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අංක 2258/18 - 2021 ෙදසැම්බර් මස 14 වැනි අඟහරුවාදා  -  2021.12.14 
2258/18 ஆம் இலக்கம் - 2021  ஆம்  ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 14 ஆந் திகதி ெசவ்வாய்க்கிழைம 

2017 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க உள்நாட்  இைறவாிச் சட்டம்  
 

ஆறாம் அட்டைணயின் 10 ஆம் பந்தியின் கீழான அறிவித்தல்  
 

2021 ஆம் ஆண் ன் 10 ஆம் இலக்க உள்நாட்  இைறவாி (தி த்தச்) சட்டத்தினால் தி த்தப்பட்ட 2017 ஆம் 
ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க உள்நாட்  இைறவாிச் சட்டத்தின் ஆறாம் அட்டவைணயின் 10 ஆம் பந்தியின்  
(2) ஆம் உப பந்தியின் (இ) மற் ம் (உ) விடயங்களினால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகாரம் 
ேஹரத் தியன்ேசலாேக விஜய சந்திரதிலக பண்டார ஆகிய நான், இவ் அறிவித்தல் லம், ஆறாம் 
அட்டவைணயின் 10 ஆம் பந்தியின் (2) ஆம் உப பந்தியின் (இ) ஆம் விடயத்தின் ேதைவப்பாட் ற்கு 
அட்டவைண 1 இன் பண்டங்கள் மற் ம் ேசைவக க்கான உள் ர் ெப மதி ேசர்ப்ைப கணக்கி ம் 

ைறைமைய ம் 2 ஆம் அட்டவைணயி ள்ள ஆறாம் அட்டவைணயின் 10 ஆம் பந்தியின் 2 ஆம் உப 
பந்தியின் (உ) ஆம் விடயத்தின் ேதைவப்பாட் ற்கு பதி கள், ல ஆவணங்கள் மற் ம் அ ப்பைட 
ஆவணங்களின் பராமாிப்பின் ேதைவப்பா கைள ம் இத்தால் குறிப்பி கின்ேறன்.  

 

 ேஹரத் தியன்ேசலாேக விஜய சந்திரதிலக பண்டார,  
 உள்நாட்  இைறவாி ஆைணயாளர் நாயகம். 
  
உள்நாட்  இைறவாித் திைணக்களம்,  
ெகா ம் ,  

2021, திெசம்பர் 13. 
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I ෙකොටස:(I) ෙඡ්දය  - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අති විෙශෂ ගැසට් පතය - 2021.12.14 

பகுதி I: ெதாகுதி (I) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - அதி விேசஷமான   - 2021.12.14 

அட்டவைண 1 
 

 1. உள் ர் ெப மதி ேசர்ப்பான  பண்டங்கைள விற்பைன ெசய் ம் ஆட்களினால் பின்வ மா  கணிப்பீ  
ெசய்யப்ப தல் ேவண் ம். 

 
 (அ) ஆட்களினால் இலங்ைகயில் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் பண்டங்கைள விற்பைன ெசய் ம் அவ் ஆட்கள்,  
 
 (i)  இந்த உப பந்தியின் (ii), (iii) மற் ம் (iv) ஆம் விடயங்களின் நிபந்தைனக க்கு உட்பட் , 

அத்தைகய ஆட்கள், அந்த வாி மதிப்பீட்டாண் ன் உடன் அ த் வ ம் வாிமதிப்பீட்டாண் ன் 
உண்ைமத் ெதாைககைளப் பயன்ப த்தி, பின்வ ம் சமன்பாட் ன் அ ப்பைடயில் நடப்
மதிப்பீட்டாண் ற்கு உள் ர் ெப மதி ேசர்ப்ைப கணிப்பீ  ெசய்ய ேதைவப்ப த்தப்ப கின்றனர். 

 
க த்தில் ெகாள்ளப்பட்ட வாி மதிப்பாண் ற்கு இலங்ைகயில் உற்பத்தி ெசய்யப்  
பட்ட பண்டங்க க்கு இச் சட்டத்தின் ஆறாம் அட்டவைணயின் 10 ஆம் பந்தியின்      =    E X 100
(2) ஆம் உப பந்தியின் (இ) ஆம் விடயத்தின் ேதைவப்பாட் ற்கான உள் ர்                     A 
ெப மதி ேசர் தம் 
 
இங்ேக 
 

 ‘E ’   ஆன  A - (B+C+D) இற்கு சமமாகும் மற் ம், 

 ‘A ’   ஆன  ஏற் ைடய பண்டங்களின் விற்பைனயின் ெமாத்த ெப மதி ஆகும்; மற் ம் 

 ‘B ’   ஆன  அத்தைகய பண்டங்கைள உற்பத்தி ெசய்வதற்கு பயன்ப த்தப்பட்ட ேநர யாக 
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட லப்ெபா ட்களின் ெமாத்த ெசலவினம் ஆகும்; மற் ம் 

