l,a nÿ
wms Tn fjkqfjka Tng wjYH j;alu ^jdykh" hka;%h" WmlrKh& ñ,oS .kafkuq' wm úiska
ñ,§ .;a j;alu Tfí mßyrKh ms◊Ksi kej; ,ndfokafkuq' tl`. jQ ld,isudj id¾:lj
ksul, miq wm úiska Tng tu j;alu ;s<sK lrk w;r tys mQ¾K whs;sh Tng ,ndfokafkuq'
l,anÿ i|yd wfma úfYaI ixl,amh fuhhs'
iajNdjh iy m%;s,dN

ixl,amh: bcdrd
•
;r.ldÍ jdßl
•
jir 5 olajd jQ ld, iSud
•
j;alfï jákdlñka 100] la olajd uQ,H myiqlï
•
jdßl f.úh hq;af;a j;alu Ndú;hg iQodkï jQjdhska miqj mu◊Ks'
•
jdßl f.úh hq;af;a j;alu ls%hdldÍ ;;a;ajfha ;sfíkï muKs'
^fldkafoais iys;hs&
wjYH ,shlshú,s
•
;ks mqoa.,hka i`oyd cd;sl ye÷kqïm; (NIC)$úfoaY .uka n,m;%h$ßhÿre n,m;%h
(DL)
•
jHdmdr wdh;k i`oyd jHdmdr ,shdmosxÑ iy;slh
•
miq.sh udi 6 l nexl= m%ldYk
•
miq.sh jir 3 l ú.Kkh l, uQ,H yd nÿ jd¾;d ^wod, kï&
•
j;alug wod,j iemhqïlref.a fyda ksfhdacs;hdf.a bkafjdhsish$ñ, le`ojqu$;lafiare
jd¾;dj
•
j¾;udk jegqm i`oyd idËs ^jegqma f.ùï m;%sld& fyda wfkl=;a wdodhï ;yjqre lsÍfï
,shlshú,s'
woyia iy meñ‚,s
wudkd nexl=j> mdßfNda.sl Tnf.a woyia iy fhdackd w.h fldg i,lhs' tneúka Tnf.a woyia>
YdLdfõ we;s —Tn ,o fiajd w;aoelSu ms<sn|j wmg lshkak˜ fmdaruh msrùfuka fyda tu
fmdaruh wm fjí wvúfhka nd.; fldg msrùfuka wm fj; fhduq lrkak'
óg wu;rj> wm fiajdj ms<sn| Tnf.a woyia iy meñ‚,s Tng my; wdldrhkaf.ka wm fj;
fhduq l< yel'





wod< YdLdfõ l<uKdldr uy;d yuqùfuka
Tnf.a meñ‚,s feedback@amana.lk hk úoHq;a ,smskhg fhduq lsÍfuka
wmf.a laI‚l weu;=ï wxl 011 7 756756 Tiafia wm weu;Sfuka
wmf.a fjí wvúfha we;s> iïnkaO jkak msgqfjys Tnf.a meñ‚,s igyka lsÍfuka

Tnf.a meñ‚,a, ,o ú.i th ,enQ njg ikd: lrñka> ta ms<sn|j bÈßfha§ .kq ,nk mshjrhka
iïnkaOfhka wm Tnj oekqj;a lr isáuq'

චංච දේඳළ සහා
බදු ගිවිසුමයි
අංකය :…………
එක් ඳක්යකට (මමහි මින්මතු "බදු දීමනළකරු" ලමයන් ශඳුන්ලනු බන වශ ඳද වම්බන්ධය අනුල එම ඳළඨමයන් එකී බදු දීමනළකරුමේ
අනුඳරළප්තිකයන් වශ අලවරත් ඳෆලරුම්ළභීන් ද අදශවහ විය යුතු ශළ ඇතුෂත් වියයුතු ලන) මකොෂඹ 03, ගළලු ඳළමේ, අංක 480 දරන වහථළනමේ
සිය ලියළඳදංචි කළේයළය ද ……………………………….………….. දරන වහථළනමේ සිය ඛළ කළේයළය ද ඳලත්ලළමගන යනු බන, වමළගම්
ලියළඳදංචි කිරීමම් අංක පී.බී. 3618 දරන, ශ්රී  ර ංකළමේ යථළ ඳරිද වංවහථළගත වමළගමක් ලන අමළනළ බන්ක් ලිමිටඩ් ආයතනය
වශ
අමනක් ඳක්යට(මමහි මින්මතු "බදු ගෆණුම්කරු" ලමයන් ශඳුන්ලනු බන වශ ඳද වම්බන්ධය අනුල එම ඳළඨමයන් එකී බදු ගෆණුම්කරුමේ
අනුඳරළප්තිකයන්
වශ
අලවරත්
ඳෆලරුම්ළභීන්
ද
අදශවහ
විය
යුතු
ශළ
ඇතුෂත්
වියයුතු
ලන)
………….………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… දරන වහථළනමේ ඳදංචි
……………………………………………………………………….………………….………………….……………………………………………………….………
අතර
ඇතිකර ගත් ගිවිසුමයි.
ඉශත කී බදු දීමනළකරු වශ බදු ගෆණුම්කරු මමහි මින්මතු තනි තනිල "ඳළේලකරු" ලමයන් ද එක්ල "ඳළේලකරුලන් " ලමයන් ද ශඳුන්ලනු
ෆබිය යුතුය.
බදු දීමනළකරු රියළ නීතිමේ මධේමලට දෆඩි මවම අනුක ලන ඳරිද ආමයෝජන සිදුකරන

බෆවින් ද,

රියළ නීතිමේ මධේමලට දෆඩි මවම අනුකල බදු ගෆණුම්කරු යම් නිහචිත මේඳෂ අත්කර ගෆනීමට ශළ එම මේඳෂ බදු ගෆණුම්කරුට බදු
මදන මවට බදු ගෆණුම්කරු බදු දීමනළකරුමගන් ඉල්ළ ඇති අතර මමම ඳළේලකරුලන්මේ එකී බේදු මමම කල්බදු ගිවිසුමම් නියමයන් වශ
මකොන්මේසිලට යටත්ල කිරයළත්මක කිරීමට අන්මයෝන්ය ලමයන් එකඟ ලන බෆවින් ද
මමම ගිවිසුමමන් මමහි ඳළේලකරුලන් විසින් වශ අතර ඳශත වශන් ඳරිද එකඟලන බලට වළක්ෂි දරන ලග නම්,
1.0

