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ලේහෝටඛඅර්මාන්ත:අසහාඅඑතුඅළඅං:අමතඅබද්දඅ(VAT) ආඳසුඅලේවීමඅසහාඅමාර්ලේෝඳලේද්ශ 

 

2020අලේඳබරවාරිඅ06අවනඅදිනඅඳාර්ලිලේේන්තුලේේදීඅසේමතඅරනඅලද,අ 2002අංකඅ14අ දරනඅඑතුඅළඅ

ං:අමතඅබදුඅඳනලේේඅ 2ංඅවන්ති:අ:ටලේේඅප්රාශ:ටඅඳේඅරනඅලදඅ 2019අලේනොවැේබර්අ 29අ දිනැතිඅ

ංකඅ2151/52අසහඅ2019අලේදසැේබර්අ06අදිනැතිඅංකඅ2152/60අ දරනඅංතිවිලේශේෂඅැසට්අනිලේේදනවලටඅ

සමාමීවඅ2019.12.01අදිනඅසිටඅක්රි:ාේමඅවනඅඳරිදිඅලේහෝටඛඅර්මාන්ත:අසහාඅඑතුඅළඅං:අමතඅ

බද්දඅ(VAT) ආඳසුඅලේවීලේේඅක්රි:ාඅඳරිඳාටි:අසරලඅකිරීමඅලේමමඅමාර්ලේෝඳලේද්ශඅතුළින්අබලාලේඳොලේරොේතුඅ

ලේේ. 

2019අ ලේදසැේබර්අ 01අ වනදාඅ සිටඅ ක්රි:ාේමඅ වනඅ ඳරිදිශඅ රීඅ ලකාඅ සකචාරඅ සකවර්ධනඅ ංකාාරි:අ

(SLTDA)අසමඅලි:ාඳදිකචිඅවීඅඇතිඅලේහෝටල:ක්ශඅංමුේතන්ලේේඅෘහ:ක්ශඅආඳනශාලාවක්අමගින්අසඳ:නඅ

ලේසේවාවන්අ ලේහෝඅ ඒඅ හාඅ සමානඅ ලේසේවාවන්අ සඳ:නඅ ලේවනේඅ සමානඅ වයාඳාරවලශඅ ලේ:දවුේවලඅ මුළුඅ

වටිනාමින්අසි::ටඅහැටක්අ(60%)අලේද්ශී:අසැඳයුේ/මලාශ්රඅවලින්අප්රභවව:අවන්ලේන්අනේඅඑතුඅළඅං:අ

මතඅබදුඅංනුප්රමාය:අුනනයඅ(0%)අලේේ. 

“ලේද්ශී:අසැඳයුේ/ප්රභවව:න්ලේන්අප්රභවව:අවඅලේ:දවුේ”අවලඅමුළුඅවටිනාමඅ:න්ලේනන්අඳහතඅ දැක්ලේවනඅ

ආාර:ටඅංර්ථඅනිරඳය:අරඅඇත. 

(i) “මුළුඅලේ:දවුේඅවටිනාම”අ:න්ලේනන්අුනනයඅංනුප්රමාය:අංදාළඅවනඅබදුඅං:වනඅාලීමමාවටඅ

වහාමඅ ලේඳරාතුවඅ වනඅ බදුඅ ං:වනඅ ාලීමමාවඅ ආරේභවඅ වීමටඅ ලේඳරඅ ංවසන්අ වනඅ බදුඅ ං:වනඅ

ාලීමමාවඅතුළඅමිලටඅේඅභවාණ්ඩඅවලඅමුළුඅවටිනාමඅංදහස්අලේේ. 

(ii) “ලේද්ශී:අසැඳයුේ/ප්රභවව:න්අලේන්අප්රභවව:අවඅලේ:දවුේ”අ:න්ලේනන්අුනනයඅංනුප්රමාය:අංදාළඅවනඅ

බදුඅ ං:වනඅ ාලීමමාවටඅ වහාමඅ ලේඳරාතුවඅ වනඅ බදුඅ ං:වනඅ ාලීමමාවඅ ආරේභවඅ වීමටඅ ලේඳරඅ

ංවසන්අ වනඅ බදුඅ ං:වනඅ ාලීමමාවඅ තුළඅ ලේද්ශී:වඅ නිෂ්ඳාදන:අ ළඅ ෘෂිාර්මිශඅ උදයානඅ

විදයාේමශඅවරවරශඅසේවඅඳාලනඅලේහෝඅකිරිඅනිෂ්ඳාදනඅසහඅංවමඅවශලේ:න්අ10%අඅලේද්ශී:අං:අ

එතුඅකිරීමක්අසහිතඅනිෂ්ඳාදනඅමිළදීඅැනීමඅසහාඅදරනඅලදඅමුළුඅවි:දමඅංදහස්අලේේ. 

