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මෙෙ උපමෙස් ොලාව 

අ. ලපාදු උපලදස් 

ආ. වාර්තා ආකෘතිය සම්ූර්ණ කිරීමට උපලදස් 

ඇ. වත්කම් හා බැරකම් ප්රකායය සම්ූර්ණ කිරීමට උපලදස් 

වලින් සෙන්ිත මේ. 

අ. ලපාදු උපලදස් 

 

1. මෙෙ මේඛන කට්ටලය මකාටස් මෙකකින් සෙන්ිත මේ. 

I. වාර්තා ආකෘතිය 

(i) ආොයම් වාර්තාව 

(ii) ආොයම් වාර්තාව - උපමේඛන 

II. වත්කම් හා බැරකම් ප්රකායය වවබබැ) 

 

සෑෙ බදු මෙවන පුද්ෙලමයකු ිසින්ෙ වාර්තාව වආොයම් වාර්තාව සහ 

උපමේඛන) සහ වත්කම් හා බැරකම් ප්රකායය සම්පූරර්ණ  කිීමෙ වවයය මේ.  

2. ආොයම් වාර්තාව, උපමේඛන සහ වත්කම් හා බැරකම් ප්රකායය සම්පූරර්ණ  

කිීමෙට ප්රථමෙමයන් මෙෙ උපමෙස් ොලාව කියවන්න.  

3. වාසික පුද්ගලයින් සහ නිර්වාසික පුද්ගලයින් 2021.04.01 සිට 

2022.03.31 ෙක්වා වූ කාලසීොව සඳහා මස්වා නියුක්තිමයන්, වයාපාරමයන්, 

ආමයෝජනමයන් සහ මවනත් මූලාශ්රයකින් උපයාෙත් ආොයම් ිළිබබඳව 

2021/2022 තක්මස්රු වර්ෂය සඳහා ආොයම් වාර්තාමේ ප්රකාය කිීමෙ වවයය 

මේ. 

 

4. වාසික පුද්ගලලයකුලේ තක්මස්රු කළ හැකි ආොයෙ, මූලාශ්රය කවර 

ස්ථානයකින් උද්ගත වුව ද, එෙ වර්ෂය සඳහා මස්වා නියුක්තිමයන්, 

වයාපාරමයන්, ආමයෝජනමයන් මහෝ මවනත් මූලාශ්රයකින් එෙ පුද්ෙලයාට 

ලැමබන ආොයෙට සොන ිය යුතු වතර නිර්වාසික පුද්ගලලයකු 

සම්බන්ධලයන් වන ිට එෙ වර්ෂය සඳහා ශ්රී ලාකාලම මූලාශ්රයකින් 

උද්ගත වන තාක් දුරට මස්වා නියුක්තිමයන්, වයාපාරමයන්, 

ආමයෝජනමයන් මහෝ මවනත් මූලාශ්රයකින් එෙ පුද්ෙලයාට ලැමබන 

ආොයෙට සොන ිය යුතුය. 

 

5. ඔබ ඉේුම් කළ භාෂාමවන් ආොයම් බදු වාර්තාව ඔබ මවත එවනු ඇත. 

භාෂාව ලවනස් කිරීමට අවයය නම් ඔබමේ  මතාරතුරු යාවත්කාලීන 

කර ෙැනීෙ සඳහා ප්රධාන කාර්යාලලේ ලහෝ  ඕනෑම ප්රාලද්යය 

කාර්යාලයක බදු ලගවන්නාලේ ලතාරතුරු යාවත්කාලීන කිරීලම් 

අායය වෙතන්න.  
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6. ආදායම් බදු වාර්තාලම ලහෝ උපලේඛනවල ලකාටුවල දත්ත පිරවීම 

අවයය ලනාවන වවස්ථමාවල “ඉරක්” (–) ඇදීෙ ප්රොණ වත් වන වතර “වොළ 

මනාමේ” මලස ලිඛිතව ලිවීෙට වවයය නැත.  

 

උපමේඛනය මහෝ උපමේඛනයක මකාටසක් වවයයබ වොළ මනාමේ නම්, 

“වොළ මනාමේ” යන්න උපමේඛනය මහෝ උපමේඛනමේ මකාටස හරහා 

ලියන්න. 

 

උපමේඛනමේ සපයා ඇති ඉඩ ප්රොණ ය ලිවීෙ සඳහා ප්රොණ වත් මනාවන 

ිට, එහි “ඇමුණුම බලන්න” මලස ලිිය යුතු වතර වොළ මතාරතුරු 

මවනෙ ඇමුණුෙක, දී ඇති ආකෘතියට සොන වකෘතියක සපයන්න.  

 

නිවැරදි ලලස දත්ත ඇතුළත් කිරීම පැහැදිලි ලකලරන උදාහරණය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. නිසි පරිදි සම්පූරර්ණ  කරන ලෙ වාර්තාව වආොයම් වාර්තාව සහ වනිවාර්ය 

උපමේඛන) වොළ වමනකුත් ලිිළමේඛන සෙඟ 2022 ලනාවැම්බර් 30 වන දින 

මහෝ එදිනට මපර තැපැේ කිීමෙ මහෝ ඕනෑෙ මද්ශීය ආොයම් ප්රාමද්ශීය 

කාර්යාලයකට මහෝ ප්රධාාන කාර්යාලයට මෙනිත් භාරදීෙ කල යුතුය.  

 

8. මද්ශීය ආොයම් මෙපාර්තමම්න්තුව ිසින් ආොයම් වාර්තාව - පුද්ෙලයින් සහ 

වනිවාර්ය උපමේඛන ඉදිරිපත් කිීමෙ සඳහා ොර්ෙෙත ක්රෙයට මොනු කිීමමම් 

පහසුකම්, ලද්යය ආදායම් ලදපාර්තලම්න්තු ලවබ් අඩවිලේ ඊ-ලස්වාව 

හරහා සපයා ඇත.  

 

 

 

 

වබදු මෙවන්නනාට වයාපාර ආොයෙ පෙණ ක් ඇති වවස්ථමාවකදී) 

 

01 වන ලකාටස: බදු ආගණන ප්රකායය  

අ ලකාටස – බද්දට යටත් වන ආදායම  

 

මස්වානියුක්ති ආොයෙ     (උපමේඛන 1) 10   - - - - - - - - - - 

වයාපාර ආොයෙ   (උපමේඛන 2) 20   2 6 5 8 5 0 0 0 0 0 

ආමයෝජන වොයෙ   (උපමේඛන 3) 30   - - - - - - - - - - 

මවනත් ආොයම්   (උපමේඛන 4) 40   - - - - - - - - - - 

තක්ලස්රු කළ හැකි ආදායම  

(10+20+30+40) 
50 

  
2 6 5 8 5 0 0 0 0 0 
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9.   බදු ලගවීම 

තක්මස්රු වර්ෂය සඳහා වන බද්ෙ වාරික මෙවන්මනකු මලස, තක්මස්රු 

වර්ෂය සඳහා භාරදුන් ඇස්තමම්න්තුෙත මෙිය යුතු ආොයම් බදු ප්රකායමේ 

පරිදි ත්රෛොසික වාරික  සහ වවසාන මෙවීෙ ෙගින් මෙවනු ලැබිය යුතුය. 

2021බ2022 තක්මස්රු වර්ෂය සෙහා ත්රෛොසික වාරික මෙවීෙට නියතත 

දිනයන් සහ මෙවීම් මක්ත පහත වගුමේ ිස්තර කර ඇත. 

 

 

වාරිකය 
නියමිත දිනය (එදින ලහෝ ඊට 

ලපර) 
ලගවීම් ලක්තය 

1 2021 වමෙෝස්තු 15 21221 

2 2021 මනාවැම්බර් 15 21222 

3 2022 මපබරවාරි 15 21223 

4 2022 ෙැයි 15 21224 

වවසාන 2022 සැප්තැම්බර් 30 21220 

 

වාරික මෙවීම් හතර, සහ වවසාන මෙවීෙ සහ වොළ වන බදු බැර වල සමුච්චිත 

වෙය, 2021බ2022 තක්මස්රු වර්ෂමේ මුළු බදු බැඳියාවට සොන ිය යුතුය. 

 

 

10. දණ්ඩන, ලපාලිය සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම 

 

සාවෙය වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිීමෙ මහෝ නියතත දිනට මහෝ ටට මපර වාර්තාවක් 

ඉදිරිපත් කිීමෙට වමපාමහාසත් වීෙ මහෝ වාර්තාවක් භාර මනාදීෙ දණ්ඩනයන්ට 

ලහෝ බන්ධනාගාරගත කිරීමට යටත් මේ. 

නියතත දිනට බදු මෙවීෙට වසෙත් වීෙ, පහත පරිදි ෙණ්ඩනයන්ට සහ මපාලී 

මෙවීම් වලට යටත් වනු ඇත: 

 

 ප්රමාද වී වාර්තාවක් ලගාු  කිරීම මත – 

 

(i) මෙවීෙට ඇති බදු මුෙලින් 5% ක් සහ මොනු කිීමෙට වමපාමහාසත් 

වීෙ වඛණ්ඩව පවත්නා එක් එක් ොසය මහෝ ොසයක මකාටසක් 

සඳහා මෙවීෙට ඇති බදු මුෙේ ප්රොණ මයන් 1% ක් ෙ  සහ 
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(ii) රු. 50,000 ක් සහ 2022 මනාවැම්බර් 30 වන දිමනන් පසු මොනු කිීමෙට 

වමපාමහාසත් ිෙ වඛණ්ඩව පවත්නා එක් එක් ොසය මහෝ ොසයක 

මකාටසක් සඳහා වැඩිදුර රුිළයේ 10,000 ෙ 

 

යන්මනන්, වඩා වැඩි මුදලට සොන ෙඩයකට යටත් මේ. 

 

 අසතය ලහෝ ලනාම  යවන ුළු  ප්රකායයක් සැපයීෙ සෙහා වන 

ෙණ්ඩනය, එකී ප්රකායය පෙනම් කරමෙන නි්චයය කම  නම් මෙිය යුතු 

බද්ෙ වඩුවන ප්රොණ ය මහෝ ආපසු මෙිය යුතු මුෙල වැඩිවන ප්රොණ ය, මහෝ 

රු.50,000 යන මුෙේ ප්රොණ වලින් වැඩි අගය මේ. 

 

 වාර්තාවක් ලගාු  කිරීමට අලපාලහාසත් වන තැනැත්තකු රුිළයේ 

තලියනයක් මනාඉක්ෙවනු ලබන ෙඩයකට මහෝ එක් වවුරුද්ෙක් මනාඉක්ෙවනු 

ලබන කාලයකට බන්ධානාොරෙත කරනු ලැබීෙකට මහෝ ඒ ෙඩය හා 

බන්ධානාොරෙත කරනු ලැබිෙ යන ෙඩුවම් මෙකටෙ මහෝ යටත් මේ.  

 

 යම් කාලපරිච්චමේෙයක් සඳහා මෙිය යුතු බදු මුෙල මහෝ ඉන් මකාටසක්  

 

- වාරික ලගවීමක් මලස මෙවීෙට වමපාමහාසත් වන යම් තැනැත්තකු 

මෙිය යුතු, එමහත් මෙවා මනාෙැති බදු මුෙලින් 10% කට සොන 

ෙණ්ඩනයකට සහ 

- තක්මස්රු ෙැන්වීමම් නි්ිතව ෙක්වා ඇති දිනය වන ිට මෙවීෙට 

වමපාමහාසත් වන තැනැත්තකු, මෙිය යුතු එමහත් මෙවා මනාෙැති 

බදු මුෙේ ප්රොණ මයන් 20% ක ෙණ්ඩනයකට සහ 

නියතත දිනමේ සිට බදු මෙවන දිනය ෙක්වා වූ කාලපරිච්චමේෙය සඳහා, 

ෙසකට මහෝ ෙසකින් මකාටසකට 1.5% ක මපාලියකට යටත් මේ.   

11. නිශ්චිතව දක්වන ලද ආකෘතිය - 2017 වංක 24 ෙරන මද්ශීය ආොයම් 

පනමත් 126 වෙන්තිය ප්රකාරව, වාර්තාව සඳහා ආකෘතිය මකාෙසාරිස් 

ජනරාේවරයා ිසින් නි්ිතව ෙක්වනු ලබන වතර 2021බ2022 තක්මස්රු 

වර්ෂය ව2021 වමේේ 01 සිට 2022 ොර්තු 31 ෙක්වා කාලසීොව) සඳහා ආොයෙ 

සහ වමනකුත් මතාරතුරු ප්රකාය කිීමෙ වවයය මේ. 

     

ආ. වාර්තා ආකෘතිය සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා උපලදස් 

 

I. ආදායම් වාර්තාව සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා උපලදස් 

 

 මෙෙ මකාටස, මකාටස් මෙකකින් සෙන්ිත මේ. 

  1 මකාටස - බදු ආෙණ න ප්රකායය 

  2 මකාටස - ප්රකායය  
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1 ලකාටස - බදු ආගණන ප්රකායය 

 

 මෙෙ මකාටස, මකාටස් පහකින් සෙන්ිත මේ; 

ව මකාටස - බද්ෙට යටත් ආොයෙ  

ආ මකාටස - තක්මස්රු කළ හැකි ආොයමෙන් වඩු කිීමම්  

ඇ මකාටස - මෙිය යුතු බද්ෙ ෙණ නය කිීමෙ  

ඈ මකාටස - නිෙහස් ආොයෙ  

ඉ මකාටස - වනිවාර්ය උපමේඛන 

 

ආොයම් වාර්තාමේ 1 වන මකාටස සම්පූරර්ණ  කිීමෙට මපර වොළ උපමේඛන 

සම්පූරර්ණ  කළ යුතුය. 

ඒ වනුව, ආදායම් වාර්තාව - උපලේඛන සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා උපලදස් 

වනුෙෙනය කර ඉන්පසුව පහත ෙක්වා ඇති පරිදි ආොයම් වාර්තාමේ ඉතිරි 

මකාටස් සම්පූරර්ණ  කරන්න.  

 

 

 

 

ආදායම් වාර්තාලම ලකාටස 
 අදාළ ලකාටුව 

අ ලකාටස 

තක්මස්රු කළ හැකි ආොයෙ 

 

- 

 

50 මකාටුව 

ආ ලකාටස 

මුළු සහන 

තක්මස්රු කළ හැකි ආොයමෙන් මුළු වඩු කිීමම් බදු වය 

කළ හැකි ආොයෙ 

 

- 

- 

- 

 

90 මකාටුව 

110 මකාටුව 

120 මකාටුව 

ඇ ලකාටස 

මෙිය යුතු මුළු බද්ෙ 

මෙිය යුතු ඉතිරි බද්ෙ 

ඉේලා සිටින ආපසු මෙවීෙ  

 

- 

- 

- 

 

170 මකාටුව 

190 මකාටුව 

200 මකාටුව 

ඈ ලකාටස 

මුළු නිෙහස් ආොයෙ 

 

- 

 

210 මකාටුව 

ඉ ලකාටස 

වනිවාර්ය උපමේඛන 
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2 වන ලකාටස – ප්රකායය  

 ආොයම් වාර්තාව මහෝ ආොයම් වාර්තාමේ මකාටසක් වනුෙත 

ෙණ කාධිකාීමවරමයකු ඇතුළු මවනත් යම් තැනැත්තකු ිසින් මෙවීෙක් 

සඳහා සකස් කර ඇත්නම් “ඔේ“ මලසත් එමස් මනාමේ නම් “නැත” මලසත් 

සඳහන් කරන්න. ඔබ ිසින් “ඔේ” මලස සඳහන් කම  නම්, ප්රකායලේ අ- 

ලකාටස සම්පූරර්ණ  කර වනුෙත ෙණ කාධිකාරිවරයා මහෝ මවනත් යම් 

තැනැත්තා ිසින් නිකුත් කරන ලෙ සහතිකයබසහතික වමුණ න්න.  එක් 

තැනැත්මතකුට වඩා සම්බන්ධා වූ වවස්ථමාවකදී, ඉහත මතාරතුරු මවනෙ 

පත්රිකාවක සම්පූරර්ණ  කර වාර්තාව සෙඟ වමුණ න්න. 

