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බදු චක්ර  

ද ේවානියුක්තිදයන්ත ලබන  මුච්චිත ආදායම මත බදු අඩු කිරීම 

2020.01.01 සිට 2020.03.31 දක්තවා  කාලසීමාව  ඳහා 
 

න වටානියු් තිනව ල ා ල ාාභ  හ ාැබී  මත්  ීදද න වටානවෝකක සින් ල අඩු කිරීම  ඳහාද 

එකඟත්ාටව දැ් ූ න වටානියු් තිකව ලනේ න වටානියු් තිනව ල ා ල  මුච්චිත් ාාභ  හ ාැබී  

මත්  දු අඩු කිරීම  ඳහා නමම  දු ච්රව අදාළ කර මත් යුුව. න වටානියු් තිනව ල ා ල ාාභ  හ 

ාැබී ද  

 න වටානියු් තිනව ල ා ල මාන්ක නිත්ය ාාභ (ූලාය  හ ූලාය නලාටල ප්රතිාාභ)  හ 

 එකටර නමීම  

ටලි ල  ම ලසිත් නේ. 

(ූලාය නලාටල ප්රතිාාභ ටා ටිනලාකම  ඳහාද දැලසමේ ෙළ කර ඇති දෙනද ව මාාාට  ා ලල) 

  

2020 කලටාරි ම  01 දිල න්ස 2020 මාර්ු ම  31 ටල දිල ද් ටා කාාසීමාට (මික ලෙසු “අදාළ 

කාාසීමාට” නා  ද් ටල)  ඳහා ාැබුණු ඉහත්  ඳහ ල කා නමීම  නමම  දු ච්රව වසනේ  ාකා 

 ැලිව යුුව.  
 

 දු  ැඳිවාට මණලව කිරීම  ඳහා ෙහත්  ඳහ ල පිවටර අනුමමලව කර ලල. 
 

01. අදාළ කාලසීමාව  ඳහා බේද ගණනය කිරීම 

 

ෙහත් ද් ටා ඇති ෙරිදි  ීද මණලව කර ලල. 

 

න වටානියු් තිනව ල ා ල මාන්ක නිත්ය ාාභ (ූලාය  හ ූලාය නලාටල ප්රතිාාභ) XXX 

එකටර නමීම                        XX 

අදාළ කාාසීමාට  ඳහා න වටානියු් තිනව ල ා ල  මුච්චිත් ාාභ  හ ාැබී   XXX 
 

 මුච්චිත් ාාභ  හ ාැබී  මත් නමසිව යුු  ීද ෙහත් ද් ටා ඇති ටගුට 01 අනුට මණලව 

කර ලල.  
 

වගුව – 01 -  මුච්චිත බදු චක්රය 
 

 

 

උදාහෙණය 01  

පුීමලික ාවත්ලවක ටාන්ක න වටානියු් තිකනවකු ටල න්ල්ටා මහත්ා ෙසුගිව මා  3  ඳහා 

න වටානියු් තිනව ල ාැබූ නිත්ය ාාභ (ූලාය නලාටල ප්රතිාාභ ඇුුවට) රු. 960ද000 කි. 2020 

නෙ රටාරි මා නේදී ඔහුස රු. 640ද000 ක ප්ර ාද දීමලාට්  ාැනේ.  

ද ේවානියුක්තිදයන්ත ලබන  මුච්චිත 

ලාභ  හ ලැබීම් (රු.) 
බේද 

0 –    750,000 බදු දනාමැත 

750,001 – 1,500,000 
ද ේවානියුක්තිදයන්ත ලබන  මුච්චිත ආදායදමන්ත 6% 

කින්ත රු.  45,000/- ක්ත අඩු කිරීදමන්ත පසු ද ේෂය 

1,500,001 – 2,250,000 
     ද ේවානියුක්තිදයන්ත ලබන  මුච්චිත ආදායදමන්ත 

12% කින්ත රු.  135,000/- ක්ත අඩු කිරීදමන්ත පසු ද ේෂය   

2,250,001 –   හ ඊට වැඩි 
   ද ේවානියුක්තිදයන්ත ලබන  මුච්චිත ආදායදමන්ත 

18% කින්ත රු. 270,000/- ක්ත අඩු කිරීදමන්ත පසු ද ේෂය   
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 දු  ැඳිවාට ෙහත් ෙරිදි මණලව කා යුුව:  

     

අදාළ කාලසීමාව  ඳහා බේද ගණනය කිරීම (ජනවාරි - මාර්ු 2020)  
               රු. 

අදාළ කාාසීමාට  ඳහා දළ නිත්ය න වටානියු් ති ාදාවම             960,000 

නෙ රටාරි මා නේදී ාැබුණු ප්ර ාද දීමලාට 640,000 

අදාළ කාාසීමාට  ඳහා දළ නමීම           1,600,000 

 

අදාළ කාාසීමාට  ඳහා නමසිව යුු  ීද 57,000 

( මුච්චිත්  දු ච්රව අනුට අදාළ  දු අනුප්රමාණව නවාදාමේසිස (1,600,000 X 12%) – 135,000) 

 

02. බදු මත බදු අනුප්රමාණ  
   

ෙහත්  ඳහ ල අට වථාටාදී  දු මත්  දු දීමත් නේ: 

i. ව  න වටානියු් තිකවකුනේ ාදාව   ීද ඔහුනේ ටැටුනෙ ල අඩු නලාකරද 
න වටානවෝකක නහෝ නටලේ ත්ැලැේනත්කු සින් ල නමටල සිසද 

ii. ව  න වටානියු් තිකවකුනේ ාදාව   ීද ඔහුනේ ටැටුනෙ ල අඩු කර නමටා ලැටත් 
ප්රතිූරරණව කරල සිස. 

