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දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව 
බදු දෙවන්තනන්ත දවර් දෙදෙන නිදේදනයයි  

 
   

“පශ්චාත් ක ාවිඩ් - 19 ආර්ථි  පුනර්ථීවනය සඳහා වූ බදු සහන කි්රයා මාර්ථග” සඳහා 2020 
ජුනි මස 24 වන දින ලබා කෙන ලෙ අමාතය මණ්ඩල අනුමැතියට අනු ූලව වාර්ථතා/ පර ාශ 
භාර දිය යුතු දිනය 2020 කෙසැම්බර්ථ මස 31 වන දින ෙ ්වා තවදුරටත් දීර්ථඝ  රනු ලැකේ.  
 
 කසේවා කයෝජ කග් වාර්ථෂි  පර ාශය (උපයන විට කගවීකම් බදු වාර්ථතාව) - ත ්කසේරැ 
වර්ථෂ 2019/2020  

 රඳවා ගැනීකම් බදු පර ාශය - ත ්කසේරැ වර්ථෂ 2019/2020  
 ආර්ථි  කසේවා ගාසේතු වාර්ථතාව - ත ්කසේරැ වර්ථෂ 2019/2020  
 2020 මාර්ථතු මස 31 වන දිනකයන් අවසන් වන  ාර්ථතුව සඳහා සමථය ට පත්  ළ 
යුතු මුේෙර ගාසේතු වාර්ථතාව  

 2020 මාර්ථතු මස 31 වන දිනකයන් අවසන් වන  ාර්ථතුව සඳහා ඔට්ටු සහ සූදු බදු 
වාර්ථතාව 

 2019/2020 ත ්කසේරැ වර්ථෂය සඳහා මූලය කසේවා මත එ තු  ළ අගය මත බදු වාර්ථතාව 
(ලිත් වර්ථෂ පෙනම මත වාර්ථතා භාර කෙනු ලබන මූලය ආයතන සඳහා) 

 2019/2020 ත ්කසේරැ වර්ථෂකයේ අවසන් මාස හය සඳහා මූලය කසේවා මත එ තු  ළ 
අගය මත බදු අතුරැ ඇසේතකම්න්තුව (ත ්කසේරැ වර්ථෂ පෙනම මත වාර්ථතා භාර කෙනු 
ලබන මූලය ආයතන සඳහා) 

 කපබරවාරි, මාර්ථතු, අකපරේල්, මැයි මාස සහ 2020 මාර්ථතු මස 31 වන දිනකයන් අවසන් 
වන  ාර්ථතුව සඳහා වන එ තු  ළ අගය මත බදු වාර්ථතා 

 2019/2020 ත ්කසේරැ වර්ථෂය සඳහා ණය ආපසු කගවීකම් බදු වාර්ථතාව (ලිත් වර්ථෂ 
පෙනම මත වාර්ථතා භාර කෙනු ලබන මූලය ආයතන සඳහා) 

 
ඒ අනුව, ඉහත සඳහන් යම් වාර්ථතාව ්/ පර ාශය ් 2020 කෙසැම්බර්ථ මස 31 දින කහෝ 
එදිනට කපර භාර කෙනු ලබන්කන් නම්, එය නියමිත දිනට භාර කෙනු ලැබූ වාර්ථතාව ්/ 
පර ාශය ් කසේ සල නු ලැකේ.  
 

 

 

දේශීය ආදායම් දොමසාරිස ්ජනොල් 

උපයන විට ගෙවීගේ බදු, රඳවා ෙැනීගේ බදු, ආර්ථික ගේවා ොේු, 

මුද්දර ොේු, ඔට්ටු සහ සූදු බදු, ණය ආපසු ගෙවීගේ බදු සහ එකු 

කළ අෙය මත බදු වාර්ථතාව භාර දිය යුු දිනය තවදුරටත් දීර්ථඝ කිරීම 


