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වංව්ථාපිත ආදායම් ඵදු ලාර්තාල වශා උඳදදව් භාාල - තක්දවේරු ලර්ය - 2017 / 2018 

 

Asmt_CIT_015_S 

 

2006 අං 10 දරන දේශිය ආදායම් ඳනදේ විධිවිධාන ප්රසාර, ආදයෝජන මණ්ඩ වමාමක්, රාජභ 

වංව්ථාලක්, ඒ භාරයක් දශෝ අදනභොිනභ අරමුදක් ඇතුලුල වෑම ලාික දශෝ ිරර්ලාික 

වමාමක් දශෝ යම් වංවථ්ාලක් විිකන් ම දේශීය ආදායම් ඳනදේ 106 ලන ලන්තිය යටදේ ිරයම 

ර ඇති ඳරිදි 2017/2018 තක්දවේරු ලර්ය වශා වංව්ථාපිත ආදායම් බදු ලාර්තාල (ආෘති ඳත්රා අං 

ASMT_CIT_001_S) විණනය රන ද ගිණුම් වශ උඳදේන (ආෘති ඳත්රා අං 

ASMT_CIT_002_S)  වමඟ 2018 දනොිලැම්බර් 30 ලන දින දශෝ එදිනට දඳර ඉදිරිඳේ ෂ යුතු ය. 

විදු ේ දොි ග ත රීම ම දේශීය ආදායම් දල අ අඩවිය ශරශා රත ශැරීය.  දමම දල අ අඩවිදයන් 

බා දී ඇති ඩිනම් උඳදදව් දදරහි ාරුණි අලධානය දයොිමු රන්න. 

2013.08.12 දිනැති අං 1823/5 දරන විදේ ැවට් ිරදේදනය මඟින් ඳෂ රන ද ඳැලරුම් මි 

ිරදයෝදේ 9 ලන වශ 10 ලන ිරදයෝයන් වශ තදනන්තරල 2016.03.31 දිනැති අං 1960/39 දරන 

විදේ ැවට් ිරදේදනය මඟින් වංදෝධිත ඳරිදි ආශ්රිනත ලභලවායන් වමඟ අන්තර්ජාති ණුදද ගල 

ිරරත තැනැේතන් විිකන් ආදායම බදු ලාර්තාල වමඟ 

 (i) ඳැලරුම් මි දශළිදරව් කිරීදම් ආකෘති ඳත්රරය  

 (ii)  අධමක්/ප්රතධාන ිලධාියයා/ප්රතමු  ශුල්කකරුද  වශතිකය 

 ඉදිරිඳේ ෂ යුතුය.  අදාෂ ආකෘති ඳත්රර දශීයය ආදායම් දල්   අවියදයි ආදායම් ලාර්තා යටදේ 

දක්ලා ඇත. 

ිරයම ර ග බන දශෝ ඉේා ිකටි ග බන ඳරිදි විණනය රන ද අදාෂ ගිණුම් දශෝ ඉශත 

වශන් උඳදේන දනොිමැතිල දශෝ ඇව්තදම්න්තුත ආදායම් වංභා යනාදිය වමඟ ලාර්තාලක් 

දොි ගත රන යම් වමාමක් දේශීය ආදායම් ඳනදේ ාර්යය වශා ලාර්තාලක් ඉදිරිඳේ 

දනොකරන ද දවේ වකනු ැද් . 

ලාර්තාල උඳද්ක න දශතුනකින් වමන්විත ලන අතර ඒලා 1, 2, 3, 3(අ), 3(ආ), 4, 5, 6, 6 (අ), 6(ආ), 

7, 7(අ) වශා 7(ආ) දව දැක්දේ.  දමම තක්දවේරු ලර්දේදී, අදාෂ වටශන් ආණනය රීම දම් 

ඳශසුම් වැසීම පිණිව බදු ආණනය රීම දම් ඳත්රි ාදලහි  මුරි,ත පිටඳතක් බා දී දනොිමැති අතර 

එය බාතර ැනීම පිණිව දේශිය ආදායම් දදඳාර්තදම්න්තුදේ දල අ අඩවිදයහි  දක්ලා ඇත. 

(www.ird.gov.lk) 

ලාර්තාදේ දශෝ උඳදේන ල ඉක්දමන් දේත ඇතුෂේ ෂ යුතු ව්ථාන ල එම දතොිරතුරු 

වශන් කිරීභට අලම දනොලන අලව්ථාලදී අදාෂ නැත ය ගදලන් වශන් දනොිෂ යුතු අතර දටි 

ඉරක් ඳමණක් දයදීම ෂ යුතුය. යම්රීික උඳදේනය අකුදරන් ලිවීමට ඇති වථ්ානය ඉව 

ප්රතභාවලේ දනොලන අලව්ථාලකදී අමුණා ඇති දේනය බන්න ය ගදලන් වශන් ර අදාෂ 

උඳදේනදේ බා දී ඇති ආෘති ඳත්රායට වමාන දේනයක් ඇමිණිය යුතුය.  

 

ිලලැරදි දනොලන දේත ඇතුෂේ කිරීභකට උදාශරවය 

http://www.ird.gov.lk/
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Asmt_CIT_015_S 

 

 ිලලැරදි දේත ඇතුෂේ කිියභකට උදාශරවය 

 

උඳද්ක නයන්ි වාරාංභය වටශන ඳශත වශන් ඳියදි දව්. 

උඳද්ක න  1 -  ඵශදදන් ිලදශව් ාබ වශ ආදායම් 

එක් එක් ප්රසභලදයන් තක්දවේරු ලර්ය තුෂ උඳයන ද ිරදශව් ාභ වශ ආදායම දමම උඳදේනය 
මගින් ප්රසා ෂ යුතුය. 
 
උඳද්ක නය ( 2)  -  දලදෂදාදභන් දශෝ ලමාඳාරදයන් උඳයන ාබ 

එක් එක් ලභාඳාරදයන් තක්දවේරු ලර්ය තුෂ උඳයන ද පිරිලැම ම වශ ඳන ද ාභය අදාෂ 

ාර්යය දක්තය වමඟ දමම උඳදේන මඟින් ප්රසා ෂ යුතුය. අදාෂ දොිම ල තුෂ ිරලැරදි 

ාර්යය දක්තය වශන් ෂ යුතු අතර ාර්යය දක්තය ැයිව්තුල දේශීය ආදායම් දල අ අඩවිදයහි 

දක්ලා ඇත. 

 
උඳද්ක නය  3  -  අාබ 

අාභ අඩු රීම ම ඳශසු රීම ම වශා, අදාෂ ලර්දේ අාභ, ඳසුගිය ලර්දයන් ඉදිරියට දන එ ග ැබ 

අාභ වශ 2018.03.31 දිනට හිේ දනොිර ඉදිරියට දන යන අාභ දලන් දලන් ලදයන් 

උඳදේන 3, 3අ වශ 3ආ හි ිර්චිතල දැක්විය යුතුය. 

 

උඳද්ක නය 3 (අ)  -  ජීියත රක්ව ලමාඳාරදයන් ද අාබ 

ජීවිත රක්ණ ලභාඳාරදයන් දරන ද අාභ දමම උඳදේනදයහි ඇතුෂේ ෂ යුතුය.  දදවේ 

දලතේ, එම අඩු ෂ ශැරී අාභය වශ ඉදිරියට දන එන ද අඩු ෂ ශැරී අාභ ල එතු අඩු 

රීම ම් තක්දවේරු ලර්ය වශා ව  මුළු ලභලව්ථාපිත ආදායදමන් ිකයයට 35  උඳරිමයට යටේ  

දනොිදේ.  අඩු ෂ දනොිශැරී යම් අාභයක් ඉදිරි තක්දවේරු ලර්යන්ට දන යා ශැරීය.  

 

උඳද්ක නය  3 (ආ)  -  මම ක්කඵදු ලමාඳාරදයන් ද අාබ 

මභ ේබදු ලභාඳාරදයන් දරන ද අාභ දමම උඳදේනදයහි ඇතුෂේ ෂ යුතුය. දදවේ 

දලතේ, එම අඩු ෂ ශැරී අාභය වශ ඉදිරියට දන එන ද අඩු ෂ ශැරී අාභල  එතු අඩු 

රීම ම් තක්දවේරු ලර්ය වශා ව  මුළු ලභලව්ථාපිත ආදායදමන් ිකයයට 35  උඳරිමයට යටේ 

දනොිදේ.  අඩු ෂ දනොිශැරීව යම් අාභයක් ඉදිරි තක්දවේරු ලර්යන්ට දන යා ශැරීය. එදශේ 

අාභ අඩු යුතු ලන්දන් ඒ ශා වමාන ලභාඳර ලලින් ැබ ාභ  ලලින් ඳමණි. 

 

උඳද්ක නය  4  -  සුදුසුකම් ඵන දෙවීම් 
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තක්දවේරු ලර් 2017/2018 තුෂ රන ද වෑම සුදුසුම් බන දවීමක්ම, මීට දඳර තක්දවේරු 

ලර්දේ ිකට එම දවීදමන් ඉදිරියට දන එන ද යම් දේයක් වශ ලර්ය වශා එම සුදුසුම් 

බන දවීදමන් අඩු ෂ ශැරී ලටිනාම දමම උඳදේනය මඟින් ප්රසා ෂ යුතුය. 
 

 

උඳද්ක න    5  -  ඵදු අය කෂ ශැකි ආදායභ භත ඵදු 

වාමානභ අ ගප්රසමාණයන්ට වශ විදේ අ ගප්රසමාණයන්ට යටේ බදු අයෂ ශැරී ආදායම දමම 
උඳදේනය මඟින් ප්රසා ෂ යුතුය.   

වාමානභ අ ගප්රසමාණයන් දේශීය ආදායම් ඳනදේ දදලන උඳදේනදේ (ආ) දොිටදවහි ිර්චිතල 

දක්ලා ඇත.  ඇතැම් අලවථ්ාලදී විදේ අ ගප්රසමාණයන් යටදේ බදු අය ර ග ැද අ.  ිරදසුන් 

ලදයන්, ආදයෝජන මණ්ඩ ලභලවායන්, අලදානම් ප්රසාග්ධනධන වමාම්, ඒ භාර යනාදිය වශා අඩු 

බදු අ ගප්රසමාණයන් ිර්චිතල දක්ලා ඇත.  එය දේශීය ආදායම් ඳනදේ දදලන උඳදේනදේ (ආ) 

දොිටදවේ ිර්චිතල දක්ලා ඇති අ ගප්රසමාණයක් ශැර ව අ ගප්රසමාණයන් මගින් ිර්චිතල දක්ලා ඇත. 

විදේ අ ගප්රසමාණයන්ට අදාෂ ිරලැරදි වංදක්ත අංය වශන් ෂ යුතු අතර වංදක්ත අං 

ැයිව්තුල දේශීය ආදායම් දල අ අඩවිදයහි දක්ලා ඇත. 

