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ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු ආදායේ බදු  ප්රකාායය දිරිපත්  ිරීම  ා ා  

බදු වාිපකා මගවී  පිළිබඳ උතමදස්  

තක්මසේරු වර්ෂය - 2019/2020 

2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ විධිවිධාන අනුව, ආදායම් බේදට යටේ සෑම 

තැනැේතකුම ඇස්තදම්න්තුගත දගවිය යුතු ආදායම් බදු ප්රකායය් (SET ආකෘති පත්රය), 

සෑම ත්දසේරු වර්ෂය් සඳහාම එම ත්දසේරු වර්ෂදේ  අදගෝස්තු 15 වන දින දහෝ ඊට 

දපර ඉදිරිපේ කළ යුතුය. 

SET ආකෘති පත්රය සම්පූර්ණ කිරීමට ප්රථමමදයන්, දමම පපදදස් මාාාව කියවා එි 

අන්තර්ගත කරුණු පිළිබඳව දැනුවේ වීම වඩාේ ඵාදායිවනු ඇත.  

 දමම පපදදස් මාාාදවි අනුපිලිවලින්; 

 මතොදු උතමදස,්  
 ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු ආදායේ බදු ප්රකාායය සේූරර්  ිරීම   

උතමදස් සා   
 ආදායේ බදු වාිපකා මගවීේ ග නය ිරීම   

ඇතුාේ දේ. 

1. මතොදු උතමදස ්

2018.04.01 දින සිට ක්රියාේමක 2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනදේ 90, 91, 

සහ 92 යන වගන්ති ප්රකාරව, ආදායම් බේදට යටේ සෑම තැනැේතකුම 2019/2020 

ත්දසේරු වර්ෂ සඳහා දගවිය යුතු ආදායම් බේද පිළිබඳව ඇස්තදම්න්තුගත 

ප්රකායය්,  2019 අදගෝස්තු මස 15 දිනට ප්රථමම සැපයිය යුතු අතර  ඇසත්දම්න්තුගත 

බේද වාරික හතරකින් දගවිය යුතුය. 

1.1  නිකු්  ිරීම  ා ා භාර ගැනි  

 නිකු්  ිරිප   

ආදායම් බදු සඳහා ලියාපදිංචි සියලුම තැනැේතන් දවත SET ආකෘති පත්රය 

දේශීය ආදායම් දකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් තැපැල් මගින් ාබාදීමට කටයුතු 

කරනු ාබන අතර, යම් දහයකින් එය දනොාැබුදන් නම් දේශීය ආදායම් 

ප්රධාන කාර්යාාදේ බදු දසේවා අංයදයන් දහෝ ප්රාදේශීය කාර්යාා මන්න් දමය 

ාබා ගත හැකි අතර මේශීය ආදායේ මදතාර්තමේන්තු නිල මවබ් අඩවිමයන් 

බාගත කාර ගත ා ැකා.   

 භාර ගැනී  

නියමිත පරිදි සම්පුර්ණ කරන ාද SET ආකෘති පත්රය මේශීය ආදායේ 

මදතාර්තමේන්තුමේ ප්රධාාන කාාර්යාලම   ධාය  මඛනන කාම නාකාර  
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අංයය  (CDMU) මා ෝ ඕනෑ  මේශීය ආදායේ ප්රාමේශීය කාාර්යාලයක් දවත 

පැමිණ භාරදිම දහෝ දකොමසාරිස්, මධයම දල්නන කළමණාකරන අංයය, 

දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව, චිේතම්පාම් ඒ ගාඩ්නර් මාවත, දකොළඔ 

02 යන ලිපිනය  දවත ලියාතිරංචි තැතෑමලන් දයොමු කිරීම කළ හැකිය. 

1.2   ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බේද මගවීේ සංමයෝධානය ිරීම . 

යම් තැනැේතකු විසින් සපයන ාද SET ආකෘති පත්රය අදාළ ත්දසේරු වර්ෂය පුරා 

බාපැවැේදවන අතර යම් සංදයෝධනය් කිරීමට අවයය නම්, ඒ සඳහා දේශීය 

ආදායම් පනදේ විධිවිධාන සාසා ඇත. 