ආඳසුඅලේවීමඅසහාඅසුදුසුේඅලබනඅතැනැේතන් 

රීඅ ලකාඅ සකචාරඅ සකවර්ධනඅ ංකාාරිලේේඅ ලි:ාඳදිකචිඅ වීඅ ඇතිඅ ලේහෝටල:ක්ශඅ ංමුේතන්ලේේඅ ෘහ:ක්ශඅ

ආඳනශාලාවක්අ මගින්අ ලේසේවාවන්අ සඳ:නඅ ලේහෝඅ ඒඅ හාඅ සමානඅ ලේසේවාවන්අ සඳ:නඅ සමානඅ වයාඳාර:අ

නිරතශඅඑතුඅළඅං:අමතඅබදුඅසහාඅලි:ාඳදිකචිඅවීඅඇතිඅ:ේඅතැනැේතකුඅඑතුඅළඅං:අමතඅබදුඅ

ුනනයඅංනුප්රමාය:අං:කිරීමටඅසුදුසුේඅලබි. 

 

  

ලේකම්අංශය 

14 වනමහල 

ලේශීයආදායම්ල ොඩනැගිේල 

ශ්රීම්චි්තම්පලම්ඒ ාඩිනර්මාවත 

තැ.ලප. 515, ලකොළඹ2- ශ්රී ලංකාව 

செலகம் 

14 வது ாடி 

உள்நாட்டு இறைவாிக் கட்டிடம் 

செர் ெிற்ைம்பலம் ஏ காடினர் ாவத்றை 

ை.சப.இல. 515, சகாழும்பு -2, இலங்றக 

Secretariat 

14th Floor 

Inland Revenue Building 

Sir Chittampalam A Gardiner Mawatha 

P.O. 515, Colombo 2 -  Sri Lanka 
ෆැක්ස් 

பக்ஸ் 

Fax 

011-2338574/ 2338659/ 2338635/  
2338570/ 2338543 

 

சைாறலசபெி 

Telephone 

011- 2135402/ 2135410/ 2135412 / 
2135413/ 20135411 

E-Mail – secretariat@ird.gov.lk 
Web: www.ird.gov.lk 



ආඳසුඅලේවීමටඅසුදුසුේඅලබනඅඑතුඅළඅං:අමතඅලේ:දවුේඅබදු 

භවාණ්ඩඅලේහෝඅලේසේවාවන්අමිලදීඅැනීමඅලේහෝඅභවාණ්ඩඅආන:න:අකිරීමඅමතඅ2019.12.01අදිනඅලේහෝඅඑදිලේනන්අ

ඳසුවඅලේවනඅලදඅලේ:දවුේඅබදුඅසහඅබදුඅං:වනඅාලීමමාවඅසහාඅඉඛලාඅසිටිනඅබදුඅබැරඅ(ඉදිරි:ටඅලේනඅ

ආඅඑතුඅළඅං:අමතඅලේ:දවුේඅබදුඅලේනොවන)අලි:ාඳදිකචිඅතැනැේතකුඅවිසින්අංලේනකුේඅලේොන්ලේද්සිඅ

සපුරාලීමටඅ:ටේවඅ“ලේහෝටඛඅර්මාන්තලේ:න්අසඳ:නඅලේසේවාවන්”අ:නඅඳරිච්ලේේදලේේඅසහන්අරඅඇතිඅ

ලේසේවාවන්අසැඳයීමටඅඋඳලේ:ෝජන:අරඅඇතිඅභවාණ්ඩඅලේහෝඅලේසේවාඅප්රමාය:ටඅංදාළඅලේ:දවුේඅබදුඅආඳසුඅ

ලේවීමටඅසුදුසුේඅලබි. 

 

ලේහෝටඛඅාර්මාන්තලේ:න්අසඳ:නඅලේසේවාවන් 

ලේහෝටඛඅලේසේවාවන්අ:නඅවර්ගීරය:අ:ටතටඅැලේනනඅලේහෝටල:ක්ශඅංමුේතන්ලේේඅෘහ:ක්අසහඅආඳනඅ

ශාලාවක්අලේහෝඅලේවනේඅඒඅහාඅසමානඅවයාඳාරඅමගින්අසඳ:නඅලේසේවාඅවර්අඳහතඅසහන්අලේේ. 