 

උඳද්ක නය  6  -  ප්රතකාිතත ාබාං 

තක්දවේරු ලර්ය තුෂ දබදා ශරින ද එක් එක් ාභාංයන් වම්බන්ධදයන් දමම උඳදේනය අදාෂ 

දේ. 

 

උඳද්ක නය  6 (අ)  -  දප්රතේව භත ඵශද 

දමම උඳදේනය ිරර්ලාික වමාම් ලට ඳමණක් අදා දේ. 

 

උඳද්ක නය  6 (ආ) -  දඵදා ශැියය ශැකි ාබ භත ඵශද 

යම් වමාමක් විිකන් 2017/2018 තක්දවේරු ලර්ය වශා 2016/2017 ලර්දේ තම දබදා ශැරිය ශැරී 

ාභදයන්  අලම ලදයන් ිකයයට 10 ක්  දශෝ 2017.09.30 ලන දින දශෝ එදිනට දඳර දබදා ශැර 

දනොිමැති අලව්ථාලදී එලැිර වමාමක් විිකන් දමම උඳදේනය වම්පූර්ණ ෂ යුතුය. 

 

උඳද්ක නය  7  -  ඵදු ඵැර 

දලන ද ව්ල තක්දවේරු දවීම්, ේවිේල බදු වශන, ආර්ථි දවේලා ාව්තු (ESC) වශ ාභාං බදු 

යනාදිය ඇතුලුල බදු බැර දමම උඳදේනය මඟින් ප්රසා ෂ යුතුය. 

උඳද්ක නය  7 (අ) -  ආර්ථික දවේලා ොව්තු 

දමම උඳදේනය මඟින් ආදායම් බදු වශා හිේ  ශැරී ආර්ථි දවේලා ාව්තු දවීම් වශ 

ඉදිරියට දන යා ශැරී ආර්ථි දවේලා ාව්තු ණනය රීම ම වශා ඳශසුම් වවයි. 

 

උඳද්ක නය  7(ආ) -  භති භාත්රර ඵදු ඵැර 

මති මාත්රා බදු බැර පිිබබ විව්තර දමම උඳදේනදයහි ඇතුෂේ ෂ යුතුය. 

 
ඵදු දෙවීභ 

තක්දවේරු ලර්ය වශා බදු, 

1 ලන ලාරිය - 2017 අදෝව්තු 15 ලන දින 
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2 ලන ලාරිය -  2017 දනොිලැම්බර් 15 ලන දින 

3 ලන ලාරිය - 2018 දඳබරලාරි 15 ලන දින වශ 

අලවන් ලාරිය - 2018 මැයි 15 ලන දින දශෝ ඊට දඳර දිනයන්හිදී වමාන 

ලාරියන්දන් දවිය යුතුය. 

2016/17 තක්දවේරු ලර්දේ ආදායම් බදු බැඳියාදලන් ¼ ට ලඩා දනොිඅඩු මුදක්, ිරයමිත දිනට දශෝ 

එදිනට දඳර දලා ඇේනම් ශා 2017/18 තක්දවේරු ලර්දේ දවිය යුතු ඉතිරි බදු මුද, 2018 

වැප්තැම්බර් 30 දිනට දඳර දලන ේදේ නම් ; එවිට දලන ද ලාරි 4 හි ශා අලවාන දවීදම් 

එතුල 2017/18 තක්දවේරු ලර්ය වශා ව මුළු බදු බැඳියාලට වමාන ලන අතර ප්රසමාද දවීම් මත 

දණ්ඩන අය දනොිරයි.   

 

දණ්වන 

ිරයමිත දිනයන්හි දී බදු දනොිදවීම දශෝ ිරයමිත දින දශෝ එදිනට දඳර ලාර්තා ඉදිරිඳේ දනොිරීම ම 

දශෝ වාලදභ ලාර්තාලක් ඉදිරිඳේ රීම ම ඳශත වශන් ඳරිදි දණ්ඩනයන්ට යටේ ල ග ඇත. 

 

 ිරයමිත දින (එනම්, 2018 දනොිලැම්බර් 30) දශෝ එදිනට දඳර ලාර්තාලක් ඉදිරිඳේ රීම මට 

අදඳොිදශොිවේවීම දල ගදලන් රු.50,000/- දක්ලා දණ්ඩනයක්  

 

 ිරයමිත දිනයන් ලන විට දනොිදවීම දල ගදලන් දණ්ඩනය, දවිය යුතු බේදදන් ිකයයට 10 

ක් වශ  එක් එක් මාවය වශා හිඟල ඳලතින දේය මත තලේ ිකයයට 2  ලටිනාම, උඳරිම 

ිකයයට 50 දක්ලා. 

 

 වාලදභ ලාර්තාලක් වැසීම දල ගදලන් දණ්ඩනය, අතිදර් බේදදන් ිකයයට 200 ක්  

දනොිඉක්මලන මුදක් වශ රු.2,000/-  මුද එතුල. 

 

 

 

1 ලැිල දකොටව 

1. 10 ලැිල දකොටුල - ඵශදදන් ිලදශව් ාබ වශ ආදායභ  

1  ලැිර උඳද්ක නදයි; 

I. නල ලභලවායන්හි 2011.04.01 දින දශෝ එදිනට ඳසු රන ද ආදයෝජනයන්දන් 
උඳයන ිරදශව් ාභ වශ ආදායම(දේශීය ආදායම් ඳනදේ 16ඇ දශෝ 17අ ලන්තිය 
යටදේ ිරදශව් ආදායම්) දශෝ නල ලභලවායන්හි 2012.04.01 දින දශෝ එදිනට ඳසු උඳයන 
ිරදශව් ාභ වශ ආදායම (දේශීය ආදායම් ඳනදේ 16ඈ ලන්තිය යටදේ ිරදශව ්
ආදායම්) 10.01 දොිම දලහි ඇතුෂේ රන්න. 

II. ආදයෝජන මණ්ඩ නීතිය යටදේ ිරදශව් ආදයෝජන මණ්ඩ වමාම්ල ිරදශව් ාභ 
10.02 දොිම දලහි ඇතුෂේ රන්න. 

III. යම් දලනේ ිරදශව් ාභ වශ ආදායමහි එතුල 10.03 ිකට 10.07 දොිම ල දක්ලා  
දොිම ල ඇතුෂේ රන්න.  එදවේම ිරදශව් ාභ ලට අදාෂ දේශීය ආදායම් ඳනදේ  
ලන්තිය ඳෂමු තීරදේ දක්ලන්න. 

10.08 දොිම දලහි ඇතුෂේ ිකයලු ප්රසභලයන්දන් උඳයන ිරදශව් ාභ වශ ආදායදම් එතුල 
ලාර්තාදේ 10 ලන දොිම දලහි ඇතුෂේ ෂ යුතුය. 
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2. 20 – 70 ලැිල දකොටුල දක්ලා - ඵශදට යටේ ාබ වශ ආදායභ 

2.1.  20 ලැිල දකොටුල - දලදෂාභ දශෝ ලමාඳාරදයන් උඳයන ාබ. 

ආදායම් බේදට යටේ දලදෂාදමන් දශෝ ලභාඳාරදයන් උඳයන, මුළු ඳන ද ාභය 20 

ලැිර දොිම දේ ප්රසා ෂ යුතුය.  යම් දලදෂාමරීන් දශෝ ලභාඳාරයරීන් අඩුෂ ශැරී 

අාභයක් දලදතොිේ අලවථ්ාදනෝචිත ඳරිදි උඳදේන 3, 3 (අ) දශෝ 3 (ආ) හි විධිවිධාන 

වවා ඇති ඳරිදි ලටිනාම ඇතුෂේ රන්න.  (දමම උඳදදව් මාාදේ 5.1 අයිතමය 

බන්න.)  

 

2.2. 30 ලැිල දකොටුල -  දඳොලිය 

(i) බැංකුල දශෝ මුභායතනය රන ද යම් තැන්ඳතුලරීන්; 
(ii) යම් සුරැකුම්ඳත දශෝ භාණ්ඩාාර බිේඳත, භාණ්ඩාාර බැඳුම්රය දශෝ යම් 

මශ බැංකු සුරැකුම්ඳතක් වමඟ ටයුතු රීම දම් දී යම් ේවීතීයි දලදෂදඳොිෂ 
 ගදද ගලරීන්; 

(iii) යම් වමාමක් මගින් ිරකුේ රන ද, දමම ඳනදේ ිර්චිතල දක්ලා ඇති ඳරිදි යම් 
වංව්ථාපිත ණය සුරැකුම්ඳතරීන්; දශෝ  

(iv) යම් දලනේ ආාරදයන් 

යම් වමාමට උේතලන දශෝ උඳචිත ලන දඳොිලිය (දේශීය ආදායම් ඳනදේ 7 ලන 

ලන්තිදේ (අ), (ඇ), (ඈ) දශෝ (උ) දේදයන්හි වශන් යම් වමාමක් ශැර) 30 ලන 

දොිම දලහි ඇතුෂේ ෂ යුතුය.  වමාදම් දලදෂාම දශෝ ලභාඳාරය ප්රසධාන ලදයන් මුදේ 

ණයට දදන අලව්ථාල දී, එවිට දඳොිලිය 20 ලැිර දොිම දලහි ඇතුෂේ ෂ යුතු ය.  (ිකයයට 

10 යටදේ රලාන්නා ද බේද 220.07 ලැිර දොිම දලහි ඇතුෂේ රන්න.) 

සියයට 10  ඵැගින් රලාෙැනීදම් ඵදු අඩුක දඳොලිය (උදාශරව: ඉවම් ප්රතතිවංව්කරව 

දකොමිවභ ලැිල රාජ්යම ආයතනයේ  භගින් දෙියය යුතු ලන්දියක් භත දඳොලිය යනාදිය) මුළු 

ලමලව්ථාපිත ආදායදම් දකොටසින් වභන්ියත දනොලන ආදායභ, 90 ලැිල දකොටුදලි දක්ලා 

ඇති එකතු ලමලව්ථාපිත ආදායදම් දකොටවක් දනොලන  ආදායම් යටදේ ඇතුෂේ කෂ යුතුය. 
 

යම් සුරැකුම්ඳතක්, භාණ්ඩාාර බිේඳතක්, භාණ්ඩාාර බැඳුම්රයක් දශෝ යම් මශ බැංකු 

සුරැකුම්ඳතක් වම්බන්ධදයන් ටයුතු රීම දම් දී ේවිතීයි දලදෂදඳොිෂ  ගදද ගලරීන් 

උඳයන යම් දඳොිලියක් වම්බන්ධදයන් “භති භාත්රර ඵදු ඵැර” වශා හිමිම් ඳාන විට, ඒ මත 

හිමිම් රීල යුතු අදාෂ දඳොිලිදේ ලටිනාම වශ භති භාත්රර බදු බැර ලටිනාම 07 ලන 

උඳදේනදේ 220.08 ලැිර දොිම ල මඟින් ප්රසා ෂ යුතු ය.   