බේද

1.01
මමම ලියවිල්මල් මින්මතු "අ" උඳමල්ඛනමේ වවිවහතරල දක්ලළ ඇති බදු මේඳෂ වශ ඊට අදළෂ සියලුම උඳළංග වශ එම බදු මේඳෂ
ර වම්ඳළදනය කිරීම් වශ / මශෝ
වම්බන්ධමයන් බදු කළසීමළල තුෂ බදු ගිවිසුම බඳලත්ලන කළමේ දී සිදුකරනු ෆබිය ශෆකි මලනවහකිරීම්, ඳති
එකතුකිරීම් (මමහි ඳශත 2.01 ලගන්තිමේ නිහචය කර ඇති ඳරිද) මමම ගිවිසුමම් වශ මීට අමුණළ ඇති උඳමල්ඛනල දෆක්මලන නියමයන්,
මකොන්මේසි, ඳති
ර ඥළභළර වශ මඳොමරොන්දුලට යටත්ල බදු දීමට බදු දීමනළකරු මමයින් එකඟවී ඇති අතර බදු ගෆනීමට බදු ගෆණුම්කරු එකඟ වී
ඇත.
2.0

බදු කාසීමාල සහ බදු කුලිය

2.01
මමම ලියවිල්ට අමුණළ ඇති "අ" උඳමල්ඛනමේ දක්ලළ ඇති ඳරිද මමයින් ඳරදළනය කරන එකී බේමේ කළසීමළල (මමහි මින්මතු "බදු
කළසීමළල" ලමයන් ශඳුන්ලනු බන) එකී උඳමල්ඛනමේ දක්ලළ ඇති නියමයන් ශළ මකොන්මේසිලට යටත් විය යුතු අතර මමම ලියවිල්ට
අමුණළ ඇති මමම ලියවිල්මහිම මකොටවක් ලන "ආ" උඳමල්ඛනමේ දක්ලළ ඇති ආකළරයට නිසි ඳරිද අත්වන් තබන දුඳමතන් පිළිබිඹු ලන
ඳරිද බදු මේඳෂ බදු ගෆණුම්කරුට මභෞතිකල භළරමදන දනය විය යුතු ලන ආරම්භක දනමයන් (මමහි "අ" උඳමල්ඛනමේ නිහචය කර ඇති ඳරිද)
එකී කළසීමළල ආරම්භ විය යුතුය.
2.02
බදු මේඳෂ වම්බන්ධමයන් මමම ගිවිසුම යටමත් බදු ගෆණුම්කරු විසින් මගවිය යුතු බදු කුලිය "අ" උඳමල්ඛනමේ දක්ලළ ඇති ඳරිද
විය යුතුය. බදු දීමනළකරු විසින් ඳරදළනය කරන බදු ඳශසුකම මත වමවහත බදු කළසීමළල වශළ, ලේයකට ………% ක වකුණුගත ළභය ද
ඇතුළුල මවකට රුපියල් …………..ක බදු කුලිය මමම ගිවිසුමම් මමහි මින්මතු අමුණළ ඇති "අ" උඳමල්ඛනමේ විධිවිධළන වවළ ඇති ඳරිද
මගවිය යුතුය. මමම ගිවිසුම යටමත් බදු ගෆණුම්කරු විසින් මගවිය යුතු බදු කුලිය මමම 2.0 ලගන්තිමේ මලනත් විධිවිධළනලට යටත්ල අඩුකිරීම
මශෝ ගෆපීමකින් මතොරල "අ" උඳමල්ඛනමේ දක්ලළ ඇති ඳරමළණයන්මගන් නිතිඳතළ අඛණ්ඩල මගවිය යුතුය.
2.03
බදු මේඳෂලට බදු ගෆණුම්කරු නිවළ මනොලන ේමයෝයකින් ශළනි සිදුව අලවහථළලක මශෝ (13.06 ලගන්තිය ඳක
ර ළරල) අනුඳළතික
බඳම් සිේධියක් (Force Majeure Event) නිවළ (බදු දීමනළකරු සිය තනි අභිමතය අනුල තීරණය කෂ යුතු ලන) බදු මේඳෂ අන්යළකළරමයන්
කිරයළත්මක කිරීමට බදු ගෆණුම්කරු අමඳොමශොවත් ලන අලවහථළලක, බදු දීමනළකරු සිය තනි වශ ඳරම අභිමතය අනුල ඳශත වශන් අලවහථළගත
තත්ත්ලයන් යටමත් එනම්,
(අ) බදු මේඳෂ වළධළරණ කළයක් ඇතුෂත අලුත්ලෆඩියළ කෂ ශෆකි බලට බදු දීමනළකරුට ශෆඟී යන අලවහථළලක,
(ආ) බදු මේඳමෂේ නිසි කිරයළකළරීත්ල දුේල වීමමන් වළධළරණ කළයක් අලකරණය කෂ යුතු බලට බදු දීමනළකරුට ශෆඟී යන
අලවහථළලක, එකී බදු දීමනළකරු විසින් වළධළරණ යෆයි වකනු බන කළසීමළලක් වශළ, මමම ගිවිසුමම් උඳමල්ඛනය යටමත්

මගවිය යුතු බදු කුලිය අලකරණය කිරීමට ලිඛිතල කෆමෆත්ත බළදය ශෆකිය. මකමවේ වුලද මමම බදු ගිවිසුම යටමත් අයවිය යුතු
සියලුම බදු කුලී බදු දීමනළකරු විසින් අලවර මදනු බන එඳරිද ව අලකරණ කළසීමළල අලවන් වීමමන් ඉක්බිතිල අයවිය යුතු
ලන අතර බේමේ භළලය ඒ අනුල දීේඝ කරන බලට වෆකිය යුතුය.
2.04
බදු මේඳෂ ඔප්පු කරන ද ේමයෝයක් නිවළ මශෝ එකී බදු මේඳෂ වළධළරණ ලමයන් ආරක්ළ කරගෆනීමට බදු ගෆණුම්කරුට
මනොශෆකි ව අනුඳළතික බඳම් සිේධියක් (13.06 ලගන්තිමේ වශන්) නිවළ මශෝ අලුත්ලෆඩියළ කෂ මනොශෆකි ලන මව දුබ වීම, විනළ වීම
මශෝ ශළනි වීම සිදු වී ඇති බලට බදු දීමනළකරු සිය තනි ශළ ඳරම අභිමතය අනුල වහීමකට ඳත්ලන්මන් නම්, බදු දීමනළකරකෆට සිය තනි ශළ
ඳරම අභිමතය අනුල මමම බේධ "වමවහත ඳළඩු සිේධියක් " මවේ වකළ අලවන් කිරීමට ඉඩදය ශෆකිය. මකමවේ වුලද එලෆනි දුබවීමක්, විනළ
වීමක් මශෝ ශළනි සිදුවීමක් බදු ගෆණුම්කරුමේ මශෝ බදු ගෆණුම්කරුමේ මමමභකරුලන්, නිමයෝජිතයන්, මවේලකයන් වශ මකොන්තරළත්ල යම්
කිරයළලක් මශෝ මනොකර ශෆරීමක් මශෝ මනොවෆකිල්ක් මශෝ විමළචළරයක් නිවළ සිදුවලක් මනොලන බලට බදු දීමනළකරු විසින් වෆකිය යුතුය.
2.05
මමම බදු ගිවිසුම යටමත් බදු දීමනළකරුට මගවිය යුතු සියලුම බදු කුලී, මලනත් වියදම් වශ යම් ඕනම ආකළරයක ගළවහතු 13.04
(දෆන්වීම්) ලගන්තිමේ විධිවිධළන වවළ ඇති ඳරිද ශ්රී  ර ංකළ රුපියල්ලලින් බදු දීමනළකරුමේ කළේයළමේදී මගවිය යුතුය.
3.0

