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දේ.ආ.12 

             
ආදායම් වාතෂාව සහ එහි උප්ේඛන පිරවීම සඳහා උප්දසේ 

පුද්ගල්යෝ 

2017/2018 තක්සේරු වර්ෂය 

 
 2017/2018 තකදසේරු වර්ෂය සඳහා වාතෂාදවහි 2017.04.01 සිට 2018.03.31 දකවා වූ කාල පර ච්දේදය 

සඳහා ආදායම් පිළිබඳ විසේතර සටහන් කළ යුතු දේ. (ආදායම් බදු පවත්නා වසර පදනම් කර දෙන දෙවිය යුතු 
බැවිනි). 
තකදසේරු වර්ෂය සඳහා ඔබදේ තකදසේරු වන ආදායම රු.500,000 දනාඉකමවන්දන් නම්, ඔබ ආදායම් බදු 
දෙවීමට යටත් දනාදේ.  තකදසේරු වන ආදායම යනු මුළු වයවසේථාපිත ආදායදමන් දමහි 8 වන දේදදේ සහ 
9 වන දේදදේ සඳහන් අඩු කිරීම් අඩු කිරීදමන් පසු ලබන ආදායමයි.  මුළු වයවසේථාපිත ආදායමට බදු නිදහසේ 
ආදායම් ඇතුළත් දනාදේ.  දකදසේ දවතත් ලාභාාංශ ආදායමක දහෝ දපාලී ආදායමක දේ නම් අවසන් රඳවා 
ෙැනීදම් බදු දලස ප්රභවදේදී ආදායම් බේදට යටත් විය හැකි අතර ඒ දහේතුදවන් එවැනි ලාභාාංශ සහ දපාළී 
මුළු වයවසේථාපිත ආදායදමහි දකාටසක දනාදේ. 

 
 යම් දවළඳාමක, වයාපාරයක, වෘත්ියක දහෝ රැකියාවක සම්බන්ධදයන් වන විට අදාල ගිණුම් ප්රකාශද, 32 

වන වෙන්ිය (දමම උපදදසේ පත්රිකාදේ 9 වන දේදය) යටදත් සිදු කරන අඩු කිරීම් සහ 34 වන වෙන්ිය 
(දමම උපදදසේ පත්රිකාදේ 10 වන දේදය යටදත්) අනුව සුදුසුකම් ලබන දෙවීම් කර ඇත්නම් එය සනාථ 
කිරීමට ලියකියවිලිද, ප්රභවදේදී දෙවූ බදු සහිකයද, සේවතකදසේරු බදු දෙවීම් පිළිබඳ දෙවීම් පත්රිකාවල 
පිටපත්ද වාතෂාවට ඇමිණිය යුතුය.  

 
 2013.08.12 දිනැි අාංක 1823/5 දරන විදශේර් ෙැසට් නිදේදනය මඟින් පළ කරන ලද පැවරුම් මිල 

නිදයෝෙදේ 9 වන සහ 10 වන නිදයෝෙයන් සහ තදනන්තරව 2016.03.31 දිනැි අාංක 1960/39 දරන විදශේර් 
ෙැසට් නිදේදනය මඟින් සාංදශෝධිත පරදි ආශ්රිත වයවසායන් සමඟ අන්තර්ෂාික ෙණුදදනුවල නිරත 
තැනැත්තන් විසින් ආදායම බදු වාතෂාව සමඟ 
 

 (i) පැවරුම් මිල ්හළිදරව් කිරී්ම් ආකෘති පත්රය  

 (ii)  අධ්යකර්/ප්රධ්ාන නිලධ්ාරියා/ප්රමුඛ හවුේකරු්ේ සහතිකය 

 ඉදිරපත් කළ යුතුය.  අදාළ ආකෘති පත්ර ්ද්ශීය ආදායම් ්වබ්  අඩවි්යහි ආදායම් වාතෂා යට්ේ දකවා ඇත. 

 ඔබ විසින් දතෝරා ෙනු ලැබූ භාර්ාදවන් වාතෂාව ඔබ දවත එවා ඇත. වාතෂාදේ අවසාන පිටුදේ අදාල 
දකාටුදේ අදනකුත් දතාරතුරු අතර ඔබදේ ර්ාික හැඳුනුම්පත් අාංකය සඳහන් කළ යුතුය. 

 
 කලත්රයා දහෝ දරුවා - 

- වාසික පුේෙලදයකුදේ, අවිවාහක සහ වයස අවුරුදු 18 ට අඩු දරුදවකුදේ යම් තකදසේරු වර්ෂයක 
සඳහා ආදායම එකී වර්ෂය තුල එම දරුවාදේ දදමේපියන්දේ විවාහය පැවිදේ නම්, පියාදේ 
ආදායමට එකතු කළ යුතු දේ. එකී වර්ෂය තුල විවාහය දනාපවතී නම් දරුවා නඩත්තු කරන සහ 
ඔහු/ඇය ජීවත් වන්දන් කා සමෙද, එකී මවදේ දහෝ පියාදේ ආදායමට දරුවාදේ ආදායම එකතු කළ 
යුතු දේ. ඔබ එකී මව දහෝ පියා දේ නම්, එවැනි දරුදවකුදේ ආදායම ඔදේ වාතෂාදේ 170 දකාටුදේ 
සඳහන් කරන්න. (එම එකතු කිරීම නිවෂාසික දදමාපියන්ට අදාල දනාදේ). 
 

- ඔබදේ කලත්රයාදේ දහෝ ඕනෑම දරුවකුදේ (විවාහක දහෝ වයස අවුරුදු 18 ඉකම වූ)  තකදසේරු වන 
ආදායම දමම තකදසේරු වර්ෂය සඳහා රු.500,000 ඉකමවා ිබුදේ නම්, ඔහු / ඇය දවනම  බදු  
දෙවන්දනකු දලස ලියාපදිාංචි වී දවනමම වාතෂාවක  ඉදිරපත් කළ යුතු දේ. 
 

- නව ලියාපදිාංචිය සඳහා ඔබදේ ආදායම් බදු ලිපිදොනුව පවත්නා අාංශදේ දහෝ ප්රාදේශීය කායෂාලදේ 
දකාමසාරසේ දෙන් විමසන දලස ඔහුට / ඇයට දන්වන්න. 

ශ්රී ලාංකා දේශීය ආදායම් 
இலங்கை உை்நாட்டு இடறவரி 

SRI LANKA INLAND REVENUE 
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සටහන:- නියමිත දින වන විට වාතෂාව සැපයීමට අ්පා ් හාසේ වන ්හෝ වැරදි වාතෂාවක  සපයන 
ඕනෑම  තැනැේ්තකු මත දණ්ඩන පැනවීමට නීති්යන් විධි විධ්ාන සලසා ඇත. 
 

 වාතෂාදේ දහෝ උපදේඛන වල ඉලකකදමන් දත්ත ඇතුළත් කළ යුතු සේථාන වල එම දතාරතුරු සඳහන් 

කිරීමට අවශ්ය ්නාවන අවසේථාවලදී අදාළ නැත යනුදවන් සඳහන් දනාකළ යුතු අතර දකටි ඉරක පමණක 

දයදීම කළ යුතුය. යම්කිසි උපදේඛනයක අකුදරන් ලිවීමට ඇි සේථානයක ඉඩ ප්රමාණවේ ්නාවන 

අවසේථාවකදී අමුණා ඇි දේඛනය බලන්න යනුදවන් සඳහන් කර අදාළ උපදේඛනදේ ලබා දී ඇි ආකෘි 

පත්රයට සමාන දේඛනයක ඇමිණිය යුතුය.  
 

  නිවැරදි ්නාවන දේත ඇතුළේ කිරීමකට උදාහරණය 

 
 
  නිවැරදි දේත ඇතුළේ කිරීමකට උදාහරණය  
 
 

 
 
 

 
 ආදායම් වාතෂා ආකෘි පත්රය නියමිත දලස සම්ූණෂ කර උපදේඛනද සමෙ 2018 දනාවැම්බෂ 30 දින දහෝ 

ඊට දපර දේශීය ආදායම් දදපාතෂදම්න්තුදේ ඕනෑම ප්රාදේශීය කායෂාලයකට දහෝ ප්රධාන කායෂාලයට 
ලැදබන පරදි තැපැේ කිරීම දහෝ දෙනවිත් භාර දීම සිදු කළ යුතුය. 

 

දේශීය ආදායම් දදපාතෂදම්න්තුව නව දවේ ේවාරදේ ‘ඊ‘ දසේවා හරහා ද වාතෂා භාරදීම සඳහා පහසුකම් සපයා 

ඇත. 

ඊ - දොනුෙත කිරීම ආකාර 2 කින් සිදු කරනු ලැදේ. 

1) සබැඳි ඉදිරිපේ කිරීම. (Online e- filling) 

දේශීය ආදායම් දවේ ේවාරදේ ඊ - දසේවා මගින් සපයා ඇි අකුරු මුහුන් හරහා වාතෂා භාරදීම. 

 2) ්නාබැඳි ඉදිරිපේ කිරීම.( Offline e- filling) 

දේශීය ආදායම් දවේ ේවාරදේ සපයා ඇි වාතෂාදේ නිශේචිත ආකෘි මෘදු පිටපත බාෙත කර ෙනිමින් 

එය සම්ූණෂ කර දවේ ේවාරදේ ඊ - දසේවා හරහා උඩුෙත කිරීම මගින් වාතෂාව භාරදීම. 
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1 වැනි ්කාටස 

 
 
 
 

 බද්දට යටේ වන ලාභ සහ ආදායම්  
(මුළු වයවසේථාපිත ආදායම නිශ්ේචය කිරීම) 

 

01 ්සේවා නියුකති ආදායම (1 වැනි උප්ේඛනය) 
 

(1) ඉටු කරන ලද යම් දසේවාවක දවනුදවන් ලබන ඕනෑම ආකාරදේ පාර ශ්රමිකයක දසේවා නියුකි ආදායම 
දේ. දසේවා නියුකිකයා විසින් දසේවා දයෝර්කයාදෙන් දහෝ දවනත් අයදෙන් ලබා ෙන්නා දේතන, 
වැටුප්, ප්රසාද මුදේ, දකාමිසේ මුදේ, නිවාඩු වැටුප්, අිකාල දෙවීම්, ොසේතු, පාරදතෝෂික, දීමනා (සාංග්රහ 
වියදම් දීමනා, ෙමන් වියදම් දීමනා ඇතුලත්ව) විශ්රාම වැටුප්, ිළිණ මුදේ, අමතර ලැබීම් වැනි දසේවාන්ත 
ප්රිලාභ ඇතුළුව දහෝ එවැනි ආකාරදේ දවනත් ලැබීම් (නීතයානුකූල  වුවද දනාවූවද) දසේවා 
නියුකිදයන් ලැදබන ලාභ දහෝ ආදායම් දේ. 
 
දසේවා නියුකි ආදායම වශදයන් දසේවාදයෝර්ක විසින් සපයා ඇි බදු අඩු කිරීදම් සහික වල එනම්, T 
10 සහිකය දහෝ T 10 D  සහිකදේ සඳහන් දළ පාරශ්රමිකය අදාල පරදි උපදේඛන ෙත කර වාතෂාවට 
ඇතුළත් කරන්න. 

            
 

(2) දසේවා නියුකිදයන්, අධයකර් ොසේතුවලින් සහ අදනකුත් ප්රිලාභවලින් (දදවන 
දසේවාදයෝර්කයාදෙන් ලැබූ) එක වතාවක පමණක කරන දෙවීම් (දසේවාන්ත ප්රිලාභ) – 
උපදේඛන 1 හි 104 දකාටුදේ ද මුළු එකතුව 106 දකාටුදේ සඳහන් කරන්න. 

  
(3)  මුළු දසේවා නියුකි අදායම හා මුළු දසේවාන්ත ලැබීම්වල  එකතුව පළමු උපදේඛනදේ  107 

දකාටුදවහි සඳහන් කරන්න. 
 

 

I. බදුකරණ කායෂය සඳහා අධයකර්වරයකු දසේවා නියුකිකයකු වන බැවින් උ.වි.දෙ බදු වගු අදාළ කර 
ෙනිමින් ආදායම් බදු අඩු කළ යුතු බව කාරුණිකව සලකන්න. අධයකර්වරයකු (විධායක දහෝ විධායක 
දනාවන), අධයකර්ක මේඩලදේ සභාපිවරයකු දහෝ දවනත් යම් තැනැත්තකු, ප්රධාන දසේවා 
දයෝර්කයා දනාවන දවනත් දසේවා දයෝර්කයකු යටදත් ලබන ලැබීම් සඳහා  දේශීය ආදායම් පනදත් 
117   117 (අ) වන වෙන්ියන් හි විධි විධාන අදාළ වන අතර  මූලය හා මූලය දනාවන සියලු මාසික 

ලැබීම  රු.25,000/- ට අඩු නම් 10% ක අනුප්රමාණය යටදත් ද එම ලැබීම රු.25,000/- ට වැඩි නම් 16% 
ක අනුප්රමාණය යටදත් ද බදු අඩු කිරීමකට යටත් දේ.  

 
 

II. ඔබ ප්රධාන දසේවා දයෝර්කයා  දනාවන දවනත් දසේවා දයෝර්කයකුදේ දසේවා නියුකිකදයක වන්දන් 
නම්, එවැනි දසේවා දයෝර්කයකු විසින් මුදේ දහෝ මුදේ දනාවන සේවරූපදයන් ලබා දදන ප්රිලාභ පහත 
පරදි බේදට යටත් දේ. 

