) වන දේදවල 

නිශ්චය කර ඇති දකොන්දේීමන්ට යටේව, තැනැේතකුට වැඩි 

කළ  ප් රාේධන දීමනා මත හිලේ දනොකළ පාඩුවක් ඇති කර ග 

ලබන අවස්ථාවක දී, යම් අ ගප්ර්ාප්තිය තක්දසේරු වර්ෂ 10 දහෝ 

25 ක වාාපාරයකින් එම තැනැේතාදේ ආදායම ගණනය 

කිරීදම් කාර්යය සඳහා, එම හිලේ දනොකළ පාඩුව එම 

තැනැේතා විසින් අඩු කර ග ලැබිය හැකිය.   
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වැඩි කල ප්ර්ාේධන දීමනාව දේශීය ආදායම් පනදේ 16 වන 

වගන්තිය යටදේ අඩු කිරීම  දහේතුදවන් ඇති වූ අලාභය අඩු 

කිරීමට ඉ්ු ම් කළ හැකි වසර සංඛාාව (වසර 10 දහෝ අඩුරු 

25) අ ගව වර්ගීකරණය කර  20.B.50 සහ 20.B.51 දකොටුවල 

ඇතුළේ කරන්න. තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා අඩු කළ අලාභ 

ප්ර්මාණය, ඉ්ු ම් කළ හැකි වසර සංඛාාව අ ගව වර්ගීකරණය 

කර 20.B.60 සහ 20.B.61 දකොටුවල ඇතුළේ කළ යුතුය.  

20.B.50 සහ 20.B.51 දකොටුවල ප්ර්කාිත අගය  20.B.60 සහ 

20.B.61 දකොටුවල ප්ර්කාිත අගදයන් අඩු කිරීදමන් පුල, 

ඉදිරියට දගන යන ලද අලාභ දශේෂය 20.B.70 සහ 20.B.71  

දකොටුවල ඇතුළේ කළ යුතුය.   

 

2.3.2.2   11 දකොටස:  අන්තර්කාලීන විධිවිධාන යටදේ 

ක්බදු අලාභ 

 

 අංක 2064/53 දරන 2018 අදප්ර්ේ් 1 දිනැති ගැසට් නිදේදනදේ 

සපයා ඇති පරිදි 2018 අදප්ර්ේ් 1 වැනි දිනට දපර එළනු ග යම් 

මූලා ක්බදු ගිවිුලමක් සම්බන්ධදයන් දරන ලද යම් ලාභ, 

අලාභ, ලැීමම් දහෝ දගවීම් 2006 අංක 10 දරන දේශීය ආදායම් 

පනදේ අදාළ විධිවිධානය අ ගව ආගණනය කළ යුතුය.   

එදහයින්,  2006 අංක 10 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ අදාළ 

විධිවිධාන අ ගව අලාභ හිලේ කිරීමට පහුලකම් සපය ග පිණිස, 

එම ගිවිුලම් මත වර්තමාන වර්ෂදේ අලාභ සහ 2018.04.01 

දිනට ඉදිරියට රැදගන එන ලද අලාභ 20.B(11) උපද්ඛනදේ  

20.B.52 හි ප්ර්කාශ  කිරීමට උපදදස් දද ග ලැදබ්. 

 

2018 අදප්ර්ේ් 01 වන දිනට දපර එළනු ග  ුදලා ක්බදු 

ගිවිුලම් මත 2018/2019 සඳහා  ගලපන ලද ලාභයක් දේ නම්, 

20. B.52 දකොටුදේ ප්ර්කාශ කළ අලාභය අඩු කළ හැක. 
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තක්දසේරු වර්ෂ   2018/2019 සඳහා අඩු කළ අලාභය 20. B.62 

දකොටුදේ ප්ර්කාශ කළ යුතුය.  මූලා ක්බදු ගිවිුලම් මත 

2019.03.31 දිනට හිලේ දනොකළ ඊලව තක්දසේරු වර්ෂයට 

දගන ගිය අලාභ ප්ර්මාණය 20.B. 72 දකොටුදේ ඇතුළේ කළ 

යුතුය.   

   

          2018/2019 තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා අඩු කරන ලද විදශේෂිත 

අලාභ දලස  20. B.60, 20.B.61,   සහ 20.B.62 දකොටුවල 

ප්ර්කාශ කර ඇති  අලාභ වල එකතුව 20.B.63  දකොටුදේ 

ඇතුළේ කළ   යුතුය. 

 

         20.B.63 දකොටුදේ ඇති වටිනාකම අදාළ අදායම් බදු 

අ ගප්ර්මාණය අ ගව වර්ගීකරණය කර          20.B.16, 20.B.26 දහෝ 

20.B.36 අදාල දකොටුවට ඇතුළේ කරන්න. 

 

2.3.3 උපද්ඛනය – 02B (111): ආදයෝජන අලාභ 

 

 2017/2018 තක්දසේරු වර්ෂදයන් ඉදිරියට දගන එන ලද ආදයෝජන 

අලාභ තක්දසේරු වර්ෂ 2018/2019  සඳහා අදාල වන ආදයෝජන 

ආදායමට අදාළ ආදායම් බදු අ ගප්ර්මාණ එනම් පිළිවලින් 14% දහෝ 

28% අ ගව වර්ගීකරණය කර 30.B.10 දහෝ 30.B.20 දකොටුවල 

ඇතුළේ කළ යුතුය.  එදසේම තක්දසේරු වර්ෂ 2018/2019 තුළ ඇතිවූ 

ආදයෝජන අලාභ, අදාළ වන  ආදායම් බදු අ ගප්ර්මාණ අ ගව 

වර්ගීකරණය කර 30.B.11 දහෝ 30.B.21 දකොටුවල ඇතුළේ 

කරන්න.  තක්දසේරු වර්ෂ 2018/2019 සඳහා ඉ්ලා ඇති ුදළු අලාභ,  

30. B.12 දහෝ 30.B.22 දකොටුවල ප්ර්කාශ කළ යුතුය.   

 

 02A (11) උපද්ඛනදේ ආගණනය කළ අදයෝජන මගින් වන 

ලැීමම් සහ ලාභ (විදේශ මූලාශ්රද ආදායම හැර) 2018/2019 තක්දසේරු 

වර්ෂය සඳහා ආදාළ වන ආදායම් බදු අ ගප්ර්මාණ අ ගව වර්ගීකරණය 



 ` 
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කර දමම උපද්ඛනදේ 30.B.13 සහ 30.B.23 දකොටුවල ඇතුළේ 

කළ යුතුය  

 

තක්දසේරු වර්ෂයක් සඳහා ආදයෝජන මගින් තැනැේදතකුදේ 

තක්දසේරු කළ  හැකි ආදායම ගණනය කිරීදම් දී ආදයෝජන 

ආදායදමන් අලාභ දහෝ හිලේ දනොකළ අලාභ (ඉදිරියට දගන එන ලද 

අලාභ) අඩු කිරීදම් දී වාාපාර අලාභ 2.3.1 හි සඳහන්  (1) වන දේදය 

යටදේ ඇති රීතීන්  අදාළ කර ගත යුතුය.   

 

ඒ අ ගව, දමම උපද්ඛනදේ  +/(-) ගැලපුම් යටදේ එම රීතීන් 

අන්තර්ගත කළ යුතුය. ආදයෝජන ආදායදම් ඉහළ අ ගප්ර්මාණදේ සිට 

පහළ අ ගප්ර්මාණය දක්වා මාරු කළ අලාභ, ගැලපුම් යටදේ අඩු කළ 

හැකි වන්දන් ුදළු අලාභ ප්ර්මාණයට වඩා ආදයෝජන ලැීමම් සහ ලාභ 

වැඩිවන අවස්ථාවක පමණි.  ඉහල අ ගප්ර්මාණදේ සිට පහල 

අ ගප්ර්මාණයට මාරුකළ අලාභ අදාළ වන ආදායම් බදු අ ගප්ර්මාණ 

අ ගව වර්ගීකරණය කර  30.B.14 සහ 30.B.24 දකොටුවල ඇතුළේ 

කරන්න.  ඉහළ ආදායම් බදු අ ගප්ර්මාණයක සිට පහළ ආදායම් බදු 

අ ගප්ර්මාණයන්ට අලාභ පැවරීදම් දී ඉහළ අ ගප්ර්මාණ තීරුදේ රින 

ලකුණකින් ද (වරහන් සමග) සහ පහළ අ ගප්ර්මාණ තීරුදේ ධන 

ලකුණින් ද ඇතුළේ කළ යුතුය  (කරුණාකර පහත සඳහන් 

උදාහරණය  බලන්න). 

 

 තක්දසේරු වර්ෂදේ ආදයෝජන ආදායදමන් අඩු කිරීමට නියමිත මාරු 

කළ වාාපාර අලාභ ආදායම් බදු අ ගප්ර්මාණ අ ගව වර්ගීකරණය කර 

30.B.15 සහ 30.B.25 දකොටුවල ඇතුළේ කරන්න.  

 

ඉහත කී ගැලපුම්වලින් පුල අඩු කළ හැකි අලාභය  30.B.16 සහ 30. 

B.26 දකොටුවල ඇතුළේ කළ යුතුය.  එම නිසා, ඉ්ලා ඇති ුදළු 

අලාභ වටිනාකදමන් වර්ෂය තුල අඩු කළ හැකි අලාභ ප්ර්මාණයට 

ප්ර්කාශ කරන ලද  ඉහළ අ ගප්ර්මාණයක සිට පහළ අ ගප්ර්මාණය දක්වා 
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මාරු කළ අලාභ සහ ආදයෝජන ලැීමම් වලින් අඩු කිරීමට මාරු කළ  

වාාපාර අලාභවල වටිනාකම එකතු කිරීදමන් ලැදබන වටිනාකම 

වර්ෂය තුළ අඩු කළ හැකි අලාභ දේ.   