 මද්ශීය ආොයම් පනමත් 126 ව4) වෙන්තිය ප්රකාරව, බදු මෙවන්නා මහෝ බදු 

මෙවන්නාමේ නිසි බලයලත් නිමයෝජිතයා ආොයම් වාර්තාව, එහි 

නිරවෙයභාවය හා සම්පූරර්ණ ත්වය තහවුරු කරතන් වත්සන් කළ යුතුය.   

එබැින්, බදු මෙවන්නා මහෝ ඔහුමේ නිසි බලයලත් නිමයෝජිතවරයා 

ප්රකායලේ ආ ලකාටලසහි ඔහුමේ බඇයමේ නෙ සඳහන් කරතන් වත්සන් 

කිීමෙ වවයය මේ. 

 

II.  ආදායම් වාර්තාව - උපලේඛන සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා උපලදස්  

 

1. පහත සඳහන් උපමේඛන මෙපාර්තමම්න්තු මවබ් වඩිය - www.ird.gov.lk 

මවත ිළිස වොළ වන පරිදි බාෙත කර ෙත හැකිය. 

 

1වන උපමේඛනය - මස්වානියුක්ති ආොයෙ 

2 වන උපමේඛනය - වයාපාර ආොයෙ 

3 වන උපමේඛනය - ආමයෝජන ආොයෙ 

4 වන උපමේඛනය - මවනත් ආොයම්  

5 වන උපමේඛනය - සුදුසුකම් ලබන මෙවීම් සහ ියෙම් සහනය 

6 වන උපමේඛනය - වවසාන රඳවා ෙැනීමම් මෙවීම් ෙත රඳවා ෙැනීමම් 

බද්ෙ 

7 වන උපමේඛනය - වත්තිකාරම් ආොයම් බද්ෙබ රඳවා ෙැනීමම් බද්ෙ 

8 වන උපමේඛනය - බදු ආෙණ නය 

9 වන උපමේඛනය - බදු බැර 

10 වන උපමේඛනය - වලාභ ෙැළපුම් 
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ඉහත සඳහන් උපමේඛන වලින් ඔබට වොළ උපමේඛන පෙණ ක් මතෝරා මෙන 

සම්පූරර්ණ  කරන්න. 

 

වාර්තාව සම්පූරර්ණ  කිීමෙට වවයය වන උපමේඛන අනිවාර්ය උපලේඛන මලස 

සැළමක්. උපමේඛන වනිවාර්ය මලස සැළකිය යුතු වවස්ථමාවන් කිහිපයක් පහත 

වගුමේ ෙැක්මේ. 

 

 

 

 

ඉහත සලකුණු කළ උපමේඛනවලට වෙතරව සුදුසුකම් ලබන මෙවීම් සහ ියෙම් 

සහනය, වවසාන රඳවා ෙැනීමම් මෙවීම් ෙත රඳවා ෙැනීමම් බද්ෙ සහ වත්තිකාරම් 

ආොයම් බද්ෙබ රඳවා ෙැනීමම් බද්ෙ ඉේලා සිටිනබ ප්රකාය කරන පුද්ෙලමයකු 

සම්බන්ධාමයන් ිළිබමවලින් 5 වන උපලේඛනය, 6 වන උපලේඛනය සහ 7 වන 

උපලේඛනය වනිවාර්ය මේ. 

 

2. උපමේඛන ිළරවීෙ සඳහා පහත ිළයවර වනුෙෙනය කරන්න. 

පියවර 1 - ඔබමේ ආොයම් මූලාශ්රය සහ ඉේලා සිටින වඩු කිීමම් සඳහා වනිවාර්ය 

උපමේඛන මතෝරා ෙන්න.  

පියවර 2 - වනිවාර්ය උපමේඛන සම්පූරර්ණ  කර එෙ උපමේඛනවල වෙයන් ලබා දී 

ඇති උපමෙස් වනුව ආොයම් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්න.  

 

පුද්ෙලයාමේ ආොයෙ 
උපමේඛන 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 මස්වා නියුක්ති ආොයෙ ියෙම් සහනය සෙඟ √ - - - √   √ √ - 

2 වයාපාර ආොයෙ පෙ  - √ - -    √ √  

3 
වයාපාර ආොයෙ සහ වවසාන   රඳවා ෙැනීමම් 

මෙවීම් සහිත ආමයෝජන ආොයෙ  
- √ √ -  √  √ √  

4 
වත්තිකාරම් ආොයම් බද්ෙබ රඳවා ෙැනීමම් බද්ෙ වොළ 

ආමයෝජන ආොයෙ පෙ  
- - √ -   √ √ √  

5 
සුදුසුකම් ලැබීමම් මෙවීත සෙඟ මවනත් ආොයම් 

පෙ  
- - - √ √   √ √  

6 

මස්වා නියුක්ති ආොයෙ, වයාපාර ආොයෙ, ආමයෝජන 

ආොයෙ සහ වවසාන රඳවා ෙැනීමම් බද්ෙ  

වත්තිකාරම් ආොයම්  බද්ෙබ රඳවා ෙැනීමම් බද්ෙ 

සෙඟ මවනත් ආොයම් 

√ √ √ √  √ √ √ √  

7 
ඉදිරියට මෙන ආ වලාභබ තක් මස්රු වර්ෂය තුළදී 

වලාභ සහිත වයාපාර ආොයෙ පෙ   
- √ - -      √ 
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1 වන උප ලේඛනය - ලස්වා නියුක්ති ආදායම 

 

1.   ඉවත් කරන ලෙ ප්රොණ  තිමබ් නම් ඒවා වඩු කිීමමෙන් පසු ලස්වා නියුක්ති 

ආදායම වපාරිශ්රතකය සහ මස්වාන්ත ප්රතිලාභ) 2022.03.31 ෙක්වා වන 

කාලසීොව සඳහා සතය පෙනෙ ෙත ඇතුළත් කරන්න වෙළ පාරිශ්රතකය T - 10 

සහතිකය වනුව ිය යුතුය). 

 

101 මප්ිබය *ව ප්රාථමතක මස්වානියුක්තිමයන් ලෙ යම් පාරිශ්රතකයක් 

106 මප්ිබය *ව ප්රාථමතක මස්වානියුක්තිමයන් ලෙ යම් මස්වාන්ත 

ප්රතිලාභයක් 

101 මප්ිබය  *ආ  ද්වීතියික මස්වානියුක්තිමයන් ලෙ යම් 

පාරිශ්රතකයක් 

106 මප්ිබය  *ආ  ද්වීතියික මස්වානියුක්තිමයන් ලෙ යම් මස්වාන්ත 

ප්රතිලාභයක් 

 

වප්රාථමික මහෝ ද්වීතියික මස්වානියුක්ීන් එකකට වඩා වැඩි සංඛයාවකින් 

පාරිශ්රමික ලහෝ ලස්වාන්ත ප්රතිලාභ ලැබී ඇත්නම්, 1 වන උපමේඛනමේ 101 

සහ 106 මකාටුවල සපයා ඇති වතිමර්ක මප්ිබ භාිතා කරන්න). 

2. මස්වානියුක්ති ආොයෙ සම්බන්ධාමයන් ඉහත ෙැක්වූ මතාරතුරු 1 වන 

උපලේඛනලේ 1 වන ලකාටලස් 102, 103, 107 සහ 108 ීරුමේ වොළ මප්ිබ 

වල ඇතුළත් කරන්න.  

 

3. 104 තීරුලම එකතුව 105 ලකාටුලම සහ 109 තීරුලම එකතුව 110 

ලකාටුලම ඇතුළත් කරන්න. 

 

4.  110 ලකාටුලම අගය 8 වන උපලේඛනලේ 802.1 ලකාටුලම ඇතුළත් 

කරන්න. 

 

5. ඉන්පසුව, 105 ලකාටුලම සහ 110 ලකාටුලම අගයන්ලේ එකතුව මෙෙ 

උපමේඛනමේ 111 ලකාටුලම ඇතුළත් කරන්න. 111 ලකාටුලම අගය 

ආදායම් වාර්තාලම 10 ලකාටුලම - ලස්වානියුක්ති ආදායම යටමත් 

ඇතුළත් කරන්න.  

 

6. නිදහස් ප්රමාණ - මස්වානියුක්ති ආොයෙට ආෙළ නිෙහස් ප්රොණ  1 වන 

උපලේඛනලේ II වන ලකාටලස් ප්රකාය කරන්න. 
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වනිෙහස් ප්රොණ  වල ලැයිස්තුව මෙෙ උපමෙස් ොලාව වවසානමේ ඇමුණුම 2 හි 

ෙක්වා ඇත). 

වවසානමේ 115 ලකාටුලම සඳහන් නිෙහස් මස්වානියුක්ති ආොයමම් නිෙහස් 

ප්රොණ වල වල එකතුව ආදායම් වාර්තාලම 210 ලකාටුලම - මුු  නිදහස් 

ආදායම යටමත් ඇතුළත් කරන්න. 

[නිෙහස් වයාපාර ආොයෙක් ව216 මකාටුව) සහබ මහෝ නිෙහස් ආමයෝජන 

ආොයෙක් ව317 මකාටුව) ඇත්නම්, එෙ වෙයන්ෙ නිෙහස් මස්වානියුක්ති ආොයෙට 

ව115 මකාටුව) එකතු කර මුළු වෙය ආදායම් වාර්තාලම 210 මකාටුමේ - මුළු 

නිෙහස් ආොයෙ යටමත් ඇතුළත් කරන්න]. 

 

2 වන උපලේඛනය - වයාපාර ආදායම 

 

 

1. තනි හිමිකාරීත්වලයන් වන වයාපාර ආදායම, හවුේකරුට හවුේ 

වයාපාරය මන්න් ලැලබන වයාපාර ආදායම, අර්ථලාභියාට භාරය 

මන්න් ලැලබන වයාපාර ආදායම මලස එක් එක් වර්ෙය යටමත් ලැමබන 

වයාපාර ආොයෙ මවන මවනෙ නි්චයය කරන්න.    

 

2. ඉහත ෙැක්වූ වයාපාර ආොයෙ 2 වන උපලේඛනලේ 1 වන ලකාටලස් 201, 

202, 205, 206, 207, 210, 211 සහ 212 ීරු යටමත් වොළ මප්ිබවල ඇතුළත් 

කරන්න.  

 

3. 204, 209 සහ 214 ලකාටුවල ඇති වෙයන්හි සමුච්චිත වෙය 215 ලකාටුලම 

ඇතුළත් කරන්න. 215 ලකාටුලම වෙය ආදායම් වාර්තාලම 20 ලකාටුලම - 

වයාපාර ආදායම යටමත් ඇතුළත් කරන්න. 

 

4. නිදහස් ප්රමාණ - වයාපාර ආොයෙට වොළ නිෙහස් ප්රොණ  2 වන 

උපලේඛනලේ II වන ලකාටලස් ප්රකාය කරන්න. 

වනිෙහස් ප්රොණ  වල ලැයිස්තුව මෙෙ උපමෙස් ොලාව වවසානමේ ඇමුණුම 2 හි 

ෙක්වා ඇත). 

වවසානමේ 216 ලකාටුලම සඳහන් නිෙහස් වයාපාර ආොයමම් නිෙහස් ප්රොණ වල 

වල එකතුව ආදායම් වාර්තාලම 210 ලකාටුලම - මුු  නිදහස් ආදායම 

යටමත් ඇතුළත් කරන්න. 

[නිෙහස් මස්වානියුක්ති ආොයෙක් ව115 මකාටුව) සහබ මහෝ නිෙහස් ආමයෝජන 

ආොයෙක් ව317 මකාටුව) ඇත්නම්, එෙ වෙයන්ෙ නිෙහස් වයාපාර ආොයෙට ව216  
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මකාටුව) එකතු කර මුළු වෙය ආොයම් වාර්තාමේ 210 මකාටුමේ - මුළු නිෙහස් 

ආොයෙ යටමත් ඇතුළත් කරන්න]. 

 

 

3 වන උපලේඛනය - ආලයෝජන ආදායම 

 

 

1. තනි හිමිකාරීත්වලයන්, හවුේකරුට හවුේ වයාපාරය මන්න් ලැලබන, 

අර්ථලාභියාට භාරය මන්න් ලැලබන ආලයෝජන ආදායලම් ලකාටස මලස 

එක් එක් වර්ෙය යටමත් ලැමබන ආමයෝජන ආොයෙ මවන මවනෙ නි්චයය කර 3 

වන උපලේඛනලේ I වන ලකාටලස් වොළ මකාටුවල ඇතුළත් කරන්න.   

 

2. 304, 309 සහ 314 යන ලකාටුවල සමුච්චිත වෙය 315 ලකාටුවට ඇතුළත් 

කරන්න. 315 ලකාටුලම අගය ආදායම් වාර්තාලම 30 ලකාටුලම ඇතුළත් 

කරන්න. මෙෙ ප්රොණ ය ආලයෝජන ආදායලමන් ලැලබන ආදායම ලම.. 

 

3. සහන -  

 

 කුලිය සඳහා සහනය -  

මුළු කුලී ආොයමෙන් සියයට 25 ක සහනයක් වඩු කළ හැකිය.  

එෙ වෙය 3 වන උපලේඛනලේ II වන ලකාටලස් 316 මකාටුමේ ඇතුළත් 

කරන්න. ඉන්පසු එෙ වෙය ආදායම් වාර්තාලම 60 වන ලකාටුලම ඇතුළත් 

කරන්න. 

 

4. ආමයෝජන ආොයෙට වොළ නිදහස් ප්රමාණ 3 වන උපලේඛනලේ III වන 

ලකාටලස් ඇතුළත් කරන්න. 

 

වනිෙහස් ප්රොණ  වල ලැයිස්තුව මෙෙ උපමෙස් ොලාව වවසානමේ ඇමුණුම 2 හි 

ෙක්වා ඇත). 

 

5. වවසානමේ 1 වන උපමේඛනමේ 115 ලකාටුලම (නිදහස් ලස් වානියුක්ති 

ආදායම), 2 වන උපමේඛනමේ 216 ලකාටුලම (නිදහස් වයාපාර ආදායම) සහ 

3 වන උපමේඛනමේ 317 ලකාටුලම (නිදහස් ආලයෝජන ආදායම) වෙයන්හි 

එකතුව ආදායම් වාර්තාලම 210 ලකාටුවට - මුු  නිදහස් ආදායම යටමත් 

ඇතුළත් කරන්න.  
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4 වන උපලේඛනය - ලවනත් ආදායම් 

 

 

1. ඉහත ආොයෙ ිළිබබඳ මතාරතුරු 401 තීරුලම වොළ මප්ිබවල ඇතුළත් කරන්න.  

 

2. 403 ලකාටුලම වෙය ආදායම් වාර්තාලම 40 ලකාටුලම ඇතුළත් කරන්න. 

 

 

5 වන උපලේඛනය - ුළදුුළකම් ලබන ලගවීම් සහ වියදම් සහනය 

 

 වොළ වන සුදුසුකම් ලබන මෙවීම් ඇතුළත් ලැයිස්තුව මෙෙ උපමෙස් ොලාව 

වවසානමේ ඇමුණුම 3 හි ෙක්වා ඇත. 

5 වන උපමේඛනය, වනු උපමේඛන පහකින් සෙන්ිත මේ. 

