
 

 

 

 

 

තනිපුද්ගල බදු ගගවන්නන්ට අදාල විය හැකි සියලුම උපගේඛන ගමම 

වාර්තාව සමඟ එවා ඇත. ඔබගේ ආදායම් ප්රභවයන් අනුව අදාල වන 

උපගේඛන පමණක් ගතෝරාගගන සම්ූර්ණ කරන්න. එම උපගේඛන, ඔබ 

සඳහා අනිවාර්ය උපගේඛන ගලස සැලගක්. 

 

,e;j tpguj;jpul;Lld; jdpahs; tupnrYj;JdUf;F Vw;Gila 
midj;J ml;ltizfSk;; ,izf;fg;gl;Ls;sJ.  cq;fs; 
tUkhd %yj;jpw;fhd ml;ltizia khj;jpuk; njupT 
nra;J G+u;j;jp nra;aTk;.  mj;jifa ml;ltizfs; 
cq;fSf;fhd mj;jpahtrpa ml;ltizfshf fUjg;gLk;. 
. 

 

This Return of Income is accompanied by all the schedules that 

may be applicable to individual taxpayers. Select and complete 

only those Schedules that are relevant to your sources of income. 

Such Schedules are considered as Mandatory Schedules for you. 
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ආදායම් ලාර්තාල – පුද්ගයින් 
 

 

 

 

  1 ලන උඳලේඛනය - ල ේලා නියුක්ති ආදායම 
තක්සවේරු ලර්ය: 2019/2020  

 

බදු සෙලන්නා ශඳුනා ෙැනීසේ අංකය (TIN)  
  

කරුණාකර ලමම උඳලේඛනය  ම්පූර්ණ කිරීමට ලඳර උඳලද ් මාාල ලලත අලධානය ලයොමු කරන්න.  
 

 

 

  I
 ස

ක
ොට

ව
 

සවේලා නියුක්ති ආදායම පිළිබඳ විව්තර  

ලර්ෙය සවේලා සයෝජකයා /වමාෙසේ නම 
සවේලාසයෝජකයාසේ 

බ.සෙ.ශ. අංකය (TIN) 
පාරිශ්රේමිකය  (රු.) ත 

101 102 103  104 
 *   අ .1               
  *  ආ .2               
 .3               
 .4               
පාරිශ්රේමික මුළු ආදායම 105             

ලර්ෙය සවේලා සයෝජකයා / වමාෙසේ නම 
සවේලාසයෝජකයාසේ 

බ.සෙ.ශ.අංකය සවේලාන්ත ප්රගතිාභ  (රු.) ත 

106  107 108 109 
*   අ .1               
*   ආ .2               
 .3               
මුළු සවේලාන්ත  ප්රගතිාභ 110             
මුළු සවේලානියුක්ති ආදායම        (105+110)   111             

111 ලන සකොටුසේ වඳශන් ප්රගමායය ආදායේ ලාර්තාසේ 10 ලන සකොටුලට ඇතුෂත් කරන්න.   

*“අ” - ප්රගාථමික සවේලා නියුක්තිය වඳශා ලන අතර “ආ” - ද්විතීයික සවේලා නියුක්තිය වඳශා සේ.    
 
 

 
 
 
 
 

   
II

I 
ස

ක
ොට

ව
 

සවේලා නියුක්ති ආදායසේ නිදශව් ප්රගමාය 

නිදශව් කෂ ආදායේ ලර්ෙය 
බ.සෙ.ශ. අංකය (TIN) සශෝ 

සවේලාසයෝජකයාසේ නම 
ප්රගමායය (රු.) ත 

113 114 115 
.1               
.2               
.3               
නිදශව් කෂ මුළු ආදායම ( 115 ලන සකොටුසේ එකතුල) 116             

 116+217+318 ලකොටුල අගයන්ලේ එකතුල ආදායම් ලාර්තාලේ 230 ලකොටුලට ඇතුළත් කරන්න 
 

   
II

 ස
ක

ොට
ව

 

සවේලා නියුක්ති ආදායම වඳශා වශන රු. ත 
සවේලා නියුක්ති  ආදායමට හිමි වශන (රු.525,000 සශෝ 111 
සකොටුසේ වඳශන් ප්රගමායය යන සදසකන් අු  අෙය)  

112             

විසද් සවේලා ආදායම (සවේලා නියුක්ති) වඳශා වශන (ඳළමු කා 

සීමාල  හා  විලද් ල ේලා ආදායම (ල ේලා නියුක්ති) ලහෝ රු. 

මිලියන 15 යන ලදලකන් අඩු අගය) 
112අ             

112 වශ 112අ සකොටුල වඳශන් ප්රගමාය පිළිසලලින් ආදායේ ලාර්තාසේ 60 වශ 70 සකොටුලට ඇතුෂත් කරන්න 
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ආදායම් වාර්තාව – පුද්ගලයින් 
 

 

 

 

2 වන උඳලේඛනය - වාාඳාආ ආදායම 

තක්සසේරු වර්ෂය: 2019/2020 
 

 

බදු සෙවන්නා හඳුනාෙැනීසේ අංකය (TIN)  
  

කරුණාකආ ලමම උඳලේඛනය සම්පූර්ණ කිරීමට ලඳආ උඳලදස් මාලාව ලවත අවධානය ලයොමු කආන්න. 

