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දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව  
තනි පුේගලයින්ත දවත දෙදෙන නිදේදනයයි  

 
   

 

මුදල් අමාත්ාාංශය විසින් ලබා දුන් උපදදස් පරිදි සහ දේශීය ආදායම් දදපාර්ත්දම්න්ුව විසින් පළ කරන ලද 

නිදේදනය අනුව 2020 ජනවාරි මස 01 වන දින සිට බලපැවැත්දවන පරිදි 2017 අාංක 24 දරන දේශීය ආදායම් 

පනත්ට සාංදශෝධන දයෝජනා වී ඇත්. 

ඒ අනුව, 2020 ජනවාරි මස 01 වන දින සිට බලපැවැත්දවන පරිදි උපයන විට දෙවීදම් බේද ඇුළුව රඳවා 

ෙැනීදම් බදු අඩු කිරීදම් අවශත්ාවය ඉවත් කරන ලදි. දකදස් දවත්ත්, දස්වා නියුක්තිකයන්දේ සහ අදනකුත් 

බදු දෙවන්නන්දේ දස්වා නියුක්ති ආදායම සහ ආදයෝජන ආදායම මත් බදු බැඳියාව එදලසම පවතී. 

ඒ අනුව, දපාළී ආදායම සහ ලාභාාංශ ආදායම ත්ක්තදස්රු කළ හැකි ආදායදම් දකාටසක්ත දලස සලකා, 

2019/2020 ත්ක්තදස්රු වර්ෂය සඳහා ඇස්ත්දම්න්ුෙත් දෙවිය යුු ආදායම් බදු ප්රකාශය දහෝ දැනටමත් 

ඇස්ත්දම්න්ුෙත් දෙවිය යුු ආදායම් බදු ප්රකාශයක්ත භාර දී ඇත්නම් සාංදශෝධිත් ඇස්ත්දම්න්ුෙත් දෙවිය යුු 

ආදායම් බදු ප්රකාශයක්ත භාර දී, 2020 මැයි මස 15 දින දහෝ එදිනට දපර 4 වන කාර්ුව සඳහා ආදායම් බේදේ 

වාරිකය දෙවීම වාසික පුේෙලදයකුදේ වෙකීම දේ (ආදායම, රඳවා ෙැනීදම් බේදට දහෝ උපයන විට දෙවීදම් 

බේදට යටත් දනාවූ පුේෙලයින්).  

ඉහත් සඳහන් වාසික පුේෙලයින්දේ බේදට යටත් ආදායම පහත් පරිදි ෙණනය කළ යුුය.  

1. තකදසේරු ෙළ හැකි ආදායම දෙදා දවන්ත කිරීම  

ත්නි පුේෙලදයක්ත විසින් ඔහුදේ දස්වා නියුක්ති ආදායම, වාපාර ආදායම සහ ආදයෝජන ආදායම 

2019.04.01 සිට 2019.12.31 දක්තවා කාල සීමාවට (මින් පසු  “පළමු කාල සීමාව” දලස හඳුන්වන) සහ 

2020.01.01 සිට 2020.03.31 දක්තවා කාල සීමාවට (මින් පසු “දදවන කාල සීමාව” දලස හඳුන්වන) අදාළව 

දබදා දවන් කර ෙත් යුුය.   

බේදට යටත් ආදායම ෙණනදේදී, පහත් දැක්තදවන සහන සහ සුදුසුකම් ලබන දෙවීම් අඩු කිරීමට හිමිකම් 

ඇත්.  

 

තනි පුේගලයින්ත විසින්ත 2019/2020 තකදසේරු වර්ෂය සඳහා  

4 වන වාරිෙය දගවීම සඳහා උපදදසේ 
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2. සහන  

දේශීය ආදායම් පනදත් 5 වන උපදල්ඛනදේ 2 වන දේදදේ දක්තවා ඇි පහත් සඳහන් සහන අඩු කිරීමට 

ත්නි පුේෙලදයකු හිමිකම් ලබයි. 

අ) දේශීය ආදායම් පනදත් 5 වන උපදල්ඛනදේ 2 වන දේදදේ (අ) උපදේදය යටදත් ත්ක්තදසර්ු වර්ෂයක්ත 

සඳහා මුළු ත්ක්තදස්රු කළ හැකි ආදායම (ආදයෝජන වත්කම් උපලබ්ධධිවීදමන් ලැදබන යම් ලැබීමක්ත 

හැර) දක්තවා ලබා දී ඇි සහනය (පුේෙලික සහනය), 2019/2020 ත්ක්තදස්රු වර්ෂය සඳහා රු. 

1,125,000 [(500,000 x 9/12) + (3,000,000 x 3/12)] දේ.  

 

ආ) දේශීය ආදායම් පනදත් 5 වන උපදල්ඛනදේ 2 වන දේදදේ (ආ) උපදේදය යටදත් ලබා දී ඇි 

සහනය (දස්වා නියුක්ති සහනය) 2019 දදසැම්බර් 31 දින දක්තවා රු. 525,000, 2019/2020 ත්ක්තදස්රු 

වර්ෂය සඳහා ත්නි පුේෙලයාදේ දස්වා නියුක්තික මුළු ආදායම දක්තවා  

 

ඇ) දේශීය ආදායම් පනදත් 5 වන උපදල්ඛනදේ 2 වන දේදදේ (ඇ) උපදේදය යටදත් ලබා දී ඇි 

සහනය (කුලී සහනය) – 2019/2020 ත්ක්තදස්රු වර්ෂය සඳහා මුළු කුලී ආදායදමන් 25% ක ප්රමාණයක්ත  

 

ඈ) ත්නි පුේෙලයා දජෂ්ඨ පුරවැසිදයකු නම්, දේශීය ආදායම් පනදත් 5 වන උපදල්ඛනදේ 2 වන 

දේදදේ (ඈ) උපදේදය යටදත් ලබා දී ඇි සහනය (දජෂ්ඨ පුරවැසි දපාලී සහනය) - ත්නි 

පුේෙලදයකුට මූල ආයත්නයකින් වුත්පන්න වන මුළු දපාලී ආදායම දක්තවා එක්ත එක්ත ත්ක්තදස්රු 

වර්ෂයක්ත සඳහා රු. 1,500,000, වන අත්ර එය 2019 දදසැම්බර් මස 31 දින දක්තවා වන කාල සීමාව 

සඳහා වුත්පන්නවූ බව සැලදක්ත.  