 
්පෞද්ගලික අංශ්්ේ ්සේවා නියුකතිකයන්- 

මාසික ලැබීම්  රු. 25,000 ට අඩු වන්දන් නම් එම ආදායම 10% ක අනුප්රමාණය යටත් වන අතර  එකී ආදායම 

මසකට රු 25,000 ඉකමවන්දන් නම් එය 16% ක බේදකට යටත් දේ.   
 
            රාජ්ය අංශ්්ේ ්සේවා නියුකතිකයන්- 

මාසික ලැබීම්  රු. 50,000 ට අඩු වන්දන් නම් එම ආදායම 10% ක අනුප්රමාණය යටත් වන අතර  එකී ආදායම 

මසකට රු 50,000 ඉකමවන්දන් නම් එය 16% ක බේදකට යටත් දේ.   
 
           ප්රභවදේදී බදු අඩු කරන ලද දසේවා නියුකි ආදායම, දපාළිය දහෝ ලාාංභාාංශ හැර දවනත් ආදායමක ඔබට  
           දනාමැි නම් සහ ඉහත කී දදවන දසේවා නියුකිය මත අදාළ අනුප්රමාණයන්දෙන් බදු දෙවනු ලැබ ිදේ  
           නම් තව දුරටත් බදු දෙවිය යුතු දනාදේ. 
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්වළඳා්මන්, වයාපාර්යන්, වෘේතියකින් ්හෝ රැකියා්වන් ලබන මුළු ආදායම වාතෂා්වහි 110 
්කාටු්වහි සඳහන් කළ යුතුය. ගලපන ලද ශුද්ධ් ආදායම අලාභයක නම් එය 8 වන උප්ේඛන්යහි 
දැකවිය යුතුය. 

ගිණුම් ප්රකාශ සහ බදු ආෙණනය අමුණන්න. 
 

      

02. ්වළඳාම, වයාපාරය, වෘේතිය ්හෝ රැකියා්වන් ලැ්බන ලාභය (2 වැනි උප්ේඛනය) 

 
බදු කායෂය සඳහා ෙලපන ලද තනි පුේෙල වයාපාර වලින් සහ හවුේ වයාපාර වලින් ආදායම උපදේඛන 2 හි 
(අ) සහ (ආ) යටදත් පිළිවලින්  සඳහන් කරන්න. බදු කායෂය සඳහා ෙලපන ලද ආදායම යනු (දේශීය ආදායම් 
පනදත් විධි විධානවලට අනුව අඩු කළ දනාහැකි වියදම් හැර) ආදායම උපයා ෙැනීමට දරන ලද සියළු වියදම් 
අඩු කිරීදමන් පසුව ලැදබන ශුේධ ආදායමයි.  
 
 
 
 

වැඩිදුර විසේතර ඔබට අවශය නම් අදාළ ප්රාදේශීය කායෂාලදේ  දකාමසාරසේ අමතන්න. 
 

ප්රා්ද්ශීය කායෂාලය                                               දුරකතන අංකය 

දකාළඹ නෙර ශාඛාව 0112504390 
දකාළඹ මධයම ශාඛාව 0112505274 
දකාළඹ දකුණ 0112502564 
1 හා 2 අාංශය 0112302249 
අනුරාධපුර ප්රාදේශීය කායෂාලය 0252235512 
බදුේල ප්රාදේශීය කායෂාලය 0552222490 
මඩකළපුව ප්රාදේශීය කායෂාලය 0652222087 
ොේල ප්රාදේශීය කායෂාලය 0912222504 
ෙම්පහ ප්රාදේශීය කායෂාලය 0332234246 
යාපනය ප්රාදේශීය කායෂාලය 0212222076 
කලුතර ප්රාදේශීය කායෂාලය 0342222216 
මහනුවර ප්රාදේශීය කායෂාලය 0812223590 
කෑෙේල ප්රාදේශීය කායෂාලය 0352222493 
කුරුණෑෙල ප්රාදේශීය කායෂාලය 0372222798 
මහරෙම නැදෙනහිර ප්රාදේශීය කායෂාලය 0112802433 
මහරෙම බටහිර ප්රාදේශීය කායෂාලය 0112803125 
මාතර ප්රාදේශීය කායෂාලය 0412222933 
මීෙමුව ප්රාදේශීය කායෂාලය 0312228322 
නුවරඑළිය ප්රාදේශීය කායෂාලය 0522222520 
රත්නපුරය ප්රාදේශීය කායෂාලය 0452222040 
දඹුේල ප්රාදේශීය කායෂාලය 0662283655 

  
 

 
 
 
    

 

 

03.  ශුද්ධ් වාර්ෂික වටිනාකම (ශු.වා.ව.) සහ කුලී ආදායම – 3 වැනි උප්ේඛනය 
 

 (1)  කුලි ආදායම -  නිවාසයක දහෝ දොඩනැගිේලක කුලියට දී ඇි අවසේථාවකදී ප්රකාශ කළ යුතු කුලී 
ආදායම වන්දන්, දළ කුලී ආදායදමන් වරපනම් අඩු කර අයිිකරු විසින් අළුත්වැඩියා සඳහා වියදම් දරනු 
ලබන්දන් නම් දශේර්දයන් 25% කට සමාන ප්රමාණයක (එවැනි අළුත්වැඩියා සහ දවනත් වියදම් සඳහා 
දීමනාවක වශදයන්) අඩු කිරීදමන් පසුව වන කුලී ආදායම දේ. දවනත් අඩු කිරීම් සඳහා ඉඩ දදනු 
දනාලැදේ.  

 



 6 

බද්දට යටේ ශුද්ධ් වාර්ෂික වටිනාකම 3 උප්ේඛණ්ේ 3 (ආ) යට්ේ ප්රකාශ් කළ යුතුය.  බද්දට යටේ කුලී 
ආදායම 3 (අ) යට්ේ ද, කුලී හා ශුද්ධ් වාර්ෂකි වටිනාක්ම් සමසේත එකතුව (එනම් උප්ේඛන 3 හි 127 ්කාටු්ව් 
සඳහන් අගය) වාතෂා්ව් 120 වැනි ්කාටු්ව් ඇතුලේ කළ යුතුය. 
 
බද්්දන් නිදහසේ යම්ක කුලී ආදායමක ්ව් නම්, එම බද්්දන් නිදහසේ ආදායම වාතෂා්ව් 4 ්කාට්සහි 
බද්්දන් නිදහසේ ආදායම් යට්ේ ප්රකාශ් කරන්න 
 
 
 
 
යට්ේ) ප්රකාශ් කරන්න. 
 

 

ශුේධ කුලිය, ශුේධ වාර්ෂික වටිනාකමට වඩා අඩු නම් අයිිකරුදේ ආදායම විය යුත්දත්, 
 

(අ) දේපල හිසේව ිබූ සහ/දහෝ කුලිය අය කර ෙැනීමට දනාහැකි වූ මාස ෙණන:  දහෝ 
 

(ආ) පදිාංචිකරුදේ ආදායම (ිදේ නම්)  
සඳහා ෙැලපුම් කළයුතු නම් ඊ ට යටත්ව, ශුේධ වාර්ෂික වටිනාකමයි. 
 

නිදහසේ කිරීම්: 
 

- 2008.04.01 දින දහෝ එදිනට පසුව ඉදි කරන ලද හුදදක වාසික කායෂ සඳහා පමණක 
පාවිච්චි කරනු ලැබූ නිවසක බිම් ප්රමාණය වෙෂ අඩි 500 දනාඉකමවන්දන් නම් එහි කුලිය ඉදි 

කිරීම් අවසන් කළ තකදසේරු වර්ෂය හා ඊලඟ තකදසේරු වසර හතර (4) සඳහා බදු නිදහස 
ලැදේ. 

  

 

 (2)  ශුද්ධ් වාර්ෂික වටිනාකම (ශු.වා.ව.) 
 
අයිිකරු නිවදසේ පදිාංචි වී සිටින්දන් නම් දහෝ දවනත් අදයකු ඔහු දවනුදවන් එහි පදිාංචි වී සිටින්දන් නම්, 
එම නිවදසේ ශුේධ වාර්ෂික වටිනාකම අයිිකරුදේ ආදායම වශදයන් සැලදක. නිවසක, අයිිකරු ඔහුදේ 
දහෝ ඔහුදේ පවුදේ යම් සාමාජිකදයකුදේ පාවිච්චිය සඳහා දවන් කර ඇි විට, එම නිවස අයිිකරු 
දවනුදවන් පදිාංචි වී ඇි දලස සලකනු ලැබිය හැකිය. 
 
ශුේධ වාර්ෂික වටිනාකම පහත දැකදවන පරදි ෙණනය කරනු ලැදේ. 
 
(අ) පළාත් පාලන ආයතනයක විසින් වරපනම් කායෂයන් සඳහා නිවසක වටිනාකම තකදසේරු කර ඇි 

විට ශුේධ වාර්ෂික වටිනාකම වන්දන් 25% කින් අඩු කරන ලද වරපනම් තකදසේරුවයි. 
  
(ආ) නිවසක වරපනම් කායෂය සඳහා තකදසේරු කර දනාමැි විට කුලී නිවැසියා විසින් දෙවනු ඇතැයි  

බලාදපාදරාත්තු විය හැකි සාධාරණ කුලිය පදනම් කරදෙන ඉන් 25% ක අඩු කිරීදමන් ශුේධ 
වාර්ෂික වටිනාකම තීරණය කරනු ලැදේ.  

  
නිදහසේ කිරීම්: 
(අ) අයිිකරු දහෝ අයිිකරු දවනුදවන් පදිාංචි වී සිටින එක නිවාසයක ශුේධ වාර්ෂික වටිනාකම 

බේදදන් නිදහසේය. 
 

(ආ) 2008.04.01 දින දහෝ එදිනට පසුව ඉදි කරන ලද හුදදක වාසික කායෂ සඳහා  පමණක පාවිච්චි කරනු 
ලැබූ නිවසක බිම් ප්රමාණය වෙෂ අඩි 500  දනාඉකමවන්දන් නම් එහි ශුේධ වාර්ෂික වටිනාකම ඉදි 
කිරීම් අවසන් කළ තකදසේරු වර්ෂය හා ඊළෙ තකදසේරු වසර හතර (4) සඳහා බදු නිදහස ලැදේ. 

 

පදිංචිකරු ් ේ ආදායම - පුේෙලදයකු කුලී රහිතව නිවාසයක පදිාංචි වී සිටින විට දහෝ එම නිවදසේ ශුේධ 
වාර්ෂික ව ටිනාකමට වඩා අඩු කුලියක දෙවමින් පදිාංචි වී සිටින විටදී අවසේථාදවෝචිත පරදි, ශුේධ වාර්ෂික 
වටිනාකම දහෝ ඔහු විසින් දෙවනු ලබන කුලියට වඩා වැඩි වන්නා වු ශුේධ වාර්ෂික වටිනාකම (අිරකතය) 
ඔහුදේ ආදායම වශදයන් සලකනු ලැදේ. 
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බද්දට යටේ මුළු ලාභාංශ් ආදායමක ්ව් නම් (4 උප ්ේඛන්ේ 134 වන ්කාටුව), වාතෂා්ව් 130 
්කාටු්ව් ප්රකාශ් කරන්න. 
 

 

04. ලාභාංශ් : (4 වැනි උප්ේඛනය) 

 
සමාෙම ලාභාාංශ ප්රකාශයට පත් කරන දිනදේදී ලාභාාංශ ආදායම උේෙත දේ. දකදසේ වුවද, ලාභාාංශයක මතු 
දිනයක දෙවිය යුතු යයි සමාෙම විසින් ප්රකාශ කරන විට එම මතු දිනදේදී ආදායම උේෙත වන දලස 
සැලදක.   
 

ප්රභවදේදී 10% අනුප්රමාණය මත බදු අඩු කර ඇි යම් ලාභාාංශයක තවදුරටත් බේදට යටත් දනාදේ. එවැනි 
ලාභාාංශ 4 වන උපදේඛනදේ ලාභාාංශ ආදායම යටදත් ප්රකාශ කිරීම අවශය දනාදේ. ප්රභවදේදී බදු අඩු කර 
දනාමැි බේදට යටත් ලාභාාංශ දේ නම් ඒවා පමණක  4 වැනි උපදේනදේ ප්රකාශ කරන්න. 
 
 නිදහසේ කිරීම් - 
 

(i) දේශීය ආදායම් පනදත් 10 වන වෙන්ිදයහි නිශේචිතව දකවා ඇි ලාභාාංශ ආදායම් බේදදන් 

නිදහසේය. දකදසේ දවතත්, පහත දැකදවන එවැනි ලාභාාංශ ආදායම් බද්්දන් නිදහසේ ්නාවන අතර, 
ප්රභවදේදී බදු අඩු කිරීමටද (රඳවා ෙැනීදම් බදු) යටත් දේ. 

 

(අ) 2002 දනාවැම්බෂ මස 06 දින දහෝ ඉන්පසු ආදයෝර්න මේඩලය සමෙ ගිවිසුම්වලට එළඹි 
සමාෙමක විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලාභාාංශ ; 

 
(ආ) දේශීය ආදායම් පනදත් 10 (උ) වෙන්ිදේ සඳහන් යම් වෙන්ියක යටදත් බේදදන් නිදහසේ 

වන ලාභදයන්, 2002 දනාවැම්බෂ මස 06 දින දහෝ ඉන්පසු එකී බදු නිදහස සඳහා සුදුසුකම් 
ලැබුවා වූ යම් සමාෙමක විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලාභාාංශ. 