 

 
 
 

 

 

  I
 ස
ක
ොට
ස

 

    අ. තනි හිමිකාරිත්වසයන් වන වාාපාරාආ ාදායම 
ක්රි යාකාආකේ 
සක්තය වාාපාරාආස   ස්වභාවය ාදායම (රු.) ශත 

201 202 203 
      .1              
      .2              
      .3              
තනි හිමිකාරිත්වසයන් වන මුළු වාාපාරාආ ාදායම 204             

ආ.  හවුල්කරුසවකු හවුල් වාාපාරාආසයන් ලබන වාාපාරාආ ාදායම  
ක්රි යාකාආකේ 
සක්තය හවුල්වාාපාරාආස  නම හවුල්වාාපාරාආස  බ.සෙ.හ.  

අංකය (TIN) ාදායම (රු.) ශත 

205 206 207 208 
      .1               
      .2               
      .3               
හවුල්කරුසවකු හවුල් වාාපාරාආසයන් ලබන මුළු වාාපාරාආ ාදායම 209             

ඇ.  අර්ථලාභිසයකුට භාආ මගින් ලැසබන වාාපාරාආ ාදායම  
ක්රි යාකාආකේ 
සක්තය 

භාආස  නම භාආස  බ.සෙ.හ. අංකය 

(TIN)   ාදායම (රු.) ශත 

210 211 212 213 
      .1               
      .2               
අර්ථලාභිසයකුට භාආ මගින් ලැසබන මුළු වාාපාරාආ ාදායම 214             
මුළු වාාපාරාආ ාදායම (204+209+214)  215             

215 වන ලකොටුලේ සහන් ප්රයමාණය වාර්තාලේ 20 වන ලකොටුවට ඇතුළත් කආන්න. 

II
 ස
ක
ොට
ස

 වාාපාරාආ ාදායේ සඳහා සහන 
විසේශ සසේවා ාදායේ සඳහා සහන (ඳළමු කාලසීමාව සහා රුපියේ මිලියන 
15 ලහෝ තනි හිමිකාරිත්වය හා හවුේ වාාඳාආය මන්න් ලෙල න මු ව දේලද්  
ලසේවා ආදායම යන ලදලකන් අඩු අගය)   

216 
රු.  ත 

            

216 වන ලකොටුලේ සහන් ප්රයමාණය වාර්තාලේ 70 වන ලකොටුවට ඇතුළත් කආන්න. 

II
I ල
ක
ොට
ස

  වාාපාරාආ ාදායම සඳහා නිදහස් ප්රලමාණ 
 ාදායම (රු.) ශත 

නිදහස් ප්රලමාණ 217             
217+116+318 ලකොටුවල අගයන්ලේ එකතුව වාර්තාලේ 230 ලකොටුවට ඇතුළත් කආන්න. 
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ආදායම් ලාර්තාල – පුද්ගයින් 
 

 

3 ලන උඳලේඛනය - ආලයෝජන ආදායම 
තක්ල ේරු ලර්ෂය: 2019/2020 

 

බදු ගෙවන්නා හඳුනා ෙැනීගේ අංකය (TIN)  
  

කරුණාකර ලමම උඳලේඛනය  ම්පූර්ණ කිරීමට ලඳර උඳලද ් මාාල ලලත අලධානය ලයොමු කරන්න. 
 
 
 
 
 

I ග
ක

ොට
ස

 

 අ. ආගයෝජන ආදායම (හවුල් වාාපාරාහ ගහෝ  රාහ හැහ) 
ක්රිඅයාකාහකේ 

ගේතය ආදායේ වර්ෙය  ආදායම (රු.) ශත 

301 302 303 
      .1              
      .2              
      .3              
      .4              
      .5              

මුළු ආගයෝජන ආදායම (හවුල් වාාපාරාහ ගහෝ රාහ හැහ) 304             
ආ. හවුල්කරුගවකු හවුල් වාාපාරාහය මන්න් ලබන ආගයෝජන ආදායම   

ක්රිඅයාකාහකේ 
ගේතය හවුල් වාාපාරාහගේ නම බ.ගෙ.හ. අංකය 

(TIN)   ආදායම (රු.) ශත 

305 306 307 308 
      .1  333             
      .2               
      .3               
හවුල්කරුගවකු හවුල් වාාපාරාහය මන්න් ලබන මුළු 

ආගයෝජන ආදායම    309             

ඇ.  අර්ථලාභිගයකු රාහ මන්න් ලබන ආගයෝජන ආදායම  
ක්රිඅයාකාහකේ 

ගේතය භාරලේ නම බ.ගෙ.හ. අංකය 

(TIN) 
ආදායම (රු.) 

ශත 

310 311 312 313 
      .1               
      .2               
අර්ථාභිලයකු භාර මගින් බන මුළු ආලයෝජන ආදායම 314             
මුළු ආගයෝජන ආදායම (304+309+314)  315             

315 ලන ලකොටුලේ  හන් ප්ර4මාණය ආදායම් ලාර්තාලේ 30 ලන ලකොටුලට ඇතුළත් කරන්න.  
 

 
 

II
I 

ග
ක

ොට
ස

 බදු නිදහස් ආගයෝජන ආදායම   
  ආදායම (රු.) ශත 
නිදහස් කළ ප්රජමාණය 318             

318+217+116 ලකොටුල අගයන්ලේ එකතුල ආදායම් ලාර්තාලේ 230 ලන ලකොටුලට ඇතුළත් කරන්න. 
 

