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දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව  
බදු දෙවන්තනන්ත දවත දෙදෙන නිදේදනයයි 

 
 

2020 මාර්තු 23 වන දිනැතිව ජනාධිපති ලේකම් කාර්තයාලය විසින් ලබා දුන් උපලෙස් 

ප්රකාවව, පහත සඳහන් කරුණු බදු ලෙවන්නන් ලවත ෙැනුම් ලෙනු ලැලේ. 

 

 2020 ලපබවවාරි සහ මාර්තු මාස සඳහා එකු කළ අෙය මත බද්ෙ ලෙවීම 
 

ලපබවවාරි මාසය සඳහා 2020 මාර්තු මස 20 දින ලෙවිය යුු වූ සහ මාර්තු 
මාසය සඳහා 2020 අලේේ 20 දින ලෙවීමන යමයතත, මූලය ලස්වා මත එකු 
කළ අෙය මත බද්ෙ  ඇුළුව එකු කළ අෙය මත බද්ෙ  ලෙවීම සඳහා 2020 
අලේේ 30 දින ෙවාවා  ද ලෙනු ලැලේ  
 

ඒ අනුව,  හත සඳහන් කාල සීමා සඳහා 2020 අලේේ 30 දින ලහෝ එදිනන 
ලපව කවනු ලබන ලෙවීම්, යමයතත දිනන කවනු ලබන  ලෙවීම් ලස් සලකනු 
ලබන අතව පද්ධතිය මගින්  හත සඳහන් කාල සීමා සඳහා ප්රමාෙ ලෙවීම් මත 
පනවනු ලබන ෙණ්දන  වත් කවනු ලැලේ   
 

ලමයන අමතවව, ෙැනන වන ුළ පවතින තත්වය සලකා බැලීලමන් පසු, සියළුම එකු 
කළ අෙය මත බද්ෙ  සඳහා ලියාපදිිංචි වූ තැනැත්තන් ලවත පහත කරුණු පිළිබඳව ෙැනුම් 
ලෙනු ලැලේ  

 

 ලර්තගුලේදී සහ ආලයෝජන මණ්දලලේදී එකු කළ අෙය මත බද්ෙ  විලම්බනය 
කිරීම 

එකු කළ අෙය මත බද්ෙ  විලම්බනය කිරීලම් පහසුකම යනලත් විලම්බනය 
කවන ලෙ එකු කළ අෙය මත බද්ෙ න හිලේ වශලයන්  දිරිපත් කළ යුු බැව 
වවුචර්ත පත් සම්බන්ධලයන් යමකුත් කවන ලෙ කාලය දීර්තඝ කිරීලම් ලිපිවල 
(2020 අලේේ 30 වන දිනන ලපව අවලිංගු වනව වලිංගු වාවය, අොළ ලිපි වල 
ෙවාවා ඇති අවලිංගු වන දින සින තවත් මාසයක කාලයවා සඳහා දීර්තඝ කවනු 
ලැලේ  

 

 තාවකාලික එකු කළ අෙය මත බද්ෙ  

යම් තාවකාලික එකු කළ අෙය මත බද්ෙ  සඳහා ලියාපදිිංචි සහතිකයවා 
යමකුත් කව ඇත්නම් සහ එම ලියාපදිිංචි සහතිකලේ වලිංගුවාවය 2020 අලේේ 
30 වන දිනන ලපව අවසන් වන්ලන් නම්, එම සහතිකය සඳහා වලිංගු කාල 
සීමාව 2020 අලේේ 30 දින ෙවාවා දීර්තඝ කවනු ලැලේ  

 

 එකු කළ අෙය මත බදු වාර්තතා වාව දීම 

එකු කළ අෙය මත බදු  පනලත් විධිවිධාන අනුව ලපබවවාරි මස සඳහා වන 
එකු කළ අෙය මත බදු  වාර්තතාව 2020 මාර්තු 31 දින වාව දිය යුු ලේ එම 
කාල සීමාව සඳහා වන එකු කළ අෙය මත බදු  වාර්තතාව ලද්ශීය ආොයම් 
ලෙපාර්තතලම්න්ු ලවේ අදවිලේ ඊ-ලස්වාව හවහා යමයතත දිනන  දිරිපත් කිරීම 
සඳහා පහසුකම් සලසා ඇත   

ලකලස් ලවතත්, එකු කළ අෙය මත බදු  වාර්තතාව ඊ-ලසව්ාව හවහා ලහෝ 
ලෙනැවිත් වාව දීමන ලනාහැකි තැනැත්තන් සඳහා අොළ වාර්තතාව  දිරිපත් 
කිරීමන 2020 අලේේ 30 දින ෙවාවා  ද ලෙනු ලැලේ   

 

 

දේශීය ආදායම් දොමසාරිස් ජනොල් 

 
 

  

බදු  - වදා ලහාඳ අනාෙතයකන  

එෙු ෙළ අෙය මත බේද (VAT) 