 
(ii) 16(ඇ) සහ 17(අ) වෙන්ි යටදත් ආදායම් බේදදන් නිදහසේ සමාෙමක විසින් එකී ආදායම් බදු නිදහසේ 

කාල සීමාදේදී ප්රකාශයට පත් කරන ලාභාාංශ ආදායම් බේදදන් නිදහසේය.  එම ලාභ හා ආදායම 
බේදදන් නිදහසේ කරනු ලබන කාලපරච්දේදය තුළ දහෝ ඉන් පසු එක වසරක තුළ දී යම් මාසික 
ඉදිකිරීම් සමාෙමක විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලාභාාංශ. 
 

(iii) ශ්රී ලාංකාදේ වාසික දකාටසේ හිමිදයකුට ශ්රී ලාංකාදේ නිවෂාසික සමාෙමක විසින් දෙවන ලද යම් 
ලාභාාංශයක, බැාංකුවක හරහා ශ්රී ලාංකාවට දේර්ණය කරනු ලබන්දන් නම් එම ලාභාාංශ ආදායම් 
බේදදන් නිදහසේ දේ. 
 

(iv) දකාටසේ හිමියා ඉහත (iii) වන අයිතමදේ සඳහන් ලාභාාංශ ලබන සමාෙමක  නම් සහ එම සමාෙම 
එම  ලාභාාංශ ලැබූ  දින සිට මාස 3 ක ඇතුළත එකී ලාභාාංශ දබදා හැර ඇත් නම්, එකී ලාභාාංශ 
ආදායම් ලැබූ දකාටසේ හිමියා ආදායම්  බේදදන් නිදහසේ දේ. 

 
 

(v)    අපනයනය සඳහා භාේඩ නිර්ේපාදනය කිරීම දවනුදවන් 2015 අප්රිදයේ මස 01 වන දින දහෝ ඊට පසුව 
ආරම්භ වූ යම් නව වයාපාරයක විසින් දෙවන ලද ලාභාාංශ ( 10 (ක) වෙන්ිදයහි නිශේචිතව දකවා ඇි 
අවම වශදයන් ඇමරකානු එකසත් ර්නපද දඩාලෂ මිලියන දදකක දහෝ ඊට සමාන දවනත් යම් වයවහාර 
මුදේ අෙයක ආදයෝර්නයක සහිත පවින වයාපාරයක කැඩීදමන් දහෝ ප්රිනිමෂාණය කිරීදමන් 
පිහිටුවනු දනාලැබු වා වූ)  

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% බද්ද අඩු කර ඇති යම් ලාභාංශ් ්ව් නම් ඒවා 4 ්කාට්සේ මුළු වයවසේථාපිත ආදාය්ම් ඇතුලේ 

්නාකළ ආදායම යට්ේ ප්රකාශ් කරන්න. 
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05 ්පාලිය (5 වැනි උප්ේඛනය) 
 

දපාලිදයන් ලැදබන ආදායම වනුදේ ලැබුණු දහෝ දනාලැබුණු එදහත් ලැබීමට නියමිත සම්ූණෂ මුදලය. 
පිටරටකින් දපාලී ලැදබන කේහි ශ්රී ලාංකාව එකී රට සමෙ ේවිත්ව බදු වැළැකවීදම් ගිවිසුමකට එළඹ 
දනාමැත්දත් නම් එම දපාලිය දවනුදවන් එම රදටහි දී දෙවිය යුතු බේදක දවදතාත් එය අඩු දකාට ඉිර 
ශුේධ මුදල ආදායම දලස දපන්නුම් කළ යුතුය. ශ්රී ලාංකාව සමෙ ේවිත්ව බදු වැළැකවීදම් ගිවිසුම්වලට එළඹ 
ඇි රට කින් දපාලී ආදායම ලබන්දන් නම් දළ ආදායම ප්රකාශ කළ යුතුය. දවනත් අඩු කිරීම් සඳහා ඉඩ දදනු 
දනාලැදේ. 
 
නියමිත දපාලිය ලැබී දනාමැි විට සහ අය කර ෙැනීමට දනාහැකි දසේ දපදනන විට එබඳු දපාලී අත්හැර 
දැමිය හැකි අතර, එම දපාලී විසේතර වාතෂාවට අමුණන උපදේඛනයක මගින් දැකවිය යුතුය. 

 

නිදහසේ කිරීම්- 
යම් පුේෙලදයකු ලබන පහත සඳහන් දපාලී ආදායම් බේදදන් නිදහසේය. (දේශීය ආදායම් පනදත් 9 වෙන්ිය) 
 
(අ) ශ්රී ලාංකාදවන් පිටත ිබූ විදේශ වයවහාර මුදේ හුවමාරු කර තැන්පත් කිරීම සදහා ශ්රී ලාංකා මහ 

බැාංකුදේ අනුමැිය ඇිව වාණිර් බැාංකුවක විවෘත කර ඇි විදශේර් ගිණුමක තැන්පතු මත උපචිත 
වන දපාලිය. 

  

(ආ) “විදේශ වයවහාර මුදේ බැාංකු ඒකකයක” විදේශ වයවහාර මුදලින් ඇි මුදේ මත උපචිත වන 
දපාලිය. 

 

(ඇ) මහ බැාංකුදේ අනුමැිය ඇිව විවෘත කරන ලද නිවෂාසික දහෝ වාසික විදේශ වයවහාර මුදේ 
ගිණුම්වල තැන්පත් මුදේ මත උපචිත වන දපාලිය. 

 

(ඈ) විදේශ වයවහාර මුදේ ණයක සම්බන්ධදයන් රර්ය විසින් නිකුත් කරන ලද යම් සුරැකුම්පතක, 
දනෝට්ටුවක දහෝ කූපනයකින් යම් තැනැත්දතකුට උපචිත වන දපාලිය. 

 

(ඉ) ඇදමරකන් දඩාලවෂලින් වටිනාකම නියම කර ඇි ශ්රී ලාංකා රර්ය විසින් නිකුත් කරනු ලබන 
යළිදොඩනැාංවීදම් බැදුම්කරවල ආදයෝර්නය කරන මුදේ මත යම් තැනැත්දතකුට උපචිත වන 
දපාලිය. 

 

(ඊ) මහ බැාංකුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන ඇ දමරකන් දඩාලෂ වලින් වටිනාකම නියම කර ඇි ශ්රී  
ලාංකා ර්ාිය දොඩනැගීදම්  බැදුම්කරවල ආදයෝර්නය මත උපචිත වන දපාලිය. 

 

(උ) ශ්රී ලාංකා මහ බැාංකුව විසින් බලය ලබා දී ඇි යම් බැාංකුවක දහෝ මූලය ආයතනයක දහෝ 1972 අාංක 
5 දරන සමූපකාර සමිි පනදත් අථෂානුකූලව වූ යම් ලියාපදිාංචි සමිියක පවත්වා දෙන යනු ලබන 
යම් තැන්පතු වලින් තකදසේරු වර්ෂදේ පළමු දිනදේ වයස අවුරුදු 59 ට වැඩි (දර්යර්ේඨ පුරවැසියන්) 
යම්  ශ්රී ලාාංකික පුරවැසියකු හා වාසිකයකු සඳහා උපචිත වන දපාලිය. 

 
(ඌ) එක ඉතුරුම් ගිණුමක දහෝ ඊට වැඩි ඉතුරුම් ගිණුම් සාංඛයවක පවත්වා දෙන යනු ලබන යම් 

පුේෙලයකුට  උපචිත වන මාසිකව රු.5000 ට අඩු දපාලිය. 
 
(එ)       යම් සුරැකුම්පත් ආදයෝර්න ගිණුමක තැන්පත් කරන ලද යම් මුදලකින් උපචිත වන දපාලිය. 
 
 (ඒ) ශ්රී ලාංකාදවන් පිටතදී කරන ලද ආදයෝර්නයකින් ශ්රී ලාංකාදේ වාසික යම් තැනැත්දතකුට උපචිත වන 

දහෝ ඇි වන යම් දපාලියක, බැාංකුවක  හරහා ශ්රී ලාංකාවට දේර්ණය කරනු ලබන්දන් නම්, එම 
දපාලිය. 

 

(ඔ) 2012.04.01 වන දින දහෝ එදිනට පසුව ශ්රී ලාංකාවට දෙන එන ලද විදේශ වයවහාර මුදලින් ශ්රී 
ලාංකාදේ යම් තැනැත්දතකු විසින් යම් සුරැකුම්පත් දහෝ ඇපකරවල කරන ලද ආදයෝර්න වලින් යම් 
තැනැත්දතකුට දහෝ හවුේ වයාපාරයකට උපචිත වන දපාළිය. 

 
 

(ඕ) 2013.01.01 ව දින දහෝ එදිනට පසුව යම් නෙර සභාවක විසින් නිකුත් කරන ලද සාංසේථාපිත ණය 
සුරැකුම්පතක (දකාටසේ දවළඳ දපාදළහි මිල නියම කරන ලද) සහ නාෙරක ඇපකරයක කරන ලද 
ආදයෝර්නයක මඟින් යම් තැනැත්දතකුට උපචිත වන දහෝ උේෙත වන දපාළිය දහෝ වට්ටම. 
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2.5% ප්රතිශ්තයකින් රඳවා ගැනී්ම් බද්ද අඩු කරනු ලැබු යම් බැංකුවක ්හෝ මූලය ආයතනයක ඇති 

තැන්පතුවක මත ්පාලිය 5 වැනි උප්ේඛන්යහි ප්රකාශ් කළ යුතු ්නා්ව්. එම ්පාලිය ප්රාථමික 

අ්ලවිකරු ්වතින් 10% ක රඳවා ගැනී්ම් බද්දක අඩු කර ්ගන ඇති රජ්්ේ සුරැකුම් පේ මත ්පාලියද 

ඇතුලේව  4 වන ්කාට්සේ  “මුඵ වයවසේථාපිත ආදාය්ම් ඇතුලේ ්නාවන ආදායම” යට්ේ ප්රකාශ් 

කරන්න. 
 

්පාලී ආදායම (2.5 % ප්රතිශ්තයකින් රඳවා ගැනී්ම් බදු අඩු කරන ලද ආදායම් හැර) උප්ේඛන 5 හි 

ප්රකාශ් කරන්න. 
 

මුළු ්පාලී ආදායම් (උප්ේඛන 5 හි 146 ්කාටුව) වාතෂා්ව් 140 ්කාටු්වහි ඇතුලේ කළ යුතුය. 

 
 

වාර්ෂික සහ රාජ්ය භාගවලින් ලබන මුළු ආදායම (6 වැනි උප්ේඛන්ේ 154 ්කාටුව) වාතෂා්වහි 

150 ්කාටු්වහි සඳහන් කළ යුතුය. 

100 සිට 170 දකවා ්කාටු යට්ේ සඳහන් කර ඇති සියළු ආදායම්වල එකතුව වාතෂා්ව් 200 

්කාටු්ව් ඇතුලේ කරන්න. ්මම මුළු එකතුව “මුළු වයවසේථාපිත ආදායම” යනු්වන් හැඳින්්ව්. 
 

්වනේ ප්රභවයකින් වූ මුළු ආදායම (7 වන උප්ේඛන්ය 164 ්කාටුව) වාතෂා්ව් 160 ්කාටු්වහි 

ඇතුලේ කළ යුතුය. 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

06.      වාර්ෂික සහ රාජ්ය භාග (6 වැනි උප්ේඛනය) 

 බද්්දන් නිදහසේ වාර්ෂික:   
 

ජීවිත කාලයටම දහෝ වසර 10 කට දනාඅඩු කාලයක සදහා බැාංකුවකින් දහෝ අනුමත රකර්ණ සමාෙමක 
දවින් මිලදී ෙත්තාවූද, මිලදී ෙැනීම සඳහා මුදලින් දහෝ මුදේ වටිනාකමින් දෙවූ ූණෂ ප්රිශේඨාව දවනුදවන් 
වයස අවුරුදු 60 ක දහෝ ඊට වැඩි පුේෙලදයකු හට උපචිත වන වාර්ෂිකයක ආදායම් බේදදන් නිදහසේ දේ. 
 
බද්්දන් නිදහසේ  රාජ්ය භාග:  

  
ශ්රී ලාංකාදේ වාසික යම් තැනැත්තකුට ශ්රී ලාංකාවට පිටින් විදේශ වයවහාර මුදලින් ලැදබන සහ බැාංකුවක 
මගින් ශ්රී ලාංකාවට දේර්ණය කරනු ලබන යම් රාර්ය භාෙයක ආදායම් බේදදන් නිදහසේ දේ. 

 
 
 
 
 

07. ්වනේ යම් ප්රභවයකින් ලැ්බන ආදායම් (7 උප්ේඛනය) 

 
 අනියම් හා අනාවතෂ සේවභාවදේ ලැබීම් හැර ඉහත සඳහන් දනාකළ දවනත් ආදායම් ප්රභවයකින් ලැදබන 

ආදායම්වල විසේතර සපයන්න. 
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2017/2018 තක්සේරු වර්ෂය තුල දරණ ලද අලාභ 8 වන උප ්ේඛන්ේ 215 ්කාටු්වහි ඇතුළේ 

කරන්න. ්පර වර්ෂ්යන් ඉදිරියට ්ගන ආ (යම් අඩු කළ හැකි) අලාභ ති්බ් නම් 8 වන 

උප්ේඛන්ේ 216 ්කාටු්ව් සඳහන් කරන්න.  

