ශ්රී ලංකා  ලංදේශීය ලංආද යම් ලං
ආර්ථි  ලංදස්ේව  ලංග ස්ේු (ESC) ව ර්ථත ව ලංපිරවීම ලංස්ඳහ  ලං ලංඋපදදස්ේ

තකදස්ේරු ලංවර්ථෂය

2019/2020

පපොදු උපපෙස්
දමම ලංම ර්ථදගෝපදේශය, ලං2020.03.31 ලංදිදෙන් ලංඅවස්න් ලංවෙ ලං ලංතකදස්ේරු ලංවර්ථෂය ලංස්ඳහ  ලංඅද ක ලංදේ. ලං ලංදමම ලංම ර්ථදගෝපදේශ ලංනිකුත් ලං
කිරීදම් ලංඅභිමත ර්ථථය ලංවනුදේ, ලං ලංආර්ථි  ලංදස්ේව  ලංග ස්ේු ලංව ර්ථත ව ලංස්ම්ුර්ථණ ලංකිරීමට ලංඅවැසි ලංස්හ ය ලංඔබ ලංදවත ලංකබ  ලංදීමයි. ලං ලංඅෙ ගත ලං
අවශයත  ලංස්ඳහ  ලංස්ම්ුර්ථණ ලං රෙ ලංකද ලංව ර්ථත දේ ලංපිටපතක ලංඔබ ලංවිසින් ලංතබ  ලංගැනීම ලංඅවශය ලංදේ.
ආර්ථික පස්වො ගොස්ු වොර්ථතොව සම්පුර්ථක රිම ස සා ො සොර්ථපගදපප
(1) පිම වැටුස
අද ක ලං ර්ථුව ලං ස්ඳහ  ලං කැබුණු ලං දහෝ ලං කැබීය ලං යුු ලං පිරිවැටුම ලං පහත ලං පරිදි ලං නියමිත ලං ද
අනුප්රම ණය ලංමත ලංආර්ථි  ලංදස්ේව  ලංග ස්ේු ලංබැඳිය ව ලංගණෙය ලං ළ ලංයුුය.