භාරදීම

බදු මේඳෂ ඳරතිගශ
ර ණය කිරීමමන් ඳසුල එකී බදු මේඳෂ යශඳත් තත්ත්ලමයන්, කිය
ර ළකළරිත්ලමයන් වශ මඳනුමමන් තිමබන බලට ශළ වම අතින්ම
වම්පේණ ලන බලට වශ බදු ගෆණුම්කරු වහීමකට ඳත්ලන බලට තශවුරු කරමින් මමම ගිවිසුමම් "ආ" උඳමල්ඛනමේ විධිවිධළන වවළ ඇති
ආකෘතියට ඳරතිගරශණ දුඳතක් බදු ගෆණුම්කරු විසින් නිසි ඳරිද ලියළ අත්වන් කරන බලට බදු ගෆණුම්කරු මමයින් එකඟ මේ.
මමම බදු ගිවිසුමම් වශන් කරන ද බදු අයිතමය / මේඳෂ එය භළරදීම වශළ මමම බදු ගිවිසුමම් නියම කරන මේළමේ දී මශෝ ඊට මඳර භළරදීම
සිදුකර මනොමෆති නම් මශෝ එය එම මේළමලන් ඳසුල භළරදී ඇත්නම් මශෝ එම බදු අයිතිමය / මේඳෂ වම්බන්ධමයන් වෆඳයුම් ගිවිසුමක්
(මලමතොත්) එහි වශන් නියමයන්ට, මකොන්මේසිලට, ඳරතිඥළභළරයන්ට වශ පිරිවිතරලට භළරදුන් එම අයිතමය / මේඳෂ අනුක
මනොලන්මන් නම් මල්ය කල්බදු ඳනමත් 13(2) ලගන්තිමේ විධිවිධළනලට යටත්ල බදු ගෆණුම්කරු විසින් එම අයිතිමය / මේඳෂ භළරගෆනීම
ඳරතික්මේඳ මකොට ආඳසු භළරදී එදන සිට වතියක කළසීමළලක් ඇතුෂත බදු දීමනළකරුට මල්ඛනගත තෆඳමන් ලිඛිතල භළරමදන
ලියවිල්කින් මමම බදු ගිවිසුම අලවන් කෂ ශෆකිය.
4.0

බදු දේඳළ භාවිතය

4.01
බදු ගෆණුම්කරු බදු මේඳෂ "අ" උඳමල්ඛනමේ නිහචය කර ඇති වහථළනයක තෆබිය යුතුය. මකමවේ වුලද බදු මේඳෂ ලළශනයක් ලන
අලවහථළලක දී එය ධළලනමේ මනොඳලතින විට මමම ගිවිසුමම් "අ" උඳමල්ඛනමේ දෆක්මලන වහථළනමේ දී බදු ගෆණුම්කරු එම ලළශනය නඩත්තු
කිරීමට බෆදී සිටිය යුතුය. බදු දීමනළකරුමගන් කලින් බළ ගන්නළ ලිඛිත කෆමෆත්තකින් මතොරල බදු මේඳෂ මලනත් වහථළනයක මශෝ
වහථළනයකට ඉලත් කිරීම, නෆලත පිහිටුවීම, නෆලත වවිකිරීම, භළවිතය මශෝ කිය
ර ළත්මක කිරීම බදු ගෆණුම්කරු විසින් සිදු මනොකෂ යුතුය.
4.02

