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දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව  
 හවුල් වයාපාර සහ හවුල් වයාපාරයක හවුල් කරුවන්ත 

දවත දකදරන නිදේදනයයි 

 

2020 ජනවාරි මස 31 වන දින සහ 2020 මාර්තු මස 05 වන දින මුදල් අමාත්ාාංශය විසින් ලබා දුන් 

උපදදස් ප්රකාරව, 2017 අාංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනත්ට දයෝජිත් සාංදශෝධන සඳහා සිදු කරන 

විධිමත් සාංදශෝධනයන්ට යටත්ව, 2019/2020 ත්කදස්රු වර්තෂය සඳහා හවුල් වාපාර සහ හවුල් 

වාපාරයක හවුල් කරුවන්දේ ආදායම් බදු බැඳියාව පහත් දකවා ඇති උපදදස් අනුව ගණනය කිරීම සහ 

දගවීම සිදු කළ යුුය.   

 

1. 2020.01.01 වන දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි, හවුල් වාපාරයක එහි බේදට යටත් ආදායම 

(ආදයෝජන වත්කම් උපලබ්ධධිවීදමන් ලැදබන යම් ලැබීමක ද ඇුළුව) මත් ආදායම් බදු දගවීමට 

යටත් දේ. දකදස් දවත්ත්, ත්කදස්රු වර්තෂය සඳහා හවුල් වාපාරක දහෝ හවුල් වාපාරයක හවුල් 

කරුවකුදේ යම් ආදයෝජන වත්කමක උපලබ්ධධිවීදමන් ලැදබන ලැබීමක මත් ආදායම් බදු බැඳියාව 

දේශීය ආදායම් පනදත් දකවා ඇති පරිදි ගණනය කළ යුුය (අදාළ විධිවිධාන සඳහා සාංදශෝධන 

දනාමැත්).  

 

2. සියළුම හවුල් වාපාර, ත්කදස්රු වර්තෂය සඳහා එහි ත්කදසර්ු කළ හැකි ආදායම (ආදයෝජන 

වත්කම් උපලබ්ධධිවීදමන් ලැදබන යම් ලැබීමක හැර)  ගණනය කල යුු අත්ර එම ආදායම පළමු 

මාස 9 [2019.04.01 දින සිට 2019.12.31 දින දකවා (දයෝජිත් සාංදශෝධන වලට දපර)] සහ අවසන් 

මාස 3 [2020.01.01 දින සිට 2020.03.31 දින දකවා (දයෝජිත් සාංදශෝධන වලට පසු)] (මින් පසු 

පළමු කාල සීමාව සහ දදවන කාල සීමාව දලස හඳුන්වනු ලබන) දලස කාල සීමා දදකට කාලය 

මත් පදනම්ව සමානුපාතිකව (පළමු කාල සීමාව සඳහා 3/4 ක සහ දදවන කාල සීමාව සඳහා 1/4 ක 

දලස) දබදා ගත් යුුය.  

 

3. දේශීය ආදායම් පනදත් විධිවිධානයන්ට යටත්ව, දදවන කාල සීමාව සඳහා බේදට යටත් ආදායම 

ගණනය කිරීදම්දී සුදුසුකම් ලබන දගවීම් අඩු කිරීමට හවුල් වාපාර වලට ඉඩ දදනු ලැදබ්ධ.  

 

4. හවුල් වාපාරයක බේදට යටත් ආදායම (ආදයෝජන වත්කම් උපලබ්ධධිවීදමන් ලැදබන යම් ලැබීමක 

හැර)  මත් දගවිය යුු ආදායම් බේද පහත් දකවා ඇති අදාළ බදු අනුප්රමාණ දයාදා ගනිමින් ගණනය 

2019/2020 තකදසේරු වර්ෂය සඳහා ආදායම් බේද  

ගණනය කිරීම සහ  දගවීම 
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කල යුු අත්ර වාරික දගවීමක දලස 2020 මැයි මස 15 වන දින දහෝ එදිනට දපර දගවිය යුුය 

(බදු වර්තග දකත්ය 09).  

