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ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු බදු  ප්රකාශයය සේුර්ණ කිරීම හශ  

ත්රෛමශකකා බදු වශරිකා මගවීම පිළිබඳ උපමෙස්  

2022/2023 තක්මස්රු වර්ෂය 

2017 අංක  24 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ 90 සහ 91 වන වගන්ති ප්රකාරව  සහ 2021 

අංක 10 දරන සංද ෝධන පනින්ත සංද ෝධනය වු පරිදි වාරික දගවන්තදනකු වන 

තැනැේතකු ඇස්තදම්න්තුගත දගවිය යුු බදු ප්රකා ද  ගනනය කර ඇි 

ඇස්තදම්න්තුගත බදු අය කළ හැකි ආදායම මත පදනම්ව එකී තක්දස්රු වර්ෂද  

අදගෝස්ු 15 වන දින  දනාවැම්බර් 15 වන දින සහ දපබරවාරි 15 වන දින සහ 

එළදෙන තක්දස්රු වර්ෂද  මැයි 15 වන දින කාර්ුමය වාරිකවලින්ත ආදායම් බදු 

දගවීම සිදු කළ යුු අතර  ඇස්තදම්න්තුගත දගවිය යුු බදු ප්රකා ය (SET) පළමු 

වාරිකය දගවන දිනද  දී එනම් 2022 අදගෝස්ු 15 වන දින භාර දිය යුුය. 

 

 

SET ආකෘි පත්රය සම්පූරර්න කිීමම  ප්රථමමදයන්ත  දමම උපදදස් මාලාව කියවන දලස  

තරද  අවවාද කරනු ලැදේ. 

දමම උපදදස් මාලාව; 

 මපශදු උපමෙස්  

 ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු  බදු ප්රකාශයය සේපූරර්ණ 

කිරීමට උපමෙස් සහ  

 ත්රෛමශකකා ආෙශයේ බදු වශරිකා මගවීේ ගණනය කිරීම  

යනාදිදයන්ත සමන්තවිත දේ. 

 

1. මපශදු උපමෙස් 

 

SET ආකෘි පත්රය I දකා ස  II දකා ස සහ III දකා ස දලස දකා ස් ුකකින්ත 

සමන්තවිතය. සෑම වාරික දගවන්තදනක්ම SET ආකෘි පත්රද   දකා ස් ුනම 

සම්පූරර්න කළ යුුය. 

 

1.1  නිකුත් කිරීම හශ භශර දීම 

 නිකුත් කිරිම  

SET ආකෘි පත්රය දේශීය ආදායම් දකාමසාරිස් ජනරාල් විසින්ත 

ආදායම් බදු අය කළ හැකි තැනැේතන්ත දවත නිකුේ කරනු ලබයි.  

එදලස SET ආකෘි පත්රය දනාලැබුනු තැනැේතන්ත (2022/2023 

තක්දස්රු වර්ෂය සඳහා ඇස්තදම්න්තුගත බදු අයකළ හැකි ආදායම 

 SET- S  2022/2023 
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රු. 3 000 000 ඉක්මවන පුේගලයින්ත) හ  දේශීය ආදායම් ප්රධාන 

කාර්යාලද  බදු උපකාරක දස්වා සහ ප්රවර්ධන අං දයන්ත දහෝ 

ඕනෑම ප්රාදේශීය කාර්යාලයකින්ත SET ආකෘි පත්රය ලබා ගැනීම  

ඉල්ීමක් කළ යුුය. 

 භශර දීම 

නියමිත පරිදි සම්පුර්න කරන ලද SET ආකෘි පත්රය මේශීය ආෙශයේ 

මෙපශර්තමේන්තුමේ ප්රධාශන කාශර්යශයම  මධායම මඛනන 

කාළමනශකාරණ අංයයට (CDMU) මහෝ ඕනෑම මේශීය ආෙශයේ 

ප්රශමේශීය කාශර්යශයයක් දවත පැමින භාරදීම දහෝ දකාමසාරිස්  

මධයම දල්නන කළමනාකරන අං ය  දේශීය ආදායම් 

දදපාර්තදම්න්තුව  චිේතම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත  දකාළඔ 02 යන 

ලිපිනය  දවත ලියශපදංචි තැපෑමයන්ත දයාමු කළ හැකිය. 

 

1.2  ඇස්තමේන්තුගත බේෙ මගවීම  

 නියමිත දනයන්ත සහ කාශයපරිච්මේෙ මක්ත 

    ඇස්තදම්න්තුගත බේද සමාන වාරික හතරකින්ත පහත දැක්දවන 

දිනවලදී පහත බදු කාල සීමා දක්ත භාවිතා කරමින්ත දගවිය යුුය. 

බදු වශරිකාය මගවීම නියමිත 

දනය 

දගවීම් 

කාලපරිච්දේද 

දක්තය 

පළමු වාරිකය 2022 අදගෝස්ු 15 22231 

දදවන වාරිකය 2022 දනාවැම්බර් 15 22232 

දතවන වාරිකය 2023 දපබරවාරි 15 22233 

හතරවන වාරිකය 2023 මැයි 15 22234 

 

  බදු මගවීම 

ත්රත්රමාසික දගවීම් කිීමදම්දී දදපාර්තදම්න්තුව විසින්ත බදු දගවන්තනන්ත 

දවත නිකුේ කරනු ලබන දගවීම් පත්රිකා භාවිතා කළ යුු අතර  එකී 

පත්රිකා  බදුදගවන්තනන්ත හ  තැපැල් මගින්ත එවනු ඇත.  දගවීම් පත්රිකා 

මේශීය ආෙශයේ ප්රධාශන කාශර්යශයම  බදු උපකාශරකා මස්වශ සහ 

ප්රවර්ධාන අංයමයන්තෙ, කයලුම ප්රශමේශීය කාශර්යශය වලින්ත සහ 

යංකාශ බැංකු යශනශවලින්තද ලබාගත හැක. 

ඊ  අමතරව  මාර්ගගත බදු දගවීම් ක්රමදේදය (OTPP) හරහා ද දගවීමි 

සිදු කළ හැකිය. වැඩි විස්තර සඳහා කරුනාකර 2021.06.08 දිනැි අංක 

PN/PMT/2021 දරන (සංද ෝධිත) සහ 2022 මැයි 05 දිනැි   
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PN/PMT/2022.01 මහජන නිදේදනයන්ත සඳහා දයාමුවන්තන.  නැතදහාේ 

දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තු දවේ අඩවිය  පිවිස පරිශීලක 

මාර්දගෝපදේ  මාලාව පරිශීලනය කරන්තන. (e-Services/Overview and 

Quick Guides/Payments and Refunds) ලබා ගත හැක. 

 මගවීේ කාළ යුු බැංකුව - ඕනෑම  යංකාශ බැංකු යශනශවක්  හරහා 

දගවීම් කිරිම  හැකියාව ඇත. 

 

2. SET ආකාෘති පෛය - 2022/2023 සේපූරර්ණ කිරීම සඳහශ උපමෙස් 

ප්රකා ද  ඉහළ දකා දසහි දමම ප්රකා ය මුල් ප්රකා යද නැතදහාේ සංද ෝධිත 

ප්රකා යද යන වග“”දයාදා සළකුණු කළ යුුය.   

යම් තැනැේදතකු විසින්ත තක්දස්රු වර්ෂයක් සඳහා ලබාදදනු ලබන පළමු SET 

ආකෘි පත්රය  “මුල් ප්රකා ය” දලස සලකනු ලැදේ. බදු දගවන්තනා විසින්ත සංද ෝධිත 

ප්රකා යක් ඉදිරිපේ දනාකද  නම් මිස  මුල් ප්රකා ය අදාළ තක්දස්රු වර්ෂය පුරා 

බල පැවැේ දේ. 