එහි ආදායම් බදු බැඳියාලට අතිරික්තල යම්  බැරක් දේ නම්, එම අතිරික්තය යම් අනාත 

ආදායම් බේද එදරහිල හිේ ෂ ශැරී ඳරිදි ඉදිරියට දන එ ග ැබිය ශැරී නමුේ 

අතිරික්තය ආඳසු දවිය දනොිශැරී ය.මීට අදාෂ ියෙවකලරුන්දෙන් ඵා ෙන්නා ද 

වශතිකයක් ඇමිණිය යුතු ය. 

ිරදශව් දඳොිිබය 10 ලන දොිම දලහි ඇතුෂේ ෂ යුතු ය.  (30 ලන දොිම දලහි දනොිදේ.) 

වටශන: ප්රසාථමි දලදෂන්දදකුදග්ධන දලදෂාමරීන් දශෝ ලභාඳාරයරීන් උඳයන 

ලභලව්ථාපිත ආදායම, යම් සුරැකුම්ඳතක්, භාණ්ඩාාර බිේඳතක් දශෝ භාණ්ඩාාර 

බැඳුම්රයක් මත යම් ප්රසාථමි දලදෂදඳොිෂ  ගදද ගලරීන් එම දලදෂාදමන් ද දශෝ 
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උඳචිත ලන යම් දඳොිලියක්,  ප්රසාථමි ිරකුතුල දී බදු අඩු ර ඇේනම්, 90 ලන දොිම දලහි 

ඇතුෂේ ෂ යුතු ය. 

 

2.3. 40 ලැිල දකොටුල -  ාබාං 

ලාික වශ ිරර්ලාික වමාම් ලලින් ද මුළු ලභලව්ථාපිත ආදායදම් දොිටවක් දනොිලන යම් 

ාභාංයක් ශැර දෂ ාභාං ලටිනාම  40 ලන දොිම දලහි ඇතුෂේ ෂ යුතු ය.  ාභාං 

අර්ථථනයට අ ගල ාභාංයක් දව ව ග ැබිය දනොිශැරී යම් ප්රසවාද දොිටව් දශෝ 

ප්රසාග්ධනධනය දබදා දීම ඇතුෂේ දනොිරන්න. 

වභවථ් ලමලව්ථාපිත ආදායම් දකොටවකින් වභන්ියත  දනොලන යම් දෂ ාබාංයක් 90 ලන 

දකොටුදලි ඇතුෂේ කෂ යුතුය.  කරුවාකර දභභ උඳදදව් භාාදව් 4 ලන අයිතභය 

ඵන්න. 

2.4. 50 ලැිල  දකොටුල -  කුලී 

වමාමක් විිකන් යම් ඉඩමක් ඇතුළුල ඳරිශ්ර යක් කුිබයට දශෝ බේදට දීදමන් උඳයන ආදායම 

ලභාඳාරදයන් උඳයන ආදායමක් දව ව ග බන බල ාරුණිල වන්න.  එලන් 

අලව්ථාල දී, ඳරිශ්ර යට අදාෂ අලුේලැඩියා රීම ම් වශා වියදම අඩු රීම ම දෂ කුලිදයන් 

ිකයයට 25 ට සීමා දේ.  එම ආදායම 20 ලැිර දොිම දලහි ඇතුෂේ ෂ යුතු ය.  දලනේ 

ආාරදේ කුලී ඳමණක් 50 ලන දොිම දලහි ඇතුෂේ ෂ යුතු ය. 

2.5. 60 ලැිල  දකොටුල -  ලාර්ෂිකයන්, බිම් කුලී වශ රාජ්යම බාෙයන්දෙන් උඳයන ආදායභ 

ලාර්ෂිය, බිම් කුලී වශ රාජභ භායන්දන් ද වශ ැබිය යුතු ආදායදම් මුළු ලටිනාම 

60 ලන දොිම දලහි ඇතුෂේ ෂ යුතු ය. 

 

2.6. 70 ලැිල දකොටුල -  දලනේ ප් රබලයන්දෙන් ද ාබ  

ප්රසාථමි දලදෂාදමන් දශෝ ලභාඳාරදයන්, යම් දඳොිලියක්, ාභාංයක්, කුිබයක්, 

ලාර්ෂියක් දශෝ රාජභ භායක් ශැර දලනේ යම් ප්රසභලයරීන් වමාමට උේත ලන  මුළු 

ාභය දශෝ ආදායම 70 ලන දොිම දලහි ඇතුෂේ රන්න.  දලනේ ආදායම් ප්රසභලයන්දග්ධන 

ව්ලභාලය පිිබබ විව්තර වශන් රන්න. 

  

3. 80 ලැිල දකොටුල - එකතු ලමලව්ථාපිත ආදායභ 

අංක 20, 30, 40, 50, 60 වශ 70 දකොටුල දක්ලා ඇති මුළු ලටිනාකම්, මුළු ලමලව්ථාපිත ආදායම් 

දව 80 ලන දකොටුදලි ඇතුෂේ කෂ යුතු ය. 

 

4.  90 ලැිල දකොටුල -  එකතු ලමලව්ථාපිත ආදායදම් දකොටවක් දනොලන ආදායම් 

එකතු ලමලව්ථාපිත ආදායදම් දකොටවක් දනොලන දලනේ ආදායම් දව් නම්, දභභ දකොටුදලි 

දැක්ියය යුතු ය.  උදාශරව: 10%  යටදේ ඵදු අඩු කිරීදභන් ඳසු දලනේ ලාසික වභාෙභකින් ද 

ාබාංයක්; 10 ලන ලෙන්තිය යටදේ ිලදශව් ාබාං; දලනේ ලාසික වභාෙභකින් එභ 

වභාෙභක් ියසින් ාබාං දශෝ ලාසික වභාෙභක් ියසින් ප්රතකාිතත ාබාංය, මි ද්ක නෙත දඳොදු 

වභාෙභක් ියසින් ප්රතකාිතත ාබාං, දශඳෂ අේඳේ කර ෙැනීභ වශා ලන්දි භත ඉවම් 



 ` 
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ප්රතතිවංව්කරව දකොමින් වබාදලන් ද දඳොලිය, අඩු කරන ද ඵශද, ප්රතාථමික දලදෂන්දදකු 

වම්ඵන්ධදයන් ලන ියට, ප්රතාථමික ෙදෙදදනු වශා ද දඳොලිය යනාදිය. 

එක් ප්රතබලයකට ලවා ප්රතකානද  අන්තර්ෙත දව් නම්, දලන භ උඳද්ක නයක්  අමුවන්න. 

 

5. 100 ශා 110 ලැිල දකොටු -  එකතු ලමලව්ථාපිත ආදායදභන් අඩු කිරීභ  

5.1. 100 ලැිල දකොටුල –  අඩු කෂ ශැකි අාබ (උඳද්ක නය 3, 3 අ වශ 3 ආ) 

ජීවිත රක්ණ වශ මුභ ේබදු ලභාඳාරය දී ශැර යම් දලදෂාමක්, ලභාඳාරයක්, 

ලෘේතියක් දශෝ රැරීයාල දී දරන ද අාභයක් දල ගලට අඩු රීම මක් දව ඉඩ දද ග 

ැද අ.  අාභයක් දල ගලට, එය ාභයක් වදේ නම්, එය තක්දවේරු ර ග ැබිය ශැරීය.  

දදවේ දලතේ, එම අඩු ෂ ශැරී අාභය වශ ඉදිරියට දන එන ද අඩු ෂ ශැරී අාභ 

ල එතු අඩු රීම ම්, තක්දවේරු ලර්ය වශා ව  මුළු ලභලව්ථාපිත ආදායදමන් ිකයයට 35 

(35%)  උඳරිමයට යටේ දේ.  (එනම්,80 ලැිර දොිම දලහි ලටිනාදමන් ිකයයට 35).  

එදව අඩු ෂ දනොිශැරී ව යම් අාභයක් ඉදිරි තක්දවේරු ලර්යන්ට අදාෂල ඉදිරියට දන 

එ ග ැබිය ශැරී අතර,  එම ඳදනම මත අඩු ර ග ැබිය ශැරී ය. 

ශ්රීල ංා මශ බැංකුල විිකන් ිරකුේ ර ග බන උඳදදව් මාාලන්ට අ ගල වශ දේශීය 

ආදායම් දොිමවාරිව් ජනරාේ විිකන් ිරකුේ ර ඇති  මාර්දෝඳදේල ිර්චිතල දක්ලා 

ඇති දොින්දේික ලට යටේල, බේධ ර ග ැබ, ඒාබේධ ර ග ැබ දශෝ  අේඳේ 

ර ග ැබ යම් බැංකුලක්, මභයාතනයක් දශෝ ේබදු වමාමක් ලන  යම් ලභාඳාරය 

යම් අාභය දේයක් ඇේ නම්  වශ එම ඒාබේධ රීම ම, ඳලරා ැනීම දශෝ එක් රීම මට 

දඳර  එකී අාභයක් 32 ලන ලන්තිය යටදේ හිමිම් ඳෑමට ශැරී වී තිබුණි නම් ශැරී නම්, 

දමම තක්දවේරු ලර්ය වශා මුළු ලභලව්ථාපිත ආදායදමන් ිකයයට 35  උඳරිමයට 

යටේල අඩු ර ග ැබිය ශැරීය. 

දලදෂාම, ලභාඳාරය, ලෘේතිය දශෝ රැරීයාල ාභ වශ ආදායදමන් අඩු ෂ 

දනොිශැරී ලාර්ෂියක්, දශෝ දඳොිලියක් දව දලන ද යම් මුදක් මුළු ලභලව්ථාපිත 

ආදායමට ලඩා ලැඩි ලන අලව්ථාල දී, එවිට අතිරික්තය එම ලර්ය තුෂ දරන ද අාභයක් 

දව ඉශත ආාරදයන් ම වැරීය යුතු අතර, එය අාභයක් දව ඉදිරියට දන එ ග 

ැබිය ශැරී ය.   

දතව්දම්න්තු වහිත දශෝ දතව්දම්න්තු රහිතල හිමිාරිේලය දලනව් රීම මක් ර ඇති 

වමාමක් විිකන් දරන ද යම් අාභයක්, අාභය දරන ද වමාදම් එම දලදෂාදම් දශෝ 

ලභාඳාරදේ ලභලව්ථාපිත ආදායමට වාදප්ක්ල ශැර අඩු ර ග ැබිය දනොිශැරී බල 

ාරුණිල වෂන්න. 