 ‘C ’   அத்தைகய பண்டங்கைள உற்பத்தி ெசய்ய பயன்ப த்தப்ப கின்ற ம், இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்ட லப்ெபா ட்கைள இறக்குமதி ெசய் ம் உள் ர் விநிேயாகத்தர்களிடம் 
இ ந்  ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட மான அத்தைகய லப்ெபா ட்களின் ெமாத்த 
ெசலவினம் ஆகும்; மற் ம் 

 ‘D ’   அத்தைகய பண்டங்கள் ெதாடர்பில் இலங்ைகக்கு ெவளிேய ஆெளா வ க்கு 
ெச த்தப்பட்ட அல்ல  ெச த்தப்பட ேவண் ய ஏேத ம் அரசுாிைமப் பணம், வட் , 

காைமத் வக் கட்டணம் அல்ல  தைலைம காாியாலய ெசலவினங்கள் அடங்கலாக 
ஏேத ம் ேசைவயின் ெமாத்த ெசலவினம் ஆகும். 

 
 (ii)  விடயம் (i) இல் குறிப்பிட் ள்ள சமன்பாட் ன் ேதைவப்பாட் ற்காக, ெபற்ெறால், டீசல், 

மண்ெணண்ெணய் மற் ம் திரவ ெபற்ேறா ய எாிவா  என்பைவ இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட 
ெபா ட்களாக க த்தில் ெகாள்ளப்படமாட்டா . 

 

 (iii)  ஏேத ம் ேசைவ அல்ல  லப்ெபா ள் அந்த நபாின் அைனத்  வியாபார நடவ க்ைகக க்கும்
ெபா வாக பயன்ப த்தப்பட் ப்பின், அத்தைகய ேசைவயின் ெசலவினம் அல்ல  லப் 
ெபா ளின் ெசலவினத்தின் ெமாத்தமான  ேமேல கணிப்பீட் ன் ேதைவப்பாட் ற்காக, 
ஏற் ைடய பண்டங்கள் அல்ல  ேசைவகளின் வ மான ரள்வின் அ ப்பைடயில் பிாித்தல் 
ேவண் ம். 

 

 (iv)  2002 ஆம் ஆண் ன் 14 ஆம் இலக்க ெப மதி ேசர் வாிச் சட்டத்தின் ஏற்பா களின் பிரகாரம்,  
ெவளியீட்  வாியாக அறவிடப்ப ம் அல்ல  உள்ளீட்  வாியாக கழிக்கப்ப ம் ெப மதி ேசர் வாி 
ேமேல கணிப்பீட் ல் க த்தில் ெகாள்ளப்ப தல் ஆகா . 

 

 (ஆ)  உப பந்தி (அ) இன் கீழ் கணிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட உள் ர் ெப மதி ேசர்ப்  65% இ ம் குைறவாக 
காணப்ப ன் அல்ல  ஏற் ைடய பண்டமான  உடன் ன்ைனய வாி மதிப்பீட்டாண் ன் ேபா , அந் 
நபாினால் உற்பத்தி ெசய்யப்படாதி ப்பின், அத்தைகய நபர், அத்தைகய பண்டங்கள் ெதாடர்பில் 
நடப்  வ டத்தின் ெதாைககைளப் பயன்ப த்தி, ேமேல உப பந்தி (அ) இல் வழங்கப்பட்ட அத்தைகய 
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பகுதி I: ெதாகுதி (I) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - அதி விேசஷமான   - 2021.12.14 

பண்டங்க க்கு உள் ர் ெப மதி ேசர்ப்பிைன கணிப்பதற்கு அ மதிக்கப்ப வார் என்ப டன் 
அத்தைகய ெப மதி ேசர்ப்  கணிப்பீடான , இச் சட்டத்தின் ஆறாம் அட்டவைணயின் 10 ஆம் 
பந்தியின் (2) ஆம் உப பந்தியின் (இ) ஆம் விடயத்தின் ேதைவப்பாட் ற்கு அவ்வாேற காணப்ப ம். 

 

  எவ்வாறாயி ம், ன்ைனய வாிமதிப்பீட்டாண் ற்கு விண்ணப்பிக்கப்பட்ட ம் ேமற்கூறப்பட்ட 
உபபந்தி (அ) இன் கீழ் கணிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட உள் ர் ெப மதி ேசர்ப் க்கு க த்தில் ெகாள்ளப்பட்ட 
ஏேத ம் பண்டங்க க்கும் இந்த உப பந்தி ஏற் ைடயதாகா . 