 5 අ උපලේඛනය - තක්මස්රු වර්ෂය තුළදී කරන ලෙ සුදුසුකම් ලබන 

මෙවීම් ව2017 වංක 24 ෙරන මද්ශීය ආොයම් පනත සහ 2021 වංක 10 ෙරන 

සංමයෝධිත පනත යටමත්)  

 5 ආ උපලේඛනය - 2020බ2021 තක්මස්රු වර්ෂමේ සිට ඉදිරියට මෙන ආ 

සුදුසුකම් ලබන මෙවීම් ව2006 වංක 10 ෙරන මද්ශීය ආොයම් පනත යටමත් 

2018.04.01 දිනට මපර කරන ලෙ සුදුසුකම් ලබන මෙවීම්) 

 5 ඇ උපලේඛනය - තක්මස්රු වර්ෂය තුළදී කරන ලෙ ියෙම් සහනය 

ව2021 වංක 10 ෙරන මද්ශීය ආොයම් වසංමයෝධිත) පනත යටමත්) 

 

 5 ඈ උපලේඛනය -  වර්ෂය තුළ වාසික පුද්ෙලමයකු ිසින් තෙ පරිශ්රමේ 

සුර්ය පැනල සි කිරිෙට ෙරන ලෙ ියෙෙ සඳහා ව2021 වංක 10 ෙරන 

සංමයෝධිත මද්ශීය ආොයම් පනත ප්රකාරව එක් එක් වර්ෂය සඳහා 

උපරිෙය රු. 600,000බ- මහෝ සතය ියෙෙ යන ඒවායින් වඩු වෙය) 

 

 5 ඉ උපලේඛනය - සිනො කර්ොන්තය සම්බන්ධාමයන් වන ියෙම් 

සඳහා ව2021 වංක 10 ෙරන මද්ශීය ආොයම් පනත ප්රකාරව සිනො 

යාලාවක් ඉදි කිීමෙ සහ සූොනම් කිීමෙ මහෝ වැඩිදියුණු කිීමෙ ෙත වන 

ියෙම් යනාදිය ජාතික ිෛපට සංස්ථමාව ිසින් සහතික කළ යුතුය. 
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 ුළදුුළකම් ලබන ලගවීම් 

 

1.  සුදුසුකම් ලබන මෙවීම් ඇත්නම්, එෙ මෙවීම් 5ව උපමේඛනමේ සහ 5ආ 

උපමේඛනමේ වොළ පරිදි මකාටුවල ඇතුළත් කරන්න. 

2.  5 වන උපලේඛනලේ 503 තීරුලම සහ 507 තීරුලම සමුච්චිත වෙයන් 

ිළිබමවලින් 504 ලකාටුවට සහ 509 ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න.  

3.  5 ඉ උපලේඛනලේ 527 ඇති වෙය 5 අ උපලේඛනලේ 503.5 ලකාටුවට 

ඇතුළත් කරන්න. 

4. ඉන්පසු වඩු කළ හැකි මුළු සුදුසුකම් ලබන මෙවීම් ප්රොණ ය සඳහා 504 

ලකාටුලම සහ 509 ලකාටුලම වෙයන්හි එකතුව 510 ලකාටුවට ඇතුළත් 

කරන්න. 

5.    510 ලකාටුලම වෙය ආදායම් වාර්තාලම 100 ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 

මෙෙ වෙය තක්මස්රු වර්ෂය සඳහා වඩුකළ හැකි මුළු සුදුසුකම් මෙවීම් වල 

ප්රොණ ය මේ. 

 

 වියදම් සහනය 

 

1. ියෙම් සහන ඇත්නම්, 5 ඇ උපමේඛනමේ, 5 ඈ උපමේඛනමේ සහ 5 ඉ 

උපමේඛනමේ ොළ මකාටුවල ඇතුළත් කරන්න. 

 

2. 5ඇ උපමේඛනමේ 512 තීරුලම එකතුව 513 ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 

 

3. වඩු කළ හැකි මුළු ියෙම් සහනය ලබා ෙැනීෙ සඳහා, රු. 1,200,000 මහෝ 513 

ලකාටුලම වෙය යන මෙමකන් වඩු වෙය 514 ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 

 

4. 516 හි වෙය 5 ඇ උපමේඛනමේ 513.b මකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 

 

5. 514 ලකාටුලම වෙය ආොයම් වාර්තාමේ 70 ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 

මෙෙ වෙය තක්මස්රු වර්ෂය සඳහා වඩු කළ හැකි මුළු ියෙම් සහනය මේ. 

 

6 වන උපලේඛනය - අවසාන රඳවා ගැනීලම් ලගවීම් මත රඳවා ගැනීලම්           

බද්ද 

වවසාන රඳවා ෙැනීමම් මෙවීම්, වවසාන මනාවන රඳවා ෙැනීමම් මෙවීම් සහ වොළ 

වන බදු වනුප්රොණ  වගු ඇමුණුම 4 හි ෙක්වා ඇත. 
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1.   6 වන උපමේඛනය පහත පරිදි වනු උපමේඛන මෙකකින් සෙන්ිත මේ; 

 06අ උපලේඛනය - වවසාන රඳවාෙැනීමම් මෙවීම් - රඳවාෙැනීමම් 

වනුමයෝජිතයා ිසින් වඩු කළ රඳවා ෙැනීමම් බද්ෙ  

 06ආ උපලේඛනය - වවසාන රඳවාෙැනීමම් මෙවීම් - රඳවාෙැනීමම් 

වනුමයෝජිතයා ිසින් වඩු කර ෙැනීෙට වමපාමහාසත් වූ රඳවාෙැනීමම් 

බද්ෙ  

2.  06 ව උපමේඛනය - වවසාන රඳවා ෙැනීමම් මෙවීම් - රඳවා ෙැනීමම් 

වනුමයෝජිතයා ිසින් වඩු කළ රඳවා ෙැනීමම් බද්ෙ 

 

  රඳවා ෙැනීමම් වනුමයෝජිතයා ිසින් රඳවා ෙැනීමම් බදු වඩු කරන ලෙ සෑෙ   

වවසාන රඳවා ෙැනීමම් මෙවීෙකෙ මතාරතුරු 601 සිට 606 ීරු යටමත් දී ඇති 

මප්ිබවල ඇතුළත් කරන්න. වඩු කරන ලෙ වවසාන රඳවා ෙැනීමම් බදු වල 

එකතුව 607 මකාටුමේ ඇතුළත් කරන්න. 

 

3. 06 ආ උපමේඛනය - වවසාන රඳවා ෙැනීමම් මෙවීම් - රඳවා ෙැනීමම් 

වනුමයෝජිතයා ිසින් වඩු කර ෙැනිෙට ෙැනීෙට වමපාමහාසත් වූ රඳවා 

ෙැනීමම් බද්ෙ  

රඳවා ෙැනීමම් වනුමයෝජිතයා ිසින් රඳවා ෙැනීමම් බදු වඩු කිීමෙට යටත් 

එමහත් වනුමයෝජිතයා ිසින් බදු වඩු මනාකළ රඳවා ෙැනීමම් මෙවීම් වලට 

වොළ මතාරතුරු  06 ආ උපමේඛනමේ 608 සිට 613 දක්වා තීරුවල ෙක්වා ඇති 

මප්ිබවල ඇතුළත් කරන්න. 612 තීරුලම වෙයන්හි එකතුව 614 මකාටුමේ 

ඇතුළත් කරන්න. 

වවසානමේ 614 මකාටුමේ වෙය 8 වන උපලේඛනලේ - බදු ආගණනය 811 

ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 

 

 

 7 වන උපලේඛනය - අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද /රඳවා ගැනීලම්                   

බද්ද 

1.  මෙෙ උපමේඛනය පහත පරිදි වනු උපමේඛන තුනකින් සෙන්ිත මේ; 

7ව උපමේඛනය  - වනුමයෝජිතයා ිසින් වඩු කළ වත්තිකාරම්  ආොයම්       

බද්ෙබරඳවා ෙැනීමම් බද්ෙ  
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7ආ උපමේඛනය - රඳවා ෙැනීමම් වනුමයෝජිතයා ිසින් වඩු කිීමෙට    

වමපාමහාසත් වූ රඳවා ෙැනීමම් බද්ෙ  

7ඇ   උපමේඛනය    -   හවුේ වයාපාරමේ වත්තිකාරම් ආොයම් බද්ෙ  

2. වත්තිකාරම් ලැබීම් ඇතුළුව රඳවා ෙැනීමම් බද්ෙ වඩු කරන ලෙ මෙවීම් ිළිබබඳ 

මතාරතුරු පහත පරිදි ඇතුළත් කරන්න; 

අත්තිකාරම් ආදායම් 

බද්ද/රඳවා ගැනීලම් බද්ද 

ලගවීම 

උපලේඛනය අදාළ තීරුව/ ලකාටුව 

ව. වත්තිකාරම් ආොයම් බද්ෙබ 

රඳවා ෙැනීමම් බද්ෙ - රඳවා 

ෙැනීමම් වනුමයෝජිතයා ිසින් 

වඩු කරන ලෙ 

7ව උපමේඛනය 701 සිට 706 ෙක්වා ීරු 

ආ. රඳවා ෙැනීමම් බද්ෙ - රඳවා 

ෙැනීමම් වනුමයෝජිතයා ිසින් 

වඩු කිීමෙට වමපාමහාසත් වූ 

 

7ආ උපමේඛනය 712 සිට 717 ෙක්වා ීරු 

ඇ. හවුේ වයාපාරමේ  වත්තිකාරම් 

ආොයම් බද්ෙ 
7ඇ උපමේඛනය 723, 724 මකාටු 

 

3. මවනස් මූලාශ්ර සහ වර්ෙවල ලැබීම් සඳහන් කිීමෙ සඳහා මවන මවනෙ මප්ිබ 

භාිතා කරන්න. (උො. කුලිය, මස්වා ොස්තු, රජයභාෙ, මවනත්) මූලාශ්රය 

සඳහන් කිීමමම්දී, 

- ලැබීෙ වයාපාර ආොයෙක් නම් B මලස ෙක්වන්න, 

- ලැබීෙ ආමයෝජන ආොයෙක් නම් I  මලස ෙක්වන්න.  

ලැබීම් වර්ෙය ෙැක්වීමම්දී ආොයම් වර්ෙය කුලියක් නම් R මලස ෙක්වන්න.  

ඒ වනුව, 701 ීරුමේ .1 සිට .5 ෙක්වා මප්ිබවල මවනස් ආොයම් මූලශ්ර සහ වර්ෙ 

පහත පරිදි ෙැක්මේ. 

උො.  වයාපාරමයන් ලෙ කුලී ආොයෙ     – B-Rent 

   ආමයෝජනමයන් ලෙ කුලී ආොයෙ  – I-Rent 

  

4. 7අ උපලේඛනය - රඳවා ගැනීලම් අු ලයෝජිතයා විසින් අඩු කළ අත්තිකාරම්   

ආදායම් බද්දබ රඳවා ගැනීලම් බද්ද 

i. එක් එක් වත්තිකාරම් ආොයම් බද්ෙබ රඳවා ෙැනීමම් බදු වඩු කිීමෙක් 

වවත්තිකාරම් මෙවීෙ ෙත වත්තිකාරම් ආොයම් බදුබ රඳවා ෙැනීමම් බදු 

ඇතුළුව) සම්බන්ධාමයන් ිස්තර 7 අ උපමේඛනමේ 701 සිට 706 දක්වා 

තීරුවල ඇතුළත් කරන්න. 
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ii. 706 ලකාටුලම එකතුව - වනුමයෝජිතයන් ිසින් වඩු කරන ලෙ මුළු 

වත්තිකාරම් ආොයම් බදුබ රඳවා ෙැනීම් බදු ප්රොණ ය 707 ලකාටුවට 

ඇතුළත් කරන්න. අත්තිකාරම් ලැබීම් මත අඩු කරන ලදුව 2020/2021 

තක්ලස්රු වර්ෂලේ සිට ඉදිරියට රැලගන එන ලද අත්තිකාරම් 

ආදායම් බදු/ රඳවා ගැනීම් බදු 708 ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 

iii. 707 ලකාටුලම සහ 708 ලකාටුලම එකතුව 709 ලකාටුවට ඇතුළත් 

කරන්න. 

            709 ලකාටුලම වෙය 710 ලකාටුවට ඇතුළත් කර 2021/2022 තක්මස්රු 

වර්ෂමේ මුළු වත්තිකාරම් ආොයම් බදුබ රඳවා ෙැනීම් බදු ඉේුම් කරන්න.  

710 ලකාටුලම වෙය, 9 වන උපමේඛනමේ 908 ලකාටුවට ඇතුළත් කර 

මුළු බැර ඉේුම් කරන්න.  එිට 711 ලකාටුලම වෙයක් මනාෙැති මේ ; 

මහෝ  

 මනාඑමස් නම්; 

            වත්තිකාරම් ලැබීම් ෙත රඳවා ෙැනීම් බදු වනාෙත තක්මස්රු වර්ෂයක දී 

වඩු කිීමෙ සඳහා ඉදිරියට මෙන යන්න.  වර්ෂය තුළ වඩු කළ මුළු රඳවා 

ෙැනීමම් බදු ප්රොණ ය 707 ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. වත්තිකාරම් 

ලැබීම් ෙත වඩු කර ඉදිරියට මෙන එන ලෙ වත්තිකාරම් ආොයම් බදුබ රඳවා 

ෙැනීමම් බදු 708 ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 2021බ2022 තක්මස්රු 

වර්ෂය සඳහා ඉේුම් කරන වොළ වත්තිකාරම් ආොයම් බදුබ රඳවා 

ෙැනීමම් බදු බැර ව710 ලකාටුව) වෙය, 709 ලකාටුලම ඇති වෙමයන් වඩු 

කරන්න. බදු බැර ඉේුම් කිීමෙ සඳහා 710 වන ලකාටුලම ඇති වෙය 9 

වන උපමේඛනමේ 908 ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 711 ලකාටුලම ඉතිරි 

වන ප්රොණ ය වත්තිකාරම් ලැබීම් ෙත වොළ ඉදිරි වර්ෂය සඳහා ඉදිරියට 

මෙන යන රඳවා ෙැනීම් බදු වනු ඇත.  

 

5. 7ආ උපලේඛනය - රඳවා ගැනීලම් අු ලයෝජිතයා විසින් අඩු කිරීමට 

අලපාලහාසත් වූ රඳවා ගැනීලම් බද්ද 

i. රඳවා ෙැනීමම් වනුමයෝජිතයා ිසින් රඳවා ෙැනීමම් බදු වඩු කිීමෙට යටත් 

එමහත් රඳවා ෙැනීමම් වනුමයෝජිතයා ිසින් බදු වඩු මනාකළ රඳවා ෙැනීමම් 

මෙවීම් වලට වොළ මතාරතුරු 7 ආ උපලේඛනලේ 712 සිට 717 තීරුවල 

ෙක්වා ඇති මප්ිබවල ඇතුළත් කරන්න.  

ii. 717 තීරුලම එකතුව - රඳවා ගැනීමට යටත් වන්නා විසින් ලගවන ලද 

රඳවා ගැනීලම් බද්ද 718 ලකාටුලම ඇතුළත් කරන්න. වත්තිකාරම් ෙත, 

රඳවා ෙනු ලැබීෙට යටත්වන්නා ිසින් මෙවන ලදුව 2020බ2021 තක්මස්රු 

වර්ෂමේ සිට ඉදිරියට රැමෙන එන ලෙ රඳවා ෙැනීමම් බද්ෙ 719 ලකාටුවට 

ඇතුළත් කරන්න. 
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iii. 718 ලකාටුලම සහ 719 ලකාටුලම වෙයන්හි එකතුව 720 ලකාටුවට     

ඇතුළත් කරන්න. 

මුළු රඳවා ෙැනීමම් බද්ෙ, 2021/2022 තක්මස්රු වර්ෂය සඳහා බදු බැර මලස ඉේලා 

සිටින්මන් නම්; 

720 ලකාටුලම වෙය 721 ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. බදු බැර මලස ඉේලා 

සිටීෙ සඳහා 721 ලකාටුලම වෙය 9ඇ උපමේඛනමේ 933 ලකාටුවට 

ඇතුළත් කරන්න. එිට 722 ලකාටුලම වෙයක් මනාෙැති මේ. ; මහෝ 

වත්තිකාරම් ලැබීම් ෙත රඳවා ෙැනීම් බදු ඉදිරි තක්මස්රු වර්ෂයකදී වඩු කිීමෙ 

සඳහා ඉදිරියට මෙන යන්මන් නම්; 

තක්මස්රු වර්ෂමේදී රඳවා ෙැනීෙට යටත්වන්නා ිසින් මෙවන ලෙ මුළු රඳවා 

ෙැනීම් බදු ප්රොණ ය 718 ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 2020/2021 

තක්මස්රු වර්ෂමේ දී වත්තිකාරම් ලැබීම් ෙත රඳවා ෙැනීෙට යටත්වන්නා 

ිසින් මෙවන ලදුව ඉදිරියට මෙන එන ලෙ රඳවා ෙැනීම් බදු 719 

ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න.  

2021/2022 තක්මස්රු වර්ෂය සඳහා ඉේලා සිටින බදු බැර ව721 ලකාටුව) 720 

ලකාටුලම වෙමයන් වඩු කරන්න. බදු බැර ඉේලා සිටීෙ සඳහා 721 

ලකාටුලම වෙය 9ඇ වන උපමේඛනමේ 933 ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 

722 ලකාටුලම ඉතිරි වන ප්රොණ ය, ඉදිරි වර්ෂය සඳහා වත්තිකාරම් ලැබීම් 

ෙත වඩු කරන ලදුව ඉදිරියට මෙන යන රඳවා ෙැනීම් බදු ප්රොණ යයි. 

