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දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව  
සමාගම් දවත දෙදෙන 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 වාසික සහ නිර්තවාසික සමාගම් විසින් දගවිය 

යුු ආදායම් බේද (දේශීය ආදායම් පනදත් විධිවිධාන වලට යටත්ව) පහත් දකවා ඇති උපදදස් අනුව 

ගණනය කිරීම කළ යුුය.     

1. සමාගම විසින් ත්කදස්රු වර්තෂය සඳහා එහි ත්කදස්රු කළ හැකි ආදායම සහ බේදට යටත් ආදායම, 

දේශීය ආදායම් පනදත් විධිවිධාන සහ දේශීය ආදායම් දකාමසාරිස් ජනරාල් විසින් ඔහුදේ 

2020.04.08 දිනැති PN/IT/2020-03 (Revised) නිදේදනදයහි පළ කර ඇති දයෝජිත් සාංදශෝධන 

අනුව, 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 

දවන් කිරීමකින් දත්ාරව ගණනය කළ යුුය. 

2. දදවන කාල සීමාව සඳහා දයෝජිත් සාංදශෝධන අනුව නිදහස් කරන ලද යම් ආදායමක සමාගමට ලැබී 

ඇත්නම් දහෝ උපයා ඇත්නම්, ත්කදස්රු වර්තෂය සඳහා බේදට යටත් ආදායම ගණනය කිරීදම්දී එම 

මූලාශ්රදයන් වර්තෂය ු ළදී උපයන ලද මුළු වටිනාකමින් 1/4 ක ප්රමාණයක නිදහස් ප්රමාණ දලස සලකා 

ඉවත් කළ හැකිය. පළමු කාල සීමාදේදී ලැබී ඇති දහෝ උපයා ඇති සත් ලාභාාංශ ආදායමද අවසාන 

රඳවා ගැනීදම් දගවීම් දලස ඉවත් කළ හැකිය. එවැනි නිදහස් ප්රමාණ සහ අවසාන රඳවා ගැනීදම් 

දගවීම් වලින් අඩු කළ හැකි වියදම් සහ ඒ සම්බන්ධ අඩු කිරීම් සහ දේශීය ආදායම් පනදත් 

10(1)(b)(iv) වගන්තිය යටදත් අඩු කිරීමට ඉඩ දනාදදන ප්රමාණ කාලය මත් පදනම්ව සමානුපාතිකව 

(පළමු කාල සීමාව සඳහා 3/4 ක සහ දදවන කාල සීමාව සඳහා 1/4 ක දලස) දබදා ගත් යුුය.  

3. ඉහත් දැකූ උපදදස් අනුව ගණනය කරන ලද බේදට යටත් ආදායම 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. දකදස් දවත්ත්, දදවන කාල සීමාදේදී ලැබී ඇති දහෝ උපයා ඇති සත් ලාභාාංශ 

ආදායම දබදා දවන් කිරීම අවශ දනාවන අත්ර දදවන කාල සීමාව සඳහා අදාළ බේදට යටත් 

ආදායමක දලස සැලකිය යුුය.  

2019/2020 තකදසේරු වර්ෂය සඳහා ආදායම් බේද  

ගණනය කිරීම සහ  දගවීම 
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4. සමාගදම් බේදට යටත් ආදායම මත් දගවිය යුු ආදායම් බේද, කාල සීමා දදකට දවන දවනම අදාළ 

බදු අනුප්රමාණ දයාදා ගනිමින් ගණනය කළ යුුය. ඒ අනුව, පළමු කාල සීමාව සඳහා දේශීය ආදායම් 

පනදත් දකවා ඇති බදු අනුප්රමාණ (දයෝජිත් සාංදශෝධනයන්ට දපර) අදාළ කර ගත් යුු අත්ර දදවන 

කාල සීමාව සඳහා දේශීය ආදායම් දකාමසාරිස් ජනරාල් විසින් දයෝජිත් සාංදශෝධන පිළිබඳව 

නිදේදනය කර ඇති PN/IT/2020-03 (Revised) නිදේදනදයහි සඳහන් කර ඇති බදු අනුප්රමාණ අදාළ 

කර ගත් යුුය.   

5. පළමු කාල සීමාව සඳහා දේශීය ආදායම් පනදත් පළමු උපදල්ඛනදේ 4 වන දේදදේ 2 වන 

උපදේදදේ අයිත්ම (ආ), (ඇ), (ඉ), (ඊ) සහ (උ) යටදත් දකවා ඇති විදශ්ෂ අනුප්රමාණ අදාළ කර 

ගැනීදම්දී අවශවන“මූලික” පදනම පළමු කාල සීමාව සඳහා සත් දළ ආදායම මත් පදනම්ව ගණනය 

කළ යුුය. (“මූලිකවම” යන්දනන් පළමු කාල සීමාදේ දළ ආදායම මත් පදනම්ව ගණනය කරනු 

ලබන 80% දහෝ ඊට වැඩි ප්රමාණයක අදහස් දේ.)   

