
ඇස්තමේන්තුගත  මගවිය යුු බදු  ප්රකාශයය 

තක්මස්රු වර්ෂය: 2021/2022 

බදු මගවන්තනශ හැඳින්තීමේ අංකාය (TIN) 

ලිපිනය 

නිකුත් කාළ දිනය : නියමිත දිනය :  2021අමගශස්ු15 

ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු බදු ප්රකාශයය මේපූර්ණ  ිරීමට  මර  බබශ ී  ඇි  පරමසස් ටශබශ  ිරය න්තන. 

මෑට  ශරිකායක් මඳහශට නියමිත දින මහෝ එදින  මර  පි විය යුු ඇස්තමේන්තුගත බදු බැ  පරමේඛන ප්රකාශයය  

ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු බදු ප්රකාශයමමට මකාශ මිර. 

(කාරුණ ශකා   අසශබ මකාශටු  ‘’ මබකුණු කා න්තන) 

ප්රකාශයම  වර්ගය   : මුල් ප්රකාශයය  සංමයෝධිත ප්රකාශයය 

ආදශයේ බදුවර්ගය  : සංස්ථශපිත තනි පුද්ගල 
හවුල් 

වයශපශර 

I- මකාශටස : ඇස්තමේන්තුගත  මගවිය යුු ආදශයේ බද්ද ගණනය කිරීම

ආදශයේ මූලශශ්රය 
මකාශටුව

ටටටට 
රුපියල් යත 

මස් ශ නියුක්ි ය 
10 

 යශරශ  
20 

ආමයෝජන 
30 

ම නත් ආසශයේ 
40 

ඇස්තමේන්තුගත තක්මස්රු කාළ හැකි ආදශයම 

 (10+20+30+40) 

50 

ඊ. 

මුළු ඇස්තමේන්තුගත සුදුසුකාේ බබන මගවීේ  
60 

මුළු ඇස්තමේන්තුගත මහන 70 

ඇස්තමේන්තුගත බදු අය කාළ හැකි ආදශයම  (50-60-70) 80 

ඇස්තමේන්තුගත බදු බැඳියශ  (II මකාශ ම බබන්තන) 90 

ඇස්තමේන්තුගත විමේය බදු බැ 100 

ඇස්තමේන්තුගත අත්ි කාශ ේ පුේගබ ආසශයේ බදු 110 

ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු බදු මුදල  (90-100-110) 120 

 

 ආකාෘි  රත්ර අංකාය. -  SET_S 
කාශ්යශලීය ප්රමයෝජනය මඳහශ 

DLN 
දිනය
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ක්රියශකාශ කාමේ 

ස් භශ ය 

 

  

මකාශටු  

 

ඇස්තමේන්තුගත බදු අයකාළ 

හැිර ආසශයට 

බදු 

අනුප්රටශ

ණ ය 

 මකාශටු  ඇස්තමේන්තුගත බදු බැඳියශ    

 80.1           90.1          

 80.2           90.2          

 80.3           90.3          

 80.4           90.4          

 80.5           90.5          

 80.6           90.6          

 80.7           90.7          

 80.8           90.8          

 80.9           90.9          
 
එකාු   
 

80.10           90.10         
 

(ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු බදු මුසබ මඳහන්ත 90 න මකාශටු   90.10 මකාශටුමේ ඇි   ටිනශකාට ඇුළත් කා න්තන) 
 

III- මකාශටස : ප්රකාශයනය 

  
ටශමේ සැනීට රරිදි මටට ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු බදු ප්රකාශයමම ිරසිදු                                                                                                                                                                                                                

 ැ දි අමතය මහෝ මනශට  ය න සුළු මතශ ු ක් අඩංගු මනශ න බ  මටයින්ත ප්රකාශය කා  සිටිමි.  

                         

ප්රකාශයකායශමේ මේපූර්ණ  නට 

                        

                        

                        

                         

තනු  

                        

අයිි කාරු /හවුේකාරු/ කාළටනශකා ණ  අධ්යක්  / අධ්යක් / මේකාේ / ප්රධ්ශන නිබධ්ශීම / 

භශ කාරුම කු/ ම නත් නිමයෝජිත  යකු 

ජශ.හැ.අංකාය                          

දු කාතන අංකාය           ජංගට            

විේයුත් තැරෑබ                      

ප්රකාශයකායශමේ අත්මන 

  

දිනය  D D / M M / Y Y Y Y 

            

මටට ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුු බදු ප්රකාශය ආකාෘි  රත්රය මේශීය ආසශයේ මකාශටමශරිස් ජන ශේ  යශ විසින්ත නිශ්චය කා  

ඇි  අත   2017 අංකා 24  ස ණ  මේශීය ආසශයට රනමත්   91  ගන්ති ය  ය මත් මගශනු ිරීමට අ යය මේ. 

මේපූර්ණ  කා න බස ආකාෘි  රත්රය මද්ශීය ආදශයේ මදපශර්තමේන්තු ප්රධාශන කාශර්යශලම  මධායම මල්ණණ 

කාළමනශකාරණ ඒකාකාය මහෝ ඕනෑම ප්රශමද්ශීය කාශර්යශලයකාට 2021 අමගෝස්ු 15  න දින මහෝ එදින   ප්රථමට භශ  දිය 

යුුය. 

 ැ දි  අමතය මහෝ මනශට  ය න සුළු ප්රකාශයයක් (එය මංමයෝධ්නය කා  මනශටැි  නේ)  ඉදිරිරත් කා න, ප්රකාශයය භශ  මනශමසන 

මහෝ නියමිත දින  කාශ්ුටය මගවීේ සිදු මනශකා න ඕනෑට තැනැත්මතකු මේබන්තධ්මයන්ත සඩනඩන රැනම න බ  කාරුණිකා  

ම හන්ත කා  ගන්තන.  

         

 II මකාශටස : ඇස්තමේන්තුගත බදු බැඳියශව ගණනය කිරීම 

 නිල මුද්රාව 
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