 

තක්දසේරු වර්ෂ හයක් තුළ ආදයෝජනවලින් වන හිලේ දනොකළ පාඩු 

අඩු කළ හැක.  එදහයින් තක්දසේරු වර්ෂ හයකින් පුල ක් ඉකුේ වන 

හිලේ දනොකළ ආදයෝජන අලාභ, ආදායම් බදු අ ගප්ර්මාණ අ ගව 

වර්ගීකරණය කර 30.B.17 සහ 30.B.27 දකොටුවල ඇතුළේ කළ 

යුතුය 

සෑම ආදායම් බදු අ ගප්ර්මාණයකට ඉ්ු ම් කළ ුදළු අලාභදයන් අඩු 

කළ හැකි අලාභය අඩු කිරීදම්න් පුල ඉදිරියට රැදගන යන ලද අලාභ 

දශේෂය අදාළ ආදායම් බදු අ ගප්ර්මාණය අ ගව වර්ගීකරණය කර   

30.B.18 සහ 30. B.28 දකොටුවල ඇතුළේ කළ යුතුය.  කරුණාකර 

පහත උදාහරණය බලන්න. 
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30.B.30 දකොටුදේ ඇති අඩු කළ යුතු ුදළු ආදයෝජන අලාභය 02B 

උපද්ඛනදේ B දකොටුදේ ද ඇතුළේ කළ යුතුය. 

 

2.3.4 උපද්ඛනය – 02B (1V): විදේශ අලාභ 

 

2017/2018 තක්දසේරු වර්ෂදයන් ඉදිරියට රැදගන එන ලද විදේශ 

මූලාශ්රදයකින් ඇතිවූ  අලාභ, වාාපාර සහ ආදයෝජන ආදායම් මූලාශ්රද 

අ ගව වර්ගීකරණය කර 20.B.80 දහෝ 30.B.40 දකොටුවල ඇතුළේ 

කළ යුතුය. එදසේම, 2018/2019 තක්දසේරු වර්ෂය තුළ ඇති වූ විදේශ 

අලාභ, ආදායම් මූලාශ්රදය අ ගව වර්ගීකරණය කර 20.B.81 සහ 

30.B.41 දකොටුවල ඇතුළේ කළ යුතුය.  2018/2019 තක්දසේරු 

වර්ෂය සඳහා ඉ්ු ම් කළ ුදළු අලාභ, 20 B.82 සහ 30.B.42 

දකොටුවල ඇතුළේ කළ යුතුය.   

 

 උපද්ඛන  02A (1) සහ 02A (11) හි අදාළ රිායාකාරකම් දක්ත 

භාවිතා කර දවන දවනම ප්ර්කාශ කළ විදේශ මූලාශ්රදවලින් වන ලැීමම් 
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සහ ලාභ,  ආදායම් මූලාශ්රදය අ ගව වර්ගීකරණය කර දමම 

උපද්ඛනදේ 20.B.83 සහ 30.B.43 දකොටුවල ඇතුළේ කළ යුතුය. 

 

තක්දසේරු වර්ෂයක් සඳහා විදේශ මූලාශ්රදයකින් තැනැේදතකුදේ 

තක්දසේරු කළ හැකි ආදායම ගණනය කිරීදම්දී විදේශ මූලාශ්රදවලින් 

අලාභ දහෝ හිලේ දනොකළ අලාභ (ඉදිරියට දගන එන ලද අලාභ) අඩු 

කිරීදම්දී පහත රීතීන් අදාල කරදගන සිදු කළ යුතුය. 

 

 (අ) ආදයෝජනයකින් සිදුවූ විදේශීය මූලාශ්රදයක අලාභ අඩු කිරීම, 

ආදයෝජනයකින් ලැබුණු   එම තැනැේතාදේ විදේශ මූලාශ්රද ආදායම 

ගණනය කිරීදම්දී පමණක් සිදු කළ හැක; සහ 

 

(ආ) වාාපාරයකින් සිදු වූ විදේශීය මූලාශ්රදයක අලාභ අඩු කිරීම, 

ආදයෝජනයකින් දහෝ වාාපාරයකින් ලැබුණු එම තැනැේතාදේ 

විදේශීය මූලාශ්රද ආදායම ගණනය කිරීදම්දී පමණක් සිදු කළ හැක. 

 

ඒ අ ගව, ඉහත රීතීන් දමම උපද්ඛනදේ +/(-) ගැලපුම් යටදේ 

අන්තර්ගත කළ යුතුය. වාාපාරයකින් ඇති වූ අලාභයක් ආදයෝජන 

ලැීමම් වලින් අඩු කිරීමට මාරු කිරීදම්දී දකොටු අංක 20.B.84 සහ 30. 

B.44. හි ඇතුළේ කළ යුතුය.  ආදයෝජනයකට එදසේ අලාභ මාරු 

කිරීදම්දී එකී අලාභය වාාපාර තීරුදේ රින ලකුණින් (වරහන් සමග) ද 

ආදයෝජනයට ධන ලකුණින් ද ඇතුළේ කළ යුතුය.  
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ඉහත කී ගැලපුම්වලින් පුල අඩු කළ හැකි අලාභය 20.B.85 සහ 30. 

B.45 දකොටුවල ඇතුළේ කළ යුතුය.  කරුණාකර පහත උදාහණය 

බලන්න. 

 

 

වාාපාරයකින් දහෝ ආදයෝජනයකින් විදේශ මූලාශ්රදයක් මගින් වූ හිලේ 

දනොකළ අලාභ තක්දසේරු වර්ෂ හයක් තුළ අඩු කළ හැක.  එදහයින් 

තක්දසේරු වර්ෂ හයකින් පුල හිලේ දනොකළ අලාභ දමම 

උපද්ඛනදේ  20.B.86 සහ 30.B.46 දකොටුවල ඇතුළේ කළ යුතුය.  

 

 ුදළු අලාභදයන් අඩු කළ හැකි අලාභ අඩු කිරීදමන් පුල, ඉදිරියට 

දගන යන අලාභ  20.B.87 සහ 30.B.47 දකොටුවල ඇතුළේ කළ 

යුතුය. 
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 20.B.85 සහ 30.B.45 දකොටුවල ඇතුළේ කළ අඩු කළ හැකි ුදළු 

විදේශ අලාභ 02B උපද්ඛනදේ  C සහ D දකොටුවල ඇතුළේ කළ 

යුතුය (අලාභ අඩු කිරීම් සාරාංශය). 

 

 

3.   45  වන දකොටුව -2018 මාර්තු  31දක්වා ගිණුම් වර්ෂය දවනස්වීම 

දහේතුදවන් වන ගැලපුම්  

                               (02C උපද්ඛනය) 

 

ගිණුම් වර්ෂය දවනස්වීම දහේතුදවන් 2018 මාර්තු 31 දක්වා වන 

කාලපරිච්දේදය සඳහා සිදුකළ ගැලපුම්, 2006 අංක 10 දරන දේශීය 

ආදායම් පනදේ විධිවිධාන සහ එහි සංදශෝධන අ ගව ආගණනය කළ 

තක්දසේරු කළ හැකි ආදායම දමම උපද්ඛනදේ ඇතුළේ කළ යුතුය  

 

02C උපද්ඛනය සම්පූර්ණ කිරීමට දපර 02C උපද්ඛනදේ අ ග 

උපද්ඛන වන දවළඳ දහෝ වාාපාරයකින් අඩු කළ හැකි අලාභ, 

ජීවිත රක්ෂණ වාාපාරයක අඩු කළ හැකි අලාභ සහ මූලා ක්බදු 

වාාපාරයක අඩු කළ හැකි අලාභය සඳහා ඇති අ ග උපද්ඛන 

සම්පූර්ණ කර සිටිය යුතුය.   

 

ආදායම් බදු බැඳියාවට යටේ ලාභ සහ ආදායම 45.1 දකොටුදේ  සිට 

45.6 දක්වා ප්ර්කාශ කළ යුතුය.  එකතු වාවස්ථාපිත ආදායම දලස 

ප්ර්කාශ වන ුදළු ලාභ සහ ආදායම 45.7 දකොටුදේ ඇතුළේ කළ යුතුය.   

 

රඳවා ගැනීදම් බදු අඩු කිරීදමන් පුල ුදළු වාවස්ථාපිත ආදායදම් 

දකොටසක් දනොවන ලාභාංශ ආදායම වැනි ආදායම්  45.8 දකොටුදේ 

ඇතුළේ කළ යුතුය.  

 

ුදළු වාවස්ථාපිත ආදායදමන් අඩු කිරීම් වන දවළඳාමකින් දහෝ 

වාාපාරයකින් ඇතිවූ අලාභ සහ  දපොළිය දහෝ වාර්ෂිකයන් 45.10 සහ 
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45.11 දකොටුවල ඇතුළේ කළ යුතුය.  02C උපද්ඛනය යටදේ දී 

ඇති අ ග උපද්ඛන භාවිතා කරමින්, 2018 මාර්තු 31 දක්වා වූ 

කාලපරිච්දේදය සඳහා ජීවිත රක්ෂණ වාාපාරයක් සහ මූලා ක්බදු 

වාාපාරයක් මත අලාභ ගණනය කළ යුතුය. 

 

 

 

 

 

3.1 දවළඳාමකින් දහෝ වාාපාරයකින් අඩු කළ හැකි අලාභ 

 

ජීවිත රක්ෂණ වාාපාර සහ මූලා ක්බදු හැර යම් දවළඳාමක, 

වාාපාරයක, වෘේතියක සහ රක්ෂාවක දරන ලද අලාභය අඩුකිරීමක් 

දලස සැලකීමට ඉඩ දදන අතර, යම් දහයකින් එය අලාභයක් දනොව 

ලාභයක් වන්දන් නම් එය තක්දසේරු කළ හැකි විය යුතුය.  