 

ඉ) වාසික පුේෙලදයකු දහෝ හවුල් වාපාරයක හවුල්කරුවකු විදේශ වවහාර මුදලින් ආදායම් 

උපයන්දන් නම් සහ දේශීය ආදායම් පනදත් 5 වන උපදල්ඛනදේ 2 වන දේදදේ (ඉ) උපදේදය 

යටදත් ලබා දී ඇි සහනයට (විදේශ දස්වා සහනය) හිමිකම් ලබන්දන් නම්, 2019 දදසැම්බර් මස 31 

දින දක්තවා වන කාල සීමාව සඳහා එම මුළු ආදායමට සමාන උපරිමයට යටත්ව එක්ත එක්ත ත්ක්තදස්රු 

වර්ෂයක්ත සඳහා රු. 15,000,000  

 

ඊ) දේශීය ආදායම් පනදත් 5 වන උපදල්ඛනදේ 2 වන දේදදේ (ඊ) උපදේදය යටදත් ලබා දීමට දයෝජිත් 

සහනය (වියදම් සහනය) [2020.04.06 දිනැි PN/IT/2020-03 (Revised) නිදේදනදයහි සඳහන් කර 

ඇි පරිදි] -  දදවන කාල සීමාව සඳහා පහත් සඳහන් වියදම් වල එකුව රු. 300,000 දක්තවා  

 

• වවද රක්තෂණ දායක මුදල ඇුළුව දසෞඛ වියදම්  

• යම් පුේෙලයකු දහෝ ඔහුදේ දරුවන් දවනුදවන් දේශීයව දරන ලද අධාපන වියදම්  

• නිවාස ණය මත් දෙවන ලද දපාලී  

• අනුමත් විශ්රාම ක්රමයට දෙවන ලද දායක මුදල්  

• සාධනපත් දහෝ සුරැකුම්පත් මිලදී ෙැනීදම්දී දරන ලද වියදම්  

සටහන: බේදට යටත් ආදායම ෙණනය කිරීදම්දී ඉහත් දැක්තවූ සම්ූර්ණ සහන අඩු කළ හැකි වන්දන්, දේශීය 

ආදායම් පනදත් විධිවිධානයන්ට අනුව ත්ක්තදස්රු වර්ෂය සඳහා ශ්රී ලාංකාදේ වාසිකදයකු වන ත්නි 

පුේෙලදයකුටය. දකදස ් දවත්ත්, නිර්වාසික නමුත් ශ්රී ලාංකාදේ පුරවැසිදයකු වන ත්නි 

පුේෙලදයකුට ඔහුදේ බේදට යටත් ආදායම ෙණනය කිරීදම්දී ඉහත් අ) දේදදේ දක්තවා ඇි 

පුේෙලික සහනය අඩු කළ හැකිය.   
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3. සුදුසුෙම් ලෙන දගවීම්  

- අනුමත් පුනායත්නයක්ත දවත් මුදලින් කරන ලද පරිත්ාෙ - ත්ක්තදස්රු කළ හැකි මුළු ආදායදමන් 

හත්දරන් එකකට යටත්ව (බේදට යටත් ආදායදමන් ුදනන් එකක්ත) දහෝ රු. 75,000 දහෝ පරිත්ාෙ 

කරන ලද ප්රමාණය යන අෙයන්දෙන් අඩු අෙය සහ 

- රජයට දහෝ දේශීය ආදායම් පනදත් 5 වන උපදල්ඛනදේ දක්තවා ඇි යම් විදශ්ෂිත් ආයත්නයකට 

මුදලින් දහෝ දවනත් ආකාරයකින් කරන ලද පරිත්ාෙ  

- 2006 අාංක 10 දරණ දේශීය ආදායම් පනත් අනුව පසුගිය ත්ක්තදසර්ු වර්ෂයක සිට ඉදිරියට දෙන ආ, අඩු 

දනාකරන ලද සුදුසුකම් ලබන දෙවීම් වල යම් දශ්ෂයක්ත  

ත්නි පුේෙලදයකු සඳහා අදාළ වන සුදුසුකම් ලබන දෙවීම් දේ.  

 

4. දගවිය යුු ෙේද ගණනය කිරීම  

    අ. ත්ක්තදස්රු කළ හැකි ආදායම දබදා දවන් කිරීම  

අ) දස්වා නියුක්ති ආදායම පළමු කාල සීමාව සහ දදවන කාල සීමාව සඳහා සත් පදනම මත් සැලකිය 

යුුය ( T 10 ආකෘිදේ දක්තවා ඇි පරිදි දළ පාරිශ්රමිකය).  

ආ) දපාලී ආදායම පහත් පරිදි විය යුුය.  

(i) අදාළ කාල සීමා සඳහා සත් පදනම මත් දහෝ  

(ii) පළමු කාල සීමාව සඳහා මුළු දපාලී ආදායදමන් 3/4 ක්ත සහ දදවන කාල සීමාව සඳහා 

මුළු දපාලී ආදායදමන් 1/4 ක්ත දලස සමානුපාිකව දබදීදමන් දහෝ  

(iii) දජෂ්ඨ පුරවැසිදයකු සම්බන්ධදයන් වන විට, පළමු කාල සීමාව සඳහා ලැබුණු දපාලී 

ආදායම දහෝ ඉහත් (ii) අනුව දබදන ලද දපාලී ආදායම රු. 1,500,000 ට වඩා අඩු දේ 

නම්, පළමු කාල සීමාව සඳහා දවන් කළ යුු දපාලී ආදායම (මින් පසු “X” දලස 

දක්තවන) පහත් සමීකරණය අනුව ෙණනය කළ අෙය දේ.   