සංදයෝධිත ප්රකායය් ඉදිරිපේ කළ විදටක බදු වාරික දගවීම එයට අනුකුාව සිදු 

කළ යුතුය. යම් සංදයෝධිත ප්රකායය් සැපීමදම් දී ආකෘති පත්රදයි ද්වා ඇති පරිදි, 

ප්රකායදේ වර්ගය යන්නට ඉදිරිදයන් අදාා දකොටුදවි “” සාකුණ දයදිය යුතුය. 

 

     

1.3    SET ආකාෘතිය දිරිපත්  මනොිරීම / ප්ර ාද වි   ත දණ්ඩනය  

දමම SET ආකෘතිය නියමිත දිනට ාබා දනොදදන තැනැේතන් දවත, දේශීය 

ආදායම් පනදේ 178 වගන්තිය යටදේ පහත පරිදි දඩ පනවනු ාැබිය හැකිය. 

දගවිමට ඇති බදු මුදලින් 5% ් සමඟ ප්රමාද වන එ් එ් මාසයක 

කාාසීමාව් සඳහා දගවීමට ඇති බදු මුදලින් 1% දහෝ 

රු. 50,000 සහ ප්රමාද  වන එ් එ් මාසයක කාාසීමාව් සඳහා රු.10,000 

බැගින් ද වන දඩදයන් වඩා වැඩි මුදාට සමාන දඩයකට යටේ දේ. 

(පපරිම දණ්ඩනය රු. 400,000 සීමා දේ.) 

      1.4   ඇස්තමේන්තුගත බේද මගවී  

ඇස්තදම්න්තුගත බේද සමාන වාරික හතරකින් පහත දැ්දවන දිනවා දී දගවිය 
යුතුය. 

මගවීේ සිදු කාලයුතු නියමිත ිරනයන් 

       වාිපකාය        ිරනය 
පළමු වාරිකය - 2019 අදගෝස්තු 15 

දදවන වාරිකය - 2019 දනොවැම්බර් 15 

දතවන වාරිකය - 2020 දපබරවාරි 15 

හතරවන වාරිකය - 2020 මැයි 15 

  මගවීේ තත්රිකාා 

කාර්තු හතරට අදාළ දගවීම් පත්රිකා දදපාර්තදම්න්තුව විසින් තැපැල් මන්න් 

ාබා දදනු ඇත. එයට අමතරව දගවීම් පත්රිකා මේශීය ආදායේ ප්රධාාන 
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කාාර්යාලම  බදු මසේවා අංයමයන්, සියලු  ප්රාමේශීය කාාර්යාල වලින් සා  

ලංකාා බැංකු යානා වලින් ාබා ගත හැක. 

 බදු වාිපකා මගවීේ මක්තාංකා 

දගවීම් කිරීදම් දී කාාපරිච්දේද සම්බන්ධදයන් පහත ද්වා ඇති පරිදි නිවැරදි 

ද්තාංක භාවිතා කළ යුතුය. 

වාරිකය  කාාපරිච්දේද ද්තාංකය 

පළමු වාරිකය - 19201 

දදවන වාරිකය - 19202 

දතවන වාරිකය - 19203 

හතරවන වාරිකය  19204 

 මගවීේ කාම යුතු බැංකුව - ඕනෑම  ලංකාා බැංකු යානාවක්  හරහා දගවීම් කිරිමට 

හැකියාව ඇත. 

 

1.5   වාිපකා මගවී  තැා ැර ා ැීමමේ දී  ගන්නා නීති ය ක්රියා ාර්ග 

දමම වාරික දගවීම     පැහැර හරින අවස්ථමාවන්හී දී පහත නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීමට 

හැකියාව ඇත.  

1. අදාළ දගවීම් සිදු දනොකිරීම/ප්රමාද වී දගවීම් සඳහා දණ්ඩන - (පනදේ 179 (2) 

වගන්තිය යටදේ විධිවිධාන) 

වාරික දගවීම සඳහා නියමිත දිදනන් දින 14 ් ඇතුළත දමම පනත යටදේ 

නියම කරන ාද වාරික දහෝ ඉන් දකොටස් දගවීමට අදපොදහොසේ වන යම් 

තැනැේදතකු, දගවිය යුතු එදහේ දගවා දනොමැති බදු මුදලින් 10% 

දණ්ඩනයකට යටේ කළ හැක. 

