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ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බදු  ප්රකාශයය දිරිපත්  ිරීම  ා ශ  

ත්රෛ ශකකා බදු වශිපකා මගවී  පිළිබඳ උතමෙස්  

2020/2021 තක්මසේරු වර්ෂය 

2017 අංක  24 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ 90 සහ 91 වන වගන්ති ප්රකාරව  වාරික 
දගවන්දනකු වන පුේගලදයකු ඇස්තදම්න්තුගත බදු අය කළ හැකි ආදායම මත 
පදනම්ව එකී තක්දසේරු වර්ෂදේ අදගෝස්තු 15 වන දින  දනොවැම්බර් 15 වන දින සහ 
දපබරවාරි 15 වන දින සහ එළදෙන තක්දසේරු වර්ෂදේ මැයි 15 වන දින කාර්තුමය 
වාරික දගවීම සිදු කළ යුතු අතර  ඇස්තදම්න්තුගත දගවිය යුතු බදු ප්රකායය පළු 
වාරිකය දගවන දිනදේ දී භාර දිය යුතුය. 
 
ඒ අනුව ඕනෑම වාරික දගවන්දනකු  2020/2021 තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා පළු 
වාරිකය දගවීම සහ SET ප්රකායය භාරදීම 2020 අදගෝස්තු 15 වන දින දහෝ එදින  
දපර සිදු කළ යුතුය. 
 
SET ආකෘති පත්රය සම්ූරර්  කිීමම  ප්රථමමදයන්  දමම උපදදස් මාලාව කියවා එහි 
අන්තර්ගත කරුණු පිළිබඳව දැනුවේවීම වඩාේ ඵලදායිවනු ඇත.  

දමම උපදදස් මාලාව; 

 මතොදු උතමෙස්  

 ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු  බදු ප්රකාශයය සේූරර්  ිරීම   උතමෙස් 

සා   

 ත්රෛ ශකකා ආෙශයේ බදු වශිපකා මගවීේ ග නය ිරීම   

යන්දනන් සමන්විත දේ. 

 

1. මතොදු උතමෙස ්

 

SET ආකෘති පත්රය I දකො ස සහ II දකො ස දලස දකො ස් දදකකින් සමන්විතය. සෑම 

වාරික දගවන්දනක්ම SET ආකෘති පත්රදේ I දකො ස සහ II දකො ස සම්ූරර්  කළ 

යුතුය. 

 

දකදසේ නුදු  දසේවා නියුක්ති ආදායම පම ක් ඇති සහ ඒ සඳහා අේතිකාරම් පුේගල 

ආදායම් බේද අඩු කිීමම  සිය කැමැේත දැන මේ ලබා දී ඇති  තැනැේදතකු SET 

ආකෘති පත්රදේ II  දකො ස පම ක් සම්ූරර්  කර දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව  

භාර දිය යුතුය.  

 SET- S  2020/2021 
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1.1 නිකු්  ිරීම  ා ශ භශර දී  

 නිකු්  ිරිප   

SET ආකෘති පත්රය දේශීය ආදායම් දකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් ආදායම් 

බදු අය කළ හැකි  තැනැේතන් දවත නිකුේ කරනු ලබයි.  එදලස SET 

ආකෘති පත්රය දනොලැබුනු තැනැේතන් (2020/2021 තක්දසේරු වර්ෂය 

සඳහා ඇස්තදම්න්තුගත ආදායම රු. 3 000 000 ඉක්මවන පුේගලයින්) 

හ  දේශීය ආදායම් ප්රධාාන කාර්යාලදේ බදු දසේවා අංයදයන් දහෝ 

ඕනෑම ප්රාදේශීය කාර්යාලයකින් SET ආකෘති පත්රය ලබා ගත ා ැකා. 

 භශර දී  

නියමිත පරිදි සම්පුර්  කරන ලද SET ආකෘති පත්රය මේශීය ආෙශයේ 

මෙතශර්තමේන්තුමේ ප්රධාශන කාශර්යශයම   ධාය  මඛනන 

කාළ නශකාර  අංයය  (CDMU) මා ෝ ඕනෑ  මේශීය ආෙශයේ 

ප්රශමේශීය කාශර්යශයයක් දවත පැමි  භාරදීම දහෝ දකොමසාරිස්  මධායම 

දල්ඛන කළමනාකර  අංයය  දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව  

චිේතම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත  දකොළඔ 02 යන ලිපිනය  දවත 

ලියශතිරංචි තැතෑමයන් දයොු කළ හැකිය. 

1.2 ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බදු ප්රකාශය වර්ගය මතෝරශ ගැී . 

 
යම් තැනැේදතකු විසින් තක්දසේරු වර්ෂයක් සඳහා ලබාදදනු ලබන පළු SET 

ආකෘති පත්රය  “ුල් ප්රකායය” දලස සලකනු ලැදේ. බදු දගවන්නා විසින් 

සංදයෝධිත ප්රකායයක් ඉදිරිපේ දනොකදළේ නම් මිස  ුල් ප්රකායය අදාළ තක්දසේරු 

වර්ෂය පුරා බල පැවැේ දේ. 

ඇස්තදම්න්තුගත  දගවිය යුතු බේදදහි යම් දවනසක් තිදේ නම් සංදයෝධිත SET 

ආකෘති පත්රයක් භාර දිය හැකි අතර වාරික දගවීම එ්් අනුව සිදු කළ යුතුය.  

සංදයෝධිත ප්රකායයක් භාර දීදම් දී “සංදයෝධිත ප්රකායය” යන දකොටුදේ“” 

සලකු  දයදිය යුතුය. 
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1.3   SET ආකාෘතිතෛය දිරිපත්  මනොිරීම  / ප්ර ශෙ වී මගාශනු ිරීම  සා  අසතය 

මා ෝ මනො ඟ යවන සුළු ප්රකාශය    ත ෙණ්ඩනය. 

 

- දමම SET ආකෘති පත්රය නියමිත දින  ලබා දනොදදන තැනැේතන් දවත  

දේශීය ආදායම් පනදේ 185 වගන්තිය ය දේ පහත පරිදි දඩ පනවනු ලැබිය 

හැකිය. 

 

ඒ අනූව  නිය්චිත කාලසීමාව තුළ දම් පනත ය දේ දතොරතුරු ලබාදීම සඳහා 

නිසියාකාරව ඉදිරිපේ කරනු ලබන යම් ඉල්ලීමක  අනුකූලව ක්රියා කිීමම 

පැහැර හරිනු ලබන යම් තැනැේදතකු රුපියල් මිලියනයක් දනොඉක්මවනු 

ලබන දණ්ඩනයක  ය ේ විය යුතුය. 