X = 1,500,000 – පළමු කාල සීමාව සඳහා ලැබුණු සත් දපාලී ආදායම  

         ඇ) ලාභාාංශ, කුලී සහ අදනකුත් ආදයෝජන ආදායම් සත් පදනම මත් සැලකිය යුුය. 

ඈ) වාපාර ආදායම, පළමු කාල සීමාව සඳහා මුළු වාපාර ආදායදමන් 3/4 ක්ත සහ දදවන කාල සීමාව 

සඳහා මුළු වාපාර ආදායදමන් 1/4 ක්ත දලස සමානුපාිකව දබදිය යුුය.   

 ආ. බේදට යටත් ආදායම ෙණනය කිරීදම්දී;  

- දස්වා නියුක්ති සහනය, පළමු කාල සීමාවට අදාළ දස්වා නියුක්ති ආදායදමන් පළමුව අඩු කළ යුු 

අත්ර යම් අඩු දනාකළ දශ්ෂයක්ත ඇත්නම් එම දකාටස දදවන කාල සීමාවට අදාළ දස්වා නියුක්ති 

ආදායදමන් අඩු කළ හැකිය.  

- දජෂ්ඨ පුරවැසිදයකුට වුත්පන්න වන දපාලී ආදායම මත් දපාලී සහනය වන රු. 1,500,000 පළමු 

කාල සීමාදේදී අඩු කළ හැකිය.  

- විදේශ දස්වා ආදායම මත් විදේශ දස්වා සහනය වන රු. 15,000,000 ප ළමු කාල සීමාදේදී අඩු කළ 

හැකිය.  
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- මුළු කුලී ආදායදමන් 25% ක්ත වන කුලී සහනය එක්ත එක්ත කාල සීමාව සඳහා අදාළ වන කුලී ආදායදමන් 

අඩු කළ හැකිය.  

- වියදම් සහනය අඩු කළ හැකි වන්දන් දදවන කාල සීමාවට අදාළ ත්ක්තදස්රු කළ හැකි ආදායදමන් 

පමණි.   

- 2019/2020 ත්ක්තදස්රු වර්ෂය සඳහා අඩු කළ හැකි පුේෙලික සහනය රු. 1,125,000 දේ. දකදස් 

දවත්ත්, පළමු කාල සීමාව සහ දදවන කාල සීමාව සඳහා පිළිදවලින් අදාළ වන රු. 375,000 ක සහ 

රු. 750,000 ක ප්රමාණ, එම කාල සීමා සඳහා ත්ක්තදස්රු කළ හැකි ආදායදම් ආදළ දකාටසින් අඩු කළ 

යුුය. යම් අඩු දනාකළ දකාටසක්ත දේ නම් එම දකාටස අදනක්ත කාල සීමාදේ ඉිරි ත්ක්තදස්රු කළ 

හැකි ආදායදමන් අඩු කළ හැකිය.   

දකදස් දවත්ත්,   

o දදවන කාල සීමාවට ආදළ අඩු දනාකළ පුේෙලික සහනය, දැනටමත් උපයන විට දෙවීදම් බේද 

අඩු කරන ලද දස්වා නියුක්ති ආදායදමන් අඩු දනාකළ යුුය. 

o පළමු කාල සීමාදේ ආදායම අවසාන රඳවා ෙැනීදම් දෙවීමක්ත දහෝ දදවන කාල සීමාදේ ආදායම 

නිදහස් ආදායමක්ත වීම නිසා අදාළ සහනය අඩු කළ දනාහැකි වූදේ නම්, එම අඩු දනාකළ සහනය 

දනාසලකා හැරිය යුුය.   

     ඇ. බේදට යටත් ආදායම ෙණනය කිරීදම්දී, සුදුසුකම් ලබන දෙවීම් ඕනැම කාල සීමාවකදී අඩු කළ හැකිය. 

කාල සීමා දදක සඳහා ආදළ වන සහන අඩු කිරීදමන් පසු ලැදබන ත්ක්තදස්රු කළ හැකි ආදායම් එකු 

කිරීදමන් මුළු ත්ක්තදස්රු කළ හැකි ආදායමට එළඹිය හැකිය.  

     ඈ. පළමු කාල සීමාව සහ දදවන කාල සීමාව සඳහා දවන දවනම ආදායම් බදු අනුප්රමාණ අදාළ කර ෙන්න.  

     ඉ. දෙවිය යුු ආදායම් බේද කාල සීමා දදක සඳහා අදාළ වන බදු අනුප්රමාණ (6 දේදය) දයාදා ෙනිමින් 

ෙණනය කළ යුුය.  

 

5. සම්ූර්ණ සහන අඩු කිරීදමන්ත ඇති වන ආපසු දගවීම් සහ දගවිය යුු ප්රමාණ  

පළමු කාල සීමාව සඳහා පවින බදු නීිය අනුව නිවැරදිව බේද ෙණනය කළද,  ත්ක්තදස්රු වර්ෂය සඳහා 

සම්ූර්ණ සහනය වන රු. 1,650,000 (525,000 + 1,125,000) අඩු කිරීම නිසා පළමු කාල සීමාව ුළදී ඇි 

වන ආපසු දෙවීම් ප්රමාණයක්ත දහෝ දෙවිය යුු ප්රමාණයක්ත දනාසලකා හැරිය යුුය.  

