
  

 
 

දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව 

එකු කළ අගය මර් බදු සඳහා ලියාපදිංචි ර්ැනැත්ර්න්ත දවර් දකදෙන නිදේදනයයි 
 

එකු කළ අගය මර් බදු (එ.අ.බ) අනුප්රමාණයන්ත දවනස ්වීම 

2002 අිංක 14 දෙන එකු කළ අගය මර් බදු පනදත් 2අ වගන්තිය යටදත් පළ කෙන ලද අිංක 
2151/52 දෙන 2019 දනාවැම්බත 29 දනැි අිවිද ්ෂ ගැසට් නිදේදනය ප්රකාෙව, 2019 දදසැම්බත 
01 දන සිට ක්රියාත්මක වන පරිද එකු කළ අගය මර් බදු අනුප්රමාණයන්ත පහර් පරිද සිංද ෝධනය 
කෙනු ලැදේ. 

   (අ) මුළු දයදවුම් වටිනාකමින්ත සියයට හැටකට (60%) දනා අඩු ප්රමාණයක් දේශීය සැපයුම් 
වලින්ත/ මූලාශ්රවලින්ත ප්රභවය වන්තදන්ත නම් , ශ්රී ලිංකා සිංචාෙක සිංවධතන අධිකාරිදේ 
ලියාපදිංචි වී ඇි දහෝටල්, ආගන්තුක නිවාස, ආපන ාලා දහෝ සමාන දස්වා සපයන 
අදනකුත් ඒ හා සමාන වයාපාෙ විසින්ත සපයන දසව්ා මර් - ශුනය අනු ප්රමාණය (0%)  

   (ආ)  මූලය දසව්ා සැපයීම මර් - සියයට පහදලාවක අනුප්රමාණය (15%) 

   (ඇ)  2018 දනාවැම්බත 01 දනැි අිංක 2095/20 දෙන අිවිද ්ෂ ගැසට් නිදේදනදයහි 
උපදල්ඛනදේ I වන සහ II වන තීරුවල සිංදයෝජිර් වගතීකෙණ  සිංදක්ර් හා 
විස්ර්ෙදයහි සඳහන්ත කෙනු ලැබ ඇි භාණ්ඩ ආනයනය මර් (දෙදපිළි) 
- එමඋපදල්ඛනදේ III තීරුදේ ඊට අනුරූපීව නි ්චිර් දක්වා ඇි අනුප්රමාණය [ශුනය 

අනුප්රමාණය (0%)] 

      (ඈ) ඉහර් දේදයන්ත හි දක්වා ඇි දස්වා සැපයීම/ භාණ්ඩ ආනයනය හැෙ අදනකුත් ආනයන 
සහ/ දහෝ භාණ්ඩ සැපයීම දහෝ දසව්ා සැපයීම මර් - සියයට අට (8%) අනුප්රමාණය  

 
ඒ අනුව,  
 
- 2018 දනාවැම්බත 01 දනැි අිංක 2095/19 දෙන ගැසට් නිදේදනදේ පළ කෙ ඇි පරිද දැව 

(ඉෙන ලද) (සිංදයෝජිර් වගතකීෙණ සිංදක්ර් 4407 හා 4408) සැපයීම සහ ආනයනය මර් 
 

- 2019 ජූනි මස 01 දනැි අිංක 2125 /69 දෙන ගැසට් නිදේදනදේ පළවී ඇි පරිද ශ්රී ලිංකා 
සිංචාෙක සිංවධතන අධිකාරිදේ ලියාපදිංචි වී ඇි දහෝටල්, ආගන්තුක නිවාස, ආපන ාලා දහෝ 
සමාන දසව්ා සපයන දවනත් සමාන වයාපාෙ විසින්ත දස්වා සැපයුම (මුළු දයදවුම් වටිනාකමින්ත 
සියයට හැටකට (60%)  අඩුදවන්ත දේශීය සැපයුම්/ මූලාශ්ර මගින්ත ප්රභවය වන්තදන්ත නම්) සහ 
සිංචාෙක නිදයෝජිර්දයකු විසින්ත ෙට ුලට එන සිංචාෙ හා සම්බන්තධ දස්වා සැපයුම, මර් සහ   
 

- 2019 ඔක්දර්ාබත 31 දනැි අිංක 2147/ 59 දෙන ගැසට් නිදේදනදේ පළ කෙ ඇි පරිද 
සහාධිපර්යය නිවාස දේපළ ඒකක විකිණීම මගින්ත පදිංචිය සඳහා ඉඩ පහසුකම් සැපයීදම් 
දසව්ාවන්ත මර් 

  
අදාල වූ එකු කළ අගය මර් බේද සඳහා විවිධ අනුප්රමාණයන්ත, අදාළ ගැසට් නිදේදන අවලිංගු වීම 

සමඟ, 2019 දෙසැම්බර් 01 දන සිට බලපැවැත්දවන පරිද 8% අනුප්රමාණයට සිං ද ෝධනය දේ. 

දේශීය ආදායම් දකාමසාරිස ්ජනොල් 

   
බදු - වඩා දහාඳ අනාගර්යකට   

 