 ඉදිරියට දන එන ද අාභ ඇතුළුල ජීවිත රක්ණ දශෝ මුභ ේබදු ලභාඳාරයරීන් දරන 

ද යම් අාභයක් එම ලභාඳාරදේ ාභදයන් ඳමණක් අඩු ර ග ැබිය ශැරී ය.  (රීිකදු 

සීමාලරීන් දතොිරල)  තුන්ලන උඳදේනදේ 100.10 දොිම දලහි (ඉශත වශන් මුළු ිකයලු 

අඩුෂ ශැරී ඳාඩු ) ලටිනාම ල එතුල ලාර්තාදේ 100 ලැිර දොිම දලහි ඇතුෂේ ෂ 

යුතුය. 
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5.2.  110 ලැිල දකොටුල - දෙලන ද ලාර්ෂිකය, දඳොළිය 

දලන ද යම් ලාර්ෂියක්, දශෝ දඳොිලියක් මුළු ලභලව්ථාපිත ආදායදමන් අඩු ර ග බන 

අතර, දමම මුද 110 ලන දොිම දලහි ඇතුෂේ ෂ යුතු ය. 

දමහි දී අඩු ෂ ශැරී “දඳොිලිය” ලන්දන් යම් දොිඩනැගිේක් ඉදි රීම ම දශෝ මිදී ැනීම 

වශා බා න්නා ද යම් ණය මුදක් දශෝ දොිඩනැගිේක් ඉදි රීම ම වශා දශෝ 

ලභාඳාරයක් වශා උඳදයෝජනය ර  ග (පූර්ල ආරම්භ රීම දම් දඳොිලිය) බන ලැඩ බිමක් 

මි දී ැනීම වශා බැංකුලක්, මුභ ආයතනයක් දශෝ දොිමවාරිව ් ජනරාේ විිකන් 

පිිබන්නා ද දලනේ යම් ආයතනයට නීතියක් දශෝ දොින්ත්රාාේතුමය බැමකමක් යටදේ 

දලන ද යම් දඳොිලියරී.  එදවේම එය දමම ඳනදේ 25 ලන ලන්තිය යටදේ අඩු ර ග 

ැබිය දනොිශැරී ය.  දදවේ දලතේ, 26 (1) ලැිර ලන්තිදේ (x) දේදදේ දශෝ (y) දේදදේ 

වශන් දඳොිලිදේ අතිරික්තය අඩු ර ග දනොිැද අ. 

වටශන: තක්දවේරු ලර්ය තුෂ දලන ද යම් බිම් කුිබයක් දශෝ රාජභ භායක් එම දවීම 

2014.04.01 දිනට දඳර යම් ාසීමාලක් වශා දේ නම් වශ දලනේ යම් විධිවිධාන යටදේ 

ලභාඳාරයරීන් උඳයන ාභ දශෝ ආදායම ිර්චිතල ශඳුනා ැනීදම් දී අඩු දනොිරන්දන් 

නම් ඳමණක් අඩු ෂ ශැරී ය.  

 

6. 120 ලැිල දකොටුල -  එකතු ලමලව්ථාපිත ආදායදභන් මුළු අඩු කිරීම්.  

අංක 100 වශ 110 දකොටු භගින් ප්රතකාිතත මුළු ලටිනාකම් ි එකතුල මුළු ලමලව්ථාපිත ආදායමින් 

අඩු කිරීම් එකතුල දව 120 ලන දකොටුදලි ඇතුෂේ කෂ යුතු ය. 

 

7. 130 ලැිල දකොටුල -  තක්දවේරු කෂ ශැකි ආදායභ 

තක්දවේරු කෂ ශැකි ආදායභ ලන්දන්, එකතු ලමලව්ථාපිත ආදායදභන්  32 ලන ලෙන්තිය අනුල 

ඉවදිය ශැකි අඩු කිරීම් ෙැපීදභන්  ඳසුල ැදඵන ආදායම් දව්.  120 ලැිල දකොටුදව් ලටිනාකභ 

80 ලැිල දකොටුදව් ලටිනාකමින් අඩු කර 130 ලැිල දකොටුදලි ඇතුෂේ කරන්න.එභ අෙය වෘව 

අෙයක් ලන ියට  

තක්දවේරු කෂ ශැකි ආදායභ ශුනම දව්. 

 

8.  140 ලැිල දකොටුල -  සුදුසුකම් ඵන දෙවීම්  

ලවර තුෂ රන ද ිකයලු සුදුසුම් බන දවීම් දශෝ යම් ඉදිරියට දන එන ද දේයක් 

දමම උඳදේනදේ ඇතුෂේ ෂ යුතුය. 

8.1. සුදුසුකම් ඵන දෙවීම්: 

(i) මුදේ දශෝ මුදේමය දනොිලන  ආාරයරීන් රන ද ඳරිතභා -  

(අ) රජයට; 
(ආ) ඳෂාේ ඳාන ආයතනයට; 
(ඇ) රජය විිකන් ව්ථාඳනය රන ද අරමුදට; 
(ඈ) ඳෂාේ ඳාන ආයතනයක් දශෝ ඳෂාේ වභාලක් විිකන් ව්ථාඳනය රන දුල, 

අමාතභලරයා විිකන් අ ගමත රන ද අරමුදක්; 
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(ඉ) දබෞේධ වශ ඳාලි වි්ල විදභා ඳනත යටදේ වි්ල විදභා ඳනත යටදේ 
ව්ථාඳනය රන ද දබෞේධ දශෝ ඳාලි වි්ල විදභායක් දශෝ යම් උවව ්
අධභාඳන ආයතනයක්; 

(ඊ) දවලන අරමුද; 
(උ) „අපි දල ගදලන් අපි‟ අරමුදට (2008.01.01 දින ිකට); දශෝ  
(ඌ) ශ්රීල ංා ජාති ලකුඩු (වංව්ථාපිත) ඳනත යටදේ ව්ථාඳනය රන ද ජාති 

ලකුඩු අරමුද ; වශ 
(එ)    එම වියදම්ලලින් යම් අඩු දනොිරන ද ඉදිරියට දන එන ද දේයක් 

 
(ii) අමාතභලරයා විිකන් අ ගමත රන ද යම් තැනැේතකු විිකන් රජදේ වංලර්ධන 

වැව්මක් ඇතුළුල රීිකයම් ලභාඳෘතියක් මත තක්දවේරු ලර්ය තුෂ දරන ද වියදමක් 

දශෝ ලින් ලර්දේ ඉදිරියට දන එන ද එලැිර වියදම අඩු දනොිරන ද යම් 

දේයක්; 

 
(iii) දරෝගී දශෝ දිිබන්න් වශා දන්ලාික රැලරණය වැසීම පිණිව පිහිම ලන ද 

අ ගමත පුණභායතනයට මුදලින් රන ද ඳරිතභා; 

 
(iv) රු. මිලියන 5 ට ලඩා දනොිඅඩු පිරිලැයක් දරා  චිත්රාඳටයක් ිර්ඳාදනය රීම ම වශා 

දර ග බන වියදම (අලවන් රීම දම් දින ිකට දින 90 ක් තුෂ දරන ද යම් 

ප්රසලර්ධනාේම වියදම් ඇතුළුල ිර්ඳාදන පිරිලැය) 
 

(අ) 2007.04.01 දින දශෝ එදිනට ඳසුල, නමුේ 2008.03.31 දිනට දඳර 
චිත්රාඳටයක් ිර්ඳාදනය රීම ම වශා දරන ද වියදම. 

(ආ) 2008.04.01 දින දශෝ එදිනට ඳසුල චිත්රාඳටයක් ිර්ඳාදනය රීම ම වශා දරන 
ද වියදම. 

 

(v) ඳනදේ 23 ලැිර ලන්තිය යටදේ වමාමක් ආදායම් බේදදන් ිරදශව් ාසීමාල 

තුෂ අලදානම් ප්රසාග්ධනධන වමාමක් විිකන් ිරකුේ රන ද ඳලේනා දොිටව් ශැර 

වාමානභ දොිටව් මිදී ැනීදම් දී, රුපියේ 500,000/- ට ලඩා අඩු දනොිලන යම් 

ආදයෝජනයරීන් ිකයයට 50. 

 
(vi) දොිෂඹ වශ ම්ඳශ ඳරිඳාන දිව්ත්රි ක්යන්දන් පිටත යම් ප්රසදේය පිහිටි දේශීය 

ආදායම් ඳනදේ 20 (2) ලන්තිදේ වශන් නල ලභලවාය රන ද යම් 

ආදයෝජනයක්.  (එම ආදයෝජනය රුපියේ මිලියන 30 ට ලඩා අඩු දනොිවිය යුතු 

අතර, එම ලභලවායන්හි භාවිත රන ද යම් පිරියත යන්ත්රායක්, ලී බඩු, දොිඩනැගිලි 

දශෝ එම ලභලවාය, ෘෂිාර්මි ලභලවායක් නම් ඉඩම් විය යුතුය)  

 
(vii) දොිෂඹ වශ ම්ඳශ ඳරිඳාන දිව්ත්රි ක්යන්හි දේශීය ආදායම් ඳනදේ 21 (2) 

ලන්තිදේ වශන් ප්රසතිව්ථාපිත ලභලවාය දී දරන ද යම් වියදමක් (එම ප්රසතිවථ්ාපිත 

වියදම රු. මිලියන 100 ට ලඩා අඩු දනොිවිය යුතුය.) 

 
(viii) 2008.04.01 දින දශෝ එදිනට ඳසුල ආරම්භ රන ිකනමා රූඳ චිත්රාඳටයක් 

ප්රසදර්නය රන ිකනමා දොිඩනැගිේක් දශෝ උඳරණ වැඳීමම වශා වශ ඩිිටටේ 

වජීවිරණ තාක්ණය, ඩිිටටේ ප්රසදර්න ්රාම  වශ දඩොිේබි  අද ඳේධති ලලින් 

වමන්විත ලන බලට ශ්රීල ංා ජාති චිත්රාඳට වංව්ථාල විිකන් වශති රන දුල දරන 

ද රු. මිලියන 25 දනොිඉක්මලන වියදම. 

 



 ` 
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(ix) 2008.04.01 දිනට දඳර ආරම්භ රන ද ිකනමා රූඳ චිත්රාඳට ප්රසදර්නය රීම ම 

ආරම්භ ර ඇේතා ව  වශ 2008 අදප්රසේේ 1 ලන දිනට දඳර ඩිිටටේ තාක්ණය, 

ඩිිටටේ ප්රසදර්න ්රාම  වශ දඩොිේ අ  අද ඳේධති ලලින් වමන්විත දනොිව ද ශ්රීල ංාදේ 

ජාති චිත්රාඳට වංව්ථාල විිකන් වශති රන ද ිකනමා ාාල තේේලය  ඉශෂ 

තේේලයට නංලාලීදමහි ා දරන ද රු. මිලියන 10 ක් දනොිඉක්මලන වියදම්. 

 
(x) දොිෂඹ වශ ම්ඳශ ඳරිඳාන දිව්ත්රි ක්යන්දන් පිටත යම් ප්රසදේය දේශීය 

ආදායම් ඳනදේ 21 අ ලන්තිදයහි වශන් ප්රසතිව්ථානත රන වියදම් රු. මිලියන 

100 ට ලඩා අඩු දනොිවිය යුතු ය.   

