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ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු බදු ප්රකාශයය මේපූර්ණ  ිරීම  ා ශ  

ත්රෛ ශක කා බදු රශක කා මගම   ළිබඳබඉ ්මන න්ත දෙම්ස්  

2021/2022 තමනමස්රු ර්ෂය 

 

යම් තක්සේරු වර්ෂයක් තුළ තක්සේරු කළ හැකි ආදායමක් ඉපයිමට අසේක්ෂා කරන ඕනෑම 

බදු සෙවන්සනකු ඇේතසම්න්තුෙත සෙවිය යුතු බදු ප්රකාශසේ (SET ආකාෘති ෙෛය) ෙණනය 

කර ඇති පරිදි ඇේතසම්න්තුෙත බදු අය කළ හැකි ආදායම මත ත්රෛමාක ක වාරිකවන්න් 

ආදායම් බදු සෙවිය යුතු අතර SET ආකෘති පෛය පළමු බදු වාරිකය සෙවීසම් දිනසේදී, එනම් 

2021 අසෙෝේතු 15 දිනට භාර දිය යුතුය. 

මෙශදු දෙම්ස් 

1.1 SET ආකාෘති ෙෛය ්ිරක ේ  ිරීම   

නියමිත පරිදි සම්ූර්ණ කරන ලද SET ආකෘති පෛය මේශීය ආ්ශයේ 

ම්ෙශ්තමේන්තුමේ (IRD) ප්රධාශ  කාශ්යශයම   ධාය  මඛන  

කාළ  ශකාරණ  අංයයට (CDMU) මා ෝ ඕ ෑ  මේශීය ආ්ශයේ ප්රශමේශීය 

කාශ්යශයයමන සවත පැමිණ භාරදීම සහෝ ලියශෙිරංචි තැෙෑමයන්ත සයාමු කළ හැකිය. 

 

1.2 ඇස්තමේන්තුගත බේ් මගම   

   ඇේතසම්න්තුෙත බද්ද ත්රෛමාක ක වාරිකවන්න් පහත දැක්සවන දිනවල දී, අදාල 

සෙවීසම් කාල සීමා සක්තයන් සෙවිම් පත්රිකාස  සඳහන් කර සෙවිය යුතුය. 

බදු රශක කාය මගම   නියමිත ිර ය මගම ේ කාශය සී ශ 

මමනතය 

පළමු වාරිකය 2021 අසෙෝේතු 15 21221 

සදවන වාරිකය 2021 සනාවැම්බර් 15 21222 

සතවන වාරිකය 2022 සපබරවාරි 15 21223 

හතරවන වාරිකය 2022 මැයි 15 21224 

 

   මගම ේ ෙත්රිකාශ 

සෙවීම් පත්රිකා බදු සෙවන්නන් හට තැපෑසලන් යවා ඇත. සෙවීම් පත්රිකා සද්යය 

ආදායම් ප්රධාාන කාර්යාලසේ බදු පපකාරක හා ප්රවර්ධාන අශශසයන්, ක යුමම ප්රාසද්යය 

කාර්යාල වන්න්  සහෝ ඕනෑම ලශකා බැශකු ශාඛාවකින් ලබාෙත හැක. 

   මගම ේ කාළයුු බැංකුර  

ඕනෑම ලශකා බැශකු ශාඛාවක් හරහා සෙවීම් කිරීමට හැකියාව ඇත. 

SET- S 2021/2022 
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2. SET ආකාෘති ෙෛය මේපූර්ණ  ිරීම ට දෙම්ස් - 2021/2022

I. එක් එක් ආදායම් ප්රභවයන්සේ ඇස්තමේන්තුගත ආ්ශයේ ප්රමාණය SET ආකෘති

පෛසේ (10), (20), (30) හා (40) සකාුවවල සඳහන් කරන්න.