දකදසේනුදදු දමම තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා එවැනි අඩු කළ හැකි ුදළු 

අලාභයන් සහ ඉදිරියට රැදගන එන ලද අඩු කල හැකි අලාභ දමම 

තක්දසේරු වර්ෂදේ, 2018 මාර්තු 31 දක්වා වූ කාලපරිච්දේදය සඳහා 

ුදළු වාවස්ථාපිත ආදායදමන් සියයට තිස් පහක ( එනම් 45.d 

දකොටුදේ ප්ර්මාණදයන් 35% ක්) උපරිමයකට යටේ විය යුතුය.  

එදලස අඩු කිරීමකට දනොහැකි වූ යම් අලාභයක් තක්දසේරු වර්ෂදේ 

ඉතිරි කාලපරිච්දේදය දවත සහ ඉදිරි තක්දසේරු වර්ෂ හයක් දක්වා 

ඉදිරියට දගන යා හැකි අතර එකී අඩු කිරීම් 2017 අංක 24 දරන 

දේශීය ආදායම් පනදේ 19 වන වගන්තිදේ නිශ්චය කර ඇකි පදනම 

අ ගව සිදු කළ යුතුය.  

 

 ඉදිරියට රැදගන එන ලද යම් අලාභයක් ඇතුළු යම් ජීවිත රක්ෂණ   

දහෝ මූලා ක් බදු වාාපාරයක් දරන ලද යම් අලාභයක්, එකී වාාපාර 

මගින් වන ලාභයන්දගන් (යම් ීමමාවක් රහිතව) පමණක් අඩු කළ 

යුතුය.   

02C උපද්ඛනදේ 45.0. දකොටුදේ ප්ර්කාශ කළ 2018  මාර්තු 31 

දක්වා වූ කාලපරිච්දේදය සඳහා වන තක්දසේරු කළ හැකි ආදායම, 

ආදායම් වාර්තාදේ 45 දකොටුදේ ඇතුළේ කළ යුතුය. 
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දමම අ ග උපද්ඛනදේ 45.j දකොටුදේ අඩු කළ හැකි ුදළු අලාභය   

2018 මාර්තු 31 දක්වා වන ඉහත සඳහන් කර ඇති ුදළු අලාභ, (45.j 

= 45.f+ 45.h+ 45.i),  02 C උපද්ඛනදේ 45.10 දකොටුදේ  

ඇතුළේ කළ යුතුය. 

  

3.2 ජීවිත රක්ෂණ වාාපාරදයන් වන අඩු කළ හැකි අලාභ   

 

 ජීවිත රක්ෂණ වාාපාරකින් වන අලාභ දමම අ ග උපද්ඛනදේ 

අඩංඟු කළ  යුතුය. ඉදිරියට දගන එන ලද අලාභ ද ඇතුළේව ජීවිත 

රක්ෂණ වාාපාරයකින් ඇති වූ   යම් අලාභයක් එකී වාාපාරයකින් වූ 

ලාභයකින් පමණක් අඩු කළ හැකි අතර (යම් ීමමාවක් රහිතව), එදසේ 

අඩු කිරීදමන් පුල  අන්තර්ග්ර හනය දනොකළ යම් අලාභයක් පවතී නම්  

2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ 19 වන වගන්තිදේ  

නිශ්චය කර ඇති පදනම මත 2018/2019 තක්දසේරු වර්ෂදේ ඉතිරි 

කාලපරිච්දේදයට දගන යා හැක. 

 

3.3 ුදලා ක්බදු වාාපාරදයන් වන අඩු කළ හැකි අලාභ 

 

ුදලා ක්බදු වාාපාරයකින් වන අලාභ දමම උපද්ඛනදේ ඇතුළේ 

කළ යුතුය.ඉදිරියට දගන එන ලද අලාභ ද ඇතුළේව ුදලා ක්බදු 

වාාපාරයක දරන ලද යම් අලාභයක් එවැනි වාාපාරයකින්  වන 

ලාභයන්දගන් (යම් ීමමාවක් රහිතව) පමණක් අඩු කළ හැකි අතර 

එදසේ අඩු කිරීදමන් පුල, අන්තර්ග්ර හණය දනොකළ යම් අලාභ 

පවතීනම්  2018/2019 තක්දසේරු වර්ෂදේ ඉතිරි කාලපරිච්දේදයට 

දගන දගොස් ඉහත කී පදනම මත පමනක් අඩු කල හැක.  20.B.(11) 

. උපද්ඛනදේ ප්ර්කාශ කළ යුතුය  .  

 

4.   50 වන දකොටුව - ුදළු තක්දසේරු කළ හැකි ආදායම  
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         ුදළු තක්දසේරු කළ හැකි ආදායම ය ග සෑම වාාපාරයකින්ම, 

ආදයෝජනයකින්ම සහ දවනේ ආදායමකින්ම වන ුදළු තක්දසේරු 

කළ හැකි ආදායදම් එකතුවයි.  ප්ර්තිදලය රින අගයක් වන විට 

තක්දසේරු කළ හැකි ආදායම ශුනා (Zero) වන අවස්ථාවක දී හැර  

20, 30 ,40 සහ 45 දකොටුවල ප්ර්කාශ කළ ප්ර්මාණ වල එකතුව 50 

වන දකොටුදේ ුදළු තක්දසේරු කළ හැකි ආදායම දලස ඇතුළේ කළ 

යුතුය. 

 

5. 60 වන දකොටුව – ුලදුුලකම් ලබන දගවීම් (උපද්ඛනය 3) 

 

දමම උපද්ඛනය ප්ර්ධාන දලස දකොටස් දදකකට දබදා ඇත. එනම්; 

 

I.    වර්ෂය තුළ කරන ලද අඩු කළ හැකි ුලදුුලකම්ේ දගවීම් (2017 

අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනත යටදේ) 

II. 2006 අංක 10 දරන දේශීය ආදායම් පනත යටදේ ඉදිරියට 

දගන එන ලද අඩුකළ හැකි ුලදුුලකම් ලබන දගවීම් 

 

  

 

5.1 වර්ෂය තුළ කරන ලද අඩු කළ හැකි ුලදුුලකම් ලබන දගවීම්:   ( 

2017 අංක 24 දරන, දේශීය ආදායම්   පනදේ 5 වන උපද්ඛනය) 

 

තක්දසේරු වර්ෂය තුළ සිදු කළ ුලදුුලකම් ලබන දගවීම් දලස පහත 

දගවීම් අඩු කළ හැක. 

 

(i)  දරෝගීන් දහෝ අසරණ අයට ආයතනික සේකාර 
සැලීමම සඳහා පිහිටුවන ලද පුණ් යායතනයකට 
ුදදලින් කරන ලද පරිතාාගයන් ;  

(ii)    පහත දක්වා ඇති ආයතන දවත ුදදලින් දහෝ දවනේ 

ආකාරයකින් කළ පරිතාාගයන්-  
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     (අ)    ශ්රී  ලංකා ආණ්ඩුව; 

     (ආ)   පළාේ පාලන ආයතනයක්; 

     (ඇ)  විශ්වවිදාාල පනත යටදේ පිහිටුවන ලද දහෝ 

පිහිටුවන ලදැයි සලක ග ලබන  යම්  උසස් අධාාපන 

ආයතනයක්; 

              (ඈ)  ශ්රී  ලංකා දබෞේධ හා පාලි විශ්වවිදාාල පනත 

මගින් දහෝ ඒ යටදේ පිහිටුවන ලද                          ශ්රී  ලංකා 

දබෞේධ හා පාලි විශ්වවිදාාලය දහෝ යම් උසස ් අධාාපන 

ආයතනයක්;   

              (ඉ)   ශ්රී  ලංකා ආණ්ඩුව විසින්  පිහිටුවන ලද  

අරුදදලක්;  

              (ඊ)  පළාේපාලන ආයතනයක් මගින් පිහිටුවන ලද 

අමාතාවරයා විසින් අ ගමත                        කරන ලද 

අරුදදලක්; 

              (උ) නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නිර්මාණය 

කරන ලද සහ පාලනය                        කර ග ලබන දසවණ 

අරුදදල;  

                      (ඌ)  පළාේ සභාවක් මගින් පිහිටුවන ලද සහ 

අමාතාවරයා විසින් අ ගමත කරන ලද                                යම් 

අරුදදලක්; 

              (එ) අපි දව ගදවන් අපි අරුදද් පනත මගින් 

පිහිටුවන අපි දව ගදවන් අපි                        අරුදදල;  

              (ඒ)   ශ්රී  ලංකා ජාතික වකුගඩු පදනම (සංස්ථාගත 

කිරීදම්) පනත යටදේ පිහිටුවන ලද                       ජාතික 

වකුගඩු  අරුදදල; 

            (ඔ) 2006 අංක 10 දරන දේශීය ආදායම් පනත 

ප්ර්කාරව සිදු කරන ලද  එවැනි වියදමක                   ඉදිරියට 

රැදගන එන ලද යම් අඩු දනොකළ  දශේෂයක්; සහ 
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(iii)  රාජා සංස්ථාවක් සථ්ාපිත කරන ලේදේ යම් නීතියක් මගින් ද 

දහෝ යටදේ ද  එම නීතිය මගින් නියම කරන ලද පරිදි එම සංස්ථාව 

විසින්,  ජනාධිපති අරුදද් පනත මගින් පිහිටුවන ලද  ජනාධිපති 

අරුදදලට දප්ර්ේෂණය කරන ලද ලාභ.  

 

5.2  2006 අංක 10 දරන  දේශීය ආදායම් පනත යටදේ සිදු කළ 

ඉදිරියට දගන එන ලද අඩු කළ හැකි ුලදුුලකම් ලබන දගවීම් 

(අන්තර්කාලීන විධිවිධාන ගැසට් නිදේදනදේ  විධිවිධාන සලසා ඇති 

පරිදි)    

 

2018 අදප්ර්ේ් 01 දිනැති අංක 2064/53 ගැසට් නිදේදනදේ සපයා  

ඇති පරිදි කලින් තක්දසේරු වර්ෂදේ සිට ඉදිරියට දගන එන ලද 

ුලදුුලකම් ලබන දගවීම් වශදයන් පහත දැක්දවන දගවීම් අඩු කළ 

හැක. 

