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දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව 

    කැසිද ෝ වයාපාක රියාම ක කකන්ත න්ත සඳහා ව  නිදේද ය 

 

 
 

 
 

 
2015 අංක 14 දරන ඔට්ටු හා සූදූ බදු (සංශ ෝධන) පනත මඟින් සංශ ෝධනය කළ 1988 අංක 40 දරන ඔට්ටු හා සූදූ 

බදු පනශේ දක්වා ඇති විධිවිධානවලට අනුකූලව ශ්රී ලංකාශස සූදූ වයපාරයක් කරශනන යනු ලබන සමම 

තැනැේශතකු විසින්ම ඇශමරිකා එක්සේ ජනපද ශ ාලර් සියයක් ශහෝ ඊට සමාන විශේ  වයවහාර ුදල් 

ප්රමායයක් ශහෝ එයට සමාන ශ්රී ලංකා පියලයල් ප්රමායයක් “බේදක්“ ශලස (මින් මතු “කැසිශනෝ ඇතුළේීශබ බේද“ 

ශලස හැඳින්ශවන) කැසිශනෝ වයාපාරය පරිරයට යලවිශසන සමම තැනැේශතකුශනන්ම එකතු කළ යුතුය.  

 

2010 අංක 17 දරන කැසිශනෝ වයාපාර (නියාමන) පනශේ 4 වන වනන්තිය යටශේ පළ කළ 2022 අශනාස්තතු 31 

දිනැති අංක 2295/10 දරන අතිවිශේෂ නැසට්ට නිශසදනය ප්රකාරව 2022 සැප්තැබබර් 01 වන දින සිට ක්රියාේමක 

වන පරිදි කැසිශනෝ සූදූ වයපාර පරිපාලනය ිරීමශබ බලයලේ නිලධාරියා ශලස ශේශීය ආදායබ ශකාමසාරිස්ත 

ජනරාල් පේ කර තිශේ. 

 

1. අයදුම්කරු 

කැසිශනෝ සූදූ වයාපාරශ  දැ ට ම නිකත රියාකරුදවු ශහෝ කැසිශනෝ සූදූ වයපාරශ  නිරතීමට 

අශප්ක්ෂා කරන ඕ ෑ  ස ාග ක් විසින් කැසිශනෝ ඇතුළේ ීශබ බේද එකතු කළ යුතුය. 

 
දැනටමේ ශමම වයාපාරශ  නිරත ක්රියාකපිශවකු ශහෝ සමානමක් එක් ස්ථා යකට වඩා වැඩි ස්ථා  

ගණ ක වයාපාර කටයුතු පවේවාශනන යාමට අදහස්ත කරන්ශන් නබ ලියාපදිංචිය ශවනුශවන් එකී එක් එක් 

ස්තථානය සඳහා ශවන ශවනම අයදුබපේ ඉදිරිපේ කළ යුතුය.  

 

2. අයදුම්පත්රය 

- කැසිශනෝ ඇතුළේීශබ බදු වාර්තා රාරම ම සඳහා අව ය ුලික ලියාපදිංචි සදහා දැනට වයාපාරශ  

නිරත ක්රියාේමකකපිශවකු 2023 ශපබරවාරි 20 දිනට ශහෝ එදිනට ශපර අයදුබපත්රය ඉදිරිපේ කළ යුතුය. 

- අළුතින් ශමම වයාපාරය ශවත යලවිශසන්නන් (සමානබ පම) ) හට ෑනමම අවස්තථාවක ලියාපදිංචිය සඳහා 

අයදුබ කළ හැිරය. 

- අයදුබපත්රය අතින් ැගශනනවිේ ශහෝ ලියාපදිංචි තැපමශලන් රාරම ම සිදු කළ හැිරය. 

කැසිශනෝ ඇතුළේීශබ බේද යටශේ ලියාපදිංචිීම සඳහා රාරදිය යුතු ලියල ශල් න යලබඳබඳ ශතාරතුපි සහ 

අයදුබපත්රය ශේශීය ආදායබ ශදපාර්තශබන්තුශස ුේදර සහ ඔට්ටු හා සූදු අං ශයන් ලබානත හැිරය.  ශේශීය 

ආදායබ ශදපාර්තශබන්තුශස නිල ශවේ අ විශයන් ද අයදුබ පත්ර බානත කර නැීමට හැක.  (මින් මතු “ශේ.ආ.ශද.“ 

ශලස හැඳින්ශවන) www.ird.gov.lk.  

 

3. බදු එකු කිරී  

 
1. කැසිශනෝ පරිරයට අතුළේීශබ බේදශදන් බැහැර කර ඇති තැනැේතන් හැර ප්රශස වන ෑනමම 

තැනැේශතකු ඇමරිකානු ශ ාලර් 100 ක් ශහෝ ඊට සමාන විශේ  වයවාහාර ුදල්ිරන් ශහෝ ඒ හා සමාන 

වන ශ්රී ලංකා ුදල් ප්රමායයක් ශනවා “කැසිශනෝ අතුළේීශබ බදු අවසරපතක්“ එකී පරිරශ  යලිටුවා 

ඇති ඇතුල්ීශබ ශදාරුශවන්  ඔහු ශහෝ ඇය විසින් ලබා නත යුතුය. 

2. කැසිශනෝ ඇතුළේීශබ  බදු අවසර පත්රය පැය 24 ක කාලපරිශේදයක් සඳහා වලංගු වන අතර, ප්රථමශයන් 

කැසිශනෝ පරිරයට ප්රශස වන අවස්තථාශස ශහෝ මිල ම  නැීශමන් පැයකට පසු ස්තවයංක්රීයව සක්රියීම 

යනාදිශයන් ප්රථමශයන් එළශනන ්රමන අවස්තථාවක ශහෝ ශමම අවසරපත සක්රිය ශස. 