6. වාසිෙ සහ නිර්වාසිෙ පුේගලයින්ත සඳහා අදාළ වන ෙදු අනුප්රමාණ  

අ. සාමානය අනුප්රමාණ 

 පළමු ොල සීමාව 

 ෙේදට යටත් ආදායම ෙදු අනුප්රමාණ 

පළමු 450,000 මත් 4% 

ඊළඟ 450,000 මත් 8% 

ඊළඟ 450,000 මත් 12% 

ඊළඟ 450,000 මත් 16% 

ඊළඟ 450,000 මත් 20% 

ඉිරිය මත් 24% 
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 දදවන ොල සීමාව  

ෙේදට යටත් ආදායම ෙදු අනුප්රමාණ 

පළමු 750,000 මත් 6% 

ඊළඟ 750,000 මත් 12% 

ඉිරිය මත් 18% 

ආ. විද ේෂ අනුප්රමාණ 

 2019/2020 තකදසේරු වර්ෂය සඳහා   

ඔට්ටු ඇල්ලීදම් සහ සූදු වාපාරයකින්, මත්පැන් දහෝ දුම්දකාළ නිෂප්ාදන, නිෂ්පාදනය කර 

විකිණීදම් දහෝ ආනයනය කර විකිණීදම් වාපාරයකින් ලැදබන ආදායම මත් බේද - 40%  

 

7. ආදායම් ෙේද සඳහා ලියාපදිංචි වීම  

ආදායම් බදු සඳහා ලියාපදිාංචි වී දනාමැි සහ බදු දෙවන්නා හැඳුනා ෙැනීදම් අාංකයක්ත ලබා දෙන දනාමැි 

පුේෙලදයකු, ආදායම් බදු දෙවීම සඳහා දේශීය ආදායම් දදපාර්ත්දම්න්ුදේ ලියාපදිාංචි වීම අවශ දේ. 

දේශීය ආදායම් දදපාර්ත්දම්න්ු දවබ්ධ අඩවිදේ ඊ-දස්වාව හරහා ඔබට බදු දෙවන්නා හැඳුනා ෙැනීදම් 

අාංකයක්ත ලබා ෙත් හැකිය. (https://eservices.ird.gov.lk/Registration/TINRegistration/ShowRequest 

Header) 

 

සටහන: උදාහෙණ සඳහා ඇමුණම ෙලන්තන 

 

යම් පැහැදිලි කර ෙැනීමක්ත සඳහා දල්කම් අාංශදේ පහත් නම් සඳහන් නිලධාරින් අමත්න්න 

 

එන්. සී. විදේවර්ධන මහත්ා - නිදයෝජ දකාමසාරිස්        0112135438/ 0718113870 

ප්රියාංකා දිසාබණ්ඩාර මහත්මිය- දජෂ්ඨ නිදයෝජ දකාමසාරිස ්      0112135431/ 0714412944 

ඒ. එම්. නෆීල් මහත්ා - දකාමසාරිස්                                               0112135412/ 0715350444   

 

දේශීය ආදායම් දොමසාරිසේ ජනොල් 
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උදාහෙණ 

 
1. දසේවා නියුකති ආදායම පමණක ලෙන වාසිෙ තනි පුේගලදයකු සම්ෙන්තධදයන්ත වන විට 

උදාහෙණය 1   

 A මහත්ා Q සමාෙදම් ප්රධාන මූල නිලධාරී දේ. ඔහුදේ දස්වා නියුක්ති ආදායම, පළමු කාල සීමාව සඳහා රු. 

2,385,000 සහ දදවන කාල සීමාව සඳහා රු. 1,115,000 දේ. 2019.12.31 දින දක්තවා අඩු කරන ලද උපයන විට 

දෙවීදම් බේද රු. 129,600 කි. අධාපනය සඳහා දේශීයව කරන ලද වියදම් පළමු කාල සීමාව සඳහා රු. 495,000 

සහ දදවන කාල සීමාව සඳහා රු. 200,000 කි.  

ආදායම් බදු බැඳියාව ෙණනය කිරීම  

 

 පළමු ොල සීමාව (රු.) දදවන ොල සීමාව (රු.) 
 

දස්වා නියුක්ති ආදායම   2,385,000  1,115,000 

ත්ක්තදස්රු කළ හැකි ආදායම                 2,385,000  1,115,000 

     

අඩු කිරීම්     

- දස්වා නියුක්ති සහනය    525,000    

- වියදම් සහනය      200,000  

- පුේෙලික සහනය     375,000 (900,000) 750,000 (950,000) 

බේදට යටත් ආදායම         1,485,000   165,000 

     

දෙවිය යුු බේද 450,000@4%    18,000 165,000 @ 6% 9,900 

 450,000@8%    36,000   

 450,000@12% 54,000   

 135,000@16% 21,600   

  129,600   

     

 

2019/2020 ත්ක්තදස්රු වර්ෂය සඳහා දෙවිය යුු බේද   =  129,600 + 9,900 

4 වන වාරිකය දලස දෙවිය යුු බේද                  = A – C   = 139,500 – 129,600 

                                          B               1 

                                =  රු. 9,900 

 

A  = ඇස්ත්දම්න්ුෙත් දෙවිය යුු බේද 

B = දෙවීමට ඉිරිව ඇි වාරික ෙණන 

C = වාරිකය දෙවීමට නියමිත් දිනයට දපර දෙවා ඇි බේද සහ අඩු කර ඇි රඳවා ෙැනීදම් බේද  
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සටහන: 
 

1. උපයන විට දෙවීදම් බේද අඩු කිරීදම්දී දස්වා නියුක්ති සහනය වන රු. 525,000 සහ පුේෙලික සහනය 

රු. 375,000 අඩු කර ඇත්. එමනිසා 2019/2020 ත්ක්තදස්රු වර්ෂය සඳහා බේදට යටත් ආදායම ෙණනය 

කිරීදම්දී, එම සහන පළමු කාල සීමාවට අදාළ දස්වා නියුක්ති ආදායදමන් අඩු කළ යුුය. යම් අඩු 

දනාකරන ලද සහනයක්ත ඇත්නම්, එම දකාටස දදවන කාල සීමාවට අදාළ දස්වා නියුක්ති ආදායදමන් 

අඩු කළ ඇකිය.  