 

(i)        ුදදලින් දහෝ දවනේ ආකාරයකින් කළ පරිතාාග – 

(අ)   රජයට; 

(ආ)  පළාේ පාලන ආයතනයකට; 

(ඇ)  රජය මගින් ස්ථාපිත අරුදදලකට;  

(ඈ) පළාේ පාලන ආයතනයකින් දහෝ පළාේ 

සභාවකින් ස්ථාපනය කරන  ලදුව 

ඇමතිවරයා විසින් අ ගමත කරන ලද 

අරුදදලක්  

(ඉ)  විශ්වවිදාාල පනත දහෝ දබෞේධ හා පාලි 

විශ්වවිදාාල පනත යටදේ           පිහිටුවා ඇති 

දබෞේධ හා පාලි විශ්වවිදාාලයකට දහෝ යම් 

උසස් අධාාපන          ආයතනයකට;  

(ඊ)   දසවණ අරුදදල;  

                                 (උ)   අපි දව ගදවන් අපි අරුදදල  

(2008.01.01 සිට); දහෝ 
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                                (ඌ)  ශ්රී  ලංකා ජාතික වකුගඩු පදනම 

(සංස්ථාපිත) පනත යටදේ  ස්ථාපිත 

                                                         

ජාතික වකුගඩු අරුදදල, සහ 

(එ)   එවැනි වියදමක යම් අඩු - දනොකළ 

ඉදිරියට දගනා දශේෂයක්   

 

(ii)    ඇමතිවරයා විසින් අ ගමත කරන ලද හා වර්ෂය තුළ 

දරන ලද වියදම්, දවනේ පුේගලයකු විසින්, රජදේ 

සංවර්ධන  සැලුලමකට ඇතුලේ කළ යම් වාාපෘතියක්, 

දහෝ දපර වර්ෂදේ සිට ඉදිරියට දගනා එවැනි වියදමක 

යම් අඩු දනොකළ දශේෂයක්; 

 

(iii) රුපිය් මිලියන 5 කට දනොඅඩු පිරිවැයක් දරා චිත්රමපටයක් 

නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා දර ග ලබන වියදම (අවසන් 

කිරීදම්  දින සිට දින 90 ක් තුළ දරන ලද  යම් 

ප්ර්වර්ධනාේමක  වියදම්  ඇතුළුව නිෂ්පාදන පිරිවැය). 

 

(අ) 2007.04.01 දින දහෝ එදිනට පුලව, නුදේ 

2008.03.31 දිනට දපර       චිත්රමපටියක් 

නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා කරන ලද  වියදම්; 

(ආ) 2008.04. 01 දින දහෝ එදිනට පුලව 

චිත්රමපටයක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා    

       දරන ලද වියදම;  

 

(iv)   දේශීය ආදායම් පනදේ 20(2) (ඇ) වගන්තිදේ සඳහන් 

නව වාවසායක කරන ලද යම් ආදයෝජනයක්;    

 

(vi)  දේශීය ආදායම් පනදේ  21(2) වගන්තිදේ සඳහන් කර 

ඇති ප්ර්තිස්ථාපිත වාවසායකදී දරන ලද යම් වියදමක්;  



 ` 
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(vii) 2008.04.01 දින දහෝ එදිනට පුලව ආරම්භ කරන සිනමා 

රූපක චිත්රමපටයක් ප්ර්දර්ශනය කරන සිනමා 

දගොඩනැගි්ලක් දහෝ උපකරණ සැපයීම සඳහා සහ  

ඩිජිට් සජීවිකරණ තාක්ෂණය, ඩිජිට් ප්ර්දර්ශන ්රාම 

සහ දඩෝබි ශබ්ද පේධති වලින් සමන්විත වන බවට   

ශ්රී  ලංකා ජාතික චිත්රමපටි සංස්ථාව විසින් සහතික කරන 

ලදුව දරන ලද  රුපිය් මිලියන 25 දනොඉක්මවන 

වියදම්; 

 

(viii) 2008.04.01 දිනට දපර ආරම්භ කරන ලද  සිනමා රූපක 

චිත්රමපට ප්ර්දර්ශනය කිරීම   ආරම්භ කර ඇේතා වූ සහ  

2008 අදප්ර්ේ් 01 වන දිනට දපර ඩිජිට් තාක්ෂණය, 

ඩිජිට් ප්ර්දර්ශනය ්රාම සහ දඩෝබි ශබ්ද පේධති වලින් 

සමන්විත දනොවූ වුවද ශ්රී  ලංකාදේ ජාතික චිත්රමපට 

සංස්ථාව විසින් සහතික කරන ලද සිනමා ශාලාවක 

තේේවය ඉහළ තේේවයට නංවාලීදමහි ලා දරන ලද 

රු. මිලියන 10 ක් දනොඉක්මවන වියදම්. 
 

(ix) දේශීය ආදායම් පනදේ 13(zzz) වගන්තිදයහි සඳහන් අඩු 

ආදායම් පවුල  සඳහා නිවාස ඉදිකිරීදම් දී දරන ලද 

වියදම්; 

 

(ix)  16 ඇ වැනි වගන්තිය දහෝ  17 අ  වගන්තිය 

යටදේ (නව වාවසායක් දලස) නිදහස් කිරීම සඳහා 

ුලදුුලකම් ලබන සහ නිශච්ිත කටයුතුවල නිරත යම් 

වාවසායක් පුළු් කිරීදමහි  2011 අදප්ර්ේ් 01 දින දහෝ 

එදිනට පුලව සහ 2014 අදප්ර්ේ් 01 දිනට දපර ස්ථාවර 

වේකම්හි (රුපිය් මිලියන 50 දනොවැඩි) කරන ලද 

ආදයෝජනය.  දකදසේ දවතේ නිශ්චිත කටයුතු වල 
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නිරත යම් යම් තැනැේතකු විසින් කරන ලද යම් 

ආදයෝජනයක් සහ 2015.03.31 දිනට දපර දේශීය 

ආදායම් පනදේ 34(2) වගන්තිදේ අතුරු විධිවිධාන 

සපුරාලීමට යටේව උසස් තාක්ෂණික පිරියත, යන්ත්රම, 

උපකරණයන්හි එම ආදයෝජනය කරන ලද අවස්ථාවක 

දී එම දකොන්දේසිවලට, යටේව ුලදුුලකම් ලැීමදම් 

දගවීම අඩු කර ග ලැදබ්; 

 

(x) 16 ඈ වගන්තිය යටදේ නියම කරන ලද අදාල 

වටිනාකමට වඩා අඩු දනොවන දරදි,   ඹෟෂධ, කිරිපිටි 

දහෝ සිදමන්ති නිෂපාදනය කිරීදම් නිරත යම් 

වාවසායක  2012 අදප්ර්ේ් 01 වන දින දහෝ එදිනට 

පුලව වාාපාර කටයුතු ආරම්භ කරන ලද 

ආදයෝජනයක්,; සහ 

 

(xi)      දවනේ යම් බැංකුවක් දහෝ මූලා සමාගමක් අේපේ කර 

ගැනීම දහෝ ඒකාබේධ කිරීදම් ආකාරදයන් යම් 

බැංකුවක් දහෝ යම් මූලා සමාගමක් විසින්, 2011 අංක 

42 දරන මූලා වාපාර පනත යටදේ බලපත්රමලාී  ශ්රී  

ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුේ කරන ලදඋපදදස ්

මාලාවට අ ගව, එම පිරිවැය නිශ්චිතව හඳුනා ග ග ලබන 

විට, දරන ලද වියදම්.      

 

 

 

 

  

 

   5.3 ුලදුුලකම් ලබන දගවීම් සම්බන්ධදයන් අඩු කිරීම්වල ීමමා  

 

කරුණාකර සැලකි්ල දයොුද කරන්න:  වාර්තාදේ හිමිකම් 

පාන යම් ුලදුුලකම් ලේ දගවීමක් සම්බන්ධදයනක් ලිඛිත 

සාක්ෂි ඉදිරිපේ කිරීම අතාවශාදේ 
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වියදම්/ආදයෝජනය කළ සතා ුදද් ප්ර්මාණය දහෝ පහත 

දැක්දවන ීමමාව, යන දදදකන් කුමන දහෝ අඩු  ප්ර්මාණයට 

පමණක් ුලදුුලකම් ලබන දගවීම සඳහා දීමනාව ලබාගත හැක.   

 

5.3.1 වර්ෂය තුළ කරන ලද ුලදුුලකම් ලබන දීමනාව සඳහා 

ීමමාව (2017 අංක 24 දරණ පනදේ, 5 වන උපද්ඛනය) 

 

A. 5.1 (i) දේදදේ සඳහන් වන අයිතමයන්හි සියු  

ුලදුුලකම් ලබන දගවීම්වල ුදළු එකතුව 

සම්බන්ධදයන් අඩු කිරීම, බදු කළ හැකි ආදායදමන් 

1/5 කට ීමමාවීම දහෝ රු. 500, 000 යන දදදකන්  

වඩා අඩු ගණනට ීමමා දේ.  

 

B.  5.1. (ii), හා (iii) දේදදේ නිශ්චය  කර ඇති 

අයිතමයන්හි ුලදුුලකම් ලබන  දගවීම්වල අඩු කිරීම් 

සඳහා ීමමාවක් නැත. 

 

5.3.2  2006 අංක10 දරන පනත යටදේ ඉදිරියට දගන එන 

ලද ුලදුුලකම් ලබන දගවීම් වල ීමමා  

 

(i) 5.2 (i), (v) සහ (viii) අයිතමයන්හි සඳහන් ුලදුුලකම් ලබන 

දගවීම් වල අඩු කිරීම් සඳහා  ීමමාවක් නැත. 

 (ii) 5.2(ii) අයිතමදේ සඳහන් කර ඇති සියු  ුලදුුලකම් ලබන 

දගවීම් වල ුදළු එකතුව        සම්බන්ධදයන් අඩු කිරීම්, 

තක්දසේරුකළ හැකි ආදායදම් 1/5 කට ීමමාවීම දහෝ දරන ලද 

සතා වියදම, යන දදකින් කවර දහෝ අඩු අගයට ීමමා දේ. 