2017/2018 තක්සේරු වර්ෂය සඳහා අඩු කළ හැකි අලාභ්ේ  වටිනාකම 217 ්කාටු්ව් ්හෝ 218 

්කාටු්ව් සඳහන් අවම ප්රමාණයයි. 8 වැනි උප්ේඛන්ේ 219 ්කාටු්ව් සඳහන් වටිනාකම 

වාතෂා්ව් 210 ්කාටු්ව් සඳහන් කළ යුතුය. 
 

 

 

 

 

                                             මුළු වයවසේථාපිත ආදාය්මන් අඩු කිරීම් 

   (තක්සේරු කළ හැකි ආදායම නිශ්ේචය කිරීම) 
 

08. අලාභ - (8 වැනි උප්ේඛනය) 

 

දවළඳාමකින්, වයාපාරයකින්, වෘත්ියකින් උේෙත වූ යම් අලාභයක එකී අලාභය ලාභයක වූදේ නම්, එම 
ලාභය තකදසේරු කළ හැකි වන්දන් නම් (උපරම සීමාවට යටත්ව) එම අලාභය අඩු කිරීමක දලස ඉඩ දදනු 

ලැදේ. ජීවිත රකර්ණ වයාපාරයකදී දහෝ මූලය කේබදු වයාපාරදේදී සිදු වන අලාභයක හැර 2017.04.01 සිට 
2018.03.31 දකවා කාල පරච්දේදය තුල සිදුවූ එවැනි අඩු කළ හැකි අලාභයක සහ කලින් වර්ෂදේ සිට 
ඉදිරයට දෙන ආ අඩු කළ හැකි යම් අලාභයක දමම තකදසේරු වර්ෂදේ මුළු වයවසේථාපිත ආදායදමන් 35% 
ක (වාතෂාදේ 200  දකාටුදවහි ප්රමාණයන්) උපරම සීමාවකට යටත්ව, අඩු කළ හැකිය. ජීවිත රකර්ණ දහෝ 
කේබදු වයාපාරයකින් සිදු වන අලාභයක අඩු කළ හැකදක එම වයාපාරය මගින් උපයනු ලබන ලාභදයන් 
පමණි. 

 
මුළු වයවසේථාපිත ආදායදමන් 35% ෙණනය කිරීදම් කායෂය සඳහා මුළු වයවසේථාපිත ආදායම යන්දනන් 
අදහසේ දකදරනුදේ අවසාන බේද දලස රඳවා ෙැනීදම් බේද අඩු කර ෙන්නා ලද දපාලියක, ලාභාාංශයක, 
තයාෙයක, දඩ දකාටසක දහෝ දලාතරැයි දහෝ සූදු දිනුමක යනාදිය ඇතුලත් දනාවන මුළු වයවසේථාපිත 
ආදායම දේ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ඉිර වූ යම් අලාභයක ඉදිර තකදසේරු වර්ෂයට දෙන යා හැකිය. (උපදේඛන 8 හි 219A දකාටුව) 
 
 

09.  ්පාලී, වාර්ෂික රාජ්ය භාග සහ බිම් කුලි යනාදිය -  (9 වැනි උප්ේඛනය)  
 

(i)  දෙවූ දපාලී 
(අ) දවළඳාමකින්, වයාපාරයකින්, වෘත්ියකින් දහෝ රැකියාවකින් ලබන වයවසේථාපිත ආදායම නිශේචය   
       කිරීදම්දී, බැාංකුව කට දහෝ දවනත් ණය හිමිදයකුට දෙවන ලද ආදායම් ඉපයීදම්දී දරන ලද දපාලී, අඩු  
       කළ යුතු ය. 
 
 (ආ) දෙවූ දපාලි :දවළඳාමකින්, වයාපාරයකින්, වෘත්ියකින් දහෝ රකර්ාවකින් ලැදබන එකී ආදායම 

ඉපයීදම්දී දරණ ලද  (ඉහින් (i) සඳහන් දපාලියක දනාවන) දොඩනැගිේලක ඉදි කිරීමට   දහෝ මිලදී 
ෙැනීමට  ෙත් ණයක මත, නනික දහෝ ගිවිසුම්කාර බැඳීමක යටදත් බැාංකුවකට, මූලය ආයතනයකට 
දහෝ දකාමසාරසේ ර්නරාේ විසින් පිළිෙනු ලැබූ පිළිෙත් ආයතනයකට දෙවූ දවනත් යම් දපාලියක 9 
වන උපදේඛනදේ (අ) දකාටසින් ප්රකාශ කළ යුතුය. 

 
 
 
 

2 වැනි ්කාටස 
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3 වැනි ්කාටස 

 

(ii) දෙවූ යම් වාර්ෂික, බිම් කුලි දහෝ රාර්ය භාෙ  :  

(අ)  25 වන වෙන්ිය යටදත් අඩු කළ දනාහැකි දෙවූ යම් වාර්ෂිකයක දේ නම් 9 වන උපදේඛනදේ (ආ)     
       යටදත් ප්රකාශ කළ යුතුය.  

 
(ආ) තකදසේරු වර්ෂය තුළ දී දෙවන ලද යම් බිම් කුලියක දහෝ රාර්ය භාෙයක, එම දෙවීම් 2014.04.01 

දිනට දපර කාල සීමාවකට අදාළ දේ නම් හා එය 25 වන වෙන්ිය යටදත් අඩු කළ දනාහැකි 

දෙවීමක වන්දන් නම් පමණක 9 වන උපදේඛනදේ (ආ) යටදත් ප්රකාශ කළ හැකිය. 
 
 

 
සටහන - මුළු වයවසේථාපිත ආදායදමහි ඇතුළත් දසේවා නියුකි ආදායදමන් ඉහත කිසිදු අඩු කිරීමක සිදු 
කළ දනාහැකිය.  එ දසේ අඩු කළ හැකි උපරම ප්රමාණය දසේවා නියුකි ආදායම හැර ඇි දවනත් ආදායම් 
ප්රමාණයට සීමා දේ. 
 
 
 

 

 

 

බදු අය කළ හැකි ආදායම නිශ්ේචය කිරීම. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

තක්සේරු  කළ  හැකි  ආදායම  ගණනය  කිරීම  සඳහා  මුළු  අඩු  කිරීම්  (240  ්කාටුව)  මුළු  

වයවසේථාපිත ආදාය්මන් (200 ්කාටුව) අඩු කරන්න. 
 

මුළු  වයවසේථාපිත  ආදාය්මන්  අඩු  කළ  ්නාහැකි යම්  අතිරිකත අඩු කිරීමක ඉදිරියට ්ගන යා හැකි  

අතර  (8 උප්ේඛන්ේ 219A ්කාටුව) එම ්කාටස ඉන්පසුව එළ ් ෙන වර්ෂ්ේ යම් අඩු කළ  හැකි 

අලාභයකද සමග එම වර්ෂ්ේදී මුළු වයවසේථාපිත ආදාය්මන් 35% ක සීමාවකට යටේව අඩු කළ හැකිය.  
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බදු අය කළ හැකි ආදායම නිශ්ේචය කිරීම 
 

තකදසේරු වන ආදායදමන් පහත දීමනාවල එකතුව අඩු කළ පසු ඉිරය බදු අය කළ හැකි ආදායම දේ. 
 

(අ)  බදු නිදහසේ දීමනාව, රු.500,000  
සටහන - යම් වාසික පුේෙලදයකු දහෝ ශ්රී ලාංකාදේ වාසිකයකුද නැිද යන්න දනාසලකා ශ්රී ලාංකා පුරවැසියකු 
දමම දීමනාව අඩු කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබයි. 

 
(ආ) සුදුසුකම් ලබන ්ගවීම් සඳහා දීමනාව    

 
  

සටහන - 2006 අාංක 10 දරන දේශීය ආදායම් පනදත් 34 (2) (ද) වෙන්ිය ප්රකාර දසේවා නියුකත ආදායම් මත 
දීමනාව හැර තකදසේරු කළ හැකි ආදායදම් ඇතුළත් ඕනෑම දසේවා නියුකි ආදායමකින් ඉහත (ආ) දේදදේ 
සඳහන් අඩු කිරීමක සිදු කළ දනාහැකි බව කරුණාදවන් සලකන්න. (එවැනි අඩු කිරීමක ඉේලා සිටීම සඳහා 
දසේවා නියුකිත් ආදායම හැර ප්රමාණවත් දවනත් ආදායමක ිබිය යුතුය). 
 
එදසේම ශ්රී ලාංකාදේ පුරවැසියකු දනාවන්නාවූ සහ ශ්රී ලාංකාදේ වාසිකයකු දනාවන්නාවූ  යම් පුේෙලයකුට ශ්රී 
ලාංකාව තුළ උපචිත වන නිල පඩිනඩි වලින් රු.250,000 ක දනාඉකමවන දකාටස සුදුසුකම් ලබන 
දීමනාවකි. ( 34(2)( ත) වෙන්ිය ප්රකාර) 
 

 10.     සුදුසුකම් ලබන ්ගවීම් සඳහා දීමනාව (10 වැනි උප්ේඛනය)  
                         

(1).  සුදුසුකම්  ලබන ්ගවීම් වනු්ේ 
 

(A) මුදලින් දහෝ දවනත් ආකාරයකින් කරනු ලැබූ පරතයාෙ ; 
 

- රර්යට ; 

- පළාත් පාලන ආයතනයකට ; 
රර්ය විසින් පිහිටුවනු ලැබූ අරමුදලකට දහෝ පළාත් පාලන ආයතනයක දහෝ පළාත් සභාවක 
විසින් පිහිටුවනු ලැබූ අමාතයවරයා විසින් අනුමත කළ අරමුදලකට  

- දබෞේධ හා පාලි විශේව විදයාලයට දහෝ එම විශේව විදයාල පනත යටදත් දහෝ විශේව විදයාල පනත 
යටදත් පිහිටවූ යම් උසසේ අධයාපන ආයතනයකට; 

- දසවන අරමුදලට ;  

- “අපි දවනුදවන් අපි” අරමුදලට කරනු ලැබු පරතයාෙ 
- 2006 අාංක 34 දරන ශ්රී ලාංකා ර්ාික වකුෙඩු පදනම( සාංසේථාෙත කිරීදම්) පනත යටදත් 

පිහිටුවන ලද  ර්ාික වකුෙඩු අරමුදලට කරනු ලැබු පරතයාෙ 
                            -    දපර තකදසේරු වසරන් ඉදිරයට දෙන ආ එවැනි යම් සුදුසුකම් ලබන දෙවීමක යම්  

                                  අඩු දනාකරන ලද දශේර්යක 10 වන උප්ේඛණ්ේ 302 දකාටුදේ සහ/දහෝ                  

                                  තකදසේරු වර්ෂය තුළ සිදු කරනු ලැබූ එවැනි සියලුම සුදුසුකම් ලබන දෙවීම් 10 වන  

                                උප්ේඛන්ේ 304 දකාටුදවහිද ප්රකාශ කළ යුතුය. 
                         

(B) කිසියම් සුව කළ දනාහැකි දරෝෙයක ආවරණය කරන්නාවූ රකර්ණ ඔප්පුවක මත දෙවනු ලබන 
රකර්ණ වාරකය (10 වන උප්ේඛන්ේ 307 ්කාටුව) 

 

(C) අමාතයවරයා විසින් අනුමත කරන ලදුව, රර්දේ සාංවධෂන සැලැසේමක ඇතුලත් කිසියම්   වයාපෘියක 
සඳහා යම් තැනැත්දතකු විසින් තකදසේරු වර්ෂය තුළ දරන ලද වියදම් (10 වන උප්ේඛන්ේ 310 

්කාටුව) හා අඩු දනාකරන ලද ඉදිරයට දෙනඑන ලද යම් දශේර්යක (10 උප්ේඛන්ේ 308 

්කාටුව) 
 
(D) කිසියම් පුේෙලයකු විසින් දරෝගී හා දිළිඳු තැනැත්තන් සඳහා ආයතනික රැකවරණය සැලසීම 

දවනුදවන් සේථාපිත පුණයායතනයක වන අනුමත පුණයායතනයකට කරන ලද පරතයාෙ  (10 වන  

උප්ේඛන්ේ 314 වන ්කාටුව) 
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(E) වසර 03 කට දනාඅඩු කාලයක මුළුේදේ වාර මුදේ දෙවිය යුතු ජීවිත රකර්ණ ඔප්පුවක, නවදය 
රකර්ණ ඔප්පුවක මත දෙවිය ලද රකර්ණ වාරකය (ශ්රී ලාංකාව තුළදී දෙවන ලද  රකර්ණ වාරකය 

සඳහා පමණක ඉඩදදනු ලැදේ. (10 උප්ේඛන්ේ 316 ්කාටුව) 
                
(F) රුපියේ මිලියන 05 කට දනාඅඩු පිරවැයක දරා නිර්ේපාදනය කරන ලද යම් චිත්රපටයක සඳහා දරන ලද 

වියදම. චිත්රපටය නිර්ේපාදනය නිම වූ දිනදේ සිට දින 90 ක ඇතුළත එහි ප්රවධෂනාත්මක කටයුතු 
සම්බන්ධදයන් දරනු ලබන වියදම ද නිර්ේපාදන වියදමට ඇතුළත්ය.   2007/04/01 දිනදහෝ ඉන් පසු 
නමුත් 2008/03/31 දිනට දපර අවසන් නිර්ේපාදනයකරන ලද දපර වර්ෂදයන් ඉදිරයට දෙන එන ලද 

යම් අඩු කර ෙත දනාහැකි වූ දශේර්යක  (රු.මිලියන 25 ක උපරම සීමාවට යටත්ව) (10 වන 

උප්ේඛන්ේ 322 ්කාටුව)  
    