 II
 ග

ක
ොට

ස
 ආගයෝජන ආදායම සඳහා සහන 

කුලී ආදායම සඳහා සහන (තනි හිමිකාරිත්ලලයන්  හ 

හවුේ ලාාඳාරලයන් ෙලබන මුළු කුයෙලයන් 25%) 316             

ගජාෂ්ප රවහවැයනයන්ට අදාළ වන ගපාරොලී ආදායම සඳහා වන සහන 
(ඳළමු කාසීමාල  හා  මුළු ලඳොලී ආදායම  ලහෝ රු.මියෙයන 1.5 යන 
ලදලකන් අඩු අගය)  

317             

316  හ 317 ලකොටු ල  හන් ප්ර4මාණ පිළිලලළින් ලාර්තාලේ ලකොටු අංක 80  හ 90 ට ඇතුළත් කරන්න.  
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ආදායම් ලාර්තාල – පුද්ගයින් 
 

  4 ලන උඳලේඛනය - ලලනත් ආදායම් 
තක්සසේරු වර්ෂය: 2019/2020  

 
බදු සෙවන්නා හඳුනාෙැනීසේ අංකය (TIN)  
  

කරුණාකර ලෙෙ උඳලේඛනය සම්පූර්ණ කිරීෙට ලඳර උඳලදස් ොාල ලලත අලධානය ලයොමු කරන්න. 
 
 
 
 
 
 

 

 

ආදායේ වර්ෙය ආදායම (රු.) ශත 
401 402 

.1              

.2              

.3              

.4              
සවනත් ආදායේ වල එකතුව 403             

403 ලකොටුලේ සහන් ප්ර ොණය ලාර්තාලේ 40 ලන ලකොටුලට ඇතුළත් කරන්න. 
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ආදායම් ලාර්තාල – පුද්ගයින්  

 

 5 ආ උපලේඛනය - 2006 අංක 10 දරණ ලේශීය ආදායම් පනතට අනුල ඉදිරියට ලගන ආ සුදුසුකම් බන ලගවීම් 

විව්තරය 
ඉදිරියට ගගන ආ 

ප්රරමාායය  (රු.) 
අඩු කෂ ශැකි 

ප්රරමාායය (රු.) 
ඉදිරියට ගගන යන 

ප්රරමාායය (රු.) 
505 506 507 508 

අ රජයට කෂ ඳරිතාාග                         

ආ රජගේ වැසුම් ලාාඳියකයක කරන ද 

ආගයෝජන 
                        

ඇ චිත්රසඳට ිෂ්ඳාදනයක කරන ද ආගයෝජන                         

ඈ 2008.04. 01 ලන දින ගශෝ එදිනට ඳසු 

ිෂ්ඳාදනය කෂ චිත්රසඳට මාත වියදමා   
                        

ඉ ගකොටව් මිදී ගැනීමා වශා කරන ද 

ආගයෝජනයක අඩු ගනොකරන ද ගේය 
                        

ඊ සිනමාා ාාලක් ඉදිකිරීගම් වශ සදානම් 

කිරීගම් වියදමා 
                        

උ සිනමාා ාාලක් ලැඩිදියුණු කිරීගම් වියදමා                         

ඌ අඩු ආදායම්ාභී ඳවුල් වශා ිෂලාව 

ඉදිකිරිගම් වියදමා 
                        

එ යයකින් ශැර ගලනත් ආකාරයකින් ිෂලවක් 

ඉදිකිරීගම් ගශෝ මි දී ගැනීමා 
                        

ඒ 16 ඇ ලගන්යකය යටගත් සිදු කෂ ආගයෝජන 

ගශෝ උවව් තාක්යගේ ආගයෝජන 
                        

ඔ 16 ඈ ලගන්යකය යටගත් සිදු කෂ ආගයෝජන                          
ලපර තක්ලවේරු ලර්ලයන් ඉදිරියට ලගන එන ද සුදුසුකම් බන මුළු ලගවීම් ලලින් අඩු 

කෂ ශැකි ප්ර මණණය  ( 507 ගකොටුගේ එකතුල) 
509         

අඩු කෂ ශැකි මුළු සුදුසුකම් බන ලගවීම් ( 504+509 ගකොටුල)  510         
510 ගකොටුගේ වශන් කර ඇයක ප්රරමාායය ලාර්තාගේ 120 ලන ගකොටුලට ඇතුෂත් කරන්න. 

 

  5 ලන උඳගල්ඛනය - සුදුසුකම් බන ගගවීම්  
තක්ලවේරු ලර්ය : 2019/2020  

බදු ලගලන්නා ශඳුනාගැනීලම් අංකය (TIN)  
  

කරුයාකර ගමාමා උඳගල්ඛනය වම්පූර්ය කිරීමාට ගඳර උඳගදව් මාාාල ගලත අලධානය ගයොමු කරන්න. 