6. 7ඇ උපලේඛනය – හවුේ වයාපාරලේ අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද 

 

i.    හවුේවයාපාරයක් ිසින් හවුේකරුවන්ට මබො හරින ලෙ වත්තිකාරම් ආොයම් 

බදු මෙෙ උපමේඛනමේ ප්රකාය කරන්න.  

ii.     ඒ වනුව, ඔබ හවුේ වයාපාරයක හවුේකරුවකු වන්මන් නම්, හවුේ වයාපාර 

මන්න් ලවන් කරන ලද අත්තිකාරම් ආදායම් බදු 723 ලකාටුලම 

ඇතුළත් කරන්න. 2020බ2021 තක්මස්රු වර්ෂමයන් වත්තිකාරම් ලැබීම් ෙත 

ඉදිරියට මෙන එන ලෙ වත්තිකාරම් ආොයම් බදු 724 ලකාටුලම ඇතුළත් 

කරන්න. 723 ලකාටුලම සහ 724 ලකාටුලම වෙයන්හි එකතුව 725 

ලකාටුලම ඇතුළත් කරන්න.  

මුළු වත්තිකාරම් ආොයම් බදු 2021බ2022 තක්මස්රු වර්ෂය සඳහා ඉේලා 

සිටින්මන් නම්; 

 725 ලකාටුලම වෙය 726 ලකාටුලම ඇතුළත් කරන්න. බදු බැර ඉේලා 

සිටීෙ සඳහා 726 ලකාටුලම අගය 9 වන උපලේඛනලේ 907 

ලකාටුලම ඇතුළත් කරන්න. එිට 727 ලකාටුලම වෙයක් මනාෙැති 

මේ.  
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වත්තිකාරම් ලැබීම් ෙත වත්තිකාරම් ආොයම් බදු ඉදිරි තක්මස්රු වර්ෂ වලදී 

වඩු කිීමෙ සඳහා ඉදිරියට මෙන යන්මන් නම්,  

 2021බ2022 තක්මස්රු වර්ෂමේදී ඉේලා සිටින වත්තිකාරම් ආොයම් බදු 

ප්රොණ ය ව726 මකාටුව) 725 ලකාටුලම වෙමයන් වඩු කරන්න. බදු බැර 

ඉේලා සිටීෙ සඳහා 726 ලකාටුලම අගය 9 වන උපලේඛනලේ 907 

ලකාටුලම ඇතුළත් කරන්න. 727 ලකාටුලම ඉතිරි වන ප්රොණ ය 

වත්තිකාරම් ලැබීම් ෙත ඉදිරි වර්ෂය සඳහා ඉදිරියට මෙන යන 

වත්තිකාරම් ආොයම් බද්ෙ මේ. 

 

8 වන උපලේඛනය - බදු ගණනය 

1. මෙෙ උපමේඛනය අ, ආ, ඇ, ඈ, ඉ , ඊ සහ උ මලස මකාටස් හතකින් සෙන්ිත 

මේ. 

 අ) බදු අය කළ හැකි ආදායම 

ආදායම් වාර්තාලම 120 ලකාටුලම අගය - බදු අයකල හැකි ආදායම 

මෙෙ උපමේඛනමේ අ ලකාටලස් 801 ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 

 

ආ) ලස්වාන්ත ප්රතිලාභ මත ආදායම් බදු ගණනය කිරීම 

i. මස්වාන්ත ප්රතිලාභ, සහනොයි වනුප්රොණ  මහෝ සාොනය වැඩිවන 

වනුප්රොණ  යටමත් බද්ෙට යටත්මේ.  
 

 සහනොයි වනුප්රොණ  යටමත් බද්ෙට යටත් වන මස්වාන්ත ප්රතිලාභ 

ලැයිස්තුව මෙෙ උපමෙස් ොලාව වවසානමේ ඇමුණුම 5 හි ෙැක්මේ. 

 මස්වාන්ත ප්රතිලාභ ෙත වොළ වන සහනොයි වනුප්රොණ  මෙෙ 

උපමෙස් ොලාව වවසානමේ ඇමුණුම 6 හි ෙැක්මේ. 

 වැඩිවන වනුප්රොණ  ඇමුණුම 7 හි ෙැක්මේ 

ii. 1 වන උපලේඛනලේ 1 ලකාටලස් 110 ලකාටුලම වෙය මෙෙ 

උපමේඛනමේ .1 තීරුලම 802 ලේළිලේ ඇතුළත් කරන්න. 

iii. සහනොයී වනුපාත යටමත් බද්ෙට යටත් වන මස්වාන්ත ප්රතිලාභ,  .1 වන 

තීරුව - ආදායම යටමත් වොළ මප්ිබවල ව803.අ, 803.ආ සහ 803.ඇ මප්ිබ         

වල)  සහ එෙ මස්වාන්ත ප්රතිලාභය ෙත වොළ වන බදු වනුප්රොණ ය .2 

තීරුව - අු ප්රමාණ යටමත් ඇතුළත් කරන්න. 

iv. සාොනය වැඩිවන බදු වනුප්රොණ  යටමත් බද්ෙට යටත් වන 

මස්වාන්ත ප්රතිලාභ .1 තීරුලම 804 ලේළිලේ ඇතුළත් කරන්න. 
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v. ඉන්පසු මෙෙ උපමෙස් ොලාව වවසානමේ ඇති ඇමුණුම 6 ලහෝ 7 

හි සඳහන් සහනොයි වනුප්රොණ  මහෝ සාොනය වැඩිවන බදු 

වනුප්රොණ  මයො ෙනිතන් බද්ෙ ෙණ නය කරන්න. 

vi. 803.අ, 803.ආ, 803.ඇ සහ 804 මප්ිබ වල සඳහන් ආොයෙට වොළ 

බද්ෙ .3 ීරුමේ 803.අ.3, 803.ආ.3, 803.ඇ.3 සහ 804.3 මකාටුවල 

ඇතුළත් කරන්න.  

vii. අවසානලේ 803.අ.3, 803.ආ.3, 803.ඇ.3 සහ 804.3 මකාටුවල 

සමුච්චිත වෙය 805 මකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 805 ලකාටුලම 

වෙය ආදායම් වාර්තාලම 130 මකාටුවට මෙන යන්න. 

 

ඇ) ආලයෝජන වත්කම් උපලබ්ිවීලමන් වන ලැබීම් මත බද්ද 

i. ආමයෝජන වත්කම් උපලබ්ධි වීමෙන් වන ලැබීම් වආමයෝජන වත්කම් 

ිකිණීමෙන් ලැමබන ප්රාේධාන ලැබීම්) 10 % ක වනුප්රොණ යට බද්ෙට 

යටත්මේ.  

ii. හවුේ වයපාරයකින් හැර ආමයෝජන වත්කම් ිකිණීමෙන් ලැමබන 

ප්රාේධාන ලැබීම්, .1 වන තීරුලම - ආදායම යටමත් 806 ලේළිලේ 

ඇතුළත් කරන්න.    

iii. වොළ බද්ෙ .3 වන තීරුලම 806 ලේළිලේ ඇතුළත් කරන්න. 

 

ඈ) හවුේ වයාපාර මන්න් ආලයෝජන වත්කම් උපලබ්ි වීලමන් වන ලැබීම් 

මත බද්ද 

 

i. හවුේ වයාපාරයක ආමයෝජන වත්කම් උපලබ්ධි වීමෙන් වන ලැබීම් 10 

% ක වනුප්රොණ යට බද්ෙට යටත්මේ. 

ii. හවුේ වයාපාරයක ආමයෝජන වත්කම් ිකිණීමෙන් ලැමබන ප්රාේධාන 

ලැබීම් .1 වන තීරුලම - ආදායම 807 ලේළිලේ සහ වොළ බද්ෙ එෙ 

මප්ිබමේ .3 වන තීරුලම - බද්ද යටමත් ඇතුළත් කරන්න. 

iii. 806.3 ලකාටුලම සහ 807.3 ලකාටුලම වෙයන්හි එකතුව ආදායම් 

වාර්තාලම 140 ලකාටුලම ඇතුළත් කරන්න. 
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ඉ) ඉතිරි බදු අය කළ හැකි ආදායම මත බද්ද 

 ඔට්ටටු හා සූදු, මත්පැන්, දුම්ලකාළ නිෂ්පාදනය කර ලහෝ ආනයනය 

කර විකිණිලම් වයාපාර මඟින් ලැලබන බදු අය කළ හැකි ආදායම 

මත බද්ද  

 

- වොළ වන බදු වනුප්රොණ ය 40% කි.  

- බදු වය කළ හැකි ආොයෙ 808.1 ලකාටුලම සහ එෙ ආොයෙ ෙත බද්ෙ 

808.3 ලකාටුලම ඇතුළත් කරන්න. 

 

 වැඩිවන අු ප්රමාණ යටලත් ඉතිරි බදු අය කළ හැකි ආදායම මත 

බද්ද 

- වැඩිවන ආොයම් බදු වනුප්රොණ  වොළ මේ. 

- බදු වය කළ හැකි ආොයෙ 809.1 ලකාටුලම ඇතුළත් කරන්න.  

- වොළ බද්ෙ ෙණ නය කිීමෙ සඳහා මෙෙ උපමෙස් ොලාව වවසානමේ 

සපයා ඇති ඇමුණුම 7 හි සඳහන් වැඩිවන බදු වනුප්රොණ  වොළ කර 

ෙන්න. 

- එෙ බද්ෙ 809.3 ලකාටුලම ඇතුළත් කරන්න.  

- 808.3 ලකාටුලම සහ 809.3 ලකාටුලම වෙයන්හි සමුච්චිත වෙය 810 

ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න.  

- වවසානමේ 810 ලකාටුලම වෙය ආදායම් වාර්තාලම 150 ලකාටුවට 

ඇතුළත් කරන්න. 

 මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ හා පුනර්ජනනීය බලයක්ති ප්රභව 

 පුද්ෙල ආොයෙ පහත සෙහන් එ්වායින් වන ආොයම්වලින් සෙන්ිත  

වන්මන් නම්, 

 ෙැ ක් හා ස්වරණ ාභරණ  

 පුනර්ජනනීය බලයක්ති ප්රභවයක් ෙිනන් ජාතික පද්ධාතියට   

ිදුලි බලය සැපයීෙ 

             එක් එක් බදු සීොවන් සඳහා 6%,12% වැනි සාොනය වැඩිවන බදු    

වනුප්රොණ යන්  වොළ කර ෙත යුතු වතර ඉතිරි මකාටස 14%ක උපරිෙ 

වනුප්රොණ මයන් බදු වය කළ යුතුය. 

 - 8 වන උපමේඛනමේ 809.3 මකාටුවට මුළු බද්ෙ ඇතුළත් කරන්න. 
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(ඊ) කෘෂි පිරිසැකුළම් සම  කෘෂි ලගාවිතැන් කටයුතු පවත්වාලගන 

යන තැනැත්තන් 

 යම් තැනැත්මතකු ිසින් ශ්රී ලංකාව තුළ ඔහුමේ කෘෂි ිළරිසැකසුම් කිීමමම් 

මහෝ නිෂ්පාෙනය කිීමමම් වයාපාර කටයුත්ත සඳහා ඔහු ිසින් නිෂ්පාෙනය 

කරන ලෙ කෘෂි මොි නිෂ්පාෙන භාිතා කරන වවස්ථමාවක, තො ිසින් 

නිෂ්පාෙනය කරන ලෙ ඒ  කෘෂි මොි නිෂ්පාෙන, කෘෂි ිළරිසැකසුම් කිීමෙ 

මහෝ නිෂ්පාෙනය කිීමෙ සඳහා භාිතා කරන ලෙ මුළු කෘෂී මොි 

නිෂ්පාෙනවලට ෙරන වනුපාතයට වනුරූපීව  වැඩිවන වනුප්රොණ  වොළ ිය 

යුතු වතර මෙිය යුතු බද්මෙන් 25%ක වඩු කිීමෙකට හිතකෙ ඇත.  

  

 වොළ ආොයම් මකාටස 8 වන උපමේඛනමේ 809.ව.1. මකාටුවට ඇතුළත් 

කර සාොනය වැඩිවන වනුප්රොණ ය වොළ කර ෙනිතන් බද්ෙ ෙණ නය 

කර 806.ව.3 මකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. ඉන්පසු මෙිය යුතු බද්මෙන් 

25%ක් 809.ආ.3 මකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 

 කෘෂී මොිතැන වංයමයන් මෙිය යුතු ඉතිරි බද්ෙ 809.ඇ.3 මකාටුවට 

ඇතුළත් කරන්න. 

 808.3, 809.3 සහ 809.ඇ.3 මකාටුවල එකතුව 810 මකාටුවට ඇතුළත් 

කරන්න. 

 

(උ) අවසාන රඳවා ගැනීලම් ලගවීම් මත බද්ද 

- 6 වන උපමේඛනමේ 614 මකාටුමේ සම්මුිත වෙය 811 මකාටුවට 

ඇතුළත් කරන්න. 

- වවසානමේ 811 මකාටුමේ වෙය ආොයම් වාර්තාමේ 160 මකාටුවට මෙන 

යන්න. 

 

 

9 වන උපලේඛනය - බදු බැර 

 
ඉේුම් කරන බදු බැර 9 වන උපලේඛනලේ වොළ මකාටුවල ඇතුළත් කරන්න.   

 

 (අ) විලද්ය බදු බැර (901 ලකාටුව) 

මද්ශීය ආොයම් පනමත් 80 වෙන්තිය යටමත් යම් ිමද්ය බදු බැරක් සඳහා හිතකෙ 

ඔබට ඇත්මත් නම්, එවැනි ප්රොණ  9 වන උපලේඛනලේ 901 ලකාටුලම ඇතුළත් 

කරන්න. ිමද්ය බදු බැර, එවැනි ආොයෙක් ෙත ශ්රී ලංකාමේ දී වයිය යුතු බදු 

ප්රොණ යට වඩා මනාවැඩි ිය යුතුය.  
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ව ආ) අඩු කළ හැකි ආර්ික ලස්වා ගාස්තු (902 ලකාටුව සහ 9 අ 

උපලේඛනය) 

 
මෙෙ මකාටුව ිළරවීෙට මපර ඔබ ිසින් 9අ උපලේඛනය ිළරිය යුතුය. 

ආර්ික මස්වා ොස්තු පනත යටමත් ඉදිරියට මෙන එන ලෙ ආර්ික මස්වා ොස්තු 

ඔබ ිසින් මෙිය යුතු ආොයම් බද්මෙන් වඩු කළ හැකිය.  

 

i. ආර්ික ලස්වා ගාස්තු - 9 අ උපලේඛනය 

 තනි හිතකාීමත්වයක් සහිත වයාපාරයක් ෙගින් ඉදිරියට රැමෙන 

එන ලෙ වඩු මනාකළ ආර්ික මස්වා ොස්තු 916 ලකාටුලම 

ඇතුළත් කරන්න. 

 

 හවුේ වයාපාරයක හවුේකරුමවකු මලස ඉදිරියට රැමෙන ආ වඩු 

මනාකළ ආර්ික මස්වා ොස්තු 917 ලකාටුලම  ඇතුළත් කරන්න. 

 916 ලකාටුලම සහ 917 ලකාටුලම සඳහන් වඩු මනාකළ ආර්ික 

මස්වා ොස්තු වල එකතුව 918 ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න.  

 9 වන උපලේඛනලේ 901 ලකාටුලම සඳහන් ිමද්ය බදු බැර වඩු 

කිීමමෙන් පසු මෙිය යුතු මුළු බදු ප්රොණ ය වආොයම් වාර්තාමේ 

170 ලකාටුලම වෙය) 9අ උපලේඛනලේ 919 ලකාටුලම ඇතුළත් 

කරන්න.  

 918 ලකාටුලම සඳහන් වෙය 919 ලකාටුලම වෙයට වඩා වැඩි මේ 

නම්, එම අඩු අගය 2021බ2022 තක්මස්රු වරෂමේදී වඩු කිීමෙට 

920 ලකාටුලම ඇතුළත් කරන්න.  

