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ෙ ය ආදාය  ෙදපා තෙ ව  
බ  ෙගව න  ෙවත ෙකෙරන ෙ දනය  

 

ෙයෝජිත නව සහනදායී බදු අනුප් රමාණ සහ/ ෙහෝ බදු නිදහස ් කිරීම්වල ෙවනස්කම් 
ක් රියාත්මක කිරීම ෙහ්තුෙවන් පැවරුම් මිල නිෙයෝගවල අදාළත්වය. 

 
පැවරුම් මිල ගැසට් පත් රෙය් 1වන නිෙයෝගය අනුව එවැනි එක් ආශ් රිත ව් යවසායකට යම් 
බදු නිදහස් කිරීමක් ෙහෝ විවිධ බදු අනුප් රමාණයන්ට යටත්ව ප් රදානය කිරීම් සිදු කර ඇති 
විට, 2017 අංක 24 දරන ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් 77 වන වගන්තිෙය් සඳහන් පරිදි අදාළ 
ආශ් රිත ව් යවසායන් අතර සිදු කරන ෙද්ශීය ගනුෙදනු සඳහා පැවරුම් මිල නිෙයෝග අදාළ 
ෙව්. 

රජය විසින් හඳුන්වාදුන් ඇතැම් බදු නිදහස් කිරීම් සහ සහනදායී බදු අනුප් රමාණයන් 
2019.04.01 ෙහෝ 2020.01.01 දින සිට ක් රියාත්මක කර ඇත. 

එෙහයින්, අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි යම් ආශ් රිත ව් යවසායක්, එකී නිදහස් කිරීම් ෙහෝ සහනදායී 
බදු අනුප් රමාණයන්ට හිමිකම් ලබන්ෙන් නම්, නිදහස් කිරීම් වලට සහ/ෙහෝ සහනදායී බදු 
අනුප් රමාණයන්ට එකී ආශ් රිත ව් යවසාය එෙස් හිමිකම් ලැබීෙමන් පසු සිදු කරනු ලබන, 
පාලිත ගනුෙදනු රුපියල් මිලියන 200 ඉක්මවන්ෙන් නම් පමණක් පැවරුම් මිල ලිපිෙල්ඛන 
(ෙද්ශීය ෙගානුව සහ පැවරුම් මිල අනාවරණ ආකෘති පත් රය) භාරදීෙම් අවශ් යතාවය ෙව්. 

 
උදාහරණය :- A සහ B සමාගම 28% ක අනුප් රමාණෙයන් බද්දට යටත්වන වාසික ආශ් රිත 
ව් යවසායන්ය. ෙකෙස් නමුදු, B සමාගම ඉදිකිරීම් ෙස්වා සපයන අතර 2020.01.01 දින සිට 
ක් රියාත්මක වන පරිදි 14% ක සහනදායී බදු අනුප් රමාණයකට හිමිකම් ලබයි. 
 

1 වන සිදුවීම : 2019/2020 තක්ෙස්රු වෂර්ය තුළ A සහ B සමාගම් අතර ගනුෙදනුවල මුළු 
වටිනාකම රුපියල් මිලියන 300 ක් වන අතර, 2020.01.01 සිට 2020.03.31 
කාලපරිච්ෙඡ්දය සඳහා පාලිත ගනුෙදනුවල වටිනාකම  රුපියල් මිලියන 125 ක් විය. 

ත ෙ  ව ෂය ‐2019/2020 
 ආදාය  වා තාව සමඟ ඉ ප  කළ   පැව  ල ෙතාර  

බඳ පැහැ  ම 



 

 

ෙමම අවස්ථාෙව්දී පාලිත ගනුෙදනුවල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 200 සීමාව 
ෙනාඉක්මවන ෙහයින්, A සහ B සමාගම් පැවරුම් මිල නිෙයෝග හා අනුකූලවීම අවශ්ය 
ෙනාෙව්. 

2 වන සිදුවීම : 2019/2020 තක්ෙස්රු වෂර්ය තුළ A සහ B සමාගම් අතර ගනුෙදනුවල මුළු 
වටිනාකම රුපියල් මිලියන 300 ක් වන අතර, 2020.01.01 සිට 2020.03.31 
කාලපරිච්ෙඡ්දය සඳහා පාලිත ගනුෙදනුවල වටිනාකම  රුපියල් මිලියන 225 ක් විය. 
 

ෙමම අවස්ථාෙව්දී පාලිත ගනුෙදනුවල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 200 සීමාව ඉක්මවන 
ෙහයින්, A සහ B සමාගම සමස්ත වෂර්ය සඳහාම පැවරුම් මිල නිෙයෝග හා අනුකූලවීම 
අවශ්ය ෙව්.  

 
 
ආදායම් වාතර්ාෙව් 9B උපෙල්ඛනය (පැවරුම් මිල විස්තර යටෙත්) සම්පුණර් කළ යුතු 
ආකාරය  

1. ආශිත ව්යවසායන් අතර හුවමාරු වූ  මුළු ණය වටිනාකම සහ අරමුදල්වල වටිනාකම 

බදුෙගවන්නන් හට අදාළ පාශර්ව ගනුෙදනු සම්බන්ධෙයන් මුල්ය පකාශවලට අදාළ වන 
සටහන් වල ෙතාරතුරු මත පදනම්ව, එවැනි ෙකාටු සම්පුණර් කළ හැක. 
 

2. අදාළ වන පැවරුම් මිල ෙහළිදරව් කිරීෙම් ආකෘති පතය 

2019/2020 තක්ෙස්රු වෂර්ය තුළ ආශිත ව්යවසායන් සමඟ පාලිත ගනුෙදනුවල මුළු 
වටිනාකම රුපියල් මිලියන 200 ඉක්මවූ ගනුෙදනු වල නිරත වූ යම් ව්යවසායක් ආදායම් 
වාතර්ාව සමඟ පැවරුම් මිල අනාවරණ ආකෘති පතය ෙගානු කිරීම අවශ්ය ෙව්. එවැනි 
ව්යවසායන් වාතර්ාව යටෙත් 1 සහ 2 උපෙල්ඛනවල “ඔව්” යන ෙකාටු ෙදෙක්ම () ෙලස 
සලකුණු කිරීම අවශ්ය ෙව්. අෙනකුත් ව්යවසායන්, වාතර්ාව යටෙත් 1 සහ 2 උපෙල්ඛනවල 
“නැත” යන ෙකාටු ෙදෙක්ම  ()  ෙලස සලකුණු කිරීම අවශ්ය ෙව්.  
 
 
 

2019/2020 තක්ෙස්රු වෂර්ය සඳහා වන සංස්ථාපිත ආදායම් බදු වාතර්ාව සම්බන්ධෙයන් 
පකාශනයට පත් කර ඇති යම් පුවර් උපෙදස් මාලාවන්, ෙමම නිෙව්දනෙය් සඳහන් යම් විෂය 
කරුණකට පටහැනි වන පරිදි යම් විෂය කරුණකින් සමන්විත වන්ෙන් නම්, එකී උපෙදස් 
මාලාෙව් එම උපෙදස් ෙනාසලකමින් (9B උපෙල්ඛනෙය් උපෙදස් පමණි.) ෙමම නිෙව්දනය 
ෙයාමුව ෙලස සලකා කටයුතු කරන ෙලස කාරුණිකව දැනුම් ෙදමි. 
 

ෙද්ශීය ආදායම් ෙකාමසාරිස් ජනරාල් 
 
 

 