ටුවක ලං ඇුකත් ලං

ර, ලං 0.5%  ලං විදශේෂිත ලං

1. දපට්රල්,, ලංීසස්ල්, ලංස්හ ලංුමමි ලංදතල්, ලං ලංවිකිීමදමන් ලංඅද ක ලංපිරිවැටුම ලං- ලං “(A)”පකොටුපේ ඇුලත් කරන්න.
2. අා  ලං2036/23 ලංදරෙ ලංගැස්ට් ලංනිදේදෙය ලංයටතට ලංවැදටෙ ලංපිරිවැටුම (දමම ලංම ර්ථදගෝපදේශදේ ලං(2) ලං(ii) ලංඅයිතමය ලං
බකන්ෙ.) ලං- ලං“(B )” පකොටුපේ ඇුලත් කරන්න.
3. භ ණ්ඩ ලංහ  ලංදස්ේව  ලංඅපෙයෙදයන් ලංඅද ක ලංපිරිවැටුම - “(C )” පකොටුපේ ඇුලත් කරන්න.
4. අදෙකුත් ලං විකිණුම් ලං වලින් ලං අද ක ලං පිරිවැටුම [“(A)”, “(B)” ස්හ “(C)” ලං වලින් ලං හැර ලං අද ක ලං පිරිවැටුම] ලං - ලං “(D )”
පකොටුපේ ඇුලත් කරන්න.
5. නිදහස්ේ ලංපිරිවැටුම ලං- ලං“(W)” පකොටුපේ ඇුලත් කරන්න.
( ලං2019/2020 - ලංපළමු ලං ර්ථුව ලං- ලං2019.04.01 ලංසිට ලං2019.06.30 ලංදකව  ලංවෙ ලං කපරිච්දේදය ලංස්ඳහ  ලං(කැබුණු ලංදහෝ ලංකැබිය ලංයුු), ලං
වෙ ලංපිරිවැටුම ලං ලං2019.06.30 ලංවෙ ලංදිදෙන් ලංඅවස්න් ලංවෙ ලං ර්ථුව ලංස්ඳහ  ලංවෙ ලංපිරිවැටුමයි.)
යම් ලං ුේගකදයකු ලං දවෙස්ේ ලං පදෙමක ලං මත ලං (එෙම් ලං දදස්ැම්බර්ථ ලං 31 ලං වෙ ලං දිදෙන් ලං අවස්න් ලං වෙ ලං ම ස් ලං 12ක ලං ස්ඳහ ) ලං ගිණුම් ලං ස්ැ සීම ලං
ස්ඳහ  ලංදේශීය ලංආද යම් ලංද මස් රිස්ේ ලංජෙර ල්,ුම දගන් ලංඅවස්රය ලංකබ දගෙ ලංඇත්ෙම් ලංස්හ ලංආද යම් ලංබදු ලංඒ ලංඅනුව ලංභ ර ලංදී ලංඇත්ෙම්, ලං
එකී ලං පදෙම ලං ආර්ථි  ලං දස්ේව  ලං ග ස්ේු ලං ස්ඳහ  ලං ද ලං අද ක ලං දේ. ලං ලිත් ලං වර්ථෂ ලං පදෙම ලං දය ද  ලං ගන්ෙ  ලං අවස්ේථ ව , ලං 2019/2020 ලං පළමු ලං
ර්ථුදේ ලංපිරිවැටුම ලං2019.01.01 ලංසිට ලං2019.03.31 ලංදකව  ලංවෙ ලංපිරිවැටුම ලංවෙ ලංඅතර, ලංඑම ලංඅගය ලං ලං2019.06.30 ලංවෙ ලංදිදෙන් ලංඅවස්න් ලං
වෙ ලං ර්ථුව ලංස්ඳහ  ලංව ර්ථත දේ ලංප්ර ශ ලං රන්ෙ. ලං ලංමුද්රිත ලංව ර්ථත දේ ලංකිසිවක ලංදවෙස්ේ ලංකිරීමට ලංඔබට ලංකිසිදු ලංබකයක ලංදෙ මැත.
(2) ආර්ථික පස්වො ගොස්ු සා ො බැඳියොව
පහත ලං ද න්දේසින්ට ලං යටත්ව, ලං ස්ැම ලං ුේගකදයකුම ලං ස්හ ලං හවුල්, ලං වය ප රයකම, ලං (ස්ාස්ේථ පිත ලං ස්ාගම්, ලං අදන්ව සි  ලං ෙැේ ලං දහෝ ලං
ගුවන් ලංස්ම ගම්, ලංපක ත් ලංප කෙ ලංආයතෙෙ, රජදේ ලංදදප ර්ථතදම්න්ු, ලංයම් ලංදබද හරින්දෙකු, ලංදක තැයයි ලංඅදකවි රුවකු, ලංඕෙෑම ලං
ඒ
 ලංභ රයක ලංදහෝ ලංඅදෙය ෙය ලංඅරමුදකක ලංහැර) ලංආර්ථි  ලංදස්ේව  ලංග ස්ේු ලංදගවීදම් ලංබැඳිය වට ලංයටත් ලංදේ.
(i)
ස්ෑම ලං දවළඳ මකින්ම, ලං වය ප රයකින්ම, ලං ැයකිය වකින්ම ලං දහෝ ලං ව්ත්කයකින්ම ලං අද ක ලං ර්ථුව ලං ස්ඳහ  ලං  ලං ශ්රී ලං කා  ලං
රුපියල්, ලංමිලියෙ ලං12.5 ලංට ලංවැඩි ලංපිරිවැටුමක ලංකබෙ, ලංස්හ ලං
( ලංii ලං)

අා  ලං2036/23 ලංදරෙ ලංගැස්ට් ලංනිදේදෙ ලංයටතට ලංවැදටෙ ලංපිරිවැටුම් ලංස්හිතවීම.
 භ ණ්ඩ ලංදමදහයුම් රුවන්
 මැණික ලංහ  ලංදියමන්ි ලංඅපෙයෙ රුවන්
 NFE පදෙම ලංමත ලංආෙයෙය ලං ළ ලං ලංද්රවය ලංවලින් ලංනිපදවෙ ලංකද ලංඇඟලුම් ලංදහෝ ලංඑම ලංආෙයෙ ලංමගින් ලං
ශ්රී ලංකා දේදී ලං ලංනිපදවෙ ලංකද ලංදවෙත් ලංභ ණ්ඩ ලංඅපෙයෙය ලං රන්ෙන්
 සුරකුම්පත් ලංවිකිීමදම් ලංනිරත ලංප්ර ථමි  ලංදවදළන්ඳන්