 920 ලකාටුලම ඇති වඩු කළ හැකි ආර්ික මස්වා ොස්තු ප්රොණ ය, 

9 වන උපලේඛනලේ 902 ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න.  

 

(ඇ) ලස්වා නියුක්ති ආදායම මත ලගවු අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බද්ද 

- ප්රාථමික ලස්වා නියුක්තිය (903 ලකාටුව) 

 
ප්රාථමතක මස්වා නියුක්තියකින් මස්වා නියුක්ති ආොයෙක් සහිත පුද්ෙලයන්, 

ප්රාථමතක මස්වාමයෝජකයා ිසින් වඩු කළ වත්තිකාරම් පුද්ෙල ආොයම් බද්ෙ සඳහා 

බදු බැර ඉේුම් කිීමෙට හිතකම් ලබයි. 

 

ප්රාථමතක මස්වාමයෝජකයා ිසින් පාරිශ්රතක ෙත වඩු කරන ලෙ වත්තිකාරම් 

ආොයම් බද්ෙ 903අ, 903ආ, 903ඇ ලකාටුවල ඇතුළත් කරන්න. ඔබමේ ප්රාථමතක 

මස්වාමයෝජකයා ිසින් නිකුත් කළ PAYE  T-10 සහතිකය වමුණ න්න.  
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(ඈ) ලස්වා නියුක්ති ආදායම මත ලගවු අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බද්ද 

- ද්විතියික ලස්වා නියුක්තිය (904 ලකාටුව) 

 

මස්වා නියුක්ීන් එකකට වඩා ඇති පුද්ෙලයින්මේ ප්රාථමතක මස්වා නියුක්තිය හැර 

වමනකුත් මස්වා නියුක්ීන් ද්ිතියික මස්වා නියුක්ති මලස සැලමක්. සෑෙ ද්ිතියික 

මස්වාමයෝජකයකු ිසින්ෙ පාරිශ්රතකය ෙත වඩු කළ වත්තිකාරම් පුද්ෙල ආොයම් 

බද්ෙ මවන මවනෙ ඇතුළත් කරන්න. වකරුණ ාකර PAYE – T-10D සහතිකය 

වමුණ න්න).  

 

(ඉ) ලස්වාන්ත ප්රතිලාභ මත ලගවු බද්ද (905 ලකාටුව) 

වඩු කළ සහ මෙවු බදු, බදු බැරක් මලස ඉේලා සිටිය හැකිය. එවැනි ප්රොණ  905 

මකාටුමේ ඇතුළත් කරන්න. 

 

ඊ) හවුේකරුලේ හවුේ වයාපාර බද්ලද් ලකාටස (906 ලකාටුව) 

 
මෙෙ මකාටුව ිළරවීෙට මපර 9ආ උපලේඛනය පුරවන්න. 

- 2020.01.01 දින සිට බලපැවැත්මවන පරිදි හවුේ වයාපාර, හවුේ 

වයාපාරමේ බදු වය කළ හැකි ආොයෙ ෙත ආොයම් බදු මෙවීෙට යටත් 

මේ.  

- 2020බ2021 තක්මස්රු වර්ෂමේ සිට ඉදිරියට මෙන එන ලෙ හවුේ වයාපාර 

බද්මද් මකාටස 922 ලකාටුලම ඇතුළත් කරන්න. 

- 2021බ2022 තක්මස්රු වර්ෂමේදී මෙවන ලෙ හවුේ වයාපාර බද්මද් 

මකාටස 923 ලකාටුලම ඇතුළත් කරන්න. 

- හවුේකරුමේ හවුේ වයාපාර බද්මද් මුළු මකාටස (922 සහ 923 

ලකාටුවල එකතුව) 924 ලකාටුවට සහ 2021බ2022 තක්මස්රු 

වර්ෂමේදී වඩු කළ හැකි ප්රොණ ය 925 ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න.  

 

උ) හවුේ වයාපාරය මන්න් අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද (907 ලකාටුව) 

7ඇ උපලේඛනලේ 726 ලකාටුලම සඳහන් හවුේ වයාපාරමයන් මබො මවන් කළ 

ප්රොණ ය 907 ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න වභාර ෙගින් මවන් කරන ලෙ ප්රොණ ෙ 

ඇතුළත් කළ හැකිය).  
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ඌ) අත්තිකාරම් ආදායම් බදු බැර - රඳවා ගැනීලම් අු ලයෝජිතයා විසින් 

අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද අඩු කරන ලද (908 ලකාටුව) 

7අ උපලේඛනලේ 710 ලකාටුලම ප්රොණ ය, 908 ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න.  

 

එ) ආලයෝජන වත්කම් උපලබ්ි වීලමන් වන ලැබීම් මත ලගවු බද්ද (909 

ලකාටුව) 

 

මෙවූ ප්රොණ යන් 909 ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 

ඒ) හවුේ වයාපාරයක් මන්න් ආලයෝජන වත්කම් උපලබ්ි වීලමන් වන 

ලැබීම් මත ලගවු බද්ද (910 ලකාටුව) 

හවුේ වයාපාරය ිසින් මවන් කළ ප්රොණ  910 ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න.  

 

ඔ) රඳවා ගු  ලැබිමට යටත්වන්නා විසින් ලගවූ වාරික ලගවිම් සහ 

අත්තිකාරම් ආදායම් බදු/ රඳවා ගැනීලම් බදු (911 ලකාටුව) 

 
මෙෙ මකාටුව ිළරවීෙට මපර 9ඇ උපමේඛනය පුරවන්න. 

i. වාරික මෙවීම් සහ වවසාන මෙවීම්, දී ඇති මප්ිබවල ඇතුළත් කරන්න.  

ii. වාරික මෙවීම් සහ වවසාන මෙිමම් එකතුව 932 ලකාටුවට ඇතුළත් 

කරන්න. 

iii. 6ආ උපමේඛනමේ 614 ලකාටුලම සහ 7ආ උපමේඛනමේ 721 

ලකාටුලම සඳහන් පරිදි රඳවා ෙනු ලැබීෙට යටත් වන්නා ිසින් සිදුකළ 

වත්තිකාරම් ආොයම් බදුබ රඳවා ෙැනීමම් බදු මෙවීම් ප්රොණ යන් 933 

ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 

iv. 932 සහ 933 මකාටුවල එකතුව 934 මකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 

v. 934 වන මකාටුමේ ප්රොණ ය, 9 වන උපමේඛනමේ 911 වන මකාටුවට 

ඇතුළත් කරන්න. 

 

ඕ) 901 සිට 911 ෙක්වා මකාටුවල එකතුව 912 ලකාටුවට ඇතුළත් කරන්න. 

වවසානමේ දී 912 ලකාටුලම ප්රොණ ය ආදායම් වාර්තාලම 180 ලකාටුවට 

ඇතුළත් කරන්න.   
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10 වන උපලේඛනය - අලාභ ගැළපුම් 

i. තක්මස්රු වර්ෂය තුළදී උද්ෙත වූ මහෝ ඉදිරියට මෙන ආ වලාභ මෙෙ 

උපමේඛනමේ ඇතුළත් කරන්න. 

 

ii. 1ව සහ 1ආ මකාටස ිළිබමවලින්, ලාභ වූමේ නම් 40% සහ වැඩිවන 

වනුප්රොණ  යටමත් බද්ෙට යටත් ිය හැකි වයාපාර වලින් උද්ෙත වන 

වලාභ ප්රකාය කිීමෙ සඳහා සපයා ඇත. II මකාටස සහ III මකාටස 

ිළිබමවලින් වමයෝජන වලාභ සහ නිෙහස් වලාභ වලාභ ප්රකාය කිීමෙ සඳහා 

සපයා ඇත.   

 

iii. 2018බ2019 සහ 2019බ2020 තක්මස්රු වර්ෂමේ සිට ඉදිරියට මෙන ආ වලාභ 

එයට වොළ මප්ිබමේ සහ වර්ෂය තුළ වලාභ ටළඟ මප්ිබමේ 0.2 ීරුමේ 

ඇතුළත් කරන්න. 

 

iv. වලාභ හිලේ කිීමෙට වෙහස් කරන පවත්නා තකමස්රු වර්ෂමේ දී උපයන 

ලෙ ලාභ 0.3 සිට 0.7 දක්වා තීරුවල ඇතුළත් කරන්න. 

 

v. තැනැත්මතකු ිසින් හිතකාරිත්වය ෙරන වත්කෙක් වයාපාරයකින් ිිධා වු 

බදු වනුප්රොණ යනමෙන් බදු වය කළ හැකි ිිධිකාර ලැබීම් සහ ලාභ 

ඉපයිෙට වවලාභ ඇතුළුව) මයාො ෙන්මන් නම් වත්කමෙහි ිළරිවැය සහ 

ලැබුණු ප්රතිෂ්ඨාාව, වොළ ලැබීම් සහ ලාභ ඉපයීෙට මයාොෙත් වත්කම් 

මකාටස්වල මවළඳපළ වටිනාකෙ වනුව එවැනි ලාභ සහ ලැබීම් වතර මබො 

මවන කළ යුතුය. 

 

 

 

ඇ. වත්කම් හා බැරකම් ප්රකායය සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා උපලදස් 

2017 වංක 24 ෙරන මද්ශීය ආොයම් පනමත් 126 ව2) වෙන්තිය ප්රකාරව, වාර්තාව 

ෙගින් ඉදිරිපත් කළ යුතු මතාරතුරු සහ වාර්තාව සෙෙ මොනු කළ යුතු ඇමුණුම් 

තිමබ් නම් මකාෙසාරිස් ජනරාේවරයා ිසින් නි්ිතව ෙක්වනු ලැබිය හැකිය. 

 

 

ඒ වනුව, තක්මස්රු වර්ෂමේ වවසාන දිනට එනම් 2022 ොර්තු 31 දිනට වඔබමේ) 

සෑෙ වත්කෙක සහ බැරකෙක වශ්රී ලංකාව තුළ මහෝ ඉන් ිළටත ිළහිටි) වටිනාකෙ, 

වාර්තාව සෙෙ ඔබ මවත ලබා දී ඇති වත්කම් හා බැරකම් ප්රකායලේ සඳහන් 

කර වාර්තාව සෙෙ භාර මෙන්න. 
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වකරුණ ාකර, වත්පත් කරෙැනීෙක් නම් වත්පත් කර ෙැනීමම් ිළරිවැය මහෝ වත්පත් 

කර ෙැනීෙක් මනාමේ නම් මවළඳපල වටිනාකෙ ප්රකාය කරන්න). 

 

 

01 ලකාටස 

අ. නිශ්චචල ලද්පල  

2022.03.31 දිනට ඔබමේ සියළු නි්චයල මද්පළ ිළිබබඳව වශ්රී ලංකාව තුළ මහෝ ඉන් 

ිළටත පවතින) ප්රකාය කරන්න. 

  

ආ. චාචල ලද්පල  

2022.03.31 දිනට ඔබ මවත හිතව ඇති මෙෝටර් රථම, බැංකු තැන්පතු සහ මකාටස්බ 

ස්කන්ධාබ සුරැකුම්පත්, වතැති මුෙේ, දුන් ණ ය මහෝ ලැබිය යුතු ප්රොණ , රන්, රිදී, 

ෙැ ක් හා ස්වර්ණ ාභරණ  යනාදී සියළු චයංචයල මද්පළ වශ්රී ලංකාව තුළ මහෝ ඉන් 

ිළටත පවතින) ප්රකාය කරන්න. 

 

ඇ. වයාපාරලේ ලකාටසක් ලලස තබාලගන ඇති ලද්පළ  

2022.03.31 දිනට වයාපාරමේ මකාටසක් මලස ඇති මද්පළක වටිනාකෙ, එනම් 

ප්රාේධාන මහෝ ජංෙෙ ගිණුෙක ම්ෂය ප්රකාය කළ යුතුය. වවොළ වන්මන් නම් ම්ෂ 

පෛමේ ිළටපත් වමුණ න්න). 

 

ඈ. 2022.03.31 දිනට බැරකම් 

වසර තුළ දී පුද්ෙලමයකුට මහෝ ආයතනයකට මෙිය යුතු ණ ය ඇතුළු සියළු 

බැරකම් මෙෙ මකාටමස් ප්රකාය කළ යුතුය. 

 

02 ලකාටස 

 

අ. වර්ෂය තුළ දී අත්පත් කරගත් ලවනත් යම් වත්කම් ලහෝ තයාග 

වත්පත් කරෙත් මද්පළ සහ ලැබුණු තයාෙ ඇතුළු වත්කම්වල මුළු වටිනාකෙ 

ප්රකාය කරන්න. 

 

 

 

 

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



 

27 

 

ආ. වර්ෂය තුළ දී ලකාටස් ඇතුු  (විකිණීම/පැවරීම/තයාග) වත්කම් 

බැහැර කිරීම 

2021.04.01 සිට 2022.03.31 ෙක්වා කාලසීොව තුල බැහැර කළ වත්කම්වල මුළු 

වටිනාකෙ ප්රකාය කරන්න විකිණීෙ, හුවොරු, තයාෙ). 

 

 

 

ඇමුණුම් 

 

ඇමුණුම 1 - අදාළ වන සහන 

ලද්යය ආදායම් පනලත් පස්වන උපලේඛනලේ 2 වන ලේදය යටලත් ලබා දී 

ඇති සහන  

 

ව) පුද්ගලික සහනය - මද්ශීය ආොයම් පනමත් 5 වන උපමේඛනමේ 2 වන 

මේෙමේ වව) උපමේෙය යටමත් වන සහනය - තක්මස්රු වර්ෂය සඳහා මුළු 

තක්මස්රු කළ හැකි ආොයෙ ෙක්වා රු. 3,000,000 වආමයෝජන වත්කම් 

උපලබ්ධිවීමෙන් ලැමබන යම් ලැබීෙක් හැර). 

ආ) කුලී ආදායම සඳහා සහනය - මද්ශීය ආොයම් පනමත් 5 වන උපමේඛනමේ 

2 වන මේෙමේ වඇ) උපමේෙය යටමත් ලබා දී ඇති සහනය - තක්මස්රු වර්ෂය 

සඳහා මුළු කුලී ආොයමෙන් 25% ක ප්රොණ යක් 

ඇ) වියදම් සහනය - මද්ශීය ආොයම් පනමත් 5 වන උපමේඛනමේ 2 වන මේෙමේ 

වට) උපමේෙය යටමත් ලබා දී ඇති සහනය - තක්මස්රු වර්ෂය සඳහා සඳහා 

පහත සඳහන් ියෙම් වල එකතුව රු. 1,200,000 ෙක්වා  

i. ත්රවෙය රක්ෂණ  ොයක මුෙල ඇතුළුව මස ඛය ියෙම්;  

ii. යම් පුද්ෙලයකු මහෝ ඒ පුද්ෙලයාමේ ෙරුවන් මවනුමවන් මද්ශීයව 

ෙරන ලෙ වෘත්ීය වධායාපන මහෝ මවනත් වධායාපනික ියෙම් 

iii. නිවාස ණ ය ෙත මෙවන මපාලී; 

iv. මස්වා මයෝජකමයකු යටමත් වු මහෝ මස්වාමයෝජකමයකු මවනුමවන් වු 

ිශ්රාෙ මයෝජනා ක්රෙයකට මස්වා නියුක්තමයකු ිසින් මෙවනු ලබන 

ොයක මුෙේ හැර, යම් මද්ශීය ිශ්රාෙ මයෝජනා ක්රෙයකට මස්වා 

නියුක්තමයකු ිසින් මෙවන ලෙ ොයක මුෙේ; 

v. ලංකා සුරැකුම් පත් සහ ිනිෙය මකාතෂන් සභාව ිසින් බලපෛ දී ඇති 

මකාළඹ මකාටස් හුවොරුමේ ලැයිස්තු ෙත මකාටස් මහෝ මවනත් යම් 

මුලය සාධාන පෛ තල දී ෙැනීෙ සඳහා මහෝ ලියාපෙංි ස්කන්ධා සහ 

සුරැකුම්  පත් ආඥා පනත යටමත් භාණ්ඩාොර බැඳුම්කර මහෝ මද්ශීය 
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භාණ්ඩාොර බිේපත් ආඥා පනත යටමත් භාණ්ඩාොර බිේපත් තල දී 

ෙැනීෙ සඳහා ෙරන ලෙ ියෙම් 

 

සටහන: ශ්රී ලංකාමේ වාසිකමයකු වන පුද්ෙලමයකුමේ තක්මස්රු වර්ෂය සඳහා 

බදු වය කළ හැකි ආොයෙ ෙණ නය කිීමමම්දී, මද්ශීය ආොයම් පනමත් ිධිිධාාන 

වලට යටත්ව ඉහත සඳහන් සමුච්චිත සහන වඩු කළ හැකිය. මකමස්මවතත්, 

නිර්වාසිකමයකු වන නමුත් ශ්රී ලංකාමේ පුරවැසිමයකු වන පුද්ෙලමයකුට බදු වය 

කළ හැකි ආොයෙ ෙණ නය කිීමමම්දී ඉහත ව) මේෙමේ සඳහන් පුද්ෙල සහනය 

වඩු කළ හැකිය.   