(F1) 2008.04.01 දින දහෝ එදිනට පසුව නිර්ේපාදනය අවසන් කරන ලද කලින් වර්ෂදයන් ඉදිරයට දෙන 

එන ලද යම් අඩුකර ෙත දනාහැකි වූ දශේර්යක (රු. මිලියන 35 ක උපරම සීමාවට යටත්ව) (10 වන 

උප්ේඛණ්ේ 326 ්කාටුව) හා වර්ෂය තුළ දරන ලද වියදම   (10වන උප්ේඛණ්ේ 328 ්කාටුව)   
 
(G) 23 වෙන්ිය යටදත් බදු නිදහසේ කාලසීමාව තුලදී අවධානම් ප්රාේධන සමාෙමක විසින් නිකුත් කරන 

ලද නව සාමානය දකාටසේ මිලදී ෙැනීදම්දී රු.500,000/- කට දනාඅඩු වන ආදයෝර්නයක කර ිදේ 
නම් එම මුදලින් 50% ක (10 වන උප්ේඛන්ේ 332 ්කාටුව) 

 
(H) 1997 දනාවැම්බෂ මස 06 වැනි දින දහෝ ඉන්පසුව සාංසේථාෙත කරන ලද සහ 

 

(අ). ශ්රී ලාංකාදේ යටිතල පහසුකම් සාංවධෂනදයහි නිරත වූද 
 
(ආ).  2000 මාතෂු 31 දින රුපියේ මිලියන 300 කට දනාඅඩු ප්රාේධනයක නිකුත් කර ිදබන්නා වු, 

සහ ප්රාේධන වත්කම් (දොඩනැගිලි, ඉඩම්, පිරයත හා යන්දත්රෝපකරණ යනාදිය)අත්කර ෙැනීම 
පිණිස රුපියේ මිලියන 500 කට දනාඅඩු මුදලක ආදයෝර්නය කර ඇත්තා වු ද,ආදයෝර්න 
මේඩල සමාෙමක අළුදතන් සාමානය දකාටසේ මිලදී ෙැනීම සඳහා 1997 දනාවැම්බෂ මස 05 
දින සහ 2000  අදේේ මස 01 දින අතර කාලය තුල යම් තැනැත්දතකු විසින් ආදයෝර්නය 
කරන ලද යම් මුදේ ප්රමාණයක අඩු දනාකළ දශේර්යක. (10 වන උප්ේඛන්ේ 336 වැනි 

්කාටුව). 
 

(I) 2008 අදේේ මස 01 දින දහෝ එදිනට පසුව සිනමාරූපීව චිත්රපටි ප්රදශෂනය ආරම්භ කර ඇත්තා වූද, 
1971 අාංක 47 දරන ර්ාික චිත්රපට  සාංසේථා පනත මගින් පිහිටුවන ලද ශ්රී ලාංකා ර්ාික චිත්රපට සාංසේථාව 
ඩිජිටේ තාකර්ණය, ඩිජිටේ ප්රදශෂන ක්රම හා දඩාේබි ශේද පේධිවලින් සමන්විත බවට සහික 
කරනු ලැබුවා වූ ද, සිනමා ශාලාවක ඉදි කිරීදම්දී හා එයට උපකරණ සැපයීදම්දී දරන ලද මිලියන 25 

කට දනාවැඩි වියදමක යම් අඩු කර ෙත දනාහැකි වූ දශේර්යක 10 වන උප්ේඛන්යහි 338 

දකාටුදවහි ඇතුළත් කර තකදසේරු වර්ෂය තුළ එවැනි ආකාරයක වියදමක 10 වන උප්ේඛන්යහි 

340 දකාටුදවහි ඇතුළත් කළ යුතුය. 
 
(J) 2008 අදේේ මස 01 වන දිනට දපර සිනමාරූපී චිත්රපටි ප්රදශෂනය කිරීම ආරම්භ කර ඇත්තාවූද, 2008 

අදේේ 01 දිනට දපර ඩිජිටේ තාකර්ණදේ, ඩිජිටේ ප්රදශෂන ක්රම සහ දඩාේබි ශේද පේධිවලින් 
සමන්විත දනාවූද සහ 1971 අාංක 47 දරන ශ්රී ලාංකා ර්ාික චිත්රපටි සාංසේථා පනත මගින් පිහිට වු 
ර්ාික චිත්රපට සාංසේථාව විසින් 2008 අදේේ 01 දිනට පසු ඉහත සඳහන් තාකර්ණික පේධිවලින් 
සමන්විත බව සහික කරනු ලැබූ සිනමා ශාලාවක තත්වදයන් වැඩි දියුණු කිරීදම්දී දරන ලද රු. 
මිලියන 10 කට දනාවැඩි වියදමක යම් අඩු කර ෙත දනාහැකි වූ දශේර්යක 10 උප්ේඛණ්යහි 344 

දකාටුදවහි ඇතුළත් කර තකදසේරු වසර තුළ දරණ ලද එවැනි වියදම් 10 වන උප්ේඛන්ේ 346 
දකාටුදේ ඇතුළත් කළ යුතුය. 

 
(K) නාෙරක සාංවධෂන අධිකාරය දහෝ ර්ාික නිවාස අධිකාරය විසින් අනුමත කළ නිවාස දයෝර්නා 

ක්රමයක යටදත් අඩු ආදායම්ලාභීන් සඳහා එක නිවාසයක බිම් ප්රමාණය ව.අ.500 දනාඉකමවන, 
2013.04.01 දිනට දපර එම නිවාස විකිණීම සිදු කරයි නම් එවැනි දයෝර්නා ක්රමයක  දවනුදවන් 

දරණ ලද වියදමක යම් අඩු කර ෙත දනාහැකි වූ දශේර්යක 10 වන උප්ේඛනයහි 350 දකාටුදවහි  
ඇතුළත් කළ යුතුය. 
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(L) ණය මුදලකින් හැර නිවසක ඉදිකිරීම දහෝ මිලදී ෙැනීම සඳහා 2011අදේේ 01 දිනට                       
දපර දරණ ලද ඕනෑම වියදමක . දකදසේ දවතත්, ඉදිකිරීම අවසන් කල වර්ෂය ඇතුලුව සුදුසුකම් 
ලැබීදම් දීමනාවට හිමිකම් කියනු ලබන තකදසේරු වර්ෂ සාංඛයාව 10 කට වඩා වැඩි නම්, මෙෙ මේදය 

යටමේ තව දුරටේ ඉල්ලුම් කිරීෙට ඔබට හිමිකමක දනාමැත. (10 වන උප්ේඛන්ේ 356 ්කාටුව) 
 
(M) ආථෂික වශදයන් පසුබෑමකට ලකව ඇතැයි දකාමසාරසේ ර්නරාේවරයා විසින් හඳුනාෙනු ලැබූ සහ 

ෙැසට් පත්රදේ පළ කරන ලද යම් ෙම්මානයක පවත්වාදෙන යනු ලබන යම් ප්රර්ා සාංවධෂන 
වයාපෘියක දී යම් තැනැත්දතකු විසින් දරණ ලද වියදමක (10 වන උප්ේඛන්ේ 360 ්කාටුව) 

 

         
(N) 16(ඇ) වෙන්ිය යටදත් ( නව වයවසායක දලස)  නිදහසේ යම් වයවසායක පුළුේ කිරීදමහි ලා 2011 

අදේේ 01 දින දහෝ එදිනට පසුව ආරම්භ වන කාල පරච්දේදයක තුළ දී එදහත් 2014  අදේේ 01 
දිනට දපර  සේථාවර වත්කම්හි  කරන ලද ආදයෝර්නයක (රුපියේ මිලියන 50 කට දනාඅඩු) ; 
දකදසේ දවතත්, එකී ආදයෝර්නය  (2015.03.31 දිනට දපර දේශීය ආදායම් පනදත් (34)(2)(ණ)             
වෙන්ිදේ අතුරු විධිවිධානය සපුරාලීමට යටත්ව අධි තාකර්ණික පිරයත, යන්දත්රෝපකරණ යන්හි එම 
ආදයෝර්නය කරනු ලබන අවසේථාවක දී එම දකාන්දේසි වලට යටත්ව  සුදුසුකම් දෙවීම් අඩු කල 
හැකිය. (10 වන උප්ේඛන්ේ 364 ්කාටුව) 
 

(O) (16ඈ)වෙන්ිදේ නිශේචිතව දකවා ඇි අදාළ ප්රමාණයන්ට දනාඅඩු ආදයෝර්නයක වශදයන්      
දරදිපිළි, ඖර්ධ, කිරපිටි දහෝ සිදමන්ි නිර්ේපාදනදේ දයදී සිටින ඕනෑම වයාපාරයක සිදු  කරන ලද 
ආදයෝර්නයන්, එකී වයාපාරය, එහි වයාපාරක කටයුතු 2012 අදේේ 01 දින දහෝ ඉන් පසු ආරම්භ කර 
ඇත්නම්, එම වෙන්ිය යටදත් නිදහසේ කිරීම් සඳහා සුදුසුකම් ලබනු ඇත. (10 වන උප්ේඛන්ේ 

368 දකාටුව) 
 

(P) 2003.01.01 වන දින දහෝ එදිනට පසුව ආරම්භ වන යම් තකදසේරු වර්ෂයක සඳහා 4(1) (ඇ) 
වෙන්ිදේ සඳහන් ලාභ හැර, රු.500,000 ක දහෝ රු. 250,000 කට වඩා දසේවා නියුකත ආදායදම් 
අිරකත අඩුම අෙය දකවා යම් පුේෙලයකුදේ (වාසික සහ පුරවැසි) දසේවා නියුකත ආදායදමන් 
ලබන දීමනාව.  නිවෂාසික දහෝ පුරවැසියකු දනාවන අවසේථාවකදී රු.250,000 දනාඉකමවන එම 
නිල පඩිනඩි වල දකාටස ( 10 වන උප්ේඛන්ේ 370 ්කාටුව). 
 

(Q) 2014.04.01 වන දින දහෝ එදිනට පසුව යම් වෘත්ිකයකු ((40ඇ) වෙන්ිය යටදත් සුදුසුකම්   
ලබන ) නිවසක ඉදිකිරීමට, මිලදී ෙැනීමට දහෝ මහේ නිවාස සාංකීණෂයක නිවාස ඒකකයක මිලදී 
ෙැනීමට බලපත්රලාභී බැාංකුවකින් / මූලය සමාෙමකින් ලබා ෙත් ණය මුදලක මුේ මුදල ආපසු 
දෙවීදම් වියදම( 10 වන උප්ේඛන්ේ 380 ්කාටුව). 

 
 

 සැලකිලිමේ වන්න: 
 සුදුසුකම් ලබන දෙවීමක දලස වන ඕනෑම ඉේලීමක සම්බන්ධදයන් දේඛනෙත සාකෂි අමුණා එවිය    
                     යුතු බව සලකන්න.                          
 
 
(2) දෙවු දහෝ දෙවූ දලස සැලදකන සුදුසුකම් ලබන දෙවීම් සම්බන්ධදයන් අඩු කිරීදම් සීමාවන් දමදසේය. 

 
(i)  (1) උපදේදදේ (A), (B) හා (K) අයිතමයන්හි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන දෙවීම් සම්බන්ධදයන් 

දෙවනු ලැබූ දහෝ දෙවන ලදැයි සැලදකන සම්ූණෂ මුදල අඩු කිරීමට ඉඩදදනු ලැදේ. 
 

(ii) (1) උපදේදදේ (C) අයිතමයන්හි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන දෙවීම් අඩු කිරීමට ඉඩදදනු ලබන්දන් 
රුපියේ 25,000/- ක මුදලකට පමණි. 

 

(iii) (D), (E) යන අයිතමයන්හි සුදුසුකම් ලබන දෙවීම් සම්බන්ධදයන් වන මුඵ අඩුකිරීම 
තකදසේරුවන ආදායදමන් 1/3 ක දහෝ රු. 75,000/- යන දදදකන් අඩු ෙණනට දහෝ සතය 
සුදුසුකම් ලබන දෙවීමට සීමාදේ.  
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(iv) (1) උපදේදදේ (F) හා (F1) යන අයිතමයන්හි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන දෙවීම් සම්බන්ධදයන් අඩු 
කිරීම.  (එනම් එක චිත්රපටයක වියදම)  

 

 (F) 2007.04.01 දිනට පසුව නමුත් 2008.04.01 දිනට දපර  - එක චිත්රපටයක සඳහා රු.මිලියන 25 

 (F1) 2008.04.01 දිනට පසුව                                             - එක චිත්රපටයක සඳහා රු.මිලියන 35 
 

(v) (G) යන අයිතමයන්හි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන දෙවීම සම්බන්ධදයන් අඩු කිරීම තකදසේරු වන 
ආදායදමන් 1/3 කට දහෝ සතය සුදුසුකම් ලබන දෙවීම යන දදදකන් අඩු අෙයට සීමා දේ. 

 

(vi) (1) උපදේදදේ  (H) යන අයිතමයන්හි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන දෙවීම සම්බන්ධදයන් අඩු කිරීම 
තකදසේරුවන ආදායදමන් 1/3 කට දහෝ 2012/04/01 දිනට හිලේ දනාකළ දශේර්ය යන දදදකන් 
අඩු අෙයට සීමා දේ. 

 

(vii)  (I) යන අයිතමයන්හි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන දෙවීම සම්බන්ධදයන් අඩු කිරීම, රු. මිලියන 25ක 
දහෝ සතය සුදුසුකම් ලබන දෙවීම් යන දදදකන් අඩු අෙයට සීමා දේ. 