5 අ උපලේඛනය - 2017 අංක 24 දරණ පනතට අනුල සුදුසුකම් බන ලගවීම්    
සිදු කෂ ඳරිතාාග ගගව ප්රරමාායය (රු.) ත අඩු  කෂ ශැකි ප්රරමාායය  (රු.) ත 

501 502 503 
.1  අනුමාත පුයාායතනයකට                       
අඩු කෂ ශැකි ප්රරමාායය බදු අය කෂ ශැකි ආදායගමාන් 1/3 ගශෝ රු. 75,000 ගශෝ ඳරිතාාග කෂ ප්රරමාායය යන 
ප්රරමාායයන්ගගන්   අඩු අගයට සීමාා ගේ. 
.2 රජයට -                         
.3 ගලනත් ිෂ්චිතල දක්ලා ඇයක ආයතනලට -                       
සුදුසුකම් බන මුඵ ලගවීම් (503.1+503.2+503.3) 504            
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ආදායම් ලාර්තාල - පුද්ගයින් 

  6 අ උපලේඛනය – අලසාන රඳලා ගැනීලේ ලගවීේ – රඳලා ගැනීලේ අනුලයෝජිතයා විසින් අඩු කළ රඳලා ගැනීලේ බද්ද 

ලර්ගය 
රලා  ගැනීමම් 

අනුමයෝජිතයාමේ 
බ.මග.හ. අංකය 

සහතික
මේ 

අංකය 
ැබුණු ප්ර්මාායය (රු.) ත රලා ගැනීමම් අනුමයෝජිතයා 

විසින් මගවූ ර.ගැ.බ.  (රු.) ත මගවීම් දිනය 

601 602 603 604 605 606 
.1                             
.2                             
.3                             
.4                             
අඩු කරන ද අලසාන ර.ගැ.බ. එකතුල (605 තීරුමේ එකතුල) 607              
 
 6 ආ උපලේඛනය – අලසාන රඳලා ගැනීලේ ලගවීේ - රඳලා ගැනීලේ අනුලයෝජිතයා විසින් අඩු කිරීමට අලපොලහොසත් වූ ර.ගැ. ලගවීේ 

මූාශ්ර ය ලර්ගය ැබුණු 
දිනය ැබුණු ප්ර්මාායය (රු.) ත රලා ගනු ැබීමාට යටත් ලන්නා  

විසින් මගවිය යුතු  ර.ගැ.බ.  (රු.) ත මගවීම් දිනය 

608 609 610 611 612 613 
.1                             
.2                             
.3                             
අඩු කිරීමට අලපොලහොසත් වූ අලසාන ර.ගැ.බ. එකතුල  ( 612  තීරුමේ එකතුල)  614              
 
6 ඇ උපලේඛනය – රඳලා ගැනීලේ බද්දට යටත් ලනොලන අලසාන රඳලා ගැනීලේ ලගවීේ  

මූාශ්ර ය ලර්ගය ැබුණු 
දිනය ැබුණු ප්ර්මාායය (රු.) ත රලා ගනු ැබීමාට යටත් ලන්නා  

විසින් මගවිය යුතු  ර.ගැ.බ.  (රු.) ත මගවීම් දිනය 

615 616 617 618 619 620 
.1                             
.2                             
.3                             
අලසාන රඳලා ගැනීලේ ලගවීේ එකතුල – රඳලා ගැනීලේ බද්දට යටත් 

ලනොලන  (619 තීරුමේ එකතුල) 621 
             

 

මකොටු අංක 614 සහ 621 හි සහන්ල ඇති ලටිනාකම් ල එකතුල 8 ලන උඳමේඛනමේ (බදු ආගයනය) 811 ලන මකොටුලට ඇතුළත් කරන්න.  
 

 

 

 

  6 ලන උඳමේඛනය - අලසාන රලා ගැනීමම් මගවීම්  
 

තක්ලසේරු ලර්ෂය : 2019/2020 

බදු ලගලන්නා හඳුනා ගැනීලේ අංකය (TIN)  
  

කරුයාකර මමාමා උඳමේඛනය සම්පූර්ය කිරීමාට මඳර උඳමදස් මාාාල මලත අලධානය මයොමු කරන්න. 
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< 
 

7 ලන උඳලේඛනය - රලා ගැනීලම් බද්ද  
(අලවාන රලා ගැනීලම් ලගවීම් වශ ලවේලානියුක්ති ආදායම මත ලන රලා ගැනීලම් බදු ශැර)  

තක්ලවේරු ලර්ය: 2019/2020  
බදු ගගලන්නා හඳුනා ගැනීගේ අංකය (TIN)  
කරුණාකර ලමම උඳලේඛනය වම්පූර්ණ කිරීමට ලඳර උඳලදව් මාාල ලලත අලධානය ලයොමු කරන්න. 

7 අ උපගේඛනය - රලා ගැනීලම් අනුලයෝජිතයා විසින් අඩු කෂ රලා ගැනීලම් බද්ද 
මූාශ්ර ය/
ලර්ගය 

අනුලයෝජිතයා
ලේ බ.ලග.ශ. 

අංකය 

ර.ගැ.බ. 
වශතිකලේ 

අංකය 

ැබුණු ප්රාමාණය 
(රු.) ත ලගවීම් 

දිනය 
රලා ගැනීලම් අනුලයෝජිතයා විසින් 

ලගව ර.ගැ.බ.  (රු.) ත 

      701 702 703 704  705 706 
.1                             
.2                             
.3                             
.4                             
.5                             
අඩු කළ මුළු රඳලා ගැනීගේ බද්ද (706 තීරුලේ එකතුල) 707             
ැබුණු අත්තිකාරේ මත ඉදිරියට ගගන එන ද රඳලා ගැනීගේ බදු 708             
මුළු රඳලා ගැනීගේ බද්ද (707+708) 709             
2019/2020 තක්ගසේරු ලර්ෂය සඳහා ඉේා සිටින රඳලා ගැනීගේ බදු බැර 710             