 

- SET ආකෘති පත්රය සම්බන්ධාදයන් අසතය දහෝ දනොම  යවන ුළු ප්රකාය 

ඉදිරිපේ කරනු ලබන තැනැේතන්  දේශීය ආදායම් පනදේ 181 වගන්තිය 

ය දේ දණ්ඩනය  ය ේ දේ.  

 

1.4 ඇස්තමේන්තුගත බේෙ මගවී   

 නියමිත ිරනයන් 

    ඇස්තදම්න්තුගත බේද සමාන වාරික හතරකින් පහත දැක්දවන දිනවලදී 
දගවිය යුතුය. 

බදු වශිපකාය මගවී  නියමිත ිරනය 

පළු වාරිකය 2020 අදගෝස්තු 15 

දදවන වාරිකය 2020 දනොවැම්බර් 15 

දතවන වාරිකය 2021 දපබරවාරි 15 

හතරවන වාරිකය 2021 මැයි 15 

 

  මගවීේ තත්රිකාශ 

ත්රත්රමාසික දගවීම් කිීමදම්දී දදපාර්තදම්න්තුව විසින් බදු දගවන්නන් 

දවත නිකුේ කරනු ලබන දගවීම් පත්රිකා භාවිතා කරන දලස උපදදස් 

දදනු ලැ දේ. කාර්තු හතර  අදාල දගවීම් පත්රිකා දදපාර්තදම්න්තුව 

මඟින් නිකුේ කරනු ඇත.  දගවීම් පත්රිකා දනොලැබුදණ් නම්   මේශීය 

ආෙශයේ ප්රධාශන කාශර්යශයම  බදු මසේවශ අංයමයන්, කයලු  ප්රශමේශීය 

කාශර්යශය වලින් සා  යංකාශ බැංකු යශනශවලින් ලබාගත හැක. 
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 බදු වශිපකා මගවීේ මක්තශංකා 

 

වාරික දගවීම් කිීමදම් දී පහත දක්වා ඇති බදු කාල සීමා දක්ත භාවිතා 

කළ යුතුය. 

වාරිකය දගවීම් කාල සීමා දක්තය 

පළු වාරිකය 20211 

දදවන වාරිකය 20212 

දතවන වාරිකය 20213 

හතරවන වාරිකය 20214 

 

 මගවීේ කාළ යුතු බැංකුව - ඕනෑම  යංකාශ බැංකු යශනශවක්  හරහා දගවීම් 

කිරිම  හැකියාව ඇත. 

 

1.5 වශිපකා මගවී  තැා ැර ා ැීමමේදී  ගන්නශ ීති ය ක්රියශ ශර්ග 

දමම වාරික දගවීම පැහැර හරින අවස්ථමාවන්හි දී පහත නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීම  

හැකියාව ඇත.  

1. අදාළ දගවීම් සිදු දනොකිීමම/ප්රමාද වී දගවීම් කිීමම සඳහා දණ්ඩන - 

(දේශීය ආදායම් පනදේ 179 (2) වගන්තිය ය දේ විධිවිධාාන) 

වාරික දගවීම සඳහා නියමිත දිදනන් දින 14 ක් ඇතුළත දමම පනත 

ය දේ නියම කරන ලද වාරික දහෝ ඉන් දකො සක් දගවීම  

අදපොදහොසේ වන යම් තැනැේදතකු දගවිය යුතු, එදහේ දගවා දනොමැති 

බදු ුදලින් 10% දණ්ඩනයක  ය ේ කළ හැක. 

 

2. පැහැර හරින ලද වාරික දගවීම මත දපොලිය- (දේශීය ආදායම් පනදේ 

159 (1) වගන්තිය ය දේ විධිවිධාාන) 

යම් දගවිය යුතු බදු වාරිකයක් දහෝ ඉන් දකො සක් දගවීම පැහැර හරින 

ලද අවස්ථමාවල දී එවැනි වාරිකයක   දහෝ ඉන් දකො සක    මසක  දහෝ 

මාසයකින් දකො සක  1.5% ක දපොලියක් පැනවීම කළ හැක. 
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2. SET ආකාෘති තෛය - 2020/2021 සේූරර්  ිරීම  සඳා ශ උතමෙස ්

ප්රකායදේ ඉහළ දකො දසහි දමම ප්රකායය ුල් ප්රකායයද නැතදහොේ සංදයෝධිත 
ප්රකායයද යන වග“”දයොදා සළකුණු කළ යුතුය.  ආදායම් බදු වර්ගය කුමක්දැයි 
යන්නේ සඳහන් කරන්න. (දවනේ යන්න  හවුල් වයාපාරද ඇතුළේ දේ.) 

 

2.1 I- මකාො ස - මගවිය යුතු ඇස්තමේන්තුගත බේෙ ග නය ිරීම . 

 

I. එක් එක් ආදායම් ප්රභවයන් මගින් අදේක්ෂිත/ඇස්තදම්න්තුගත තක්දසේරු වන 

ආදායම පිළිදවලින් ප්රකායදේ (10)  (20)  (30) සහ (40) දකොටුවල  සඳහන් 

කරන්න. 

 
II. 50 වන මකාොටුව - ඇස්තමේන්තුගත තක්මසේරු කාළ ා ැිර ආෙශය .                                                                  

අ) දසේවානියුක්තිදයන්  වයාපාරදයන්  ආදයෝජනවලින් දහෝ දවනේ 

ආදායම් ුලාශ්ර මඟින් වන අදේක්ෂිත ුු ඇස්තදම්න්තුගත  

ආදායම්/ලැබීම්  තැනැේදතකුදේ ුු ඇස්තදම්න්තුගත තක්දසේරු කළ 

හැකි ආදායම දේ.  

දකොටු අංක 10 සි  40 දක්වා දකොටුවල සඳහන් කර ඇති සියුම      ආදායම් 

වල එකතුව 50 දකොටුදේ සඳහන් කරන්න.  

ආ) ඇස්තදම්න්තුගත තක්දසේරු කළ හැකි ආදායම ග නය කිීමදම් දී 

අවසාන රඳවාගැනීදම් දගවීම් නිදහස් කළ ප්රමා  සහ බැහැර කළ ප්රමා  

ඇතුළේ දනොකළ යුතුය.  

