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ආදායම් වාර්තාව සම්ූර්ණ කිරීමට දපර, ඔබ විසින් දමම උපදදස් මාලාව 

කියවන්න. වැඩිදුර විස්තර දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්ු (IRD) දවබ් 

අඩවිය - www.ird.gov.lk හරහා ලබාගත හැකිය. 

 

1. හැඳින්වවීම 

2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ 93(1) වගන්ිය ප්රකාරව, 

සෑම තැනැේදතක්ම සෑම තක්දස්රු වර්ෂයක්ම අවසාන වීදමන් 

පසුව මාස අටකට දනාවැඩි කාලයක් ුළ එම තක්දස්රු වර්ෂය 

සඳහා ආදායම් වාර්තාවක් දකාමසාරිස් ජනරාල්වරයා දවත දගානු 

කළ යුුය. ඒ අනුව, 2022 මාර්ු 31 දිදනන් අවසන් වන තක්දස්රු 

වර්ෂය (2021/2022) සඳහා ආදායම් වාර්තාව 2022දනාවැම්බර් 30 දින 

දහෝ එදිනට දපර දගානු කළ යුුය. 

දේශීය ආදායම් පනදේ, 126(2) වන වගන්ිදේ විධිවිධාන පරිදි, 

දකාමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් වාර්තාව සඳහා ආකෘිය, වාර්තාව 

මගින් ඉදිරිපේ කළ යුු දතාරුරු සහ ිදබ් නම්, වාර්තාව සමග 

දගානු කළ යුු ඇමුණුම්, සහ දගානු කළ යුු ආකාරය නිශ්චිතව 

දක්වනු ලැබිය හැකිය. 

ඒ අනුව, අංක Asmt CIT 002A ආකෘිය සහ අංක Asmt – CIT- 002B 

ආකෘිදයන් දැක්දවන උපදල්ඛන ඇුළුව අංක Asmt CIT 001 

ආකෘිය,  හවුල් වයාපාර හැර යම් අස්ිේවයක් සඳහා දකාමසාරිස් 

ජනරාල්වරයා විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇි ආදායම් වාර්තාව 

(සංස්ථාපිත ආදායම් වාර්තාව ) දේ.  එබැවින්, 2 වන පරිච්දේදය 

යටදේ සඳහන් කර ඇි අස්ිේව, 2021/2022 තක්දස්රු වර්ෂය 

සඳහා ඉහින් සඳහන් කළ ආකෘි පත්රවල ආදායම් වාර්තාව 

සැපයීදම්දී දේශීය ආදායම් පනදේ විධිවිධාන සමග අනුගත විය 

යුුය. 

2. සංස්ථාපිත ආදායම්  වාර්තාව ලබාදිය යුතු අස්ිත්ව 

(a) වාසික දහෝ නිර්වාසික සීමිත වගකීම් සහිත සමාගම් 

(b) වාසික දහෝ නිර්වාසික භාර 

(c) පුණය ආයතන 

(d) ඒකක භාර දහෝ අදනයෝනය අරමුදල් 
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(e) රාජය දනාවන සංවිධාන 

(f) රාජය සංස්ථා 

(g) සමාජශාලා, සමිි දහෝ සංගම් 

(h) ඕනෑම රජදේ ආයතනයක් 

(i) දස්වා නියුක්ිකයන්දේ භාර අරමුදල, අර්ථසාධක දහෝ විශ්රාම 

වැටුප් අරමුදල, සමාපන අරමුදල දහෝ පාරිදතෝෂික අරමුදල 

(j) හවුල් වයාපාර හැර දවනේ ඕනෑම අස්ිේවයක් 

3. ද ානු කිරීදම් ක්රමය 

 

2021 අංක 10 දරන දේශීය ආදායම් (සංදශෝධිත) පනින් 

සංදශෝධනය කර ඇි පරිදි දේශීය ආදායම් පනදේ 113 (1අ) 

වගන්ිය ප්රකාරව, 2021 අදේල් 01 වන දා සිට ක්රියාේමක වන පරිදි 

බදු වාර්තා (වාර්තා ඉදලක්දරානිකව දගානු කිරීම) ඊ-දගානු කිරීම 

(e-filing), 

(අ) ශ්රී ලංකාදේ සංස්ථාගත කර ඇි සමාගම් (සියමම 

වාසික සීමිත වගකීම් සහිත සමාගම්); 

(ආ) ශ්රී ලංකාදවන් පිටත සංස්ථාගත කර ඇි සමාගම් 

(සියමම නිර්වාසික සීමිත වගකිම් සහිත  සමාගම්); 

සහ 

(ඇ) රාජය සංස්ථා සඳහා අනිවාර්ය දේ.  