ඇස්තදම්න්තුගත  දගවිය යුු බේද මුල් ප්රකා දයන්ත දවනස් දේ නම් සංද ෝධිත SET 

ආකෘි පත්රයක් භාර දිය හැකි අතර ඉන්ත පසුව දගවීම  නියමිත වාරික දගවීම් එ ්

අනුව සිදු කළ යුුය.  සංද ෝධිත ප්රකා යක් භාර දීදම් දී “සංද ෝධිත ප්රකා ය” යන 

දකාටුදේ“” සලකුන දයදිය යුුය. 

 

ආදායම් බදු වර්ගය කුමක්දැයි යන්තනේ සඳහන්ත කරන්තන. තනි පුේගලයන්ත සහ හවුල් 

වයාපාර දනාවන දවනේ සියම ම තැනැේතන්ත “සංස්ථමාපිත බදු” දකාටුව සළකුණු 

කළ යුුය. 

(කරුනාකර අදාල දකාටුව ‘’ සලකුණු කරන්තන) 

ප්රකාශයම  

වර්ගය 
: 
මුඛ 

ප්රකාශයය  
  

 සංමයෝධිත 

ප්රකාශයය  
    

ආෙශයේ බදු 

වර්ගය 

 

 

 

: 

  

 

සංස්ථශපිත  

 

 

  

 

තනි ුේගය    

හවුඛ 

වයශ

පශර 

 

 

 

2.1   I සහ II මකාශටස් - මගවිය යුු ඇස්තමේන්තුගත බේෙ ගණනය 

කිරීම. 
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I. එක් එක් ආදායම් ප්රභවයන්ත මගින්ත ඇස්තදම්න්තුගත තක්දස්රු වන 

ආදායම පිළිදවලින්ත ප්රකා ද  (10)  (20)  (30) සහ (40) දකාටුවල  සඳහන්ත 

කරන්තන. 

 

II. 50 වන මකාශටුව - ඇස්තමේන්තුගත තක්මස්රු කාළ හැකි ආෙශයම.                                                                  

අ) දස්වානියුක්ිදයන්ත  වයාපාරදයන්ත  ආදයෝජනවලින්ත (ආදයෝජන 

වේකම් උපලේධි වීදමන්ත ලද ලැබීම් හැර) දහෝ දවනේ ආදායම් මුලාශ්ර 

මඟින්ත වන අදේක්ිත මුම  ඇස්තදම්න්තුගත  ආදායම 

තැනැේදතකුදේ මුම  ඇස්තදම්න්තුගත තක්දස්රු කළ හැකි 

ආදායම දේ.  

දකාටු අංක 10 සි  40 දක්වා දකාටුවල සඳහන්ත කර ඇි සියම ම      

ආදායම් වල එකුව 50 දකාටුදේ සඳහන්ත කරන්තන.  

ආ) ඇස්තදම්න්තුගත තක්දස්රු කළ හැකි ආදායම ගනනය කිීමදම් දී 

අවසාන රඳවාගැනීදම් දගවීම් සහ නිදහස් කළ ප්රමාන ඇුළේ 

දනාකළ යුුය.  

 

III. 60 වන මකාශටුව - ඇස්තමේන්තුගත සුදුසුකාේ යබන මගවීේ  

වර්ෂය ුළ දී සිදු කිීමම  නියමිත  සියම  ඇස්තදම්න්තුගත සුදුසුකම් ලබන 

දගවීම් ඇුළේ කරන්තන.  (පහත සීමාවන්ත  ය ේව) 

              අනුමත පුනය ආයතන වල  කරන ලද දගවීම් 

ෙශයකායශමේ 

වර්ගය 

සුදුසුකාේ  යබන මගවීේ මයස අඩුකාළ හැකි උපරිම 

ප්රමශණය 

පුේගලයින්ත (අ) එකී තක්දස්රු වර්ෂය සඳහා පුේගලයාදේ බදු අය 

කළ හැකි ආදායදමන්ත 1/3 දහෝ  

(ආ) රුපියල් 75 000  

යන දදදකන්ත අඩු අගය 

අස්ිේවය (අ) එකී තක්දස්රු වර්ෂය සඳහා අස්ිේවයක  බදු අය 

කළ හැකි ආදායදමන්ත 1/5 දහෝ  

(ආ) රුපියල් 500 000  

යන දදදකන්ත අඩු අගය 
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 රජය  දහෝ දවනේ විදේිත ආයතන සඳහා වන  පරිතයාග 

 ඒකාබේධ අරමුදල දහෝ  ජනාධිපි අරමුදල සඳහා දේෂනය කළ ලාභ  

 සමෘේධි ප්රිලාි  පවුලක කාන්තතාවක් සඳහා දවදළදසැලක් පිහිටුවීම 

සඳහා වාසික පුේගලයකු විසින්ත මුදල් දහෝ දවනේ ආකාරයකින්ත දදන 

දායකේවය  

 යම් මූලය ආයතනයක් විසින්ත දවනේ මූලය ආයතනයක් අේපේ කර 

ගැනීදම් පිරිවැය දහෝ ඒකාබේධ කිීමදම් පිරිවැය දලස දරන ලද වියදම. 

ශ්රි ලංකා මහ බැංකුව විසින්ත සනාථම කරන ලද අනුමත මුදදලන්ත 1/3 ක  

අඩු කිීමම සීමා කරනු ලැදේ. 

 යම් තැනැේතකු  විසින්ත  

    - (i) රුපියල් මිලියන පහක  දනාඅඩු පිරිවැයක  චිත්රප යක් 

නිෂ්පාදනය කිීමදම්දී;  

      (ii) රුපියල් මිලියන විසිපහ දනාඉක්මවන පිරිවැයක  අලුේ 

සිනමා  ාලාවක් ඉදිකිීමදම් දී හා ඊ  උපකරන සවි කිීමදම් 

දී;  

     (iii) රුපියල් මිලියන දහයක් දනාඉක්මවන පිරිවැයක් දරමින්ත 

සිනමා  ාලාවක් වැඩිදියුණු කිීමදම්දී දරන ලද වියදම් 

දමම වියදම් අඩු කිරිම   බදු අය කළ හැකි ආදායදමන්ත 1/3 ක  

සීමා දේ. 

IV. 70 වන මකාශටුව - ඇස්තමේන්තුගත සහන  

තක්මස්රු වර්ෂය සඳහශ හිමිකාේ යබන ඇස්තමේන්තුගත සහන 

(පහත සීමශවන්තට යටත්ව) ඇුයත් කාරන්තන. 

  

 ුේගය සහනය 

වාසික පුේගලයින්ත දහෝ පුරවැසියන්ත වන පුේගලයින්ත  එක් එක් 

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

හිමිකම් ලබයි. දකදස් වුවද  දමම සහනය භාරකරුදවකු  

භාරගැනුම්කරුදවකු  දපාල්මඃකරුවකු දහෝ ඈවරකරුදවකු 

සඳහා අදාල දනාදේ.  ආදයෝජන වේකම් උපලේධි කිීමදමන්ත 

ලැදබන ලැබීම් වලින්ත සමන්තවිත තක්දස්රු කළ හැකි ආදායම් 

ප්රමානය  හැර  පුේගලදයකුදේ තක්දස්රු කළ හැකි ආදායදමන්ත 

සහනය අඩු කළ හැකිය. 
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 කුලී ආෙශයේ සහනය 

ආදයෝජන වේකම් අම ේවැඩියා කිීමම  නඩේු කිීමම සහ ක්ෂය 

වීම සඳහා යම් සතය වියදම්  වාසික පුේගලයා ඉල්ලුම් කිීමම  අදහස් 

දනාකරන්තදන්ත නම් පමනක්  ආදයෝජන වේකමකින්ත කුී ආදායම් 

උපයා ගන්තනා වාසික පුේගලයින්ත  තක්දසරු වර්ෂය සඳහා වන කුී 

ආදායමින්ත 25%ක ප්රමානයක කුී ආදායම් සහනයක  හිමිකම් 

ලබයි. 