 

III. 60 වන මකාොටුව - සුදුසුකාේ යබන මගවීේ සා  සා න  ත අඩු ිරීමේ 

වර්ෂය තුළ දී සිදු දකදරන සියු ඇස්තදම්න්තුගත ුළදුුළකම් ලබන දගවීම්වල 

සහ සහන වල අඩුකළ හැකි ප්රමා ය පම ක් ඇතුළේ කරන්න.  (පහත 

සීමාවන්  ය ේව) 
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                  අ)  සුදුසුකාේ යබන මගවීේ 

   - අනුමත පු ය ආයතන වල  කරන ලද දගවීම් 

ෙශයකායශමේ 

වර්ගය 

සුදුසුකාේ  යබන මගවීේ මයස අඩුකාළ ා ැිර උතිප  

ප්ර ශ ය 

පුේගලයින් (අ) එකී තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා පුේගලයාදේ බදු අය කළ 

හැකි ආදායදමන් 1/3 දහෝ  

(ආ) රුපියල් 75 000  

යන දදදකන් අඩු අගය 

අස්ථිේවය (අ) එකී තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා අස්ථිේවයක සුච්චිත 

බදු අය කළ හැකි ආදායදමන් 1/5 දහෝ  

(ආ) රුපියල් 500 000  

යන දදදකන් අඩු අගය 

 

                             -  රජය  දහෝ දවනේ විදයේෂිත ආයතන සඳහා වන  පරිතයාග 

                            -  ජනාධිපති අරුදල සඳහා දප්රේෂ ය කළ ලාභ  

 (ආ) සා න 

 පුේගය සා නය 

වාසික දහෝ නිර්වාසික එදහේ පුරවැසියන් වන පුේගලයන්  එක් එක් 

තක්දසේරු  වර්ෂයක් සඳහා රු. 3,000 000 ක  පුේගල සහනය  

හිමිකම් ලබයි. දකදසේ වුවද  දමම සහනය භාරකරුදවකු  

භාරගැනුම්කරුදවකු  දපොල්මඃකරුවකු දහෝ ඈවරකරුදවකු සඳහා 

අදාල දනොදේ.  ආදයෝජන වේකම් උපලේධි කිීමදමන් ලැදබන 

ලැබීම් වලින් සමන්විත තක්දසේරු කළ හැකි ආදායම් ප්රමා ය  

හැර  පුේගලදයකුදේ තක්දසේරු කළ හැකි ආදායදමන් සහනය අඩු 

කළ හැකිය. 

 

 කුලී ආෙශයේ සා නය 

ආදයෝජන වේකමකින් කුලී ආදායම් උපයා ගන්නා වාසික 

පුේගලයින්  තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා වන කුලී ආදායමින් 25% ක 

ප්රමා යක කුලී ආදායම් සහනයක  හිමිකම් ලබයි.  ආදයෝජන 
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වේකම් අුේවැඩියා කිීමම  නඩේතු කිීමම සහ ක්ෂය වීම සඳහා යම් 

සතය වියදම්  වාසික පුේගලයා ඉල්ලා දනොමැති අවස්ථමාවන්හි දී 

පම ක් දමම සහනය ලබා දේ. 

 

 වියෙේ සා නය 
 
දමම දයෝජිත සහනය ය දේ වාසික පුේගලදයකු තක්දසේරු 

වර්ෂය තුළදී දරන ලද පහත සඳහන් වියදම් වල එකතුව රු. 

1 200 000 ක ප්රමා යක් දක්වා අඩු කිරිම  ුළදුුළකම් ලබයි.  

(අ)   ත්රවදය රක්ෂ  දායක ුදල ඇතුුව දස ඛය වියදම්; 

(ආ) යම් පුේගලයකු දහෝ ඔහුදේ දරුවන් දවනුදවන් දේශීයව 
දරන ලද අධායාපන වියදම්; 

(ඇ)  නිවාස  ය මත දගවන දපොලී; 

(ඈ)  අනුමත විශ්රාම රමය  දගවන ලද දායක ුදල්; 

(ඉ)  සාධානපේ දහෝ ුළරැකුම්පේ මිලදී ගැනීදම්දී දරන ලද වියදම්. 

 

IV.  70 වන මකාොටුව - ඇස්තමේන්තුගත බදු අය කාළ ා ැිර ආෙශය   

   ඇස්තදම්න්තුගත බදු අය කළ හැකි ආදායම යනු,  ඇස්තදම්න්තුගත 

තක්දසේරු කළ හැකි ආදායම සහ ඇස්තදම්න්තුගත ුළදුුළකම් ලබන 

දගවීම් සහ සහන ඇේනම් ඒවා අතර දවනසයි. 

   ඇස්තදම්න්තුගත බදු අය කළ හැකි ආදායම ලබාගැනීම  50 වන 

දකොටුදේ ඇති ඇස්තදම්න්තුගත තක්දසේරු කළ හැකි ආදායදමන් 

60 වන දකොටුදේ ඇති ඇස්තදම්න්තුගත ුළදුුළකම් ලබන ගවීම් සහ 

සහන අඩු කරන්න. 

 

 V.   80 වන මකාොටුව - ඇස්තමේන්තුගත බදු බැඳියශව 

පහත සඳහන් තැනැේතන් සඳහා වන ඇස්තදම්න්තුගත බදු බැඳියාව 

අදාල ආදායම් බදු අනුප්රමා  අදාල කරගනිමින් ග නය 

කළ යුතුය. 
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(අ) තනි පුේගයයින් 

  - සම්මත අනුපාත 

බදු අයකළ හැකි 

ආදායම් පරාසය 

(රු) 

බදු අයකළ හැකි 

ආදායම් පරාසදයහි 

පහල සංඛයාව   

සමාන බදු  අයකළ 

හැකි ආදායම් මත 

බේද 

පරාසදයහි පහල 

සංඛයාව ඉක්මවා 

බදු අයකළ හැකි 

ආදායම් දකො ස  

මත බදු අනුප්රමා ය 

පළු  3,000 000 180 000 6 % 

ඊළග  3,000 000 360 000 12 % 

දයේෂය  18 % 

 

- විමයේෂ අනුතශත 

   ඕනෑම මේපැන් දහෝ දුම්දකොළ නිෂප්ාදනයක්  නිෂප්ාදනය කිීමම සහ 

විකිණීම දහෝ ආනයනය සහ විකිණීම මගින් ලබන ලැබීම් සහ ලාභ 

මත -    40% 

ඔට්ටු සහ සූදු පවේවාදගන යාම මගින් ලබන ලැබීම් සහ ලාභ                                                                                                                    

මත        - 40 % 

                                                   

(ආ) ස ශගේ 

(i.)        සමාගමක බදු අය කළ හැකි ආදායම මත     - 24 % 

(ii.) පහත දැක්දවන විදයේෂිත වයාපාර මගින් ලබන ලැබීම් සහ ලාභ 

මත      - 14% 

 

- කුඩා සහ මධාය පරිමා  වයවසායන්  

- භාණ්ඩ අපනයනය 

(195 වගන්තිදේ අර්ථම නිරූප ය කර ඇති පරිදි)  

