
ඇස්තමේන්තුගත ආදායේ ප්රකාශය 2018/2019 

 

1 
 

 

ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු ආදායේ බදු  ප්රකාශය ඉදිරිපත් කිරීම හා  

බදු වාරික මගවීම පිළිබඳ උපමදස්  

2018/2019 තකමස්රු වර්ෂය  

මෙෙ උපමෙස් ොලාව  2017 අංක 24 ෙරණ මේශීය ආොයම් පනමේ විධිවිධාන අනුව සැපයීෙට නියමිත ඇස්තමම්න්තුගත මගවිය 

යුු ආොයම් බදු ප්රකාශය සම්ූණණ කිරීෙ පහසුවනු පිණිස නිකුේ මකමණ. 

ඇස්තමම්න්තුගත මගවිය යුු ආොයම් බදු ප්රකාශය සම්ූණණ කිරීෙට ප්රථෙමයන්ත, මෙෙ උපමෙස් ොලාව කියවා එහි අන්තතගණත 

කරුණු පිළිබඳව ෙැනුවේීෙ වඩාේ ඵලොයිවනු ඇත.  

මෙෙ උපමෙස්  පත්රිකාව; මපාදු උපමදස්, ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු ආදායේ බදු ප්රකාශය සේූර්ෂ කිරීමේ උපමදස් සහ 

ආදායේ බදු වාරික ගර්නය කිරීම සඳහා උපමදස් වශමයන්ත මකාටස් ුනකින්ත සෙන්තවිත මේ.  

ඇස්තමම්න්තුගත ආොයම් ප්රකාශය සම්ූණණ කිරීමම්දී, යම් ගැටළුවක් ඇේනම් නම්, පහත දුරකථන අංක අෙතා වැඩි විස්තර 

ලබා ගත හැක. 

1. 1944 - මේශීය ආොයම් ඇෙුම් ෙධයස්ථානය 

2. 011-2134200 - මය්ෂ්ඨ මකාෙසාරිස් - බදු උපමේශන හා මස්වාොයක ප්රවධණන  

3. 011-2134250 - මකාෙසාරිස් - වයාපාර උපමේශන අංශය 

4. 011-2134251 - මකාෙසාරිස් - බදු උපකාරක සහ සංවධණන අංශය 

5. මේශීය ආොයම් සියලුෙ නගර බෙ සහ ප්රාමේශීය කායණාල 
 

1. මපාදු උපමදස ්

2018.04.01 දින සිට ක්රියාේෙක 2017 අංක 24 ෙරණ මේශීය ආොයම් පනමේ 90, 91, 92 යන වගන්ති ප්රකාරව, මේශීය 

ආොයම් මකාෙසාරිස් නරාල් විසින්ත නිශ්ිතව ෙක්වනු ලබන ආකෘි පත්රය පරිදි, ආොයම් බේෙට යටේ සෑෙ තැනැේතකුෙ 

යම් තක්මස්රු වෂණයක් සඳහා මගවියයුු ආොයම් බේෙ පිළිබඳව ඇස්තමම්න්තුගත ප්රකාශයක්,  එෙ තක්මස්රු වෂණමේ 

අමගෝස්ු ෙස 15 දිනට ප්රථෙ මකාෙසාරිස් නරාල් මවත සැපයිය යුුය. එෙ ඇස්තමම්න්තුගත බේෙ වාරික හතරකින්ත 

මකාෙසාරිස් නරාල් මවත මගීම් කළ යුුය. 

1.1  බදු වාරික මගවිය යුු අවසන්ත දිනයන්ත පහත පරිදි මේ. 

       වාරිකය        දිනය 

පළමු වාරිකය - 2018 අමගෝස්ු 15 

මෙවන වාරිකය - 2018 මනාවැම්බණ 15 

මතවන වාරිකය - 2019 මපබරවාරි 15 

හතරවන වාරිකය - 2019 ෙැයි 15 

 

මේශීය ආොයම් පනමේ 20 වන වගන්තිය ප්රකාර තක්මස්රු වෂණය යන්තමනන්ත ොතණු ෙස ිස් එක් වන දිනමයන්ත අවසන්ත 

වන ොස මොළහක කාල සීොව  අෙහස් මේ. 