 

 වියෙේ සහනය 

 

දමම සහනය ය දේ වාසික පුේගලදයකු තක්දස්රු වර්ෂය 

ුළදී දරන ලද පහත සඳහන්ත වියදම් වල එකුව රු. 1 200 000 ක 

ප්රමානයක් දක්වා අඩු කිරිම  සුදුසුකම් ලබයි.  

(අ)   ත්රවදය රක්ෂන දායක මුදල ඇුම ව දස නය වියදම්; 

(ආ) යම් පුේගලයකු දහෝ ඔහුදේ දරුවන්ත දවනුදවන්ත දේශීයව 

දරන ලද වෘේිය අධයාපන වියදම් සහ  අධයාපන වියදම්; 

(ඇ)  නිවාස නය මත දගවන දපාී; 

(ඈ)  දස්වා දයෝජකයකු ය දේ වු දහෝ දස්වා දයෝජකයකු 

දවනුදවන්ත වු විශ්රාම දයෝජනා ක්රමයක  හැර යම් දේශීය 

විශ්රාම දයෝජනා ක්රමයක  දස්වා  නියුක්ිකයකු විසින්ත 

දගවන ලද දායක මුදල් 

(ඉ) දකාළෙ දකා ස් හුවමාරුදේ ලැයිස්ුගත කර ඇි 

දකා ස් දහෝ දවනේ යම් මුලය සාධනපේ දහෝ ලියාපදිංචි 

ස්කන්තධ සහ සුරැකුම්පේ ආඥා පනත  ය දේ  වු බැඳුම්කර 

දහෝ දේශිය භාණ්ඩාගාර බිල්  ආඥා පනත ය දේ වු 

භාණ්ඩාගාර බිල්පේ මිලදී ගැනීම සඳහා   

දරන ලද වියදම්  

 මවනත් සහනය 

තම පරිශ්රද  සවි කිීමම සඳහා ූරර්ය පැනල අේ කරදගන එය 

ජාික විදුලිබල පේධිය  සම්බන්තධ කර ඇි වාසික 

පුේගලයකු සම්බන්තධදයන්ත වන වි , එම ූරර්ය පැනල සඳහා වු 

මුම  වියදම දක්වා දහෝ එම ූරර්ය පැනල අේපේ කර ගැනීම 

සඳහා ලබාගේ නය මුදලක් සම්බන්තධදයන්ත   බැංකුවක  

දගවන ලද මුදල් ප්රමානය දතක් එක් එක් තක්දස්රු වර්ෂය 

සඳහා රු. 600,000 ක් අඩු කර ගත හැක.  

V. 80 වන මකාශටුව - ඇස්තමේන්තුගත බදු අය කාළ හැකි ආෙශයම 

  ඇස්තදම්න්තුගත බදු අය කළ හැකි ආදායම ලබාගැනීම  50 වන 
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දකාටුදේ    ඇි ඇස්තදම්න්තුගත තක්දස්රු කළ හැකි ආදායදමන්ත 60 

වන දකාටුදේ සහ 70 වන දකාටුදේ එකුව අඩු කරන්තන. 

 VI.   90 වන මකාශටුව - ඇස්තමේන්තුගත බදු බැඳියශව 

ඇස්තදම්න්තුගත බදු බැඳියාව විවිධ ආදායම් බදු අනුප්රමාන අදාල 

කරගනිමින්ත ගනනය කළ යුුය.ඒ අනුව  SETආකෘි පත්රද  II වන 

දකා ස පළමුව පිරවිය යුු අතර එහි 90.10 දකාටුදේ වටිනාකම 90 

දකාටුව  ඇුළේ කළ යුුය. 

 

පහත සඳහන්ත තැනැේතන්ත සඳහා පහත බදු අනුප්රමාන අදාල දවි. 

(අ) තනි ුේගයයින්ත 

  - සම්මත අනුප්රමාන 

බදු අයකළ හැකි 

ආදායම් පරාසය 

(රු) 

පහලම පරාසය  

සමාන  වන බදු  

අයකළ හැකි 

ආදායම් මත බේද 

පහලම පරාසය  

වැඩිවන  බදු 

අයකළ හැකි 

අිදර්ක ආදායම  

මත බේද 

පළමු  3,000 000 180 000 6 % 

ඊළග  3,000 000 360 000 12 % 

දේෂය  18 % 

 

- විමේෂ අනුපශත 

   ඕනෑම මේපැන්ත දහෝ දුම්දකාළ නිෂ්පාදනයක්  නිෂ්පාදනය කිීමම 

සහ විකිණීම දහෝ ආනයනය සහ විකිණීම මගින්ත ලබන ලැබීම් සහ 

ලාභ මත -    40% 

ඔට්ටටු සහ ූරදු පවේවාදගන යාම මගින්ත ලබන ලැබීම් සහ ලාභ                                                                                                                    

මත        -  40 % 

 

මැණික් සහ ස්වර්නාභරන සම්බන්තධදයන්ත ලැබුණු ප්රිෂ්ඨාාව මත 

වන ලැබීම් සහ ලාභ මත - උපරිම බදු අනුප්රමානය 14% 

පුනර්ජනනීය බල ක්ි ප්රභව භාවිතා කරමින්ත නිපදවන ලද විදුලිය 

ජාික විදුලිබල පේධිය  සැපයීම මත ලැබුණු මුදල් ප්රමාන මත 

වන ලැබීම් සහ ලාභ මත -  උපරිම බදු අනුප්රමානය 14%                                             
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(ආ) සමශගේ 

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

(ii.) පහත දැක්දවන විදේිත වයාපාර මගින්ත ලබන ලැබීම් සහ ලාභ 

මත      - 14% 

 

- කුඩා සහ මධය පරිමාන වයවසායන්ත  

- භාණ්ඩ අපනයනය 

- නිේචිත වයවසායන්ත  

- අධයාපන දස්වා     

- සංචාරක ප්රවර්ධනය 

- ඉදිකිීමම් දස්වා 

- කෘි සැකසුම්කරනය 

- දස නය දස්වා 

- වාසික සමාගමකින්ත ලැදබන ලාභාං   

- ශ්රි ලංකා ආදයෝජන මණ්ඩලද  ලියාපදිංචි යමි අපනයන 

සමාගමක් විසින්ත දස නය ආරක්ෂන උපකරන සහ ඒ හා 

සමාන නිෂ්පාදන    දස නය අමාතයාං ය   දස නය දස්වා 

දදපාර්තදම්න්තුව    ශ්රි ලංකා යුේධ හමුදාව    ශ්රි ලංකා 

නාවික  හමුදාව     ශ්රි ලංකා වනවන්ත හමුදාව     ශ්රි ලංකා 

දපාීසිය  සහ දකෝවිඩ් (COVID) මධයස්ථමානයක  සැපයීම  

- මැණික් සහ ස්වර්නාභරන වයාපාරය  

-  පුනර්ජනනීය බල ක්ි ප්රභව භාවිතා කරමින්ත නිපදවන ලද     

විදුලිය ජාික විදුලිබල පේධිය  සැපයීම  

   

 -  ශ්රී  ලංකාදේ  බලපත්රලාී දකාළෙ දකා ස් දවළඳදපාදල් 2021 

ජනවාරි මස 1 වන දින දහෝ එදින  පසුව  එදහේ 2021 

දදසැම්බර් මස 31 වන දින  දපරාුව ස්වකීය දකා ස් 

ලැයිස්ුගත කරන යම් සමාගමක් (2022 අදේල් මස 1 වන 

දිදනන්ත ආරම්භ වන තක්දස්රු වර්ෂ ුනක් සඳහා) - 14%                           

 

(iii.)  නිෂ්පාදනය මගින්ත ලබන ලැබීම් සහ ලාභ මත - 18% 

(iv.)  ඔට්ටටු සහ ූරදු පවේවාදගන යාම මගින්ත ලබන ලැබීම් සහ ලාභ  

 මත  - 40%                                                                                                                      

(v.) ඕනෑම මේපැන්ත දහෝ දුම්දකාළ නිෂ්පාදනයක්  නිෂ්පාදනය 

කිීමම  සහ විකිණීම දහෝ ආනයනය සහ විකිණීම මගින්ත ලබන 

ලැබීම් සහ  ලාභ මත  - 40%  
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(vi.) දකාළෙ දකා ස් දවළඳදපාදල් 2021 ජනවාරි 1 වන දින දහෝ 

ඒදින  පසුව, නමුේ 2021 දදසැම්බර් 31   දපර එහි දකා ස් 

ලැයිස්ුගත කරන යම්  සමාගමක් (BOI සමාගම් ද ඇුම ව) 

දගවිය යුු සමස්ත ආදායම් බදු 50% කින්ත අඩු කරනු ලැදේ. 