- අධායාපන දසේවා     

- සංචාරක ප්රවර්ධානය 

- ඉදිකිීමම් දසේවා 

- කෘෂි සැකුළම්කර ය 
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- දස ඛය දසේවා 

- වාසික සමාගමකින් ලැදබන ලාභාංය  

 

(iii.)  නිෂප්ාදනය මගින් ලබන ලැබීම් සහ ලාභ මත - 18% 

(iv.)  ඔට්ටු සහ සූදු පවේවාදගන යාම මගින් ලබන ලැබීම් සහ ලාභ  

 මත  - 40%                                                                                                                      

(v.)  ඕනෑම මේපැන් දහෝ දුම්දකොළ නිෂප්ාදනයක්  නිෂ්පාදනය කිීමම  

සහ විකිණීම දහෝ ආනයනය සහ විකිණීම මගින් ලබන ලැබීම් සහ  

ලාභ මත  - 40%      

(ඇ) පු යශයතන - 14 % 

(ඇ) ඒකාකාභශර - 28 % 

  

V. 90 වන මකාොටුව - ඇස්තමේන්තු ගත විමේය බදු  බැර 

යම් විදේය බදු බැර ඇේනම් 90 දකොටුදේ ඇතුලේ කරන්න.  විදේය බදු 

බැර  සම්බන්ධා වන ලාභදේ දහෝ ආදායදම් එවැනි දකො සක් මත බදු  

ප්රමා ය  විදේය බදු බැර සීමා දේ. 

 

VI. 100 වන මකාොටුව - ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බේෙ 

ඇස්තදම්න්තුගත බදු බැඳියාව සහ ඇස්තදම්න්තුගත විදේය බදු බැර 

අතර දවනස ඇස්තදම්න්තුගත දගවිය යුතු බේද දේ.  ඇස්තදම්න්තුගත 

දගවිය යුතු බේද ග නය කිීමම සඳහා 90 වන දකොටුදේ ප්රකාය කර ඇති 

විදේය බදු බැර  80 වන දකොටුදේ ඇති ඇස්තදම්න්තු ගත බදු 

බැඳියාදවන් අඩු කරන්න. 

 

ත්රත්රමාසික වාරික දගවීම් ග නය කිීමදම් දී ඇස්තදම්න්තුගත දගවිය 

යුතු බේද සැලකිල්ල  ගත යුතුය.    

 

2.2 II මකාො ස  -ප්රකාශයය 

ප්රකායය දහෝ ප්රකායදේ දකො සක් බදු දගවන්නාදේ පුර්  කාලීන දසේවකදයකු 

දනොවන  දවනේ යම් පුේගලදයකු (අනුමත ග කාධිකාරිවරදයකු ඇතුු) විසින් 

සකසන අවස්ථමාවක දී ප්රකායදේ (A) දකො ස සහ  (B) දකො ස සම්ූරර්  කිීමම 

අනිවාර්ය දේ. 
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(A) දකො ස - SET ආකෘති පත්රය සැකසූ අදනක් පුේගලයා (අනුමත 

ග කාධිකාරිවරදයකු ඇතුුව) පිළිබඳ විස්තර ඇතුළේ කළ යුතුය. 

 

(B) දකො ස -  ප්රකායදේ (B) දකො ස භාවිතා කරමින් බදු දගවන්නා දහෝ බදු 

දගවන්නාදේ සම්ූරර්  බලයලේ අනුදයෝජිතවරදයකු විසින් SET ආකෘති 

පත්රදේ අේසන් කළ යුතුය. 

3. ආෙශයේ බදු ත්රෛ ශකකා වශිපකා මගවීේ ග නය ිරීම . 

I. පහත සඳහන් සමීකර ය භාවිතා කරමින්  දගවිය යුතු ත්රත්රමාසික වාරික 

දගවීම් ග නය කරනු ලැදේ.  

ත්රෛ ශකකා වශිපකා 

මගවී  (E) 

  

A– C 

   B 

= 

 

 

A ඇස්තදම්න්තුගත දගවිය යුතු  බේද ( 100 වන  දකොටුදේ ප්රකාිතත 

අගය) 

B අදාල වාරිකය  ඇතුළේව  ඉතිරිව ඇති වාරික ග න 

C එකී වාරිකය  දපර  බදු  දගවීම් 

 

 ඇස්තදම්න්තුගත දගවිය යුතු  බේද (A ) -  100 වන දකොටුදේ ප්රකාිතත අගය 

 

 අදාල වාරිකය ද ඇතුුව දගවිය යුතු වාරික ග න - (B) 

 

වශිපකා 1 2 3 4 

“B” 4 3 2 1 

 

 අදාල වාරිකය  දපර සිදු කළ බදු දගවීම් - (C) 

 ඉහත “C” සඳහා දගවීම් දලස පහත සඳහන් දගවීම් සැලකිය යුතුය.  

(අ) දපර වාරික දගවීම්  සහ 

(ආ) යම් රඳවා ගැනීදම් බදු දගවීමක් (WHT) සහ අේතිකාරම්  ආදායම්    

බේද (AIT) 

වාරිකය  දපර යම් දගවීමක් සිදු කර ඇේනම් එකී දගවීම් ද නියමිත බදු 

වාරිකය ග නය කිීමදම් දී සැලකිල්ල  ගත යුතුය.  ඒ අනුව  දගවිය යුතු 
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නියමිත බදු වාරිකය  ඇස්තදම්න්තුගත දගවිය යුතු බේදදන් ¼ ක  සමාන 

දනොවිය හැක. 

II.  අවසශන ත්රෛ ශකකා වශිපකා මගවී  ග නය ිරීම  

 

අවසාන ත්රත්රමාසික වාරික දගවීම යනු  ත්රත්රමාසික වාරික දගවීම් සහ 

අතිදර්ක දගවීම් අතර  දවනසයි. 

 

 

 

 

 

 

                  පහත සඳහන් දගවීම්  අතිදර්ක දගවීම් (F ) දලස සලකනු ලැදේ. 

1. 2006 අංක 13 දරන ආර්ථික දසේවා ගාස්තු (ආ.දසේ. ගා)  පනත ය දේ 

දගවූ අඩු කළ හැකි ආර්ථික දසේවා ගාස්තු       

2. අදාල ත්රත්රමාසිකය සඳහා කරන ලද අේතිකාරම් වාරික දගවීමක් 

3. නාම මාත්ර බදු බැර  (නා.මා.බ.බැ) 

4. හවුල් වයාපාර බදු බැර 

 

4.1 නිෙර්යන 

 

උෙශා ර ය 01: 

රුවන් මහතා  ABC සමාගදමහි ප්රධාාන විධාායක නිලධාාරියා දේ.  2020/2021 

තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා ඔහුදේ අදේක්ෂිත ආදායම පහත පරිදි දේ. 