II. 50 ර  මකාශටුර - ඇස්තමේන්තුගත තමනමස්රු කාළ ා ැිර ආ්ශය 

අ) යම් තැනැත්සතකුසේ ඇේතසම්න්තුෙත තක්සේරු කළ හැකි මුළු ආදායම 

වනුසේ එම තැනැත්තාසේ සේවානියුක්තිසයන්, වයාපාරයකින්, 

ආසයෝජනයකින් (ආසයෝජන වත්කම් පපලබ්ධිවීම මගින් වන ලැබීම් හැර) 

සහෝ සවනත් ආදායම් මූලාශ්රයකින් වන මුළු ඇේතසම්න්තුෙත ආදායමයි. 

ආ) ඇේතසම්න්තුෙත තක්සේරු කළ හැකි ආදායම ෙණනය කිරීසම්දී, අවසාන 

රඳවාෙැනීසම් සෙවීම් සහ නිදහේ කළ මුදල් ප්රමාණයන් ඇතුළත් සනාකළ 

යුතුය. 

III. 60 ර  මකාශටුර - ඇස්තමේන්තුගත සුදුසුකාේ යබ  මුළු මගම ේ 

වර්ෂය තුළ ක දු කිරිමට නියමිත සුදුසුකම් ලබන සෙවීම්වල මුළු ප්රමාණය ඇතුළත් 

කරන්න. [සද්යය ආදායම් සදපාර්තසම්න්තු සවබ්ධ අඩවිසේ සවිේතරාත්මක 

පපසදේවල 2(III) අයිතමය] 

IV. 70 ර  මකාශටුර - ඇස්තමේන්තුගත  යබ  මුළු මා  

වර්ෂය සඳහා සුදුසුකම් ලබන සහනවල මුළු ප්රමාණය ඇතුළත් කරන්න.  [සද්යය 

ආදායම් සදපාර්තසම්න්තු සවබ්ධ අඩවිසේ සවිේතරාත්මක පපසදේවල 2(IV) අයිතමය 

බලන්න.] 

V. 90 ර  මකාශටුර - ඇස්තමේන්තුගත බදු බැඳියශර 

අදාළ වන ආදායම් බදු අනුප්රමාණ අදාළ කරෙනිමින් ඇේතසම්න්තුෙත බදු බැියයාව 

ෙණනය කළ යුතුය. පළමුව SET ප්රකාශසේ II වන සකාටස පුරවා 90.10 සකාුවස  

වටිනාකම 90 වන සකාුවවට ඇතුළත් කරන්න.  [සද්යය ආදායම් සදපාර්තසම්න්තු 

සවබ්ධ අඩවිසේ සවිේතරාත්මක පපසදේවල 2(VI) අයිතමය බලන්න.] 

VI. 100 ර  මකාශටුර - ඇස්තමේන්තුගත විමේය බදු බැර

යම් ඇේතසම්න්තුෙත විසද්ශ බදු බැරක් තිසබ්ධ නම් 100 වන සකාුවවට ඇතුළත්

කරන්න. විසද්ශ බදු බැර හා සම්බන්ධා වන ලාභවල සහෝ ආදායම් සකාටස මත

ෙණනය කරන ලද බදු ප්රමාණයට විසද්ශ බදු බැර සීමා ස .

VII. 110 ර  මකාශටුර - ඇස්තමේන්තුගත අ් තිකාශරේ පුේගය ආ්ශයේ බදු

(අ පු ආ බ )

ඇේතසම්න්තුෙත අත්තිකාරම් පුද්ෙල ආදායම් බද්දට යටත් වන

සේවානියුක්තිකසයකුසේ සේවානියුක්තිසයන් ලැසබන ආදායම 110 වන සකාුවවට

ඇතුළත් කළ යුතුය.
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3  ත්රෛ ශක කා ආ්ශයේ බදු රශක කා මගම ේ ගණ  ය ිරීම  

I. ත්රෛමාක ක වාරික සෙවීම් පහත සඳහන් සූෛයට අනුව ෙණනය කළ යුතුය. 

 

 