(3) ආර්ථික පස්වො ගොස්ු ගකනය රිම ස.
(A), (B), ලං(C) ස්හ ලං(D) ද ටුවක ලංවටිෙ ම් ලංඑ ු ලං ර, ලංමුළු ලංපිරිවැටුම ලංගණෙය ලං ර ලංඑකී ලංවටිෙ ම ලං(Y) ලංද ටුදේ ලංඇුකත් ලං
තරන්ෙ.
(A)+(B)+(C)+(D) = (Y)
 (Y) ලං ලංද ටුදේ ලංවටිෙ ම ලංරුපියල්, ලංමිලියෙ ලං12.5 ලංට ලංවැඩි ලංදේ ලංෙම්, ලංආර්ථි  ලංදස්ේව  ලංග ස්ේුව ලංපහත ලංපරිදි ලංගණෙය ලං
රන්ෙ;
 භ ණ්ඩ ලංහ  ලංදස්ේව  ලංඅපෙයෙදයන් ලංඅද ක ලංපිරිවැටුම දෙ වෙ අදෙකුත් ලංපිරිවැටුම මත ලංආර්ථි  ලංදස්ේව  ලං
ග ස්ේු ලංබැඳිය ව
(A) ලංද ටුදවන් ලං1/10ක ලංස්හ (B) ලං ලංස්හ (D)  ලංද ටුවක ලංඑ ුව ලංගණෙය ලං ර ලංඑකී ලංගණෙය ලං ළ ලං
වටිෙ ම, ලංආර්ථි  ලංදස්ේව  ලංග ස්ේුව ලංඅය ලං ළ ලංයුු ලං0.5 ලං% ලං  ලංඅනුප්රම ණදයන් ලංගුණ ලං ර (P) ද ටුදේ ලං
ඇුකත් ලං රන්ෙ.
{(1/10 * A) + (B ) + (D)} * 0.5%
 භ ණ්ඩ ලංහ  ලංදස්ේව  ලංඅපෙයෙදයන් ලංඅද ක ලංපිරිවැටුම මත ලංආර්ථි  ලංදස්ේව  ලංග ස්ේු ලංබැඳිය ව
(C) ලංද ටුදේ ලංවටිෙ ම, ලංආර්ථි  ලංදස්ේව  ලංග ස්ේුව ලංඅය ලං ළ ලංයුු ලං0.5% ලං  ලංඅනුප්රම ණදයන් ලංගුණ ලං ර
(Q) ද ටුදේ ලංඇුකත් ලං රන්ෙ.
(C)*0.5%
 (Y) ලංද ටුදේ ලංවටිෙ ම ලංරුපියල් මිලියන 12.5ට සසොන ප ද අඩු නම්ප, ලංආර්ථි  ලංදස්ේව  ලංග ස්ේු ලංබැඳිය ව
(B) ලංද ටුදේ ලංවටිෙ ම, ලංආර්ථි  ලංදස්ේව  ලංග ස්ේුව ලංඅය ලං ළ ලංයුු ලං0.5% ලං  ලංඅනුප්රම ණදයන් ලංගුණ ලං රන්ෙ.
(B) × 0.5%
(4) පකොටස - ලංආර්ථික පස්වො ගොස්ු බදු බැර (ආනයන සත පර්ථගුවට පගවු ආර්ථික පස්වො ගොස්ු)
ආෙයෙදේදී ලංදර්ථගුවට ලං ලංදගවු ලංආර්ථි  ලංදස්ේව  ලංග ස්ේු, ලං ලංඅද ක ලංභ ණ්ඩ ලංදත ගය ලංනිෂේ ශෙය ලං ර ලංගත් ලංදිෙය ලංඇුකත් ලං ලං
ආර්ථි  ලංදස්ේව  ලංග ස්ේු ලංබැඳිය වට ලංඑදිරිව ලංබැර ලං ර ලංගත ලංහැ .