 

 

ඇමුණුම 2 - නිදහස් ප්රමාණ (පුද්ගලයින් සඳහා අදාළ වන) 

 

(1) 2017 අාක 24 දරන ලද්යය ආදායම් පනත යටලත් වන නිදහස් කිරීම් 

ව)  i. තැනැත්මතකු හට සිදු වූ මප ද්ෙලික හානියක් සම්බන්ධාමයන් මහෝ 

     ii. මවනත් තැනැත්මතකුමේ ෙරණ යක් මහෝ සම්බන්ධාමයන් 

  වන්දි මහෝ පාරිමතෝෂිකයක් මලස යම් තැනැත්මතකුට මෙවන ලෙ ප්රාේධාන 

ියෙම් 

ආ) ිශ්රාෙ ආොයෙ ශ්රී ලංකා රජය මහෝ ශ්රී ලංකා රජමේ මෙපාර්තමම්න්තුවක් 

ෙිනන් මෙවනු ලබන වවස්ථමාවක දී තැනැත්මතකුමේ ිශ්රාෙ වැටුප 

ඇ) i. යම් ිශ්රාෙ වරමුෙලක් මහෝ 1980 වංක 46 ෙරණ  මස්වා නියුක්තයන්මේ භාර 

වරමුෙේ පනත ෙිනන් ිළහිටුවන ලෙ මස්වා නියුක්තයන්මේ භාර වරමුෙල 

ෙිනන් කරන ලෙ ආමයෝජනවලින් උපයන ලෙ ආොයම් නිමයෝජනය වන 

මලසට 1987 වමේේ ෙස 1 වන දින මහෝ එදිනට පසු ආරම්භ වන යම් කාල 

පරිච්චමේෙයක් සඳහා එෙ වරමුෙලකින්; සහ  

       ii. මකාෙසාරිස් ජනරාේවරයා ිසින් වනුෙත කරන ලෙ වර්ථමසාධාක 

වරමුෙලකින් මහෝ යම් නියාෙනය කරන ලෙ වර්ථමසාධාක වරමුෙලකින්; 

 

    මස්වා නියුක්තිකමයකුට ිශ්රාෙ යන වවස්ථමාමේ දී මෙවනු ලබන යම් මුෙේ 

ප්රොණ යක් 
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ඈ) i. තානාපති ිනිර්මුක්ත නීතියක් මහෝ සොන නීතියක් ෙිනන් 

      ii. වරප්රසාෙ සහ ිනිර්මුක්ීන් ිළිබබඳ එක්සත් ජාීන්මේ සම්මුතිය සහ 

වරප්රසාෙ සහ ිනිර්මුක්ීන් ිළිබබඳ එක්සත් ජාීන්මේ ිම්ෂ නිමයෝජිත 

ආයතනයන්මේ සම්මුතිය බලාත්ෙක කරනු ලබන පනතක් ෙිනන්; මහෝ 

iii. ජාතයන්තර සංිධාානයකට වොළව මම් පනත යටමත් සාෙන ලෙ නිමයෝෙ 

මහෝ ඉහත (i) වන මහෝ (ii) වන උපමේෙවල සඳහන් කරන ලෙ නීතියක් මහෝ 

පනතක් යටමත් සාෙන ලෙ නිමයෝෙ ෙිනන්; 

ිධීිධාාන සලසා ඇති ප්රොණ යට වරප්රසාෙ හිතිය යුතු යම් පුද්ෙලමයකුමේ 

ආොයෙ 

ඉ)  ආමයෝජන වත්කෙක් මකාටස් මෙකකින් මහෝ ටට වැඩිමයන් උපලබ්ධි කර ඇති 

බවට මකාෙසාරිස් ජනරාේවරයා සෑහීෙකට පත්වන වවස්ථමාවකදී, සියළු 

මකාටස් උපලබ්ධි වීමෙන් ලැමබන මුළු ලැබීම් රු. 50,000 මනාඉක්ෙවන්මන් 

නම් සහ තක්මස්රු වර්ෂය තුළ ආමයෝජන වත්කම් උපලබ්ධි කිීමෙ ෙිනන් 

වාසික පුද්ෙලයා ිසින් ලබා ෙන්නා ලෙ මුළු ලැබීම් රු. 600,000 ක් 

මනාඉක්ෙවන්මන් නම් එෙ උපලබ්ධි කිීමෙ ෙිනන් ඇතිවන යම් ලැබීෙක් 

නිෙහස් මේ 

i. හවුමේ වයිති වන්නා වූ ආමයෝජන වත්කෙක් උපලබ්ධාා කරන 

වවස්ථමාවකදී වත්කෙ උපලබ්ධි කිීමෙ ෙත ආමයෝජන වත්කමෙහි සියළු 

හිතකරුවන් ිසින් ලැබූ මුළු ලැබීම් රු. 50,000 මනාඉක්ෙවන්මන් නම් සහ 

තක්මස්රු වර්ෂය තුළ වාසික පුද්ෙලයා ිසින් ලබා ෙන්නා ලෙ මුළු ලැබීම් රු. 

600,000 ක් මනාඉක්ෙවන්මන් නම් එෙ ලැබීෙ නිෙහස් මේ. 

ii.    ඉහත වවස්ථමාවලදී හැර, තක්මස්රු වර්ෂය තුළ ආමයෝජන වත්කම් උපලබ්ධි 

කිීමෙ ෙිනන් වාසික පුද්ෙලයා ිසින් ලබා ෙන්නා ලෙ මුළු ලැබීම් රු. 600,000 

ක් මනාඉක්ෙවන වවස්ථමාවකදී සහ ආමයෝජන වත්කම් උපලබ්ධි කිීමෙ ෙිනන් 

වාසික තැනැත්තා ලබා ෙන්නා ලෙ රු. 50,000 මනාඉක්ෙවන ලැබීෙක් 

ට) උපලබ්ධිවීෙට මපර වසර තුනක් වඛණ්ඩව මූලික වාසික ස්ථමානය තනි 

පුද්ෙලයාට හිතව ඇත්නම් සහ එෙ වසර තුමනන් වවෙ වයමයන් වසර මෙකක් 

එහි තනි පුද්ෙලයා ජීවත් වූමේ නම් වත්රෙනික පෙනෙකින් ෙණ නය කිීමමෙන්) 

එෙ තනි පුද්ෙලයාමේ ප්රධාාන වාසික ස්ථමානය උපලබ්ධි වීෙ ෙගින් වාසික තනි 

පුද්ෙලයාට හිතවන ලැබීෙක් 

උ) ශ්රී ලංකා සුරැකුම්පත් සහ ිනිෙය මකාතෂන් සභාව ෙගින් බලපෛලාී  යම් 

මකාටස් මවළඳපලක් ෙගින් පළ කරන ලෙ නිල ලැයිස්තුවක උපුටා ඇති 

මකාටස් වලින් සෙන්ිත වූ වත්කෙක් උපලබ්ධි වීමෙන් හිතවන ලැබීෙක්උ 
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ඌ)  2021 වමේේ 01 වන දින මහෝ එදිනට පසුව මකාළඹ මකාටස් මවළඳ මපාම  

ලැයිස්තුෙත සහ ශ්රී ලංකා මද්පළ ආමයෝජනයකට යම් තැනැත්මතකු ඉඩම් 

ිකිණීෙ,හුවොරු කිීමෙ මහෝ පැවීමෙ ෙිනන් උපලබ්ධි වන ලැබීම්, 

වඑ)   1978 වංක 07 ෙරන ජනාධිපති වරමුෙල මහෝ 1985 වංක 09 ෙරන ජාතික 

ආරක්ෂක ඇමුෙේ පනත ෙිනන් ස්ථමාිළත ජනාධිපති වරමුෙලකින් යම් 

තැනැත්මතකු ලබන යම් මුෙලක් 

ඒ) යම් තැනැත්මතකු ිසින් කරන ලෙ නව නිර්ොණ යක් මහෝ යම් පර්මේෂණ යක් 

ඇෙයීෙක් වයමයන් ශ්රී ලංකා ජනරජමේ ජනාධිපතිවරයා ිසින් මහෝ රජය 

ිසින් ිළරිනෙන ලෙ ප්රොනයක් වයමයන් ලැබුණු තයාෙයක් 

ඔ) 1978 වංක 7 ෙරණ  ජනාධිපති වරමුෙේ පනත ෙිනන් ස්ථමාිළත කරන ලෙ 

ජනාධිපති වරමුෙලින් මහෝ 1985 වංක 9 ෙරණ  ජාතික ආරක්ෂක වරමුෙේ 

පනත ෙිනන් ස්ථමාිළත කරන ලෙ ජාතික ආරක්ෂක වරමුෙලින් තැනැත්මතකුට 

ලැබුණ  යම් මුෙලක් 

ඕ) ශ්රී ලංකා රජය ෙගින් මහෝ මවනුමවන් 2008 ඔක්මතාම්බර් ෙස 21 වන දින මහෝ 

ටට පසුව නිකුත් කරන ලෙ, ිමද්ශීය වයවහාර මුෙලින් නාෙනය කළ රාජය 

බැඳුම්කරයක නිකුත් කරන්නා ිසින්, යම් වාසික මනාවූ තැනැත්තකුට මහෝ ශ්රී 

ලංකාමේ යම් බලපෛලාී  වා ජ බැංකුවකට, වවස්ථමාමවෝිත පරිදි, මෙවන ලෙ 

මහෝ ඉඩ මෙන ලෙ මපාිබය මහෝ වට්ටෙට සොන මුෙේ ප්රොණ යක් 

ක) 2000 වංක 43 ෙරන රක්ෂණ  කර්ොන්තය ිධිෙත් කිීමමම් පනත යටමත් 

ලියාපදිංි කරන ලෙ බැංකුවකින් මහෝ රක්ෂණ  සොෙෙකින් වසර ෙහයකට 

මනාවඩු කාල සීොවක් සඳහා තලදී ෙන්නා ලෙ ජීිත රක්ෂණ  වාර්ෂිකයක් 

ෙගින් මජයෂ්ඨා පුරවැසිමයකුට වයුත්පන්න වන යම් මුෙේ ප්රොණ යක් 

ෙ) ෙළ මුෙේ ප්රොණ ය රු. 500,000 ක් මනාඉක්ෙවන මලාතරැයියකින් හිතවන යම් 

දිනුෙක් 

චය) ශ්රී ලංකා රජමේ මස්වා නියුක්තමයකුට නිකුත් කරන ලෙ ොර්ෙ වාහන 

බලපෛයකින් එෙ මස්වා නියුක්තයාට ලැබැණු මහෝ වයුත්පන්න වූ ප්රතිලාභ 

ජ) මද්ශීය ආොයම් පනමත් 84 වන වෙන්තිමේ ව2) වන උපවෙන්තිය යටමත් බද්ෙ 

වඩු කරනු ලැබ ඇති යම් ෙැ කක් ිකිණීමෙන් යම් තැනැත්මතකු උපයනු ලබන 

යම් මුෙේ ප්රොණ යක් 

ට) ශ්රී ලංකාමේ ඕනෑෙ තැනැත්මතකුට මහෝ ශ්රී ලංකා රජයට ප්රොනය කර ඇති යම් 

ණ යක් ෙත ශ්රී ලංකාමවන් ිළටත යම් තැනැත්මතකු ිසින් උපයන මහෝ උපිත 

වන මපාලිය  

ඩ) ශ්රී ලංකා ෙහ බැංකුමේ වනුෙැතිය ඇතිව යම් තැනැත්මතකු ිසින් මහෝ ඔහු 

මවනුමවන් යම් වා ජ බැංකුවක මහෝ යම් ිම්ෂිත බැංකුවක ිවෘත කරන ලෙ 

ිමද්ය වයවහාර ගිණුෙක ිමද්ය වයවහාර මුෙලින් ඔහුමේ බැරට ඇති මුෙේ 

ෙත එෙ තැනැත්තාට උපිත වන මපාලිය 

ණ ) 2017 වංක 12 ෙරන ිමද්ය ිනිෙය පනමත් 7 වන වෙන්තිය සෙඟ කියිය යුතු 

29 වන වෙන්තිය යටමත් වොතයවරයා ිසින් සාෙන ලෙ නිමයෝෙ ෙගින් නියෙ 
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කර ඇති පරිදි, බලය ලත් මවමළන්මෙකු සෙඟ, යම් නම් කරන ලෙ ිමද්ශීය 

වයවහාර මුෙලකින් මහෝ ශ්රී ලංකා රුිළයේවලින් ිවෘත කර පවත්වාමෙන යනු 

ලබන වපසුව වුත් කරන ලෙ ගිණුම් හැර) “ිම්ෂ තැන්පතු ගිණුෙ” යනුමවන් 

හඳුන්වනු ලබන කාලීන තැන්පතු ගිණුෙකින් 2020 වමේේ ෙස 8 වන දින මහෝ 

ඉන්පසුව යම් තැනැත්මතකුට උපිත වන මහෝ ඒ තැනැත්තා ිසින් උපයනු 

ලබන මපාලිය 

ත) ශ්රී ලංකා රජය ිසින් මහෝ රජය මවනුමවන් නිකුත් කළ 

වව) මද්ශීය වයවහාර මහෝ ිමද්ශීය වයවහාර මුෙේ වලින් වටිනාකෙ නියෙ කර 

ඇති ස්ත්රවීම බැඳුම්කර ෙත නිර්වාසික තැනැත්මතකුට වශ්රී ලංකාමේ ස්ිර 

ආයතනයක් මනාවන) උපිත වන  මපාලී, වට්ටම් මහෝ උපලබ්ධි වීමෙන් 

ලැමබන ඕනෑෙ ලැබීෙක් 

වආ) ශ්රී ලංකා සංවර්ධාන බැඳුම්කර ඇතුළු ිමද්ය වයවහාර මුෙේවලින් 

ිටිනාකෙ නියෙ කර ඇති ඕනෑෙ ස්ත්රවීම බැඳුම්කරයක් ෙත 

වවස්ථමාමවෝිත පරිදි ඕනෑෙ තැනැත්මතකුට මෙවන ලෙ මහෝ ඉඩ මෙන ලෙ 

මපාලිය මහෝ වට්ටම් 

ෙ) වාසික සොෙෙක් ිසින්, ඒ වාසික සොෙෙට ලැබුණු ලාභාංය ෙගින් වූ 

ලැබීම්වලට සහ ලාභවලට ආමරෝපණ ය කළ හැකි ප්රොණ යට මහෝ ඒ ලාභාංය 

ෙගින් වූ ලැබීම්වලින් සහ ලාභවලින් වයුත්පන්න වන ප්රොණ යට, 

සාොජිකමයකුට මෙවනු ලබන ලාභාංයයක් වමම් මේෙමේ “ලාභාංය ෙගින් වූ 

ලැබීම්වලට සහ ලාභවලට” යන්මනන්, මම් පනමත් ිධිිධාාන වලට යටත්ව 

ියෙම් මහෝ යම් පාඩු සහ ඒ සොෙෙට ලැබුණු ඒ ලාභාංය ෙත මෙවන ලෙ 

මහෝ මෙිය යුතු ආොයම් බද්ෙ වඩු කිීමමෙන් පසුව, ඒ සොෙෙට ලැබුණු 

ලාභාංය වෙහස් මේ)  

න) නිර්වාසික තැනැත්මතකු වන සාොජිකමයකුට වාසික සොෙෙක් ිසින් 

මෙවනු ලබන ලාභාංය 

ප) 1978 වංක 4 ෙරන ශ්රී ලංකා ආමයෝජන ෙණ්ඩල පනත යටමත් ශ්රී ලංකා 

වමයෝජන ෙණ්ඩලය සෙෙ ඇති කර ෙත් ගිිසුෙකට වතුළත් වූ සහ 2012 වංක 

12 ෙරන මුෙේ පනමත් IV  වන මකාටමස් ිධිිධාානයන්ට වනුව පහත ෙැක්මවන 

යම් වයාපාරයක මහෝ වයාපාර කිහිපයක නිරත වන යම් වාසික සොෙෙක් 

ිසින් මෙවූ ලාභාංය 

(i) ආනයනය, සුළු ිළරිසැකසුම් සහ ප්රති වපනයනය සම්බන්ධා 

මවළොෙ;  

(ii) එක් රටකින් සපයනු ලැබිය හැකි මහෝ එක් රටක දී නිෂ්පාෙනය 

කරන ලෙ මහෝ භාණ්ඩ ශ්රී ලංකාවට මෙන එනු ලැබීමෙන් මතාරව 

මවනත් රටකට නැේෙත කරනු ලබන වක්මවරළ වයාපාර;  

(iii) ිමද්ය මස්වාොයකයන්ට ඉදිරි මුහුණ මත් මස්වා (front end 

services) සැපයීෙ;  
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(iv) මූලය සැපයුම් ොෙය කළෙනාකරණ ය කිීමෙ සහ බිේෙත කිීමම් 

මෙමහයවීෙ ෙගින් ප්රධාාන මපමේ ෙැනුම්කරුවන්මේ මූලස්ථමාන 

මෙමහයුම් කටයුතු සිදු කිීමෙ;  

(v) ශ්රී ලංකාව තුළ බන්ධිත ගුෙම් මහෝ බහුිධා රටවේ ඒකාබද්ධා 

කිීමෙ වැනි සැපයුම් මස්වා සිදු කිීමෙ. 