 

බේදට යටත් ආදායම බදු අනුප්රමාණය 

පළමු 250,000 0 

ඉතිරිය 6% 

 

5. පළමු කාල සීමාව ුළදී හවුල් වාපාරය විසින් හවුල් වාපාර ආදායදමන් යම් දකාටසක 

හවුල්කරුවන් දවත් දවන් කර ඇත්නම්, දේශීය ආදායම් පනදත් 84(1)(a)(ii) වගන්තිදයහි දකවා 

ඇති පරිදි එම දවන් කරන ලද දකාටස මත් රඳවා ගැනීදම් බේද දගවිය යුුය. එදස් දනාමැති නම්, 

දේශීය ආදායම් පනදත් කාර්තය සඳහා, ත්කදස්රු වර්තෂය අවසානදේදී හවුල් වාපාර ආදායම දවන් 

කිරීම සිදු කළ යුු අත්ර හවුල් වාපාර ආදායදම් එම දකාටස මත් රඳවා ගැනීදම් බදු බැඳියාවක 

ඇති දනාදේ.  

 

6. හවුල් වාපාරයක හවුල්කරුවකුදේ ආදායම් බදු බැඳියාව ගණනය කිරීදම්දී, හවුල්කරුට හවුල් 

වාපාර ආදායදමන් ලද දකාටස (අලාභ ඇුළුව), සුදුසුකම් ලබන දගවීම් වලින් අදාළ වන යම් 

දකාටසක අවස්ථානුකූලව ඇුළත් කිරීම දහෝ අඩු කිරීම කළ යුු අත්ර හවුල්කරුවකුදේ බේදට 

යටත් ආදායම ත්කදස්රු වර්තෂදේ අදාළ කාල සීමා දදක සඳහා දවන දවනම ගණනය කළ යුුය. 

පළමු කාල සීමාව සඳහා හවුල්කරුවකුට හිමි අවසානාත්මක දනාවන රඳවා ගැනීදම් බේද (හවුල් 

වාපාර ආදායම් දකාටස මත් රඳවා ගැනීදම් බේද දගවා ඇත්නම් එයද ඇුළුව) දහෝ යම් බදු බැරක 

අදාළ ආදායම් බදු බැඳියාදවන් අඩු කළ හැකි අත්ර එම බදු බැර මත් ආපසු දගවීමක ඇත්නම් 

(සාංදශෝධනයන්ට දපර දේශීය ආදායම් පනදත් අදාළ විධි විධානයන්ට යටත්ව) ඉල්ලා සිටිය හැකිය. 

හවුල් වාපාරය, වාරිකයක දලස හවුල් වාපාර ආදායම මත් දගවන ලද ආදායම් බේද, දදවන 

කාල සීමාව සඳහා හවුල් වාපාර ආදායම් දකාටස මත් පදනම්ව හවුල්කරුවන් දවත් දවන් කළ 

යුු අත්ර එය හවුල්කරුට බදු බැරක දලස සැලකිය යුුය. හවුල්කරුදේ දගවිය යුු බේද ගණනය 

කිරීදම්දී, හවුල් වාපාර ආදායම් බේදේ අදාළ දකාටස අඩු කිරීදමන් පසු යම් අතිරිකත් බදු බැරක 

ඇත්නම් එය ආපසු දගවීමක දලස ලබා දනාදදන අත්ර එම අතිරිකත් බදු බැර ඉදිරියට දගන යාමට 

හවුල්කරුට ඉඩ දදනු ලැදබ්ධ. 

7. උදාහරණ සඳහා ඇමුණම බලන්න 

 

යම් පැහැදිලි කර ගැනීමක සඳහා දල්කම් අාංශදේ පහත් නම් සඳහන් නිලධාරින් අමත්න්න 

 

එන්. සී. විදේවර්තධන මහත්ා - නිදයෝජ දකාමසාරිස්                         0112135438/ 0718113870 

ප්රියාංකා දිසාබණ්ඩාර මහත්මිය- දජෂ්ඨ නිදයෝජ දකාමසාරිස්      0112135431/ 0714412944 

ඒ. එම්. නෆීල් මහත්ා - දකාමසාරිස්                                               0112135412/ 0715350444   

 

දේශීය ආදායම් දකාමසාරිසේ ජනරාල් 
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උදාහරණය:  

A සහ B හවුල් වාපාරයක නිරත් වෘත්තිකයන් වන අත්ර හවුල් වාපාර ලාභය සමානව දබදා ගනු ලබයි. 
හවුල් වාපාරය ත්නි ගිණුම් පුකාශනයක සකස් කර ඇත්. 2019/2020 ත්කදසර්ු වර්තෂය ුළදී ඔවුන් පහත් 
දකවා ඇති ලැබීම් සහ ලාභ උපයා ඇත්.  