 
 (இ)  ேவ  எவேர ம் ஆட்களினால் இலங்ைகயில் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட ஏேத ம் பண்டங்கைள 

விற்பைன ெசய் ம் ஆட்கள். 
 

  அத்தைகய ஆட்கள் ஏற் ைடய பண்டங்க க்கு சந்ைதப்ப த்தல் மற் ம் ெதாடர்பாடல் 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்டால், இச் சட்டத்தின் ஆறாம் அட்டவைணயின் 10 ஆம் பந்தியின்  
(2) ஆம் உப பந்தியின் (இ) ஆம் விடயத்தின் ேதைவப்பாட் ற்கு, ேமேல (அ) அல்ல  (ஆ) உப 
பந்தியில் உள்ளவா  உள் ர் ெப மதி ேசர்ப்  தத் டன் உற்பத்தியாளாிடம் இ ந்  உ திப்பா  
ஒன்ைறப் ெபற் க்ெகாள் தல் ேவண் ம். அத்தைகய உ திப்பாடான , ஏற் ைடய பண்டங்கைள 
உற்பத்தி ெசய் ம் ஆளினா ம் அத்தைகய பண்டங்கைள விற்பைள ெசய் ம் ஆளினா ம் வாி 
உத்திேயாகத்த க்கு வழங்கப்ப ம் கூற்றாக ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ம். 

 

  இந்த உப பந்தியின் கீழ் இந்ெநா  ஆ க்கு ஏேத ம் உ திப்பாட்ைட வழங்கிய எவேர ம் ஆள்,  
இவ் உற்பத்தியின் உள் ர் ெப மதி ேசர்ப்  கணிப்பீட் ற்கான பதி கைள பராமாித்தல் ேவண் ம். 

 
 2.  உள் ர் ெப மதி ேசர்ப்பான , ேசைவகைள வழங்கும் ஆட்களினால் (பண்டங்க டன் கலந்த மற் ம் 

ெதாகுக்கப்பட்ட ேசைவகள் அடங்கலாக) பின்வ மா  கணிக்கப்ப தல் ேவண் ம். 
 
 (அ)  பண்டங்க டன் கலந்த ேசைவகள் மற் ம் ெதாகுக்கப்பட்ட ேசைவகள் அடங்கலாக ேசைவ வழங்கும் 

ஆட்கள். 
 

 (i)  இந்த உப பந்தியின் (ii), (iii) (iv) மற் ம் (v) ஆம் விடயங்களின் நிபந்தைனக க்கு உட்பட் , 
அத்தைகய ஆட்கள், உடன் ன்னரான வாிமதிப்பீட்டாண் ன் உண்ைம ெதாைககைள 
பயன்ப த்தி பின்வ ம் சமன்பாட் ன் அ ப்பைடயில், நடப்  வாி மதிப்பீட்டாண் ற்கு உள் ர் 
ெப மதி ேசர்ப்ைப கணிக்க ேதைவப்ப த்தப்ப கின்றனர். 

 
  க த்தில் ெகாள்ளப்பட்ட வாி மதிப்பீட்டாண் ற்கு வழங்கப்பட்ட ேசைவக்கு இச்  
  சட்டத்தின் ஆறாம் அட்டவைணயின் 10 ஆம் பந்தியின் (2) ஆம் உப பந்தியின்        =    E X 100 
  (இ) ஆம் விடயத்தின் ேதைவப்பாட் ற்கு உள் ர் ெப மதி ேசர் தம்                          A 
 
  இங்கு: 
 

 ‘E ’   ஆன  A - (B+C+D) இற்கு சமனாகும் மற் ம், 

 ‘A ’   ஆன  ஏற் ைடய ேசைவயின் ெமாத்த ேசைவ வ மானமாகும் மற் ம், 

 ‘B ’   ஆன  அத்தைகய பண்டங்கைள உற்பத்தி ெசய்வதற்கு பயன்ப த்தப்பட்ட ேநர யாக 
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட லப்ெபா ட்களின் ெமாத்த ெசலவினம் ஆகும்; மற் ம் 

 ‘C ’   அத்தைகய ேசைவக்கு பயன்ப த்தப்ப கின்ற ம், இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட லப்
ெபா ட்கைள இறக்குமதி ெசய் ம் உள் ர் விநிேயாகத்தர்களிடம் இ ந்  ெகாள்வன  
ெசய்யப்பட்ட மான அத்தைகய லப்ெபா ட்கள் எைவேய ம் இ ப்பின் அவற்றின்
ெமாத்த ெசலவினம் ஆகும்; மற் ம் 