2. වාසික ත්නි පුේෙලදයකු විසින් කරන ලද පහත් වියදම් වල එකුව, වියදම් සහනය වන අත්ර දදවන 

කාල සීමාව සඳහා රු. 300,000 ක්ත (1,200,000 /4) දක්තවා වන ප්රමාණයක්ත අඩු කළ හැකිය.  
 

 වවද රක්තෂණ දායක මුදල ඇුළුව දසෞඛ වියදම්  

 යම් පුේෙලයකු දහෝ ඔහුදේ දරුවන් දවනුදවන් දේශීයව දරන ලද අධාපන වියදම්  

 නිවාස ණය මත් දෙවන ලද දපාලී  

 අනුමත් විශ්රාම ක්රමයට දෙවන ලද දායක මුදල්  

 සාධනපත් දහෝ සුරැකුම්පත් මිලදී ෙැනීදම්දී දරන ලද වියදම්  

 

උදාහෙණය 2 

B මහත්ා S සමාෙදම් සහකාර කළමනාකරු දේ. ඔහුදේ දස්වා නියුක්ති ආදායම, පළමු කාල සීමාව සඳහා රු. 

1,260,000 සහ දදවන කාල සීමාව සඳහා රු. 450,000 දේ. 2019.12.31 දින දක්තවා අඩු කරන ලද උපයන විට 

දෙවීදම් බේද රු. 14,400 කි. දදවන කාල සීමාව ු ළදී අධාපනය සඳහා දේශීයව කරන ලද වියදම් රු. 100,000 

කි.  

ආදායම් බදු බැඳියාව ෙණනය කිරීම   

 

 පළමු ොල සීමාව (රු.) දදවන ොල සීමාව (රු.) 

දස්වා නියුක්ති ආදායම   1,260,000  450,000 

ත්ක්තදස්රු කළ හැකි ආදායම                 1,260,000  450,000 

     

අඩු කිරීම්     

- දස්වා නියුක්ති සහනය    525,000    

- වියදම් සහනය    100,000  

- පුේෙලික සහනය             375,000 (900,000) 750,000 (850,000) 

බේදට යටත් ආදායම     360,000  Nil 

     

දෙවිය යුු බේද  360,000 @ 4%    14,400  Nil 

 

2019/2020 ත්ක්තදස්රු වර්ෂය සඳහා දෙවිය යුු බේද =  රු. 14,400 

 

4 වන වාරිකය දලස දෙවිය යුු බේද           = A – C =    14,400 – 14,400    = බේදක්ත දෙවීමට දනාමැත් 

             B        0 
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සටහන:  

පවින බදු නීිය අනුව පළමු කාල සීමාව සඳහා දැනටමත් උපයන විට දෙවීදම් බේද අඩු කර ඇත්. දදවන කාල 

සීමාව සඳහා මුළු පාරිශ්රමිකය රු. 750,000 දනාඉක්තමවයි. ඒ අනුව, 2020 ජනවාරි මස 01 වන දින සිට ඔහුදේ 

දස්වා නියුක්ති ආදායම, ආදායම් බේදට යටත් දනාදේ. 4 (ආ) දේදය අනුව, දදවන කාල සීමාවට අදාළ අඩු 

දනාකළ පුේෙලික සහනය, පළමු කාල සීමාව ුළදී දැනටමත් උපයන විට දෙවීදම් බේද අඩු කරන ලද දස්වා 

නියුක්ති ආදායදමන් අඩු දනාකළ යුුය. මීට අමත්රව, 5 වන දේදය පරිදි, පවින බදු නීිය අනුව දෙවිය යුු 

බේද නිවැරදිව ෙණනය කර ඇත්නම්, සම්ූර්ණ සහනය වන රු. 1,650,000 (525,000 + 1,125,000) අඩු 

කිරීදමන් උේෙත් වන ආපසු දෙවීම් ප්රමාණයක්ත දහෝ දෙවිය යුු ප්රමාණයක්ත දනාසලකා හැරිය යුුය. එබැවින් 

4 වන වාරිකය ෙණනය කිරීම අවශ දනාදේ.  

 

2. 2019/2020 තකදසේරු වර්ෂය ුළදී වාසිෙ තනි පුේගලදයකු (දජයෂේඨ පුෙවැසිදයකු දනාවන) දසේවා 

නියුකති ආදායම සමඟ දපාලී ආදායමක සහ/දහෝ ලභාිං  ආදායමක ලෙන්තදනකු විය හැකිය.  
 

ඒ අනුව, එවැනි දසේවා නියුකතිෙදයකුට පහත සඳහන්ත විෙල්ප දදදෙන්ත එෙක යටදත් දපාලී ආදායම දෙදා 

දවන්ත ෙෙ ගත හැකිය.  

විෙල්පය 1 - අදාළ ොල සීමා සඳහා සතය ප්රමාණ අනුව 

උදාහෙණය 3 

පළමු උදාහරණය නැවත් සලකමු. A මහත්ා 2019/2020 ත්ක්තදස්රු වර්ෂය ුළදී දස්වා නියුක්ති ආදායමට 

අමත්රව පහත් සඳහන් ආදායම් ලබයි.  

        පළමු ොල සීමාව (රු.)   දදවන ොල සීමාව (රු.) 

දපාලී ආදායම        1,600,000      900,000  

ලාභාාංශ ආදායම       150,000      100,000  

කුලී ආදායම        450,000     150,000 

 

ආදායම් බදු බැඳියාව ෙණනය කිරීම 

 පළමු ොල සීමාව (රු.) දදවන ොල සීමාව (රු.) 