 දසේවා නියුක්ති ආදායම රු. 5,500,000 කි. (අේතිකාරම් පුේගල ආදායම් බේද 

අඩු කිීමම සඳහා කැමැේත ලබා දී දනොමැත.)  

  දපොලී ආදායම රු. 2,200,000 කි. (අේතිකාරම් ආදායම් බේද අඩු කිීමම  

කැමැේත දී දනොමැත .) 

 වයාපාර ආදායම (ඉඩ දී ඇති වියදම් අඩු කළ පුළ ) රු. 1,000,000 කි. 

E ත්රත්රමාසික වාරිකයදගවීම් 

F අතිදර්ක දගවීම් 

අවසාන ත්රෛ ශකකා 

වාරික දගවීම 
E - F = 

F 
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දසේවා නියුක්ති ආදායම  ඇස්තදම්න්තුගත මූලය සහ මූලය දනොවන ප්රතිලාභවලින් 

සමන්විතය.  ඔහු රු. 275,000 ක් දස ඛය වියදම් සහ රක්ෂ ය  සඳහා ද                  

රු. 600,000 ක් දකො ස් මිලදී ගැනීම  ද  රු. 500,000 ක් දරුවන්දේ පාසල් ගාස්තු 

දලසද වියදම් කිීමම  අදහස් කරයි. එදලසම පිළිකා දරෝහල සඳහා රු. 100,000 

ක් පරිතයාග කිීමම  ද බලාදපොදරොේතු දේ. 

මගවිය යුතු ඇස්තමේන්තුගත බේෙ ග නය ිරීම  

  රු. 

දසේවා නියුක්ති ආදායම 5,500,000 

දපොලී ආදායම 2,200,000 

වයාපාර ආදායම 1,000,000 

ඇස්තමේන්තුගත තක්මසේරු කාළ ා ැිර ආෙශය  8,700,000 

අඩු කළා - සහන  

 වියදම් සහන 
 (275 000 + 600 000 + 500 000) = 1 375 000   1 200 000 
     සීමා   දේ. 

(1,200,000) 

 පුේගලික සහනය (3,000,000) 

අඩු කළා – ුළදුුළකම් ලබන දගවීම්  

 පිළිකා දරෝහල  පරිතයාග    (100,000) 

ඇස්තමේන්තුගත බදු අය කාළ ා ැිර ආෙශය  4,400,000 

ඇස්තමේන්තුගත බදු බැඳියශව             3,000,000 x 6%   = 180,000 
                                                       1,400,000 x 12% = 168,000 

 

348,000 

ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බේෙ ( A)    348, 000 

 

මගවිය යුතු ත්රෛ ශකකා වශිපකා ග නය ිරීම  

ත්රත්රමාසික වාරික දගවීම (E)   = A - C   

                   B  

= 348,000 – 0 

         4  

මගවිය යුතු තළමු ත්රෛ ශකකා වශිපකා  = රු. 87,000  

 
උෙශා ර ය 2 

මහාචාර්ය හදර්න්  දකොළෙ විය්වවිදයාලය  අනුබේධාව දසේවය කරයි.  තවද ඔහු 
පය්චාේ උපාධි පීඨය  සිය දසේවය ලබා දදන අතර  මාසික දගවීමක් ද ලබා ගනියි. 
2020/2021 තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා ඔහුදේ අදේක්ෂිත ආදායම පහත පරිදි දේ. 
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 දකොළෙ විය්වවිදයාලදයන් ලද  දසේවා නියුක්ති ආදායම (ප්රාථමමික දසේවා 
නියුක්තිය) රු. 4,680,000 කි. (අේතිකාරම් පුේගල ආදායම් බේද අඩු කිීමම  
ඔහු කැමැේත ලබා දී ඇත.) 

 පය්චාේ උපාධි පීඨදයන් වන දසේවා නියුක්ති ආදායම (ේවිතියීක දසේවා 
නියුක්තිය) රු. 200,000 කි. (අේතිකාරම් පුේගල ආදායම් බේද අඩු කිීමම   
කැමැේත ලබා දී ඇත.  ප්රාථමමික දසේවා නියුක්තිය මගින්  ලද මාසික ආදායම 
රු.250,001 – 500,000 පරාසය තුළ නිසා අදාළ වන බදු අනුප්රමා ය 12% 
කි.) 

 දපොලී ආදායම රු.700,000 කි. (අේතිකාරම් ආදායම් බේද අඩු කිීමම  

කැමැේත දී දනොමැත.) 

 කුලී ආදායම රු. 900,000 (අේතිකාරම් ආදායම් බේද අඩු කිීමම  කැමැේත දී 

දනොමැත.) 

දසේවානියුක්ති ආදායම   ඇස්තදම්න්තුගත මූලය සහ මූලය දනොවන ප්රතිලාභවලින් 
සමන්විතය. ඔහු රු. 100,000 ක් දස ඛය වියදම් සහ ත්රවදය රක්ෂ ය සඳහා ද  රු. 
150,000 නිවාස  ය දපොලිය සඳහා ද  රු. 145,000 ක් දරුවාදේ පාසල් ගාස්තු දලසද  
රු. 400 000 දකො ස් මිලදී ගැනීම  ද වියදම් කිීමම  අදහස් කරයි. 

 

මගවිය යුතු ඇස්තමේන්තුගත බේෙ ග නය ිරීම  

  රු. 

දසේවා නියුක්ති ආදායම (ප්රාථමමික + ේවිතීයික) 4,880,000 

ආදයෝජන ආදායම  

 දපොලී ආදායම 700,000 

 කුලී ආදායම 900,000 

ඇස්තමේන්තුගත තක්මසේරු කාළ ා ැිර ආෙශය  6,480,000 

අඩු කළා – සහන  

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

 වියදම් සහනය   (100,000+150,000+ 145,000+400,000) (795,000) 

 පුේගලික සහනය (3,000,000) 

ඇස්තමේන්තුගත බදු අය කාළ ා ැිර ආෙශය  2,460,000 

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

අඩුකාළශ: ඇස්තමේන්තුගත අේතිකාරම් පුේගල ආදායම් බේද ** (124,800) 

ඇස්තමේන්තුගත බදු බැඳියශව 22,800 

ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බේෙ ( A) 22,800 
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**ඇස්තමේන්තුගත අ් තිකාශරේ පුේගය ආෙශයේ බේෙ ග නය ිරීම  

 

මගවිය යුතු ත්රෛ ශකකා වශිපකා ග නය ිරීම  

ත්රත්රමාසික වාරික දගවීම්       (E) = A – C 

          B 

= 22,800 – 0 

                   4  
        

දගවිය යුතු පළු  වාරිකය    = රු. 5,700  
 

උෙශා ර ය 03: 

දසේපාලිකා ත්රවදයවරිය ජාතික දරෝහල  අනුයුක්තව දසේවය කරයි.  එදලසම ඇය 

දප ේගලික දරෝහලක ද සිය දසේවය සපයන්නීය.  2020/2021 තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා 

ඇයදේ අදේක්ෂිත ආදායම පහත පරිදි දේ. 