 ‘D ’  அத்தைகய ேசைவ வ மானம் ெதாடர்பில் இலங்ைகக்கு ெவளிேய ஆெளா வ க்கு 
ெச த்தப்பட்ட அல்ல  ெச த்தப்பட ேவண் ய ஏேத ம் அரசுாிைமப் பணம், வட் , 

காைமத் வக் கட்டணம் அல்ல  தைலைம காாியாலய ெசலவினங்கள் அடங்கலாக 
ஏேத ம் ேசைவயின் ெமாத்த ெசலவினம் ஆகும். 
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பகுதி I: ெதாகுதி (I) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - அதி விேசஷமான   - 2021.12.14 

 (ii)  விடயம் (i) இல் குறிப்பிட் ள்ள சமன்பாட் ன் ேதைவப்பாட் ற்காக, ெபற்ேறால், டீசல், 
மண்ெணண்ெணய் மற் ம் திரவ ெபற்ேறா ய எாிவா  என்பைவ இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட
ெபா ட்களாக க த்தில் ெகாள்ளப்படமாட்டா . 

 
 (iii)  ஏேத ம் ேசைவ அல்ல  லப்ெபா ள் அந்த நபாின் அைனத்  வியாபார நடவ க்ைகக க்கும்

ெபா வாக பயன்ப த்தப்பட் ப்பின், அத்தைகய ேசைவயின் ெசலவினம் அல்ல  லப் 
ெபா ளின் ெசலவினத்தின் ெமாத்தமான  ேமேல கணிப்பீட் ன் ேதைவப்பாட் ற்காக, 
ஏற் ைடய பண்டங்கள் அல்ல  ேசைவகளின் வ மானப் ரள்வின் அ ப்பைடயில் பிாித்தல் 
ேவண் ம். 

 
 (iv)  2002 ஆம் ஆண் ன் 14 ஆம் இலக்க ெப மதி ேசர் வாிச் சட்டத்தின் ஏற்பா களின் பிரகாரம், 

ெவளியீட்  வாியாக அறவிடப்ப ம். அல்ல  உள்ளீட்  வாியாக கழிக்கப்ப ம் ெப மதி ேசர் 
வாி ேமேல கணிப்பீட் ல் க த்தில் ெகாள்ளப்ப தல் ஆகா . 

 
 (v)  ேவ பட்ட ேசைவகைள ஒ  நபர் வழங்கும் ேபா  ஒவ்ெவா  ேசைவக்கும் ெவவ்ேவறாக 

அந்நபாினால் உறப்பட்ட சந்ைதப்ப த்தல் மற் ம் ெதாடர்பாடல் ெசலவினங்கைள அைடயாளம் 
காணக்கூ யதாக இ ப்பின், அத்தைகய நபரானவர், ஏற் ைடய ஒவ்ெவா  ேசைவக்கும் 
தனித்தனியாக கணிப்பீட்ைட ேமற்ெகாள் தல் ேவண் ம். 

 
 (ஆ)  உப பந்தி (அ) இன் கீழ் கணிக்கப்பட்ட உள் ர் ெப மதி ேசர்ப்  65% இைன விட குைறவாகேவா 

அல்ல  வாிமதிப்பாண் ற்கு உடன் ன்ைனய வாிமதிப்பீட்டாண் ன் ேபா  அந்த நபாினால் 
ஏற் ைடய ேசைவ வழங்கப்பட் க்காவி ன், அத்தைகய நபர் அத்தைகய ேசைவ ெதாடர்பிலான 
நடப்  வ டத்தின் ெதாைககைளப் பயன்ப த்தி, ேமேல உப பந்தி (அ) இல் ஏற்பா  ெசய் ள்ளவா  
அத்தைகய ேசைவ ெதாடர்பிலான ெதாைககைள கணிப்பதற்கு அ மதிக்கப்பட் ள்ளார் என்ப டன், 
அத்தைகய ெப மதி ேசர்ப்  கணிப்பீடான , இச் சட்டத்தின் ஆறாம் அட்டவைணயின் 10 ஆம் 
பந்தியின் (2) ஆம் உப பந்தியின் (இ) ஆம் விடயத்தின் ேதைவப்பாட் ற்காக ம் ேமேலாங்கி 
காணப்ப ம். 

 

  எவ்வாறாயி ம், இந்த உப பந்தியான  எந்தெவா  ன்ைனய வாிமதிப்பீட்டாண் ற்கும் உப பந்தி 
(அ) இன் கீழ் உள் ர் ெப மதி ேசர்ப்ைப கணிப்பீ  ெசய்ய க தப்பட்ட ேசைவ ெதாடர்பில் 
பிரேயாகப்படமாட்டா . 