(iii) 5.2 (iii) අයිතමදයහි සඳහන් යම් ුලදුුලකම් ලබන දගවීමක් 

සම්බන්ධදයන් (චිත්රමපටයක පිරිවැය) අඩු කිරීම, 

                  (iii)(අ) - චිත්රමපටියක් සඳහා රු. මිලියන  25 බැගින් 
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   (iii)(ආ) - චිත්රමපටියක් සඳහා රු. මිලියන  35 

බැගින් ීමමා දේ. 

(iv)   5.2 (iv)  අයිතමදයහි සඳහන් ුලදුුලකම් ලබන  දගවීම් 

සම්බන්ධදයන් අඩු කිරීම රුපිය්     මිලියන 100 කට ීමමා වීම 

දහෝ දරන ලද සතා වියදම යන දදදකන් කවර දහෝ  අඩු අගය. 

  (v)   5.2 (vi) හි සඳහන් ුලදුුලකම් ලබන දගවීම් 

සම්බන්ධදයන් අඩු කිරීම රුපිය් මිලියන 25 කට ීමමාවීම දහෝ 

දරන ලද සතා වියදම යන දදකින් කවර දහෝ අඩු අගය.   

   (vi)  අයිතම 5.2 (vii) හි සඳහන් ුලදුුලකම් ලබන දගවීම් 

සම්බන්ධදයන් අඩු කිරීම රුපිය් මිලියන 10 කට ීමමා වීම 

දහෝ දරන ලද සතා වියදම යන දදදකන් කවර දහෝ අඩු       

අගය.  

    (vii)  අයිතම 5.2 (ix) හා (x) හි සඳහන් ුලදුුලකම් ලබන 

දගවීම් සම්බන්ධදයන් අඩු කිරීම, ුලදුුලකම් ලැීමදම් දගවීදමන් 

25 % කට ීමමා දේ.  

(viii)  අයිතම 5.2 (xi) හි සඳහන් ුලදුුලකම්ලේ දගවීම් 

සම්බන්ධදයන් අඩු කිරීම  තක්දසේරු කළ හැකි ආදායදම් 1/3 ට 

ීමමාවීම දහෝ රුපිය් මිලියන 300 යන යන දදකින් කවර දහෝ 

වැඩි අගය. 

 

එවැනි වියදම්වල ඉදිරියට දගන යන ලද අඩු දනොකළ දශේෂ පවතී 

නම්, 2006 අංක 10 දරන දේශීය ආදායම් පනත ප්ර්කාරව, ුලදුුලකම් 

ලබන දගවීම් සඳහා ීමමාවන් අදාළ කර ගැනීම අඛණ්ඩව සිදු කළ 

යුතුය. 

 

5.4  අඩු  දනොකළ ුලදුුලකම්ලේ දගවීම් ඉදිරියට දගනයාම. 

 

 

5.4.1 තක්දසේරු වර්ෂය තුලදී සිදු කළ ුලදුුලකම් ලබන දගවීම්:  
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 2018/2019   තක්දසේරු වර්ෂදේ සිදුකල  5.1 (i), 5.1 (ii), සහ 5.1 

(iii) දේදවල සඳහන් යම් ුලදුුලකම් ලබන දගවීම්, වලින් අදාල 

තක්දසේරු වර්ෂය තුල අඩු දනොකල දශේෂයක් දේ නම් ඉදිරි තක්දසේරු 

වර්ෂය සඳහා ඉදිරියට දගන දගොස් අඩු කිරීම සිදු කළ දනොහැක.  

 

5.4.2 2006 අංක 10 දරන දේශීය අදායම් පනත යටදේ ඉදිරියට 

දගනා ුලදුුලකම් ලබන දගවීම් 

 

 දේද  5.2 (i), (ii), (iii) (a) හා (b), (iv), (v), (vi), (vii), 

(viii) හා (xi)  හි සඳහන් ුලදුුලකම් ලබන දගවීම් වල අඩු 

දනොකල දශේෂයක් දේ නම් ඉදිරියට දගන යා හැකි අතර 

එම ුලදුුලකම් ලබන දගවීදමහි සම්පූර්ණ ුදදල දක්වා අඩු 

කළ හැකිය. 

  5.2 පරිච්දේදදේ දවනේ කිසිදු අයිතමයක් ඉදිරියට 

දගන යා දනොහැක. 

 

 

උපද්ඛන 03 හි  60.0 දකොටුදේ සම්පූර්ණ වටිනාකම ආදායම්  

වාර්තාදේ  60 වන දකොටුවට ඇතුළේ කළ යුතුය. 

 

6.  70 දකොටුව  - බදු අය කළ හැකි ආදායම 

 

      දේශීය ආදායම් පනදේ 3 වගන්තිය යටදේ තක්දසේරු වර්ෂයක් 

සඳහා යම් අස්ථිේවයක බදු අය කළ හැකි ආදායම ගණනය 

කිරීදම් දී දේශීය ආදායම් පනදේ පස්වන උපද්ඛනදේ සඳහන් 

ුලදුුලකම් ලබන දගවීම් වල එකතුව අඩු කළ යුතුය.    

 

     60 වන දකොටුදේ සඳහන් වටිනාකම  50 වන දකොටුදේ  සඳහන් 

වටිනාකමින් අඩුකර ප්ර්තිදලය 70 දකොටුදේ ඇතුලේ කරන්න.  
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එය සමාගම/අස්ථිේවදේ බදු කළ හැකි ආදායම දේ. එය ඍන 

අගයක් විය දනොහැකි අතර එවැනි අවස්ථාවක දී . “0” ඇතු් 

කිරීමට කාරුණිකව සැලකිලිවේ වන්න. 

 

7.   80 දකොටුව - බදු අයකළ හැකි ආදායම මත විදශේෂ අ ගප්ර්මාණ 

අ ගව බදු (4 වන උපද්ඛනය) 

 

2018 අදප්ර්ේ් 1 දින දහෝ ඉන්පුලව ආරම්භවන ඕනෑම තක්දසේරු 

වර්ෂයක් සඳහා අස්ථිේව සහ සමාගම් සඳහා පහත දැක්දවන 

අ ගප්ර්මාණ අදාල දේ.  

 

7.1 සමාගම් සඳහා අදාල වන විදශේෂ බදු අ ගප්ර්මාණ 

 

තක්දසේරු වර්ෂයක් සඳහා සමාගමක බදු අය කළ හැකි 

ආදායදමන් පහත දැක්දවන අ ගප්ර්මාණ වලින් බදු අය කළ 

හැකිය: — 

 

(අ) කුඩා හා මධා පරිමාණ වාාපාරයක් වන අවස්ථාවක දී   

– 14%; 

 

(ආ) මූලිකවම භාණ්ඩ හා දසේවා අපනයනය කිරීදම් 

වාාපාරයක් පවේවාදගන යන සමාගමක් වන අවස්ථාවක දී 

– 14%; 

 

(ඇ) මූලිකවම කෘෂිකාර්මික වාාපාරයක් පවේවාදගන යන 

සමාගමක් වන අවස්ථාවක දී         – 14%; 

 

(ඈ) ඔට්ටු ඇ්ලීම හා සූදු ක්රී්ඩාව, මේ පැන්, සහ/දහෝ 

දුම්දකොළ නිෂ්පාදන වලින් සංයුක්ත වන වාාපාරයක් ලබන 

ආදායමක් සහිත යම් සමාගමක් සම්බන්ධදයන් වන 
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අවස්ථාවක දි ( හුදදක් දවනේ වාාපාරයකට අ ගශාංගික 

වන ආදායම් දකොටස  හැර)   – 40%; 

 

(ඉ) මූලිකව අධාාපන දසේවා සපයන සමාගමක් වන 

අවස්ථාවකදී   – 14%; 

 

(ඊ)  මූලිකව සංචාරක ප්ර්වර්ධනය කිරීදමන් වාාපාරයක 

නියැලී සිටින සමාගමක් වන           අවස්ථාවකදී  - 14%; 

සහ 

 

(උ)  මූලිකව දතොරතුරු තාක්ෂණ දසේවා සැපයීම කර ග 

ලබන සමාගමක් වන අවස්ථාවකදී  –         14%. 

 

(ඌ) අංක 2064/53 දරන 2018 අදප්ර්ේ් 01 දිනැති ගැසට් 

නිදේදනය ප්ර්කාරව 1979 අංක 28 දරන දේශීය අදායම් 

පනත දහෝ 2000 අංක 38 දරන දේශීය ආදායම් පනත දහෝ 

2006 අංක 10  දරන දේශීය ආදායම් පනත යටදේ ආදායම 

සම්පූර්ණදයන් දහෝ ඉන් දකොටසක් ආදායම් බේදදන් 

නිදහස් කිරීමට දහෝ අඩු කළ අ ගප්ර්මාණවලට බදු අය 

කිරීමට දහෝ ආදායම් බදු බැඳියාව ආගණනය කිරීදම් 

පදනමට අදාළව ප්ර්තිපාදන සලසයි නම්, එම වාවසාදේ 

ලාභ ආගණනය කිරීදමන්පදනමට අදාළව තවදුරටේ, එම 

ගිවිුලම යටදේ දක්වා ඇති ආකාරයට ආදායම් බේදදන් 

නිදහස් කිරීම දහෝ එම ගිවිුලදම් පරිදි ආගණනය කරන ලද 

සහ එහි සඳහන් අ ගප්ර්මාණයට ආදායම් බේදට යටේ කිරීම 

සිදුකළ යුතුය. 