 දසේවා නියුක්ති ආදායම රු. 7,200,000 කි.  (අේතිකාරම් පුේගල ආදායම් බේද 

අඩු කිීමම  කැමැේත ලබා දී ඇත.)  

 වයාපාර ආදායම රු. 21,000,000 කි. 

 දපොලී ආදායම රු. 3,000,000 කි. (12% ක අනුප්රමා යකින් අේතිකාරම් 

ආදායම් බේද අඩු කිීමම  කැමැේත දී ඇත. ඒ අනුව දපොලිය මත අේතිකාරම් 

ආදායම් බේද රු. 1,000,000 x 12% = 120,000   2020.07.15 අඩු කර ඇත. 

(පළු ත්රත්රමාසිකය) 

 ලාභාංය අදායම රු. 500,000 කි.  12% ක අනුප්රමා යකින් අේතිකාරම් 

ආදායම් බේද අඩු කිීමම  කැමැේත ලබා දී ඇත.  ඒ අනුව ලාභාංය මත 

විස්තරය ඇස්තමේන්තුග

ත බදු අයකාළ 

ා ැිර ආෙශය  

(ETI) 

 අඩු 

කාරන 

යෙ බේෙ 

ප්රාථමමික ( දසේවා 
නියුක්ති ආදායම) 

4,680,000    

අඩු කළා - 
පුේගලික සහනය 

(3,000,000) 1,680,000 1,680,000 x 
6% = 100,800 

 

 

ේවිතියික දසේවා  
නියුක්තිය 

200,000 200,000 200,000 x 12% 
= 24,000 

124,800 
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අේතිකාරම් ආදායම් බේද රු. 100,000 x 12% = 12,000   2021.01.15 දින 

අඩු කර ඇත. (දතවන ත්රත්රමාසිකය) 

 කුලී ආදායම රු. 900,000 කි. (අේතිකාරම් ආදායම් බේද අඩු කිීමම  කැමැේත 

ලබා දී දනොමැත.) 

දසේවා නියුක්ති ආදායම  ඇස්තදම්න්තුගත මූලය සහ මූලය දනොවන ප්රතිලාභවලින් 

සමන්විතය.  ඇය රු. 275,000 ක් දස ඛය වියදම් සහ රක්ෂ ය සඳහා ද  රු. 500,000 

ක් දකො ස් මිල දී ගැනීම  ද රු. 500,000 ක් දරුවන්දේ පාසල් ගාස්තු දලස ද වියදම් 

කිීමම  අදහස් කරයි.  එදලසම අනුමත පු යායතනයක් සඳහා රු. 200,000 පරිතයාග 

කිීමම ද බලාදපොදරොේතු දේ. 

මගවිය යුතු ඇස්තමේන්තුගත බේෙ ග නය ිරීම  

  රු. 

දසේවා නියුක්ති ආදායම 7,200,000 

වයාපාර ආදායම 21,000,000 

ආදයෝජන ආදායම  

 දපොලී ආදායම 3,000,000 

 කුලී ආදායම 900,000 

 ලාභාංය ආදායම 500,000 

ඇස්තමේන්තුගත තක්මසේරු කාළා ැිර ආෙශය  32,600,000 

අඩු කළා - සහන  

 කුලී සහනය 900,000*25% (225,000) 

 වියදම් සහනය 
 (275,000+500,000+500,000) = 1,275,000 වියදම් සහනය      
1,200,000 ක  සීමාදේ 

(1,200,000) 

     පුේගලික සහනය (3,000,000) 

අඩු කළා – ුළදුුළකම් ලබන දගවීම්  

 අනුමත පු යායතනයක  පරිතයාග  
 (බදු අය කළ හැකි ආදායදමන්  1/3 ක් දහෝ රු. 75,000     
යන්දනන් අඩු අගය) 

 
(75,000) 

ඇස්තමේන්තුගත බදු අය කාළ ා ැිර ආෙශය  28,100,000 

ෙළ ඇස්තමේන්තුගත බදු බැඳියශව      3,000,000 x 6%   = 180,000 
                                                        3,000,000 x 12% = 360,000 
                                                   22,100,000 x 18% = 3,978,000 

 

 

4,518,000 

අඩු කළා: ඇස්තදම්න්තුගත අේතිකාරම් පුේගල ආදායම් බේද ** (324,000) 

ඇස්තමේන්තුගත බදු බැඳියශව 4,194,000 

ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බේෙ (A) 4,194,000 
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**ඇස්තමේන්තුගත අ් තිකාශරේ පුේගය ආෙශයේ බේෙග නය ිරීම  

දසේවා නියුක්ති ආදායම - ප්රාථමමික 7,200,000 

අඩු කළා -පුේගලික සහනය (3,000,000) 

ඇස්තමේන්තුගත බදු අය කාළ ා ැිර ආෙශය  4,200,000 

ඇස්තමේන්තුගත අ් තිකාශරේ පුේගය ආෙශයේ බදු බැඳියශව 

                                 3,000,000* 6% = 180,000 

 1,200,000*12%= 144,000 

 

 

324,000  

 

 

ත්රෛ ශකකා වශිපකා මගවීේ ග නය ිරීම  

 

       
දපර දගවූ වාරික ප්රමා  සහ අේතිකාරම් ආදායම් බේද , “C”   ඇතුළේ දේ. 

 

 

 

 තළමු වශිපකාය 

(රු.) 

මෙවන 

වශිපකාය  (රු.) 

තුන්වන 

වශිපකාය (රු.) 

ා තර වන 

වශිපකාය 

(රු.) 

A 4,194,000 4,194,000 Rs. 4,194,000 Rs. 4,194,000 

B 4 3 2 1 

C 120,000 
1,138,500 

(120,000+1,018,

500) 

2,169,000 
(1,138,500+1,018,500 

+12000) 

3,181,500 
(2,169,000+ 

1,012,500) 

ත්රත්රමාසික 

වාරික 

දගවීම (E) 

1,018,500 1,018,500 

 

1,012,500 

 

 

1,012,500 

 

අඩු ිරීමේ(F) - - - - 

අවසශන 

ත්රෛ ශකකා 

වශිපකා මගවී  

(E- F) 

1,018,500 1,018,500 

 

1,012,500 

 

 

1,012,500 
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උෙශා ර ය 4 

දපදර්රා මහතා සැහැල්ලු දසල්ලම් බඩු නිෂ්පාදනය කිීමදම් වයාපාරයක නිරත දේ. 

