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ඇස්තමේන්තගුත මගවිය යතු ුබදද් සහ ත්තෛමාසකි වාරික මගවීේ ගණනය කිරීම 

2019/2020 

2018.04.01 දින සිට ක්රියාත්මක 2017 අංක 24 දරන මද්ශීය ආදායේ පනමත් 90, 91, සහ 92 යන වගන්ති පෛකාරව, ආදායේ 
බද්දට යටත් සෑම තැනැත්තකුම 2019/2020 තකමස්රු වර්ෂ සඳහා මගවිය යුතු ආදායේ බද්ද පිළිබඳව 
ඇස්තමේන්තුගත පෛකාශයක,  2019 අමගෝස්තු මස 15 දිනට පෛථම සැපයිය යුතු අතර  ඇස්තමේන්තුගත බද්ද වාරික 
හතරකින් මගවිය යුතුය. 

මමම උපමදස් මාලාව මකාටස් මදකකින් සමන්විත මේ. 

1 මකාටස - ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බදු ගණනය කිරීම 

I I  මකාටස - ත්තෛමාසික වාරික මගවීේ ගණනය කිරීම 

1 මකාටස - ඇස්තමේනත්ගුත මගවිය යුත ුබදු ගණනය කිරීම 

උදාහරණ 01: 

නිමල් මස්වා නියුකතිකමයකු වන අතර ඔහුමග් අමප්කෂිත මස්වානියුකති ආදායම රු. 800,000 ක වන අතර 
ඇස්තමේන්තුගත වයාපාර ආදායම රු. 1,000,000 කි. (මස්වානියුකති ආදායම රු. 1,200,000 මනාඉකමවන බැවින් උපයන 
විට මගවීේ යටමත් බද්දට යටත් මනාමේ.)  ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බද්ද ගණනය කිරීම පහත පරිදි මේ.  

රුපියල් 

*තනි පුද්ගල සහන රු.500,000  මස්වානියුකතික සහන රු. 700,000

උදාහරණ 02: 

නිමල් මස්වා නියුකතිකමයකු වන අතර ඔහුමග් අමප්කෂිත මස්වානියුකතික ආදායම රු. 600,000 ක වන අතර 
ඇස්තමේන්තුගත වයාපාර ආදායම රු. 1,000,000 කි. (මස්වානියුකති ආදායම රු. 1,200,000 මනාඉකමවන බැවින් උපයන 
විට මගවීේ යටමත් බද්දට යටත් මනාමේ.)   ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බද්ද ගණනය කිරීම පහත පරිදි මේ.  

ඇස්තමේන්තගුත මගවිය යතු ුබදු ගණනය කිරීම රුපියල් 

* මස්වා නියුකතික සහනය රු. 700,000 මහෝ  සතය මස්වා නියුකති ආදායම යන මදමකන් අඩු අගය මේ.  එමස් මහයින් 
මස්වා නියුකති ආදායම සඳහා වන බදු සහනය රු. 600,000 කට සීමා වන අතර ලැමබන මුළු බදු සහනය තනි පුද්ගල 
සහන රු. 500,000 + රු. 600,000 = රු.1,100,000 ක මේ. 

උදාහරණ 03: 

සමන් මහතා  B සමාගමේ මස්වකමයකු වන අතර 2019/2020 තකමස්රු වර්ෂය සඳහා ඔහුමග් ඇස්තමේන්තුගත 
මස්වානියුකතික ආදායම රු. 2,300,000 ක වන අතර ඇස්තමේන්තුගත වයාපාර ආදායම රු. 500,000 ක සහ 
ඇස්තමේන්තුගත කුලී ආදායම රු. 120,000 ක මේ. ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බදු ගණනය කිරීම පහත පරිදි මේ. 

මස්වා නියුකති ආදායම     800,000 

වයාපාර ආදායම 1,000,000 

මුළු ඇසත්මේන්තගුත තකමසර්ු වන ආදායම 1,800,000 

අඩු කළා - එකතු බදු සහන හිමිකම * (1,200,000) 

බදු අය කළ හැකි ඇස්තමේන්තුගත ආදායම    600,000 

ඇස්තමේන්ත ුගත මගවිය යතු ුබදදද් ( රු. 600,000×4%)  24,000 

මස්වා නියුකති ආදායම     600,000 

වයාපාර ආදායම 1,000,000 

මුළු ඇසත්මේන්තගුත තකමසර්ු වන ආදායම 1,600,000 

අඩු කළා -  එකතු බදු සහන හිමිකම * (1,100,000) 

බදු අය කළ හැකි ඇස්තමේන්තුගත ආදායම   500,000 

ඇස්තමේන්ත ුගත මගවිය යතු ුබද්ද (රු. 500,000×4%)  20,000 
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    රුපියල් 

  

  

  

  

   

 

 

 

 
 