ාමරඅවිකිණිමශඅA’la carte sales (වට්ලේටෝරුවකින්අඑක්අපුද්ලලේ:කුඅවිසින්අෑමඅවර්අඇයවුේඅකිරීම)අ

ඇතුළුවඅආහාරඅ විකිණිමශඅආහාරඅ ලේබදාඅ ලේනඅෑමඅ (Buffet)අ සහඅ විවාහඅ උේසවඅ සහාඅආහාරඅ ඳානඅ

:නාදි:අසැඳයීමඅ(පිටතටඅආහාරඅඳානඅඅසැඳයීමඅහැර)ශඅලේලොන්ඩරිඅලේසේවාවඅ(ලේහෝටලලේ:න්අංමුේතන්ටඅඒඅ

සහාඅ බිඛඳතක්අනිකුේඅරඅඇේනේඅ සහඅ ලේලොන්ඩරිඅ ලේසේවාවඅ ංදාළඅ ලේහෝටලලේේඅ බදුඅ ං:අ ළඅ හැකිඅ

සැඳයුලේේඅලේොටසක්අලේලසඅසලන්ලේන්අනේ)ශඅසේලේේලනඅශාලාඅකුලී:ටඅදීමශඅලේලොර්අවිකිණීමඅ(locker 

sales)ශ දුරතනශඅ පිහිනුේඅ තටාඅ ටිට්ශඅ ඡා:ාඅ පිටඳේඅ සහාඅ ං:අ කිරීේශඅ ඳානඅ වර්අ (ඳැලේක්ජඅ හාඅ

ංලේලවිසැල)ශඅ මකලඅ උේසවඅ ශාලාඅ කුලි:ටඅ දීමශඅ විවිධඅ විකුණුේඅ (ප්රදර්ශනශඅ සජීවිරය:ශඅ

ඳාරිලේභවෝගිින්අලේනඅඑනඅමේඳැන්අසහාඅලේසේවාඅලබාඅදීලේේදීඅලේහෝටල:අං:අරනඅාස්තුවඅ:නාදි:)ශඅ

ලේොමිස්අ මුදඛශඅ ලේසේවාඅ ාස්තුශඅ ලේන්වාසිඅ ංමුේතන්අ සහාඅ ලේසේවාඅ සඳ:න්ලේන්අ නේඅ ඖෂවර:අ

ලේ:ෝයතාව:අ:නාදි:අවැනිඅලේවනේඅසි:ලුමඅලේසේවාවන්ශඅලේන්වාසිඅංමුේතන්අසහාඅසඳ:න්ලේන්අනේ.අ 

 

එලේසේඅවුවදශඅඉහතඅලේසේවාවන්අහැරඅලේහෝටඛශඅංමුේතන්ලේේඅෘහ:න්අහාඅආඳනශාලාඅලේහෝඅලේවනේඅඒඅහාඅ

සමානඅවයාඳාරඅමගින්අසඳ:නඅලේවනේඅලේසේවාවන්අුනනයඅංනුප්රමාය:අසහාඅසුදුසුේඅලේනොලබි. 

 

සුදුසුේඅලබනඅනිර්යා: 

 

- එතුඅ ළඅ ං:අ මතඅ බදුඅ ංනුප්රමාය:අ ුනනයඅ ප්රතිශත:අ (0%)අ ංදාළඅ වනශඅ බදුඅ ං:වනඅ

ාලීමමාලේවහිඅඑතුඅළඅං:අමතඅලේ:දවුේඅබදුඅආඳසුඅලේවීමශඅඑමඅුනනයඅංනුප්රමාය:අංදාළඅ

වනඅබදුඅං:වනඅාලීමමාවටඅවහාමඅලේඳරාතුවඅවනඅබදුඅං:වනඅාලීමමාවඅආරේභවවීමටඅලේඳරඅ

ංවසන්අවනඅබදුඅං:වනඅාලීමමාවඅතුළඅලේ:දවුේඅබදුඅසේබන්ධලේ:න්අලේොන්ලේද්සිඅසපුරාලීමඅ

මතඅඳදනේවඅතීරය:අළඅයුතු:. 