බදු ගෆණුම්කරු මමයින් එකඟල බෆදී සිටින ලග නම්,
(අ) බදු ගෆණුම්කරු බදු මේඳෂ කේමළන්තගත ඳරමිතිලට අනුක ලන මවත්, එම බදු මේඳෂ කිරයළත්මක කරන ආකළරය දෆක්මලන
අත්මඳොත්ල උඳමදවහ ශළ නියමයන් අඩංගු ලන්මන් නම් මශෝ ඒ බදු මේඳමෂේ නිහඳළදකයළ වශ / මශෝ වෆඳයුම්කරුලන් විසින් එම
උඳමදවහ ශළ නියම මේඳෂ භළර දීමට මඳර මශෝ ඳසුල අන්යළකළරමයන් වඳයනු බන්මන් නම් වශ ඒ බදු මේඳමෂේ
නිහඳළදකලරුන්මේ වශ / මශෝ වෆඳයුම්කරුලන්මේ නියමයන් වශ උඳමදවහ (ඳරිවර මකොන්මේසි ඇත්නම් බදු මේඳෂ ඊට යටත්ල
ඳරලළශනය කිරීම, ගබඩළ කිරීම, තෆන්ඳත් කිරීම, භළවිතළ කිරීම, නඩත්තු කිරීම වශ කිරයළත්මක කිරීම ද ඇතුළුල) අදළෂ ලන්මන්
නම්, එම නියමයන් වශ උඳමදවහලට අනුක ලන මවත්, ඳරමේම්කළරීල, විචක්ණල ශළ මනළ මව ගබඩළ කර තෆබීම,
තෆන්ඳත් කර තෆබීම, භළවිත කිරීම, නඩත්තු කිරීම ශළ කිරයළත්මක කිරීම සිදු කෂ යුතුය.
(ආ) බදු මේඳෂ සුදුසු, පුහුණුල ත් ඳෂපුරුදු තෆනෆත්තන් විසින් මමමභයවීම, භළවිත කිරීම වශ කිරයළත්මක කිරීම සිදු කෂ යුතු අතර
පුහුණුල ශළ / මශෝ ඳෂපුරුේද අකළේයක්ම ලන බලට බදු දීමනළකරු වකන තෆනෆත්තන් විසින් ඒ බදු මේඳෂ මමමභය වීම,
භළවිත කිරීම වශ කිය
ර ළත්මක කිරීම සිදු මනොකෂ යුතුය.
(ඇ) බදු මේඳමෂේ අදළෂ වෆඳයුම්කරුලන් වශ / මශෝ නිහඳළදකලරුන් විසින් නිහචය කරන ඇඳකර වශ ලගකීම් වශතික
වම්පේණමයන්ම මශෝ මකොටවක් අලංගු වීමට මශෝ බළත්මක මනොවීමට මශේතු විය යුතු මශෝ විය ශෆකි යම් කිරයළලක් මශෝ
මදයක් බදු ගෆණුම්කරු මනොකෂ යුතු මශෝ කිරීමමන් ලෆෂකී සිටීම මනොකෂ යුතුය.
(ඈ) බදු මේඳෂ ේයළඳළරික කටයුත්මත් දී ඒ බදු මේඳමෂේ වම්මත වශ වළමළන්ය අරමුණ වශළ භළවිත කෂ යුතුය. බදු ගෆණුම්කරු
වමළගමක් ලෆනි අවහතිත්ලයක් මශෝ බදු ගෆණුම්කරුමේ මඳෞේගලික භළවිතය වශළ ලන අලවහථළලක බදු දීමනළකරුමේ පේල ලිඛිත
අලවරය බළ ගන්මන් නම් මිව ඒ බදු මේඳෂ යම් මලනත් කලරම ව අරමුණක් වශළ භළවිත මනොකෂ යුතුය.
(ඉ) බදු ගෆණුම්කරු එකී බදු මේඳෂ රජමේ මශෝ ඳෂළත් අධිකළරියක, මලනත් යම් මශ නගර වභළ මශෝ ඳෂළත් ඳළන ආයතනයක
මශෝ යම් අධිකරණයක, විනිහචයළධිකළරයක මශෝ මලනත් නිසි බධරයකු මශෝ නිධරයකුමේ සියලුම අදළෂ නීති, රීති
මරගුළසි නිමයෝග ශළ උඳමදමවේලට අනුක ලන ඳරිද ගබඩළ කිරීම, තෆන්ඳත් කිරීම, නෆලත වවිකිරීම, භළවිත කිරීම, නඩත්තු
කිරීම වශ කිය
ර ළත්මක කිරීම සිදු කෂ යුතුය.
(ඊ) බදු දීමනළකරුමගන් කලින් බළ ගන්නළ කෆමෆත්තකින් මතොරල බදු ගෆණුම්කරකෆ ඒ බදු මේඳෂ විකිණීම, ඳෆලරීම, භළර කිරීම
මශෝ අන්යළකළරමයන් ඉලත් කිරීම මශෝ කුලියට අතුරු කල්බදු මශෝ අතුරු බදු දීම, ඒ මත ණය ගෆනීම, බඳතරය මතදීම,
වන්තකය මකොටවහ කිරීම මශෝ යම් කලරම ව ආකළරයකට උකවහ කිරීම, ඇඳයට තෆබීම, හිේලට තෆන්ඳත් කිරීම, භළර කිරීම මශෝ
අන්යළකළරමයන් බෆදීමකට යටත් කිරීම සිදු මනොකෂ යුතුය.
(උ) බදු ගෆණුම්කරු, බදු දීමනළකරුමගන් කලින් බළ ගන්නළ ලිඛිත කෆමෆත්තකින් මතොරල බදු මේඳෂට යම් මලනවහ කිරීමක්, එකතු
කිරීමක්, ලෆඩිදයුණු කිරීමක් මශෝ එහි කිරයළකළරී තත්ත්ලයට මලනවහ කිරීමක් සිදු මනොකෂ යුතුය. එඳරිද සිදුකරන යම් කලරම
ආකළරමේ මශෝ වහලභළලමේ සියලුම මලනවහකිරීම්, එකතුකිරීම්, ලෆඩිදයුණු කිරීම් (යම් මකොටවක් මශෝ අලයලයක් මශෝ උඳළංගයක්

මලනුලට මයදීම මශෝ ආමේ කිරීම ද ඇතුළුල) බදු මේඳමෂේ මකොටවක් මශෝ අමතර එක්වීමක් බලට ඳත්විය යුතු අතර එය මමම
බදු ගිවිසුමම් නියමයන් වශ මකොන්මේසිලට යටත්ල බදු දීමනළකරුමේ මේඳෂට අයිති වියයුතු වශ මේඳෂ විය යුතුය.
4.03
බදු මේඳෂ ගබඩළකර තෆබීම, මමමභයවීම, නඩත්තු කිරීම මශෝ කිය
ර ළත්මක කිරීම වම්බන්ධමයන් 4 ලන ලගන්තිමේ ඇතුෂත් කිසිලක්
මඟින් බදු ගෆණුම්කරුමේ ලගකීම,
(අ) මමහි අඩංගු යම් කලරම ව නියමයන් වශ මකොන්මේසි කඩ කිරීමම් දී,
(ආ) බදු මේඳමෂේ අයිතිකරු ලමයන් බදු දීමනළකරුමේ ලගකීම ලේතමළනමේ දී ආලරණය කරන මශෝ මින්මතු බදු කළය (ඉශත 2.01
ලගන්තිමේ නිහචය කර ඇති ඳරිද) තුෂ ආලරණය කරනු බන රක්ණ ඔප්පු මශෝ ඔප්පුල යම් විධිවිධළන මශෝ
අලහයතළලයන්ට ඳටශෆනි විටක දී,
මශෝ
(ඇ)රජය මශෝ යම් ඳෂළත් මශෝ මශ නගර වභළ මශෝ ඳෂළත් ඳළන ආයතන මශෝ යම් අධිකරණයක්, විනිහචයළධිකළරයක් මශෝ මලනත්
නිසි බධරයකු මශෝ නිධරයකුමේ නීති, රීති, මරගුළසි, නිමයෝග මශෝ උඳමදවහ දී කඩ කිරීමක දී
අඩු මනොකෂ යුතුය.
බදු මේඳෂ ගබඩළකර තෆබීම, මමමභයවීම, භළවිත කිරීම, නඩත්තු කිරීම මශෝ කිරයළත්මක කිරීම වම්බන්ධමයන් ලන මශෝ එයින් ඳෆන නගින
සියලුම හිමිකම්ඳම්, ඉල්ලීම්, ඳනලන මශෝ නියම කරන දඩ මශෝ දණ්ඩනලට එමරහිල බදු දීමනළකරුට ශළනි පරණය කිරීමට වශ බදු
දීමනළකරු නිේේමයෝෂි ලන බලට වෆකීමට බදු ගෆණුම්කරු මමයින් එකඟ මලයි:
5.0