 
(xi) දේශීය ආදායම් ඳනදේ 13 (222) ලන්තිදයහි වශන් අඩු ආදායම් ඳවුේ වශා 

ිරලාව ඉඳිරීම දම් දී දරන ද වියදම්. 

 
(xii) දොිමවාරිව් ජනරාේ විිකන් ශඳුනාන්නා දුල වශ ැවට් ඳත්රාය මගින් ප්රසිකේධ රන 

ද ඳරිදි ආර්ථි ලදයන් ඳසුාමී ම්මානය රදන යන යම් ප්රසජා වංලර්ධන 

ලභාඳෘතිය දී දරන ද වියදම්. 

 
(xiii) 16 ඇ ලැිර ලන්තිය දශෝ 17 අ ලන්තිය (නල ලභලවායක් දව) යටදේ ිරදශව ්

රීම ම වශා සුදුසුම් බන වශ ිර්චිත ටයුතු ල ිරරත යම් ලභලවායක් පුළුේ 

රීම දමහි 2011 අදප්රසේේ 01 ලන දින දශෝ එදිනට ඳසුල වශ 2014 අදප්රසේේ 01 දිනට 

දඳර  ව්ථාලර ලේම්හි (රු. මිලියන 50 ට දනොිලැඩි) රන ද ආදයෝජනය.  

දදවේ දලතේ ිර්චිත ටයුතු ල ිරරත යම් තැනැේතකු විිකන් රන ද යම් 

ආදයෝජනයක් වශ 2015.03.31 දිනට දඳර දේශීය ආදායම් ඳනදේ 34 (2) 

ලන්තිදේ අතුරු විධිවිධාන වපුරාලීමට යටේල උවව් තාක්ණි පිරියත, යන්ත්රා, 

උඳරණයන්හි එම ආදයෝජනය රන ද අලව්ථාල දී එම දොින්දේිකලට 

යටේල සුදුසුම් ැබීදම් දවීම අඩු ර ග ැද අ. 

 
(xiv) 16 ඈ ලන්තිය යටදේ ිරයම රන ද අදාෂ ලටිනාමට ලඩා අඩු දනොිලන දරදි, 

ඖධ, රීරිපිටි දශෝ ිකදමන්ති ිර්ඳාදනය රීම දම් ිරරත යම් ලභලවාය 2012 

අදප්රසේේ 1 ලන දින දශෝ එදිනට ඳසුල ලභාඳාර ටයුතු ආරම්භ ර රන ද 

ආදයෝජනයක් . 

 
(xv) දලනේ යම් බැංකුලක් දශෝ මුභ වමාමක් අේඳේ ර ැනීම දශෝ ඒාබේධ 

රීම දම් ආාරදයන් යම් බැංකුලක් දශෝ යම් මුභ වමාමක් විිකන්, 2011 අං 42 

දරන මුභ ලභාඳාර ඳනත යටදේ බඳත්රාාී  ශ්රීල ංා මශ බැංකුල විිකන් ිරකුේ 

රන ද උඳදදව් මාාලට අ ගල, එම පිරිලැය ිර්චිතල ශඳුනා  ග බන විට, දරන 

ද වියදම්. 

කරුවාකර වැකි්ක දයොමු කරන්න:  සුදුසුම් ැබීදම් දවීමක් දව යම් 

හිමිමක් වම්බන්ධදයන් ලිඛිත වාක්ෂි අමුණන දමන් ඔදබන් ාරුණිල ඉේා 

ිකටි ග ැද අ. 

 

8.2. සුදුසුකම් ැබීභදම් දෙවීම් වම්ඵන්ධදයන් අඩු කිරීම්: 
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සුදුසුම් ැදබන දවීදම් දීමනාල ලැඩි රන ද/ආදයෝජනය රන ද තථභ 
ලටිනාම දශෝ ඳශත වශන් සීමාල යන දදරීන් අඩු අදේ ප්රසමාණයට ඳමණක් බා 
ත ශැරීය. 

 
(i) 1 ලන උඳදේදදේ ( i) , (vii)  වශ  (xi)  අයිතමයන්හි වශන් සුදුසුම් ැබීදම් 

දවීම් අඩු රීම දම් දී සීමා රීම මක් දනොිමැත. 

(ii) 1 ලන අයිතමදේ (iii) ලන අයිතමදයහි වශන් ිකයලු සුදුසුම් ැබීදම් දවීම් හි 

එතුල වම්බන්ධදයන් අඩු රීම ම තක්දවේරු ෂ ශැරී ආදායදමන් 1/5 ට දශෝ 

රුපියේ 500,000/- යන දදරීන් ලර දශෝ අඩු අයට සීමා දේ. 

(iii) 1 ලන අයිතමදේ (iv) ලන අයිතමදයහි වශන් යම් සුදුසුම් ැබීදම් දවීමක් 

වම්බන්ධදයන් (එනම්, චිත්රාඳටය පිරිලැය) අඩු රීම ම 

(iv)  (අ)       චිත්රාඳට එට රු. මිලියන 25 බැගින් 

(iv)  (ආ)      චිත්රාඳට එට රු. මිලියන 35 බැගින් සීමා දේ. 

(iv) 1 ලන අයිතමදේ (ii), (v) වශ (x) හි වශන් සුදුසුම් ැබීදම් දවීම 

වම්බන්ධදයන් අඩු රීම ම තක්දවේරු ෂ ශැරී ආදායදමන් 1/5 ට දශෝ දරන ද 

තථභ වියදම් යන දදරීන් ලර දශෝ අඩු අයට සීමා දේ. 

(v) 1 ලන අයිතමදේ (vi) හි වශන් සුදුසුම් ැබීදම් දවීම වම්බන්ධදයන් අඩු 

රීම ම, රුපියේ මිලියන 100 දශෝ දරන ද තථභ වියදම යන දදරීන් ලර දශෝ 

අලම අයට සීමා දේ. 

(vi) 1 ලන අයිතමදේ (viii) හි වශන් සුදුසුම් ැබීදම් දවීම වම්බන්ධදයන් අඩු 

රීම ම රු. මිලියන 25 දශෝ දරන ද තථභ වියදම යන දදරීන් ලර දශෝ අලම 

අයට සීමා දේ. 

(vii) 1 ලන අයිතමදේ (ix) හි වශන් සුදුසුම් ැබීදම් දවීම වම්බන්ධදයන් අඩු රීම ම 

රුපියේ මිලියන 10 දශෝ දරන ද තථභ වියදම් යන දදරීන් ලර දශෝ අලම 

අයට සීමා දේ. 

(viii) 1 ලන අයිතමදේ (xii) හි වශන් සුදුසුම් ැබීදම් දවීම වම්බන්ධදයන් අඩු 

රීම ම රුපියේ මිලියන 10 දශෝ දරන ද තථභ වියදම යන දදරීන් ලර දශෝ අලම 

අයට සීමා දේ. 

(ix) 1 ලන අයිතමදේ (xiii) වශ (xiv) හි වශන් සුදුසුම් ැබීදම් දවීම 

වම්බන්ධදයන් අඩු රීම ම සුදුසුම් ැබීදම් දවීදමන් ිකයයට 25 ට සීමා දේ. 

(x) 1 ලන අයිතමදේ (xv) හි වශන් සුදුසුම් ැබීදම් දවීම වම්බන්ධදයන් අඩු 

රීම ම තක්දවේරු ෂ ශැරී ආදායදමන් 1/3 ට දශෝ රු. 300, 000,000 යන 

දදරීන් ලර දශෝ අඩු අයට සීමා දේ. 

8.3. අඩු දනොකරන ද සුදුසුකම් ැබීදම් දෙවීම් ඉදිියයට දෙන යාභ: 

යම් සුදුසුම් ැබීදම් දවීදමහි දේයක් දේ නම්, 
 



 ` 

 

6 

 
වංව්ථාපිත ආදායම් ඵදු ලාර්තාල වශා උඳදදව් භාාල - තක්දවේරු ලර්ය - 2017 / 2018 

 

Asmt_CIT_015_S 

 

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

අයිතමයන් එම සුදුසුම් ැබීදම් දවීදම් මුළු ලටිනාම අඩු ර ග බන තුරු 

ඉදිරියට දන එ ග ැබ අඩු ර ග ැබිය ශැරීය.   

  (xiii) වශ (xiv) අයිතමදයන් ිකයයට 75 ක් ඉදිරියට දන එ ග ැබ ලවර තුන 

ාඳරිච්දේදයක් තුෂ වමාන ලටිනාමින් අඩු ර ග ැබිය ශැරීය. 

 ඉශත වශන් අයිතමයන් ශැර දලනේ යම් අයිතමයක් ඉදිරියට දන එ ග ැබිය 

දනොිශැරීය.  
 

9. 140 ලැිල දකොටුල  -  සුදුසුකම් ඵන දෙවීම් 

4 ලන උඳද්ක නද  140.08 ලන දකොටුදලි ලටිනාකම් එකතුල ආදායම් ඵදු ලාර්තාදව් 140 

ලැිල දකොටුදලි ඇතුෂේ කෂ යුතු ය. 

 

10. 150 ලැිල දකොටුල  -  ඵදු අය කෂශැකි ආදායභ 

ඵදු අය කෂශැකි ආදායභ ලන්දන් තක්දවේරු කෂශැකි ආදායදභන්  සුදුසුකම් ඵන දෙවීම් 

අඩුක ඳසු ලටිනාකභයි.  140 ලැිල දකොටුදව් ලටිනාකභ 130 ලැිල දකොටුදව් ලටිනාකමින් අඩු 

කර එි ප්රතතිපය 150 ලැිල දකොටුදව් ඇතුෂේ කරන්න.  ඵදු අය කෂශැකි ආදායභ වෘව 

ලටිනාකභක් දනොියය ශැකි අතර, එලැිල අලව්ථාලක දී “ශුනම” යනුදලන් ඇතුෂේ කිරීභට 

කාරුණිකල වැකිලිභේ ලන්න. 

  

11. 160 ලැිල දකොටුල  -  ියදේ අනු ප්රතභාව යටදේ ඵදු අයක ශැකි ආදායභ 

දශීයය ආදායම් ඳනතට දදලන උඳද්ක නද  (ආ) දකොටදවේ ිල්චිතල දක්ලා ඇති යම් 

අනුප්රතභාවයක් ශැර අනුප්රතභාවයන්, ියදේ අනුප්රතභාවයන් ිලදයෝජ්යනය කරන අතර, අයිතභයන් 

වභශරක් ඳශත වශන් ඳියදි ැසිව්තුෙත දකදර්. 

1) අධභාඳන දවේලාලන්දන් උඳයන ාභ වශා ිකයයට 10 යටදේ බදු අය ර ග ැබිය 

ශැරීය. 