 

ඒඅ ංනුවඅ උදාහරය:ක්අ ලේලසශඅ රීඅ ලකාඅ සකචාරඅ සකවර්ධනඅ ංකාාරිලේ:හිඅ ලි:ාඳදිකචිඅ

ලේහෝටල:ක්අ 2020.06.30අ (2020)අ දිලේනන්අංවසන්අවනඅබදුඅ ං:වනඅාලීමමාලේවහිඅ ලේ:දවුේඅ

සේබන්ධලේ:න්අලේොන්ලේද්සිඅසපුරාලීමඅමතඅ ඳදනේවශඅ 2020.12.31අ (2040)අ දිලේනන්අංවසන්අ

වනඅබදුඅං:වනඅාලීමමාවඅසහාඅබදුඅං:අළඅහැකිඅසැඳයුමඅමතඅුනනයඅංනුප්රමාය:අංදාළඅ

රඅතඅහැකි:. 

 

එලේසේඅවුවදශඅ:ේඅතැනැේතකුඅඑමඅාලීමමාවඅසහාඅ8%අංනුප්රමාය:ටඅඑතුඅළඅං:අමතඅ

බද්දඅං:අරඅඇේනේශඅඑමඅබද්දඅලේද්ශී:අආදා:ේඅලේදඳාර්තලේේන්තුවටඅලේවි:අයුතු:. 

 

- 15%අංනුප්රමාය:ටඅඑතුඅළඅං:අමතඅබද්දඅං:රඅඇතිඅහාඅ2019.12.01අදිනඅලේහෝඅඉන්අ

ඳසුවඅබදුඅබැරඅඉඛලාඅසිටිනඅ(ලේ:දවුේඅං:දුේඅකිරීමටඅලි:ාඳදිකචිඅතැනැේතාටඅපිළිලේවළින්අමාසඅ



12ක්අලේහෝඅමාසඅ24අඅාල:ක්අඇතිඅනිසා)අබදුඅඉන්ලේවොිස්අලේහෝඅආන:නඅලේර්ගුඅලිපිඅලේඛනඅ

ආඳසුඅලේවීමටඅසුදුසුේඅලේනොලබි.අඅ 

 

- 2019.12.01අදිනඅලේහෝඅඑදිලේනන්අඳසුවඅඑතුඅළඅං:අමතඅබද්දඅ8%අඅංනුප්රමාය:අලේවාඅ

ඇතිඅලේ:දවුේඅබදුඅආඳසුඅලේවීමටඅසුදුසුේඅලබි. 

 

සපුරාලි:අයුතුඅලේොන්ලේද්සි 

 

එතුඅළඅං:අමතඅබදුඅුනනයඅංනුපුමාය:අ(0%)අංදාළඅවනඅබදුඅං:වනඅාලීමමාවටඅවහාමඅලේඳරාතුවඅ

වනඅ බදුඅ ං:වනඅාලීමමාවඅආරේභවවීමටඅ ලේඳරඅ ංවසන්අ වනඅ බදුඅ ං:වනඅාලීමමාවඅ තුළඅ ලි:ාඳදිකචිඅ

තැනැේතාඅවිසින්අමිලටඅේඅභවාණ්ඩවලඅමුළුඅවටිනාමින්අ60%අටඅලේනොංඩුඅප්රමාය:ක්ශ 

 

- ලේද්ශී:වඅ නිෂ්ඳාදිතඅ ෘෂිාර්මිශඅ උදයානඅ විදයාේමශඅ වරවරශඅ සේවඅ ඳාලනඅ ලේහෝඅ කිරිඅ

නිෂ්ඳාදන;අලේහෝ 

 

- ංවමඅවශලේ:න්අ10%අඅලේද්ශී:අං:අඑතුඅකිරීමක්අසහිතඅලේද්ශී:වඅනිෂ්ඳාදන:අළඅඕනෑමඅ

භවාණ්ඩ:ක්අමිලඅදීඅැනීමටඅදරාඅතිබි:අයුතු:. 

