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உள்நாட்டு இறைவரித் திறைக்களம்  

வரிசெலுத்துனர்களுக்கான அறிவித்தல்  

 

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள ககாவிட் – 19 வவரசின் எதிர்பாராத தாக்கத்திவனக் 

கருத்தில்சகாண்டு, எளிதாக்கிய சபறுமதி கெர் வரி (SVAT) கநாக்கத்திற்காக 

கருத்திட்ட காலத்வத நீடிப்பது மற்றும் சபறுமதி கெர் வரி பதிவவ (தற்காலிகம் 

மற்றும் நிரந்தரம்) வழங்குதல்  சதாடர்பாக உள்நாட்டு  இவைவரித்  திவைக்களம் 

கீழ்வருமாறு விகெட ஒழுங்குகவள கமற்சகாண்டுள்ளது.  

 

 2002 மற்றும்  41 ம்  இலக்க சபறுமதி கெர் வரிச் ெட்டத்தின்  22 (7) ம் பிரிவின் 

நிபந்தவனகளுக்கு  அவமவாக கருத்திட்டக் காலத்வத நீடித்தல் . 

 
சபறுமதி கெர் வரிச் ெட்டத்தின் 22(7) ம் பிரிவின்  கீழ் பதிவிவன கமற்சகாண்ட 

ஆட்கள் கருத்திட்ட  காலத்வத கமலும் நீடிப்பதற்கு விரும்பின்,  கீழ்வரும்  

ஆவைங்கவள சிகரஸ்ட  ஆவையாளருக்கு (வரி செலுத்துனர் கெவவகள்) 

siyaan.msm@ird.gov.lk மின்னஞ்ெல் ஊடாக அனுப்பி வவத்தல் கவண்டும் 

எனக் ககட்டுக்சகாள்ளப்படுகின்ைனர்.  
 

-   உரிவமயாளர் /பங்குதாரர் /கம்பனி பணிப்பாளரினால் ஒப்பமிடப்பட்ட 

கவண்டுககாள் கடிதம் . 

- முதல் அனுமதி வழங்கப்பட்ட கடிதத்தின் ஸ்கான் பிரதி 

- கவடசி  நீடிப்பு வழங்கப்பட்ட கடிதத்தின் ஸ்கான் பிரதி 

 

கமற்குறித்த நீடிப்பு சதாடர்பாக  உள்நாட்டு  இவைவரித்  திவைக்களத்தின் 

RAMIS முவைவம இற்வைப்படுத்தப்படும். அதனால், அவ்வாட்கள் தங்களது 

சபறுமதி கெர் வரி மற்றும் எளிதாக்கிய சபறுமதி கெர் வரிக்கான 

(SVAT)விபரத்திரட்டு மற்றும் அட்டவவைகவள பதிகவற்ை முடியும்.  

 

 சுங்கத்திலிருந்து  பண்டங்கவள  சவளிகயற்றுவதற்கான சபறுமதி கெர் வரிப்  

சபறுமதி கெர் வரி பதிவு 
  

- நிரந்தரப் பதிவு  
ஏற்கனகவ வரிசெலுத்துனர் பதிவவக் சகாண்ட ஆட்கள் சபறுமதி கெர் 

வரிக்கான நிரந்தரப் பதிவவப் சபற்றுக்சகாள்ள விரும்பின்  உள்நாட்டு  

இவைவரித்  திவைக்களத்தின் நுவழவாயிலில் உள்ள மின்னிலத்திரனியல்  

கெவவ வெதியின் ஊடாக நிரந்தர சபறுமதி கெர் வரிக்கான கவண்டுககாவள 

கமற்சகாள்ள முடியும் .www.ird.gov.lk  

- தற்காலிகப் பதிவு 

ஏற்கனகவ வரிசெலுத்துனர் பதிவவக் சகாண்ட ஆட்கள் சபறுமதி கெர் 

வரிக்கான தற்காலிகப் பதிவவப் சபற்றுக்சகாள்ள விரும்பின்,  

உரிவமயாளர்  /பங்குதாரர் / கம்பனி பணிப்பாளரினால் பூரைப்படுத்தப்பட்ட 

விண்ைப்பத்தின்  ஸ்கான் பிரதிவய இைக்குமதியுடன்  சதாடர்புவடய  

ஆவைங்களுடன்  ஏகதனும்  சதளிவுபடுத்தல்களுக்கு சதாடர்பு 

சகாள்ளக்கூடிய  இரு சதாவலகபசி  இலக்கத்வதயும் உள்ளடக்கி 

ஆவையாளருக்கும் (வரி வவகப் பதிவு) nanayakkara.nwpas@ird.gov.lk 

அதன் பிரதிவய desilva.apt@ird.gov.lk க்கும் மின்னஞ்ெல் ஊடாக அனுப்பி 

வவத்தல் கவண்டும் எனக் ககட்டுக்சகாள்ளப்படுகின்ைனர்.. 

ஏற்கனகவ வரிசெலுத்துனர் பதிவவப் சபற்றுக் சகாள்ளாத ஆட்கள் 

வரிசெலுத்துனர் பதிவவ  சபற்றுக்சகாள்ள விரும்பின்  உள்நாட்டு  

இவைவரித்  திவைக்களத்தின் சவப்நுவழவாயிலில்  ) Web Portal( உள்ள 

மின்னிலத்திரனியல்  கெவவ வெதியின் ஊடாக அதற்கு விண்ைப்பித்த 

பின்னர்  தற்காலிக பதிவுக்கான கமற்குறிப்பிட்ட சபறுமதி கெர் வரிக்கான 

கவண்டுககாவள கமற்சகாள்ள முடியும் . 
 

குறிப்பு: நீங்கள் உங்களுவடய மின்னிலத்திரனியல் கெவவயூடான விண்ைப்பம் 

கிவடத்தவமக்கான  அறிவித்தல்  இலக்கத்வத கீகழ குறிப்பிட்டுள்ள 

அலுலவர்களுள் ஒருவருக்கு அறிவிக்கும் படி ககட்டுக்சகாள்ளப்படுகின்றீர்கள்.  

 

திரு.எம்.எஸ்.எம்.ஷசியான்   

(சிகரஸ்ட  ஆவையாளர் - வரி செலுத்துனர் கெவவகள்)  

0773291887 - siyaan.msm@ird.gov.lk 
 

திருமதி.டி.எச்.டி.ெத்தரசிங்க  

(ஆவையாளர் – வரிசெலுத்துனர்களின் தகவல்கவள  இற்வைப்படுத்தல் அலகு)   

0714451148 - satharasinghe.dhd@ird.gov.lk 
 

திரு.என்.டபில்யூ.பி.எஸ்.நாையக்கார  

(ஆவையாளர் – வரிப் பதிவு அலகு) 

0761492625 - nanayakkara.nwpas@ird.gov.lk 

 

அவழப்பு நிவலயம் – 1944 
 

 

உள்நாட்டு  இவைவரி  ஆவையாளர் நாயகம்.  
 

 
 

 
 

வரிகள் – வளமான எதிர் காலத்திற்காக  
 

பெறுமதி சேர்  வரி (VAT) 
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