3. එකී පුේනලයා ශරෞතිකව කැසිශනෝ පරිරයට ඇතුල් ුවවද ශනාුවවද සමම කැසිශන් අතුළේීශබ  බදු 

අවසර පත්රයිරන්ම පාවි්් ිරීමශබ කාලපරි්ශේදය ආරබරීම සහ අවසන්ීම සිදු ශස. 

 

කැසිද ෝ ඇුළමීදම් බේද රියාම ක කිරී  (CEL)  
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4. ිරසිදු අවස්තථාවක කැසිශන් ඇතුළේීශබ බේද ආපසු ශනාශනවිය හැිර සහ මාපි කළ ශනාහැිර බව 

තරශ  දැනුබ ශදනු ලැශේ. 

5. නියමිත කාලයට ව ා ැගශදන තැනැේශතකු (වලංගු කැසිශනෝ ඇතුළේීශබ බදු අවසර පත්රයක් රිටතව 

පැය 24 කට ව ා ැගඳී සිටී නබ), කැසිශනෝ පරිරශයන් යලටීමට ශපර වැිපපුර ැගඳි සිි  කාල පරි්ශේදය 

සඳහා කැසිශනෝ ඇතුළේීශබ බේද ශනීම අව යය.  එශහිනන් කැසිශනෝ පරිරශ  යලටවයාමට ශපර 

අතුල්ීශබ ශදාරුශවන්  ඔහුශේ/ඇයශේ කැසිශන් ඇතුළේීශබ  අවසර පත්රය වලංගුදැින පරික්ෂාකර 

බැලීම ඒ ඒ පුේනලයාශේ වනකීම ශස.   

6. කැසිශනෝ වයාපාර සිදුකරන ස්තථානශ  කැසිශනෝ ඇතුළේීශබ බදු අවසරපේ නිකුේ කළ දිනයන්, 

අනු්රමික අංක සහ එක් එක් වයාපාර ුදලින් එකතු කළ ුදල් ප්රමායය යලිබබඳ වාර්තා නිසි පරිදි 

න ේතු කළ යුතුය.  

4.   බැහැක කක ඇති තැ ැමතන්ත  

 
කැසිශනෝ අතුළේීශබ  බේද පහත තැනැේතන්ශනන් එකතු ශනාකළ යුතුය.  

 එවැනි සූදූ වයාපාර  ස්තථානයක කළමනාකරය අධයක්ෂ ශහෝ කළමනාකරය මණ් ලශ  ෑනමම 

සාමාජිකශයකු ශහෝ ෑනමම ශස්තවා නියුක්තිකශයකු; 

 ෑනමම ලිඛිත ීතියක් යටශේ තම රාජකාරි ක්රියාේමක ිරීමමට, ඉු ිරීමමට සහ ඉෂ්ඨ ිරීමමට, එවැනි 

වයාපාරික ස්තථානයකට යලවිසුම ශවනුශවන් බලයලේ ෑනමම නිලධාරිශයකු ; ශහෝ 

 1988 අංක 40 දරන ඔට්ටු හා සූදූ බදු පනත යටශේ නියම කර ඇති ෑනමම තැනැේශතකු  

5.  දගීදම් ක්ර ය සහ වාර්තා ාාකී  

1. ශේෂයය කරන අවස්තථාශස ශ්රී ලංකා මහ බැංකුශස මිල ම  නැීබ අනුපාතය පදනබ කර නනිමින් ශ්රී ලංකා 

පියලයල්වලට පරිවර්තනය ිරරිශමන් අනතුපිව සමම මාසයකම අය කළ සහ එකතු කරනේ බදු එකී 

මාසයට ඉක්ිතිව එලශනන මාසශ  පළු සතිය අවසානශ  ශහෝ අවසානීමට ශපර ලංකා බැංකුශස 

යලිටටා ඇති ශේශීය ආදායබ ශකාමසාරිස්ත ජනරාල්වරයාශේ ගිණුමට “ආකෘති අංක BGL (PS) – ශනීබ 

පත්රිකා -ඔට්ටු හා සූදූ බදු“ රාවිතා කරමින් ශේෂයය කරන්න. 

2. සමම කාර්තුවකම අවසානශ  එළශනන මස 20 වන දිනට ශපර ඔට්ටු හා සූදූ බදු අං යට වාර්තාව 

රාරදිය යුතුශය (කාර්තුව යනු ෑනමම වර්ෂයක ජනවාරි මස පළුවන දිශනන්, අශේල් මස පළුවන 

දිශනන්, ජුලි මස පළුවන දිශනන් ශහෝ ඔක්ශතෝබබර් මස පළුවන  දිශනන් ආරබරවන මාස තුනක 

කාල පරි්ශේදයින.) 

වැඩිදුක පැහැදිලි කිරීම් සඳහා පහත අංක අ තන්ත .  

 

නිශයෝජය ශකාමසාරිස්ත ජනරාල් (බදු පරිපාලන - UCU, & Source Tax) – 011-2135401 

ශජයෂ්ඨ ශකාමසාරිස්ත (ර.නැ.බ, ුේදර බදු, SVAT, ඔට්ටු හා සූදූ, ප්රා.ලා.බ) – 011-2134960 

ශකාමසාරිස්ත (ුේදර බදු, ඔට්ටු හා සූදූ බේද, ප්රා.ලා.බ) - 011-2135171 

ශල්කබ අං ය: 011-2135406/011-2135410/011-2135413/011-2135412/011-2135430 

 

දේශිය ආදායම් දකා සාරිස් ජ කාල් 

 