 

ආඳසුඅලේවීමටඅසුදුසුේඅලැබීමඅඳරීක්ෂාඅකිරීලේේඅසූත්ර: 

 

එතුඅළඅං:අමතඅබදුඅුනනයඅංනුප්රමාය:අංදාළඅවනඅබදුඅං:වනඅාලීමමාවටඅවහාමඅලේඳරාතුවඅවනඅ

බදුඅ ං:වනඅාලීමමාවඅආරේභවවීමටඅ ලේඳරඅ ංවසන්අ වනඅ බදුඅ ං:වනඅාලීමමාලේේදීඅරනඅ ලදඅ මිලඅ දීඅ

ැනීේශ 

 

 

 

 

 

වන්ලේන්අනේ,අුනනයඅංනුප්රමාය:අංදාළඅවනඅාලීමමාවඅසහාඅආඳසුඅලේවීේඅසහාඅසුදුසුේඅලබි. 

ලේමහිඅශ 

 A - ලේද්ශී:වඅනිෂ්ඳාදිත; 

 ෘෂිාර්මිඅනිෂ්ඳාදනශ 

 උදයානඅවිදයාේමඅනිෂ්ඳාදනශ 

 වරවරඅනිෂ්ඳාදනශ 

 සේවඅඳාලනඅනිෂ්ඳාදනශ 

 කිරිඅනිෂ්ඳාදනශ 

 

 

B -  ංවමඅවශලේ:න්අ10%අඅලේද්ශී:අං:අඑතුඅකිරීමක්අසහිතවඅනිෂ්ඳාදිතඅභවාණ්ඩ 

 

 රීඅලකාලේේඅනිෂ්ඳාදන:අරනඅලදඅභවාණ්ඩශ 

 වරඅලේහෝඅක්රි:ාවලි:ක්අමගින්අරීඅලකාලේේඅදීඅඑලස්අරනඅලදඅලේහෝඅසේබන්ධඅරනඅ

ලදඅභවාණ්ඩශ 

 

(A+B)≥  60% 

              C 



 රීඅලකාවඅතුළඅඅවිකිණීමඅසහාඅසස්අරනඅලදඅභවාණ්ඩශ 

 රීඅලකාලේේඅදීඅඇසුරුේඅරනඅලදඅභවාණ්ඩශඅ 

 රීඅලකාලේේඅදීඅලේබෝතඛඅරනඅලදඅභවාණ්ඩශඅ 

 රීඅලකාලේේඅදීඅලේඳටිටිවලටඅංසුරනඅලදඅභවාණ්ඩශ 

 රීඅලකාලේේඅදීඅැමමශඅපිරිසිදුඅකිරීමඅලේහෝඅලේඳොලිෂ්අරනඅලදඅඅභවාණ්ඩශ 

 රීඅලකාලේේඅදීඅඔතනඅලදඅලේහෝඅලේඛබඛඅරනඅලදඅභවාණ්ඩශ 

 ඉහතින්අ සහන්අ ලේනොළඅ ලේවනේඅ :ේඅආාර:කින්අ රීඅ ලකාලේේඅ දීඅ විකිණීමඅ සහාඅ

සස්අරනඅලදඅභවාණ්ඩ.අ(ලේතොඅලේහෝඅසිඛලරඅක්රි:ාවදීඅලේනොවන.අඋදාඅ-අීමනිඅකිලේලෝඅ

ග්රෑේඅ1අලේලසඅඳැට්අකිරීම) 

ලේමමඅාර්:අසහාශඅංදාළඅනිෂ්ඳාදනලේේඅමිලශඅආන:නඅපිරිවැලේ:න්අංවමඅ10%අලාභවඅතීරුවඅ

සමඟඅවැඩිවීමඅඳමයක්මඅං:අඑතුඅකිරීමඅලේලසඅලේනොසලනඅංතරශඅඉහතඅ දක්වනඅලදඅ

කුමනඅලේහෝඅආාර:කින්අංදාළඅනිෂ්ඳාදනලේේඅලේභවෞතිඅස්වභවාව:අලේවනස්අකිරීමඅමතඅසිදුඅවඅ

ං:අඑතුඅකිරීමක්අඇතුළේඅවි:අයුතු:. 