එබැවින්, එම අස්ිේව දමම තක්දස්රු වර්ෂය සඳහා හා ඉන් 

පසුව මුද්රිත නිශ්චිත ආකෘි පත්ර භාවිතා කරමින් ිඛිතතව 

ඔවුන්දේ ආදායම් වාර්තා සැපයීමට හිමිකම් දනාලබයි. 

තවද, දේශීය ආදායම් පනදේ 113(4) වගන්ිදේ විධිවිධාන 

පරිදි, අදනකුේ තැනැේතන් විසින් දපර තක්දස්රු වර්ෂය 

(2020/2021) සඳහා ඔවුන්දේ ආදායම් වාර්තා(ඊ-දගානු කිරීම 

හරහා) දැනටමේ දගානු කර ඇේනම්, එම තැනැේතන්ද ඊ-

දගානු කිරීම හරහා ඔවුන්දේ ආදායම් වාර්තා දගානු කළ 

යුුය. 

ඊ-දගානු කිරීම සඳහා දේශීය ආදායම් දවබ් අඩවිය හරහා 

පහසුකම් සකස් කර ඇත. කරුණාකර වැඩිදුර දතාරුරු 

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



  
 
 

3 
සංස්ථාපිත ආදායම් වාර්තාවට උපදදස් මාලාව - තක්දස්රු වර්ෂය 2021/2022 

  

 

සඳහා දේශීය ආදායම් දවබ් අඩවිදේ (www.ird.gov.lk) ඇි 

කඩිනම් උපදදස් බලන්න. 

ඉහින් සඳහන් කරන ලද ඊ-වාර්තා සැපයීමට යටේ වන 

අස්ිේව හැර අදනකුේ අස්ිේව තම ආදායම් වාර්තා 

දකාමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් නිකුේ කරන ලද මුද්රිත 

ආකෘි පත්රවල ිඛිතතව දහෝ ඊ-දගානු කිරීම හරහා දගානු 

කළ යුුය. එවැනි බදු දගවන්නන්ද ආදායම් වාර්තා මාර්ගගත 

ක්රමය භාවිතා කරමින් ඊ-දගානු කිරීමට උනන්දු විය යුුය. 

4. සංස්ථාපිත ආදායම් වාර්තාවල අනුමත  ආකෘති පත්ර 

අනුමත කළ ආකෘි පත්ර පහත පරිදි සකස් කර ඇත. 

(අ) ආදායම් වාර්තාව - අ දකාටස 

(i) දකාටස - 01: ලැබීම් හා ලාභ ප්රකාශය 

(ii) දකාටස - 02: ප්රකාශනය 

(iii) ආදායම් වාර්තාව සඳහා උපදල්ඛන 

(ආ) මූලය දතාරුරු - ආ දකාටස  

(i) උපදල්ඛනය - 08: ගණනය කිරීදම් පත්රිකා 

(ii) උපදල්ඛනය - 09: මූලය දතාරුරු 

 

වාර්තාදේ අ දකාටස උපදල්ඛන එදකාළහකින් එනම් උපදල්ඛන 1, 2, 

2ආ, 3, 4, 5, 6 (6අ+6ආ), 7, 7අ, 7ආ විඛන් සමන්විත දේ. එම සියමම 

උපදල්ඛන භාරදීම අනිවාර්ය දේ. අනිවාර්ය උපදල්ඛන, දේශීය 

ආදායම් දකාමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් නිශ්චිතව දක්වන ලද 

ආදායම් වාර්තාදේ අනුමත කළ ආකෘි පත්රවල අඛ්ඩ දකාටසකි. 