*තනි පුද්ගල සහන රු.500,000  මස්වානියුකතික සහන රු. 700,000 

**අනුක්රමික බදු අනුපෛමාණ අදාල කර ගනිමින් බද්ද ගණනය කර ඇත. 

 

***උපයන විට මගවීේ යටමත ්ඇස්තමේන්ත ුගත අඩුකිරිේ         රු.  

මස්වා නියුකති ආදායම 2,300,000 

අඩුකලා- එකතු බදු සහන හිමිකම (500,000+700,000)  (1,200,000) 

බද්දට යටත් මස්වා නියුකති ආදායම 1,100,000 

 

බදද්ට යටත ්මසව්ා නියකුති ආදායම මත බදද් 

පළමු රු. 600,000  24,000 

මදවන රු. 500,000   40,000 

 ඇසත්මේන්තගුත උ.මග.වි අඩ ුකිරීේ 64,000 

 

මස්වා නියුකති ආදායම 2,300,000 

වයාපාර ආදායම     500,000 

ආමයෝජන ආදායම     120,000 

මුළු ඇස්තමේන්තුගත තකමස්රු වන ආදායම 2,920,000 

අඩකුලා-  එකතු බදු සහන හිමිකම * (1,200,000) 

බදු අයකළ හැකි ඇස්තමේන්තුගත ආදායම     1,720,000 

ඇස්තමේන්තු ගත දළ මගවිය යුතු බද්ද**  134,400 

අඩකුලා -උපයන විට මගවීේ යටමත්  ඇස්තමේන්තු ගත අඩුකිරිේ *** 64,000 

ඇස්තමේන්ත ුගත මගවිය යතු ුබද්ද (මකාටවු 100) 70,400 
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උදාරහණ 04: 
 
භාණ්ඩාරගාර බිල්පත් මත ආමයෝජන සිදු කරන වාසික පුද්ගලමයකු වන පියල් මහතා තකමස්රු වර්ෂ 2019/2020 
සඳහා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මගින් රු. 2,000,000  මපාළී ආදායමක අමප්කෂා කරයි. තවද එම තකමස්රු වර්ෂය සඳහා 
ඔහුමග් වයාපාර ආදායම රු. 2,400,000 කි. ඇස්තමේන්තුගත බදු අය කළ හැකි ආදායම ගණනය කිරීම  පහත පරිදිය.
  
 
ඇස්තමේන්ත ුගත මගවිය යතු ුබද්ද ගණනය කිරීම  

රුපයිල ්

ඇස්තමේන්තුගත වයාපාර ආදායම 2,400,000 

ඇස්තමේන්තුගත තකමස්රු කළ හැකි ආදායම 2,400,000 

අඩු - පුද්ගල බදු සහන (500,000) 

ඇස්තමේන්තුගත බදු අයකළ හැකි ආදායම  1,900,000 

 
  
             
                      රුපියල් 
*බදු අය කළ හැකි ආදායම රු.  1,900,000 මත බද්ද              
 
    පළමු   රු. 600,000       4%         24,000  

    මදවන  රු. 600,000       8% 48,000  

    මතවන රු. 600,000       12% 72,000  

    ඉතිරි රු. 100,000          16% 16,000 රු. 160,000 

   *භාණ්ඩාගාර බිල් පත් මපාලි මත ඇස්තමේන්තුගත බද්ද (2,000,000  X 5%)        රු.  100,000 

ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බද්ද  (මකාටවු 80)  රු. 260,000 

 

සටහන:- වාසික පුද්ගලමයකු විසින් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මත උපයන මපාළි ආදායම වැනි අවසාන රඳවා ගැනීමේ 
බද්දට යටත් වන නමුත් පෛභවමය්දී  බදු අඩුකරනු මනාලබන ආදායේ , බදු අය කළ හැකි අදායමට ඇතුළත් මේ යැයි 
සලකා ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බද්ද ගණනය කළ යුතුය.   

එම නිසා, ඇස්තමේන්තුගත බදු බැඳියාව, ඇස්තමේන්තුගත බදු අය කළ හැකි ආදායම මත බද්ද සහ භාණ්ඩාගාර 
බිල්පත් මපාළී ආදායම මත බද්මදහි  මුළු එකතුවයි. 
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I I  මකාටස - ත්තෛමාසකි වාරික මගවීේ ගණනය කිරීම 

පහත සඳහන් සමීකරණය භාවිතා කරමින්  මගවිය යුතු ත්තෛමාසික වාරික මගවිේ ගණනය කරනු ලැමේ.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

උදාහරණ 05: -  

ගණනය කරන ලද ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බදු පෛමාණය රු. 2,000,000 කි.  2019.08.15 දිනට මහෝ එම දිනට මපර 
කරන ලද මපර මගවීේ මහෝ රදවා ගැනීමේ බදු මනාමැති අවස්ථාවක, මගවිය යුතු ත්තෛමාසික වාරික ගණනය කිරීම 
පහත පරිදි මේ. 