ලකොටු අංක 710 හි වශන් කර ඇති ප්රාමාණය 09 ලන උඳලේඛනලේ ලකොටු අංක 908 ට ඇතුෂත් කරන්න.   
ැබුණු අත්තිකාරේ මත ඉදිරියට ගගන යනු බන රඳලා ගැනීගේ බදු 
(709-710)  

711             

7 ආ උපගේඛනය - රඳලා ගැනීගේ අනුගයෝජිතයා විසින් අඩු කිරීමට අගපොගහොසත් වූ රඳලා ගැනීගේ බද්ද 

මූාශ්ර ය ලර්ගය ැබීම්  දිනය ැබුණු ප්රාමාණය (රු.) ත 
ලගවීම් 
දිනය 

රලා ගැනීලම් අනුලයෝජිතයා විසින් 

ලගව ර.ගැ.බ.  (රු.) 
ත 

      712 713 714 715  716 717 
.1                             
.2                             
.3                             
.4                             
.5                             
අඩු කළ මුළු රඳලා ගැනීගේ බද්ද (717 තීරුලේ එකතුල) 718             
ැබුණු අත්තිකාරේ මත ඉදිරියට ගගන එන ද රඳලා ගැනීගේ බදු 719             
මුළු රඳලා ගැනීගේ බද්ද (718+719) 720             
2019/2020 තක්ගසේරු ලර්ෂය සඳහා ඉේා සිටින රඳලා ගැනීගේ බදු බැර 721             

ලකොටු අංක 721 හි වශන් කර ඇති ප්රාමාණය 9B උඳලේඛනලේ ලකොටු අංක 935 ට ඇතුෂත් කරන්න.   
ැබුණු අත්තිකාරේ මත ඉදිරියට ගගන යනු බන රඳලා ගැනීගේ බදු  
(720 -721)   

722             

              

7 ඇ උපගේඛනය - හවුේ ලයාපාරගව ගලනත් ර.ගැ.බ (හවුේ ලයාපාර ආදායගේ ගකොටස මත 8% ක ර.ගැ.බ හැර) 
ශවුේ ලාාඳාරලයන් ලලන් කෂ මු ර රලා ගැනීලම් බද්ද 723             
ැබුණු අත්තිකාරේ මත ඉදිරියට ගගන එන ද රඳලා ගැනීගේ බදු 724             
මුළු රඳලා ගැනීගේ බද්ද (723+724) 725             
2019/2020 තක්ගසේරු ලර්ෂය සඳහා ඉේා සිටින රඳලා ගැනීගේ බදු බැර 726             

ලකොටු අංක 726 හි වශන් කර ඇති ප්රාමාණය 09 ලන උඳලේඛනලේ ලකොටු අංක 907 ට ඇතුෂත් කරන්න. 
ැබුණු අත්තිකාරේ මත ඉදිරියට ගගන යනු බන රඳලා ගැනීගේ බදු   
(725 -726)    

727             
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8 ලන උඳලේඛනය - බදු ආගණනය  
තක්ලවේරු ලර්ය : 2019/2020          

බදු ගෙලන්නා හඳුනා ෙැනීගේ අංකය (TIN)  
කරුණාකර ලෙෙ උඳලේඛනය වම්පූර්ණ කිරීෙට ලඳර උඳලදව් ොාල ලලත අලධානය ලයොමු කරන්න. 

 (රු.) ත 

අ. ලාර්තාගේ 140 ගකොටුගලහි සඳහන් බදු අය කළ හැකි 
ආදායම ඇතුළත් කරන්න 801             

 

ආ. 

  
  .1             .2    .3 

 ආදායෙ    (රු.) ත 
බදු 
අනුප්රුො
ණය 

බද්ද   (රු.) ත 

1ලන උඳලේඛනලේ 110 
ලකොටුලලහි වශන් ඳරිදි මුළු 
ලවේලාන්ත ප්රුතිලා  

   
802             

විලේ අනුප්රුොණ යටල  ලන  
ලවේලාන්ත ප්රුතිලා   
අලප්රුේේ ට ට ලදවැම්බර් / ජනලාරි 
ට ට ොර්තු දක්ලා කා සීොල තුෂ 
ැබුණු 
 

ලවේලා කාය අවුරුදු 
 

803.අ            0%            
803.
ආ            5% or 

6%            

803.
ඇ            

10% 
or 

12% 
           

වාොනල අනුප්රුොණ යටල  ලවේලාන්ත 
ප්රුතිලා  804            

උඳලද
ව් 

ොාල 
බන්
න 

           

 ගසේලාන්ත ප්රදතිලා  මත ුළු  බ්ද (803.අ.3+803.ආ.3+803.ඇ.3+804.3) 805            
 ලකොටු අංක  805 හි වශන් ප්රුොණය ලාර්තාල  ලකොටු අංක  150 ට ඇතු  කරන්න  

ඇ. 
ආලයෝජන ල කම් උඳබ්ධි 
 වීෙ ෙත ැලබන ැබීම් ෙත බද්ද 
(3 ලන උඳලේඛනලයන්) 

806 
             

10% 
 

           

806අ                       

ඈ. 
ශවුේ ලලාඳාරලේ ආලයෝජන ල කම් 
උඳබ්ධි වීෙ ෙත ැලබන ැබීම් ෙත 

බද්ද (3 ලන උඳලේඛනලයන්) 

807                       
807අ                       

   ලකොටු අංක 806.3 ට ට ලකොටු අංක 807අ.3 දක්ලා  වශන් ප්රුොණය ලාර්තාල  ලකොටු අංක  160 ට ඇතුෂ  කරන්න  

ඉ. 
 