2) දේශීය ආදායම් ඳනදේ 16 ලැිර ලන්තිදේ වශන් ෘෂිාර්මි ලභලවායන්දන් ාභ 
ිකයයට 10 යටදේ බදු අය ර ග ැබිය ශැරීය.  (48 (අ) ලන්තිය) 

3) ෘෂිර්මාන්තදයන්, වේල ආශාර ිර්ඳාදනදයන්, වංචාර ර්මාන්තය ප්රසලර්ධනදයන් 
දශෝ ඉදිරීම ම් ලැඩ ලලින් ාභ (දේ.ආ. ඳනදේ 46 ලැිර ලන්තිය) ිකයයට 12 යටදේ බදු 

ර ග ැබිය ශැරීය. 

4) සුදුසුම් ැබ අඳනයන ාභ වශ ආදායම (දේ.ආ. ඳනදේ 51 වශ 52 ලන්ති) ිකයයට 
12 යටදේ බදු අය ර ග ැබිය ශැරීය. 

5) රු. මිලියන 750 දනොි ඉක්මලන ලාර්ෂි පිරිලැම මක් වහිත ලභලවායක් (මිදී ැනීම වශ 
විරීණීම ශැර) [දේ.ආ. ඳනදේ 59 (ආ) ලන්තිය] ිකයයට 12 යටදේ බදු අය ර ග 

ැබිය ශැරීය.  (වමාම් වමශය ඳරිඳාන වමාමක්, ඳරිඳාලිත වමාමක් දශෝ ආශ්රිනත 
වමාමක් වශා අදාෂ දනොිදේ.) 

6) අලදානම් ප්රසාග්ධනධන වමාමරීන් ිකයයට 12 යටදේ බදු අය ර ග ැබිය ශැරීය. 

7) ඒ භාරයක්, අදනභොිනභ භාරයක් දශෝ ඒ භාර ෂමනාරණ වමාමක් ඒලාදේ 

බදු අය ෂශැරී ආදායම මත ිකයයට 10 යටදේ බදු අයර ග ැබිය ශැරීය. 



 ` 
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8) යම් මේ ද්රුලභ දශෝ දුම්දොිෂ ිර්ඳාදනය ර අදවි රීම ම දශෝ ආනයනය ර අදවි 

රීම ම දශෝ යම් දොිතරැයි දශෝ ඔට්ම  දශෝ සදු ටයුතු ලලින් උඳයන ාභ වශ 
ආදායදමන් ිකයයට 40 ක් යටදේ බදු අය ර ග ැබිය ශැරීය. 

9) දේශීය ලදයන් ිර්ඳාදනය රන අේ යන්ත්රා ිර්ඳාදන වශා ිකයයට 12 යටදේ බදු 

අය ර ග ැබිය ශැරීය. 

10) දවෞභ සුල දවේලා ලලින් උඳයන ාභ වශා ිකයයට 12 යටදේ බදු අය ර ග ැබිය 

ශැරීය. 

11)  දේ අඳනයන රුලකු වමඟ බේද ලභාඳාරයක් ව්ථාඳනය ර ඇති දේ ලාරුලකුදග්ධන 
දශෝ ිර්ඳාදයකුදග්ධන ාභ වශා ිකයයට 12 යටදේ බදු අය ර ග ැබිය ශැරීය. 

12) කුකුළු දොිවිදඳොිෂරීන් උඳයන ාභ වශා ිකයයට 10 යටදේ බදු අය ර ග ැබිය 

ශැරීය. 

13) අඳනයාභිමු වමාමක් විිකන් භාණ්ඩ විරීණීදමන් උඳයන ාභ වශ ආදායම වශා 

ිකයයට 12 යටදේ බදු අය ර ග ැබිය ශැරීය.  (56 (අ) ලන්තිය) 

14) විදේ නැලට භාණ්ඩ දශෝ දවේලා වැඳීමදමන් උඳයන ාභ වශා ිකයයට 12 යටදේ 
බදු අය ර ග ැබිය ශැරීය.  (56 (ආ) ලන්තිය) 

15) දරදිපිිබ ඳංගු මණ්ඩය වමඟ ලියාඳදිංචි දරදිපිිබ අඳනයන රුලකුට යම් දරදිපිිබ 
ලටිනාම ලැඩිදියුණු රීම ම වශා උඳාර ලන්නා ව යම් දරදිපිිබ දශෝ යම් දලනේ 
දවේලාලන්දන් මැහුම් ද්රුලභ, එක්ව් රීම දම් වැඳයුදමන් උඳයන ාභ වශ ආදායම වශා 
ිකයයට 12 යටදේ බදු අය ර ග ැබිය ශැරීය.  (58 ලැිර ලන්තිය) 

16) ිර්ඳාදන ිරඳදවීදම් ලභාඳාරයක් රදන යන්නා ව ද, 28%  අ ගප්රසමාණය මත 
ආදායම් බදු දවීමට යටේ ලන්නා ව ද දැනට ඳලේනා වමාමක් විිකන්, 2015 අදප්රසේේ 
මව 1 ලන දින දශෝ එදිනට ඳසුල, එදශේ 2017 අදප්රසේේ මව 1 ලන දිනට දඳරාතුල ආරම්භ 
ලන යම් තක්දවේරු ලර්යක් වශා රුපියේ මිලියන 300 ට දනොිඅඩු (ඉඩම් ශා 

දොිඩනැගිලි ශැර) ව්ථාලර ලේම් අේර ැනීදමහිා ආදයෝජනය රීම ම මගින් ඒ 
වමාදම් ඒ ිර්ඳාදන, ිර්ඳාදනය රීම දම් ලභාඳාරය ලභාප්ත රීම දම් දී 59 එ ලන්තිදේ 
දොින්දේික මත ාභ වශ ආදායම මත අදාෂ ලන ආදායම් බදු අ ගප්රසමාණය රුපියේ 

මිලියන 500 ක් දනොිඉක්මලන උඳරිම මුදක් දක්ලා 50% රීන් අඩු ර ග ැබිය යුතුය. 

17) දැනට ඳලේනා ඕනෑම ව්ලභාලය ලභලවායක් යම් ිර්ඳාදන ලභාඳාරය රුපියේ 
මිලියන 500 ලැඩි මුද ගිවිසුම්ත ආදයෝජනයක් වහිතල, 2015 දදවැම්බර් මව 31 
ලන දින දශෝ එදිනට දඳර ආදායම් බදු ාර්ය වශා දේශීය ආදායම් දදඳාර්තදම්න්තුල 
දලත ලියාඳදිංචි වී ඇේතා ව යම් වමාම ාභ වශ ආදායම මත අදාෂ ලන ආදායම් බදු 
අ ගප්රසමාණය 28% ක් නම්, 59 ඒ ලන්තිදේ දොින්දේික මත වමාදම් ාභ වශ ආදායම 
මත අදාෂ ලන ආදායම් බදු අ ගප්රසමාණය 50% රීන් අඩු ර ග ැබිය යුතුය.  

18) ආනයන වමඟ තරඟාම ේලයට මුහුණදදමින් 1970 ලර්දේ ිකට ිර්ඳාදන ලභාඳාරය 
ිරරතල ිකටින යම් ිර්ඳාදයකු විිකන්, 2015 අදප්රසේේ මව 1 ලන දින දශෝ එදිනට ඳසුල 

ආරම්භ ලන යම් තක්දවේරු ලර්යක් වශා දම් ඳනතට අ ගකල දවිය යුතු යයි ණන් 
බ ග බන ආදායම් බේදේ දොිටව, 59 ඹ ලන්තිදේ දොින්දේික මත ඒ ිර්ඳාදන 
දේශීය දලෂ දඳොිදෂේ විරීණීදමන් ැදබන, 28% උඳරිම බදු අ ගප්රසමාණයට යටේ 

ලන්නා ව ාභ වශ ආදායම මත, ආදායම් බේද  10% රීන් අඩු ර ග ැබිය යුතුය.  

19) අතුරු දබෝ ලා ටයුතු ල දශෝ එෂලළු වශ ආශාර පිරිවැසුම් රීම දම් ටයුතුල 
ිරරතල ිකටින යම් දේශීය ලභලවායයකු විිකන්, 2015 අදප්රසේේ මව 1 ලන දින දශෝ 
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එදිනට ඳසුල ආරම්භ ලන යම් තක්දවේරු ලර්යක් වශා 59 ඕ ලන්තිදේ දොින්දේික 

මත දම් ඳනතට අ ගකල දවිය යුතු යයි ණන් බ ග බන ආදායම් බේදේ දොිටව, 
ඒ ටයුතුලලින් ැදබන ාභ වශ ආදායම මත 50% රීන් අඩු ර ග ැබිය යුතුය. 

20) යම් ඳසුාමී ාඳය පිහිටි, ිර්ඳාදන ටයුතු වශා දශෝ දවේලා වැඳීමම වශා ලන 
යම් ලභලවාය 2015 දඳබරලාරි මව 1 ලන දින දශෝ එදිනට ඳසුල, එදශේ 2017 මාර්තු 
මව 31 ලන දිනට දඳරාතුල රුපියේ මිලියන 250 ට දනොිඅඩු මුදක් ආදයෝජනය රන 
ිර්ඳාදයකු දශෝ දවේලා වඳයන්නකු ලන යම් තැනැේදතකු විිකන් 59  ලන්තිදේ 
දොින්දේික මත දම් ඳනතට අ ගකල දවිය යුතු යයි ණන් බ ග බන ආදායම් 
බේදේ දොිටව, ඒ තැනැේතාදග්ධන ාභ වශ ආදායම මත 50% රීන් අඩු ර ග ැබිය 
යුතුය. 

 

ියදේ අනුප්රතභාවයන් යටදේ අය කෂ ශැකි ඵදු ආදායදම් දකොටව වශ එභ ඵදු අය කෂ ශැකි 
ආදායදම් දකොටවට අදාෂ ියදේ අනුප්රතභාවය 5 ලන උඳද්ක නද  අදාෂ දකොටුල යටදේ 
ඳැිදිලිල වශන් කෂ යුතුය.        

5 ලන උඳද්ක නද  160.06 ලන දකොටුදලි ලටිනාකභ ලාර්තාදව් 160 දකොටුදලි ඇතුෂේ 
කරන්න.   

 

12. 170 ලැිල දකොටුල - ඉතිිය ඵදු අය කෂ ශැකි ආදායභ භත ඵශද  

ඉතිිය ඵදු අය කෂ ශැකි ආදායභ භත ඵශද ඳශත වශන් ඳියදි ආෙවනය කෂ යුතුය. 

(1) රු. 5,000,000/- දනො ඉක්භලන ඵදු අය කෂශැකි ආදායභක් විත ිල්ඳාදනය වශ 

දවේලා ලමාඳාරයක ිලරත යම් වභාෙභක් ශැර වභාෙම් -  

වමාම බදු අය ෂ ශැරී ආදායම (ඒ භාරය, අදනභොිනභ අරමුද, අලදානම් 
ප්රසාග්ධනධන වමාම වමාම් වමශය ඳරිඳා වමාම, ඳරිඳාලිත වමාම දශෝ 
ආශ්රිනත වමාම ශැර) රු. 5,000,000/- දනොි ඉක්මලයි නම්, එහි බදු අය ෂ ශැරී 
ආදායමට අදාෂ ආදායම් බදු අ ගප්රසමාණය ිකයයට 12 ක් දේ. 