එදස් වුවද, උපදල්ඛන 1, 2ආ, 3, 5, 6 (6අ+6ආ), 7අ, හා 7ආ  ආදායම් 

වාර්තා දගානු කිරීදම්දී අදාළ දනාදේ නම්, එම උපදල්ඛන ඔබ විසින් 

භාරදීමට අවශය දනාදේ. එවැනි අවස්ථාවකදී, කරුණාකර 

උපදල්ඛනවල පළමු පිටුදේ (ආදායම් වාර්තාදේ අ දකාටදසහි) දී ඇි 

වගුදේ උපදල්ඛනදේ අදාලේවය “(X)” දලස ලකුණු කරන්න. එම 

වගුදේ “(X)” දලස ලකුණු දකාට, එය එම ආදායම් වාර්තාව සමග 

භාරදදන ලද තැනැේතා, එම අනිවාර්ය උපදල්ඛන භාරදුන් 
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තැනැේතකු දලස සලකනු ලැදබ්. එදස් වුවද, ඉහත සඳහන් කළ වගුව 

සමග උපදල්ඛන 2, 4 හා 7 භාරදීම අනිවාර්ය දේ. 

දේශීය ආදායම් පනදේ විධිවිධානවලට අනුකූලව ගිණුම් ලාභය 

ගලපමින් සකස් කරන ලද ඔබදේ බදු ආගණනය කිරීම ඔබ විසින් 

අමුණා ඇේනම්, දමම තක්දස්රු වර්ෂය සඳහා උපදල්ඛන 8 භාරදීම 

අනිවාර්ය දනාදේ. එදස් වුවද, මූලය දතාරුරුවල උපදල්ඛන 

සම්ූර්ණ කර වාර්තා ආකෘි පත්රවලට අමුණන දලස ඔබට උපදදස් 

දදනු ලැදබ්. 

යම් අවස්ථාවකදී, ආදායම් වාර්තාදේ යම් දකාටුවකට වටිනාකම 

පිරවීමට දවනේ උපදල්ඛන සමග සම්බන්ධ වී ඇි විට, අදාළ 

උපදල්ඛන පිරවිය යුු අතර වාර්තාව සමග සැපයිය යුුය. 

5. වාර්තාදේ අ දකාටදසහි 02(1) වන දකාටස 

2021 අංක 10 දරන දේශීය ආදායම් (සංදශෝධිත) පනින් 

සංදශෝධනය කර ඇි පරිදි, දේශීය ආදායම් පනදතහි 126(5) වන 

වගන්ිය ප්රකාරව, , අනුමත කළ ගණකාධිකාරීවරයකුද ඇුළු,  යම් 

තැනැේතකු විසින් දගවීමක් සඳහා වාර්තාව දහෝ වාර්තාදේ 

දකාටසක් සකස්කර ඇි අවස්ථාවකදී එම තැනැේතා, එම වාර්තාව 

සකස් කිරීදම්දී ඔහු සම්බන්ධ වූ  ප්රමාණය, පරික්ෂා කරන ලද දල්ඛන 

සහ පදනම් කරගේ දතාරුරු දක්වමින් දවනම සහික කළ යුුය.   

ඒ අනුව, ඔබ විසින් අදාළ දකාටුදවහි “” ලකුණ දයදීම අවශය දේ. 

ඔබ “ඔේ” යන්න සඳහන් කළ දකාටුදවහි “” යන්න දයාදා ිදබ් නම්, 

2 වන දකාටදසහි 1 වන අයිතමය යටදේ එම තැනැේතාදේ විස්තර 

පිරවීමට අවශය වන අතර ඔබදේ වාර්තාව දහෝ වාර්තාදේ 

දකාටසක් සකස් කළ එම තැනැේතා විසින් නිකුේ කරන ලද සහික 

අමුණන්න. ඔබදේ වාර්තාව දහෝ වාර්තාදේ දකාටසක් සකස් කිරීමට 

එක් තැනැේතකුට වඩා සම්බන්ධ වී ඇි අවස්ථාවකදී, කරුණාකර 2 

වන දකාටදස් 1 වන අයිතමය යටදේ අවශය කරන විස්තර ඇුළේ 

කිරීමට දවනම පත්රිකාවක් භාවිතාකළ යුු අතර, සියමම සහික 

එම පත්රිකාව සමග ආදායම් වාර්තාවට අමුණන්න. එම සහික 

කිරීම්, ඔබදේ වාර්තාදේ අතයාවශය අංගයක් දලස සලකනු ලැබිය 

යුුය. 
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6. බදු ද වන්වනාදේ ප්රකානනය 