 

(එ) 2018 අදප්ර්ේ් 1 දිනැති,  අංක 2064/53 ගැසට් නිදේදනය 

අ ගව, 2006 අංක 10 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ 59D, 59I, 

59J, 59K, 59L, 59M වගන්ති වල විධිවිධාන යටදේ 
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තැනැේදතකුදේ ලාභ සහ  ආදායම සම්පූර්ණදයන් දහෝ යම් 

දකොටසක් සහනදායී අ ගප්ර්මාණ යටදේ බදු  දගවිමට හිමිකම 

ඇති විටක  එම විධිවිධානය යටදේ සලසා ඇති විදශේෂිත කාල 

ීමමාදවහි   2018 මාර්තු 31 දින වන විට   අවසන් දනොවූ 

දකොටසක් ඇේනම්, එම සහනය නියමිත කාලීමමාව දක්වා 

දිගටම රිායාේමක දේ.  

 

(ඒ) යම් කිසි බදු දගවන්නකු 2018.03.31 දක්වා ගිණුම් වර්ෂය 

දවනස්වීම දහේතුදවන් 2018.01.01 සිට 2018.03.31 දක්වා 

කාලපරිච්දේදය දක්වා ගැලපුම් කිරීම මත 02 C උපද්ඛනය මත 

ගැලපුම් කර ඇති අවස්ථාවකදී 2018.03.31 න් අවසන් මාස 3 ක 

කාලය සඳහා වන බදු අයවන ආදායම් සඳහා 2006 අංක 10 දරන 

දේශීය ආදායම් පනත යටදේ ඇති විදශේෂ අ ගපාත මත ආදායම් 

බේද ගණනය කර ග ලබන්දන් නම්, පහත පරිදි කටයුතු කළ යුතු 

දේ. 

 

(i)     2018/2019 තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා ුලදුුලකම් ලබන 

දගවීම් සඳහා අඩු කිරීමක් ඉ්ු ම් කර දනොමැති 

අවස්ථාවක දී 02 C උපද්ඛනදේ සඳහන් 2018.03.31 

දක්වා ගණනය කරන ලද තක්දසේරු වන ආදායම, බදු 

අයවන ආදායම දසේ සලකා 2006 අංක 10 දරන පනදේ 

විදශේෂ අ ගප්ර්මාණ  අ ගව දගවිය යුතු බේද ගණනය කල 

යුතුය. 

 

(ii)      2018/2019 තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා ුලදුුලකම් ලබන දගවීම් 

සඳහා අඩු කිරීමක් ඉ්ු ම් කර ඇති අවස්ථාවක දී, බදු අයවන 

ආදායදමන් 2018.01.01 සිට 2018.03.31 දක්වා 

කාලපරිච්දේදයට අදාල වන තක්දසේරු වන ආදායමට 

අ ගශාංගික වන දකොටසට පමනක් 2006 අංක 10 දරන දේශීය 

ආදායම් පනතට අ ගව විදශේෂ අ ගප්ර්මාණ අදාල කර ගත යුතුය. 
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7.2  භාර  සඳහා බදු අ ගප්ර්මාණ 

 

පනදේ 57 වන වගන්තිදේ  (1) උප වගන්තිය ප්ර්කාරව, 

තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා භාරයක බදු අයකළ හැකි ආදායම 

24% ක අ ගප්ර්මාණයක බේදට  යටේ විය යුතුය.    . 

 

7.3 පුණා ආයතන සඳහා   බදු අ ගප්ර්මාණ 

 

තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා පුණා ආයතන වල බදු අය කළ හැකි 

ආදායම මත 14%ක අ ගප්ර්මාණයකින්  බදු පැනවිය යුතුය. 

 

7.4 දසේවා නියුක්තයන්දේ භාර අරුදදල, අර්ථසාධක දහෝ විශ්රදාම 

වැටුප් අරුදදල සහ සමාපන       අරුදද් සඳහා  බදු අ ගප්ර්මාණ 

 

තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා දසේවා නියුක්තයන්දේ භාර අරුදදල, 

අ ගමත අර්ථසාධක දහෝ විශ්රදාම වැටුප් අරුදදල දහෝ අ ගමත 

සමාපන අරුදදලක් බදු අය කළ හැකි ආදායම සඳහා 14% ක 

අ ගප්ර්මාණයකින් බදු පැනවිය යුතුය. 

 

 

විදශේෂ අ ගප්ර්මාණ යටදේ බදු අය කළ හැකි බදු ආදායදම් දකොටස 

සහ එම බදු අය කළ හැකි ආදායදම් දකොටසට අදාල - විදශේෂ 

අ ගප්ර්මාණ 04 වන උපද්ඛනදේ අදාළ දකොටුව යටදේ  පැහැදිලිව 

සඳහන් කළ  කළ යුතු බව කාරුණිකව දන්ව ග ලැදබ්. 

 

04 වන උපද්ඛනදේ  80.0 වැනි දකොටුදේ ඇති වටිනාකම  

ආදායම් වාර්තාදේ 80 දකොටුවට ඇතුළේ කරන්න. 
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8. 90 වැනි දකොටුව -ආදයෝජන වේකම්  උපලබ්ධිවීම  මත වන 

ලැීමම් මත බේද   

 

2018 අදප්ර්ේ් 1 වැනිදා දහෝ ඉන් පුල ආරම්භවන යම් තක්දසේරු 

වර්ෂයක් සඳහා යම් සමාගමක දහෝ අසථ්ිේවයක් බදු අය කළ 

හැකි ආදායමට ඇතුළේ වූ ආදයෝජන වේකම්  උපලබ්ධි වීදමන්   

ඇතිවූ ලාභය මත 10% ක අ ගප්ර්මාණයකට බදු පැනවිය යුතුය. 

 

    බදු අය කළ හැකි බදු ආදායදම් එවැනි දකොටසකට අදාළ 

කරගේ 10% අ ගප්ර්මාණය  04 වන උපද්ඛනදේ අදාළ දකොටුව 

තුළ පැහැදිළිව දැක්විය යුතු බව කාරුණිකව දැ ගම් දද ග ලැදබ්. 

 

04 වන උපද්ඛනදේ 90.0 වැනි දකොටුදේ ඇති වටිනාකම 

ආදායම් වාර්තාදේ 90 වන දකොටුවට ඇතුළේ කරන්න.  

 

9.  100 වැනි දකොටුව - බදු අය කළ හැකි ඉතිරි ආදායම මත බේද   

 

 විදශේෂ බදු අ ගප්ර්මාණ යටදේ බදු අය කළ හැකි ආදායම 

සහ ආදයෝජන වේකම් උපලබ්ධිවීම මගින් වන ලාභ 

ඇතුළේ වන බදු අය කළ හැකි ආදායම  හැර, යම් 

සමාගමක/ අස්ථිේවයක තක්දසේරු වර්ෂයක් සඳහා වන 

බදු අය කළ හැකි ආදායම මත 28% ක අ ගප්ර්මාණදයන් 

බදු පැනවිය යුතුය. 

 

9.1 ඒකක භාර දහෝ අදනාොනා අරුදද් සඳහා අදාළ කළ හැකි 

බදු අ ගප්ර්මාණ 
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04 වන උපද්ඛනදේ 100.0 වැනි දකොටුදේ ඇති වටිනාකම ආදායම් 
වාර්තාදේ 100 වන දකොටුවට ඇතුළේ කරන්න.  

දේශීය ආදායම් පනදේ  59 වන වගන්තිය ප්ර්කාරව තක්දසේරු 

වර්ෂයට අදාළව ඒකක භාර හා අදනාොනා අරුදද් වල බදු අය 

කළ හැකි ආදායම සඳහා  28% ක අ ගප්ර්මාණයකින් බදු අය කළ 

යුේදේය. 

 

9.2 රාජා දනොවන සංවිධාන සඳහා බදු අ ගප්ර්මාණ. 

 

(අ) තක්දසේරු වර්ෂයක් සඳහා  රාජා දනොවන සංවිධානයක  

බදු අය කළ හැකි ආදායම සඳහා දේශීය ආදායම් පනදේ 68 

වන වගන්තිදේ  (2) වන උපදේදයට යටේව 28% ක 

අ ගපාතයකට බදු අය කළ යුේදේය. 

 

(ආ) 68 වන වගන්තිය යටදේ ප්ර්දානයක්, පරිතාාගයක් දහෝ 

දායක ුදද් දහෝ දවනේ යම් ආකාරයකින් යම් තක්දසේරු 

වර්ෂයක් තුළ ලබාගේ ුදද් ප්ර්මාණය මත රාජා දනොවන 

සංවිධානයක් විසින් දගවිය යුතු බදු අ ගප්ර්මාණය  28% ක් විය 

යුේදේය. 

 

 බදු අය කළ හැකි ආදායදමන් 28% ක අ ගප්ර්මාණයකට බදු 

අයවන ආදායම 04 වන උපද්ඛනදේ   අදාළ දකොටුව 

යටදේ  පැහැදිලිව දැක්විය යුතුය.   
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10. 110 වනි දකොටුව  - දප්ර්ේෂණ මත බදු   ( 5 වැනි උපද්ඛනය) 

දප්ර්ේෂණ මත බේද නිර්වාසික සමාගම් වලට පමණක් අදාළ දේ.  

වර්ෂය තුළ සිදු කරන ුදළු දප්ර්ේෂණ බේද සඳහා 14%  අ ගප්ර්මාණයක් 

අදාළ කර ගත යුතුය.  

 

“දප්ර්ේෂණය කරන ලද ලාභය” යන්දනන්  - ශ්රී  ලංකාදේ ආදයම් බේදට 

යටේ වන නිර්වාසික තැනැේතකුදේ ලාභ සහ ආදායම් වලින් 

විදේශයකට දප්ර්ේෂණය කරන ලද දහෝ විදේශයක රඳවාගේ ුදද් 

ප්ර්මාණ සහ එම නිර්වාසික තැනැේතාට වාසික සමාගමකින් දගවන 

ලද ලාභාංශ හැර, ශ්රී  ලංකාදේ ආදායම් බේදට යටේ වන 

වාාපාරයකින් ශ්රී  ලංකාව තුළ කර දගන යාදමන් ශ්රී  ලංකාවට 

බැහැරින් එම නිර්වාසික තැනැේතාට දහෝ නිර්වාසික තැනැේතා 

දව ගදවන් ලැබුණු යම් ුදදලක් අදහස් දේ. 