දස්වා නියුක්ති ආදායම   2,385,000  1,115,000 

ආදයාජන ආදායම     

 දපාලී ආදායම 1,600,000   900,000 

   අවසාන රඳවා ෙැනීදම් දෙවීම්  (1,600,000)    

   5% ක අවසාන රඳවා ෙැනීදම් බේද (අඩු කර ඇත්.)               80,000    

 ලාභාාංශ ආදායම 150,000   100,000 

    අවසාන රඳවා ෙැනීදම් දෙවීම්  (150,000)    

    5% ක අවසාන රඳවා ෙැනීදම් බේද (අඩු කර ඇත්.)              21,000    

 කුලී ආදායම     450,000  150,000             

ත්ක්තදස්රු කළ හැකි ආදායම  2,835,000           2,265,000         
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අඩු කිරීම්     

- දස්වා නියුක්ති සහනය    525,000  -  

- කුලී සහනය  112,500    37,500  

- වියදම් සහනය   200,000  

- පුේෙලික සහනය 375,000 (1,012,500) 750,000 (987,500) 

බේදට යටත් ආදායම  1,822,500  1,277,500           

     

දෙවිය යුු බේද 450,000@4%    18,000 750,000 @ 6% 45,000 

 450,000@8%    36,000 527,500 @12% 63,300 

 450,000@12% 54,000     108,300 

 450,000@16% 72,000   

   22,500@20% 4,500   

    184,500   

          

2019/2020 ත්ක්තදස්රු වර්ෂය සඳහා දෙවිය යුු බේද =  184,500 + 108,300 = රු. 292,800  

 

4 වන වාරිකය දලස දෙවිය යුු බේද 

   A – C  = 292,800 – 129,600 = රු. 163,200 

       B    1 

   

    

විෙල්පය 2 - මුළු දපාලී ආදායදමන්ත 3/4 ක පළමු ොල සීමාව සඳහා සහ 1/4 ක දදවන ොල සීමාව සඳහා දලස 

සමානුපාතිෙ පදනම මත  

 

උදාහෙණය 4 

පළමු උදාහරණය නැවත් සලකමු. A මහත්ා 2019/2020 ත්ක්තදස්රු වර්ෂය ුළදී දස්වා නියුක්ති ආදායමට 

අමත්රව පහත් සඳහන් ආදායම් ලබයි. එදස්ම, ත්ක්තදස්රු වර්ෂය ුළදී පිළිකා දරෝහලට රු. 20,000 ක්ත පරිත්ාෙ 

කර ඇත්.  

             පළමු ොල සීමාව (රු.)    දදවන ොල සීමාව (රු.) 

දපාලී ආදායම (දදවන කාල සීමාදේදී කල් පිරුන)                      3,600,000  

ලාභාාංශ ආදායම       150,000      100,000  

කුලී ආදායම        450,000     150,000 
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ආදායම් බදු බැඳියාව ෙණනය කිරීම 

 පළමු ොල සීමාව (රු.) දදවන ොල සීමාව (රු.) 

දස්වා නියුක්ති ආදායම 
 2,385,000  

1,115,000 

ආදයෝජන ආදායම     

 දපාලී ආදායම 2,700,000            900,000      

 අවසාන රඳවා ෙැනීදම් දෙවීම් (2,700,000)    

 5% ක අවසාන රඳවා ෙැනීදම් බේද (අඩු කර දනාමැත්.)         135,000    

 ලාභාාංශ ආදායම    150,000      100,000  

    අවසාන රඳවා ෙැනීදම් දෙවීම් (150,000)    

    5% ක අවසාන රඳවා ෙැනීදම් බේද (අඩු කර ඇත්.)             21,000    

 කුලී ආදායම       450,000     150,000 

ත්ක්තදස්රු කළ හැකි ආදායම   2,835,000               2,265,000 

අඩු කිරීම්     

- දස්වා නියුක්ති සහනය 525,000    

- කුලී සහනය    112,500        37,500  

- වියදම් සහනය       200,000  

- පුේෙලික සහනය             375,000 (1,012,500) 750,000 (987,500) 

   1,822,500               1,277,500 

අඩු කිරීම් - සුදුසුකම් ලබන දෙවීම්     (20,000)  - 

බේදට යටත් ආදායම  1,802,500   1,277,500 

     

දෙවිය යුු බේද  450,000@4%    18,000 750,000 @6%   45,000 

 450,000@8%    36,000 527,500@12% = 63,300 

 450,000@12% 54,000    108,300 

 450,000@16% 72,000   

 2,500@20% 500   

    180,500   

           

2019/2020 ත්ක්තදස්රු වර්ෂය සඳහා දෙවිය යුු බේද =  180,500 + 108,300 = රු. 288,800  

4 වන වාරිකය දලස දෙවිය යුු බේද 

  

   A – C = 288,800 – 129,600 

       B  1 

                                                = රු. 159,200 + දපාලිය මත් අවසාන රඳවා ෙැනීදම් බේද 135,000 (අඩු කර 

දනාමැත්) 

    =  රු. 294,200 

සටහන: පළමු කාල සීමාව සඳහා දබදා දවන් කරන ලද දපාලී ආදායම (රු. 2,700,000) අවසාන රඳවා ෙැනීදම් 

දෙවීමක්ත දලස සලකනු ලැදබ්ධ. ඒ අනුව, 4 වන වාරිකය සඳහා එම අවසාන රඳවා ෙැනීදම් දෙවීම මත් 

5% අනුප්රමාණයට බේද දෙවිය යුුය.  
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3. දජයෂේඨ පුෙවැසිදයකුට වුත්පන්තන වන දපාලී ආදායම 
 

වර්ෂය ුළදී වාසික දජයෂේඨ පුෙවැසිදයකුට මූලය ආයතනයකින්ත වුත්පන්තන වන දපාලී ආදායම, පහත සඳහන්ත 

විෙල්ප අතරින්ත එෙක යටදත් පළමු ොල සීමාවට සහ දදවන ොල සීමාවට දෙදා දවන්ත ෙළ හැකිය.  
 

1. අදාළ කාල සීමා සඳහා සත් පදනම මත්  

2. පළමු කාල සීමාව සඳහා මුළු දපාලී ආදායදමන් 3/4 ක්ත සහ දදවන කාල සීමාව සඳහා මුළු දපාලී 

ආදායදමන් 1/4 ක්ත දලස සමානුපාිකව දබදීදමන් දහෝ  

3. පළමු කාල සීමාව සඳහා ලැබුණු දපාලී ආදායම දහෝ ඉහත් (ii) අනුව දබදන ලද දපාලී ආදායම රු. 