 

(vii.) 2020/2021 තක්දස්රු වර්ෂය  සාදපක්ෂව 2022/2023 

තක්දස්රු වර්ෂද  දී අපනයන (නිේචිත වයාපාරයකින්ත හැර) 

සියය  පනහකින්ත වැඩි කිීමම සහ එම තතේවය අනුයාත 

තක්දස්රු වර්ෂය ුළ ද පවේවාදගන යාදම්  දකාන්තදේසිය  

ය ේව ඕනෑම බහුජාික සමාගමක් විසින්ත ලාභාං වලින්ත 

ලැබීම් සහ ලාභ මත දගවිය යුු ආදායම් බදු 50% කින්ත අඩු 

කරනු ලැදේ. 

 

(viii.) කෘි දගාවිතැන්ත නිෂ්පාදනවල මුම  ප්රමානදයන්ත උපදයෝී 

කරගන්තනා ප්රමානය මත පදනම්ව ශ්රී ලංකාදේ තම කෘ  

පිරිසැකසුම් දහෝ නිෂ්පාදන වයාපාර රියාකාරකම සඳහා 

තමා විසින්තම නිෂ්පාදනය කළ කෘි දගාවිතැන්ත නිෂ්පාදනයන්ත 

තැනැේදතකු විසින්ත දයාදා ගැනීදම් දකාන්තදේසිය  ය ේව  

2020/2021 තක්දස්රු වර්ෂද  සි  වර්ෂ 5ක් සඳහා ශ්රී ලංකාදේ 

කෘ  පිරිසැකසුම් දහෝ නිෂ්පාදන වයාපාර රියාකාරකමක් 

සම්බන්තධදයන්ත දගවිය යුු බදු ප්රමානදයන්ත 25% ක් අඩු කරනු 

ලැදේ. 

(ඇ) හවුඛ වයශපශර  

බදු අය කාළ හැකි ආෙශයම  (රු.) මගවිය යුු බදු 

ප්රමශණය  

1,000,000 ඉක්මවන  6% 

 

(ඈ) ුණයශයතන - 14 % 

(ඉ) භශර   - 18% 

(ඊ) ඒකාකාභශර මහෝ අමනයේනය අරමුෙඛ - 24 % 

(උ) රශජ්ය මනශවන සංවිධාශන - 24% 

(ඌ) මස්වශ නියුක්ති භශරකාශර අරමුෙය, මස්වකා අර්ථසශධාකා 

අරමුෙය,අනුමත පශරිමතෝෂිත අරමුෙඛ,විශ්රශම අරමුෙඛ සහ 

සමශපන අරමුෙඛ - 14% 
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VII. 100 වන මකාශටුව - ඇස්තමේන්තු ගත විමේය බදු බැර 

යම් විදේ  බදු බැර ඇේනම් 100 දකාටුදේ ඇුලේ කරන්තන.  විදේ  

බදු බැර  සම්බන්තධ වන ලාභද  දහෝ ආදායදම් එවැනි දකා සක් මත 

බදු  ප්රමානය  විදේ  බදු බැර සීමා දේ. 

 

VIII. 110 වන මකාශටුව - ඇස්තමේන්තුගත අත්තිකාශරේ ුේගය 

ආෙශයේ බේෙ 

මස්වශ නියුක්තිය APIT වයට යටත් වන මස්වශ නියුක්තියකු (එය 

අනිවශර්ය අඩු කිරීමක් මහෝ මස්වශ නියුක්තියකායශමේ 

කාැමැත්ත යබශ දී ඇත්නේ) 110 වන මකාශටුවට තක්මස්රු වර්ෂය 

සඳහශ ඇස්තමේන්තුගත APIT මවත ඇුළත් කාළ යුුය. 

 

XI. 120 වන මකාශටුව - ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු බේෙ 

ඇස්තදම්න්තුගත දගවිය යුු බේද ගනනය කිීමම සඳහා 100 වන 

දකාටුදේ ප්රකා  කර ඇි විදේ  බදු බැර සහ 110 වන දකාටුදේ 

ප්රකා  කර ඇි ඇස්තමේන්තුගත අත්තිකාශරේ ුේගය ආෙශයේ 

බේෙ 90 වන දකාටුදේ ඇි ඇස්තදම්න්තු ගත බදු බැඳියාදවන්ත අඩු 

කරන්තන.එම අගය  120 වන දකාටුදේ සදහන්ත කරන්තන. 

 

2.2.  III මකාශටස - ප්රකාශයය 

බදු දගවන්තනා දහෝ බදු දගවන්තනාදේ සම්පූරර්න බලයලේ අනුදයෝජිතවරදයකු 

විසින්ත SET ආකෘි පත්රය එහි අසතය  වැරදි දහෝ දනාම  යවන සුම  ප්රකා  

අන්තතර්ගත දනාවන බව  අේසන්ත කළ යුුය. 

3. ආෙශයේ බදු ත්රෛමශකකා වශරිකා මගවීේ ගණනය කිරීම. 

3.1. පහත සඳහන්ත සුත්රය භාවිතා කරමින්ත  දගවිය යුු ත්රත්රමාසික වාරික 

දගවීම් ගනනය කරනු ලැදේ.  

ත්රෛමශකකා 

වශරිකා මගවීම (E) 

  

A – C 

   B 

= 

 

 

A ඇස්තදම්න්තුගත දගවිය යුු  බේද ( 120 වන  දකාටුදේ ප්රකාශිත 

අගය) 

B වර්තමාන වාරිකය  ඇුළේව  ඉිරිව ඇි වාරික ගනන* 
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C දමම වාරිකය  දපර  බදු  දගවීම්** 

 

* වර්තමාන වාරිකය ද ඇුම ව ඉිරි වාරික ගනන - (B) 

 

වශරිකා 1 2 3 4 

“B” 4 3 2 1 

 

** එකී වාරිකය  දපර සිදු කළ බදු දගවීම් - (C) 

ඉහත “C” සඳහා දගවීම් දලස පහත සඳහන්ත දගවීම් සැලකිය යුුය.  

(අ)       දපර වාරික දගවීම්  සහ 

(ආ) වාර්තමාන වාරික දගවීම නියමිත දින  දපර දගවනු ලැබු /රඳවා ගනු 

ලැබු අේිකාරම්  ආදායම්    බේද   ද (AIT) ඇුලේව යම් රඳවා ගැනීදම් 

බදු දගවීමක් (WHT)   

3.2.  ශුේධා  ත්රෛමශකකා වශරිකා මගවීම ගණනය කිරීම 

 ගනනය කරන ලද ත්රත්රමාසික වාරිකයදගවීම් වලින්ත අේිකාරම් දගවීම් 

සහ දවනේ බදු බැර අඩු කිීමදමන්ත ශුේධා  ත්රෛමශකකා වශරිකා මගවීම 

ගණනය කාළ යුුය. 

 

 

 

 

 

 

 

                  පහත සඳහන්ත දගවීම්  (F ) ය දේ සලකනු ලැදේ. 

1. 2020 ජනවාරි මස 01 වන දින  දපරාුව  සෑම තැනැේදතකුදගන්ත ම 

සහ සෑම හවුල් වයපාරයකින්ත ම අවස්ථමාදවෝචිත පරිදි ආර්ික දස්වා 

ගාස්ුව  අය කරන ලදී.   
 