 

1.2  ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු ආදායේ බදු ප්රකාශය - නිකුත් කිරීම හා භාර ගැනිම 

 නිකුත් කිරිම  

ඇස්තමම්න්තුගත මගවිය යුු ආොයම් බදු ප්රකාශය (SET ආකෘි පත්රය) ආොයම් බදු සඳහා ලියාපදිංි සියලුෙ 

තැනැේතන්ත මවත මේශීය ආොයම් මකාෙසාරිස් නරාල් විසින්ත නිකුේ කිරීෙට කටයුු කරනු ලබන අතර, එයට 

අෙතරව මේශීය ආොයම් ප්රධාන කායණාලමේ බදු මස්වා අංශමයන්ත මහෝ ප්රාමේශීය කායණාල ෙඟින්ත ලබාගත 

හැකි අතර මේශීය ආදායේ මදපාතෂමේන්තු නිල මවබ් අඩවිමයන්ත බාගත කරගත හැක.   

 භාර ගැනීම 

නියමිත පරිදි සම්ුණණ කරන ලෙ (SET ආකෘි පත්රය) ප්රකාශය මේශීය ආදායේ මදපාතෂමේන්තුමේ ප්රධාන 

කායෂාලමේ මධයම මේඛන කළමනාකරර් අංශයට (CDMU) මහෝ ඕනෑම මේශීය ආදායේ ප්රාමේශීය 

කායෂාලයක මවත පැමිණ භාරදිය හැක. 

  මහෝ 

මකාෙසාරිස්, ෙධයෙ මල්ඛන කළෙණාකරන අංශය, මේශීය ආොයම් මෙපාතණමම්න්තුව, ිේතම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නණ ොවත, මකාළඔ 02 යන ලිපිනය  මවත ලියාපදිංචි තැපෑමලන්ත මයාමු කළ හැකිය. 
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1.3   සංමශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම [91 (5) (1) වගන්තිය] 

යම් තැනැේතකු විසින්ත සපයන ලෙ ඇස්තමම්න්තුගත මගවිය යුු  බදු ප්රකාශය අොල තක්මස්රු වෂණය ුරා බලපැවැේමවන 

අතර යම් සංමශෝධනයක් කිරීෙට අවශය නම්, ඒ සඳහා මේශීය ආොයම් පනමේ විධිවිධාන සලසා ඇත. 

සමශෝධිත ප්රකාශයක් ඉදිරිපේ කළ විමටක බදු වාරික මගීෙ එයට අනුකුලව සිදු කළ යුුය. යම් සංමශෝධිත ප්රකාශයක් 

සැපයීමම්දී ආකෘි පත්රමයහි ෙක්වා ඇි පරිදි, ප්රකාශමේ වගණය යන්තනට ඉදිරිමයන්ත  සලකුණ මයදිය යුුය. 
 

 

 
1.4   බේද හා වාරික ගර්නය කිරීමේ විමශ්ර් විධිවිධාන 203 (5) වගන්තිය 

2018/2019 තක්මස්රු වෂණයට සඳහා පෙණක් ඇස්තමම්න්තුගත ලාභ සහ ආොයම් ෙත  මගවිය යුු ආොයම්  බේෙ හා 

වාරික, පසුගිය තක්මස්රු වෂණයට අොල බේෙට 5% එකු මකාට ගණනය කිරීෙට හැකිවන පරිදි 203 (5) වගන්තිය ෙගින්ත 

විධිවිධාන සලසා ඇත. 