1,500,000 ට වඩා අඩු දේ නම්, පළමු කාල සීමාව සඳහා දවන් කළ යුු දපාලී ආදායම (මින් පසු “X” 

දලස දක්තවන) පහත් සමීකරණය අනුව ෙණනය කළ අෙය දේ.   

4. X = 1,500,000 – පළමු කාල සීමාව සඳහා ලැබුණු සත් දපාලී ආදායම  

 

විෙල්පය 1 - අදාළ ොල සීමා සඳහා සතය ප්රමාණ අනුව 

උදාහෙණය 5  

A මහත්ා දජෂ්ඨ පුරවැසිදයකු දේ. පළමු කාල සීමාව සහ දදවන කාල සීමාව සඳහා ඔහු ලද දපාලී ආදායම 

පිළිදවලින් රු. 1,6000,000 ක්ත සහ රු. 900,000 ක්ත දේ.  

ආදායම් බදු බැඳියාව ෙණනය කිරීම 

 

 පළමු ොල සීමාව (රු.) දදවන ොල සීමාව (රු.) 

දපාලී ආදායම             1,600,000   900,000 

- දපාලී සහනය  (1,500,000)                    

අවසාන රඳවා ෙැනීදම් දෙවීම්       100,000    

5% ක රඳවා ෙැනීදම් බේද (අඩු කර ඇත්)             5,000    

- පුේෙලික සහනය  අදාළ දනාදේ      (750,000) 

බේදට යටත් ආදායම      150,000 

     

දෙවිය යුු බේද   150,000 @ 6% 9,000 

 

4 වන වාරිකය දලස දෙවිය යුු බේද = රු. 9,000  

 

සටහන: පළමු කාල සීමාව සඳහා අදාළ වන එකම ආදායම අවසාන රඳවා ෙැනීදම් දෙවීමක්ත දලස සලකනු 

ලබන බැවින් එම කාල සීමාව සඳහා රු. 375,000 ක්ත වන පුේෙලික සහනය හිමි දනාදේ. ඒ අනුව, එම 

අඩු දනාකළ සහනය දනාසලකා හැරිය යුුය.  

 

විෙල්පය 2 - මුළු දපාලී ආදායදමන්ත 3/4 ක පළමු ොල සීමාව සඳහා සහ මුළු දපාලී ආදායදමන්ත 1/4 ක දදවන 

ොල සීමාව සඳහා දලස සමානුපාතිෙ පදනම මත  
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උදාහෙණය 6  

දපදර්රා මහත්ා දජෂ්ඨ පුරවැසිදයකි. දදවන කාල සීමාව සඳහා මූල ආයත්න වලින් ඔහු ලබන දපාලී ආදායම 

රු. 5,500,000 කි. 

ආදායම් බදු බැඳියාව ෙණනය කිරීම 

 පළමු ොල සීමාව (රු.) දදවන ොල සීමාව (රු.) 

දපාලී ආදායම  දනාමැත්  5,500,000 

විෙල්ප 2 අදාළ ෙෙ ගැනීම     

දබදීදම් පදනම  9/12  3/12 

දපාලී ආදායම    4,125,000  1,375,000 

අඩු කිරීම්     

- දපාලී සහනය  (1,500,000)   

අවසාන රඳවා ෙැනීදම් දෙවීම්          2,625,000   

     5%  ක රඳවා ෙැනීදම් බේද (අඩු කර නැත්)  131,250                          

අඩු කිරීම්     

- පුේෙලික සහනය   අදාළ දනාදේ  (750,000) 

බේදට යටත් ආදායම       625,000 

     

දෙවිය යුු බේද    625,000 @ 6%                                                                                                    37,500 

     

 

4 වන වාරිකය දලස දෙවිය යුු බේද =    37,500 + 131,250 (අවසාන රඳවා ෙැනීදම් දෙවීම් මත් 5% ක 

අනුප්රමාණයට බේද) 

  =    රු. 168,750 

සටහන:  

පළමු කාල සීමාව සඳහා අදාළ වන එකම ආදායම අවසාන රඳවා ෙැනීදම් දෙවීමක්ත දලස සලකනු ලබන බැවින් 

එම කාල සීමාව සඳහා රු. 375,000 ක්ත වන පුේෙලික සහනය හිමි දනාදේ. ඒ අනුව, එම අඩු දනාකළ සහනය 

දනාසලකා හැරිය යුුය.  

විෙල්පය 3 - පළමු කාල සීමාව සඳහා ලැබුණු දපාලී ආදායම දහෝ ඉහත් (ii) අනුව දබදන ලද දපාලී ආදායම 

රු. 1,500,000 ට වඩා අඩු දේ නම්, පළමු කාල සීමාව සඳහා දවන් කළ යුු දපාලී ආදායම (මින් 

පසු “X” දලස දක්තවන) පහත් සමීකරණය අනුව ෙණනය කළ අෙය දේ.   

                    X = 1,500,000 – පළමු කාල සීමාව සඳහා ලැබුණු සත් දපාලී ආදායම 

උදාහෙණය 7  

A මහත්ා දජෂ්ඨ පුරවැසිදයකි. මූල ආයත්න වලින් ඔහු ලබන දපාලී ආදායම, පළමු කාල සීමාව සඳහා රු. 

500,000 ක්ත සහ දදවන කාල සීමාව සඳහා රු. 1,400,000 කි.  
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ආදායම් බදු බැඳියාව ෙණනය කිරීම 

 පළමු ොල සීමාව (රු.) දදවන ොල සීමාව (රු.) 