 

ඔට්ටු ශා සූදු, ෙ ඳැන්, දුම්ලකොෂ 
නි්ඳාදනය ශා විකිණිෙ ලශෝ ආනයනය 
කර විකිණිලම් ලලාඳාර ෙන්න් ලන බදු 
අය කෂ ශැකි ආදායෙ ෙත බද්ද 

808අ            40%            

808
ආ            40%            

ලැඩිලන අනුප්රුොණයන් ෙත අය කෂ 
 යුතු, බදු අය කෂ ශැකි ආදායෙ ෙත 
බද්ද    

809අ            

උඳලද
ව් 

ොාල 
බන්
න 

           

809
ආ            

උඳලද
ව් 

ොාල 
බන්
න 

           

 ඉතිලරි බදු අය කෂ ශැකි ආදායෙ ෙත බද්ද (808අ.3 ට ට 809ආ.3 දක්ලා එකතුල) 810            
 ලකොටු අංක 810 හි වශන් ප්රුොණය ලාර්තාල  ලකොටු අංක 170 ට  ඇතුෂ  කරන්න 

ඊ. අලවාන රලා ගැනීලම් ලගවීම් ෙත බද්ද (රලා ගැනීලම් බදු අඩු ලනොකෂ ) (6 ලන 
උඳලේඛනලේ 614+621 ලකොටුල එකතුල) 811            

ලකොටු අංක 811 හි වශන් ප්රුොණය ලාර්තාල  ලකොටු අංක 180 ට ඇතුෂ  කරන්න  
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ආදායම් ලාර්තාල – පුද්ගයින් 

9 ලන උඳලේඛනය - බදු බැර  
තක්සවේරු ලර්ය: 2019/2020 

 
බදු සගලන්නා ශඳුනා ගැනීසේ අංකය (TIN)  
කරුණාකර ලෙෙ උඳලේඛනය වම්පූර්ණ කිරීෙට ලඳර උඳලදව් ොාල ලලත අලධානය ලයොමු කරන්න. 

 
 (රු.) ත 
විලද් බදු බැර 901             
අඩු කෂ ශැකි ආර්ථික ලවේලා ගාව්තුල (9 අ උඳලේඛනලේ 
ලකොටු අංක  927)  902             

ලවේලා නියුක්ති ආදායෙ ෙත ලගව රලා ගැනීලම් බද්ද/ 
අත්තිකාරම් පුද්ග ආදායම් බද්ද  

- ප්රාාථමික ක ලවේලා නියුක්තිය (උ.වි.ලග T 10 වශතිකය අමුණන්න)  
903           

  

ලවේලා නියුක්ති ආදායෙ ෙත ලගව රලා ගැනීලම් බද්ද/ 
අත්තිකාරම් පුද්ග ආදායම් බද්ද  

- ද්වීතියික ලවේලා නියුක්තිය (උ.වි.ලග  T 10D වශතිකය අමුණන්න) 

904 අ             
904 ආ             
904 ඇ             

ලවේලාන්ත ප්රාතිා  ෙත ලගව බද්ද   
- (උ.වි.ලග  T-13 වශතිකය අමුණන්න) 

905             

ශවුේ ලාාඳාර ආදායලම් ලකොටව ෙත ලගව 8% ර.ගැ.බ.  906             
ශවුේකරුලේ ශවුේ ලාාඳාර බද්ලද් ලකොටව  

- (9ආ උඳලේඛනලේ 928ආ ලකොටුලලහි වශන් ප්රාොණය ඇතුෂත් 

කරන්න)                                                                                     
906 අ           

  

ශවුේ ලාාඳාරලයන් ලන ලලනත් රලා ගැනීලම් බදු  
- (7 ඇ උඳලේඛනලේ 726  ලකොටුලලහි වශන් ප්රාොණය ඇතුෂත් 

කරන්න)                            
907           

  

රලා ගැනීලම් බදු බැර  
- (7 අ උඳලේඛනලේ 710 ලන ලකොටුලලහි වශන් ප්රාොණය ඇතුෂත් 

කරන්න) 
908           

  

ආලයෝජන ලත්කම් උඳබ්ධි වීෙ ෙත ැබූ ැබීම් ෙත ලගව 
බද්ද (CGT) 909             

ශවුේ ලාාඳාරලේ ආලයෝජන ලත්කම් උඳබ්ධි වීෙ ෙත ැබූ 
ැබීම් ෙත ලගව බද්ද 910             

ලාරික ලගවීම් වශ රලා ගැනීෙට යටත් ලන්නා විසින් ලගව 
රලා ගැනීලම් බද්ද  

- (9ඇ උඳලේඛනලේ 936 ලන ලකොටුලලහි වශන් ප්රාොණය ඇතුෂත් 

කරන්න) 

911           
  

මුළු බදු බැර (901 සිට 911 දක්ලා මුළු එකතුල)  912             
  ලකොටු අංක 912  හි වශන් ප්රාොණය ලාර්තාල  ලකොටු අංක 200 ට ඇතුෂත් කරන්න. 
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9 අ උපසේඛනය - ආර්ථික සවේලා ගාව්තු 
 

අඩු සනොකෂ සේ – ලඳර ලර්ලේ තනි පුද්ග ලාාඳාර හික කරුලලකු ලව ඉදිරියට ලගන එන ද ආර්ථික ලවේලා ගාව්තුල ලේය 