 I   වාරිකය I I  වාරිකය I I I   වාරිකය I V  වාරිකය 

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 

 

 පළමු වාරිකය 2,000,000 – 0 15.08.2019 දිනට  මගවිය යුතු වාරිකය  = රු.500,000 

  4 

 මදවන වාරිකය 2,000,000 - 500,000 15.11.2019 දිනට මගවිය යුතු වාරිකය  = රු.500,000 

  3 

 තුන්වන වාරිකය 2,000,000 - 1,000,000 15.02.2020 දිනට මගවිය යුතු වාරිකය  = රු.500,000 

  2 

 හතර වන වාරිකය 2,000,000 - 1,500,000 15.05.2020 දිනට මගවිය යුතු වාරිකය  = රු.500,000 

  1 

උදාහරණ 06 - මපර මගවීමක ඇත ි අවසථ්ාවක 

ගණනය කරන ලද ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බදු පෛමාණය රු. 2,000,000 ක වන අතර 2019.07.15 දින  රු. 400,000 
මගවා ඇති බව උපකල්පනය කර ඇත. 
 ඒ අනුව, මගවිය යුතු ත්තෛමාසික වාරික ගණනය කිරීම පහත පරිදි මේ. 

       I            
වාරිකය 

     I I            
වාරිකය 

I I I             
වාරිකය 

I V            
වාරිකය  

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 

ඇස්තමේන්තුගත බද්ද(E) 500,000 500,000 500,000 500,000 

අතිමර්ක අඩුකිරීේ (F) 400,000 - - - 

 ත්තෛමාසික වාරික මගවීේ (E- F) 100,000 500,000 500,000 500,000 

ත්තෛමාසික වාරික     මගවීම (E)            

  

 A – C 
       B 

=      

 

අවසන ්ත්තෛමාසික වාරික     
මගවීම  

  

E -F = 

 

A - ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු  බද්ද (100 වන  මකාටුමේ පෛකාශිත අගය) 

B - වර්තමාන වාරිකය  ඇතුළත්ව  ඉතිරිව ඇති වාරික ගණන 

C - එකී වාරිකයට මපර  බදු  මගවීේ 

F - අමතර අඩු කිරීේ  

- ආර්ික මස්වා ගාස්තු (ආ.මස්. ගා)  පනත යටමත් මගවූ අඩු කළ හැකි ආර්ික මස්වා ගාස්තු 

- අදාල ත්තෛමාසය සඳහා කරන ලද අත්තිකාරේ වාරික මගවීමක     

- නාම මාතෛ බදු බැර  (නා.මා.බ.බැ) 
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 පළමු වාරිකය  2,000,000 – 0 15.08.2019 දිනට  මගවිය යුතු වාරිකය  = රු.100,000 

  4 

 මදවන වාරිකය  2,000,000 - 500,000 15.11.2019 දිනට මගවිය යුතු වාරිකය  = රු.500,000 

  3   

 තුන්වන වාරිකය  2,000,000 - 1,000,000 15.02.2020 දිනට මගවිය යුතු වාරිකය  = රු.500,000 

  2 

 හතර වන වාරිකය   2,000,000 - 1,500,000  15.05.2020 දිනට මගවිය යුතු වාරිකය  = රු.500,000 

                                       1 

 
උදාහරණ 07 - ඇස්තමේනත්ගුත බදු බැඳයිාව සංමශෝධනය කිරීම 
 
ගණනය කරන ලද ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බද්ද රු. 2,000,000 ක වන අතර 2019.08.01 දින ඇස්තමේන්තුගත 
මගවිය යුතු බදු මුල් පෛකාශය භාරදී ඇත.  ගණනය කළ සංමශෝධිත ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බද්ද   රු. 
3,000,000 ක වන අතර සංමශෝධිත SET  පෛකාශය 2020.01.01 දින භාර දුන් මලස උපකල්පනය කරන්න.  ඒ අනුව, 
මගවිය යුතු ත්තෛමාසික වාරික ගණනය කිරීම පහත පරිදි මේ. 
 

2019.08.01 -    මුල් ඇස්තමේන්තුව          2,000,000  
2020.01.01 -    සංමශෝධිත ඇස්තමේන්තුව   3,000,000  
 
 

 I  

වාරිකය 

I I  

වාරිකය 

I I I  

වාරිකය 

I V 

වාරිකය 

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 

 
 

 පළමු වාරිකය 2,000,000 – 0 15.08.2019 දිනට මගවිය යුතු වාරිකය = රු.500,000 

  4 

 මදවන වාරිකය 2,000,000 - 500,000 15.11.2019 දිනට මගවිය යුතු වාරිකය  = රු.500,000 

  3 

 තුන්වන වාරිකය 3,000,000 - 1,000,000 15.02.2020 දිනට මගවියයුතු වාරිකය  = රු.1,000,000 

  2 

 හතර වන වාරිකය 3,000,000 – 2,000,000 15.05.2020 දිනට මගවිය යුතු වාරිකය  =  .1,000,000 

  1