දේශීය ආදායම් පනදේ 126(4) වන වගන්ිය ප්රකාරව, බදු දගවන්නා 

දහෝ බදු දගවන්නාදේ නිසි බලය ලද අනුදයෝජිතයා, බදු වාර්තාව 

එහි නිරවදයතාවය සහ සම්ූර්ණේවය තහවුරු කරමින් අේසන් කළ 

යුුය. එබැවින්, සමාගමක් සඳහා කළමනාකාර 

අධයක්ෂ/අධයක්ෂ/දල්කම් දහෝ ප්රධාන නිලධාරියා දහෝ දවනේ 

අස්ිේවයක් සඳහා  නිදයෝජිතයකු, (දේශීය ආදායම් පනදේ 146 වන 

වගන්ිදේ අර්ථ නිරූපණය කර ඇි පරිදි) ආදායම් වාර්තාදේ 2 වන 

දකාටදස් 2 වන අයිතමය යටදේ ඔහුදේ/ඇදේ නම හා තනුර 

සඳහන් කරමින් ආදායම් වාර්තාව අේසන් (හා දිනය) කළ යුුය. 

දේශීය ආදායම් පනදේ 128 වන වගන්ිය ප්රකාරව, දේශීය ආදායම් 

පනත යටදේ යම් තැනැේතකු දහෝ ඔහු දවනුදවන් සපයනු ලැබූ 

දලස සැලදකන සෑම වාර්තාවක්ම, ප්රකාශයක්ම දහෝ ආකෘියක්ම 

පටහැනිව යමක් ඔප්පු කරනු ලැබුදේ නම් මිස, අවස්ථාදවෝිත පරිදි, 

එම තැනැේතා විසින් දහෝ එම තැනැේතාදේ බලය පිට සපයනු ලැබූ 

දලස සැලකිය යුු අතර, එම වාර්තා, ප්රකාශ දහෝ ආකෘි අේසන් 

කරන යම් තැනැේතකු එහි අඩංගු සියම කරුණු දන්නා දලස සැලකිය 

යුුය. 

7. පැවරුම් මිල අනාවරණ ආකෘති පත්රය. 

2021.03.02 දිනැි අංක 2217/07 දරන අි විදශ්චෂ ගැසට් පත්රදයහි 

ප්රකාශයට පේ කරන ලද පැවරුම් මිල නිදයෝග වල 6 වන නිදයෝගය 

ප්රකාරව, දේශීය ආදායම් පනදේ 76 හා 77 වගන්ිවල සඳහන්  පරිදි 

ආශ්රිත වයවසායන් සම  ජාතයන්තර ගනුදදනුවල නිරත දහෝ ගැසට් 

නිදේදනදේ 1 වන විධිවිධානදේ දක්වා ඇි අවශයතා සපුරන, ආශ්රිත 

වයවසායන් සම  ජාතයන්තර දනාවන ගනුදදනු වල නිරත 

තැනැේතන් ආදායම් වාර්තාව සමග පැවරුම් මිල අනාවරණ ආකෘි 

පත්රය භාරදීම අවශය දේ. ඉහින් සඳහන් කළ ආකෘි පත්රය දේශීය 

ආදායම් දවබ් අඩවිදේ ආදායම් වාර්තා යටදේ දක්වා ඇත. 

8. නිශ්චිතව දක්වා ඇති ආදායම් වාර්තා ආකෘති පත්රය සඳහා 

අවනය ඇමුණුම් 

(i) විගණනය කරන ලද මූලය ප්රකාශන 
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(ii) නිශ්චිතව දක්වන ලද  ආකෘි පත්රවල 8 වන 

උපදල්ඛනය දහෝ බදු ආගණන ප්රකාශය 

(iii) රඳවාගැනීදම් බදු දහෝ අේිකාරම් ආදායම් බදු 

(ඉල්මම්කර ඇේනම්) CSV ආකෘියට සකස් කළ 

සතයාපනය කරන ලද (පරීක්ෂා කරන ලද) උපදල්ඛන 

(අයිතම සංඛයාව 20 ට වඩා වැඩි වන්දන් නම්, උඩුගත 

කිරීම අනිවාර්ය දේ.) 