2015/2016 2017/2018 2018/2019 
914 915 916 

                                 
අඩු සනොකෂ සේ – ලඳර ලර්ලේ ශවුේලාාඳාරයක ශවුේකරුලලකු ලව ඉදිරියට ලගන එන ද ආර්ථික ලවේලා ගාව්තුල  ලේය 

2015/2016 2017/2018 2018/2019 
918 919 920 

                                 
 

  (Rs.) Cents 

අඩු සනොකෂ මුළු සේය (914+915+916+918+919+920) 921            

2019/2020 තක්සවේරු ලර්ය වඳශා සගවු ආර්ථික සවේලා ගාව්තු 
ලර්ගුල දී ලගලන ද ආර්ථික ලවේලා ගාව්තු වශා බදු බැර 922            
තනි ලාාඳාර හික කාරිත්ලලේ ආර්ථික ලවේලා ගාව්තු බැයායාල යටලත් සිදුකෂ 
ත්රෛවොසික ලගවීම් 923            

ශවුේලාාඳාරය විසින් ලගව ආර්ථික ලවේලා ගාව්තුල  ශවුේකරුලන්ලේ 
ලකොටව 924            

ආර්ථික සවේලා ගාව්තු එකතුල (921+922+923+924)                                                                                   925            
විලද් බදු බැර අඩු කෂ ඳසු ලගවිය යුතු මුළු බද්ද                                           
(ලාර්තාල  190 ලකොටුලලහි අගය - 9 ලන උඳලේඛනලේ 901 ලකොටුලලහි අගය)                                                                                      926            

අඩු කෂ ශැකි  ආර්ථික සවේලා ගාව්තුල (ලකොටු අංක 925 ලශෝ 926 හි වශන් 
අගයන්ලගන් අඩු අගය) 9 ලන උඳලේඛනලේ 902 ලකොටුලට ඇතුෂත් කරන්න  927            

ඉදිරියට ලගන යන මුළු ආර්ථික ලවේලා ගාව්තු අතිරික්තය (925 - 927)   928            
             

  9 ආ උපසේඛනය – ශවුේකරුලේ ශවුේ ලාාඳාර බද්ලද් ලකොටව  
ශවුේකරුලේ ශවුේ ලාාඳාර බද්ලද් ලකොටව  928අ            
2019/2020 තක්සවේරු ලර්ය වඳශා අඩු කෂ ශැකි සකොටව 928ආ            
ඉදිරියට ලගන යන ශවුේ ලාාඳාර බද්ලද් ලකොටලවහි අතිරික්තය 
(928අ– 928ආ)   

928ඇ            

9 ඇ උපසේඛනය -  රඳලා ගනු ැබීමට යටත් ලන්නා විසින් සගව ලාරික සගවීේ වශ රඳලා ගැනීසේ බදු   
 සගවීේ දිනය සගව ප්රිමායය     (රු.) ත 

1 ලන ලාරිකය  929            

2 ලන ලාරිකය  930            

3 ලන ලාරිකය  931            
4 ලන ලාරිකය  932            
අලවාන සගවිම  933            

ව්ලතක්සවේරු සගවීේල එකතුල  (929+930+931+932+933) 934            

රඳලා ගනු ැබීමට යටත් ලන්නා විසින් සගව රඳලා ගැනීසේ බදු  (6ආ 
උඳලේඛනලේ 614 ලකොටුලලහි අගය වශ 7ආ  උඳලේඛනලේ 721 ලකොටුලලහි 
අගය ඇතුෂත් කරන්න) 

935            

මුළු ලාරික සගවීේ වශ රඳලා ගැනීසේ බදු සගවීේ 936            

09 ලන උඳලේඛනලේ   911 ල ලකොටුලට 936 ලන ලකොටුල  වශන් ප්රාොණය ඇතුෂත් කරන්න  
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ආදායම් වාර්තාව – පුද්ගලයින්  
10 වන උපලේඛනය – අන්ර්ර්තාලීන ගැළපුම් 

ර්කලසේරු වර්තය: 2019/2020 
බදු ලගවන්නා හඳුනා ගැනීලම් අංර්ය (TIN)  

ර්රුණාර්ර ලෙෙ උපලේඛනය සම්ූණත කිරීෙට ලපර උපලදසේ ොලාව ලවර් අවධානය ලයාමු ර්රන්න. 

විසේර්රය  
පළමු ර්ාලසීොව ලදවන ර්ාලසීොව එර්තුව 

රු. ශර් රු. ශර් රු. ශ
ර් 

 .1 .2 .3 
  ලසේවා නියුකි ආදායෙ   

පාරිශ්රමිර් 
- *අ 950                                     
- *ආ  - 1  951                                     
-         -2 952                                     
ලසේවාන්ර් ප්රිලාභ 

- *අ 953                                     
- *ආ 954                                     

වයාපාර ආදායෙ 
ර්නි පුද්ගල වයාපාර 

- 1 955                                     

- 2 956                                     

- 3 957                                     
හවුේ වයාපාර 

- 1 958                                     

- 2 959                                     

- 3 960                                     
භාර 

- 1 961                                     

- 2 962                                     
ආලයෝජන ආදායෙ 

ර්නි පුද්ගල වයාපාර 
- 1 963                                     

- 2 964                                     

- 3 965                                     

- 4 966                                     
- 5 967                                     
හවුේ වයාපාර 

- 1 968                                     

- 2 969                                     

- 3 970                                     
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‘ 

1. * “අ” ප්රාථමිර් ලසේවා නියුකිය සහ “ආ” ද්ීියිර් ලසේවා නියුකිය (ද්ීියිර් ලසේවා නියුකීන් එර්ර්ට වඩා වැඩි සංඛයාවර් නිරර් ලේ නම්, 

“ආ” යටලේ සපයා ඇි 1 හා 2 ලේළි භාවිර්ා ර්රන්න)  
2. ර්නි හිමිර්ාරිේව වයාපාර, හවුේ වයාපාර, භාර වලින් ලැලබන වයාපාර ආදායෙ සහ ආලයෝජන ආදායෙ ලවන ලවනෙ ගණනය ර්ළ යුතුය. 

