
ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බදු ප්රකාශයය සේූර්ණ  ිරීමට  ා ශ ඇස්තමේන්තුගත බදු වශරිකාය ග නය 

සඳා ශ උපමෙස් 

 

(අ) ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බදු ප්රකාශයය සේූර්ණ  ිරීමට සඳා ශ උපමෙස් 

01. ඔබ විසින්, ගෙවිය යුතු ඇස්තගේන්තුෙත බද්ද ෙණනය කිරීම සඳහා ගයොදාෙත හැකි පහත දැක්ගෙන 

ක්රම   න් කකක් ගත ාා ෙන්න   

 
 පසුගිය ෙසගේ ගෙවූ බද්දට 5% ක් කකතු කිරීම    

 ආදායේ මුලාශ්ර ඇස්තගේන්තු කිරීම     

 

02. කම ගත ාා ෙන්නා ක්රමය නුවෙ ්රකායග   I) ගහ   II) ගකොටස සේපූේණ කාන්න  ෙණනය කාන 

ලද ගෙවිය යුතු ඇස්තගේන්තුෙත බද්ද පහත පරිදි ්රකායග  ඇතුල්  කාන්න  

 

 පලමු ක්රමය ගයොදා ෙන්ගන් නේ ්රකායග   I) ගකොටස සේපූේණ කාන්න  

 ගදෙන ක්රමය ගයොදා ෙන්ගන් නේ ්රකායග   II) ගකොටස සේපූේණ කාන්න  

[ I) ගහ   II) ගකොටසින් කකක් පමණක් සේපූේණ කිරීම ්රමාණේ  ග ] 
 

03. ගෙවිය යුතු ඇස්තගේන්තුෙත බද්ද 4 න් ගබදා කක් ොරිකයක් ගලස දක්ෙමින්  III)  ෙන ගකොටස 

සේපූේණ කාන්න  
 

(ආ) ඇස්තමේන්තුගත බදු වශරිකාය ග නය සඳා ශ උපමෙස ්

 

01. බදු ගෙෙන්නන් විසින් ගෙවිය යුතු ඇස්තගේන්තුෙත බදු ොරිකය පහත සඳහන් සූත්රය නුවෙ ෙණනය 

කළ යුතුය  

                                                                    

                       A – C      

             B                                    

ගමහිදී,  
  
A යුව - පළමු ක්රමය ගහ  ගදෙන ක්රමය යටග්  ෙණනය කළ ඇස්තගේන්තුෙත බද්ද ග     
   

      C යුව -  න) ගපා ොරික මගින් ගෙෙන ලද බදු මුදල සහ, 

                       ආ) ොරික ගෙවීමට නියමිත දිනට ගපා ගෙවූ ාඳො ෙැනීගේ බදු මුදල්ෙල කකතුග   

 
            B   යුව -    ගෙවිය යුතු ොරික ෙණන 

පළමු ොරිකය ෙණනය කිරීගේ දී ගපා ොරික ගෙවීමක් ගනොමැති නිසා ගෙවූ ාඳො ෙැනීගේ  බදු 

පමණක්  C) යටග්  නඩු කළ යුතුග   

(ඇ)  අවසශන මගවිය යුතු බදු වශරිකාය ග නය ිරීමට 

              01  සූත්රයට නුවෙ ෙණනය කළ ඇස්තගේන්තුෙත ගෙවිය යුතු බදු ොරිකගයන් ගෙවූ ආේථික ගසේො 

      ොස්තු  ESC), ඉදිරියට ගෙන ආ  නාමික බදු බැා [Notional tax Credit (NTC)] සහ නදාල 

      ොරිකය සඳහා කලින් කල ගෙවීේ (Advance Payments) නඩු කල හැකිය  



කනේ,  A – C     -     ESC+NTC+ Advance Payments 

                   B    
 

02.  උපයන විට ගෙවීගේ බද්දට යට්  ෙන  ගසේො නියුක්ති ආදායමක් පමණක් ඇති බදු ගෙෙන්නන් 

හිස් ්රකායයක් (Nil Return) ගකොමසාරිස් ජනාාල් ගෙත කවීමට කටයුතු කාන්න  

 

03. උපයන විට ගෙවීගේ බද්දට යට්  ෙන ගසේො නියුක්ති ආදායමක් සහ ගෙන්  ආදායේ ඇති බදු 

ගෙෙන්නන්, ගමම ්රකායය සේපූේණ කිරීගේ දී ගසේො නියුක්ති ආදායම ඇතුල්  කල යුතු නැති 

නතා ගෙන්  මූලාශ්රයන්ග  ඇස්තගේන්තුෙත බදු ෙන ආදායේ පමණක් මුළු ඇස්තගේන්තුෙත 

ආදායමට ඇතුල්  කල යුතු ග    ගකගසේ නමු්  දළ ගසේො නියුක්ති ආදායම සමෙ නගනකු්  

ආදායේ ද  ඇතුල්  කා ගෙවිය යුතු ඇස්තගේන්තුෙත බද්ද ෙණනය කල යුතුය    ගෙන්  

ආදායේ ද ඇතුල්  කළ පසු නදාල ෙන බදු නුවපාතය ෙණනය කළ යුතු බැවිනි ) 

 

04.  ගමම ඇස්තගේන්තුෙත ගෙවිය යුතු බදු ්රකායය ගකොමසාරිස් ජනාාල් ගෙත ගෙොුව කල යුතු 

ෙන්ගන් පළමු බදු ොරිකය ගෙවීමට නියමිත නෙසාන දිනය ෙන   018 08 15 දින ෙන විට නතා 

 III)  ෙන ගකොටගසේ දැක්ගෙන ඇස්තගේන්තුෙත ආදායගේ යේ ගෙනසව්ීමක් ඇ් නේ පමණක් 

ගමම ්රකායය සශගය නනය කාමින් “සංමයෝධිත ප්රකාශයය්“ භාාදිය හැකිය       

 
 
 
 
 

ඩී.එස්. කාරු ශරත්න 

නිගය ජය ගකොමසාරිස් ජනාාල්  බදු ්රතිප් ති) 

ගද්ශීය ආදායේ ගදපාේතගේන්තුෙ 

ගකොළඹ 0  