(iv)   දගවීමක් සඳහා වාර්තාව දහෝ වාර්තාදේ දකාටසක්  

සකස් කළ තැනැේතන් විසින් නිකුේ කළ සහික 

(v) පැවරුම් මිල අනාවරණ ආකෘි පත්රය (අදාළ දේ නම්) 

(vi) යම් දවනේ අවශය කරන දල්ඛන හා සහික 

යම් තැනැේතකු අදාළ විගණනය කරන ලද මූලය ප්රකාශන, අනුමත 

කළ ආකෘි පත්රවල සම්ූර්ණ කළ උපදල්ඛන, දගවීමක් සඳහා 

වාර්තාව දහෝ වාර්තාදේ දකාටසක් පිළිදයල කළ තැනැේතාදේ 

සහිකය (අදාළ දේ නම්) දනාමැිව දහෝ ආදායදම් 

ඇස්තදම්න්ුගත අගයන් සහිත වාර්තාවක් භාරදීම දේශීය ආදායම් 

පනදේ කාර්යයන් සඳහා ආදායම් වාර්තාව සපයා දනාමැි බවට 

සලකනු ලැදබ්. 

 

9. කුඩා හා මධ්ය පිමමාණ වයවසායන්වදේ අලා   ැලීමම  

 

යම් සමාගමක් ඒ සමාගම සුළු හා මධය පරිමාණ වයවාසායක් දලස 

ක්රියාේමක වු කාල සීමාව ුළ වයාපාරදයන් ලැබූ හිලේ දනාකළ (අඩු 

අනුපුමාණ) අලාභ ඉල්මම් කිරීමට අදහස් කරන්දන් නම් ඉල්මම් කළ 

හැකි ප්රමාණය පමණක් පළමුව 20.ආ.18 දකාටුවට අුළේ කර එකී 

ප්රමාණයම 18% ක දහෝ 24% අනුප්රමාණය යටදේ 20.ආ.91 හා 20.ආ.21 

දකාටුවලට ඇුළේ කරන්න. 

 

අලාභය ප්රවර්තන වර්ෂය ුළ උේගත වුදේ නම් 18%ක අනුප්රමාණය 

යටදේ 20.ආ.91 දහෝ 24% ක අනුප්රමාණය යටදේ 20.ආ.21 දකාටුදේ 

ඇි ප්රමාණ දදකදහිම එකුව (කාලපරිච්දේදය ුළ උේගල වු 

අලාභය  සහ කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවාසායන් දලස දපර 

වර්ෂදයන් ඉදිරියට දගන ආ අලාභය  ඇුළේ කළ යුුය. 

 

20.ආ.18 දකාටුවට ඇුළේ කර ඇි කල් ඉකුේ වු අලාභයන් අඩු 

කිරීමට ඉඩ ලබා දනාදේ. 
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10. වාර්තාව  ාර දිය යුතු නියමිත දිනය 

2021 දනාවැම්බර් 30 වන දින ආදායම් වාර්තාව භාරදිය යුු නියමිත 

දිනය දේ. එදස් වුවද, පාර්ශව දදකටම පහසු වන බැවින් එම දිනයට 

දපර ඔබදේ ආදායම් වාර්තාව සැපයීමට ඔබට උපදදස් දදනු ලැදබ්. 

11. ඔබට වාර්තාව  ාරදිය හැකි ස්ථාන 

බදු දගවන්නන් විසින් නියමිත පරිදි සම්ූර්ණ කරන ලද ආදායම් 

වාර්තාව සියමම ඇමුණුම් සම  දකාමසාරිස් ජනරාල්වරයා දවත, 

(i) සියමම උඩුගත කරන ලද ඇමුණුම් ඇුළුව ඊ-දගානු 

කිරීම හරහා ඉදලක්දරානික ක්රමයට (සමාගම් හා 

රාජය   සංස්ථා සඳහා, එය අනිවාර්ය දේ.) 

(ii) “දකාමසාරිස්, මධය දල්ඛන කළමනාකරණ අංශය, 

පළමුවන මහල, දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්ුව, 

සර් ිේතම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත, දකාළඹ 02” යන 

ිඛපිනයට ිඛයාපදිංි තැපෑදලන්. 

(iii) මධය දල්ඛන කළමනාකරණ අංශය, පළමු මහල, 

දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්ුව, දකාළඹ 02 දහෝ 

දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්ුදේ ඕනෑම ප්රාදේශීය 

දහෝ නගරබද කාර්යාලයකට භාරදීමට හැකිය. 