බදු දේඳළ නඩත්තු කිරීම

5.01
බදු මේඳමෂේ එක් එක් අයිතමයන් වළධළරණ තත්ත්ලයකින් වශ බදු දීමනළකරු වහීමකට ඳත්ලන ආකළරයට නඩත්තු කිරීමට බදු
ගෆණුම්කරු එකඟ මේ. බදු මේඳමෂේ සියලුම නඩත්තු කටයුතු, ඒ බදු මේඳමෂේ නිහඳළදකලරුන් වශ / මශෝ වෆඳයුම්කරුලන්මේ නඩත්තු
අත්මඳොත් මශෝ මලනත් උඳමදවහ වශ නියමයන්ට මශෝ එලෆනි අත්මඳොත්, උඳමදවහ මශෝ නියමයන් වඳයළ මනොමෆති නම් ඊට අදළෂ කේමළන්තමේ
ඳලත්නළ මශොම ේයලශළරයන්ට අනුකල තරතමේම කිරයළත්මක කෂ යුතුය.
5.02
බදු මේඳෂ වම්බන්ධමයන් ලන සියලුම නඩත්තු ශළ කිරයළත්මක කිරීමම් පිරිලෆය වශ වියදම් වශළ බදු ගෆණුම්කරු තනිලම ලගකීම
දෆරිය යුතු බලට එකඟලන අතර ඊට ඉන්ධන, මතල් වශ ගී්හ රවහ, අලුත්ලෆඩියළ කිරීම්, අයිතම වශ / මශෝ මකොටවහ මලනුලට වවිකිකරීම්, කළලීන
ශළ නිලළරණ නඩත්තු ශළ අලුත්ලෆඩියළ පිරිලෆය, විදුලි ඳරිඳථ, වහවීච, විළයක වශ ආරක්ක උඳකරණ නඩත්තු කිරීම, බදු මේඳෂ වශ / මශෝ ඉන්
යම් මකොටවක් භළර දීමට මයොමු කිරීම, ගබඩළ කර තෆබීම, මමමභයවීම, භළවිතය ශළ කිරයළත්මක කිරීම වම්බන්ධමයන් මශෝ ඒ වශළ යම්
ආකළරයකට දරනු බන මලමනත් පිරිලෆය වශ වියදම්, ගළවහතු බඳතර වශ අයකිරීම් ද ඇතුෂත් විය යුතු නමුත් ඒලළට ඳමණක් සීමළ මනොවිය
යුතුය.
5.03
බදු දීමනළකරුමේ ආදළයම් බේද වශ zවළකත් (zakath) ශෆර ඒ බදු මේඳෂ ඳරලළශනය කිරීම, ගබඩළ කර තෆබීම, මමමභයවීම, භළවිත
කිරීම, නඩත්තු කිරීම වශ කිරයළත්මක කිරීම වම්බන්ධමයන් මගවිය යුතු ලන යම් කලරම ව වම වහලභළලයකට වශ ආකළරයකම සියලු ගළවහතු,
අය බදු දඩ, මශෝ දණ්ඩන මුදල් ලශළම මගවීමට වශ ඒ වශළ ලගකිල යුතු බලට ද බදු ගෆණුම්කරු එකඟ මලයි.
5.04
ඉශත දක්ලළ ඇති ඳරිද නඩත්තු කිරීමම් වශ කිරයළත්මක කිරීමම් වශ කිරයළත්මක කිරවීමම් ගළවහතු මශෝ අයකිරීම්, අයබදු, දඩ ශළ දණ්ඩන
මුදල් මශෝ මලනත් ගළවහතු මමම ගිවිසුමම් විධිවිධළන වවළ ඇති ඳරිද බදු ගෆණුම්කරු විසින් මගලළ මනොමෆති අලවහථළලක දී, බදු දීමනළකරු විසින්
එම පිරිලෆය වියදම්, අයකිරීම්, අයබදු, දඩ, දණ්ඩන මුදල් වශ මලනත් ඳරතිපරණ ගළවහතු, මගවීමට බෆදී මනොසිටිය යුතු ලන නමුත් ඒලළ මගලළ දෆමීම
සිදු කෂ ශෆකි අතර ඉල්ළ සිටි විට බදු දීමනළකරුට එම ලටිනළකම් බදු ගෆණුම්කරු විසින් ලශළම ඳරතිපරණය කිරීම සිදු කෂ යුතුය.
6.0

හදිසි අනතුරු සහ හානිවීම් සහා රක්ෂණාලරණය

6.01
බදු මේඳෂ මලනුලට මයදීමම් වම්පේණ ලටිනළකම මලනුමලන් වමවහත බදු කළසීමළල වශළ ටකෆූල් (Takaful) විසින් විවහතීේණ මව
රක්ණය කිරීම / රක්ණළලරණය වෆඳයීම සිදු කෂ යුතුය.
6.02
බදු මේඳෂ වශළ ලන රක්ණ ඔප්පුල අලවන් වීම නිසි කට බදු දීමනළකරුට දෆනුම් දීමටත්, වමවහත බදු කළසීමළල (ඉශත 2.01
ලගන්තිමේ නිහචය කර ඇති ඳරිද) ආලරණය කිරීම වශළ කලින් කට ඒ රක්ණළලරණය අලුත් කිරීම / දීේඝ කිරීම සිදු කිරීමටත් බදු
ගෆණුම්කරු බෆඳී සිටියි.
6.03
අදළෂ රක්ණය බදු දීමනළකරු විසින් බළ ගෆනීම ශළ / මශෝ අලුත් කිරීම / දීේඝ කිරීම සිදු කෂ යුතු බලට බදු ගෆණුම්කරු මමයින්
එකඟ මලයි. එම කළේයට දරන පිරිලෆය බදු ගෆණුම්කරු විසින් බදු දීමනළකරුට ලශළම ඳරතිපේණය කෂ යුතුය.
6.04
බදු ගෆණුම්කරු, එහි නිමයෝජිතයන් වශ මවේලකයන් අදළෂ ශදසි අනතුරු මශෝ ශළනි බදු දීමනළකරුට ලශළම ලළේතළ කිරීම ද ඇතුළුල එම
රක්ණළ්ළලරණ ඔප්පුමේ අඩංගු සියලුම නියමයන් වශ මකොන්මේසිලට අනුකතළල දෆක්විය යුතු අතර අදළෂ රක්ණ ඔප්පුලට අනුක ලන
ඳරිද බදු මේඳෂ රැකගෆනීමට ශළ ආරක්ළ කිරීමට අලහය මශෝ විධිමත් සියලු කළේයන් සිදු කෂ යුතුය. යම් කලරම ව හිමිකම්ඳම් විධිමත් මව
මගලළ පියලළ දෆමීමට බදු ගෆණුම්කරු විසින් රක්ණ වමළගමට වශ බදු දීමනළකරුට වම වශළයක්ම බළදය යුතු අතර ඒ වම්බන්ධමයන් අලහය
විය ශෆකි එලෆනි සියලුම කිය
ර ළමළේග වශ පියලර ගෆනීම ද සිදු කෂ යුතුය.
6.05
බදු ගෆණුම්කරු විසින් මශෝ බදු ගෆණුම්කරුමේ මකොන්තරළත්කරුලන්, මවේලකයන් මශෝ නිමයෝජිතියන් විසින් බදු මේඳෂ ගබඩළ කර
තෆබීම, මමමභයවීම, භළවිත කිරීම, නඩත්තු කිරීම මශෝ කිරයළත්මක කිරීමම් මශෝ මමම බදු ගිවිසුම යටමත් බදු ගෆනුම්කරුමේ යම් කලරම ව බෆදීම්
මශෝ අදළෂ නිහඳළදකලරුන්මේ වශ / මශෝ වෆඳයුම්කරුලන්මේ නඩත්තු වශ / මශෝ භළවිත අත්මඳොත්ල අඩංගු උඳමදවහ මශෝ