වයාපාර සහ ආලයෝජන ආදායම් එර්ර්ට වඩා වැඩි සංඛයාවක ඇි විට, 1, 2 සහ 3 ලේළි වයාපාර ආදායෙ සදහා සහ 1 සිට 5 දකවා ලේළි 

ආලයෝජන ආදායෙ සඳහා එක එක ඛණ්ඩ යටලේ සපයා ඇර්.  (ර්රුණාර්ර උපලදසේ ොලාලේ II වන ලර්ාටලසේ  2.2.1 උපලේදය සහ 2.3.1 

උපලේදය බලන්න). 
3. 2017 අංර් 24 දරණ ලද්ශීය ආදායම් පනර් යටලේ ඉේලා සිටින සහ 2006 අංර් 10 දරණ ලද්ශීය ආදායම් පනර් යටලේ ඉදිරියට ලගන ආ 

සුදුසුර්ම් ලබන ලගීම් සඳහා සුදුසුර්ම් ලබන ලගීම් යටලේ “අ” සහ “ආ” ලේළි සපයා ඇර්. (ර්රුණාර්ර උපලදසේ ොලාලේ II වන ලර්ාටලසේ  

2.5 ලේදය බලන්න) 

භාර 
- 1 971                                     
- 2 972                                                                         

ලවනේ ආදායම් 
- 1 973                                     
- 2 974                                     
ර්කලසේරු 
ර්ළ හැකි 
ආදායෙ 

975                                     

සහන සහ  සුදුසුර්ම් ලබන ලගීම් 
සහන 
ලසේවානියුකි 
ආදායෙ 
සඳහා  

976                                     

විලද්ශ 
ලසේවානියුකි 
ආදායෙ 
සඳහා  

977                                     

විලද්ශ ලසේවා 
ආදායෙ 
සඳහා 

978                                     

කුලී ආදායෙ 
සඳහා 979                                     

ලපාලී 
ආදායෙ 
සඳහා 

980                                     

වියදම් 
සහනය 981                                     

පුද්ගලිර් 
සහනය 982                                     

මුළු සහන 983                                     
සුදුසුර්ම් ලබන ලගීම් 
- අ   - 1 984                                     
-       - 2 985                                     
-       - 3 986                                     
- ආ 987                                     

මුළු සුදුසුර්ම් 
ලබන ලගීම් 988                                     

මුළු අඩු කිරීම් 
( 983 + 988)  989                                     

බදු අය ර්ළ 
හැකි ආදායෙ 
(975 -989) 

990                                     
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ආදායම් ලාර්තාල – පුද්ගයින්  
 

 
 

වර්ගය  තක්ස ේරු 

වර්ෂය 

අලාභ (රු.) 
(වත්මන් 
වර්ෂය  හ 

ඉ/සගන එන  

ලද) 

2019/2020 තක්ස ේරු වර්ෂසේ ලාභ වලින් අඩු කළ හැකි අලාභ 
ඉදිරියට 

සගන යන 

අලාභ (රු.) 

වාාපාරාආ ාදායම (රු.) 
ාසයෝජන 

ාදායම (රු.) 
ප්රාාග්ධන න 

ලැබීම් (රු.) 
නිදහ ් 

ාදායම (රු.) 
මුළු අඩු කිරීම් 

(රු.) 
40% 

අනුප්රාමායය 
 

වැඩිවන 

අනුප්රාමාය 

  0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
Iඅ සකොට  

(වාාපාරාආ අලාභ– 
ලාභ මත අදාළ 

වන අනුප්රාමායය - 
40%) 

986.1 2018/2019         
986.2          
986.3          
986.4          
986.5          
986.6          

Iා සකොට  
(වාාපාරාආ අලාභ- 
ලාභය මත අදාළ 

වන අනුප්රාමාය - 
වැඩිවන අනුප්රාමාය) 

987.1 2018/2019          
987.2          
987.3          
987.4          
987.5          
987.6          

- 
II සකොට  
(ාසයෝජන 
අලාභ) 

988.1 2018/2019           
988.2          
988.3          
988.4          
988.5          
988.6          

III සකොට  
(නිදහ ් අලාභ) 

989.1 2018/2019         
989.2          
989.3          
989.4          
989.5          
989.6          

 

 

 

11 ලන උපලේඛනය – අාභ ගැපීම් 
 

තක්ල ේරු ලර්ෂය: 2019/2020 
බදු සගවන්නා හඳුනා ගැනීසම් අංකය (TIN)  
කරුණාකර ලෙෙ උපලේඛනය  ම්පර්ණ කිරීෙට ලපර උපලද ් ොාල ලලත අලධානය ලයොමු කරන්න. 
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