6. 2019/2020 ත්කදස්රු වර්තෂය සඳහා සමාගදම් දගවිය යුු බේද ගණනය කිරීදම් දී, දේශීය ආදායම් 

පනදත් විධිවිධාන වලට යටත්ව ඉඩ දී ඇති විදේශීය බදු බැර, අවසානාත්මක දනාවන රඳවා ගැනීදම් 

බදු බැර සහ  අදනකුත් බදු බැර මුළු දගවිය යුු බේදදන් අඩු කළ හැකිය.  

7. සමාගදම් ගිණුම් ප්රකාශය සකස් කිරීම සඳහා අදේල් 01 සිට මාර්තු 31 දකවා වන කාල සීමාව හැර 

දවනත් මාස දදාළහක කාල සීමාවක සඳහා අනුමැතිය හිමි වී ඇත්නම්, ඉහත් දැකූ උපදදස්, 

2020.01.01 දිනට දපර කාල සීමාව (පළමු කාල සීමාව) සහ 2020.01.01 දින දහෝ එදිනට පසු කාල 

සීමාව (දදවන කාල සීමාව) දලස ත්කදස්රු වර්තෂදේ අදාළ කාල සීමා දදකට දයෝග පරිදි ආදළ කර 

ගත් යුුය.  

8. සමාගමට, දේශීය ආදායම් පනදත් 91(5) වගන්තිදේ විධිවිධාන අනුව සාංදශෝධිත් ඇස්ත්දම්න්ුගත් 

දගවිය යුු ආදායම් බදු ප්රකාශයක දගානු කිරීමට හැකිය. එදස්ම, දේශීය ආදායම් පනදත් 90 

වගන්තිය ප්රකාරව හත්රවන සහ අවසාන කාර්තුමය වාරික දගවීම 2020 මැයි මස 15 දින දහෝ එදිනට 

දපර සිදු කළ යුුය.  

9. 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 දොමසාරිසේ ජනොල් 

 

 



 

3 
 

උදාහෙණය:  

ABC සමාගම දේශීය සහ විදේශීය දවළඳපල සඳහා රබර්ත නිෂ්පාදන නිපදවනු ලබයි. 2020 මාර්තු 31 දිනදයන් අවසන් 
ූ වර්තෂය සඳහා සමාගම විසින් භාර දදන ලද ගිණුම් ප්රකාශය පහත් පරිදි දේ. සමාගම 2019.08.15 දින ඇස්ත්දම්න්ුගත් 
දගවිය යුු ආදායම් බදු ප්රකාශය භාර දී ඇති අත්ර වර්තෂය සඳහා ඇස්ත්දම්න්ුගත් දගවිය යුු බේද රු. 50,000,000 කි.  
 

පිරිවැටුම          රු. ’000    රු. ’000 

දේශීය දවළඳපලට විකිණුම්       800,000 

විදේශීය දවළඳපලට විකිණුම් (දගවීම විදේශ වවහාර මුදලින් බැාංකුවට ලැබී ඇත්) 300,000  1,100,000 

අඩු කළා: විකිණුම් පිරිවැය          (  600,000) 

දළ ලාභය                   500,000 

වියදම් සහ අදනකුත් අඩු කිරීම්                              (200,600) 
අදනකුත් දමදහයුම් ආදායම්  

දපාලිය                           1,000 

ලාභාාංශ (A සමාගදමන් ලැබුණු)                       4,000 

(A සමාගම එහි වාපාර ලාභදයන් දමම ලාභාාංශ ප්රකාශයට පත් කර ඇත්) 

විදේශීය උපදේශන දස්වා ගාස්ු (විදේශ වවහාර මුදලින් බැාංකුවට ලැබී ඇත්)    10,000         15,000 

කාල සීමාව සඳහා ලාභය                 314,400 

අදනකුත් දත්ාරුරු       (රු. ’000)  

දගූ ආර්තික දස්වා ගාස්ු      3,010       

දගූ ආදායම් බේද                 38,000    

දපාලී දහෝ ලාභාාංශ ආදායම සඳහා වියදම් දනාමැත්.     
     පළමු කාල සීමාව           දදවන කාල සීමාව 

         රු. ’000   රු. ’000 

දේශීය දවළඳපලට විකිණුම්           500,000   300,000 

විදේශීය දවළඳපලට විකිණුම්           100,000   200,000 

ලාභාාංශ                         3,000       1,000 

අනුමත් පුනායත්න දවත් පරිත්ාග                      400                                200 

දපාලී මත් අඩු කළ රඳවා ගැනීදම් බේද                   20 

ලාභාාංශ මත් රඳවා ගැනීදම් බේද      420 

 