 
(viii) (1) උපදේදදේ (J) යන අයිතමයන්හි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන දෙවීම් සම්බන්ධදයන් අඩු කිරීම 

රුපියේ මිලියන 10 ක දහෝ දෙවූ සුදුසුකම් ලබන දෙවීම යන දදදකන් අඩු අෙයට සීමා දේ. 

(ix) (L) යන අයිතමයන්හි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන දෙවීම සම්බන්ධදයන් අඩු කිරීම රු. 100,000 ක 
/තකදසේරුවන ආදායදමන් 1/3 කට දහෝ 2011/03/31 දිනට හිලේ දනාකළ දශේර්ය යන 
අෙයන්දෙන් අඩු අෙයට සීමා දේ. 

 
(x) (1) උපදේදදේ (M) යන අයිතමයන්හි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන දෙවීම් සම්බන්ධදයන් අඩු කිරීම 

රුපියේ මිලියන 1 ට දහෝ  සුදුසුකම් ලබන දෙවීම වල සතය ප්රමාණය යන දදදකන් අඩු අෙයට 
සීමා දේ. 

 

(xi) (N), (O) යන අයිතමයන්හි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන දෙවීම සම්බන්ධදයන් අඩු කිරීම සුදුසුකම් 
ලබන දෙවීදමන් 25% කට සීමා දේ.  ආදයෝර්නය සිදු කර ඇත්දත් එක තකදසේරු වර්ෂයකට 
වඩා වැඩි කාලසීමාවකදී නම් 25% ක අෙය 2012/04/01 දිදනන් පසුව සිදු කළ මුළු ආදයෝර්නයට 
සීමා දේ. 

(xii) 1 වන උපදේදදේ (P) යන අයිතමයන්හි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන දීමනාව රු. 500,000 ඉකමවන 
දසේවා නියුකි ආදායම දහෝ රු. 250,000 යන අෙයයන් දදදකන් අඩු අෙයට සීමා දේ. 

 

(xiii) 1 වන උපදේදදේ (Q) යන අයිතමයන්හි සඳහන් සුදුසුකම් ලබන දීමනාව රු. 600,000  දහෝ සතය 
සුදුසුකම් ලබන දෙවීම් යන දදදකන් අඩු අෙයට සීමා දේ. 

 
(3) සුදුසුකම් ලබන දෙවීම්වල අඩු දනාකළ දශේර්යන් ඉදිරයට දෙන යාම : 

 

- ඉහත (1) උපදේදදේ (A), (C), (F) , (F1), (H), (I), (J), (K) හා (Q)යන අයිතමයන්හි සඳහන් 
සුදුසුකම් ලබන දෙවීම්වල අඩු දනාකළ යම් දශේර්යන් දේ නම් මුළු මුදලම අඩු කරනු ලබනදතක කාල 
නියමයකින් දතාරව ඉදිරයට දෙන යා හැකිය. 

 
 

-  (N), (O) යන අයිතමයන්හි (75%) ක අඩු කරනු දනාලැබූ දශේර්ය සමාන ප්රමාණයන්දෙන් ඉදිරයට 
දෙන යා හැකදක වසර 3 ක සඳහා පමණි. 

 

    - ඉහත (L) හි දකවා ඇි හිලේ දනාකළ ප්රමාණය, සුදුසුකම් ලබන දෙවීම සිදු කළ තකදසේරු   වසදෂ 
සිට වසර 9 කට දනාවැඩි කාල පරච්දේදයක සඳහා ඉදිරයට දෙන යා හැකිය. 

 
    - අනිකුත් කිසිදු අයිතමයක ඉදිරයට දෙය යා දනාහැක. 
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3 වැනි ්කාටස 

 
 
      
 
 
 

්ගවිය යුතු ආදායම් බද්ද ගණනය කිරීම 

 
 

10. බදු බැර ලබාදීම (11 වැනි උප්ේඛනය). 

 

 (1) ද්විේව බදු ගිවිසුම යට්ේ බදු සහන  (11 වැනි උපදේඛනදේ 542 වැනි දකාටුව)  
 

යම් ේවිත්ව බදු සහනයක ඔබට හිමිවන්දන් නම් ලැබිය යුතු සහනය ෙණනය කිරීම සඳහා  
දකාමසාරසේ/ නිදයෝර්ය දකාමසාරසේ ( දේකම් අාංශය,ර්ාතයන්තර අාංශය) විමසන්න. (අඩුකිරීම් එවැනි 
ආදායමක මත අය දකදරන ශ්රී ලාංකා බේදට වඩා වැඩි දනාවිය යුතුයි.)  

 

(2) 8% බැගින් ්ගවන ලද හවුේ වයාපාර බද්්ද් ්කාටස  (11 වැනි උපදේඛනදේ 543 වැනි දකාටුව) 
 

 ඔබ හවුේ වයාපාරයක හවුේකරුදවකු වන්දන් නම් හවුේ වයාපාරදයන් දෙවූ 8% ක හවුේ වයාපාර 
බේදදන් ඔබට අයත් දකාටස,(Y) දමහි ඇතුළත් කරන්න.  දමම දකාටස හවුේ වයාපාරදයන් 
ලැදබන වැටුප සහ අනිකුත් පාරශ්රමික සහ හවුේ වයාපාරදයන් ලැදබන අනිකුත් ආදායම් ද ඇතුළත් 
ලාභ දකාටස මත බේදට (X)  පමණක හිලේ කළහැකි ය. ෙණනය කිරීම පහත පරදි සිදු කල හැකිය. 

 
          පියවර 1- “X” සඳහා අෙය ෙණනය කරන්න. 
 
            
 
                   

          පියවර 2-  හවුේකරුට අදාළ හවුේ වයාපාර බේදේ දකාටස නිශේචය කිරීම “Y”          
           හවුේ වයාපාර බදු බැර වනුදේ  “X” දහෝ   “Y”  හි අවම අෙය දේ. 
 
 හවුේ වයාපාර බදු දලද දෙවූ යම් බදු මුදලක ඉදිරයට දෙනයාමට දහෝ ආපසු දෙවීම් දලස ඉේලා 

සිටීමට කිසිදු හිමිකමක දනාමැත. 
 
 
(3) ්ගවන ලද ආථෂික ්සේවා ගාසේතු සඳහා බදු බැර  (11 වැනි උපදේඛනදේ 560 වැනි දකාටුව) 
 

 දමම තකදසේරු වර්ෂදේ යම් කාතෂුවක සඳහා ඔබදේ වයාපාරය දවනුදවන් දෙවන ලද ආථෂික 
දසේවා ොසේතුව හා දපර වර්ෂ වලින් ඉදිරයට දෙන ආ ආථෂික දසේවා ොසේතු දශේර්යක දේ නම්  (ඔබ 
හවුේකරුදවක වන හවුේ වයාපාරයක විසින් දබදා දවන් කළ යම් ආථෂික දසේවා ොසේතු දකාටසක ද 
ඇතුඵව) ඔබ විසින් දමම තකදසේරු වර්ෂය සඳහා දෙවිය යුතු ආදායම් බේදට හිලේ කළහැකි ය.  
(උපදේඛනදේ 556 දකාටුව) 

  
 උපදේඛනදේ 559 දකාටුව :  
 දෙවිය යුතු දළ බේදදන් (එනම් වාතෂාදේ 530 දකාටුදේ මුදල) 11 වැනි උපදේඛණදේ 542, 543 

දකාටුවල මුදේ ප්රමාණයන් අඩුකිරදමන් පසුව 556 දකාටුදේ සඳහන් ප්රමාණය ඔබ විසින් දෙවිය යුතු 
ආදායම් බදු ප්රමාණයට වඩා වැඩි නම් එම සාංඛයා දදදකහි දවනස එනම් 556 දකාටුදේ සාංඛයාව හා 
542, 543 යන දකාටුවල සඳහන් දෙවූ බදු මුදේ ප්රමාණයන් අඩුකිරීදමන් පසු ඉිර මුදල 559 
දකාටුදේ සඳහන් කරන්න.  එය බදු බැර සඳහා තකදසේරු වර්ෂයට  ඉදිරයට දෙනයන ප්රමාණයයි. 

 

 560 දකාටුව: 
 දෙවිය යුතු දළ ආදායම් බේදදන්  542, 543 යන දකාටුවල අෙයන් අඩු කිරීදමන් පසුව ලැදබන අෙය 

දහෝ 556 දකාටුදේ අෙය යන අෙයන් දෙන් වඩාත් අඩු අෙය සඳහන් කරන්න. 
 

හවුේ වයාපාරදයන් ලැදබන ලාභ දකාටස    x දෙවිය යුතු මුළු බේද 
            මුළු වයවසේථාපිත ආදායම                     
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 2016/2017 තකදසේරු වර්ෂයට දපර යම් තකදසේරු වර්ෂයක තුලදී දෙවන ලද ආථෂික දසේවා 
ොසේතුදේ යම් අඩුදනාකළ දශේර්යක ඉදිරයට දෙන යා හැකි වන්දන් ඊළඟ තකදසේරු වර්ෂ 4 දකවා 
පමණකි. එදසේම 2016/2017 තකදසේරු වර්ෂය හා ඉන් පසු එළදඹන තකදසේරු වර්ෂ තුළදී  දෙවන 
ලද ආථෂික දසේවා ොසේතුදේ යම් අඩුදනාකළ දශේර්යක ඉදිරයට දෙන යා හැකි වන්දන් ඊළඟ 
තකදසේරු වර්ෂ 2 දකවා පමණකි. එබැවින් අඩුකිරීම සඳහා දෙවූ ආථෂික දසේවා ොසේතුව බදු බැර 
දලස ඉේලා සිටින විට 11 වන උපදේඛණදේ 560 දකාටුව කලින් වර්ෂදේ සිට ඉදිරයට දෙන ආ 
දශේර්ය පළමුව අඩු කරන්න. 

 
(4)       උපයන විට ්ගවී්ම් බදු බැර  

 

උපයන විට දෙවීදම් බදු බැර සඳහා හිමිකම් ඇත්දත් දසේවා නියුකි ආදායම් සමෙ දවනත් ආදායම් 
ප්රභවයන් ිදබන පුේෙලයන්ට පමණි.   
උපයනවිට දෙවීම් ක්රමය යටදත් අඩුකරන ලද බදු (11 වන උපදේඛණදේ 562 වන දකාටුව) 
කරුණාකාර උ.වි.දෙ.  T-10 සහික අමුණන්න.   
 

 
 (5)  117 හා 117 අ වෙන්ිය යටදත් එක එක  දසේවාදයෝර්කයා/ දසේවාදයෝර්කයන් විසින් දෙවන ලද 

පාරශ්රමික මත අඩු කරන ලද යම් බදු මුදලක දවන දවන්ව  11 වන උපදේඛනදයහි 563A ,563B 
,563C යටදත් දකවන්න. කරුණාකාර උ.වි.දෙ. T-10/D සහික අමුණන්න.   
 
 

 (6)   සේව තකදසේරු බදු වාරක කලින් දෙවීම දවනුදවන් වට්ටම් (11 උපදේඛනදේ 581දකාටුව) 
නියමිත දිනට එක මසකට දපර ඔබ යම් නත්රමාසික වාරකයක දෙවීම් කර ඇත්නම් එම කාතෂ ු        
සඳහා  සේව තකදසේරු බදු දෙවීම් මත (පවත්නා වර්ෂදේ බදු බැඳියාව මත පදනම්ව) 10%  වට්ටම් 
ලබාෙැනීම සඳහා ඔබට හිමිකම් ඇත. 

 

 

 

නිදශ්ෂනය -  1 

 

2016/2017 තකදසේරු වර්ෂය සඳහා ඔදේ ආදායම් බදු බැඳියාව රු.100,000/- වුදේ යයිද 2017/2018 තකදසේරු වර්ෂය 
සඳහා එය රු.150,000/- ක වූදේ යයිද, පහත දැකදවන ආකාරයට ඔබ සේව තකදසේරු බදු නියමිත දිනයන්ට කලින් 
දෙවා ඇතැයිද උපකේපනය කරන්න. 

           
 

රු. 
 2017/2018  තකදසේරු වර්ෂය සඳහා බදු බැඳියාව 

 
150,000  

 අඩු කලා:- 
   සේව තකදසේරු දෙවීම් මත බදු බැර (11 උපදේඛනදේ 570 සිට 573 දකවා දකාටු) 
   1 වැනි වාරකය - 2017 ජූලි 15 දිනට පසු  දෙවීම් සඳහා වට්ටම් දදනු දනාලැදේ. 

100,000/4 න්  
 

25,000  

 2 වැනි වාරකය -  2017 ඔකදතෝබෂ 15 දින දහෝ ඉන් දපර 100,000/4 න්10% ක අඩුකර 
 

22,500  

 3 වැනි වාරකය -  2018 ර්නවාර 15 දින දහෝ ඉන් දපර 100,000/4 න්10% ක අඩු කර       22,500  

 4 වැනි වාරකය -  2018 අප්රිදයේ  15 දින දහෝ ඉන් දපර 100,000/4 න් 10% ක අඩු කර 

 
22,500  

 මුළු නත්රමාසික සේව තකදසේරු වාරක දෙවීම්වල එකතුව 

 
92,500  

 මුළු වට්ටම් (11 උපදේඛනදේ 581 දකාටුව) 
 

7,500  * 

  
100,000  

 
    අවසාන දෙවීම් වශදයන් 2018 සැප්තැම්බෂ 30 දින දහෝ ඉන් දපර     
දෙවිය යුතු ඉිර බේද (11 උපදේඛනදේ 574 දකාටුව)   

 

50,000  

 
    *වට්ටම වත්මන් වර්ෂදේ බදු බැඳියාදවන් 10% කට සීමා දේ.(එනම් රු.150,000/- x 10%) = රු.15000/-  
දහෝ රු.7,500/-. 
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නිදශ්ෂනය - 2 
 

2016/2017 තකදසේරු වර්ෂය සඳහා ඔදේ ආදායම් බදු බැඳියාව රු.100,000 ක වූදේ යයිද, 2017/2018 තකදසේරු වර්ෂය 
සඳහා එය රු.80,000/- ක වූදේ යයිද, පහත දැකදවන ආකාරයට සේව තකදසේරු බදු ඔබ නියමිත දිනට කලින් දෙවා 
ඇතැයිද උපකේපනය කරන්න. 
        රු. 