2. පැහැර හැරින ාද වාරික දගවීම සඳහා දපොලිය - (පනදේ 159 (1) වගන්තිය 

යටදේ විධිවිධාන) 

යම් දගවිය යුතු බදු වාරිකය් දහෝ ඉන් දකොටස් දගවීම පැහැර හරින ාද 

අවසථ්මාවා දී එවැනි වාරිකයකට  දහෝ ඉන් දකොටසකට,  මසකට දහෝ 

මාසයකින් දකොටසකට 1.5% ක දපොලිය් පැනවීම කළ හැක. 

2. SET ආකාෘති තත්රය 2019 - සේූරර්  ිරීම  සඳා ා උතමදස් 

ප්රකායදේ ඉහළ දකොටදසි දමම ප්රකායය මුල් ප්රකායය නැතදහොේ දවනස ්

කළ/සංදයෝධිත ප්රකායය ද යන වග අදාා දකොටුදවි සඳහන් කළ යුතුය.  එදසේම බදු 

වර්ගය කුම්දැයි යන්නේ සඳහන් කරන්න. 
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2.1   I - මකාො ස - මගවිය යුතු ඇසත්මේන්තුගත බේද ග නය ිරීම . 

I. දසේවා නියු්තිදයන්, වයාපාරදයන්, ආදයෝජනදයන් හා දවනේ ආදායම් 

මගින් අදේ්ෂිත/ඇස්තදම්න්තුගත ත්දසේරු වන ආදායම පිළිදවලින් 

ප්රකායදේ (10), (20), (30) සහ (40) යන දකොටුවා  සඳහන් කරන්න. 

 

II. 50 වන මකාොටුව - ඇස්තමේන්තුගත තක්මසේරු කාම ා ැිර ආදාය . 

 දසේවා  නියු්තිදයන්, වයාපාරදයන්, ආදයෝජනවලින් දහෝ දවනේ ආදායම් 

මුාාශ්ර මන්න් අදේ්ෂිත මුළු ඇස්තදම්න්තුගත ආදායම්/ාාභ, පුේගාදයකුදේ 

මුළු ඇස්තදම්න්තුගත ත්දසේරු කළ හැකි ආදායම දේ.  

දකොටු අංක 10 සිට 40 ද්වා දකොටු වා සඳහන් කර ඇති සියළුම ආදායම් වා 

එකතුව 50 දකොටුදේ සඳහන් කරන්න.  

 ඇස්තදම්න්තුගත ත්දසේරු කළ හැකි ආදායම ගණනය කිරීදම් දී අවසාන 

රඳවා ගැනීදම් දගවීම්වාට අදාා ආදායම් ඇේනම් එම ආදායම් 

(10),(20),(30) සහ (40) දකොටුවා ඇතුාේ දනොකළ යුතුය. පදාහරණ දාස  

- වාසික සමාගම් මගින් වාසික තැනැේදතකුට දගවන ාද ාාභාංය 

- වාසික පුේගාදයකුට දගවන ාද රඳවාගැනීදම් බදු අඩු කළ දපොලී 

 

III. 60 වන මකාොටුව - සුදුසුකාේ ලබන මගවිේ සා  සා න  ත අඩු ිරීමේ 

    වර්ෂය තුළ දී සිදු දකදරන සියළු ඇසද්ම්න්තුගත සුදුසුකම් ාබන දගවීම්වා සහ 

සහන වා අඩුකළ හැකි ප්රමාණය පමණ් ඇතුළේ කරන්න.  (පහත සීමාවන්ට 

යටේව) 