 
අදාළ කාාසීමාට  ඳහා නමසිව යුු  ීද 01 වසනේ ද් ටා ඇති දෙනද ව අනුට ටගුට 01 නවාදා 

මනිමික ල තීරණව කර ලල. අදාළ කාාසීමාට  ඳහා න වටානියු් තිකවානේ  මුච්චිත් ොරිශ්රමිකක 

මත්  දු ැඳිවාට මණලව කිරීන දීද  දු මත්  දු මණලව කිරීම  ඳහා අදාළ ෙරිදි ටගුට 02 

නවාදා ම ලල.  

 

වගුව – 02 - බදු මත බදු අනුප්රමාණ 

ජනවාරි සිට මාර්ු දක්තවා බේද (රු.) 
බදු මත බදු 

අනුප්රමාණ 

0 - 42,300  6.38% 

42,301 - 121,500  13.64% 

121,501  -  හ ඊට වැඩි 21.95% 

 

උදාහෙණය 02  

2020.01.01 න්ස 2020.03.31 ද් ටා කාාසීමාට  ඳහා නෙනර්රා මහත්ානේ දළ ොරිශ්රමිකකව රු. 

2,600,000/- නේ. ඔහුනේ ාදාව   ීද ටැටුනෙ ල අඩු නලාකර න වටානවෝකක සින් ල නමටනු ා යි.  

න වටානවෝකක සින් ල  නමසිව යුු  ීද ෙහත් ෙරිදි මණලව කා යුුව,  

                         රු.  

අදාළ කාාසීමාට  ඳහා රු. 2,600,000 මත් නමසිව යුු  ීද (ටගුට 01අනුට) 198,000  

එකුත් කළා - රු 198ද000 මත්  දු මත්  දු 21.95% අනුොත්වස (ටගුට 02අනුට)   43,461  

න වටානවෝකක සින් ල අදාළ කාාසීමාට  ඳහා නමසිව යුු මුුව  ීද    241,461 
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03. Deduction of Tax on Cumulative Income from Second Employment 

 

This table should be applied for the deduction of tax from the cumulative income from 

employment of any employee who has not furnished the primary employment declaration, 

or in respect of income from employment of any employee employed under more than one 

employer, where such income from employment is paid by any employer other than the 

primary employer for the period from 01.01.2020 to 31.03.2020 subject to the consent of 

the respective employee.  

 

01. Standard Rate 

The income from second employment may also constitute, monthly regular gains and 

profits (Cash and Non-Cash benefits) and Lump sum payments if any received or derived 

from January 01, 2020 to March 31, 2020 by the employee. (For value of non-cash benefit, 

please refer to the Guideline already published) 

Tax deduction should be made by applying the rates as follows. 

Cumulative Employment 

income from Primary 

Employment for the Period of 

01.01.2020 to 31.03.2020 (Rs.) 

Cumulative Income from Second 

Employment for the Period of 

01.01.2020 to 31.03.2020 

Applicable Tax 

Rate 

(on the Income 

from Second 

Employment) 

750,000 - 1,500,000 
Cumulative Second Employment 

Income 
6% 

1,500,001 - 2,250,000 
Cumulative Second Employment 

Income 
12% 

2,250,001 - And above 
Cumulative Second Employment 

Income 
18% 

 

 

02. Tax on Tax Rate 

If an employer or any other person settles income tax liability of the second employment 

income of an employee, without being deducted from his remuneration, or reimbursed the 

income tax payments of the employee, applicable rates will be changed as follows. 

Cumulative Employment 

income from Primary 

Employment for the Period 

of 01.01.2020 to 31.03.2020 

(Rs.) 

Income from Second 

Employment for the Period of 

01.01.2020 to 31.03.2020 

Applicable Tax 

Rate 
(on the Income from 

Second 

Employment) 

750,000 - 1,500,000 
Cumulative Second Employment 

Income 
6.38% 

1,500,001 - 2,250,000 
Cumulative Second Employment 

Income 
13.64% 

2,250,001 - And above 
Cumulative Second Employment 

Income 
21.95% 
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03. Example 

Mr. Silva is the director of Company A and B. He has provided his Primary Employment 

Declaration (Form: -PAYE_001_E) to company A. He has given consent to both 

companies and agreed for the deduction of tax from his remuneration. Following gains 

and profits received from employment and both companies paying his income tax on 

behalf of him. 

               Rs. 

Monthly Salary   from A     = 400,000 

Bonus received from A during the month of March 2020 = 600,000 

Monthly Salary from B     = 200,000 

Bonus received from B during the month of March 2020 = 500,000 

 

Tax liability should be computed as follows.  

 

i. Tax Computation for the Period (January –March, 2020) by the Primary Employer (Company A) 

                     Rs. 

Cumulative employment income for the period [(400,000 x 3) + 600,000]  = 1,800,000 

Tax Payable by A = (1,800,000 X 12%)- 135,000      =     81,000 

Tax on Tax as per Table 2 = 81,000 X 13.64%     =     11,048 

 

Total Tax should be paid by A       =    92,048 

 

 

ii. Tax Computation for the Period (January –March, 2020) by the Second Employer (Company B) 

                         Rs. 

Cumulative employment income for the period  [(200,000 x 3) + 500,000] = 1,100,000 

Tax Payable by B including tax on tax = (1,100,000 X 13.64%)   =    150,040 

(since his primary employment income in between Rs.1,500,001 and 2,250,000) 

 

 


	PAYE Table _S
	Pages from PAYE_ud_15042020_E