12. බද්ද ද වීම 

දේශීය ආදායම් පනදේ 82 වන වගන්ිදයහි විධිවිධාන පරිදි බදු අය 

කළ හැකි ආදායම මත බේද,  රඳවාගැනීම මගින්, වාරික මගින් දහෝ 

තක්දස්රු කිරීම මත දගවනු ලැබිය යුුය. දේශීය ආදායම් පනදේ 90 

වන වගන්ිය ප්රකාරව, 2021/2022 තක්දස්රු වර්ෂය සඳහා 

ත්රත්රමාසික වාරික පහත දැක්දවන පරිදි දගවා ිබිය යුුය. 
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වාිමකය නියමිත දිනය (දින දහෝ 

දපර) 

ද වීම් 

දක්තය 

1 2021 අදගෝස්ු 15 21221 

2  2021 දනාවැම්බර් 15 21222 

3 2022 දපබරවාරි 15 21223 

4 2022 මැයි 15 21224 

 

       තක්දස්රු දගවීම් පහත පරිදි දගවා ිබිය යුුය. 

තක්දස්රුව 
නියමිත දිනය (දින 

දහෝ දපර) 
ද වීම් දක්තය 

ප්රාේධන ලාභ 

මත 

උපලබ්ධි වන දිනදයන් 

මාසයකට පසුව 

21040 සිට 22030 

(ගනුදදනුදේ මාසය 

අනුව දක්තය 

දවනස් දේ.) 

ප්රාේධන ලාභ 

දනාවන බදු අය 

කළ හැකි 

ආදායම මත 

2022 සැප්තැම්බර් 30 21220 

 

බදු දගවන්නකු නියමිත දිනට බදු දගවීමට අදපාදහාසේ වන විට, 

දනාදගවූ බදු අයකර ගැනීමට ගන්නා ක්රියා මාර්ගයකදී දකාමසාරිස් 

ජනරාල්වරයා විසින් දරන ලද ඕනෑම වියදමකට බදු දගවන්නා යටේ දේ. 

13. ප්රමාද හා අුවදවන්ව ද වීම මත දපාී  හා ද්ඩන  

 නියමිත දිනට දනාදගවන ලද බදු මුදලක් දේ නම්, එම ප්රමාණය 

මත. බේද දගවිය යුු නියමිත දිනදේ සිට බේද දගවනු ලබන 

දිනය දක්වා වන කාලසීමාව සඳහා දපාිඛය සඳහා බදු දගවන්නා 

යටේ දේ. මාසයකට දහෝ මාසයකින් දකාටසකට දපාලී 

අනුප්රමාණය 1.5% වන අතර එය මාසිකව ගණනය කරනු ලැදබ්. 

 බදු කාලසීමාව සඳහා දගවිය යුු බේද සම්ූර්ණදයන්ම දහෝ 

දකාටසක් දගවීමට තැනැේතකු අදපාදහාසේවීම, නියමිත 

බේදදන් 20% කට සමාන ද්ඩනයකට යටේ දේ. (දේශීය 

ආදායම් පනත මගින් නියම කර ඇි පරිදි දනාදගවන ලද). 
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තවද, දේශීය ආදායම් පනත යටදේ නියම කරන ලද වාරික 

දගවීමට අදපාදහාසේ වන්දන් නම්, දගවිය යුු නමුේ 

දනාදගවන ලද බදු මුදල් ප්රමාණදයන් 10% ට සමාන ප්රමාණයක 

ද්ඩනයකට යටේ දේ. 

14. බදු වාර්තාවක් ද ානු කිරීමට අදපාදහාසත්වීම මත ද්ඩන  

2022 දනාවැම්බර් 30 දින දහෝ එදිනට දපර, 2021/2022 තක්දස්රු 

වර්ෂය සඳහා ආදායම් වාර්තාවක් දගානු කිරීමට අදපාදහාසේ වන 

තැනැේතකු පහත ඒවායින් වැඩි අගය හා සමාන වන ද්ඩනයකට 

යටේ දේ. 

අ) දගවීමට ඇි බදු මුදිඛන් 5% සමග, දගානු කිරීමට 

අදපාදහාසේවීම අඛ්ඩව පවේනා එක් එක් මාසය 

දහෝ මාසයක දකාටසක් සඳහා දගවීමට ඇි බදු මුදල් 

ප්රමාණදයන් 1% සහ 

ආ) රුපියල් 50,000/= සහ දගානු කිරීමට අදපාදහාසේවීම 

අඛ්ඩව පවේනා එක් එක් මාසය දහෝ මාසයක 

දකාටසක් සඳහා රුපියල් 10,000/= බැගින්. 