                  අ)   සුදුසුකාේ ලබන මගවිේ 

   - අනුමත පුණයායතන කරන ාද දගවීම් 

දායකායාමේ 

වර්ගය 

සුදුසුකාේ  ලබන මගවීේ මලස අඩුකාම ා ැිර උතිප  

ප්ර ා ය 

පුේගා (අ) එකී ත්දසේරු වර්ෂය සඳහා පුේගායාදේ බදු අය 

කළ හැකි ආදායමින් 1/3 දහෝ  

(ආ) රුපියල් 75,000  යන දදකින් අඩු අගය 

අසථ්ිතීේවය (අ) එකී ත්දසේරු වර්ෂය සඳහා අසථ්ිතීදයක සම්පුර්ණ 

බදු අය කළ හැකි ආදායමින් 1/5 දහෝ  

(ආ)රුපියල් 500,000  යන දදකින් අඩු අගය 

                 - රජයට දහෝ දවනේ විදයේෂිත ආයතන සඳහා වන  පරිතයාග   

 - ජනාධිපති අරමුදා සඳහා දප්රේෂණය කළ ාාභ  
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 (ආ) සා න 

 පුේගල සා නය 

තනි පුේගායින්, එ් එ් ත්දසේරු  වර්ෂය් සඳහා රු. 500,000 ක 

තනි පුේගා සහනයට ිමිකම් ාබයි. දකදසේ වුවද, දමම සහනය 

භාරකරුදවකු, භාරගැනුම්කරුදවකු, දපොල්මඃකරුවකු දහෝ 

ඈවරකරුදවකු සඳහා අදාළ දනොදේ.  ආදයෝජන වේකම් පපාබ්ධ් 

කිරීදමන් ාැදබන ාැබීම් වලින් සමන්විත ත්දසේරු කළ හැකි 

ආදායම් ප්රමාණයට  හැර, පුේගාදයකුදේ ත්දසේරු කළ හැකි 

ආදායදමන් සහනය අඩු කළ හැකිය. 

 

 මසේවා නියුක්ති ආදායේ සා නය  

එ් ත්දසේරු වර්ෂය් සඳහා රු. 700,000 ක අමතර දසේවා නියු්ති 

ආදායම් සහනයකට වාසික පුේගායින් ිමිකම් ාබයි. 

 

 කුලී ආදායේ සා නය 

ආදයෝජන කුලී ආදායම් පපයා ගන්නා වාසික පුේගායින්, ත්දසේරු 

වර්ෂය සඳහා වන කුලී ආදායමින් 25% ක ප්රමාණයක කූලී ආදායම් 

සහනයකට ිමිකම් ාබයි.  ආදයෝජන වේකම් අඵේවැඩියා කිරීම, 

නඩේතු කිරීම සහ ්ෂය වීම සඳහා යම් සතය වියදම්, වාසික පුේගායා 

ඉල්ාා දනොමැති අවසථ්මාවන්හී දී පමණ් දමම සහනය ාබා දේ. 

 

 මයයෂ්ඨ පුරවැසි මතොලි සා නය 

එ් ත්දසේරු වර්ෂය් සඳහා මුාය ආයතනයකින් දගවන දපොලි 

ආදායම් සම්බන්ධදයන් රු. මිලියන 1.5 ් ද්වා වු සහනයකට 

දජයෂ්ප පුරවැසියන් (195 (1) වගන්තිදේ අර්ථම ද්වා ඇති  පරිදි 

අවුරුදු 60 දහෝ ඊට වැඩි ශ්රී ාංකික පුරවැසියන්) ිමිකම් ාබයි. 

 

IV.  70 වන මකාොටුව - ඇස්තමේන්තුගත බදු අය කාම ා ැිර ආදාය   

 ඇස්තදම්න්තුගත බදු අය කළ හැකි ආදායම යනු,  ඇසත්දම්න්තුගත ත්දසේරු 

කළ හැකි ආදායම සහ ඇස්තදම්න්තුගත සුදුසුකම් ාබන දගවිම් සහ සහන 

පවතී නම් ඒවා අතර දවනසයි. 