 

 

 C -  මිලටඅේඅභවාණ්ඩවලඅමුළුඅවටිනාම 

 

 AඅහාඅBඅ:ටලේේඅසහන්අරඅඇතිඅභවාණ්ඩ 

 ලි:ාඳදිකචිඅතැනැේතාඅවිසින්අසෘජුවමඅආන:න:අරනඅලදඅභවාණ්ඩ 

 ලේද්ශී:වඅමිලටඅේඅආන:න:අරනඅලදඅභවාණ්ඩ 

 ප්රාේධනඅභවාණ්ඩදඅඇතුළුවඅභවාණ්ඩඅ 

 නිදහස්අරනඅලදඅභවාණ්ඩ 

ලේලේසේඅලේවතේශඅපුර්වඅාලීමමාවඅසිටඅඉදිරි:ටඅඑනඅලදඅලේ:දවුේඅබදුඅවලටඅංදාළඅභවාණ්ඩඅලේහෝඅලේසේවාඅ

මිලඅදීඅැනීමඅලේහෝඅභවාණ්ඩඅඅආන:න:අකිරීමඅසූත්රලේ:හිඅකිසිමඅංවස්ථාවඅදීඅලේනොසැලකි:අයුතු:. 

 

ඔප්පුඅකිරීලේේඅාර්:භවාර: 

 

මිලදීඅේඅභවාණ්ඩශඅලේද්ශී:වඅනිෂ්ඳාදන:අරනඅලදඅබවඅලේහෝඅංවමඅ10%අඅලේද්ශී:අඑතුඅළඅං:ක්අ

සහිතවඅනිෂ්ඳාදන:අරඅඇතිඅබවටඅසනාථඅකිරීමඅලි:ාඳදිකචිඅතැනැේතාලේේඅවකීමඅලේේ. 

 

ආඳසුඅලේවීලේේඅවියන:අආරේභවඅකිරීමටඅලේඳරශඅආඳසුඅලේවීමඅඉඛලාඅඇතිඅලි:ාඳදිකචිඅතැනැේතාලේන්අ

ඇමුණුලේේඅසහන්අරඅඇතිඅඳරිදිඅසස්අරනඅලදඅවිස්තරාේමඅවාර්තාවක්අලබාඅතඅයුතු:. 

 

ලේොන්ලේද්සිඅසපුරාලීමටඅංසමේඅවීම 

 

එක්අඑක්අආඳසුඅලේවීලේේඅඉඛලීමශඅවියන:අළයුතුඅංතරඅංදාළඅඉඛලීමඅපිළිබවඅසෑහීමටඅඳේඅවි:අ

යුතු:.අඅ:ේඅංවසථ්ාවඅදීඅලි:ාඳදිකචිඅතැනැේතකුඅවිසින්අඉහතඅසහන්අළඅලේොන්ලේද්සිඅසපුරාඅලේනොමැතිඅ

බවටඅංනාවරය:අවුවලේහොේශඅප්රාශඅරනඅලදඅසැඳයුමඅඑතුඅළඅං:අමතඅබදුඅඇතුළේවඅමිලඅං:අ

රනඅලදඅබවටඅසලාඅතක්ලේසේරුවඅනිකුේඅළඅයුතු:.අ එවැනිඅ ංවස්ථාවඅ දීඅ:ේඅ ංතිරික්තඅලේ:දවුේඅ

බද්දක්අඇේනේඅඑ:අආඳසුඅලේවීමටඅසුදුසුේඅලේනොලබනඅංතරඅඉදිරිඅාලීමමාවඅසහාඅඉදිරි:ටඅරැලේනඅ

ගි:අහැකි:. 

 

 

 

 



සරලඅරනඅලදඅඑතුඅළඅං:අමතඅබදුඅ(SVAT)අලේ:ෝජනාඅක්රම:අ:ටලේේඅලි:ාඳදිකචිඅකිරීම. 

 

ලේහෝටල:ක්ශඅ ංමුේතන්ලේේඅෘහ:ක්ශඅආඳනඅශාලාවක්අමගින්අලේසේවාවන්අසැඳයීමඅ ලේහෝඅ ලේවනේඅඒඅහාඅ

සමානඅවයාඳාර:කින්අසමානඅලේසේවාවන්අසඳ:නඅසහඅඑමඅසැඳයීමඅමතඅුනනයඅංනුප්රමාය:ටඅඑතුඅළඅ

ං:අමතඅබද්දඅං:අකිරීමටඅසුදුසුේඅලබනඅතැනැේතකුශඅුනනයඅංනුප්රමාය:අංදාළවීමශඅඑමඅංවසථ්ාලේේඅ

රුණුඅමතඅරාඅඳවතිනඅබැවින්අසරලඅරනඅලදඅඑතුඅළඅං:අමතඅබදුඅලේ:ෝජනාඅක්රම:අ (SVATඅ

Scheme)අ:ටලේේඅලි:ාඳදිකචිඅවීමටඅසුදුසුේඅලේනොලබි. 