නිහඳළදකලරුන්මේ වශ / මශෝ වෆඳයුම්කරුලන්මේ වශ / මශෝ බදු දීමනළකරුමේ මලනත් යම් උඳමදවහ මශෝ පිළිඳෆදීම ශළ ඉටුකිරීම බදු
ගෆණුම්කරු විසින් ඳෆශෆර ශෆරීමම් ඳරතිඑයක් ලමයන් යම් තෆනෆත්තකුට මශෝ මේඳෂට ඇතිවිය ශෆකි මශෝ අනළලරණය විය ශෆකි තීරණළත්මක
මශෝ අන්යළකළරමේ ශදසි අනතුරු වශ ශළනි වශ යම් ඳළඩු වශළ බදු ගෆණුම්කරු ලගකිල යුතුය.
6.06
මමම බදු ගිවිසුම යටමත් බදු ගෆණුම්කරු ලගකීමට බෆදී සිටින යම් හිමිකම් ඳම් මශෝ ඉල්ලීම් වම්බන්ධමයන් යම් කලරම ශළ සියලුම
පිරිලෆය, අයකිරීම් මශෝ වියදම්ලට (ඇමටෝේනි ගළවහතු ඇතුළුල) වශ ඊට එමරහිල බදු ගෆණුම්කරු විසින් බදු දීමනළකරුට ශළනිපරණය කිරීම
සිදුකෂ යුතු අතර බදු දීමනළකරු ඒ වම්බන්ධමයන් නිේේමයෝෂි විය යුතුය.
6.07
බදු මේඳෂ යම් ඉඩමකට මශෝ මගොඩනෆගිල්කට වවි කරන්මන් නම් එම ඉඩම වශ මගොඩනෆගිල් වම්බන්ධ සියලුම ලරිඳනම් ගළවහතු
/ අයබදු බදු ගෆණුම්කරු විසින් මධ්යම රජයට මශෝ අදළෂ ඳෂළත් මශෝ ඳෂළත් ඳළන ආයතනලට විධිමත්ල වශ නිතිඳතළ මගලනු බන
බලටත්, ඒ මගොඩනෆගිලි විධිමත්ල තක්මවේරු මකොට ගින්න, මගලල් බිඳු්ම, ජ ගෆලීම්, කුණළටු, තරවහතලළදී කිය
ර ළ, කමකෝළශ, පිපිරීම් වශ
මලනත් අනුඳළතික බඳම් සිේධීන්ලට එමරහිල රක්ණය කරන බලටත් බදු ගෆණුම්කරු වශතික විය යුතුය.
7.0

හිමිකම

7.01
මමම බදු ගිවිසුම යටමත් බදු මේඳෂ තුෂට මශෝ මේඳෂට ඇති සියලු අයිතිලළසිකම් වශ හිමිකම් වශ ඊට අදළෂ බෆදීම් මමම බදු ගිවිසුමම්
නියමයන්ට යටත්ල බදු දීමනළකරුට වම කල්හීම තලදුරටත් ඳලරළ දය යුතු අතර බදු ගෆණුම්කරු ඒ අයිතිලළසිකම්ලට, හිමිකමට, අයිතියට
අගතියක් ලන කලර ම ව කිරයළලක් සිදු මනොකිරීම මශෝ ඉටුමනොකිරීමට ඳරතිඥළ දී එකඟ මලයි. ඉශත කී කරුණුල මඳොදු ලංගුතළලට
සීමළවීමකින් මතොරල බදු ගෆණුම්කරු ඒ බදු මේඳමෂේ යම් අයිතමයක් මශෝ එහි යම් මකොටවක් විකිණීම, ඳෆලරීම, භළරදීම මශෝ අන්යළකළරමයන්
ඉලත් කිරීම, කුලියට අතුරු කල්බදු දීම, අතුරු බදු දීම, ඒ මත ණය ගෆනීම, බඳතර මත දීම, එහි වන්තකය මකොටවහ කිරීම මශෝ වඟලළ තෆබීම
මශෝ අත්ශෆරීම මශෝ යම් කලරම ව ආකළරයකට උකවහ කිරීම, ඇඳයට තෆබීම, හිේලට තෆන්ඳත් කිරීම, භළරය දෆරීම මශෝ අන්යළකළරමයන් සීමළ
කිරීමකට කිරීම මශෝ ශළනි සිදු කිරීම මශෝ විනළ කිරීම ආදී කිය
ර ළලන් මනොකිරීමට මින් එකඟ මලයි.
7.02

බදු මේඳෂ බදු දීමනළකරුමගන් බදු දී ඇති බලට මල්බල් කිරීමට බදු දීමනළකරුට හිමිකම් තිබිය යුතුය.