 

 

15. දවනත් ද්ඩන නීති විධිවිධ්ාන අදාළ කර ැනීම 

(අ) ද්ඩන 

 දේශීය ආදායම් පනදේ 180 වන වගන්ිය ප්රකාරව 

(දනාසැලකිිඛමේ දලස දහෝ වංචනිකව අඩුදවන් කරන ලද 

දගවීම) අසතය ප්රකාශයක් දහෝ බදු වාර්තාවක වැදගේ දදයක් 

අතහැර ිබීම දේුදවන් දච්තනාන්විතව දහෝ 

දනාසැලකිිඛමේ දලස බදු අඩුදවන් දගවන (දහෝ අඩුදවන් 

දගවා ඇි) බදු දගවන්නන් හට ද්ඩනයක් පැනවිය හැකිය.   

අඩුදවන් කරන ලද දගවීදම් ප්රමාණය මත ද්ඩන මුදල පදනම් 

දේ.  අඩුදවන් දගවන ලද මුදල් ප්රමාණය රුපියල් මිිඛයන 

දහයකට වඩා වැඩි වන්දන් නම් දහෝ අදාළ කාලසීමාව සඳහා 

එම තැනැේතාදේ බදු බැඳීදමන් 25%කට වඩා වැඩි වන්දන් නම් 

අඩුදවන් කරන ලද දගවීදමන් 75% ප්රමාණයක ද්ඩනයකට 

යටේ විය යුුය. එදස් දනාවන්දන් නම්, ද්ඩනය අඩුදවන් 

කරන ලද දගවීදමන් 25% කි. 
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 දේශීය ආදායම් පනදේ 181 වගන්ිය ප්රකාරව (අසතය දහෝ 

දනාමග යවන සුළු ප්රකාශ) බදු නිලධරයකු දවත අසතය දහෝ 

දනාමග යවන සුළු ප්රකාශ සැපයීම මත ද්ඩන පනවයි. (180 

වන වගන්ිය යටදේ ද්ඩන පනවා දනාමැි නම්) ද්ඩන 

මුදල රුපියල් 50,000 ක් දහෝ ඒ මත පදනම් ව  තක්දස්රු කරනු 

ලැබිය හැකි ප්රමාණය යන්දනන් වැඩි අගයට සමාන දේ. (දහෝ 

ආපසු දගවන ප්රමාණය අඩු වීම)  

 182 වන වගන්ිය (දල්ඛන පවේවාදගන යාමට අදපාදහාසේ 

වීම) ප්රකාරව නිසි ිඛයවිිඛ පවේවාදගන යාමට අදපාදහාසේ වීම 

මත ද්ඩනය දිනකට රුපියල් 1,000කි. 

 

(ආ) අපරාධ් නුව කටයුතු 

 දේශීය ආදායම් පනදේ 187 වන වගන්ිය ප්රකාරව (ආධාර දීම 

හා අනු බල දීම) දේශීය ආදායම් පනත යටදේ අපරාධමය 

වරදක් සිදු කිරීමට දවනේ තැනැේදතකුට දච්තනාන්විතව 

ආධාර දදන්නා වූ, අනුබල දදන්නා වූ, සහාය වන්නා වූ, උපදදස් 

දදන්නා වූ, උනන්දු කරන්නාවූ දහෝ දපාළඹවන්නා වූ යම් 

තැනැේදතකු වරදකරු කරනු ලබූ විට එම තැනැේතා විසින් එම 

වරද සිදුකර ඇි පරිේදදන් එම ද්ඩනයටම යටේ විය යුුය. 

 189 වගන්ිය (බදු දගවීම ම  හැරීම) ප්රකාරව බදු තක්දස්රු 

කිරීම, දගවීම දහෝ එකු කිරීම දච්තනාන්විතව මගහරිනු 

ලබන දහෝ මගහැරීමට තැේකරනු ලබන දහෝ තැනැේතකු, 

වරදකට වරදකරු විය යුු අතර වරදකරු කරනු ලැබූ විට 

රුපියල් 10,000,000 ක දඩයකට දහෝ අවුරුදු දදකක් 

දනාඉක්මවනු ලබන  කාලයකට බන්ධනාගාරගත කරනු 

ලැබීමකට දහෝ එම දදකටම ඔහු යටේ විය යුුය. 