 
(2) ඉශත (1) අයිතභය දශෝ ඳනදේ දලනේ යම් ියධිියධානයන්ි ිල්චිතල දක්ලා ඇති 

වශනදායී අනුප්රතභාවය යටතට දනොලැදටන වභාෙම්; 

එලැිර වමාම ාභ වශ ආදායම් ඳනදේ දලනේ යම් විධිවිධානයන් යටදේ යම් 
ිර්චිත අ ගප්රසමාණයන් යටදේ බදු දනොිදේ නම්, ිකයයට 28 යටදේ බදු අය ර ග ැද අ. 
 
දදවේ දලතේ, 12 ලැිර දේදදේ (1) ලන අයිතමදේ වශන් වමාම රු. 5,000,000/- 
ට ලැඩි අතිරික්ත බදු අය ෂ ශැරී ආදායමට ආදරෝඳණය ෂ ශැරී බේද එම බදු අය 
ෂශැරී ආදායමට ලඩා ලැඩි නම්, එවිට අතිරික්ත බදු අය ෂශැරී ආදායමට ලඩා ලැඩි 
බේදේ එම දොිටව වැරීේට දනොිත යුතු ය. 
 

උදාශරව: ඵදු අය කෂශැකි ආදායභ රු. 5,800,000/- නම්, දෙියය යුතු ඵදු ලටිනාකභ 

ලන්දන් රුපිය්ක; 
28% යටදේ රු. 5,800,000/- බදු අය ෂශැරී 
ආදායම මත බේද 

=  1,624,000  

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

රු. මිලියන 5 ට ලැඩි බදු ලටිනාමට ලඩා බදු 
අතිරික්තය  

 1,024,000 (A) 

රු. 5,000,000 ලඩා බදු අය ෂශැරී ආදායම  = (5,800,000 - 5,000,000)  
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  800,000 (B)  

(A)> (B) ඳරිදිය;   

දවිය යුතු බේද = 
රු. 5,000,000 මත බේද + 
රු. 5,000,000 ට ලැඩි බදු අය 
ෂ ශැරී ආදායම 

   

 = (600,000 + 800,000)  

 = රු. 1,400,000/-  
 

වම්පූර්ණ බදු අය ෂශැරී ආදායම ිකයයට 28 යටදේ බදු අය ර ග බන්දන් නම්, වශ 

එම බදු අය ෂශැරී ආදායම රු. 5,000,000/- ඉක්මලන නමුේ රු. 6,111,111/- 

දනොිඉක්මලයි නම්, එවිට දවිය යුතු බේදේ ලටිනාම රු. 600,000/- එතු රු. 

5,000,000/- ඉක්මලන බදු අය ෂශැරී ආදායදම් ලටිනාම දේ. 

වම්පූර්ණ බදු අය ෂශැරී ආදායම ිකයයට 28 යටදේ බදු අය ෂ දනොිලන අලව්ථාල 

දී, දමම ්රාමය අදාෂ දනොිදේ. 

  

(3) 48 ලෙන්තිදයි වශන්, යම් ලමලවායන්  වශා ඳශත වශන් වශනදායී ඵදු අනුප්රතභාව 

අදාෂ දව්. 

 2008.04.01 ලන දින දශෝ එදිනට ඳසුල ආරම්භ ලන තක්දවේරු ලර්යක් මත බදු 

ආදායදමන් ාභ වශ ආදායම ිරදශව ් ලන පූර්ල ආවන්නතම ාසීමාල 

අලවානදේ තක්දවේරු ලර්යට බදු අ ගප්රසමාණයන්   -   5% 

 ඳෂමු ඳ්චාේ ිරදශව් ලවර අලවානය  -   10% 

 දදලන ඳ්චාේ ිරදශව් ලවර අලවානය  -  15% 

ලාර්තාල වමඟ බාදී ඇති “බදු ණනය රීම දම් ාර්යය ඳත්රාය” දවිය යුතු ආදායම් 
බදු ආණනදේ දී භාවිතයට ත යුතුය. 

 13.  180 ලැිල දකොටුල - දෂ ාබාං භත ඵශද  

(1) ිර ැයිව්තුත වමාමක් වුලද දනොිවුලද යන්න දනොිවා වෑම ලාික වමාමක්ම 
(ඒ භාරයක්, දශෝ අදනභොිනභ භාරයක් ශැර) තක්දවේරු ලර්ය තුෂ තම දොිටව් 
රුලනට දබදාශරින ද දෂ ාභාංදේ ලටිනාම මත ිකයයට 10 ට වමාන ආදායම් 
බදු දවිය යුතුය. 

(2) දදවේ දලතේ, “අදාෂ දොිටව” ශැර ාභ ලලින් එම ාභාංය දබදාදද ග බන විට 
වමාම විිකන් බදු දවිය යුතු දනොිදේ.  “අදාෂ දොිටව” යන්දනන්; 

(අ) 7 ලැිර ලන්තිදේ (අ) දේදය යටදේ ආදායම් බේදදන් ිරදශව් යම් වමාමට 
දශෝ පුේ මණ්ඩයට; 

(ආ) 7 ලැිර ලන්තිදේ (ඇ) අ ග දේදදේ වශන් යම් ඳෂාේ ඳාන ආයතනයක් 
දශෝ රජදේ ආයතනයට; 

(ඇ) යම් ඒ භාරයට දශෝ අදනභොිනභ අරමුදට; 
(ඈ) එම ාභාංයට අදාෂල 10 ලැිර ලන්තිය යටදේ ආදායම් බේදදන් ිරදශව ්

යම් ශවුේ රුදලකුට; දශෝ  
(ඉ) යම් වමඳාර වමිතියට; 
(ඊ) අපි දල ගදලන් අපි අරමුදට; 
(උ) දලනේ යම් ලාික වමාමරීන් ද යම් ාභාංයරීන්, දබදාදදන ද යම් 

ාභාංයරීන් අඩු රීම දමන් ඳසුල දෂ ාභාංදේ දේය /ඉතිරිය අදශව් දේ. 



 ` 
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(3) ශවුේ රුලන්දන් එම ාභාං මත බදු අඩු රීම මට වමාම් දලත බය ඳලරා 

දනොිමැති වුලද, වෑම ලාික වමාමක් විිකන්ම දොිටව් දශෝ ණයර ආාරදයන් ද 
දබදාදදන ද යම් ාභාංයක් මත ිකයයට 10  බදු දවිය යුතුය. 

(4) වමාමක් විිකන් ාභාංදයන් එය  දලන අලව්ථාදේ දී බදු අඩු ෂ යුතුය. 

ලවර තුෂ විවිධ ාභාං දබදාදීම් රීහිඳයක් ඳලතී නම්, එක් එක් දබදාදීම දල ගදලන් 6 
ලන උඳදේනදේ පිටඳේ දලන් ලදයන්  වම්පූර්ණ (ඡායාව්ථ පිටඳේ) රන්න. 

(5) වමාම විිකන් එදවේ අඩු රන ද බේද වශ ඉශත 2 ලන අයිතමදේ වශන් ාභාං මත 
බේද දබදාශැම දම් දින ිකට දින 30 ක් ඇතුෂත දේ.ආ. දොිමවාරිව් ජනරාේ දලත 
දප්රසේණය ෂ යුතුය.  එදවේම ලැඩිමනේ ලදයන්, ාභාං මත ලාර්තාලක් ේවිලාර්ෂිල 
යැවිය යුතුය.  එනම්, ඔක්දතෝබර් 1 දින ිකට මාර්තු 31 දක්ලා දබදාශරින ද ාභාං 
වම්බන්ධදයන් අදප්රසේේ 30 දින දශෝ එදිනට දඳර වශ අප්රිාදයේ 1 දින ිකට වැප්තැම්ර් 30 
දක්ලා දබදාශරින ද ාභාං වම්බන්ධදයන් ඔක්දතෝබර් 31 දින දශෝ එදිනට දඳර ලන 
ඳරිදි ය. 

06 ලන උඳද්ක නද   180.07 ලන දකොටුදලි ලටිනාකභ ලාර්තාදව් 180 
ලැිලදකොටුදව් ඇතුෂේ කෂ යුතුය. 

 

14. 190 ලැිල දකොටුල  -  දප්රතේව භත ඵශද (6 අ උඳද්ක නය) 

දප්රතේව භත ඵදු ිලර්ලාසික වභාෙම් වශා ඳභවක් අදාෂ දව්.  එදවේභ, ලවර තුෂ කරන ද මුළු 

දප්රතේව භත එය සියයට 10 දව ආෙවනය කරනු ැද් . 

“දප්රතේවය” යන්දනන් - ද ාභාංදයන් දප්රසේණය රන ද මුද ශැර බේදට අය 
ෂ  ශැරී  ාභ වශ ආදායදමන් දප්රසේණය රන ද දශෝ 
විදේදේ  රලාන්නා ද මුදේ.  

-  විදේ විකුණුම් ලලින් ද මුදේ වශ අඳනයනය රන ද 
භාණ්ඩලලින් විදේදේ රලාන්නා ද මුදේ.  

-  අඳනයනය රන ද ිර්ඳාදනයන්හි දලදෂදඳොිෂ අය 
මත නමුේ වම්පූර්ණදයන් විකුණා දනොිමැති. 

6 (අ) උඳද්ක නද  190.06 ලැිල දකොටුදව් ලටිනාකභ ලාර්තාදව් 190 ලැිල දකොටුදලි 
ඇතුෂේ කෂ යුතුය. 

15. 200 ලැිල  දකොටුල  -  දඵදාශැියය ශැකි ාබය භත ඵශද (6 (ආ) උඳද්ක නය) 

6 (ආ)  උඳද්ක නද  200.01 දකොටුදව් දඵදාශැියය ශැකි ාබය ඇතුෂේ කරන්න. 

“දඵදාශැියය ශැකි ාබ” යනු  දඳොේ ාබදයන්  

(i) 2016/2017 තක්දවේරු ලර්ය වශා බදු අය ෂ ශැරී ආදායම මත දවිය යුතු 

ආදායම් බදු. 