7.03
සියලුම හිමිකම්, ඳළඩු, පිරිලෆය, ශළනි, නඩුකර, වියදම් ශළ ඉශත 7.01 ලගන්තිය කඩ කිරීමම් ඳරතිඑයක් ලමයන් බදු දීමනළකරු විසින්
දරනු ෆබිය ශෆකි මශෝ ඳළඩු ෆබිය ශෆකි ඇමටෝේනි ගළවහතු බදු දීමනළකරුට ඳරතිපරණය කිරීමටත්, එයින් බදු දීමනළකරු නිේේමයෝෂි ලන බලටත්
බදු ගෆණුම්කරු මමයින් එකඟ මලයි.
7.04
බදු මේඳෂ බදු දීමනළකරු වශ බදු ගෆණුම්කරු අතර මඳෞේගලික වශ චංච මේඳෂක් ලමයන් තලදුරටත් ඳෆලතිය යුතු අතර එකී බදු
මේඳෂ යන්තර ශළ / මශෝ උඳකරණලලින් වමන්විත ලන අලවහථළලකදී ඒ බදු මේඳෂ යම් ඉඩමක මශෝ මගොඩනෆගිල්ක වවිකර තෆබිය ශෆකි වුලද
බදු දීමනළකරුමේ අඛණ්ඩ අයිතිය යටමත් ඳෆලතිය යුතුය. බදු මේඳෂ එලෆනි යම් ඉඩමකට මශෝ මගොඩනෆගිල්කට වවිකිරීමම්දී මශෝ එයින්
ගලළ ඉලත් කිරීමම්දී, එමවේ වවිකිරීම මශෝ ගලළ ඉලත් කිරීම බදු ගෆණුම්කරු මශෝ බදු දීමනළකරු විසින් සිදු කෂද, සිදුලන යම් කලරම
ශළනියකට බදු ගෆණුම්කරු ලගකීම දෆරිය යුතු අතර එලෆනි ශළනියක් වම්බන්ධමයන් ඉදරිඳත් කරන යම් කලරම මශෝ සියලුම හිමිකම් ඳම්ලට
එමරහිල බදු ගෆණුම්කරු බදු දීමනළකරුට ශළනිපරණය කෂ යුතු අතර බදු දීමනළකරු නිේේමයෝෂි ලන බලට වෆකිය යුතුය.
8.0

බදු දේඳළ ආඳසු භාරදීම

8.01
බදු කළසීමළල තුෂ යම් කලර විටක දී මශෝ කළය මගවීයළම මශෝ අන්යළකළරමයන් කළසීමළල අලවන් කිරීම මශෝ දීේඝ කරන බදු
කළසීමළල තුෂදී මශෝ එය අලවන් කිරීමම් දී ඒ බදු මේඳෂ භළරමදන මවට ඉල්ලීමක් ඉදරිඳත් කෂ විට බදු ගෆණුම්කරු ඒ බදු මේඳෂ බදු
දීමනළකරුට ලශළම ආඳසු භළරදීමට බෆදී සිටිය යුතුය.
8.02
බදු මේඳෂ ආඳසු භළරදීම වළධළරණ ලෆශෆරීම් වශ ක්ය වීම් බෆශෆර මකොට මුල් තත්ත්ලමයන් වශ යශඳත් කිරයළකළකරිත්ලමයන් යුතුල,
මමම ගිවිසුමට අමුණළ ඇති "අ" උඳමල්ඛනමේ නිහචය කර ඇති වහථළනමේ දී සිදුවිය යුතුය.
8.03
බදු මේඳෂ ඉශත කී ඳරිද ආඳසු භළරදීමම් දී වළධළරණ ලෆශෆරීම් වශ ක්යවීම්ේට යටත්ල ඒ බදු මේඳෂ මමම ගිවිසුම ආරම්භ ලන
අලවහථළමේ ඳෆලෆති වමළන තත්ත්ලමයන් විය යුතුය. බදු ගෆණුම්කරු ශළ බදු දීමනළකරු මශෝ ඔවුන්මේ අදළෂ නිමයෝජිතයන් බදු මේඳමෂේ
තත්ත්ලය ඳරික්ළ මකොට මදඳළේලයම අත්වන් තබන ලළේතළලක් වෆඳයිය යුතුය.
9.0

ලගකීම පිළිබ සීමාල

9.01
යම් අරමුණක් වම්බන්ධමයන් ඳලත්නළ යම් දුේලතළලක ඳරතිඑයක් ලමයමන් මශෝ බදු ගෆණුම්කරු විසින් මශෝ බදු ගෆණුම්කරුමේ
මකොන්තරළත්කරුලන්, නිමයෝජිතයන් මශෝ මවේලකයන් විසින් බදු මේඳෂ ලෆරද මව භළවිත කිරීම, අනිසි මව ඳරිශරණය කිරීම මශෝ ඒ මේඳෂ
වම්බන්ධ අලම මශෝ ඳරමළණලත් මනොලන නඩත්තුල මශෝ වෆකිල් නිවළ ශටගන්නළ කළේමික ේමයෝල ඳති
ර එයක් ලමයන් මශෝ ඒ බදු
මේඳෂ අහිමි වීම මශෝ භළවිතමේ දී ඊට අතුරු බළධළ ඇතිවීමම් ඳරතිඑයක් ලමයන් මශෝ ේයළඳළරමේ ළභ යම් කලරම මවකට අහිමි වීම, යම්
කලරම ව වහලභළලමේ ආනුංගික මශෝ යම් මලනත් ශළනිල ඳරතිඑයක් ලමයන්,
(අ) බදු ගෆණුම්කරු විසින්
(ආ) බදු ගෆණුම්කරුමේ යම් මකොන්තරළත්කරුලකු මශෝ නිමයෝජිතයකු විසින්
(ඇ) එකී තෆනෆත්තන්මේ අදළෂ මවේලකයන් විසින් මශෝ
(ඈ) තුන්ලන ඳළේලයක් විසින්
ඍජුලම මශෝ ලකරළකළරල යම් කලරම වහලරඳයක මශෝ ආකළරයක යම් ඳළඩුලක් (මේඳෂ මශෝ ජීවිතය අහිමි වීම වශ / මශෝ මභෞතික වශ / මශෝ
මළනසික ශළනි නිවළ සිදුලන අහිමි වීම ද ඇතුළුල නමුත් ඊට ඳමණක් සීමළ මනොවී) ශළනියක්, හිමිකම්ඳමක්, ඉල්ලීමක්, ලගකීමක් පිරිලෆයක් මශෝ