2019/2020 ත්කදස්රු වර්තෂදේදී වෘත්ීය දස්වා දේශීයව සැපයීම මත් ලද ලැබීම්  = Rs. 60,000,000 

ශ්රී ලාංකාදවන් පිටත් ගැණුම්කරුවන් දවත් වෘත්ීය දස්වා සැපයීම මත් ලැබීම් (විදේශ වවහාර මුදලින් 

බැාංකුවට ලැබී ඇත්)        = Rs. 20,000,000 

වියදම් සහ අඩු කිරීම් (පරිත්ාග හැර)                       = Rs. 20,000,000 

2019.10.10 දින හවුල්කරුවන් දවත් දබදන ලද ලාභය    = Rs.2,000,000 

2019.11.15 දින හවුල් වාපාර ආදායම් දකාටස මත් දගවූ රඳවා ගැනීදම් බේද = Rs. 160,000 

2019.10.10 දින අනුමත් පුනායත්න දවත් කරන ලද පරිත්ාග   = Rs. 100,000 

2020.02.20 දින අනුමත් පුනායත්න දවත් කරන ලද පරිත්ාග   = Rs. 800,000 

 
හවුල් වාපාරය සහ හවුල්කරුවන් විසින් දගවිය යුු ආදායම් බේද පහත් පරිදි දේ. 
 

වයාපාරදේ තකදසේරු කළ හැකි අදායම  

ඇුළත් කළ යුු ප්රමාණ      රු.      රු. 

දස්වා ආදායම               දේශීය    = 60,000,000 

   විදේශීය  = 20,000,000  80,000,000 

අඩු කළා: නිදහස් කරන ලද ප්රමාණ  
විදේශීය වෘත්ීය දස්වා ආදායම      

20,000,000 X ¼       ( 5,000,000) 

අඩු කළා: වියදම් සහ අඩු කිරීම්                               (20,000,000) 

එකු ත්ළා: නිදහස් ප්රමාණ මත් ඉඩ දනාදදන වියදම්    

= (20,000,000/80,000,000) X 20,000,000) X ¼     1,250,000    (18,750,000) 

ත්කදස්රු වර්තෂය සඳහා ත්කදස්රු කළ හැකි ආදායම        56,250,000 

 

තකදසේරු කළ හැකි ආදායම කාල සීමා දදකට දබදීම  

2019.04.01 සිට 2019.12.31 දකවා = 56,250,000 X 3/4 = 42,187,500 

2020.01.01 සිට 2020.03.31 දකවා = 56,250,000 X 1/4 = 14,062,500 

 

AB හවුල් වයාපාරදේ බේදට යටත් ආදායම ගණනය කිරීම   

ත්කදස්රු කළ හැකි ආදායම          14,062,500 

අඩු කළා: සුදුසුකම් ලබන දගවීම්  

බේදට යටත් ආදායදමන් 1/5 දහෝ රු. 500,000 යන දදදකන් අඩු අගය   (    500,000)  

බේදට යටත් ආදායම          13,562,500 

  

බේද ගණනය කිරීම  

පළමු 250,000   = 0 

ඉතිරිය = 13,312,500 x 6% = 798,750 (2020.05.15 දින දහෝ එදිනට දපර දගවිය යුුය) 

 

ආදායම, සුදුසුකම් ලබන දගවීම්, බදු බැර - අදාළ දකාටස හවුල්කරුවන්තට දබදා හැරීම (රු.) 

 

               A          B 

පළමු කාල සීමාව සඳහා හවුල් වාපාර ආදායදම් දකාටස  21,093,750      21,093,750 

දදවන කාල සීමාව සඳහා හවුල් වාපාර ආදායදම් දකාටස             7,031,250             7,031,250     

සුදුසුකම් ලබන දගවීම් වල දකාටස අනුමත් පුනායත්න දවත් පරිත්ාග          450,000               450,000 

(ත්නි පුේගලදයකු සඳහා බේදට යටත් ආදායදමන් 1/3 දහෝ රු. 75,000 යන දදදකන් අඩු අගයට  යටත්ව 

අඩු කළ හැකිය) 
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රඳවා ගැනීදම් බේදේ අදාළ දකාටස                   80,000                 80,000 

(හවුල්කරුදේ දගවිය යුු ආදායම් බේද ගණනය කිරීදම්දී, ඉහත් දැකවූ රඳවා ගැනීදම් බේදේ අදාළ 
දකාටස අඩු කිරීදමන් පසු අතිරිකත් බදු බැරක ඇත්නම්, හවුල්කරු ආපසු දගවීමකට හිමිකම් ලබයි). 