එබැවින්ත  තක්දස්රු වර්ෂ 2019/2020 සඳහා දගවන ලද ආර්ික දස්වා 

ගාස්ුව  එම වර්ෂද  ආදායම් බේද සඳහා හිලේ කළ පසු  ඉිරි 

ආර්ික ගාස්ුවක් ඇේනම් ඉදිරිය  දගන දගාස් ආදායම් බේද 

සඳහා හිලේ කළ හැක්දක්  තක්දස්රු වර්ෂ 2020/2021 සහ තක්දස්රු 

E ත්රත්රමාසික වාරිකයදගවීම් 

F අේිකාරම් දගවීම් /දවනේ බදු බැර 

ශුේධා ත්රෛමශකකා වාරික 

දගවීම E - F = 

F 
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වර්ෂ 2021/2022 සඳහා පමණි.  තක්දස්රු වර්ෂ 2021/2022 සඳහා 

හිලේ කළ පසු ඉිරියක් ිබුනද  එය තක්දස්රු වර්ෂ 2022/2023 

සඳහා හිලේ කළ දනාහැක. 

2. අදාල ත්රත්රමාසිකය සඳහා කරන ලද අේිකාරම් වාරික දගවීමක් 

3. හවුල් වයාපාරය දගවන ලද වාරිකවලින්ත දකා ස ( හවුල් වයාපාරයක 

හවුල් කරුවන්ත සඳහා) 

4. ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු බදු  ප්රකාශයය සහ වශරිකා මගවීේ 

සේබන්තධාමයන්ත අෙශළ වන ෙණඩන නීති ප්රතිපශෙන. 

 

4.1. SET ආකාෘතිපෛය ඉදරිපත් මනශකිරීමට/ ප්රමශෙ වී මගශනු කිරීම සහ 

සශවෙය මහෝ මනශමඟ යවන සුළු ප්රකාශය   මත ෙණ්ඩනය. 

 

I.  දමම SET ආකෘි පත්රය නියමිත දින  නියමිත පරිදි ලබා දනාදදන 

තැනැේතන්ත දවත  දේශීය ආදායම් පනදේ 185 වගන්තිය ය දේ 

රුපියල් මිලියනයක් දක්වා වු දණ්ඩනයක  ය ේ කරනු ලැබිය හැක.  

 

II.  වැරදි SET ආකෘි පත්රයක් දතුදවන්ත හා SET ආකෘි පත්රද  වැදගේ 

දදයක් අතහැර ිබීම දතුදවන්ත බදු මුදලක් අඩුදවන්ත දගවන ලද 

විද ක  පහත සඳහන්ත ප්රමානය  දණ්ඩනය පනවනු ලැදේ. 

                    (අ)   (ආ) අදාළ දනාවන්තදන්ත නම්  අඩුදවන්ත කරන ලද දගවීදමන්ත 25%: 

 දහෝ 

      (ආ) අඩුදවන්ත කරන ලද දගවීම - 

 රුපියල් මිලියන දහයක  වඩා වැඩි වන්තදන්ත නම්; දහෝ 

 අදාළ කාලසීමාව සඳහා එම තැනැේතාදේ බදු බැඳීදමන්ත 25% 

වඩා වැඩිවන්තදන්ත නම්  

        එදස් අඩුදවන්ත කරන ලද දගවීදමන්ත 75% ක ප්රමානයක දණ්ඩනයක      

        ය ේ විය යුුය. 

 

III. SET ආකෘි පත්රය  බදු නිලධරයකු  කරන ලද ප්රකා යක් දලස සැලදක්. 

ඒ අනුව  සාවදය දහෝ දනාම  යවන සුම  ප්රකා  ඉදිරිපේ කරනු ලබන 

තැනැේතකු  දේශීය ආදායම් පනදේ 181 වගන්තිය ය දේ දණ්ඩනය  

ය ේ දේ. දණ්ඩනය වනුද  රු.50 000/- දහෝ අසතය දහෝ දනාම  යවන 

සුම  ප්රකා ය දතුදවන්ත අඩුදවන්ත ප්රකා  කර ඇි මුදල යන දදදකන්ත 

වැඩි අගය දේ. 

 

IV. මච්තශන්තවිතව සශවෙය මහෝ මනශමඟ යවන සුළු ප්රකාශයයක් 

කාරනු යබන යේ තැනැත්තකු වරෙකාරු කාරනු යැබු විට, මේශීය 
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ආෙශයේ පනමත් 190 වගන්තතිය යටමත් රුපියඛ මිලියනයක් 

මනශඉක්මවනු යබන ෙඩයකාට මහෝ එක් අවුරුේෙක් 

මනශඉක්මවනු යබන කාශයයකාට බන්තධානශගශර ගත කාරනු 

යැබීමකාට මහෝ ඒ ෙඩය හශ බන්තධානශගශර ගත කාරනු යැබීම යන 

ෙඬුවේ මෙකාටම යටත් විමට හැකා. 

 

4.2 වශරිකා මගවීේ කදු මනශකිරීම,ප්රමශෙ වී මගවීම මහෝ මගවීම පැහැර 

හැරීම සේබන්තධාමයන්ත වන  නීතිමය ක්රියශමශර්ග 

 

I.  අදාළ දගවීම් සිදු දනාකිීමම/ප්රමාද වී දගවීම් කිීමම සඳහා දණ්ඩන - 

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

 

වාරික දගවීම සඳහා නියමිත දිදනන්ත දින 14 ක් ඇුළත දමම පනත 

ය දේ නියම කරන ලද වාරික දහෝ ඉන්ත දකා සක් දගවීම  

අදපාදහාසේ වන යම් තැනැේදතකු දගවිය යුු, එදහේ දගවා 

දනාමැි බදු මුදලින්ත 10% දණ්ඩනයක  ය ේ කළ හැක. 

 

II.  ෙඩ සහ බන්තධානශගශරගත කිරිම (මේශීය ආෙශයේ පනමත් 189 

වගන්තතිය   යටමත් විධිවිධාශන) 

 

දච්තාන්තවිතව වාරික දගවීම් පැහර හරිනු ලබන යම් තැනැේතකු 

වරදකරු කරනු ලැබු වි   දේශීය ආදායම් පනදේ 189  වගන්තිය ය දේ 

රුපියල් මිලියන දහයක් දක්වා වු දඩයක  දහෝ  අවුරුදු දදකක් දක්වා 

වු  කාලයක  බන්තධනාගාර ගත කරනු ලැබීමක  දහෝ ඒ දඩය හා 

බන්තධනාගාර ගත කරනු ලැබීම යන දඬුවම් දදක ම  ය ේ විම  හැක. 

 

III. අඩුදවන්ත කරන ලද වාරික දගවීම මත දපාලිය- (දේශීය ආදායම් පනදේ 

159 (1) වගන්තිය ය දේ විධිවිධාන) 

 

යම් දගවිය යුු බදු වාරිකයක් දහෝ ඉන්ත දකා සක් දගවීම අඩුදවන්ත 

කරන ලද අවස්ථමාවල දී එවැනි වාරිකයක   දහෝ ඉන්ත දකා සක    

මසක  දහෝ මාසයකින්ත දකා සක  1.5% ක දපාලියක් පැනවීම කළ 

හැක. 

 

5.  නිෙර්යන 
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01:  රුවන්ත මහතා ABC සමාගදමහි ප්රධාන විධායක නිලධාරියා දේ.  2022/2023 

තක්දස්රු වර්ෂය සඳහා ඔහුදේ අදේක්ිත ආදායම පහත පරිදි දේ. 

 දස්වා නියුක්ි ආදායම රු. 5,500,000 කි. (අේිකාරම් පුේගල ආදායම් බේද 

අඩු කිීමම සඳහා කැමැේත ලබා දී දනාමැත.)  