A    ඇේතසම්න්තුෙත සෙවිය යුතු බද්ද (120 වන සකාුවස  ප්රකාශ කර ඇති ප්රමාණය) 

B   වර්තමාන වාරිකයද ඇතුළත්ව සෙවීමට ඉතිරිව ඇති වාරික ෙණන * 

C  සමම වාරිකයට සපර කර ඇති බදු සෙවීම (සපර වාරික සෙවීම/ වර්තමාන වාරිකය 

සෙවීමට නියමිත දිනයට සපර සෙවන ලද/ රඳවා ෙන්නා ලද රඳවා ෙැනීසම් බදු 

(WHT)/ අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද (AIT)  

* ර්ත ශ  රශක කාය් ඇුළ් ර මගම  ට ්තික ර ඇති රශක කා ගණ   - B 

රශක කාය 1 2 3 4 

“B” 4 3 2 1 

 

 

II. ශුේධා ත්රෛ ශක කා රශක කා මගම   ගණ  ය ිරීම    (E-F)  

F -  ත්රෛමාක ක වාරික සෙවීම්වල අත්තිකාරම් සෙවීම්, 2019/2020 තක්සේරු වර්ෂසේ 

(Y/A) ආර්ික ොේතු ප්රමාණය සහෝ හුලල් වයාපාරය මගින් සෙවන ලද වාරික 

සකාටස (හුලල් වයාපාරයක හුලල්කරුවන් සඳහා).   <

  

4    ්ණ්ඩ  විධිවිධාශ  

4 1 SET ආකාෘති ෙෛ ප්ර ශ් ම  මගශු  ිරීම  ා ශ ්ිරක ේ  ම ශිරීම  ා ශ රැරිර මා ෝ 

ම ශ ග යර  සුළු SET ආකාෘති ෙෛ ්ිරක ේ  ිරීම  මඉා ශ ර  ්ණ්ඩ  

විධිවිධාශ  

 SET ආකෘති පෛය ඉදිරිපත් කිරීමට අසපාසහාසත් වන පුද්ෙලයකු රුපියල් මින්යනයක් 

දක්වා වූ දඩයක් සෙවීමට යටත් වනු ලැබිය හැකිය. 

 වැරදි SET ආකෘති පෛයක් සේතුසවන් හා SET ආකෘති පෛසේ වැදෙත් සදයක් අතහැර 

තිබීම සේතුසවන් බදු මුදලක් අඩුසවන් සෙවන ලද විසටක දණ්ඩනය පහත සඳහන් 

ප්රමාණයට පනවනු ලැසබ්ධ. 

 (අ).      (ආ) සකාටස අදාළ සනාවන්සන් නම්, අඩුසවන් කරන ලද සෙවීසමන් 25%: 

 සහෝ 

 (ආ). අඩුසවන් කරන ලද සෙවීම - 

 රුපියල් මින්යන දහයකට වඩා වැඩි වන්සන් නම්; සහෝ 

 අදාළ කාලසීමාව සඳහා එම තැනැත්තාසේ බදු බැඳීසමන් 25% වඩා වැඩිවන්සන් 

නම්, 

ත්රෛමාක ක වාරික සෙවීම (E)  = A - C 

B 

www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk

www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk        www.ird.gov.lk
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එසේ අඩුසවන් කරන ලද සෙවීසමන් 75% ක ප්රමාණයක දණ්ඩනයකට යටත් විය 

යුතුය.,,, 

 සමම SET ආකෘති පෛය බදු නිලධාරයකුට කරන ලද ප්රකාශයක් සේ සලකනු ලබන 

අතර ඒ අනුව, අසතය සහෝ සනාම  යවන සුළු ප්රකාශයක් මත දණ්ඩනයක් පනවනු 

ලැබිය හැකි අතර එම දණ්ඩනය අඩුසවන් කරන ලද සෙවීම් ප්රමාණය සහෝ රුපියල් 

පනේ දහස යන අෙයන්සෙන් වඩා වැඩි අෙය වන්සන්ය. 