 

 

 

 

 

ලේද්ශී:අආදා:ේඅලේොමසාරිස්අජනරාඛඅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ඇමුණුම 
 
 

ලේහෝටඛඅර්මාන්තලේේඅඑතුඅළඅං:අමතඅබද්ද ආඳසුඅලේවීමඅසහාඅලේතොරතුරු 
 
1. ලි:ාඳදිකචිඅතැනැේතාලේේඅනම 

2. බදුලේවන්නාඅහැදින්වීලේේඅංක: (TIN) 

3. i.  ලේහෝටල:/ංමුේතන්ලේේඅෘහ:/ආඳනශාලා/සමානඅවයාඳාරලේේඅනම 

ii. ලිපින: 

4. i.  රීඅලකාඅසකචාරඅංකාාරිලේේඅ(SLTDA) ලි:ාඳදිකචි: 

ii. ආඳසුඅලේවීමඅඉඛලාඅඇතිඅාලීමමාවඅසහාඅSLTDAඅලි:ාඳදිකචිලේේඅවලකගුභවාව: 

5. ආඳසුඅලේවීමඅඉඛලාඅසිටිනඅබදුඅං:වනඅාලීමමාව 

6. i.  ලේද්ශී:අසැඳයුේ/ප්රභවව:න්ලේන්අප්රභවව:අවඅලේ:දවුේශඅමුළුඅවටිනාමින්අ60%අවනඅබදුඅං:වනඅ

ාලීමමාව 

ii.අ6.i ංිතමලේ:හිඅසහන්අාලීමමාවඅසහාඅආන:නඅහාඅමිලදීඅැනීලේේඅවිස්තර 

 

ංනුක්රමිඅ

ංක: 

ආන:න/මිලදීැනීේඅවිස්තර VAT නිදහස්අ

භවාණ්ඩ/ලේසේවාඅවලඅ

වටිනාම 

VAT ලේවීමටඅ

:ටේඅ

භවාණ්ඩ/ලේසේවාඅවලඅ

වටිනාම 

ලේවනඅලදඅලේ:දවුේ 

VATඅමුදල 

1 ආන:න:අරනඅලදඅ

භවාණ්ඩ 

1.1  1.2  1.2.0  

2 ලේද්ශී:වඅමිලදීඅේඅභවාණ්ඩ 2.1  2.2  2.2.0  

2.1 ආන:න:අළඅභවාණ්ඩඅ

(ලේද්ශී:වඅමිලදීඅේ) 

2.1.1  2.1.2  2.1.2.0  

2.2 ලේද්ශී:අසාදනඅලදඅභවාණ්ඩ 2.2.1  2.2.2  2.2.2.0  

2.3 ලේද්ශී:වඅනිෂ්ඳාදන:අළඅ

භවාණ්ඩ 

2.3.1  2.3.2  2.3.2.0  

3 උඳඅඑතුවඅ1අහාඅ2අ

ලේප්ළිවලඅංදාලඅලේොටුවලඅ

ං:අඑතුඅරන්න 

3.1  3.2  3.2.0  

4 ලේසේවා 4.1  4.2  4.2.0  

5 එතුවඅ(3අහාඅ4අලේප්ළිවලඅ

ංදාළඅලේොටුඅඑතුඅ

රන්න) 

      

 

 

7. ආඳසුඅලේවීලේේඅසුදුසුේඅලැබීමඅඳරීක්ෂාඅකිරීම 

 

 

 

  

 

 

(A+B)≥  60% 

          C 



ලේමහිශ 

A = {2.2.1අහාඅ2.2.2අලේොටුඅවලඅමුළුඅඑතුව} 

B =අ{2.3.1අහාඅ2.3.2අලේොටුඅවලඅමුළුඅඑතුව} 

C =අ{3.1අහාඅ3.2අලේොටුඅවලඅමුළුඅඑතුව} 

 

මාලේේඅදැනුලේේඅහැටි:ටඅලේමමඅප්රාශනලේ:හිඅමාඅවිසින්අසඳ:නඅලදඅලේතොරතුරුඅනිවැරදිඅහාඅසතයඅබවඅමමඅ

ලේමමගින්අප්රාශඅරඅසිටිමි. 

 

ප්රාශලේේඅනම: 

ප්රාශලේේඅතනතුර:අළමනාාරඅංධයක්ෂ/ප්රමුඅහවුඛරු/ංිතිරු 

 

ංේසන: 

දින:: 