 
அட்டவைண 2 

 
இச் சட்டத்தின் ஆறாம் அட்டவைணயின் 10 ஆம் பந்தியின் (1) ஆம் உப பந்தியில் வழங்கப்பட்டவா  ேமலதிக 
கழிப்பன கைள கழிக்க உத்ேதசித் ள்ள நபாினால் பின்வ ம் ஆவணங்க ம் பதி க ம் பராமாிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 
 
 1. இச் சட்டத்தின் 15 அ பிாிவின் கீழ் கழிக்கப்பட்ட சந்ைதப்ப த்தல் மற் ம் ெதாடர்பாடல் ெசலவினங்களின் 

பட் யல் கீழ்வ ம் வ வைமப்பில் 
 
 ெசலவினத்தின்  ெசலவினம்  ெசலவினம்  விைல  ெச த் நர்  ெபறப்பட்ட  ெச த்திய     
 திகதி  உறப்பட்ட  உறப்பட்ட  பட் யல்/     சந்ைதப்ப த்தல்  ெதாைக 
  பண்டங்கள்  பண்டம்  சிட்ைடயின்   மற் ம்  
  அல்ல  அல்ல   இலக்கம்   ெதாடர்பாடல்  
  ேசைவயின்  ேசைவயின்    என்பவற்றின் 
  வர்த்தகப் இயல்     இயல்   
  ெபயர்  
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I ෙකොටස: (I) ෙඡ්දය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අති විෙශෂ ගැසට් පතය - 2021.12.14 

பகுதி I: ெதாகுதி (I) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - அதி விேசஷமான   - 2021.12.14 

இலங்ைக அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களத்தில் அச்சிடப்பட்ட . 

 2.  கீழ்வ ம் வ வைமப்பில், இச் சட்டத்தின் ஆறாம் அட்டவைணயின் 10 ஆம் பந்தியின் (1) ஆம் உப பந்தியின் 
கீழ் ேமலதிக கழிப்பன க க்கு க த்தில் ெகாள்ளப்படாத சந்ைதப்ப த்தல் மற் ம் ெதாடர்பாடல் 
ெசலவினங்களின் (ஆறாம் அட்டவைணயின் 10 ஆம் பந்தியின் (2) ஆம் உப பந்தியின் (அ) மற் ம் (ஆ) 
விடயங்கள்) பட் யல். 

 
 ெசலவினத்தின்  ெசலவினம்  ெசலவினம்  விைல  ெச த் நர்  ெபறப்பட்ட  ெச த்திய     
 திகதி  உறப்பட்ட  உறப்பட்ட  பட் யல்/     சந்ைதப்ப த்தல்  ெதாைக 
  பண்டங்கள்  பண்டம்  சிட்ைடயின்   மற் ம்  
  அல்ல  அல்ல   இலக்கம்   ெதாடர்பாடல்  
  ேசைவயின்  ேசைவயின்    என்பவற்றின் 
  வர்த்தகப் இயல்     இயல்   
  ெபயர்  
 
 
 
 
 

 3.  இவ் வாி மதிப்பீட்டாண் ற்கான இைணயாளர்களின் நிரல். 
 
 4.  ஒவ்ெவா  பண்டம் அல்ல  ேசைவக்கு அட்டவைண 1 இற்கு அைமவாக உள் ர் ெப மதி ேசர்ப்ைப 

கணித்தைமக்கான பணித்தாள்கள். 
 
 5.  ஒவ்ெவா  ெசலவின ம், விநிேயாகத்தாின் ெபயர், விநிேயாகத்தாின் கவாி, விநிேயாகத்தாின் 

வாிெச த் நர் அைடயாள இலக்கம், வழங்கப்பட்ட ேசைவ ேநாக்கின் விபரம், கட்டணம் மற் ம் ஏைனய 
விதி ைறகள் மற் ம் நிபந்தைனகைள குறிப்பிட்  உடன்ப க்ைக / ஒப்பந்தத்தினால் ஆதாரமளிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

 

 6.  அைனத்  ெசலவினங்க ம் வழங்கப்பட்ட ேசைவகைள ெதளிவாக விவாித்  ஏற் ைடய விைலப்பட் யல்/
வாிப் பட் யலால் ஆதாரப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ம் என்ப டன் ேமேல 5 இல் குறிப்பிட்டவா  
உடன்ப க்ைக/ஒப்பந்தத் டன் இைணக்கப்ப த ம் ேவண் ம். 
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