 SET ආකෘති පෛය සතතනාන්විතව අසතය සහෝ සනාම  යවන සුළු සලස සකේ 

කරනු ලබන යම් තැනැත්සතකු රුපියල් මින්යනයක් දක්වා දඩයකට වැරදිකරු 

කිරීම සහෝ වසරක කාලයක් දක්වා බන්ධානාොරෙත කිරීම සහෝ එම දඩය හා 

බන්ධානාොරෙත කිරීම යන දඬුවම් සදකකටම යටත් කළ හැකිය. 

4 2  රශක කා ම ශමගම  /ප්ර ශ්ම  මගම  /අුවමරන්ත මගම   මා  රශක කා මගම   

ෙැා ැර ා ැීම  මඉා ශ අ්ශය රන්ත ශවු ්ණ්ඩ  විධිවිධාශ   

 බදු ම ශමගම  /ප්ර ශ්ම  මගම   මා ෝ අුවමරන්ත මගම   මඉා ශ 

්ණ්ඩ ය  

සමම පනත යටසත් සෙවීමට අවශයවන්නා වූ වාරිකය සම්ූර්ණසයන්ම    

සහෝ  ඉන් සකාටසක්, වාරිකය සෙවීමට නියමිත දිනසේ ක ට දින 14 ක් 

ඇතුළත සෙවිමට අසපාසහාසත් වන යම් තැනැත්සතකු එසේ සෙවා 

සනාමැති බදු මුදන්න් 10% කට සමාන වන ප්රමාණයක දණ්ඩනයකට යටත් 

වන්සන්ය. 

 රශක කා මගම   ෙැා ැර ා ැීම   

SET ආකෘති පෛසේ දක්වා ඇති ඇේතසම්න්තුෙත සෙවිය යුතු බදු අඩුසවන් 

සඳහන් කර සතතනාන්විතව වාරික සෙවීම පැහැර හරින්නා වූ යම් 

පුද්ෙලයකු රුපියල් මින්යන 10 ක් දක්වා දඩයකට වරදකරු වීම සහෝ අුලරුදු 

2 ක් දක්වා කාලයකට බන්ධානාොරෙත කිරීමකට සහෝ ඒ දඩය හා 

බන්ධානාොරෙත කිරීම යන දඬුවම් සදකටම සහෝ ඔහු යටත් විය යුතුය. 

 රශක කා අුවමරන්ත මගම    ත මෙශබඳය 

නියමිත දිනසේදී වාරිකය සහෝ එහි සකාටසක් සෙවා සනාමැති අවේථාවකදී 

1.5% සපාළියක් මාේපතා සහෝ මසකින් සකාටසකදී එම පැහැරහරින ලද 

වාරිකය සහෝ වාරිකසයන් සකාටසක් සඳහා අය කළ හැක. 
 

දෙම්ස් තරදුරට්  

තවදුරටත් පපසදේ ලබා ෙැනීම සඳහා, කරුණාකර “ඇේතසම්න්තුෙත 

සෙවිය යුතු බදු ප්රකාශය පිළිබඳ විේතරාත්මක පපසදේ” සවත සයාමුවන්න. 

ඒ සඳහා සද්යය ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුස  www.ird.gov.lk සවබ්ධ අඩවිය 

බාෙත කළ හැකිය. 

යේ ගැටළුරමන ඇ්  ේ ො ත දුරකාථ  අංකා අ තශ රැඩි විස්තර 

යබශගත ා ැිරය  

1. 1944 -  සද්යය ආදායම් ඇමතුම් මධායේථානය 

2. 011-2134200 - සජයෂ්ඨ ක සකාමසාරිේ - බදු පපසද්ශන අශශය 

3. 011-2134251 - සකාමසාරිේ - බදු පපකාරක සහ ප්රවර්ධාන අශශය 

4. 011-2134250 - සකාමසාරිේ - වයාපාර පපසද්ශන අශශය 
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