1.5    ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු ආදායේ බදු ප්රකාශය ලබාදීම පැහැරහැරීම/ ප්රමාද කිරිම 

මෙෙ ප්රකාශය නියමිත දිනට ලබා මනාමෙන තැනැේතන්ත මවත, මේශීය ආොයම් පනමේ 178 වගන්තිය යටමේ පහත පරිදි 

ෙඩ පනවනු ලැබිය හැකිය. 

මගවිෙට ඇි බදු මුෙලින්ත 5% ක් සෙඟ ප්රොෙ වන එක් එක් ොසයක කාල සීොවක් සඳහා මගීෙට ඇි බදු මුෙලින්ත 
1% මහෝ රුපියල් 50,000 සහ ප්රොෙ වන එක් එක් ොසයක කාලසීොවක් සඳහා 10,000 බැගින්තෙ වන ෙඩමයන්ත වඩා 

වැඩි මුෙලට සොන ෙඩයකට යටේ මේ. (උපරිෙ ෙණ්ඩනය රු.400,000 සීො මේ. ) 

 

1.6   වාරික මගවීේ පැහැර හැරීම 

මෙෙ වාරික මගීෙ පැහැරහරින අය සඳහා පහත නීිෙය ක්රියාොගණ ගැනීෙට මේශීය ආොයම් පනත අනුව හැකියාව ඇත.  

1. 179 (2) වගන්තිය යටමේ විධිවිධාන 

වාරික මගීෙ සඳහා නියමිත දිමනන්ත දින 14ක් ඇුලත මෙෙ පනත යටමේ නියෙ කරන ලෙ වාරික මහෝ ඉන්ත 
මකාටසක් මගීෙට අමපාමහාසේ වන යම් තැනැේමතකු මගවිය යුු එමහේ මගවා මනාෙැි බදු මුෙලින්ත 10% 
ෙණ්ඩනයකට යටේ කළ හැක. 

2. 159 (1) වගන්තිය යටමේ විධිවිධාන 

යම් මගවිය යුු බදු වාරිකයක් මගීෙ පැහැර හරින ලෙ අවස්ථාවලදී වාරිකය මහෝ ඉන්ත මකාටසකට  1 ½%ක 
මපාළියක් පැනීෙ කළ හැක. 

 

1.7   වාරිකය හිලේ කිරීම 

මගීම් ප්රොෙ කිරීෙ මහෝ ප්රකාශය ලබාදීෙ පැහැර හැරීෙ ෙත මපාළී සහ ෙඩ පැනීෙක් සිදු කළ අවස්ථාවලදී ඊලඟ වාරිකය 

මගවූ විට, එෙ මපාලිය හා ෙඩය අයකරගැනීමෙන්ත පසුව නියමිත වාරිකයට ගැලපීම් කිරීෙ සිදුමේ. (154 (1) වගන්තිය) 

 

1.8   මගවීම කළ යුු ආකාරය 

  මගවීේ පත්රිකා 

කාතණු හතරට අොල මගීම් පත්රිකා මෙපාතණමම්න්තුව ෙඟින්ත නිකුේ කරනු ඇත.  එයට අෙතරව මගීම් පත්රිකා 

මේශීය ආදායේ ප්රධාන කායෂාලමේ බදු මස්වා අංශමයන්ත, සියලුම ප්රාමේශීය කායෂාල වලින්ත සහ ලංකා බැංකු 

ශාඛාවලින්ත ලබාගත හැක. 

 කාල පරිච්මේද සේබන්තධමයන්ත වන මකත 

මගීම් කිරීමම්දී කාලපරිච්මේෙ සම්බන්තධමයන්ත පහත ෙක්වා ඇි පරිදි නිවැරදි මක්ත භාවිතා කළ යුුය. 

වාරිකය  කාල පරිච්මේෙ සංමක්තය 

පළමු වාරිකය - 18191 

මෙවන වාරිකය - 18192 

මතවන වාරිකය - 18193 

හතරවන වාරිකය - 18194 
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  මගවීේ කළ යුු බැංකුව - මගීම් ලංකා බැංකු ශාඛාව හරහා කළ යුුය. 