2020/2021 තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා ඔහුදේ අදේක්ෂිත ආදායම පහත පරිදි දේ. 

 වයාපාර ආදායම රු. 15,000,000 කි.  (ඉඩ දී ඇති වියදම් අඩු කිීමදමන් පුළ) 

 දපොලී ආදායම රු. 1,000,000 කි. (6% ක අනුප්රමා යකින් අේතිකාරම් 

ආදායම් බේද අඩු කිීමම  කැමැේත දී  ඇත. ඒ අනුව අදාළ දින  අඩු කළ 

දපොලිය මත අේතිකාරම් ආදායම් බේද වනුදේ රු. 750,000 x 6% = රු. 

45,000) 

ඔහු රු. 240,000 ක් දස ඛය වියදම් හා රක්ෂ ය සඳහා ද  රු. 100,000 නිවාස  ය 

දපොලිය සඳහා ද වියදම් කිරිම  අදේක්ෂා කරයි. 2020/2021 තක්දසේරු වර්ෂය සඳහා 

දගවිය යුතු බදුවල  එදිරිව හිලේ කිීමම  ඉදිරිය  දගන ගිය ආර්ථික දසේවා ගාස්තු රු. 

100,000 කි. ඔහු පළුවන වාරිකය සඳහා රු. 200,000 ක අේතිකාරම් දගවීමක් 2020 

ජුනි 5 වන දින සිදු කර ඇත. 

 

මගවිය යුතු ඇස්තමේන්තු බේෙ ග නය ිරීම  

 රු. 

වයාපාර ආදායම 15,000,000 

ආදයෝජන ආදායම  

 දපොලී ආදායම  1,000,000 

ඇස්තමේන්තුගත තක්මසේරු කාළ ා ැිර ආෙශය  16,000,000 

අඩු කළා - සහන  

 වියදම් සහනය (340,000) 

 පුේගලික සහනය (3,000,000) 

ඇස්තමේන්තුගත බදු අය කාළ ා ැිර ආෙශය  12,660,000 

ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බේෙ 
                                          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 
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මගවිය යුතු ත්රෛ ශකකා වශිපකා ග නය ිරීම  

ත්රත්රමාසික වාරික දගවීම        (E) = A - C   

         B 

 = 1,738,000 – 45,000 

                        4 

 

     = 423 250   
   

දගවිය යුතු පළු වාරිකය   = E – F 

 

= 423,250 – (ආර්ථික දසේවා            
ගාස්තු + අේතිකාරම් දගවීම) 

 

     = 423,250 – (100,000+ 200,000) 

 

     = රු. 123,250 
 

 

උෙශා ර ය 5 : 

අමල් සහ බිමල් AB එන් ර්ප්රයිස් හි හවුල් වයාපාර ආදායම සමාන පදනමින් දබදා 
ගන්නා හවුල්කරුවන් දදදදදනකි.  දමම හවුල් වයාපාරය ඇගුම් නිපැයුම් නිෂප්ාදනය 
කරන හවුල් වයාපාරයකි.  තක්දසේරු වර්ෂ  2020/2021 තුළ හවුල් වයාපාරදේ 
ඇස්තදම්න්තුගත ලැබීම් සහ ලාභ පහත පරිදි දේ. 

 වයාපාර ආදායම (ඉඩ දී ඇති වියදම් අඩු කිීමදමන් පුළ) රු. 22,000,000 කි. 

 දපොලී ආදායම රු. 2,500,000 කි. (6% ක අනුප්රමා යකින් අේතිකාරම් 

ආදායම් බේද අඩු කිීමම  කැමැේත ලබා දි ඇති අතර ඒ අනුව අදාල දින  අඩු 

කළ අේතිකාරම් ආදායම් බේද වනුදේ රු. 500,000 x 6% = 30,000) 

 කුලී ආදායම රු. 2,400,000 කි. (අේතිකාරම් ආදායම් බේද අඩු කිීමම  

කැමැේත ලබා දි දනොමැත.) 

අනුමත පු යායතනයක  රු. 100,000 ක් පරිතයාග කිීමම  හවුල් වයාපාරය අදහස් 

කරයි. 
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ා වුඛ වයශතශරමයන් මගවිය යුතු ඇස්තමේන්තුගත බේෙ ග නය ිරීම  

 රු. 

වයාපාර ආදායම 22,000,000 

ආදයෝජන ආදායම  

 දපොලී ආදායම 2,500,000 

 කුලී ආදායම 2,400,000 

ඇස්තමේන්තුගත තක්මසේරු කාළ ා ැිර ආෙශය  26,900,000 

අඩු කළා – ුළදුුළකම් ලබන දගවීම්  

 අනුමත පු යායතනයක  කළ පරිතයාග   
(බදු අය කළ හැකි ආදායදමන්1/5 ක් දහෝ  
රු. 500,000 ක් දහෝ යන දදදකන් අඩු අගය) 

 
 

(100,000) 

ඇස්තමේන්තුගත බදු අය කාළ ා ැිර අෙශය  26,800,000 

ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බේෙ 
                      පලු   1,000,000 x 0%    =       0 
                      ඉතිරි  25,800,000 x 6% = 1,548,000 

 
1,548,000 

 

ා වුඛ වයශතශරය විකන් මගවිය යුතු ත්රෛ ශකකා වශිපකා ග නය ිරීම  

 තළමු 

වශිපකාය 

(රු.) 

මෙවන වශිපකාය 

(රු.) 

තුන්වන වශිපකාය 

(රු.) 

ා තර වන 

වශිපකාය 

(රු.) 

A 1,548,000 1,548,000 1,548,000 1,548,000 

B 4 3 2 1 

C 30,000 
409,500 

(379,500+30,000) 

789,000 

(409,500+379,500) 

1,168,500 

(789,000+379,500) 

ත්රත්රමාසික 
වාරික දගවීම 

(E) 
379,500 379,500 379,500 379,500 

අඩු ිරීමේ (F) - - - - 

අවසාන 
ත්රත්රමාසික 
වාරික දගවීම 
(E- F) 

379,500 379,500 379,500 379,500 

හවුල් වයාපාර 
බදු බැර- අමල් 
50% 

189,750 189,750 189,750 189,750 



 20   
 

 

දපර දගවූ වාරික සහ අේතිකාරම් ආදායම් බදු “C”   ඇතුළේ දේ. 