ආදායම් බදු බැර දකාටස (දගවිය යුු ප්රමාණය දගවා ඇත්නම්)                399,375      399,375 

(හවුල්කරුදේ දගවිය යුු ආදායම් බේද ගණනය කිරීදම්දී, ඉහත් දැකවූ ආදායම් බේදේ අදාළ දකාටස අඩු 
කිරීදමන් පසු අතිරිකත් බදු බැරක ඇත්නම්, හවුල්කරු ආපසු දගවීමකට හිමිකම් දනාලබන අත්ර අතිරිකත් 

බදු බැර ඉදිරියට දගන යාමට ඉඩ දදනු ලැදබ්ධ). 
 

A සහ B විසින්ත දගවිය යුු ආදායම් බේද ගණනය කිරීම (හවුල්කරුවන්තට දවනත් ආදායම් දනාමැති බව 

උපකල්පනය කරමු) 

      

විසේතරය A B 

තකදසේරු 

වර්ෂදේ පළමු 

කාල සීමාව 

තකදසේරු 

වර්ෂදේ 

දදවන කාල 

සීමාව 

තකදසේරු 

වර්ෂදේ පළමු 

කාල සීමාව 

තකදසේරු 

වර්ෂදේ 

දදවන කාල 

සීමාව 

වයාපාරදේ තකදසේරු කළ හැකි ආදායම  
හවුල්කරුදේ දකාටස 
ත්කදස්රු කළ හැකි මුළු ආදායම 

අඩු කළා: පුේගලික සහනය 

විදේශ  වවහාර මුදලින් ලද දසව්ා 

ආදායම මත් සහනය (සටහන 1)        
සුදුසුකම් ලබන දගවීම් 

දගවූ ප්රමාණය 450,000 

ඉඩ දදනු ලබන ප්රමාණය 75,000 

(බේදට යටත් ආදායදමන් 1/3 = 

5,343,750 රු. 75,000 වඩා වැඩි බැවින්) 

බේදට යටත් ආදායම 
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බේදට යටත් ආදායම මත බේද 

පළමු කාල සීමාව 

 රු. 450,000 බැගින් වන බදු 

ඛණ්ඩ මත් 4%, 8%,12%, 16% 

සහ 20% යන බදු අනුප්රමාණ 
ආදළ කිරීදමන් 

 ඉතිරිය මත් 24% 

දදවන කාල සීමාව 

 රු. 750,000 බැගින් වන බදු 

ඛණ්ඩ මත් 6% සහ 12% යන බදු 
අනුප්රමාණ ආදළ කිරීදමන් 

 ඉතිරිය මත් 18% 

අඩුකළා: බදු බැර (රඳවා ගැනීදම් බේද 

සහ ආදායම් බේද) 
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හවුල්කරුවන්ත විසින්ත දගවිය යුු බේද 3,260,500 591,750 3,260,500 591,750 

 

සටහන 1: පළමු කාල සීමාව සඳහා ශ්රී ලංකාදවන්ත පිටතදී සපයන ලද දසේවා දවනුදවන්ත ලැබූ ආදායම  
 

ආදායම =20,000,000 X 3/4    =  15,000,000   

අඩු කළා : නිදහසේ ප්රමාණ මත ඉඩ දනාදදන වියදම්    

= (20,000,000/80,000,000) X 20,000,000) X 3/4 =  ( 3,750,000)  
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ත්කදස්රු කළ හැකි ආදායම      11,250,000 

හවුල්කරුවන්ට A = රු. 5,625,000 

             B = රු. 5,625,000 

 

 

අවධානයට :  
 
දේශීය ආදායම් පනදත් 90 වගන්තිය යටදත් හවුල්කරුවන් කාර්තුමය වාරික දගවීම් කිරීමට යටත් දේ. ඒ 
අනුව ත්කදසර්ු වර්තෂදේ පළමු කාල සීමාව සඳහා දේශීය ආදායම් පනදත් 90 වගන්තියට යටත්ව, 91 වන 
වගන්තිය යටදත් භාර දී ඇති ඇස්ත්දම්න්ුගත් දගවිය යුු බදු ප්රකාශය මත් පදනම්ව අදාළ බේද 
හවුල්කරුවන් විසින් 2019 අදගෝස්ු 15, 2019 දනාවැම්බර්ත 15 සහ 2020 දපබරවාරි 15 යන දිනයන් දහෝ 
එම දිනයන්ට දපර දගවා තිබිය යුුය. ත්කදස්රු වර්තෂදේ දදවන කාල සීමාව සඳහා දගවිය යුු බේද  
2020 මැයි 15 දහෝ එදිනට දපර දගවිය යුුය.  