2019/2020 තකදසේරු වර්ෂය සඳහා ABC සමාගම විසින්ත දගවිය යුු ආදායම් බේද ගණනය කිරීම  

            රු. ’000 

කාල සීමාව සඳහා ලාභය         314,400 

අඩු ෙළා:  
  නිදහස් ප්රමාණ             

    විදේශීය උපදේශන දස්වා ගාස්ු (10,000 X1/4)   2,500 
  අවසාන රඳවා ගැනීදම් දගවීම්  

    ලාභාාංශ        3,000      

  ආදයෝජන ආදායම්   

    දපාලී සහ ලාභාාංශ (1,000+1,000)           2,000      (7,500) 

306,900 

එෙු ෙළා: ඉඩදනාදදන වියදම්  

පරිත්ාග           600 
නිදහස් ප්රමාණ සහ අවසාන රඳවා ගැනීදම් දගවීම් මත් වියදම් 

  විදේශීය උපදේශන දස්වා ගාස්ු මත් (දළ ආදායම් පදනම මත්)  

  =(((200,600-600)/1,110,000) X10,000) X 1/4   = 450       1,050 

වයාපාෙ වලින්ත ලද තකදසේරු ෙළ හැකි ආදායම       307,950 

දපාලී                        1,000 

ලාභාාංශ         1,000      

ආදයෝජන වලින්ත ලද තකදසේරු ෙළ හැකි ආදායම           2,000 

තකදසේරු ෙළ හැකි මුළු ආදායම        309,950 
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අඩු කළා: සුදුසුකම් ලබන දගවීම් 

අනුමත් පුනායත්න දවත් පරිත්ාග = 600 

බේදට යටත් ආදායදමන් 1/5 = 51,658 

ඉඩදිය හැකි සීමාව = 500            (    500) 

බේදට යටත් ආදායම            309,450 

 

බේදට යටත් ආදායම              පළමු කාල සීමාව    දදවන කාල සීමාව   

         රු.  ’000  රු. ’000 

 

ලාභාාංශ හැර මුළු බේදට යටත් ආදායම (3/4 සහ 1/4)                              231,337     77,113 

ලාභාාංශ          -       1,000 

ආදායම් වර්තග  

ලාභාාංශ ආදායම                          -      1,000 

දපාලී (3/4 සහ 1/4)                                                  750         250 

අදනකුත් වාපාර ආදායම්                      230,587 `   76,863 

        

බේද ගණනය කිරීම            රු. ’000 

පළමු කාල සීමාව සඳහා බේදට යටත් ආදායම මත් (සටහන 1) = 231,337 X 28%              =64,774 

විදේශ දවළඳපදල් විකිණුම් වලින් ලද බේදට යටත් ආදායම මත් = (76,863/500,000) X 200,000 

                                                                                                                        = 30,745X 14% =  4,304 

නිෂ්පාදන වාපාරදයන් ලද බේදට යටත් ආදායම මත් = (76,863/500,000) X 300,000 =46,118 X 18% =  8,301 

ලාභාාංශ ආදායම මත්= 1,000 X 14%         =     140 

ඉතිරි බේදට යටත් ආදායම (දපාලී) මත් = 250 X 24%       =       60 

දගවිය යුු මුළු ආදායම් බේද (අවසාන රඳවා ගැනීදම් දගවීම් හැර)                            =77,579 

 

ABC සමාගම දගවිය යුු බේද සඳහා සාංදශෝධිත් ඇස්ත්දම්න්ුගත් දගවිය යුු ආදායම් බදු ප්රකාශයක දගානු කිරීමට 
අදහස් කරයි. ඒ අනුව, හත්රවන සහ අවසාන වාරිකය දලස දගවිය යුු ආදායම් බේද පහත් පරිදි දේ. 
 

  ඇස්ත්දම්න්ුගත් දගවිය යුු බේද – (වර්තෂය ුළදී දගූ බේද + රඳවා ගැනීදම් බදු)  

       1 

 

  = 77,579-(38,000+20)         39,559 

       1 

 

අඩු කළා: දගූ ආර්තික දස්වා ගාස්ු                         (  3,010) 

2020 මැයි මස 15 දින දහෝ එදිනට දපැ දගවිය යුු ආදායම් බේද                          = 36,549 

 

සටහන 1 

පළමු කාල සීමාව ුළදී අපනයනය කරන ලද භාණ්ඩ සහ දස්වා = 102,000 

පළමු කාල සීමාව සඳහා දළ ආදායම                                 =  602,400 

ප්රතිශත්ය                                                   = 17% 

ABC සමාගම පළමු කාල සීමාව ුළදී මූලිකවම භාණ්ඩ හා දස්වා අපනයනය කිරීදම් වාපාරයක පවත්වා දගන 
දනායයි. 
 