 ඇස්තදම්න්තුගත බදු අය කළ හැකි ආදායම ාබාගැනීමට 50 වන දකොටුදේ 

ඇති ඇස්තදම්න්තුගත ත්දසේරු කළ හැකි ආදායදමන් 60 වන දකොටුදේ 

ඇති ඇස්තදම්න්තුගත සුදුසුකම් ාබන දගවිම් සහ සහන අඩු කරන්න. 
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V.       80 වන මකාොටුව - ඇසත්මේන්තුගත බදු බැිරයාව 

 ඇස්තදම්න්තුගත බදු  බැදියාව  පහත පරිදි ගණනය කළ යුතුය 

 (අ)  තනි පුේගලයින් 

 ඔබදේ බදු අය වන ආදායම ඇතුළේ වන බදු අය වන පරාසය දතෝරා දගන ඒ 

අනුව නියමිත පරිදි බේද ගණනය කරන්න. 

බදු අයවන  

ආදායම් පරාසය 

(රු) 

බදු අයවන ආදායම් 

පරාසදයි පහා 

සංනයාවට  සමාන බදු අය 

වන ආදායම් මත බේද 

පරාසදයි පහා සංනයාව 

ඉ්මවා බදු අයවන 

ආදායම් දකොටස  මත බදු 

අනුප්රමාණය 

පළමු  600,000 24,000 4% 

ඊළග  600,000 48,000 8% 

ඊළග  600,000 72,000 12% 

ඊළග  600,000 96,000 16% 

ඊළග  600,000 120,000 20% 

දයේෂය  24% 

  - ඉහා  අනුප්රමාණය  - 40% 

   

  (ආ)  සමාගම්  - සම්මත අනුප්රමාණය   - 28% 

     - සහන අනුප්රමාණය   - 14% 

     - ඉහා  අනුප්රමාණය  - 40% 

  (ඇ) පුණයායතන     - 14% 

  (ඈ)  ඒකක භාරය     - 28% 

  
VI. 90 වන මකාොටුව - ඇස්තමේන්තු ගත විමේය බදු  බැර 

යම් විදේය බදු බැර පවතී නම් 90 දකොටුදේ ඇතුළේ කරන්න.  විදේය බදු 

බැරට සම්බන්ධ වන ාාභදේ දහෝ ආදායදම් එවැනි දකොටස් මත බදු  

ප්රමාණයට විදේය බදු බැර සීමා දේ. 

 

VII. 100 වන මකාොටුව - ඇස්තමේන්තුගත මගවිය යුතු බදු  

ඇස්තදම්න්තුගත බදු බැදියාව සහ ඇස්තදම්න්තුගත විදේය බදු බැර අතර 

දවනස ඇස්තදම්න්තුගත දගවිය යුතු බේද දේ.  ඇස්තදම්න්තුගත දගවිය යුතු 

බේද ගණනය කිරීම සඳහා 90 වන දකොටුදේ ප්රකාය කර ඇති විදේය බදු බැර, 

80 වන දකොටුදේ ඇති ඇස්තදම්න්තු ගත බදු බැඳියාදවන් අඩු කරන්න. 

 ත්රත්රමාසික වාරික දගවීම් ගණනය කිරීදම් දී ඇස්තදම්න්තුගත දගවිය යුතු බදු 

සැාකිල්ාට ගත යුතුය. 
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2.2  II මකාො ස  -  ප්රකාායනය 

ප්රකායනය දහෝ ප්රකායනදේ දකොටස් බදු දගවන්නාදේ පුර්ණ කාලීන දසේවකදයකු 

දනොවන, දවනේ යම් පුේගාදයකු  (අනුමත ගණකාධිකාරිවරදයකුද  ඇතුළු) විසින් 

සකසන අවසථ්මාවක දී ප්රකායදේ (A) සහ  (B) යන දකොටස් දදකම සම්පුර්ණ කිරීම 

අනිවාර්ය දේ. 

(A) දකොටස -  ප්රකායය සැකසු නිදයෝජිතයා  (අනුමත ගණකාධිකාරිවරදයකු ඇතුළුව) 

විසින් අේසන්  කළ යුතු අතර ඔහුදේ විස්තර ඇතුළේ කළ යුතුය. 

(B) දකොටස -  බදු දගවන්නා විසින් අේසන් කා යුතු අතර, අේසන් කා පුේගායාදේ 

විස්තර ඇතුාේ කළ යුතුය. 