බ) ඕනෑෙ තැනැත්මතකු යම් නිර්වාසික සොෙෙක හරවත් සහභාගිත්වය 

සම්බන්ධාමයන් එෙ නිර්වාසික සොෙෙමෙන් ලැබුණු ලාභාංය සහ මකාටස් 

උපලබ්ධිවීමෙන් ලබන ලැබීම් (මද්ශීය වොයම් පනමත් තුන්වන උපමේඛනමේ 

වඩ) මේෙමේ හරවත් සහභාගිත්වය මලස වර්ථම ෙක්වා ඇති පරිදි) 

 

ෙ) යම් තැනැත්මතකු කෘෂි මොිතැන සඳහා වූ වයවසායක නිෂ්පාෙන, නිපැයුම් 

මහෝ නිෂ්පාෙන ක්රියාවලියකට භාජනය මනාකර ිකිණීමෙන් ලබන ලැබීම්  

ඔ) නියෙ කරනු ලැබිය හැකි මතාරතුරු තාක්ෂණ  සහ සඵල මස්වා සැපයීෙ 

ය) මෙවීෙ ිමද්ය වයවහාර මුෙලින් ලැමබන්මන් නම් සහ බැංකුවක් හරහා ශ්රී 

ලංකාවට මේෂණ ය කරන්මන් නම්, ශ්රී ලංකාමවන් ිළටත දී භාිතා කිීමෙ 

සඳහා ශ්රී ලංකාමවන් ිළටත යම් තැනැත්මතකුට ශ්රී ලංකාව තුළදී මහෝ ඉන් 

ිළටතදී සලසනු ලබන මස්වා ෙත ලබන ලැබීම්;  

ර) ඕනෑෙ ිමද්ය ප්රභවයකින් ලබන ලාභ සහ ලැබීම් [(ආ) වන උපවයිතෙමේ 

සඳහන් ලැබීම් සහ ලාභ හැර], එවැනි ලැබීම් සහ ලාභ ිමද්ය වයවහාර 

මුෙලින් ඉපයීෙ සිදු කර බැංකුවක් හරහා ශ්රී ලංකාවට මේෂණ ය කරන්මන් 

නම්,  

  ල) යම් නිර්වාසික තැනැත්මතකු රසායනාොර මස්වා මහෝ තත්ව සහතික 

ලබාදීමම් මස්වා සැපයීමෙන් ලබන ලැබීම් 

  වව)   2021 වමේේ 01 වන දින මහෝ එදිනට පසු යම් නව වයාවසායක් වෙැනට 

පවතින වයවසායක් මකාටස් කිීමමෙන් මහෝ නැවත එකතු කිීමමෙන් සාෙන 

ලද්ෙක් මනාවන) පවත්වාමෙන යන තැනැත්මතකු වයපාරය ෙිනන් ලබන 

මහෝ උපයනු ලබන වමෙෙ පනමත් IV වන පරිච්චමේෙය යටමත් ෙණ නය කරන 

පරිදි වයාපාරයක ප්රාේධානය වත්කම් සහ බැරකම් උපලබ්ධිිෙ ෙිනන් වන 

යම් ලැබිෙක් හැර) ලැබීම් සහ ලාභ, 

i. තාක්ෂණ  සහ වෘත්ීය වධායාපන සහ පුහුණු සංකේප යටමත් 

ප්රතතිෙත කළ තෘීය වාත්ීය වධායාපන මකාතසෙ ෙිනන් 

නියාෙනය වන යම් වෘත්ීය වධායාපන ආයතනයකින් වෘත්ීය 

වධායාපනනය සාර්ථමකව සම්පුර්ණ  කිීමමෙන් පසු පුද්ෙලමයකු 

ිසින් 2021 වමේේ ෙස 01 වන දින මහෝ එදිනට පසු ආරම්භ කළ 

යම් වයපාරයක් , 

ii. ශ්රී ලංකාමේ මද්ශීය ශ්රෙය සහ මද්ශීය වමු්රවය භාිතා කර 

සන්නිමේෙන කුළුණු සහ ඒ හා සම්බන්ධා උපාංෙ ඉදිකරන මහෝ 
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සි  කරන මහෝ එවැනි ඉදිකිීමම් මහෝ සතකිීමම් සඳහා වවයය 

තාක්ෂ ක මස්වා සපයන යම් වාසික තැනැත්මතකු ිසින් 2021 

ජනවාරි  01 වන දින මහෝ එදිනට බසු ආරම්ඵ කළ යම් වයාවසායක්, 

iii. මකාළඹ සහ හම්බන්මතාට වරායන්හි වක්මවරළ වයපාරයේට 

සම්බන්ධා බන්ධිත ගුෙම් මහෝ ගුෙම් කුිබයට දීමම් ඕනෑෙ 

වයාපරයක, එවැනි වයාපරයක එකී තැනැත්තා 2021 වමේේ ෙස 01 

වන දින මහෝ එදිනට පසු ආමයෝජනය කර ඇත්නම්; 

iv. යම් නිර්වාසික තැනැත්මතකු රසායනාොර මස්වා මහෝ තත්ත්ව 

සහතික ලබා දීමම් මස්වා සැපයීමෙන් උපයනු ලබන ප්රොණ යන් 

 

(2) 2018 වමේේ ෙස 01 දිනැති වංක 2064බ53 ෙරන වතිිම්ෂ ෙැසට් පෛමේ පළ 

කර ඇති පරිදි, 2006 වංක 10 ෙරන මද්ශීය ආොයම් පනමත් 16ඇ, 16ඈ, 16ඉ, 

24ව වෙන්තිවල ප්රතිපාෙන යටමත් පුද්ෙලමයකුමේ ලාභ සහ ආොයෙ 

සම්පූරර්ණ මයන්ෙ මහෝ මකාටසක් එෙ ප්රතිපාෙනවල නි්ිතව ෙක්වා ඇති 

කාල සීොවක් සඳහා නිෙහස් කර ඇත්නම් සහ 2018 ොර්තු 31 වන ිට ඒ කාල 

සීොමවන් මකාටසක් මනාමෙවී ඉතිරිව ඇති වවස්ථමාවක එෙ මකාටස ඒ 

ිධිිධාාන වඛණ්ඩව පවතින්නාක් මෙන් උපකේපනය කර ආොයම් බද්මෙන් 

නිෙහස් කරනු ලැබුවා මස් වඛණ්ඩව පැවතිය යුතුය. 

 

(3) 2018.09.17 දිනැති වංක 2089/1 ෙරන වති ිම්ෂ ෙැසට් නිමේෙනමේ සෙහන් 

පරිදි 

ව. යම් වයවසායක් 2018 වමේේ 01 දිනට මපර 1978 වංක 04 ෙරන ශ්රී ලංකා 

ආමයෝජන ෙණ්ඩල පනමත් 17 වන වෙන්තිය යටමත් ශ්රී ලංකා ආමයෝජන 

ෙණ්ඩලය සෙඟ ගිිසුෙකට එළඹ ඇත්නම්; සහ 

ආ. එෙ ගිිසුෙ තුිබන්, 1979 වංක 28 ෙරන මද්ශීය ආොයම් පනත මහෝ 2000 

වංක 38 ෙරන මද්ශිය ආොයම් පනත මහෝ 2006 වංක 10 ෙරන මද්ශීය 

ආොයම් පනත යටමත් එෙ වයවසාමේ ලාභ සහ ආොයෙ මහෝ එෙ 

වයවසාය ෙිනන් මෙවනු ලබන යම් ලාභාංය, සම්පුර්ණ මයන් මහෝ ඉන්  

මකාටසක් ආොයම් බද්මෙන් නිෙහස් කිීමෙට මහෝ වඩු කළ වනුප්රොණ  වලට 

බදු කිීමෙට, මහෝ ආොයම් බදු බැඳියාව ආෙණ නය කිීමමම් පෙනෙට වොළව 

ප්රතිපාෙන සලසයි නම්,  

 

එෙ වයවසාමේ ලාභ සහ ආොයම් මහෝ එෙ වයවසාය ෙගින් මෙවනු ලබන යම් 

ලාභාංය තවදුරටත් එෙ ගිිසුෙ යටමත් ෙක්වා ඇති ආකාරයට 2017 වංක 24 ෙරන 

මද්ශීය ආොයම් පනත යටමත් මෙිය යුතු ආොයම් බද්මෙන් නිෙහස් කිීමෙ මහෝ 

එෙ ගිිසුමම් පරිදි ෙණ නය කරන ලෙ සහ එහි සඳහන් වනුප්රොණ යට බද්ෙට 

යටත් කිීමෙ සිදුකළ යුතුය.   
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ඇමුණුම 3 - ුළදුුළකම් ලබන ලගවීම්  

 

ව) වනුෙත පුණ ය ආයතනයකට මුෙලින් සිදු කළ පරිතයාෙ - පුද්ෙලයකුමේ 

තක්මස්රු කළ හැකි ආොයමෙන් හතමරන් එකක ප්රොණ යක් වබදු වය කළ 

හැකි ආොයමෙන් තුමනන් එකක්) මහෝ රු. 75,000 මහෝ පරිතයාෙ කළ 

ප්රොණ ය යන ඒවායින් කවර මහෝ වඩු වෙය. 

ආ) රජයට මහෝ මද්ශීය ආොයම් පනමත් පස්වන උපමේඛනමේ සඳහන් නි්ිත 

ආයතනයකට මුෙලින් මහෝ මවනත් ආකාරයකින් සිදු කරන ලෙ මුළු 

පරිතයාෙ. 

ඇ)  2006 වංක 10 ෙරන මද්ශීය ආොයම් පනත යටමත් කරන ලෙ පසුගිය තක්මස්රු 

වර්ෂමේ සිට ඉදිරියට මෙන එන ලෙ සුදුසුකම් ලබන මෙිම්වල වඩු මනාකළ 

ම්ෂයක් 

ඈ)   සෙෘද්ධි ප්රතිලාී  පවුලක කාන්තාවකට මවළඳසැලක් ස්ථමාපනය කර ෙැනීෙ 

සඳහා 2021 වමේේ 01 වන දින සිට ක්රියාත්ෙක වන පරිදි වාසික තැනැත්මතකු 

ිසින් මුෙේ මහෝ මවනත් ආකාරයකින් සිදු කළ පරිතයාෙයක්, 

වඉ)   2021 වමේේ 01 වන දින මහෝ එදිනට පසු යම් තැනැත්මතකු ිසින් ෙරන ලෙ 

පහත ියෙම්, 

i. රුිළයේ තලියන පහකට මනාවඩු ිළරිවැයකින් ිෛපටියක් නිෂ්පාෙනය 

වඑවැනි ිෛපටියක ප්රවර්ධාන ියෙම් ඇතුළුව) කිීමෙ; 

ii. රුිළයේ තලියන ිසිපහකට මනාවැඩි ිළරිවැයකින් නව සිනො යාලාවක් 

ඉදිකිීමෙ සහ සූොනම් කිීමෙ; 

iii. රුිළයේ තලියන ෙහයකට මනාවැඩි ිළරිවැයකින් සිනො යාලාවක් 

වැඩිදියුණු කිීමෙ 

මෙෙ උපමේෙය යටමත් වඩු කිීමමම්දී එය තක්මස්රු වර්ෂමේ බදු වය කළ හැකි 

ආොයමෙන් තුමනන් එකකට සීො ිය යුතු වතර ප්රවර්තන වර්ෂමේ වඩු මනාකළ 

යම් ප්රොණ යක් ඉදිරියට මෙන යා හැකි වතර, මපර පරිදිෙ සොන සීොවන් යටමත් 

ඉන් ඉක්බිතිව එළමඹන වර්ෂමේ වඩු කළ හැකිය. 
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ඇමුණුම 4 - අවසාන රඳවා ගැනීලම් ලගවීම්, අවසාන ලනාවන රඳවා   

ගැනීලම් ලගවීම් සහ අදාළ වන බදු අු ප්රමාණ 

 

 
ලගවීම් වර්ගය 

රඳවා ගැනීලම් බදු 

අු ප්රමාණ 

වව) ඔට්ටු ඇේලීෙ මහෝ සූදුවලින් සෙන්ිත වයාපාරයක් 

පවත්වාමෙන යාමම්දී ලෙ මුෙේ ප්රොණ  හැර මලාතරැයි, 

තයාෙ, ඔට්ටු ඇේලීම් මහෝ සූදුවලින් දිනුම් මලස මෙවන 

ලෙ මුෙේ ප්රොණ  

 

14% 

වවසානාත්ෙක 

වආ) මපාලී හැර රඳවා ෙැනීමම් බද්ෙට යටත් නිර්වාසික 

තැනැත්මතකු මවත සිදු කරන මෙිම් වශ්රී 

ලංකාමේ ස්ිර ආයතනයක් හරහා උපයන ලෙ 

මෙවීම් හැර) 

14% 

වවසානාත්ෙක 

වඇ) නිර්වාසික තැනැත්මතකුට මෙවන ලෙ මහෝ උපයනු ලැබූ 

මලස සලකනු ලබන මපාලියක් මහෝ වට්ටෙක්  
5% 

වවසානාත්ෙක 

වඈ) මවන්මද්සිමේ ිකුණ න ලෙ යම් ෙැ කක ිකුණුම් තල 2.5% 

 

 

 

ඇමුණුම 5 - සහනදායී අු ප්රමාණ යටලත් බද්දට යටත් වන ලස්වාන්ත 

ප්රතිලාභ 

 

i. ිශ්රාෙ වැටුපක් පරිවර්තිත කිීමමම් දී ලැබූ මුෙේ ප්රොණ  

ii. ිශ්රාෙ පාරිමතෝෂිකයක් වයමයන් ලැබූ මුෙේ ප්රොණ  

iii. මස්වාමයෝජකමයකු ිසින් මස්වමේ නියුක්ත කරනු ලැබූ සියු 

පුද්ෙලයන්ට එක සොනව වොළ වන බවට මකාෙසාරිස් ජනරාේවරයා 

ිසින් සලකනු ලබන ක්රෙයක් යටමත් ූරරය මහෝ මස්වා නියුක්තිය 

වහිතවීෙ සම්බන්ධාමයන්, වන්දි මුෙලක් මලස ලැබූ මුෙේ ප්රොණ  

iv. යම් තැනැත්මතකු මස්වා නියුක්තිමයන් ිශ්රාෙ ලැබූ වවස්ථමාමේ දී මහෝ 

ටට පසු 1980 වංක 16 ෙරන මස්වා නියුක්තිකයන්මේ භාර වරමුෙේ 
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පනතින් ස්ථමාිළත මස්වා නියුක්තයන්මේ භාර වරමුෙලින් එෙ 

තැනැත්තාට මෙවනු ලැබූ මුෙේ ප්රොණ  

මද්ශීය ආොයම් මකාෙසාරිස් ජනරාේ ිසින් වනුෙත මනාකරන ලෙ, මස්වය වහිත 

වීෙ මවනුමවන් ලැබුණු වන්දියක්, වර්ථමසාධාක වරමුෙලින් ලැබුණු මෙවීෙක් 

වනියාෙනය මනාකරන ලෙ මනාවන මහෝ මද්ශීය ආොයම් මකාෙසාරිස් 

ජනරාේ වනුෙත මනාකරන ලෙ වර්ථමසාධාක වරමුෙේ), මවනත් මෙවීම් මහෝ 

මස්වාන්තමේ දී ලැමබන මූලය මනාවන ප්රතිලාභ සාොනය වැඩිවන 

වනුප්රොණ  යටමත් බද්ෙට යටත් මේ. 