  දපාී ආදායම රු. 2,200,000 කි. (අේිකාරම් ආදායම් බේද අඩු කිීමම  

කැමැේත දී දනාමැත.) 

 වයාපාර ආදායම (ඉඩ දී ඇි වියදම් අඩු කළ පසු ) රු. 1,000,000 කි. 

දස්වා නියුක්ි ආදායම  ඇස්තදම්න්තුගත මූලය සහ මූලය දනාවන 

ප්රිලාභවලින්ත සමන්තවිතය.  ඔහු රු. 275,000 ක් දස නය වියදම් සහ රක්ෂනය 

සඳහා ද,              රු. 600,000 ක් දකා ස් මිලදී ගැනීම  ද  රු. 500,000 ක් දරුවන්තදේ 

පාසල් ගාස්ු දලසද වියදම් කිීමම  අදහස් කරයි. එදලසම පිළිකා දරෝහල සඳහා 

වාර්ිකව රු. 100,000 ක්  කරයි. රුවන්ත මහතාදේ ගදම් සමෘේධි ප්රිලාී පවුලක 

කාන්තතාවක්  නගරද  හස්ත කර්මාන්තත සාේපුවක් ආරම්භ කිීමම පිළිබඳව 

ඔහුදගන්ත උපදදස් ලබාදගන ිදේ. රුවන්ත මහතා ඒ සඳහා ඇය  රු. 100,000 / - 

ක මූලය දායකේවය සිදු කිරිම  ද අදේක්ෂා කරයි (අඩු කිීමම් ඉල්ීදම් දි සමෘේධි 

දදපාර්තදම්න්තුදවන්ත තහවුරු කිීමම අව ය දේ). 

මගවිය යුු ඇස්තමේන්තුගත බේෙ ගණනය කිරීම 

  රු. 

දස්වා නියුක්ි ආදායම 5,500,000 

දපාී ආදායම 2,200,000 

වයාපාර ආදායම 1,000,000 

ඇස්තමේන්තුගත තක්මස්රු කාළ හැකි ආෙශයම 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 – සුදුසුකම් ලබන දගවීම්  

 පිළිකා දරෝහල  පරිතයාග    (100,000) 

 සමෘේධි ප්රිලාී පවුලක කාන්තතාවක්  නගරද  

හස්ත කර්මාන්තත සාේපුවක් ආරම්භ කිීමම  ලබා 

දුන්ත මුලය දායකේවය 

(100,000) 

ඇස්තමේන්තුගත බදු අය කාළ හැකි ආෙශයම 4,300,000 

ඇස්තමේන්තුගත බදු බැඳියශව             3,000,000 x 6%   = 180,000 

                                                                    1,300,000 x 12% = 156,000 

 

336,000 

ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු බේෙ ( A)    336, 000 
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මගවිය යුු ත්රෛමශකකා වශරිකා ගණනය කිරීම 

ත්රත්රමාසික වාරික දගවීම (E)   = A - C   

                   B  

= 336,000 – 0 

         4  

මගවිය යුු පළමු ත්රෛමශකකා වශරිකා  = රු. 84,000  

 

 

2. මහාචාර්ය මහිෂ්  දකාළෙ විේවවිදයාලය  අනුබේධව දස්වය කරයි.  තවද ඔහු 

පේචාේ උපාධි පීඨාය  සිය දස්වය ලබා දදන අතර  මාසික දගවීමක් ද ලබා ගනියි. 

2022/2023 තක්දස්රු වර්ෂය සඳහා ඔහුදේ අදේක්ිත ආදායම පහත පරිදි දේ. 

 දකාළෙ විේවවිදයාලදයන්ත ලද  දස්වා නියුක්ි ආදායම (ප්රාථමමික දස්වා 

නියුක්ිය) රු. 4,680,000 කි. (අේිකාරම් පුේගල ආදායම් බේද අඩු කිීමම  

ඔහු කැමැේත ලබා දී ඇත.) 

 පේචාේ උපාධි පීඨාදයන්ත වන දස්වා නියුක්ි ආදායම (ේවිියීක දස්වා 

නියුක්ිය) රු. 200,000 කි. (අේිකාරම් පුේගල ආදායම් බේද අඩු කිීමම  

කැමැේත ලබා දී ඇත.  ප්රාථමමික දස්වා නියුක්ිය මගින්ත  ලද මාසික ආදායම 

රු.250,001 – 500,000 පරාසය ුළ නිසා අදාළ වන බදු අනුප්රමානය 12% කි.) 

 දපාී ආදායම රු.700,000 කි. (අේිකාරම් ආදායම් බේද අඩු කිීමම  

කැමැේත දී දනාමැත.) 

 කුී ආදායම රු. 900,000 (අේිකාරම් ආදායම් බේද අඩු කිීමම  කැමැේත දී 

දනාමැත.) 

දස්වානියුක්ි ආදායම   ඇස්තදම්න්තුගත මූලය සහ මූලය දනාවන ප්රිලාභවලින්ත 

සමන්තවිතය. ඔහු රු. 100,000 ක් දස නය වියදම් සහ ත්රවදය රක්ෂනය සඳහා ද  රු. 

150,000 නිවාස නය දපාලිය සඳහා ද  රු. 145,000 ක් දරුවාදේ පාසල් ගාස්ු දලසද  

රු. 400 000 දකා ස් මිලදී ගැනීම  ද වියදම් කිීමම  අදහස් කරයි. මහාචාර්යවරයා 

තම පරිශ්රද  සවි කිීමම සඳහා ූරර්ය පැනල අේ කර ගැනීම  රු. 1,200,000 වැය කර 

ඇි අතර එය ජාික විදුලිබල පේධිය  සම්බන්තධ කර ඇත.  

මගවිය යුු ඇස්තමේන්තුගත බේෙ ගණනය කිරීම 

  රු. 

දස්වා නියුක්ි ආදායම (ප්රාථමමික + ේවිතීයික) 4,880,000 

ආදයෝජන ආදායම  

 දපාී ආදායම 700,000 

 කුී ආදායම 900,000 

ඇස්තමේන්තුගත තක්මස්රු කාළ හැකි ආෙශයම 6,480,000 

අඩු කළා – සහන  
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 කුී සහනය          (900,000*25%) (225,000) 

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

 පුේගලික සහනය (3,000,000) 

අඩු කළා –  සුදුසුකම් ලබන  දගවීම්  

 ූරර්ය පැනල අේ කර ගැනීම  වියදම (600 000) 

ඇස්තමේන්තුගත බදු අය කාළ හැකි ආෙශයම 1,860,000 

දළ ඇස්තදම්න්තුගත බදු බැඳියාව      1 860,000 x 6%   = 111,600 111,600 

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

ඇස්තමේන්තුගත බදු බැඳියශව - 

 

 

**ඇස්තමේන්තුගත අත්තිකාශරේ ුේගය ආෙශයේ බේෙ ගණනය කිරීම 

(මස්වශ මයෝජ්කායශ විකන්ත අඩු කාළ යුු) 

 

දගවිය යුු ඇස්තදම්න්තුගත බේද ගනනය කිීමදම්දි  අේිකාරම් පුේගල ආදායම් 

බේද අඩු කිීමම  කැමැේත ලබා දී ඇි ආදායම  අදාළ අේිකාරම් පුේගල ආදායම් 

බේද දවනමම ගනනය කළ යුු අතර  එම බේද දළ ඇස්තදම්න්තුගත බදු 

බැඳියාදවන්ත අඩු කළ යුුය. 

දමම නිදසුදන්ත ඇස්තදම්න්තුගත අේිකාරම් පුේගල ආදායම් බේද දළ 

ඇස්තදම්න්තුගත බදු බැඳියාව  වඩා වැඩි බැවින්ත ඇස්තදම්න්තුගත බදු බැඳියාවක් 

පැන දනානගි. 