ස ා න: 

හවුල් වයාපාර විසින් හවුල් වයාපාර බේදදහි අදාළ දකො ස හවුල්කරුවන්  දවන් කළ 

යුතුය.  හවුල් වයාපාර ආදායම් බදු දගවීම  ය ේව හවුල් වයාපාර බේදදහි දකො ස බදු 

බැරක් දලස අඩු කිීමම  හවුල්කරුවන්  හිමිකම් ඇත. (ප්රමා යන් දී ඇති 

සමීකර දේ “F”   ඇතුළේ කරන්න.) 

දකදසේ වුවේ   හවුල් වයාපාර බේදේ එම අදාළ දකො දසේ යම් අතිරික්තයක් ඇේනම්  

ආපුළ දගවීම  හිමිකම් දනොමැති අතර ඉදිරිය  දගන යාම  ඉඩ දදනු ලැදේ.  එවැනි 

අතිරික්ත ප්රමා  ඉදිරිදේ දී දගවිය යුතු වාරික දගවීම් වලින් අඩු කිීමම  

හවුල්කරුවන්  හිමිකම ඇත. (එම ප්රමා යන් දී ඇති සමීකර දේ “F”   ඇතුළේ 

කරන්න.) 

 

ආෙශයේ මකාො ස්වය, සුදුසුකාේ යබන මගවීේවය සා  බදු බැරවය ඇස්තමේන්තුගත 

මබෙශා ැීම  

 ා වුඛකාරු 1 

අ ඛ 

ා වුඛකාරු 2 

බි ඛ 

වයාපාර ආදායදම් දකො ස 11,000,000 11,000,000 

ආදයෝජන ආදායදම් දකො ස   

 දපොලිය 1,250,000 1,250,000 

 කුලී ආදායම 1,200,000 1,200,000 

අනුමත පු යායතන සඳහා වන පරිතයාග මත 
ුළදුුළකම් ලබන දගවීම්  

50,000 50,000 

අේතිකාරම් ආදායම් බේදේ දකො ස 15,000 15,000 

හවුල් වයාපාර ආදායම් බදු දකො ස (බදු බැර 
ප්රමා ය නියමිත දින  දපර කරන ලද බදු දගවීම් 
දේ) 

759,000 759,000 

 

 

 

හවුල් වයාපාර 
බදු බැර- 
බිමල් 50% 

189,750 189,750 189,750 189,750 
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අ ඛ  ා තශමේ ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බේෙ ග නය ිරීම . 

 

අමල් මහතා රු. 2,000,000 ක් දපොලී ආදායමක් ඉපයීම  (අේතිකාරම් ආදායම් බේද 

අඩු කිීමම  කැමැේත දී නැත) අදේක්ෂිත අතර, රු. 200,000ක් දස ඛය වියදම් සහ 

රක්ෂ ය සඳහා ද  රු. 150,000 නිවාස  ය දපොලී සඳහා ද  රු. 750,000ක් දකො ස් 

මිල දි ගැනීම සඳහා ද  වියදම් කිීමම  අදහස් කරයි.  තක්දසේරු වර්ෂ 2020/2021 සඳහා 

දගවිය යුතු බදුවල  එදිරිව හිලේ කිීමම  ඉඩ දදනු ලබන හවුල් වයාපාරය මගින් දවන් 

කළ ඉදිරිය  දගන ගිය ආර්ථික දසේවා ගාස්තු රු. 200,000 කි. 

 

  රු. 

වයාපාර ආදායම 11,000,000 

ආදයෝජන ආදායම  

 දපොලී ආදායම   (1,250,000+2,000,000) 3,250,000 

 කුලී ආදායම 1,200,000 

ඇස්තමේන්තුගත තක්මසේරු කාළ ා ැිර ආෙශය  15,450,000 

අඩු කළා - සහන  

 කුලී සහනය     (1,200,000*25%) (300,000) 

 වියදම් සහනය (200,000+150,000+750,000) (1,100,000) 

 පුේගලික සහනය (3,000,000) 

අඩු කළා – ුළදුුළකම් ලබන දගවීම්  

 අනුමත පු යායතනයක  කළ පරිතයාග 
 (බදු අය කළ හැකි ආදායමින් 1/3 ක් දහෝ රු. 75,000 
දහෝ යන දදදකන් අඩු අගය) 

(50,000) 

ඇස්තමේන්තුගත බදු අය කාළ ා ැිර ආෙශය  11,000,000 

ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බේෙ     3,000,000 x 6%   = 180,000 
 3,000,000 x 12% = 360,000 
5,000,000 x 18% = 900,000 

 

 

1,440,000 
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ා වුඛකාරු වන අ ඛ  ා තශ විකන් මගවිය යුතු ත්රෛ ශකකා වශිපකා ග නය ිරීම  

 

මගවිය යුතු ත්රෛ ශකකා වශිපකා ග නය ිරීම  

 

 

ස ා න 

දපර වාරික දගවීම්  රඳවාගැනීදම් බදු (WHT) , අේතිකාරම් ආදායම් බේද (AIT) 

ඉදිරිය  දගන ආ ආර්ථික දසේවා ගාස්තු සහ හවුල් වයාපාර බදු බැර “C”   ඇතුළේ දේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 තළමු වශිපකාය 

(රු.) 

මෙවන වශිපකාය  

(රු.) 

තුන්වන වශිපකාය 

(රු.) 

ා තර වන 

වශිපකාය 

(රු.) 

A 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 

B 4 3 2 4 

C  15,000  

404,750 

(15,000+200,000 

+189,750) 

 

749,833 

(404,750+189,750 

+155,333) 

 

1,094,916 

ත්රත්රමාසික 
වාරික දගවීම 
(E) 

356,250 345,083 345,083 345,084 

අඩු ිරීමේ (F) 
200,000+189,

750 
189,750 189,750 189,750 

අවසාන 
ත්රත්රමාසික 
වාරික දගවීම 
(E- F) 

- 155,333 155,334 155,334 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

යම් ගැ ුවක් ඇේනම් පහත දුරකථමන අංක අමතා වැඩි විස්තර ලබා ගත හැක. 

1. 1944 - දේශීය ආදායම්  ඇමතුම් මධායස්ථමානය 

2. 011-2134200 - දජයේෂ්ඨ දකොමසාරිස් - බදු උපදේයන අංයය 

3. 011-2134251 - දකොමසාරිස් - බදු උපකාරක සහ ප්රවර්ධාන අංයය 

4. 011-2134250 - දකොමසාරිස් - වයාපාර උපදේයන අංයය 

5. දේශීය ආදායම් සියලුම නගර බද සහ ප්රාදේශීය කාර්යාල 