  2017/2018 තකදසේරු වර්ෂය සඳහා බදු බැඳියාව   80,000  
  අඩු කලා:- සේව තකදසේරු දෙවීම් මත බදු බැර (11 උපදේඛනදේ 570 සිට 573 දකවා දකාටු) 

1 වැනි වාරකය - 2017 ජුලි 15 දින දහෝ ඉන් දපර 100,000/4 න් 10% ක අඩු කර 22,500  
  

2 වැනි වාරකය - 2017  ඔක.15 දින දහෝ ඉන් දපර 100,000/4 න් 10%  ක අඩු කර 22,500  
  

3 වැනි වාරකය - 2018  ර්න.15 දින දහෝ ඉන් දපර 100,000/4 න් 10% ක අඩු කර 22,500  
  

4 වැනි වාරකය - 2018 අදේ.15 දින දහෝ ඉන් දපර 100,000/4 න් 10% ක අඩු කර 22,500  
  

මුළු නත්රමාසිකව සේව තකදසේරු වාරක දෙවීම්වල එකතුව 
 

90,000  
 

මුළු වට්ටම් (11 උපදේඛනදේ 581 දකාටුව) 
 

8,000  * 

   
(98,000) 

 
තකදසේරු වර්ෂය සඳහා ඔබට ලැබිය යුතු ආපසු දෙවීම 

 
(18,000) 

 
* වට්ටම් පවත්නා වර්ෂදේ බදු බැඳියාදවන් 10% කට සීමා දේ. (එනම් 80,000 x10%) 1 වැනි, 2 වැනි, 3 වැනි සහ 4 

වැනි නත්රමාසික සේවතකදසේරු බදු දෙවීම්වල දෙවීම් දිනය පිළිදවලින් 570.1,571.1,572.1 සහ 573.1 දකාටුවල 

සඳහන් කරන්න. 

 
                     
  

 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

උප්ේඛන 11 හි 585 වැනි ්කාටුව තුලවූ සම්ූණෂ එකතුව වාතෂා්ව් 540 වැනි ්කාටු්ව්  

සඳහන් කරන්න. 
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12. ්ගවිය යුතු ආදායම් බද්ද ගණනය කිරීම  (12 වැනි උප්ේඛනය). 

 
ප්රථමදයන් දෙවිය යුතු දළ ආදායම් බේද ෙණනය කර එයින් ඔබට අදාල බදු බැර අඩු කර 2017/2018 තකදසේරු 
වර්ෂය සඳහා ඔබ විසින් දෙවිය යුතු බේද දහෝ ඔබට ලැබිය යුතු ආපසු දෙවීම ෙණනය කරන්න. 
 
දළ ආදායම් බද්ද ගණනය කිරීම 
බදු අය වන ආදායම මත දළ බේද ෙණනය කිරීම සඳහා පහත දැකදවන බදු අනුප්රමාණයන් දයාදා ෙන්න. 

 

(1). ඇතැම් ්සේවා නියුකති ආදායම් සඳහා අදාළ වන වි්ශ්ේර් අනුප්රමාණයන් 
 

       (අ) පහත (ආ) දකාටදසහි සඳහන් දසේවා නියුකි ආදායම් හැර අදනකුත්  දසේවා නියුකි ආදායම් 16% ක  
උපරමයට යටත්ව  බේදට යටත් දකදෂ. 

 
      (ආ)  එකවර දෙවීම්වලට අදාල අනුප්රමාණයන් ( දසේවා නියුකිදයන් ලැදබන දසේවාන්ත ප්රිලාභ) : 
 

ඒකාකාර ක්රමයක මත එක වතාවක පමණක කරන දසේවා නියුකි දෙවීම්හි මුළු එකතුව සඳහා පහත 
දැකදවන එකවර දෙවීම්වලට අදාල අනුප්රමාණයන් අදාළ දේ. (දකදසේ දවතත්, රු. 1,800,000/- ක දහෝ 
පසුගිය තුන් වසර සඳහා මාසික වැටුප් සාමානය සහ දසේවය කරන ලද ූණෂ වර්ෂ ෙණන යන දදදකහි 
ගුණිතය යන්දනහි වැඩි අෙය ඉකමවා දෙවනු ලබන යම් විශ්රාම පාරදතෝෂික ප්රමාණයක හැර එය ඉකමවන 
අිරකත විශ්රාම පාරදතෝෂික සාමානය අනුක්රමික අනු ප්රමාණ අනුව බේදට යටත් දකදෂ.) 
 
දසේවා කාලය දහෝ දායක මුදේ දෙවූ කාල පරච්දේදය 
අවුරුදු 20 ක දහෝ ඊට වැඩි නම් පළමු රු.5,000,000 - බදු දනාමැත.                

                         

දසේවා කාලය දහෝ දායක මුදේ දෙවූ කාලය  

අවුරුදු 20 ට අඩු නම් පළමු රු.2,000,000 - බදු දනාමැත.                

                         

ඊළඟ රු 1,000,000 සඳහා    - 5% 

ඉිරය සඳහා      -        10% 

 

දසේවා නියුකිය අවසන් වීම මත යම් වන්දියක ඒකාකාරී දනාවන ක්රමයකට ලබන්දන් නම් එම මුදල 
සම්බන්ධදයන් 16% ක උපරමයට යටත්ව සාමානය අනුප්රමාණයන් මත බේද ෙණනය කළ යුතුය. 
 
 

 

 

 

 

 (2) ්වනේ වි්ශ්ේෂිත බදු අනුප්රමාණ : 
 

 (අ) (i) බදු අය වන ආදායමට ඇතුලත් සාංචාරක වයාපාරය ප්රවධෂනය, සමහර ඉදි කිරීම් කටයුතු, සමහර 
කෘෂිකාමෂික කටයුතු සත්ව ආහාර නිර්ේපාදන ආදිදයන් ලබන ලාභ (බේදදන් නිදහසේ දනාදේ නම්), 

සහ සුදුසුකම් ලබන අපනයන ලාභ, 12% දනාඉකමවන අනුප්රමාණදයන් බේදට යටත් දේ. 
 

(ii) බදු අයකළ හැකි ආදායදම් දකාටසක වන ශ්රී ලාංකාදවන් පිටතදී ලබන ලාභාාංශ, 10% 
අනුප්රමාණදයන් බේදට යටත් දේ.  ( 10 වන වෙන්ිය යටදත් බදු නිදහසේ දනාවන්දන් නම් ) 
 

(ආ) දලාතරැයි, ඔට්ටු දහෝ සූදූ වයාපාර මගින් ඇි වන ලාභ - බදු අනු ප්රමාණය 40% කි. 
 
  
(ඇ) වාර්ෂික පිරවැටුම රු.මිලියන 750  දනාඉකමවන යම් නිර්ේපාදන දහෝ දසේවා වයවසායකින් ලබන ලාභ 

සහ ආදායම් (මිලදී ෙැනීදම් හා විකිණීදම්  හැර) උපරම බදු අනුප්රමාණය 12% දනාඉකමවන  
අනුප්රමාණයකට බේදට යටත් දේ. 

 

්සේවා නියුකති්යන් එක වරක පමණක කරන ්ගවීම් මත බද්ද වාතෂා්ව් 500 වැනි ්කාටු්ව් 

සටහන් කරන්න. 
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(ඈ) දේශීය අදායම් පනදත්  59 එෆේ වෙන්ිය යටදත් වෘත්තීය දසේවා සැපයීදමන් යම් තැනැත්දතකුට 
ලැදබන ලාභ සහ ආදායම් පහත  පරදි 16% උපරමයකට  යටත්ව බේදට යටත් දේ. 

                   
                         රු.මිලියන 25 ක දකවා 12% දනාඉකමවන අනුප්රමාණය යටදත් 
                         රු.මිලියන 35 ක දකවා 14% දනාඉකමවන අනුප්රමාණය යටදත් 

                          ඉිරය                        16% දනාඉකමවන අනුප්රමාණය යටදත් 

 

                    වෘත්තීය ආදායම මත බදු ආෙණනය කිරීදම්දී කරුණාකර  II වන නිදසුන බලන්න. 
 

 
සටහන-     එකම පුේෙලයකු සඳහා විවිධ අනුප්රමාණයන් අදාල වන අවසේථාවකදී වාතෂාදේ 520 වැනි දකාටුදවහි 

බදු අයවන ආදායදමහි ඉිරය මත බේද යන්න ඇතුලත් කිරීම සඳහා දවනම උපදේඛණයක 
අමුණන්න.(උපදේඛණ 12 හි “ඇ” සඳහා 

 
 
 

(3) සාමානය බදු අනුප්රමාණයන් 
ඔබදේ බදු අය වන ආදායම ඇතුලත් වන බදු අය වන ආදායම් පරාසය දතෝරා දෙන ඒ අනුව නියමිත පරදි බේද 
ෙණනය කරන්න.  
    
 

බදු අයවන ආදායම් පරාසය බදු අයවන ආදායම් 
පරාසදයහි පහළ 

සාංඛයාවට සමාන බදු 
අයවන ආදායම් මත බේද 

පරාසදයහි පහළ 
සාංඛයාව ඉකමවා 

බදු අයවන ආදායම් 
දකාටස මත බදු අනුප්රමාණය 

               0 –   500,000 - 4% 

   500,000 – 1,000,000   20,000 8% 

1,000,000 – 1,500,000   60,000 12% 

1,500,000 – 2,000,000 120,000 16% 

2,000,000 – 3,000,000 200,000 20% 

3,000,000  දහෝ ඊට වැඩි 400,000 24% 
 

නිදශෂනය : 
බදු අයවන ආදායම රු.250,000/- වන්දන් නම් එය ඇත්දත් පළමුවන පරාසදේ බැවින් දෙවිය යුතු බේද  
 

(i) රු. 250,000 x 4%  =  රු.10,000/- කි. 
 
(ii) දමම බදු අයවන ආදායම රු 1,110,000/- යැයි උපකේපනය කරමු.  ඒ අනුව බේද පහත පරදි ෙණනය කළ 

හැක.        රු. 
 රු.1,000,000 දකවා බේද     60,000  

           අිරකත රු.110,000 ට 12% බැගින්   13,200 
 එකතුව      73,200 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 21 

නිදශ්ෂනය - I    
 
රර්දේ විශ්රාමිකදයකු වන අවුරුදු 60 ක වයසැි දපදෂරා මහතා දවදළඳ සමාෙමක දසේවදේ දයදී සිටී. 2017/2018 
තකදසේරු වර්ෂය සඳහා දපදෂරා මහතා ලැබු ආදායම් දමදසේය. 
 
ප්රකාශිත ආදායම් 

 
         රු.  

රර්දේ විශ්රාම වැටුප 
 

     600,000  

පරවථෂිත විශ්රාම වැටුප 
 

      350,000  

දවදළඳ සමාෙදමන් ලද වැටුප( T 10 අනුව )  
 

   1,800,000  

ප්රවාහන දීමනාව (මාසිකව 70,000 x 12) 
 

840,000 

ප්රසාද දීමනා 
 

600,000 
සේථාවර තැන්පතු දපාලිය (ශ්රී ලාංකා මහ බැාංකුදේ අනුමැිය ලද මූලය 
සමාෙමක මගින්) 

 
250,000            

වයස 18ට අඩු පුතාදේ දපාලී ආදායම (රඳවා ෙැනීදම් බදු අඩු කර නැත) 
 

          250,000  

වරපනම් හා අලුත්වැඩියා දීමනා අඩු කිරීදමන් පසු ශුේධ කුලී ආදායම 
 

       250,000  

කෘෂිකාමෂික ආදායම ( දත් වොදවන් ලද ආදායම, වෙන්ි 16 අනුව 
අවුරුදු 5 ක බදු නිදහස ලැබූ වෙන්ි 48(අ) අනුව සහන අනුපාත හිමි) 

 
      500,000  

ශුේධ ලාභාාංශ ලැබීම් ( රඳවා ෙැනීදම් බදු අඩු කර ඇත ) 
 

          8,000  

    
්ගවීම්    

  ර්ාික වකුෙඩු අරමුදලට කළ පරතයාෙ                                                                                          100,000               

HDFC බැාංකුදවන් ලබා ෙත් නිවාස ණය සඳහා දපාළිය  
 

 40,000  

අනුමත පුණයායතනයට පරතයාෙ  
  (දරෝගී හා දිළිඳු තැනැත්තන් සඳහා ආයතනික රැකවරණ ) 
 

150,000 

අනුමත අථෂ සාධක අරමුදලට දායක මුදේ                                                                                     140,000 

උ.වි.දෙ. බදු  
 

         183,312 

සේව- තකදසේරු දෙවීම්         50,000 
 

2017/2018 තකදසේරු වර්ෂය සඳහා දපදෂරා මහතා විසින් දෙවිය යුතු බදු බැදියාව  පහත පරදි ෙණනය 
කළ හැකිය. 