 

 

 

 

 

11. 120 වන දකොටුව - අවසාන රඳවාගැනීදම් දගවීම් ලැීමම මත බේද 

(උපද්ඛනය 06) 

 

         අවසාන රඳවාගැනීදම් බේදට යටේවන ලැීමම් හා ලාභ 06 වන 

උපද්ඛනදේ 120 .A.1 වන දකොටුදේ ප්ර්කාශ කළ යුතුය.  දේශීය 

ආදායම් පනදේ 88  වගන්තිදේ සඳහන් කර ඇති පරිදි සමාගමකට/ 

අස්ථිේවයකට අදාලවන අවසන් රඳවාගැනීදම් බේදට, පහත 

සඳහන් දගවීම් ඇතුලේ දේ. 

 වාසික සමාගමක් විසින් වාසික තැනැේදතකුට දගව ග ලබන 

ලාභාංශ; 

 ඔට්ටු ඇ්ලීම දහෝ සූදු වලින් සමන්විත වාාපාරයක් 

පවේවාදගන යාදම් දී ලද ුදද් ප්ර්මාණ හැර, දලොතරැයි, 

 05 වන උපද්ඛනදේ   110.0  වැනි දකොටුදේ ඇති වටිනාකම ආදායම් 
වාර්තාදේ 110  වන දකොටුවට ඇතුළේ කරන්න.  
 



 ` 
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තාාග,ඔට්ටු ඇ්ලීම් දහෝ සූදු වලින් දි ගම් දලස වාසික 

තැනැේදතකුට දගවන ලද ුදද් ප්ර්මාණය; 

 රඳවා ගැනීදම් බේදට යටේ වන නිර්වාසික පුේගලයකුට කරන 

දගවීම් (ශ්රී  ලංකාදේ ස්ථිර ආයතනයක් හරහා  උපයන ලද දගවීම් 

හැර); 

 

         රඳවා ගැනීදම් අ ගදයෝජිතයා විසින් ර.ගැ.බ. අඩු දනොකදළේ නම් 

ලබන්නා (රඳවාගැනීදම් බේදට යටේ වන්නා) එම දගවීමට අදාලව 

බදු දගවීමට යටේ වන අතර එම ලැීමම් සහ ලාභ (දගවීම්) මත 

රඳවාගැනීදම් බදු අ ගප්ර්මාණය මත බදු පැනවිය යුතු බව කාරුණිකව 

සලකන්න. 

 

         එමනිසා රඳවා ගැනීදම් අ ගදයෝජිත විසින් අවසාන රඳවා ගැනීදම් 

බේද අඩු දනොකළ දගවීම් ලැීමම් 120.A.3 දකොටුදේ ඇතුලේ කළ 

යුතු අතර අවසාන රඳවා ගැනීදම් බේදට යටේ දගවීම් ලැීමම් මත  

බදු වගකීම  120.A දකොටුදේ ඇතුළේ කළ යුතුය. 

 

06 වන උපද්ඛනදේ 120.A දකොටුදේ ඇති වටිනාකම ආදායම් 

වාර්තාදේ 120 වැනි දකොටුදේ ඇතුලේ කරන්න 

 

12. 130 දකොටුව -දගවිය යුතු ුදළු බදු  

     

 80, 90, 100, 110 සහ 120 දකොටුවල ුදළු එකතුව ආදායම් 

වාර්තාදේ 130 වන දකොටුදේ දගවිය යුතු ුදළු ආදායම් බේද දලස 

ඇතුළේ කළ යුතුය.   
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13.  140 දකොටුව -ුදළු බදු බැර (උපද්ඛනය 07) 

 

07 වන උපද්ඛනදේ ඇති එක් එක් දකොටුවට අදාල පැහැදිලි කිරීම් 

එම පිළිදවල අ ගව පහත දක්වා ඇත.   ආපුල දනොදගවන බදු බැර සහ 

ආපුල දගවන බදු බැර දලස බදු බැර දකොටස් දදකකට දබදේ. 

 

13.1 පහත දැක්දවන බදු බැර ආපුල දනොදගවන බදු බැර දේ. 

 

 13.1.1   140.1 දකොටුව – විදේශ බදු බැර 

 

විදේශ රටක දී දගවූ බදු සඳහා ඉඩ දිය හැකි යම්බදු  බැරක්  140.01 

දකොටුදවන් ඉ්ු ම් කළ හැක.  දමදසේ  ඉ්ු ම් කිරීම සඳහා  

සහතිකයක් ඉදිරිපේ කළ යුතු අතර විදේශ බදු බැර සම්බන්ධදයන් 

වන ලාභ සහ ආදායම්වල දකොටසකට පමනක් අදාල වන පරිදි එම 

විදේශ බදු බැර ීමමා විය යුතුය.   

 

 

13.1.2   140.2 දකොටුව - දවනේ සහන  

 

අඩු කළ හැකි නුදේ ආදායම් වාර්තාදේ දහෝ උපද්ඛනයන්හි 

දවනේ අවස්ථාවන්හි හිමිකම් දනොකියන ලද බදු බැර දහෝ සහන  

දමම දකොටුදේ ඇතුළේ කළ යුතුය.  කරුණාකර එම හිමිකම් පිළිබඳ 

සම්පූර්ණ විස්තර දවනම පත්රමයකින් ලබා දදන්න.   

 

13.1.3   140.3 දකොටුව - අඩු කළ හැකි ආර්ථික දසේවා ගාස්තු 

 

07A උපද්ඛනදේ 140.3.6 දකොටුදේ ඇතුළේ කර ඇති 

වටිනාකම අඩු කළ හැකි ආර්ථික දසේවා ගාස්තු දලස දමම 

දකොටුදේ ඇතුළේ කරන්න. 
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13.1.4   140.4 දකොටුව - අඩු කළ හැකි මතිමාත්රම බදු බැර (NTC)    

 

2018 අදප්ර්ේ් 1 දින දහෝ ඊට පුල මතිමාත්රම බදු බැර 

2018/2019 තක්දසේරු වර්ෂදේ බදු බැර දලස හිමිකම් කිව 

දනොහැක. දකදසේදවතේ, 2018 අදප්ර්ේ් 1 දිනැති අංක 

2064/53 දරන ගැසට් නිදේදනදේ සඳහන් අඩු කිරීමක් සඳහා 

ුලදුුලකම් ලේ ඉදිරියට දගනා මතිමාත්රම බදු බැර දශේෂයක් සහ 

2018 ජනවාරි 1 සිට 2018 මාර්තු 31 දක්වා ලබා ගත හැකි 

මතිමාත්රම බදු බැර තක්දසේරු වර්ෂය තුළ හිමිකම් කිව හැකි 

අතර උපද්ඛනදේ ඇතුළේ කළ යුතුය.  

 

තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා මතිමාත්රම බදු බැර වටිනාකදම් ඉදිරියට 

දගන ආ දශේෂදයහි අඩු කළ හැකි වටිනාකම   07 C  

උපද්ඛනදේ  A  දකොටුදේ  ඇතුළේ කළ යුතු අතර 2018 

ජනවාරි 1 දින සිට 2018 මාර්තු 31 අතර කාලදේ සිදුවන 

ේවිතීයික දවළඳපළ ගණුදද ග වලින් ලැදබන දපොලී මත 

ඇතිවන මතිමාත්රම බදු බැර ප්ර්මාණය 7 C උපද්ඛනදේ B 

දකොටුවට ඇතුළේ කරන්න.   

 

 2018/2019 තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා වූ බදු බැර වටිනාකම 

දලස අඩු කළ හැකි ප්ර්මාණය 7C  උපද්ඛනදේ C දකොටුදේ 

ඇතුළේ කළ යුතු අතර ඉදිරියට දගන යන දශේෂයක් තිදබ් 

එය D දකොටුදේ ඇතුළේ කළ යුතුය.  

 

අංක 2064/53, දරණ ගැසට් නිදේදනදේ සපයා ඇති පරිදි 

ඉදිරියට දගන එන ලද මතිමාත්රම  බදු බැර 2018/2019 

තක්දසේරු වර්ෂදේ සිට ආරම්භ වන අ ග්රාමික වසර 3 ක් තුළ 

ඉදිරියට දගන දගොස් දගවිය යුතු ආදායම් බදු දශේෂයක් දේ 

නම් හිලේ කිරීම සිදු කළ හැක. 
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13.2 පහත සඳහන් බදු බැර ආපුල දගව ග ලබන බදු බැර දේ. 

 

13.2.1    140.10 දකොටුව  - දගවන ලද දප්ර්ේෂණ බේද 

 

05 වන උපද්ඛනදේ 110.4 දකොටුදේ සඳහන් දගවන ලද 

දප්ර්ේෂණ බදු ුදළු ප්ර්මාණය 07 වන උපද්ඛනදේ 140.10 

දකොටුවට ඇතුළේ කරන්න. 

 

13.2.2  40.11 දකොටුව  – ආදයෝජන වේකම් උපලබ්ධි වීම් මත 

දගවන ලද බදු 

  

2018/2019 තක්දසේරු වර්ෂය තුළ ආදයෝජන වේකම් 

උපලබ්ධිවීම් මත වන ලාභ සඳහා දගවන ලද බදු  140.11 

දකොටුදේ ඇතුළේ කරන්න.  