 

ඇමුණුෙ 6 - මස්වාන්ත ප්රතිලාභ ෙත වොළ වන සහනොයී බදු වනුප්රොණ   

 

ලස්වානියුක්තිලයන් ලද මුු  ලස්වාන්ත 

ප්රතිලාභ 
බදු අු ප්රමාණය 

පළමු රු.  10,000,000 0% 

මෙවන රු. 10,000,000 6% 

ම්ෂය ෙත 12% 

 

 

ඇමුණුම 7 - සාමානය (වැඩිවන) බදු අු ප්රමාණ 

 

 

බදු අයකළ හැකි 

ආදායම  

බදු අු ප්රමාණය 

පළමු රු. 3,000,000  6% 

ටළඟ රු. 3,000,000 12% 

ම්ෂය ෙත  18% 

 

 

 

අලනකුත් විලශ්චෂ බදු අු ප්රමාණ 

ඔට්ටු සහ සූදු, ෙත්පැන් මහෝ දුම්මකාළ නිෂ්පාෙනයක්, නිෂ්පාෙනය කිීමෙ සහ 

ිකිණීෙ මහෝ ආනයනය සහ ිකිණීෙ සිදු කරන වයාපාරයක් වසිේලර 

මවළොෙ හැර) - 40% 
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වැඩිදුර ලතාරතුරු සදහා  

වැඩිදුර මතාරතුරු සෙහා මේකම් වංයමේ මහෝ වොළ ප්රාමද්ශිය කාර්යාලමේ 

නිලධාාීමන් වෙතන්න. 

ප්රධාාන කාර්යාලය මේකම් වංයය 

0112135413 

0112135438  

0112135434 

0112135441 

0112135433 

නෙරබෙ කාර්යාලය මකාළඹ නෙර      0112504390 

නෙරබෙ කාර්යාලය ෙැෙ මකාළඹ 0112505274 

නෙරබෙ කාර්යාලය මකාළඹ ෙකුණ  0112502564 

නවම් ොවත 1 සහ 2 වංයය 0112302249 

ප්රාමද්ශිය කාර්යාලය වනුරාධාපුරය 0252235512 

ප්රාමද්ශිය කාර්යාලය බදුේල 0552222490 

ප්රාමද්ශිය කාර්යාලය ෙඩකලපුව 0652222087 

ප්රාමද්ශිය කාර්යාලය ෙඹුේල 0662283655 

ප්රාමද්ශිය කාර්යාලය ොේල 0912222504 

ප්රාමද්ශිය කාර්යාලය ෙම්පහ 0332234246 

ප්රාමද්ශිය කාර්යාලය යාපනය 0212222076 

ප්රාමද්ශිය කාර්යාලය කළුතර 0342222216 

ප්රාමද්ශිය කාර්යාලය ෙහනුවර 0812223590 

ප්රාමද්ශිය කාර්යාලය කෑෙේල 0352222493 

ප්රාමද්ශිය කාර්යාලය කුරුණ ෑෙල 0372222798 

ප්රාමද්ශිය කාර්යාලය ෙහරෙෙ නැමෙනහිර 0112803127 

ප්රාමද්ශිය කාර්යාලය ෙහරෙෙ බටහිර 0112803125 

ප්රාමද්ශිය කාර්යාලය ොතර 0412222933 

ප්රාමද්ශිය කාර්යාලය මීෙමුව 0312228322 

ප්රාමද්ශිය කාර්යාලය නුවරඑිබය 0522222520 

ප්රාමද්ශිය කාර්යාලය රත්නපුර 0452222040 

 

 

 

 

බදු - වඩා මහාඳ වනාෙතයකට 
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උදාහරණ 

උදාහරණය 1 

චයන්ිකා ෙහත්තය DAD සොෙමම් ප්රධාාන මූලය නිලධාාීම මේ. 2021බ2022 තක්මස්රු 

වර්ෂය සඳහා ඔහුමේ ආොයෙ පහත පරිදි මේ; 

 මස්වානියුක්ති ආොයෙ රු. 7,500,000 (ඇය වත්තිකාරම් පුද්ෙල වොයම් බද්ෙ 

වඩු කිීමෙ සඳහා කැෙැත්ත පළ කර මනාෙැත).  

 වයාපාර ආොයෙ රු. 4,000,000 කි.(ඉඩදිය හැකි ියෙම් වඩු කිීමමෙන් පසු) 

 ස්ථමාවර තැන්පතුවලින් මපාලී ආොයෙ රු. 3,000,000 (ඇ වත්තිකාරම් ආොයම් 

බද්ෙ වඩු කිීමෙ සඳහා ඇය කැෙැත්ත පළ කර මනාෙැත).  

මස්වානියුක්ති ආොයෙ තුළ මූලය සහ මූලය මනාවන ප්රතිලාභ ඇතුළත් මේ. 

මස ඛය ියෙම් මලස රු. 375,000 ක් ෙ, තෙ ෙරුවන්මේ පාසේ ොස්තු මලස රු. 

600,000 ක් ෙ ඇය ිසින්  ෙරා ඇත. වර්ෂය තුළ රු. 800,000ක් වටිනා මකාටස් තලදී 

මෙන ඇත. රජමේ  මරෝහලට නව ෙන්ත උපකරණ  තල දී ෙැනිෙ සඳහා ඇය රු. 

200,000 ක් ප්රොනය කර ඇත. මීට වෙතරව සෙෘද්ධි ප්රතිලාභ පවුලක 

කාන්තාවකට මවළඳසැලක් ස්ථමාපනය කිරිෙ සෙහා රු. 350.000ක් ඇය ිසින් ෙරා 

ඇත. වමුෙලින් රු. 200,000 ක් ෙ ්රවයෙය මලස - සිමෙන්ති සැපයිෙට රු. 150,000ක් ෙ) 

චයන්දිිුකා ෙහත්තය ිසින් ජාතික පද්ධාතියට ිදුලි බලය ලබාමෙන මලස රු. 

400,000ක ිළරිවැයකින් සුර්ය පැනල ෙ තෙ නිමවස් පරිශ්ර මේ සි කළායෙ තවෙ, ශ්රී 

ලංකා ජාතික ිෛ38පට සංස්ථමාව ිසින් වනුෙත කර ඇති පරිදි සිනො යාලාවක් 

වැඩි දියුණු කිීමෙට නව උපාංෙ තල දී ෙැනිෙ සඳහා තෙ වයාපාරයට රු. 1,000,000 

ක් මයදුවාය.  

තක්මස්රු වර්ෂය 2021බ2022 සඳහා චයන්ිකා ෙහත්තයමේ බදු බැඳියාව ෙණ නය 

කිීමෙ පහත පරිදි මේ. 

 

ආදායම් බදු බැඳියාව ගණනය කිරීම 

   රු. 

මස්වානියුක්ති ආොයෙ  7,500,000 

මපාලී ආොයෙ  3200,000 

වයාපාර ආොයෙ  4,000,000 
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තක්ලස්රු කළ හැකි ආදායම  14,500,000 

වඩු කිීමම් - සහන   

 ියෙම් සහනය (375,000+800,000+600,000 = 1,775,000) 

ව1,200,000 ට සීො මේ.) 

(1,200,000) 

 සුර්ය පැනල සි කිීමෙ  ව400,000) 

 පුද්ෙල සහනය  (3,000,000) 

වඩු කිීමම් – සුදුසුකම් ලබන 

මෙවීම් 

  

 රජමේ මරෝහමේ ෙන්ත 

ඒකකය සඳහා ප්රොනය 

 සෙෘද්ධි කාන්තාවකට 

මවළඳසැලක් 

ස්ථමාපනයට 

 සිනො යාලාවට නව 

උපාංෙ 

 

 

මුෙලින්  200,000බ- සිමෙන්ති 150,000බ- 

   (200,000) 

 

     ව 350,000) 

 

 

 

                          

ව1,000,000) 

බදු අය කළ හැකි ආදායම  8,350,000 

බදු බැඳියාව 3,000,000 x 6%   = 180,000  

 3,000,000 x 12% = 360,000  

  ඉතිරිය - 2,350,000 x 18% = 423,000  

ලගවිය යුතු මුු  බද්ද 

(2021/2022) 

 963,000 

වාරික ලගවීම්   

           1 වන වාරිකය 150,000  

           2 වන වාරිකය 150,000  

           3 වන වාරිකය 150,000  

           4 වන වාරිකය 150,000  

මෙවූ මුළු බද්ෙ 600,000 600,000 

ලගවිය යුතු ඉතිරි බද්ද  363,000 

 

 

උදාහරණය 2 

ොහාචයාර්ය හීමන් ශ්රී ලංකාමේ මකාළඹ ි්ව ිෙයාලමේ මස්වය කරයි. ඒ සෙඟෙ 

ඔහු උපාධි වධායයන පීඨාය සඳහා තෙ මස්වය සපයනු ලබයි. ඒ සඳහා ඔහුට 

මෙවීෙක් ලැමබ්.  2021බ2022 තක්මස්රු වර්ෂය සඳහා ඔහුමේ ආොයෙ පහත පරිදි 

මේ; 
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 මකාළඹ ි්ව ිෙයාලමයන් ලබන ආොයෙ වප්රාථමතක මස්වා නියුක්තිය) 

(ප්රාථමතක මස්වානියුක්තිය) - රු. 4,680,000 (වත්තිකාරම් ආොයම් බද්ෙ වඩු 

කිීමෙ සඳහා කැෙැත්ත පළ කර ඇත). 

 උපාධි වධායයන පීඨාමයන් ලබන මස්වා නියුක්ති ආොයෙ වද්වීතියික මස්වා 

නියුක්තිය) - රු. 200,000 (වත්තිකාරම් ආොයම් බද්ෙ වඩු කිීමෙ සඳහා 

කැෙැත්ත පළ කර ඇත. ප්රාථමතක මස්වා නියුක්තිමයන් ලබන ොසික ආොයෙ 

රු. 250.,001 – 500,000 පරාසය තුළ වන බැින් වොළ වන බදු වනුප්රොණ ය 12% 

මේ) 

 මපාලී ආොයෙ රු. 700.000 (වත්තිකාරම් ආොයම් බද්ෙ වඩු කිීමෙ සඳහා 

කැෙැත්ත පළ කර මනාෙැත) 

 කුලී ආොයෙ රු. 900,000 (වත්තිකාරම් ආොයම් බද්ෙ වඩු කිීමෙ සඳහා 

කැෙැත්ත පළ කර මනාෙැත) 

මස්වානියුක්ති ආොයෙ තුළ මූලය සහ මූලය මනාවන ප්රතිලාභ ඇතුළත් මේ. ඔහු 

ිසින් මස ඛය ියෙම් සහ ත්රවෙය රක්ෂණ ය සඳහා රු. 100,000 ක්, නිවාස ණ ය 

මපාලී මලස රු. 150,000 ක්, ඔහුමේ ෙරුවාමේ වතිමර්ක පන්ති ොස්තු වtuition fees) 

මලස රු. 145,000 ක් සහ මකාටස් තලදී ෙැනීෙ සඳහා රු. 400,000 ක් ෙරා ඇත. 

ආදායම් බදු බැඳියාව ගණනය කිරීම 

  රු. 

මස්වානියුක්ති ආොයෙ (ප්රාථමතක + 

ද්වීතියික) 

 4,880,000 

ආමයෝජන ආොයෙ  1,600,000 

 මපාලී ආොයෙ 700,000  

 කුලී ආොයෙ 900,000  

තක්ලස්රු කළ හැකි ආදායම  6,480,000 

වඩු කිීමම් - සහන   

 කුලී ආොයෙ සඳහා සහනය 900,000*25% (225,000) 

 ියෙම් සහනය (100,000+150,000+145,000+ 

400,000) 

(795,000) 

 පුද්ෙල සහනය  (3,000,000) 

බදු අය කළ හැකි ආදායම  2,460,000 

මුළු බදු බැඳියාව 2,460,000 x 6%   = 147,600 147,600 

අඩු කිරීම - බදු බැර   

 ලගවූ අත්තිකාරම් පුද්ගල 

ආදායම් බද්ද 

124,800 (124,800) 

ලගවිය යුතු ඉතිරි බද්ද  22,800 
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උදාහරණය 3: 

මපමර්රා ෙහතා මසේලම් භාණ්ඩ නිෂ්පාෙනය කරන වයාපාරයක නිරත මේ. 

2021බ2022 තක්මස්රු වර්ෂය සඳහා ඔහුමේ ආොයෙ පහත පරිදි මේ; 

 වයාපාර ආොයෙ (ඉඩදිය හැකි ියෙම් වඩු කිීමමෙන් පසු) රු. 15,000,000 

 මපාලී ආොයෙ රු. 1,000,000 (මපාලී ආොයමෙන් 6% ක වනුප්රොණ යට 

වත්තිකාරම් ආොයම් බද්ෙ වඩු කිීමෙ සඳහා කැෙැත්ත පළ කර ඇත. ඒ වනුව, 

මපාලී ආොයෙ ෙත මම් ෙක්වා වඩු කරන ලෙ වත්තිකාරම් ආොයම් බද්ෙ රු. 

60,000 කි වරු. 1,000,000 x 6%).   

 

ඔහු ිසින් මස ඛය ියෙම් සහ රක්ෂණ ය සඳහා රු. 240,000 ක්, නිවාස ණ ය 

මපාලී මලස රු. 100,000ක් ෙරා ඇත. 2021බ2022 තක්මස්රු වර්ෂමේදී මෙිය 

යුතු බද්ෙට හිලේ කිීමෙ සඳහා ඉදිරියට මෙන එන ලෙ ආර්ික මස්වා ොස්තු 

ප්රොණ ය රු. 100,000 කි. එක් එක් කාර්තුව සඳහා රු. 350,000 බැගින් ආොයම් 

බදු මෙවා ඇති වතර මෙිය යුතු ඉතිරි බද්ෙ 2022 සැප්තැම්බර් ෙස 30 වන දින 

මෙවීෙට නියතතය.  

 

 

ආදායම් බදු බැඳියාව ගණනය කිරීම 

  රු. 

වයාපාර ආොයෙ  15,000,000 

ආමයෝජන ආොයෙ   

 මපාලී ආොයෙ  1,000,000 

තක්ලස්රු කළ හැකි ආදායම   16,000,000 

වඩු කිීමම් - සහන   

 ියෙම් සහනය      ව340,000) 

 පුද්ෙල සහනය   ව3,000,000) 

බදු අය කළ හැකි ආදායම  12,660,000 

ලගවිය යුතු මුු  බද්ද 3,000,000 x 6%   = 180,000  

 3,000,000 x 12% = 360,000  

 6,660,000 x 18% = 1,198,800 1,738,800 

වඩු කිීමම් - බදු බැර   

     ඉදිරියට මෙන එන ලෙ 

ආ.මස්.ො 

100,000  

     වත්තිකාරම් ආොයම් බද්ෙ 60,000  
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වාරික මෙවීම්   

     1 වන වාරිකය 350,000  

     2 වන වාරිකය 350,000  

     3 වන වාරිකය 350,000  

     4 වන වාරිකය 350,000  

මෙවූ මුළු බද්ෙ  1,560,000 

මෙිය යුතු ඉතිරි බද්ෙ  178,000 
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