ර්ථුදේ, ලං

(5) පකොටස - IVපගවිය යුු ආර්ථික පස්වො ගොස්ු
මුළු ලංආර්ථි  ලංදස්ේව  ලංග ස්ේු ලංබැඳිය දවන්, ලංආෙයෙය ලංමත ලංදර්ථගුදේදී ලංදගවෙ ලංකද ලංආර්ථි  ලංදස්ේව  ලංග ස්ේු ලංඅඩු ලංකිරීදමන්, ලංදගවිය ලං
යුු ලංදශේෂ ලංආර්ථි  ලංදස්ේව  ලං ලංග ස්ේුව ලංගණෙය ලං රන්ෙ.
(6) පකොටස - V පගවු ආර්ථික පස්වො ගොස්ු
ස්ැම ලං ර්ථුවක ලංස්ඳහ ම ලංනියමිත ලංදිෙට ලංදේශීය ලංආද යම් ලංද මස් රිස්ේුම  ලංදවත ලංදගවෙ ලංකද ලංබදු ලංප්රම ණය ලංඇුකත් ලං රන්ෙ. ලං ලං ලං
(ස්ෑම ලං ර්ථුවක ලංඅවස් ෙදේදීම, ලංඉකබිිව ලංඑළදෙෙ ලං ලංම ස්දේ ලං20 ලංවෙ ලංදිෙට ලංදහෝ ලංඊට ලංදපර ලංදගවු ලංප්රම ණය)
(7) ප්රකො ය
බදු ලංදගවන්ෙ දේ ලංුර්ථණ ලං ලීෙ ලංදස්ේව දයකු ලංදෙ වෙ, ලංඅනුමත ලංගණ ධි රිවරදයකු ලං ලංඇුළු, ලංදවෙත් ලංයම් ලංුේගකදයකු ලං
විසින් ලංදමම ලංප්ර ශයදහෝ ලංඉන් ලංද ටස්ක ලංස් ස්ේ ලං රෙ ලංකද ලංඅවස්ේථ ව දී ලංප්ර ශදේ ලං(A) ලංද ටස් ලංස්හ ලං ලං(B) ලංද ටස් ලංයෙ ලංදද ම ලං
අනිව ර්ථයදයන් ලංස්ම්ුර්ථණ ලං ළ ලංයුු ලං ලංබව ලං රුණ දවන් ලං ලංස්ක න්ෙ.
 (A) ද ටස් ලං- ලං ලංඅනුමත ලංගණ ධි රිවරදයකු ලංඇුළු ලංඑකී ලංදවෙත් ලංුේගකය  ලං ලංපිළිබඳ ලංවිස්ේතර ලං(A) ලංද ටදස්ේ ලං
ඇුකත් ලං රන්ෙ.
 (B) ලංද ටස් ලං- ලං ලංබදු ලංදගවන්ෙ  ලංදහෝ ලංබදු ලංදගවන්ෙ දේ ලංබකයකත් ලංඅනුදයෝජිතය  ලංවිසින් ලංප්ර ශදේ ලං(B) ලංද ටස් ලං
භ විත  ලං රමින්, ලංව ර්ථත ව ලංසිය ලංඅත්ස්ෙ ලංදයදිය ලංයුුය.
(8) වොර්ථතො භොරදිස.
2020 ලංඅදේල්, ලං20 ලංවෙ ලංදිෙ ලංදහෝ ලංඑදිෙට ලංදපර, ලංව ර්ථත ව ලංභ රදීදම් ලංදැන්වීම් ලංපත්රයද ලං(acknowledgement) ලංස්මග ලංආර්ථි  ලංදස්ේව  ලං
ග ස්ේු ලංව ර්ථත ව ලංඅද ක ලංඅාශය ලංදවත ලං(ඔබ ලංදවත ලංආර්ථි  ලංදස්ේව  ලංග ස්ේු ලංව ර්ථත ව ලංඑවු ලංඅාශය ලංදවත ලං) ලංභ ර ලංදදන්ෙ. ලං ලං
නිසි ලංදේක වට ලංආර්ථි  ලංදස්ේව  ලංග ස්ේු ලංව ර්ථත  ලංභ රදීමට ලංදෙ හැකි ලංවීම ලංස්හ ලංව ර්ථත  ලං ලංභ ර ලංදෙ දීම ලංදණ්ඩෙ ලංපැෙවීමට ලංදහේු ලංප ද  ලං
වෙ ලංබව ලං රුණි ව ලංස්ක න්ෙ.
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