 

13.2.3    140.12 දකොටුව -   රඳවා ගැනීදම් බදු අඩුකිරීම්  

 

ආදයෝජන ප්ර්තිලාභ මත සහ දසේවා ගාස්තු සහ  දකොන්ත්රමාේ දගවීම් 

මත දගවු  රඳවාගැනීදම් බදු වන නුදේ අවසාන  රඳවා ගැනීදම් බදු 

දනොවන, රඳවාගැනීදම් බදු වලින් තක්දසේරු වර්ෂය තුල අඩු කළ 

හැකි රඳවාගැනීදම් බදු දලස  07B උපද්ඛනදේ  F- 2 දකොටුදේ 

දක්වා ඇති වටිනාකම 07 උපද්ඛනදේ 140.12  දකොටුවට  ඇතුළේ 

කරන්න.  රඳවාගැනීදම් බදු බැර සවිස්තරාේමකව දවන දවනම 07 

B  උපද්ඛනදේ ඇතුළේ කළ යුතුය.  අයිතම සංඛාාව 20 ට වඩා 

වැඩි නම් සතාාපනය කරන ලද ර.ගැ.බ. උපද්ඛන CSV Format 

මගින් ඊ - දසේවාව හරහා උඩුගත කිරීම අනිවාර්යය වන අතර, එදසේ 

දනොදේ නම් දෘඩ පිටපේ දලස උපද්ඛන භාර දිය හැකිය. 
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13.2.4   140.13 දකොටුව - ස්වයං -තක්දසේරු බදු දගවීම්  

(ඇස්තදම්න්තුගත ආදායම් බදු ප්ර්කාශය මත දගවූ බදු) 

 

තක්දසේරු වර්ෂය ( 2018/2019)  ඇස්තදම්න්තුගත ආදායම් බදු 

ප්ර්කාශය යටදේ ත්රෛත්රමමාසික වාරික දලස දගවූ ුදළු ආදායම් බදු 

ප්ර්මාණය සහ රඳවාගැනීදම් අ ගදයෝජිතයා විසින් රඳවාගැනීදම් බදු 

අඩු දනොකිරීම මත අවසාන රඳවාගැනීදම් බේදට යටේ දගවීම් ලැීමම 

මත දගවූ බදු වල එකතුව 140.13 දකොටුදේ ඇතුළේ කරන්න. 

 

 

 140. A දකොටුදේ සදහන් වන ුදළු ආපුල දනොදගවන බදු බැර සහ 

140.B දකොටුදේ සඳහන් වන ුදළු ආපුල දගවන බදු බැර එකතුව  07 

වන උපද්ඛනදේ 140.0 දකොටුදේ ඇතුළේ කරන්න.  

 

 

07 උපද්ඛනදේ  140.0 දකොටුදේ ඇති වටිනාකම ආදායම් 

වාර්තාදේ 140 දකොටුදේ ඇතුළේ කරන්න. 

 

13.2.5   140.C දකොටුව පුලගිය වර්ෂදයන් ආපුල දගවිය යුතු ුදළු 

ආදායම් බේද 

 

පුලගිය වර්ෂවල පවතින ආදායම් බදු ආපුල දගවීම් වල සම්ුදච්චිත 

ප්ර්මාණය දමම දකොටුදේ ඇතුළේ කරන්න.   [දමම අගය අදනකුේ 

සහන යටදේ ප්ර්කාශ දනොකරන්න. (140.2)].   

 

 

14   150 දකොටුව දහෝ   160 දකොටුව - දගවිය යුතු ඉතිරි බදු 

වටිනාකම  දහෝ   ආපුල දගවීම් වටිනාකම ගණනය කිරීම 
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 130 දකොටුදේ වටිනාකම 140 දකොටුදේ වටිනාකමට  වඩා වැඩි 

දේනම් එකී වටිනාකම් දදක අතර දවනස දගවිය යුතු ඉතිරි බදු 

වටිනාකම දලස 150 දකොටුදේ ඇතුළේ කරන්න.   140 දකොටුදේ 

වටිනාකම 130 දකොටුදේ වටිනාකමට වඩා වැඩි නම් එකී වටිනාකම 

දදක අතර දවනස හිමිකම් කියන ලද ආපුල දගවීම් දලස 160 

දකොටුදේ ඇතුළේ කරන්න. 

 

  B දකොටස:  ගණනය කිරීම සහ මූලා දතොරතුරු  
 
දේශීය ආදායම්  පනදේ 126(2) වගන්තිය ප්ර්කාරව වාර්තාව සමග 

දගො ග කිරීම අවශා දතොරතුරු දේශීය ආදායම් දකොමසාරිස ්

ජනරා්තුමා නිශ්චය කර ග ඇත.  එම නිසා පහත දතොරතුරු ආදායම් 

වාර්තාව සමග සැපයිය යුතුය.   

 

1.  8 වන උපද්ඛනය:  ආගණන පත්රි කා 

 

වාාපාර, ආදයෝජන හා දවනේ ආදායම් ුදලාශ්රද මගින් වන    

ගලපන ලද ලැීමම් සහ ලාභ දමම උපද්ඛනයට අ ගව 

ගණනය කළ යුතුය.  දේශීය ආදායම් පනදේ 6 සිට 8 වන  

වගන්තින් වල   ඇතුළේ   ලැීමම් හා ලාභ උපයන ලද  

ප්ර්මාණයක් දලස ඇතුලේ කළ යුතු අතර නිදහස් කළ 

ප්ර්මාණය හා එක් එක් මූලාශ්රද වලින් ලැබුන අවසාන රඳවා 

ගැනීදම් බේදට යටේ දගවීම් අඩු කිරීදමන් පුලව එක් එක් 

මූලාශ්රදවලින් ඉපයු  ශුේධ ප්ර්මාණය ගණනය කළ යුතුය. 

 

 ඉන්පුල 2017 අංක  24  දරන දේශීය ආදායම් පනදේ 

විධිවිධාන වලට අ ගව අඩු කිරීදම් රීති අදාළ කළ යුතු අතර 

එක් එක් මූලාශ්රදයන්දගන් තක්දසේරු කළ හැකි ආදායම 

ගණනය කළ යුතුය.    
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දදවන උපද්ඛනයට අ ගව හිමිකම් කියන ලද ආදයෝජන දිරිදිමනා 

මත ඇතිවූ අලාභ දවන්ව හඳුනා ගත යුතු අතර  තක්දසේරු වර්ෂය තුළ   

ආදයෝජන දිරිදිමනා අඩු කිරීමට දපර වාාපාරවල තක්දසේරු කළ 

හැකි ආදායම   08 වන උපද්ඛනදේ 2700 වන දකොටුදේ ප්ර්කාශ 

කළ යුතුය.  එම නිසා ආදයෝජන දිරිදීමනා අඩු කිරීදමන් පුලව 

වාාපාරයකින් තක්දසේරු කළ හැකි   ආදායමක් දලස ප්ර්කාශ කිරීමට 

යම් ආදායමක් තිදබ්නම් 2999 දකොටුදේ අතුළේ කළ යුතුය.  

 

2.  උපද්ඛනය 9 A : මූලා දතොරතුරු 

 

දමම උපද්ඛනදේ  2018/2019 තක්දසේරු වර්ෂදේ විගණනය 

කරන ලද මූලා ප්ර්කාශනදේ දළ ලාභය සවිස්තරාේමක ආදායම හා 

අදනක් සවිස්තරාේමක ආදායම් පිළිබඳව දතොරතුරු ඇතුළේ 

කරන්න. 

 

3.   උපද්ඛනය 9B : පැවරුම් මිල විස්තර 

 

ආශ්රි4ත වාාපාර සමග කරන ලද ග ගදද ග වල දතොරතුරු ඔබ 

සතුව ඇේනම් එවැනි ග ගදද ගවල විස්තර දේශීය ආදායම් 

පනදේ විධිවිධාන  හා 2018.12.31 දිනැති අංක  2104/4 දරන 

අතිවිදශේෂ ගැසට් නිදේදනයට අ ගව දමම උපද්ඛනදේ 

ඇතුළේ කළ යුතුය.   
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02 දකොටස 
ප්ර්කාශ කිරීම 

 
  A දකොටස 
 
දේශීය ආදායම් පනදේ  126(5) වගන්තිය ප්ර්කාරව ආදායම් වාර්තාව 

දහෝ ඉන් දකොටසක් අ ගමත ගණකාධිකාරිවරදයකු (බදු 

දගවන්නාදේ පූර්ණකාලීන දසේවකදයකු දනොවන) ඇතුළු දවනේ 

යම් තැනැේදතකු විසින් සකසා  ඇේනම් එම අදනක් පුේගලයා ද 

වාර්තාදේ අේසන් කළ යුතුය.  එදහයින් වාර්තාව සහ උපද්ඛන 

සැකසූ අ ගමත  ගණකාධිකාරීවරයා දහෝ දවනේ යම් බලයලේ 

පුේගලදයකු ආදායම් වාර්තාදේ 02 දකොටදසේ A කාණ්ඩය භාවිතා 

කරමින් අේසන් කිරීම (නියමිත දිනය සඳහන් කර) අවශා දේ. 

 

 B දකොටස   
 
දේශීය අදායම් පනදේ 126(4) වගන්තියට අ ගව බදු දගවන්නා දහෝ 

බදු දගවන්නාදේ නියමිත බලයලේ නිදයෝජිතයා එහි නිරවදාතාව හා 

සම්පූර්ණේවය සහතික කර අේසන් කළ යුේදේය.   එම නිසා 

කළමනාකාර අධාක්ෂ/අධාක්ෂ/ද්කම්/සමාගදම් ප්ර්ධාන නිලධාරී 

ආදායම් වාර්තාදේ 2 වන වගන්තිදේ B කාණ්ඩදේ ඔහුදේ/ඇයදේ 

නම සහ තනතුර සඳහන් කර දිනය දයොදා අේසන් කළ යුතුය.   

 

ඔබට යම් සහායක් දහෝ පැහැදිලි කිරීමක් අවශා නම් 1944 දුකරථන 

අංකය මගින් දේශීය අදායම් දදපාර්තදම්න්තුදේ ඇමතුම් 

මධාස්ථානය අමතන්න. 

 

දමම උපදදස් මාලාදේ ඉංග්රී්සි දහෝ දදමළ පරිවර්ථනයන් දේශීය 

අදායම් දදපාර්තදම්න්තු දවබ් අඩවිය   www.ird.gov.lk  මගින් 

බාගත හැකි බව කාරුණිකව සලකන්න. 

http://www.ird.gov.lk/
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