දපාලී ආදායම           500,000   1,400,000  

විෙල්ප 3 අදාළ ෙෙ ගැනීම     

දපාලී ආදායම        500,000  1,400,000             

දදවන කාල සීමාදේ ලැබුණු දපාලිය දබදීම         1,000,000  (1,000,000)            

දබදන ලද දපාලී ආදායම       1,500,000   400,000 

අඩු කිරීම්     

- දපාලී සහනය (1,500,000)                          - 

- පුේෙලික සහනය ආදළ දනාදේ    (750,000)             

බේදට යටත් ආදායම දනාමැත් -  දනාමැත් 

 

4 වන වාරිකය දලස දෙවිය යුු බේද - නැත්.         
  

සටහන: පළමු කාල සීමාව සඳහා අදාළ වන එකම ආදායම අවසාන රඳවා ෙැනීදම් දෙවීමක්ත දලස සලකනු 

ලබන බැවින් එම කාල සීමාව සඳහා රු. 375,000 ක්ත වන පුේෙලික සහනය හිමි දනාදේ. ඒ අනුව, එම 

අඩු දනාකළ සහනය දනාසලකා හැරිය යුුය.  

4. තනි පුේගලදයකුට වුත්පන්තන වන ලාභාිං  ආදායම   

එවැනි පුේෙලදයකු දදවන කාල සීමාව සඳහා බේදට යටත් ආදායම, කාල සීමාව සඳහා ලැබුණු සත් ආදායම 

සැලකිල්ලට ෙනිමින් ෙණනය කළ යුුය.  

 

උදාහෙණය 8 

දපදර්රා මහත්ාට පළමු කාල සීමාව සඳහා සහ දදවන කාල සීමාව සඳහා ලැබුණු ලාභාාංශ ආදායම පිළිදවලින් 

රු. 900,000 ක්ත හා රු. 1,100,000 කි. 

 

ආදායම් බදු බැඳියාව ෙණනය කිරීම 

 පළමු ොල සීමාව (රු.) දදවන ොල සීමාව (රු.) 

ලාභාාංශ ආදායම  900,000  1,100,000 

අවසාන රඳවා ෙැනීදම් දෙවීම්  900,000   

14% ක අවසාන රඳවා ෙැනීදම් බේද (අඩු කර ඇත්)   126,000   

අඩු කිරීම්     

- පුේෙලික සහනය  අදාළ දනාදේ  (750,000) 

බේදට යටත් ආදායම    350,000               

     

දෙවිය යුු බේද   350,000 @ 6% 21,000 

 

4 වන වාරිකය දලස දෙවිය යුු බේද  =    රු. 21,000 
 

සටහන: පළමු කාල සීමාව සඳහා අදාළ වන එකම ආදායම අවසාන රඳවා ෙැනීදම් දෙවීමක්ත දලස සලකනු 

ලබන බැවින් එම කාල සීමාව සඳහා රු. 375,000 ක්ත වන පුේෙලික සහනය හිමි දනාදේ. ඒ අනුව, එම 

අඩු දනාකළ සහනය දනාසලකා හැරිය යුුය.  
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උදාහෙණය 9 

A මහත්ා දජෂ්ඨ පුරවැසිදයකි.  විශ්රාම ෙැනීදමන් පසු, 2019 දනාවැම්බර් මාසදේ අධක්තෂකවරදයකු දලස 

XY PLC සමාෙමට එක්ත වී ඇත්. අධක්තෂකවරදයකු දලස ඔහු මාසිකව රු. 200,000 ක ොස්ුවක්ත ලබයි. 2020 

ජනවාරි මමසය සඳහා බැාංකුවකින් ඔහුට වුත්පන්න වූ දපාලී ආදායම රු. 1,920,000 ක්ත සහ 2019/2020 

ත්ක්තදස්රු වර්ෂය සඳහා වාපාර ආදායම රු. 2,400,000 කි. දදවන කාල සීමාව ුළදී ඔහුදේ වවද වියදම් රු. 

100,000 කි. 2019/2020 ත්ක්තදස්රු වර්ෂදේ පළමු කාල සීමාදේදී අදේක්තෂා පිළිකා දරෝහලට ඔහු කරන ලද 

පරිත්ාෙය රු. 25,000 කි. මුල් කාර්ු 3 සඳහා කරන ලද වාරික දෙවීම් රු. 40,000 ක්ත දේ.  

A මහත්ා දපාලී ආදායම දවන් කිරීම සඳහා 3 වන විකල්පය දයාදා ෙැනීමට අදහස් කරයි.  

     පළමු ොල සීමාව (රු.)    දදවන ොල සීමාව (රු.) 

 

දස්වා නියුක්ති ආදායම    400,000      600,000 

දපාලී ආදායම        දනාමැත්   1,920,000 

වාපාර ආදායම        9/12        3/12 

 

ආදායම් බදු බැඳියාව ෙණනය කිරීම 

 පළමු ොල සීමාව (රු.)  දදවන ොල සීමාව (රු.) 

දස්වා නියුක්ති ආදායම         400,000     600,000 

දපාලී ආදායම         1,500,000     420,000 

වාපාර ආදායම     1,800,000     600,000 

ත්ක්තදස්රු කළ හැකි ආදායම     3,700,000  1,620,000 

අඩු කිරීම්     

- දස්වා නියුක්ති සහනය          400,000  125,000  

- දපාලී සහනය  1,500,000          -  

-    වියදම් සහනය       -  100,000  

- පුේෙලික සහනය         375,000 (2,275,000) 750,000 (975,000) 

  1,425,000  645,000 

සුදුසුනම් ලබන දෙවීම් - පරිත්ාෙ           (25,000)  - 

බේදට යටත් ආදායම         1,400,000     645,000     

     

දෙවිය යුු බේද 450,000 @ 4%   18,000      645,000 @ 6% 38,700 

   450,000 @ 8%   36,000        

  450,000 @12% 54,000     

 50,000 @16% 8,000                   

             116,000    38,700 

        

දෙවිය යුු මුළු බේද  = 116,000 + 38,700 = රු. 154,700     
       
 

4 වන වාරිකය දලස දෙවිය යුු බේද  =     A – C    =  154,700 – 40,000   =  රු. 114,700 

                          B   1 