   
  දසේවා නියුකි ආදායම:                                                                                                                 රු.                                                                              
රර්දේ විශ්රාම වැටුප                                                                                             ආදායම් බේදදන් නිදහසේ                                                                                                                     
පරවථෂිත විශ්රාම වැටුප                                                                                        ආදායම් බේදදන් නිදහසේ                                  
 
දවදළඳ සමාෙදමන් ලද වැටුප                                                                 1,800,000 
 
ප්රවාහන දීමනාව                                   70,000  x 12   =    840,000                                                       
මාසිකව රු.50,000  දකවා බදු නිදහසේ   50,000  x 12   =   ( 600,000)          240,000                                                                                  
ප්රසාද දීමනා                                                                                                600,000                                           
 
වයවසේථාපිත දසේවා නියුකි ආදායම                                                                                          2,640,000 

     

සේථාවර තැන්පතු දපාලිය දර්යර්ේඨ පුරවැසිදයකු බැවින් බේදට යටත්  දනාදේ                                        -                                                                                   

වයස 18ට අඩු පුතාදේ දපාලී ආදායම (අඩු කළ රඳවාෙැනීම් බදු දනාමැි බැවින්)                         250,000 
ශුේධ ලාභාාංශ ලැබීම් රඳවාෙැනීම් බදු අඩු කර ඇි බැවින් වයවසේථාපිත ආදායදමහි ඇතුළත් දනාදේ. 
ශුේධ කුලී ආදායම                                                                                                                        250,000 
වයාපාරක ආදායම (කෘෂිකාමෂික )-අදාළ උපරම බදු අනුප්රමාණය 10%                                         500,000 
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මුළු වයවසේථාපිත ආදායම                                                                                                     3,640,000 
 

32 වන වෙන්ිය යටදත් අඩු කිරීම්: 
 බැාංකු ණය මත දපාළී                                                                                                                  (40,000)                                                                                                 

තක්සේරුවන ආදායම                                                                                                          3,600,000 

   අඩුකලා: 
බදු නිදහසේ දීමනාව                                                                                        (500,000)                                     
 
සුදුසුකම් ලබන දෙවීම් 

 

- ර්ාික වකුෙඩු අරමුදල සඳහා පරතයාෙ                                                       (100,000) 
 - අනුමත අථෂ සාධක අරමුදලට දායක මුදේ 2011.04.01 දිනට පසු ඉඩ දදනු දනාලැදේ. 

-දරෝගී හා දිළිඳු තැනැත්තන් සඳහා ආයතනික රැකවරණය  
සපයන අනුමත පුණයායතනයට පරතයාෙ රු.75,000 ට සීමා දේ.                    (75,000)                                                                      

- දසේවා නියුකි ආදායම මත දීමනාව                                                           (250,000)            (925,000) 

   බදු අයවන ආදායම                                                                                                             2,675,000   
 
්ගවිය යුතු බද්ද  

පළමු රු.   500,000 x   4%                                                                              20,000 
දදවන රු. 500,000 x   8%                                                                              40,000 

ඊලඟ රු.   500,000 x  10% ( කෘෂිකාමෂික ආදායම උපරමය 10%)                  50,000 
ඊලඟ  රු.   500,000 x 12%                                                                              60,000 
ඉිර   රු.  675,00 x 16%   (දසේවා නියුකි ආදායම  උපරමය 16%)                108,000              278,000                                                                                     
 

අඩු කළා  - බදු බැර                                                                                               

             -උ.වි.දෙ.                   183,312  
             - සේව තකදසේරු දෙවීම්        50,000   
            (233,312) 

්ගවිය යුතු ඉතිරි බද්ද                                                                                                             44,688                                                

 
 
 
නිදශ්ෂනය - II 
කාය විදශේර්ඥවරයකු වන නවදය ගුරුදේ දකාළඹ ර්ාික දරෝහදලහි දසේවදේ නිරත වන අතර දපෞේෙලිකව තම 
වෘත්ිදයහි ද නියුතු දේ.  2017/2018 තකදසේරු වර්ෂය සඳහා ඔහුදේ ප්රකාශිත ආදායම්  දමදසේය. 
 

ප්රකාෂිත ආදායම් 
  

              රු. 

දළ වැටුප (උ.වි.දෙ අඩු කරන ලද )                                                                                            3,600,000 
දපෞේෙලික වෘත්ිය ආදායම                                                                                                     5,000,000                                                                                                            
සේථාවර තැන්පතු දපාලිය (රඳවා ෙැනීදම් බදු අඩු කරන ලද)                                                          200,000 
ශුේධ කුලී ආදායම                                                                                                                   24,000,000 
 
්ගවීම් 

 
නිවාස ණය මුදදලහි මුේ මුදල ආපසු දෙවීම                                                                                  750,000 
නිවාස ණය දපාලී දෙවීම                                                                                                              600,000 
උ.වි.දෙ. බදු                                                                                                                                 336,000 
සේව තකදසේරු මත දෙවීම්                                                                                                           5,000,000 
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2017/2018 තකදසේරු වර්ෂය සඳහා නවදය ගුරුදේ මහතා විසින් දෙවිය යුතු බේද පහත පරදි ෙණනය 
කළ හැකිය.  

 
දසේවා නියුකි ආදායම                                                                                                               3,600,000                                                                                          
වෘත්තීය ආදායම  ((59)( එෆේ) වෙන්ි අනුකූල)                                                                           5,000,000                                                                                                                                                                                   
සේථාවර තැන්පතු දපාලිය (රඳවාෙැනීම් බදු අඩු කර ඇි බැවින් බේදට යටත් දනාදේ)                         - 
ශුේධ කුලී ආදායම                                                                                                                   24,000,000                                                                                                           

 

මුළු වයවසේථාපිත ආදායම                                                                                                   32,600,000 
 

32 වන වෙන්ිය යටදත් අඩු කිරීම්                                                                                   
නිවාස ණය දපාලී                                                                                                                      (600,000) 

 

 

තක්සේරු වන ආදායම                                                                                                       32,000,000       
 

අඩු කළා: 

 බදු නිදහසේ දීමනාව                                                                               (500,000) 

සුදුසුකම් ලබන දීමනාව 
   - නිවාස ණය මුදදලහි මුේ මුදල ආපසු දෙවීම( උපරමයට යටත්ව)         (600,000)                                                                    

-දසේවා නියුකි ආදායම මත දීමනාව                                                     (250,000)                    (1,350,000) 
 

බදු අයවන ආදායම                                                                                                                  30,650,000 

දෙවිය යුතු බේද 

 

පළමු රු.  500,000 x   4%                                                                    20,000 

දදවන රු.500,000 x   8%                                                                    40,000 

ඊලඟ රු.  500,000 x  12%                                                                   60,000 

  

රු.29,150,000 ක් වන ඉතිරි බදු අයවන ආදායම, බදු අයවන ආදායදම් වෘත්තීය ආදායම මත අදාළ ආදායම් 

දකාටස ( රු.5,000,000)  සඳහා ආදායම් බේද පහත පරදි ෙණනය කරනු ලැදේ.                                                                                                 

 

ඊලඟ රු.  5,000,000 x  12% බැගින් (59 F) වෙන්ි අනුකූල)               600,000                                                                                                             

ඊලඟ රු.  500,000 මත 16% බැගින්                                                       80,000 

 

බදු අයවන ආදායදම් ඉතිරි දකාටස රු.23,650,000 ක් වන අතර එය දසේවා නියුකි ආදායම (එනම් 

රු.3,600,000 ) ඉකමවයි. එබැවින්;  

 

රු.   (3,600,000 – 250,000) x 16%                                                     536,000 

ඊළඟ රු.1,000,000 x 20%                                                                   200,000 

ඉිර රු.19,300,000 x 24%                                                               4,632,000                             

 ්ගවිය යුතු බද්ද                                                                                                                      6,168,000 
                                          

 

අඩු කළා -බදු බැර 
උ.වි.දෙ. බදු බැර                                                                             (336,000)     
 සේව තකදසේරු දෙවීම්                                                                    (5,000,000)                           (5,336,000)                                                                             
දෙවිය යුතු ඉිර බේද                                                                                                                       832,000 
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4 වැනි ්කාටස 

 

5 වැනි ්කාටස 

 

 

මුළු වයවසේථාපිත ආදාය්මහි ්කාටසක ්නාවන ආදායම්  
(ආදායම් බද්්දන් නිදහසේ ආදායම් ඇතුළුව) 

මුළු වයවසේථාපිත ආදාය්මහි ඇතුලේ ්නාවන ආදායම් 

අවසන් බදු දලස ප්රභවදේදී 10% ක දහෝ ඊට අඩු ප්රිශතයකින් රඳවා ෙැනීදම් බේද අඩු කර ඇි දපාලී, ලාභාාංශ, 

ිළිණ, දඩ මුදේ, දලාතරැයි දිනුම් යනාදිය පිලිබඳ විසේතරද, විකුණුම් මිල මත මැණික හා සේවණෂාභරණ අධිකාරය 

විසින් අඩු කළ 2.5% ක රඳවා ෙැනීදම් බේදක දේ නම් ඒ පිළිබඳ විසේතරද දම් යටදත් සඳහන් කරන්න. 

 
ආදායම් බද්්දන් නිදහසේ ආදායම් 

2018.03.31 දිදනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා වාතෂාදේ 100 වැනි දකාටුදේ සිට 160 දකවා දකාටුවල සඳහන් යම් 

ආදායම් ප්රභවයකින් ලැබූ බේදදන් නිදහසේ ආදායම් දේ නම් ඒ පිළිබඳ විසේතර දම් යටදත් සපයන්න. 

 

 

 

 

ප්රකාශ්ය 
ඔබ කලාත්රයා සහ දරුවන් පිළිබඳ විසේතර, ඔබ හඳුනාෙැනීදම් විසේතර, ලිපිනයන් සහ ඇමිය හැකි දුරකථන අාංක 
සඳහන් කර ප්රකාශයට ඔබදේ අත්සන දයාදන්න. 
 

2018.03.31 දිනට වේකම් හා බැරකම් ප්රකාශ්ය 

2006 අාංක 10 දරන දේශීය ආදායම් පනදත් 106 (6) වෙන්ිය ප්රකාරව ඔබ විසින් තකදසේරු වර්ෂදේ අවසාන දිනට 
ඔබදේ (ශ්රී ලාංකාදේ දහෝ පිටරට පිහිටි) සෑම වත්කමකම සහ බැරකමකම ප්රකාශ කළ යුතුය.  අත්පත් කරෙැනීදම් 
පිරවැය දහෝ අත්පත් කරෙැනීමක දනාදේ නම් දවදළඳදපාළ වටිනාකම ප්රකාශ කරන්න. 
ඒ අනුව, වාතෂාව සමෙ සපයා ඇි  “වත්කම් හා බැරකම් ප්රකාශය” ආකෘි පත්රයද සම්ූණෂ කර වාතෂාව සමෙ 
සැපයිය යුතුය. 
  

පළමු වැනි ්කාටස:  

(අ) නිශේචල දේපල :     2018.03.31 දිනට ඔබදේ (ශ්රී ලාංකාදේ දහෝ පිටරට පිහිටි) සියළු නිශේචල දේපල 

වටිනාකම් සමෙ ප්රකාශ කරන්න. 

(ආ) චාංචල දේපල   : 2018.03.31 දිනට ඔබ සතු සියළු චාංචල දේපල (ශ්රී ලාංකාදේ දහෝ පිටරට පිහිටි) 

එනම්, දමෝටෂ රථ, බැාංකු තැන්පත්, දකාටසේ/වයාපාර වසේතු/ සුරැකුම් පත්, අත 

ඇි මුදේ, ණයට දුන් මුදේ දහෝ ලැබිය යුතු මුදේ, රත්තරාං, රදී, මැණික හා 

සේවණෂාභරණ ආදිය ඒවාදේ වටිනාකම සමෙ ප්රකාශ කරන්න.   

 (ඇ) වයාපාරයක දකාටසක දලස ිදබන දේපල : 

 2018.03.31 දිනට යම් වයාපාරයක දකාටසක දලස ඔබට ිදබන යම් දේපලක 
වටිනාකම එනම් ප්රාේධන සහ ර්ාංෙම ගිණුම් දශේර්යන් ප්රකාශ කරන්න. (අදාල 
වන්දන් නම් දශේර් පත්ර පිටපත් අමුණන්න) 

            (ඈ) 2018.03.31 දිනට වෙකීම් :  
වර්ෂය තුළ ඔබ විසින් යම් තැනැත්දතකුට දහෝ ආයතනයකට දෙවිය යුතුව ිබූ 
යම් ණය මුදලක ඇතුළු සියලු වෙකීම් දමම දකාටදසේ ප්රකාශ කරන්න. 

  

්දවන ්කාටස: 
 (අ) දවනත් යම් වත්කම් අත්කර ෙැනීම : 

අත්පත් කර ෙත් දවනත් සියළු වත්කම් තයාෙ ලැබීම්ද ඇතුළුව සම්ූණෂ 
වටිනාකම් ප්රකාශ කරන්න. 

 (ආ) වර්ෂය තුල යම් වත්කමක බැහැර කිරීම : 

2017.04.01 සිට 2018.03.31 දකවා කාලය තුල බැහැර කරන ලද (විකිණීම, 
හුවමාරු කිරීම / තෑගි දීම) වත්කම් පිළිබඳ සියළු වටිනාකම් ප්රකාශ කරන්න. 