(ii) 2016/2017 ලර්දේ යම් ඉඩමක් දශෝ යම් දලනේ ප්රසාග්ධනධන ලේමක් අේඳේ ර 

ැනීදමහි ා වමාම විිකන් දරන ද පිරිලැය (දේ නම්); වශ 

(iii) යම් ප්රසාග්ධනධන ලේමක් ප්රසතභාණනය රීම ම මත ආණනය ෂ දඳොිේ ෂ මුළු 

මති මාත්රා  ාභය  

  අඩු ර; 
i. 2016/2017 ලර්දේ අේඳේ රේතා ව ප්රසාග්ධනධන ලේම් වම්බන්ධදයන් 

දඳොිදේ ාභ යටදේ ණනය රීම දම් දී අඩු රන ද යම් ක්ය දීමනාල; 

වශ 

ii. දඳොිදේ ාභදයහි ඇතුෂේ ප්රසාග්ධනධන ලේම් ප්රසතභාණනය රීම ම මත යම් 

මුළු මති මාත්රා ඳාඩු 

එතු රීම දමන් ැදබන අය අදශව් දේ. 
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2017 වැප්තැම්බර් 30 දින දශෝ එදිනට දඳර 2016/2017 තක්දවේරු ලර්දේ දබදාශැරිය ශැරී 

ාභදයන් දබදාශරින ද දෂ ාභාංදේ ලටිනාම 200.02 දොිම දලහි ඇතුෂේ රන්න. 
 

200.03 ලන දොිම දලහි, 2016/17 තක්දවේරු ලර්දේ දබදාශැරිය ශැරී ාභදයන් ිකයයට 10 ට 

වමාන ලටිනාම ඇතුෂේ රන්න.  එනම්, 200.01 දොිම දලහි ලටිනාම. 
 

200.04දොිම දලහි, 2016/17 තක්දවේරු ලර්දේ දබදාශැරිය ශැරී ාභදයන් ිකයයට 33 1/3 ට 

වමාන ලටිනාම ඇතුෂේ රන්න.  එනම් 200.01 දොිම දලහි ලටිනාම. 
 

200.05 දොිම දලහි, 200.02 දොිම දලහි ලටිනාමට ලැඩි 200.04 දොිම දලහි ලටිනාම ඇතුෂේ 

රන්න. 
 

එවිට, 200.02 දොිම දේ ලටිනාම 200.03 දොිම දේ ලටිනාමට ලඩා අඩු නම්, දබදාශැරිය ශැරී 

ාභය මත (එනම්, 200.05 දොිම දේ ලටිනාදමන් ිකයයට 15) මත (අතිරික්තය) දවිය යුතු බේද 

ආණනය ර 200.06 දොිම දලහි ඇතුෂේ රන්න. 
 

200.02 දොිම දේ ලටිනාම 200.03 දොිම දේ ලටිනාමට ලඩා ලැඩි නම්, එවිට දබදාශැරිය ශැරී 

ාභ මත දවිය යුතු බදු දනොිමැති අතර 200.06 දොිම දලහි ශුනභ අය ඇතුෂේ රන්න. 

6 (ආ) උඳද්ක නද  200.08  දකොටුදව් ලටිනාකභ ලාර්තාදව් 200 ලැිල දකොටුදව් ඇතුෂේ 
කෂ යුතුය.  

 

16. 210 ලැිල දකොටුල - දෙියය යුතු මුළු ඵශද 

7 ලන උඳද්ක නද  (220.01 සිට 220.09 දක්ලා) දකොටුල ඇතුෂේ ලටිනාකදම් එකතුල දව 

දෙියය යුතු ඵදු එකතුල දව 210 ලැිල දකොටුදලි ඇතුෂේ කරන්න. 

 

17.  220 ලැිල දකොටුල - මුළු ඵදු ඵැර  

7 ලන උඳද්ක නද  එක් එක් දකොටුලට අදාෂ ියව්තර කිරීම් එභ පිළීදල අනුල ඳශත දක්ලා ඇත. 

17.1. 220.01 ලැිල දකොටුල - දෙලන ද දප්රතේව ඵශද 

ිරර්ලාික වමාම් වශා අදාෂ දේ. 

6 (අ) ලන උඳදේනදේ 190.06 දොිම දේ දලන ද මුළු දප්රසේණ බදු ලටිනාම 7 ලන 

උඳදේණදේ 220.01 ලැිර දොිම දේ ඇතුෂේ රන්න. 

17.2. 220.02 ලැිල දකොටුල - ශියේල ඵදු වශන 

ශ්රීල ංාල විිකන් ේවිේල බදු ලැෂැක්වීදම් ගිවිසුමට එෂඹ ඇති විදේ රට දී දලන ද බදු 

වශා දිය ශැරී යම් බදු බැරක් දල ගදලන් 220.02 දොිම දලහි දී ඉේලුම් ෂ ශැරීය.  එකී 

ඉේලීම වශතියක් මගින් වනාථ ෂ යුතු අතර, විදේ බදු බැර  අදාෂ ලන ාභ දශෝ 

ආදායදම් එම දොිටව මත බදු ලටිනාමට සීමා විය යුතුය. 

17.3. 220.03 - අඩු කෂ ශැකි ආර්ථික දවේලා ොව්තු 

7 (අ) ලැිර උඳදේනදේ E දොිම දේ ඇතුෂේ ලටිනාම 220.03 දොිම දේ ආ.දවේ.ා.   

ලටිනාම දව ඇතුෂේ රන්න. 
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17.4. 220.04 ලැිල දකොටුල - ව්ල තක්දවේරු ඵදු දෙවීම් (SA ඵදු දෙවීම්) 

ාර්තුමය ලාරි දව වල් තක්දවේරු යටදේ දලන ද මුළු ආදායම් බදු ලටිනාම වශ 

අදාෂ තක්දවේරු ලර්ය වශා (එනම්2017/2018) අලවන් දවීම ඳමණක් 220.04 ලන 

දොිම දලහි ඇතුෂේ රන්න. 

17.5. 220.05 ලැිල දකොටුල -   දෙලන ද ාබාං ඵශද  

ලවර තුෂ වමාම විිකන් දලන ද ාභාං බදු දේ නම්, දමම දොිම දේ ඇතුෂේ ෂ යුතුය. 

17.6. 220.06 ලැිල දකොටුල -දඵදා ශැියය ශැකි ාබාං භත ඵශද 

 ලවර තුෂ වමාම විිකන්  දලා ඇති දබදා ශැරිය ශැරී ාභාං මත බදු දේ නම්, දමම 

දොිම දේ ඇතුෂේ ෂ යුතුය. 

17.7. 220.07 ලැිල දකොටුල - දඳොලිය භත රලා ෙැනීදම් ඵශද 

අලවනාේම දනොිලන යම් රලා ැනීදම් බදු ලටිනාම දමහි ඇතුෂේ රන්න. 

රලාෙැනීදම් ඵදු වශතිකල ඡායාපිටඳතක් ඇමිණිය යුතුය.    

17.8. 220.08 ලැිල දකොටුල -  භති භාත්රර ඵදු ඵැර  

7 (ආ)  උඳදේණදේ D දොිම දලහි ේවිතියි දලෂදඳොි ණුදද ගලලින් යම් දඳොිලියක් 

මත යම් මති මාත්රා බදු බැර ලටිනාම 220.08 ලැිර දොිම දලහි ඇතුෂේ රන්න. 

 17.9. 220.09 ලැිල දකොටුල - අදනකුේ වශන  

විව්තර වහිතල දලනේ යම් වශනයන්හි ලටිනාම් ඇතුෂේ රන්න. 

දලනේ යම් බදු වශන (160 ලන ලන්තිය යටදේ දලන ද රලා ැනීදම් බදු ලැිර) අඩු 

ෂ ශැරී නමුේ ලාර්තා ආෘති ඳත්රාදේ දශෝ උඳදේනයන්හි දලනේ අලවථ්ාලදී හිමිම් 

දනොිරීයන ද වශන දමම දොිම දලහි ඇතුෂේ  යුතුය.  රුණාර එම හිමිම් පිිබබ 

වම්පූර්ණ විව්තර දලනම ඳත්රායරීන් බා දදන්න. 

18. 220.10 ලැිල දකොටුල - මුළු ඵදු ඵැර 

අංක 220.01 සිට 220.09 දක්ලා ලටිනාකම්ි එකතුල 7 ලන උඳද්ක නද  220.10 දකොටුදලි 

වශ ලාර්තාදව් 220 ලැිල දකොටුදලි ඇතුෂේ කෂ යුතුය. 
 

18.1. 225.01 දලිල දකොටුල ඳසුගිය ලර්ද  ඉදිියයට දෙන ආ ආදායම් ඵදු ආඳසු දෙවීම් 

ඳසුගිය ලර්ල ඳලතින ආදායම් බදු ආඳසු දවීම් ල වම්මුචිත ප්රසමාණය දමම දොිම දේ 

ඇතුේ රන්න.  ( දමම අය අදනකුේ වශන යටදේ ප්රසා දනොිරන්න (220.09)) 

18.2.  230 ලැිල දකොටුල දශෝ 240 ලැිල දකොටුල - දෙියය යුතු දශෝ ආඳසු දෙියය යුතු  ඵදු 

ලටිනාකභ ෙවනය කිරීභ 

210 ලැිර දොිම දේ දේත 220 ලැිර දොිම දේ දේත ලට ලඩා ලැඩි නම්, එකී දේත දද අතර 

දලනව දවිය යුතු බදු ලටිනාම දව 230 ලැිර දොිම දලහි ඇතුෂේ රන්න.  220 ලැිර 

දොිම දේ දේත 210 ලැිර දොිම දේ දේත ලට ලඩා ලැඩි නම්, එකී දේත දද අතර දලනව 

හිමිම් රීයන ද ආඳසු දවීම් දව 240 ලැිර දොිම දලහි ඇතුෂේ රන්න. 

2 ලැිල දකොටව 

  

ලභාඳාර පිරිලම ම දෂ ාභය වශ අිරකුේ ආදායම් ආදී විව්තර ලාර්තාදේ 02 ලැිර දොිටදවහි 

වශන් රන්න. 
 



 ` 
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3 ලැිල දකොටව 

 

වමාදම් දේම් දශෝ ප්රසධාන ිරධාරියා වශ ෂමනාාර අධභක්දග්ධන නම ලාර්තාදේ 2 

ලැිර දොිටිකන් බා දිය යුතුය.  වමාදම් ෂමනාාර අධභක්, අධභක්, දේම් දශෝ 

ප්රසධාන ිරධාරියා විිකන් ඔහුදග්ධන /ඇයදග්ධන නම වශ ඳදවිනාමය වශන් රමින් ලාර්තාල අේවන් 

දොිට දිනය වශන් ෂ යුතුය. 

 

ඔබට යම් වශායක් දශෝ ඳැශැදිලි ර ැනීමක් අලභ නම්, 1944 දුරථන අංය මගින් දේශීය 

ආදායම් දදඳාර්තදම්න්තුදේ ඇමතුම් මධභවථ්ානය අමතන්න..  දභභ  උඳදදව් භාාදව්  ඉංග්රීිසි 

ශා දදභෂ ඳියලර්තනයන්  දේශීය ආදායම් දදඳාර්තදම්න්තුදේ  දල අ අඩවිය (www.ird.gov.lk) 

මගින් බා ත ශැරී ඵල කාරුණිකල වකන්න. 

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

