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2018-03-31 ”ෙන” අවස” — කා•“ව (17184) 
සඳහා ෙග•’ •“ම 2018-03-31 ”ෙන” අවස” 
— කා•“ව සඳහා ආ•–ක ෙ—වා ගා—“ ෙග•’ 
•“ම සඳහා — අවසාන ”නය

2018 අෙ”” 20
බව ආ•–ක ෙ—වා ගා—“ ෙග•ම සඳහා යට’ 
බ” ෙගව”න” ෙවත ෙම”” ’“ප’ කර• 
ලැෙ•. 

ආ•–ක ෙ—වා ගා—“ බ” බැ“යාව
I.  ෙවළ’ම”, ”ාපාරය”, –•යාව” 
ෙහ– වෘ’“ය” කරෙගන ය”නා — ෙහ– 
පව’වාෙගන ය”නා —  සෑම තැනැ’ෙත— 
ෙහ– හ–” ”ාපාරය එම තැනැ’තා ෙහ– 
හ–” ”ාපාරය” ආ—ය’ බ” ෙග•මට 
යට’ –වද ෙනා—වද 2016 අෙ”” 01 වැ“— 
’ට ආ•–ක ෙ—වා ගා—“ ෙග•මට යට’ 
ෙ“.

II.  ආ•–ක ෙ—වා ගා—“ෙව” “දහ— 
තැනැ’ත” - පහත සඳහ” තැනැ’ත” 
ආ•–ක ෙ—වා ගා—“ බ” බැ“යාෙව” 
“දහ— කර ඇත.

 අ.  ස“පකාර ස““
 ආ.  අෙ”වා’ක •ව” ෙ—වා හා නා”ක 

සමාග’
 ඇ. පළා’ පාලන ආයතන
 ඈ. රජෙ“ ෙදපා•තෙ’”“
 ඉ.  ය’ ෙබ—හ’”න”
 ඊ.  ය’ ෙලාත–” අෙල”ක”ෙව— ෙහ–
 උ.  ඒ–ය භාර ෙහ– අෙ—–— අර“ද”
බ” පදනම සහ “මාව
I.  සෑම තැනැ’ෙත—ම ෙහ– හ–” ”ාපාරය” 
ඔ–”ෙ” කා•“වක අ—ළ ”’වැ•ම;

 (අ)    2011.04.01 ’ට 2017.03.31 ද”වා කාල 
“මාව “ළ ””ය” “•යන 50 ෙහ– එය 
ඉ”මව”ෙ” න’  සහ

 (ආ)   2017.04.01 ”න ෙහ– ඉ”ප”ව ””ය” 
“•යන 12.5  ෙහ– එය ඉ”මව”ෙ” 
න’,

  ආ•–ක ෙ—වා ගා—“ සඳහා •යාප”ං— ”ය 
–“ය.

II.  ”ර–’හල” ස’බ”ධෙය” ආ•–ක ෙ—වා 
ගා—“ බ” බැ“යාව;

 •  2016 අෙ”” 01 වැ“ ”න ’ට ”ර–’හලක 
ෙප’” , –ස” හා ““ෙත” අෙල”ෙය” 
ලැෙබන   ”’වැ•ම ආ•–ක ෙ—වා ගා—“ 
සඳහා යට’ ෙ“.     

 •  ”ර–’හල” සඳහා ය’ කා•“වක එක“ 
බ–දට යට’ අ—ළ ”’වැ•ම.

    2016.04.01 ’ට 2017.03.31 ද”වා 
””ය” “•යන 50 ෙහ– එය 
ඉ”මව”ෙ” න’  සහ

    2017.04.01 ”න ෙහ– ඉ”ප”ව ””ය” 
“•යන 12.5 ” ෙහ– එය ඉ”මව”ෙ” 
න’ ආ•–ක ෙ—වා ගා—“වට යට’ ෙ“.

 •  ”ර–’හල” සඳහා ය’ කා•“වක එක“ 
බ–දට යට’ ”’වැ•ම;

  -  ෙප’”, –ස” ෙහ– ““ෙත” වල අ—ල 
”’වැ•ෙම” 1/10 ” සහ 

  -  ෙවන’ “’පාදන ( •“’ ””  වැ“) 
සහ ෙ—වා ගා—“ ඇ’න’, ඊට  අ—ළ  
“” ”’වැ•ම,

  යන ෙකාට— වල එක“ව ෙ“.
ආ•–ක ෙ—වා ගා—“ බ” අ•“මාණය
2016.04.01 ”න ’ට “යා’මක වන ප’” 
ආ•–ක ගා—“ අ•“මාණය 0.25 % ’ට 0.5% 
ද”වා වැ•කර ඇත.

ලංකා බැං—ෙ“ ඕනෑම ශාඛාවකට ෙග•’ කළ 
හැ•ය. 
[ෙග•’ •“මට ෙපර බ” ෙගව”නා හ“නා 
ගැ”ෙ’ අංකය (TIN) සහ කා•“ව (බ” 
කාලය) “වැර”ව සඳහ” කර ඇ’’” ප“”ෂා 
කර”න.]
ෙග•’ •“ම ස’බ”ධෙය” ය’ සහාය” අව“ 
න’ ක”ණාකර ඔබට ලඟම “ෙබන ෙ–—ය 
අා—ය’ “ාෙ–—ය කා•යාලෙ“ ෙකාමසා’— 
අමත”න. 
වැ•”ර පැහැ”• කර ගැ”’ සඳහා ෙ–—ය 
අා—ය’ ඇම“’ ම–—ථානෙ“ 1944 අංකයට 
අමත”න. 
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ක”ණාකර කලට ෙ“ලාවට ෙග•’ කර”න. 
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