03: නර්මදා ත්රවදයවරිය ජාික දරෝහල  අනුයුක්තව දස්වය කරයි.  එදලසම ඇය 

දප ේගලික දරෝහලක ද සිය දස්වය සපයන්තනීය.  2022/2023 තක්දස්රු වර්ෂය 

සඳහා ඇයදේ අදේක්ිත ආදායම පහත පරිදි දේ. 

 දස්වා නියුක්ි ආදායම රු. 7,200,000 කි.  (අේිකාරම් පුේගල ආදායම් බේද 

අඩු කිීමම  කැමැේත ලබා දී ඇත.)  

 වයාපාර (වෘේතීය) ආදායම රු. 21,000,000 කි. 

විස්තරය ඇස්තමේන්තු

ගත බදු 

අයකාළ හැකි 

ආෙශයම (ETI) 

 අඩු 

කාරන 

යෙ බේෙ 

ප්රාථමමික ( දස්වා 

නියුක්ි ආදායම) 

4,680,000    

අඩු කළා - 

පුේගලික සහනය 

(3,000,000) 1,680,000 1,680,000 x 6% 

= 100,800 

 

 

ේවිියික දස්වා  

නියුක්ිය 

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

24,000 

124,800 
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 දපාී ආදායම රු. 3,000,000 කි. 12% ක අනුප්රමානයකින්ත අේිකාරම් 

ආදායම් බේද අඩු කිීමම  කැමැේත දී ඇත. ඒ අනුව දපාලිය මත අේිකාරම් 

ආදායම් බේද රු. 1,000,000 x 12% = 120,000, 2022.07.15 අඩු කර ඇත. (පළමු 

ත්රත්රමාසිකය) 

 ලාභාං  අදායම රු. 500,000 කි.  12% ක අනුප්රමානයකින්ත අේිකාරම් 

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

අේිකාරම් ආදායම් බේද රු. 100,000 x 12% = 12,000, 2023.01.15 දින අඩු කර 

ඇත. (දතවන ත්රත්රමාසිකය) 

 කුී ආදායම රු. 900,000 කි. (අේිකාරම් ආදායම් බේද අඩු කිීමම  

කැමැේත ලබා දී දනාමැත.) 

දස්වා නියුක්ි ආදායම  ඇස්තදම්න්තුගත මූලය සහ මූලය දනාවන ප්රිලාභවලින්ත 

සමන්තවිතය.  ඇය රු. 275,000 ක් දස නය වියදම් සහ රක්ෂනය සඳහා ද  රු. 500,000 

ක් දකා ස් මිල දී ගැනීම  ද රු. 500,000 ක් දරුවන්තදේ පාසල් ගාස්ු දලස ද වියදම් 

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

කිීමම ද බලාදපාදරාේු දේ. 

මගවිය යුු ඇස්තමේන්තුගත බේෙ ගණනය කිරීම 

  රු. 

දස්වා නියුක්ි ආදායම 7,200,000 

වයාපාර ආදායම 21,000,000 

ආදයෝජන ආදායම  

 දපාී ආදායම 3,000,000 

 කුී ආදායම 900,000 

 ලාභාං  ආදායම 500,000 

ඇස්තමේන්තුගත තක්මස්රු කාළහැකි ආෙශයම 32,600,000 

අඩු කළා - සහන  

 කුී 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 – සුදුසුකම් ලබන දගවීම්  

 අනුමත පුනයායතනයක  පරිතයාග  

 (බදු අය කළ හැකි ආදායදමන්ත 1/3 ක් දහෝ රු. 75,000     

යන්තදනන්ත අඩු අගය) 

 

(75,000) 

ඇස්තමේන්තුගත බදු අය කාළ හැකි ආෙශයම 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 
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අඩු කළා: ඇස්තදම්න්තුගත අේිකාරම් පුේගල ආදායම් බේද ** (324,000) 

ඇස්තමේන්තුගත බදු බැඳියශව 4,194,000 

ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු බේෙ (A) 4,194,000 

 

**ඇස්තමේන්තුගත අත්තිකාශරේ ුේගය ආෙශයේ බේෙගණනය කිරීම 

දස්වා නියුක්ි ආදායම - ප්රාථමමික 7,200,000 

අඩු කළා -පුේගලික සහනය (3,000,000) 

ඇස්තමේන්තුගත බදු අය කාළ හැකි ආෙශයම 4,200,000 

ඇස්තමේන්තුගත අත්තිකාශරේ ුේගය ආෙශයේ බදු 

බැඳියශව 

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

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

 

 

324,000  

 

ත්රෛමශකකා වශරිකා මගවීේ ගණනය කිරීම 

 

       

 පළමු 

වශරිකාය 

(රු.) 

මෙවන 

වශරිකාය  

(රු.) 

ුන්තවන 

වශරිකාය (රු.) 

හතර වන 

වශරිකාය 

(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+1,01

8,500) 

2,169,000 

(1,138,500+1,018,50

0 

+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 

කිරීේ(F) 
- - - - 

අවසශන 

ත්රෛමශක

කා වශරිකා 

මගවීම (E- 

F) 

1,018,500 1,018,500 

 

1,012,500 

 

 

1,012,500 
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 4: දපදර්රා මහතා සැහැල්ලු දසල්ලම් බඩු නිෂ්පාදනය කිීමදම් වයාපාරයක නිරත 

දේ. 2022/2023 තක්දස්රු වර්ෂය සඳහා ඔහුදේ අදේක්ිත ආදායම පහත පරිදි 

දේ. 

 වයාපාර ආදායම රු. 15,000,000 කි (ඉඩ දී ඇි වියදම් අඩු කිීමදමන්ත පසු). 

 දපාී ආදායම රු. 1,000,000 කි. (6% ක අනුප්රමානයකින්ත අේිකාරම් 

ආදායම් බේද අඩු කිීමම  කැමැේත දී ඇත. ඒ අනුව 2022.08.15 දින  දපර 

දපාලිය මත අඩු කළ අේිකාරම් ආදායම් බේද වනුද  රු. 750,000 x 6% = 

රු. 45,000) 

ඔහු රු. 240,000 ක් දස නය වියදම් හා රක්ෂනය සඳහා ද  රු. 100,000 නිවාස නය 

දපාලිය සඳහා ද වියදම් කිරිම  අදේක්ෂා කරයි.  ඔහු පළමුවන වාරිකය සඳහා රු. 

200,000 ක අේිකාරම් දගවීමක් 2022 ජුනි 5 වන දින සිදු කර ඇත. 

මගවිය යුු ඇස්තමේන්තු බේෙ ගණනය කිරීම 

 රු. 

වයාපාර ආදායම 15,000,000 

ආදයෝජන ආදායම  

 දපාී ආදායම  1,000,000 

ඇස්තමේන්තුගත තක්මස්රු කාළ හැකි ආෙශයම 16,000,000 

අඩු කළා - සහන  

 වියදම් සහනය (340,000) 

 පුේගලික සහනය (3,000,000) 

ඇස්තමේන්තුගත බදු අය කාළ හැකි ආෙශයම 12,660,000 

ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු 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 

 

මගවිය යුු ත්රෛමශකකා වශරිකා ගණනය කිරීම 

ත්රත්රමාසික වාරික දගවීම        (E) = A - C   

         B 

 = 1,738,000 – 45,000 

                        4 

     = 423 250   

   

දගවිය යුු පළමු වාරිකය   = E – F 

 

= 423,250 – අේිකාරම් දගවීම 
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     = 423,250 – 200,000) 

 

ශුේධ දගවිය යුු පළමු වාරිකය  = රු. 223,250 

 

5 :අමල් සහ බිමල් AB එන්ත ර්ප්රයිස් හි හවුල් වයාපාර ආදායම සමාන පදනමින්ත දබදා 

ගන්තනා හවුල්කරුවන්ත දදදදදනකි.  දමම හවුල් වයාපාරය ඇගම ම් නිපැයුම් 

නිෂ්පාදනය කරන හවුල් වයාපාරයකි.  තක්දස්රු වර්ෂ  2022/2023 ුළ හවුල් 

වයාපාරද  ඇස්තදම්න්තුගත ලැබීම් සහ ලාභ පහත පරිදි දේ. 