 190 වන්ිය (බදු පරිපාලනයට බාධා කිරීම) ප්රකාරව දේශීය 

ආදායම් පනත පරිපාලනය කිරීදම්දී දේශීය ආදායම් 

දදපාර්තදම්න්ුවට දච්තනාන්විතව බාධා කරනු ලබන දහෝ 

බාධා කිරීමට තැේ කරනු ලබන යම් තැනැේතකු, වරදකට 

වරදකරු වන අතර වරදකරු කරනු ලැබූ විට රුපියල් 1,000,000 

ක දඩයකට, දහෝ එක් අවුරුේදක් දනාඉක්මවනු ලබන 

කාලයකට බන්ධනාගාර ගත කරනු ලැබීමට දහෝ එම දඬුවම් 

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
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දදකටම යටේදේ. වාර්තාවක් දගානුකිරීම පැහැර හරිනු ලබන 

විට, යම් වැදගේ කරුණක් සම්බන්ධදයන් සාවදය දහෝ දනාමග 

යවන සුළු ප්රකාශයක් බදු නිලධරයකු දවත කරනු ලබන විට, 

නියම කරන ලද වාර්තා පවේවා දගන යාම පැහැර හරිනු 

ලබන විට, දහෝ අනයාකාරදයන් බදු නිශ්චචය කිරීමට, තක්දස්රු 

කිරීමට දහෝ එකු කිරීමට බාධා කරනු ලබන විට බදු 

පරිපාලනය කිරීදමහිලා බාධා කරන ලද බවට සැලකිය යුුය.   

අදාල බාධා කිරීම එම තැනැේතාදේ බේදක් එකු කිරීම 

සම්බන්ධදයන් දනාවුවද, එම තැනැේතා බදු පරිපාලනයට 

බාධා කිරීම සම්බන්ධදයන් වරදකරුවකු දේ. 

 වගන්ිය 190 අ වගන්ිය (වංචනික දලස සකස් කරන ලද 

දහෝ සහික කරන ලද දල්ඛන) ප්රකාරව, දේශීය ආදායම් 

දකාමසාරිස්  ජනරාල්වරයා දවත ඉදිරිපේ කිරීම සඳහා යම් 

දල්ඛනයක් දහෝ දතාරුරක් වංචනිකව සකස් කරනු ලබන 

දහෝ දල්ඛනයක් වංචනිකව සහික කරන තැනැේදතකු 

වරදක් සිදු කරන අතර, මදේස්ත්රාේවරදයකු ඉදිරිපිට 

පවේවනු ලබන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසුව රුපියල් 1,000,000 

ක් දනාඉක්මවන දඩයකට දහෝ මාස හයක් දනාඉක්මවන කාල 

සීමාවක් යන දදයාකාරදයන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත 

කිරීමකට යටේ විය යුුය.  

 දමම මාර්දගෝපදේශදයහි සිංහල දහෝ දදමළ පරිවර්තනය දේශීය 

ආදායම් දදපාර්තදම්න්ු (IRD) දවබ් අඩවිය - www.ird.gov.lk  මගින් බා 

ගත කළ හැකිය.. 

දේශීය ආදායම් පනත ප්රකාරව දගවිය යුු ආදායම් බදු ගණනය කිරීදම් 

හා ආදායම් ආකෘි පත්ර පිරවීදම් විස්තරාේමක උපදදස් දේශීය ආදායම් 

දදපාර්තදම්න්ු දවබ් අඩවිය www.ird.gov.lk මගින් බා ගත හැක. තවද 

ඔබට දදපාර්තදම්න්ුදේ යූ-ටියුබ් නාිඛකාව (YouTube Channel) වන 

“INLAND REVENUE DEPARTMENT OF SRI LANKA” මගින් 2021/2022 

තක්දස්රු වර්ෂය සඳහා ආදායම් වාර්තාව භාරදීම පිළිබඳ වීඩිදයෝ 

පරිශීලනය කිරීමට හැක. 
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වැඩි විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා පහත දුරකථන අංක අමතන්න. 

1. 1944 - දේශීය ආදායම් ඇමුම් මධයස්ථානය 

2. 011-2 134 250- දජයෂ්ඨ ක දකාමසාරිස් - වයාපාර උපදේශන    

                          අංශය 

3. 011-2 134 205- දකාමසාරිස් - දස්වා දායක උපකාරක හා   

    ප්රවර්ධන අංශය 

4. 011-2 134 204 - දකාමසාරිස් - වයාපාර උපදේශන    

    අංශය 

5. දේශීය ආදායම් සියමම නගරබද කාර්යාල හා ප්රා දේශීය 

කාර්යාලවල දකාමසාරිස්වරුන්  
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