 

1.9   තනි පුේගල ආදායේ බදු මත වට්ටේ 

2017 අංක 24 ෙරණ මේශීය ආොයම් පනමේ විධිවිධාන අනුව, නියමිත දිනට එක් ෙසකට මපර යම් ස්ව තක්මස්රු ආොයම් 

බදු මගීම් සිදුකරන යම් ුේගලයන්ත හට ලබා දුන්ත 10% ක වට්ටෙ 2018/2019 තක්මස්රු වෂණමේ සිට ක්රියාේෙක මනාමේ. 

ඔබ විසින්ත ෙැනටෙේ 2018/2019 තක්මස්රු වෂණය සඳහා පළමු කාතණුෙය බදු  මගීම් සිදුකර ඇේනම්, මෙෙ 

ඇස්තමම්න්තුගත ආොයම් ප්රකාශමේ ඇි ඇස්තමම්න්තුගත පළමු බදු වාරික ෙත අොළ අඩු කිරීම් කිරීමෙන්ත මගවිය යුු බදු 

වාරික ගණනය කර මගීම් කළ හැක.  

 

2. ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු ආදායේ බදු ප්රකාශය සේූර්ෂ කිරීම සඳහා උපමදස් 
පළමුව ප්රකාශමේ ඉහළ මකාටමසහි මෙෙ ප්රකාශය මූලික ප්රකාශයෙ නැතමහාේ සංමශෝධිත ප්රකාශයෙ යන්තනේ; බදු වගණය 

කුෙක්ෙ යන්තනේ,   සලකුණ මයාො පැහැදිලිව සටහන්ත කළ යුුය. 

 

 

2.1    I මකාටස ( ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු ආදායේ බදු ප්රකාශය- මපර වර්ෂමේ බදු බැඳියාව පදනේව) 

මෙෙ ප්රකාශය ලබා මෙන තැනැේතකු මවත මගවිය යුු බේෙ හා වාරිකය ගණනය කිරීෙ සඳහා යම් අපහසුතාවයක් 

ඇේනම්, ඒ සඳහා පසුගිය වෂණයට අොල බේෙට 5% එකු කිරීෙ ෙඟින්ත මගවිය යුු බේෙ හා වාරිකය ගණනය කළ හැක. 

[203 (5) වගන්තිය]  මමය 2019.03.31 න්ත අවසන්ත වන (2018/19) තකමස්රු වර්ෂයට පමර්ක අදාල මේ. 

(පළමු මකාටස සේපුර්ෂ කරන තැනැත්තා මදවන මකාටස සේපුර්ෂ කිරිම අවශය මනාමේ.) 

 

2.2    II මකාටස (ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු ආදායේ බදු ප්රකාශය - පවත්නා වර්ෂමේ ලාභ සහ ආදායම පදනේව)  

1. ප්රකාශමේ අ, ආ, ඇ, ඈ යටමේ ආොයම් මූලාශ්රයන්තමගන්ත අමේක්ිත ඇස්තමම්න්තු ආොයම් වටිනාකම් සඳහන්ත 

කරන්තන. 

2. එෙ අ, ආ, ඇ, ඈ හි එකුව මුළු ඇස්තමේන්තුගත තකමස්රු වන ආදායම යටමේ සඳහන්ත විය යුුයි. 

 අඩු කිරීේ 91(2) (අ) වගන්තිය 

මුළු ඇස්තමම්න්තු බදු වන ආොයෙ ගණනය කිරීමම්දී පනමේ 52 වගන්තිය සඳහන්ත විධිවිධාන අනුව නියමිත අඩු 

කිරීම් කළ හැක. 

එෙ අඩුකිරීම් කළ පසු ඇස්තමම්න්තු කරන ලෙ මුළු ඇස්තමේන්තුගත බදු වන ආදායම ලැමේ.  