 වයාපාර ආදායම (ඉඩ දී ඇි වියදම් අඩු කිීමදමන්ත පසු) රු. 22,000,000 කි. 

 දපාී ආදායම රු. 2,500,000 කි. (6% ක අනුප්රමානයකින්ත අේිකාරම් 

ආදායම් බේද අඩු කිීමම  කැමැේත ලබා දි ඇි අතර ඒ අනුව 2022.08.15 

දින  දපර දින  අඩු කළ අේිකාරම් ආදායම් බේද වනුද  රු. 500,000 x 6% 

= 30,000) 

 කුී ආදායම රු. 2,400,000 කි. (අේිකාරම් ආදායම් බේද අඩු කිීමම  

කැමැේත ලබා දි දනාමැත.) 

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

කරයි. 

හවුඛ වයශපශරමයන්ත මගවිය යුු ඇස්තමේන්තුගත බේෙ ගණනය කිරීම 

 රු. 

වයාපාර ආදායම 22,000,000 

ආදයෝජන ආදායම  

 දපාී ආදායම 2,500,000 

 කුී ආදායම 2,400,000 

ඇස්තමේන්තුගත තක්මස්රු කාළ හැකි ආෙශයම 26,900,000 

අඩු කළා – සුදුසුකම් ලබන දගවීම්  

 අනුමත පුනයායතනයක  කළ පරිතයාග   

(බදු අය කළ හැකි ආදායදමන්ත1/5 ක් දහෝ  

රු. 500,000 ක් දහෝ යන දදදකන්ත අඩු අගය) 

 

 

(100,000) 

ඇස්තමේන්තුගත බදු අය කාළ හැකි අෙශයම 26,800,000 

ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු බේෙ 

                      පලමු   1,000,000 x 0%    =       0 

                      ඉිරි  25,800,000 x 6% = 1,548,000 

 

1,548,000 

හවුඛ වයශපශරය විකන්ත මගවිය යුු ත්රෛමශකකා වශරිකා ගණනය කිරීම 
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එක් එක් වාරිකය නියමිත දින  රඳවා ගැනීදම් අනුදයෝජිතයා විසින්ත අඩු කළ 

සමුච්චිත අේිකාරම් ආදායම් බදු “C”   ඇුළේ කළ හැකිය. 

සටහන: 

හවුල් වයාපාර විසින්ත හවුල් වයාපාර බේදදහි අදාළ දකා ස හවුල්කරුවන්ත  දවන්ත කළ 

යුුය.  හවුල් වයාපාර ආදායම් බදු දගවීම  ය ේව හවුල් වයාපාර බේදදහි දකා ස 

බදු බැරක් දලස අඩු කිීමම  හවුල්කරුවන්ත  හිමිකම් ඇත. (ප්රමානයන්ත දී ඇි 

සමීකරනද  “F”   ඇුළේ කරන්තන.) 

දකදස් වුවේ   හවුල් වයාපාර බේදේ එම අදාළ දකා දස් යම් අිරික්තයක් ඇේනම්  

ආපසු දගවීම  හිමිකම් දනාමැි අතර ඉදිරිය  දගන යාම  ඉඩ දදනු ලැදේ.  එවැනි 

අිරික්ත ප්රමාන ඉදිරිද  දී දගවිය යුු වාරික දගවීම් වලින්ත අඩු කිීමම  

හවුල්කරුවන්ත  හිමිකම ඇත. (එම ප්රමානයන්ත දී ඇි සමීකරනද  “F”   ඇුළේ 

කරන්තන.) 

 

ආෙශයේ මකාශටස්වය, සුදුසුකාේ යබන මගවීේවය සහ බදු බැරවය 

ඇස්තමේන්තුගත මබෙශහැරීම 

 පළමු 

වශරිකාය 

(රු.) 

මෙවන 

වශරිකාය (රු.) 

ුන්තවන 

වශරිකාය (රු.) 

හතර වන 

වශරිකාය 

(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 කිරීේ (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 

හවුල් වයාපාර 

බදු බැර- 

බිමල් 50% 

189,750 189,750 189,750 189,750 
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 අමඛ 

හවුඛකාරු 

1 

බිම 

හවුඛකාරු 

2          

වයාපාර ආදායදම් දකා ස 11,000,000 11,000,000 

ආදයෝජන ආදායදම් දකා ස   

 දපාලිය 1,250,000 1,250,000 

 කුී ආදායම 1,200,000 1,200,000 

අනුමත පුනයායතන සඳහා වන පරිතයාග මත 

සුදුසුකම් ලබන දගවීම්  

50,000 50,000 

අේිකාරම් ආදායම් බේදේ දකා ස 15,000 15,000 

හවුල් වයාපාර ආදායම් බදු දකා ස (බදු බැර 

ප්රමානය නියමිත දින  දපර කරන ලද බදු දගවීම් 

දේ) 

759,000 759,000 

 

අමඛ මහතශමේ ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු බේෙ ගණනය කිරීම. 

අමල් මහතා රු. 2,000,000 ක් දපාී ආදායමක් ඉපයීම  (අේිකාරම් ආදායම් බේද 

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

රක්ෂනය සඳහා ද  රු. 150,000 නිවාස නය දපාී සඳහා ද  රු. 750,000ක් දකා ස් මිල 

දි ගැනීම සඳහා ද  වියදම් කිීමම  අදහස් කරයි.   

  රු. 

වයාපාර ආදායම 11,000,000 

ආදයෝජන ආදායම  

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

 කුී ආදායම 1,200,000 

ඇස්තමේන්තුගත තක්මස්රු කාළ හැකි ආෙශයම 15,450,000 

අඩු කළා - සහන  

 කුී 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 – සුදුසුකම් ලබන දගවීම්  

 අනුමත පුනයායතනයක  කළ පරිතයාග 

 (බදු අය කළ හැකි ආදායමින්ත 1/3 ක් දහෝ රු. 75,000 

දහෝ යන දදදකන්ත අඩු අගය) 

(50,000) 

ඇස්තමේන්තුගත බදු අය කාළ හැකි ආෙශයම 11,000,000 

ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු 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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මගවිය යුු ත්රෛමශකකා වශරිකා ගණනය කිරීම 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

1. 1944 - දේශීය ආදායම්  ඇමුම් මධයස්ථමානය 

2. 011-2134250 - දජය්ෂ්ඨා දකාමසාරිස් - වයාපාර උපදේ න අං ය 

3. 011-2134205 - දකාමසාරිස් - බදු උපකාරක සහ ප්රවර්ධන අං ය 

4. 011-2134204 -  දකාමසාරිස් - - වයාපාර උපදේ න අං ය 

5. දේශීය ආදායම් සියලුම නගර බද සහ ප්රාදේශීය කාර්යාල 

 පළමු 

වශරිකාය 

(රු.) 

මෙවන වශරිකාය  

(රු.) 

ුන්තවන 

වශරිකාය (රු.) 

හතර වන 

වශරිකාය 

(රු.) 

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

B 4 3 2 1 

C  15,000  

371 250 

(15,000+356 250) 

 

727 500 

(371,250+356,250) 

 

1,083,750 

(727,500+356,

250) 

ත්රත්රමාසික 

වාරික දගවීම 

(E) 

356,250 356,250 356,250 356,250 

අඩු කිරීේ (F)     

හවුල් වයාපාර 

ආදායම් 

දකා ස  

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

ත්රත්රමාසික 

වාරික 

දගවීම  

හිලේකිීමම ( 

F) 

189 750 189 750 189,750 189,750 

අනාගත 

ත්රත්රමාසික 

වාරික 

දගවීම   

හිලේ කිරිම 

-    

ශුේධ 

ත්රත්රමාසික 

වාරික 

දගවීම((E- F) 

166 500 166 500 166,500 166,500 