3. අවසාන ත්රත්ර ාසිකා වාිපකා මගවිේ ග නය ිරිප . 

 

I. පහත සඳහන් සමීකරණය භාවිතා කරමින්  දගවිය යුතු ත්රත්රමාසික වාරික 

දගවිම් ගණනය කරනු ාැදබ්.  
 

 

 

A - ඇස්තදම්න්තුගත දගවිය යුතු  බේද (100 වන  දකොටුදේ ප්රකාිතත අගය) 

B - වර්තමාන වාරිකය  ඇතුළේව  ඉතිරිව ඇති වාරික ගණන 

C - එකී වාරිකයට දපර  බදු  දගවීම් 

 

 ඇස්තදම්න්තුගත දගවිය යුතු  බදු (A ) -  100 වන දකොටුදේ ප්රකාිතත අගය 

 අදාළ වාරිකය ද ඇතුළුව දගවිය යුතු වාරික ගණන - (B)  

 

වාිපකා 1 2 3 4 

“B” 4 3 2 1 

 

 ඉහත “C” සඳහා දගවීම් දාස පහත සඳහන් දගවීම් සැාකිය යුතුය. වර්තමාන 

වාරික දගවීමට නියමිත දිනයට දපර දගවු / රඳවාගේ 

(අ) දපර වාරික දගවිම්, සහ 

(ආ) යම් රඳවගැනීදම් බදු දගවීම් (WHT) 

වාරික ගණනය කිරීමට දපර යම් දගවීම් සිදු කර ඇති විට, සතය ත්රත්රමාසික බදු 

වාරිකය ගණනය කිරීදම්දී එම දගවිම් ද සැාකිල්ාට ගත යුතුය.  එදසේ ගණනය කරනු 

ාබන ත්රත්රමාසික වාරිකය්, ඇස්තදම්න්තුගත දගවිය යුතු බේදදන් ¼ ් දනොවිය 

හැක. 

ත්රත්ර ාසිකා වාිපකා     මගවී  (E)            

  

   A – C 

           B 

=      
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II. අ තර අඩු ිරීමේ (F) 

 

දගවිය යුතු අවසන් ත්රත්රමාසික  වාරික ගණනය කිරීදම් දී, පහත දගවීම් තිදබ් නම්, 

ගණනය කළ ත්රත්රමාසික දගවීදමන් (E) අඩු කළ හැකිය. 

1. ආර්ථික දසේවා ගාස්තු (ආ.දසේ. ගා)  පනත යටදේ දගවූ අඩු කළ හැකි 

ආර්ථික දසේවා ගාස්තු       

2. නාම මාත්ර බදු බැර  (නා.මා.බ.බැ) 

3. අදාා ත්රත්රමාසය සඳහා කරන ාද අේතිකාරම් වාරික දගවීම් 

 

අවසාන ත්රත්රමාසික වාරික දගවීම යනු, ත්රත්රමාසික වාරික දගවීම් සහ අමතර අඩු කිරීම් 

අතර  දවනසයි. 

 
           

 
                                                   
 

 

 

 

 

SET ආකෘති පත්රිකා සම්පූර්ණ කිරීදම්දී යම් ගැටළුව් ඇේනම් පහත දුරකථමන අංක 

අමතා වැඩි විස්තර ාබා ගත හැක. 

1. 1944 - දේශීය ආදායම් ඇමතුම් මධයස්ථමානය 

2. 011-2134200 - දජයේෂප් දකොමසාරිස් - බදු පපදේයන අංයය 

3. 011-2134250 - දකොමසාරිස් - වයාපාර පපදේයන අංයය 

4. 011-2134251 - දකොමසාරිස් - බදු පපකාරක සහ ප්රවර්ධන අංයය 

5. දේශීය ආදායම් සියලුම නගර බද සහ ප්රාදේශීය කාර්යාා 

E ත්රත්රමාසික වාරිකය දගවීම් 

F අඩු කිරීම් (ආ.දසේ.ගා., නා.මා.බ.බැ., අේතිකාරම් දගවීම්) 

F 

අවසාන ත්රත්රමාසික 

වාරික දගවීම 
E - F 

= 