 ඇස්තමේන්තු මුළු බදු බැදියාව 91 (4) වගන්තිය 

ඇස්තමම්න්තු බේෙ ගණනය කිරීමම්දී පනමේ සෙහන්ත විධිවිධාන අනුව විමේශ බදු මගීෙක් (සිදුකර ඇේනම්, එෙ 

ප්රොණය (80 වගන්තිය අනුව) අඩුකිරීම් කළ හැක. 

එමලස අඩු කිරීම් කිරීමෙන්ත පසු ප්රොණය ඇස්තමේන්තු ගත මගවිය යුු බේෙ මලස සැලකිය යුුය. වාරික 

වශමයන්ත මකාටස් හතරකින්ත මගවියයුු වන්තමන්ත එම බදු වටිනාකමයි. 

 

2.3   III මකාටස (ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු බදු මුදල) 
 

I මකාටමස් සී යටමේ මහෝ II මකාටමස් මේ යටමේ ෙක්වා ඇි ඇස්තමම්න්තුගත මගවිය යුු බදු මුෙලින්ත ¼ ක්     

වාරිකයක් මවයි. 
 
 

3. ආදායේ බදු වාරික ගර්නය කිරීම. 90(3) වගන්තිය 
වාරිකය මගීෙට ප්රථෙ යම් මගීෙක් කර ඇේනම් මගවිය යුු ත්රත්රොසික වාරිකය එෙ මගීම් ෙ සැළකිල්ලට 

ගැනීමෙන්ත ගණනය කළ යුුමේ. එබැවින්ත මගවිය යුු ත්රත්රොසික වාරිකයක්, ඇස්තමම්න්තුගත මගවිය යුු ආොයම් 

බේමෙන්ත ¼ ක් මනාවිය හැක. 
 
මගවිය යුු ත්රත්රොසික වාරිකය (මගවිය යුු සැබෑ වාරිකය) පහත ෙක්වා ඇි සමීකරණය ෙගින්ත ගණනය කරගත 

හැක.  



ඇස්තමේන්තුගත ආදායේ ප්රකාශය 2018/2019 

 

4 
 

 
 
 

A – C 

B 

 A - ඇස්තමම්න්තුගත බේෙ 

 B - එෙ වාරිකය ඇුලේව මගීෙට නියමිත මුළු වාරික ගණන 

 C - එෙ වාරිකයට මපර මගීම් (මෙයට රඳවා ගැනීම් බදු අගයන්තෙ ඇුලේ මේ) 
 
 

ඉහත සමීකරර්මේ මමම වාරිකයට මපර මගවීේ (C ) යන්තමනන්ත පහත අවස්ථාවන්ත අදහස් මවයි. 

 1. වාරිකයට මපර මගවූ යම් බදු මුෙල් - 90 (3) (අ) වගන්තිය 

 2. රඳවා ගැනීමම් බේෙ - 90 (3) (ආ) වගන්තිය 

 

පහත උදාහරර් මඟින්ත ආදායේ වාරික ගර්නය කිරීේ තවදුරටත් පැහැදිලි කර ඇත. 

උදාහරර් 01 - ආරේභක අවස්ථාමේ මපර මගවීේ මහෝ රදවා ගැනීේ බදු මනාමැි අවස්ථාව 

 I II III IV 

A රු. 2,000,000 රු. 2,000,000 රු. 2,000,000 රු. 2,000,000 

B 4 3 2 1 

C 0 500,000 1,000,000 1,500,000 

 
I. පළමු වාරිකය 2,000,000 – 0            15.08.2018  මගවිය යුු වාරිකය = රු.500,000 

          4 
II. මෙවන වාරිකය 2,000,000 - 500,000  15.11.2018 මගවිය යුු වාරිකය = රු.500,000 

3 
III. ුන්තවන වාරිකය 2,000,000 - 1,000,000 15.02.2019 මගවිය යුු වාරිකය = රු.500,000 

2 
IV. හතර වන වාරිකය 2,000,000 - 1,500,000  15.05.2019 මගවිය යුු වාරිකය = රු.500,000 

     1 
 

 

 

උදාහරර් 02 - මපර මගවීමක ඇි  අවස්ථාවක 

          2018.07.15 දින රු. 400,000 මගවා ඇි බව උපකල්පනය කර ඇත. ඒ අනුව, 

 

 I II III IV 

A රු. 2,000,000 රු. 2,000,000 රු. 2,000,000 රු. 2,000,000 

B 4 3 2 1 

C 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 

     
 

I. පළමු වාරිකය 2,000,000 - 400,000  15.08.2018  මගවිය යුු වාරිකය = රු.400,000 
         4 

II. මෙවන වාරිකය 2,000,000 - 800,000  15.11.2018 මගවිය යුු වාරිකය = රු.400,000 
3   

III. ුන්තවන වාරිකය 2,000,000 - 1,200,000 15.02.2019 මගවිය යුු වාරිකය = රු.400,000 
2 

IV. හතර වන වාරිකය 2,000,000 - 1,600,000  15.05.2019 මගවිය යුු වාරිකය = රු.400,000 
  1 
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5 
 

 

උදාහරර් 03 - රඳවා ගැනීේ බදු ඇි අවස්ථාවක වාරිකය ගර්නය කරන ආකාරය 

2018.07.15 රඳවා ගැනීමම් බදු - 200,000  
2019.01.15 රඳවා ගැනීමම් බදු - 100,000 

 

 I II III IV 

A රු. 2,000,000 රු. 2,000,000 රු. 2,000,000 රු. 2,000,000 

B 4 3 2 1 

C 200,000 650,000 1,200,000 1,600,000 

 

I. පළමු වාරිකය 2,000,000 - 200,000 15.08.2018  මගවිය යුු වාරිකය = රු.450,000 
            4     

II. මෙවන වාරිකය 2,000,000 - 650,000 15.11.2018 මගවිය යුු වාරිකය =රු.450,000 
  3   

III. ුන්තවන වාරිකය 2,000,000 - 1,200,000 15.02.2019 මගවිය යුු වාරිකය =රු.400,000 
  2 

IV. හතර වන වාරිකය 2,000,000 - 1,600,000 15.05.2019 මගවිය යුු වාරිකය =රු.400,000 
 1 

 

 

උදාහරර් 04 - සංමශෝධනයක ලබා දීම 

බදු මගවන්තනා විසින්ත යේ සංමශෝධිත බේද පිළිබඳ ප්රකාශයක ලබා දුන්ත අවස්ථාවක, එම කාතෂුමේ සිට සමීකරර්මේ A 

සඳහා එම බේද ආමේශ විය යුුය. සංමශෝධනමේදී බේද අඩුවන සංමශෝධනයක හා බේද වැඩිවන සංමශෝධනයක ලබා 

දීමට හැකියාව ඇත. 

 

2018.08.01 -    මුලික ඇස්තමම්න්තුව          2,000,000  
2019.01.01 -    සංමශෝධිත ඇස්තමම්න්තුව   3,000,000  
 

 I II III IV 

A රු. 2,000,000 රු. 2,000,000 රු. 3,000,000 රු. 3,000,000 

B 4 3 2 1 

C 0 500,000 1,000,000 2,000,000 

 

I. පළමු වාරිකය 2,000,000 - 0 15.08.2018  මගවිය යුු වාරිකය = රු.500,000 

4 

II. මෙවන වාරිකය 2,000,000 - 500,000 15.11.2018 මගවිය යුු වාරිකය =   රු.500,000 
3 

III. ුන්තවන වාරිකය 3,000,000 - 1,000,000 15.02.2019 මගවියයුු වාරිකය = රු.1,000,000 
2 

IV. හතර වන වාරිකය 3,000,000 – 2,000,000 15.05.2019 මගවිය යුු වාරිකය = රු.1,000,000 
     1 
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