වියදමක් වශළ බදු ගෆණුම්කරුට මශෝ බදු ගෆණුම්කරු ශරශළ මශෝ යටමත් හිමිකම් ඳම් ඉල්ළ සිටින මලනත් තෆනෆත්තකුට මශෝ තුන්ලන
ඳළේහලයකට බදු දීමනළකරු ලගකීමට මශෝ ලගකීම දෆරීමට බෆඳී මනොසිටිය යුතුය.
9.02
අනුඳළතික බඳම් සිදුවීමක් (13.06 ලගන්තිය) නිවළ මමම බදු ගිවිසුමම් යම් කලරම ව නියමයක් ඉටුකිරීමමන් ලක්ලන්මන් නම් බදු
දීමනළකරුට එමවේ ඉටුකිරීමට අලහයතළලක් මනොඳෆලතිය යුතු අතර එහි ඳරතිඑයක් ලමයන් බදු ගෆණුම්කරු විසින් දරන යම් අළභශළනිලට ද
ලගකීම මනොදෆරිය යුතුය.
9.03
අනුඳළතික බඳමක් නිවළ බදු මේඳෂට ඉන් යම් මකොටවකට ශළනි සිදුලන නමුත් ඒ මේඳෂ අලුත්ලෆඩියළ කිරීමට ශෆකි නම් බදු
දීමනළකරුට වහලකීය තනි අභිමතය අනුල කිරයළත්මක මලමින් ඒ බදු මේඳෂ අලුත්ලෆඩියළ කිරීමට මඳර බදු ගෆණුම්කරුට ලිඛිත දෆන්වීමක් (13.04
ලගන්තිය) භළරදීමමන් මමම බදු ගිවිසුම අලවන් කිරීමට මශෝ මමම බදු ගිවිසුම යම් කළයකට නතර කිරීමට (2.03 ලගන්තිය) ලරණයක් තිබිය
ශෆකිය. බදු දීමනළකරු බදු මේඳෂ අලුත්ලෆඩියළ කිරීමම් විකල්ඳය මතෝරළගන්මන් නම් බදු දීමනළකරු විසින්ම අලුත්ලෆඩියළල සිදුකිරීමට කටයුතු
වංවිධළනය කෂ ශෆකි අතර මනොඑමවේනම් බදු ගෆණුම්කරු විසින් ඒ අලුත්ලෆඩියළල සිදුකිරීමට කටයුතු වම්ඳළදනය කරන මව ඉල්ළ සිටිය ශෆකි
අතර එලෆනි අලුත්ලෆඩියළමේ වම්පේණ පිරිලෆය මගවීමට ඊට අදළෂ රක්ණ ත් මුදල් ඳරමළණලත් මනොලන්මන් නම්, ඒ බදු මේඳෂ අලුත්ලෆඩියළ
කිරීමම් තථහය පිරිලෆය වශ රක්ණ වමළගමමන් අලුත්ලෆඩියළලට ෆමබන මගවීම අතර මලනව බදු දීමනළකරු විසින් මගවිය යුතුය.
9.04
මමම බදු ගිවිසුමම් අමනකුත් විධිවිධළනලට යටත්ල බදු මේඳෂට සිදුකරන යම් තරමක මශෝ සියලුම අලුත්ලෆඩියළ කටයුතු, මලනුලට
මයදීම් වශ අංග, මකොටවහ, උඳළංග මශෝ උඳකරණ ආමේ කිරීම බදු ගෆණුම්කරුමේ වියදමමන් සිදුකෂ යුතු අතර එය බදු මේඳෂට වශ එහි
හිමිකමට අමතර ලමයන් එකතු විය යුතු බලට වෆකිය යුතු අතර ඒලළ බදු දීමනළකරුට ඳෆලරීම සිදුවී තලදුරටත් ඳෆලතිය යුතුය.
9.05
බදු දීමනළකරු මමම බදු ගිවිසුමම් අරමුණ වශළ බදු මේඳමෂේ විකිණීමම් ශෆකියළල, තත්ත්ලය මශෝ මයෝේයතළලය පිළිබල ඳරකළශිතලම
මශෝ ේයළංගළේථමයන් යම් කලරම ව කරුණු දෆක්වීමක් මශෝ ඒ වම්බන්ධමයන් යම් කලරම ව මලනත් කරුණු දෆක්වීමක් මමයින් සිදුකර
මනොමෆති වශ සිදුමනොකරන අතර මමහි විධිවිධළන වවළ ඇති ඳරිද බදු කුලී මගවීම පිළිබල මමම ගිවිසුම යටමත් බදු ගෆණුම්කරුමේ බෆඳීම් බදු
මේඳමෂේ විකිණීමම් ශෆකියළල, තත්ත්ලය මශෝ මයෝේයතළලය වම්බන්ධමයන් යම් ේමයෝයක්
වශ / මශෝ අකේමන්යතළලක් මඟින් කලරම
ආකළරයකින් වුලද බඳමක් ඇති මනොවිය යුතු බලට බදු ගෆණුම්කරු එකඟ මලයි.
10.0

හානිපූරණය

10.01 මමම ලියවිල්මල් 6 ලන ලගන්තිය යටමත් (ශදසි අනතුරු වශ ශළනි මත රක්ණළලරණය) විධිවිධළන වවළ ඇති යම්
රක්ණළලරණයක් ඳෆලතිය ද බදු මේඳමෂේ වන්තකය, කිරයළත්මක කිරීම, භළවිතය මශෝ අනිසි භළවිතමේ ඳරතිඑයක් ලමයන්, ඒ මශේතුමලන් මශෝ
දළයක කරමගන, ඒ වම්බන්ධමයන් ඳෆනනෆඟීමමන් ජනිත ලන සියලුම දඩ, දණ්ඩන, ලගකීම්, හිමිකම් ඳම්, අළභ, පිරිලෆය, ඳළඩු, නඩුකර,
වියදම් ශළ ඇමටෝේනි ගළවහතු (බදු මේඳෂ මත බදු දීමනළකරුමගන් අයවිය යුතු ලන අයබදු මශෝ බඳතර ගළවහතු මශෝ ලියළඳදංචි ගළවහතු ශෆර) වශළ
බදු දීමනළකරුට වම විටකදීම වශ සියලුම අලවහථළගත තත්ත්ලයක් යටමත් ශළනිපරණය කෂ යුතු බලටත්, ඒලළට එමරහි ශළ ඒලළයින් බදු
දීමනළකරුට ශළනි සිදුමනොවිය යුතු බලටත්, බදු මේඳමෂේ යම් මකොටවක් මශෝ වමවහතය වම්බන්ධමයන් එලෆනි ලගකීම්ලට මමම බදු ගිවිසුම
අලවන් කිරීමමන් බඳමක් සිදුමනොවිය යුතු බලටත් බදු ගෆණුම්කරු බදු දීමනළකරු වමඟ ඳරතිඥළ දී එකඟ මේ.
10.02 ආඳදළලක්, නීත්යළනුක ලියවිල්ක් කිරයළමේ මයදවීමක් බදු ගෆණුම්කරුට එමරහිල මලනත් නනතික කිරයළලලියක් ඉදරිඳත් කිරීම,
බළත්මක කිරීම මශෝ කිරයළත්මක කිරීම යටමත් බදු මේඳෂල මකොටවක් මශෝ සියල්ම අහිමි වීම මශෝ තශනමට ගෆනීම මශෝ ඊට එමරහිල
මශෝ එලෆනි තත්ත්ලයක ඳරතිඑයක් නිවළ සිදුලන ශළනිලට මශෝ ඊට එමරහිල බදු ගෆණුම්කරු බදු දීමනළකරුට ශළනිපරණය කෂ යුතු අතර බදු
දීමනළකරු නිේේමයෝෂි ලන බලට වෆකිය යුතුය.
10.03

මමම බදු ගිවිසුමම් කුමක් වශන් වුලද,
(අ) බදු ගෆණුම්කරු මශෝ මලනත් යම් කලරම ව තෆනෆත්තකු විසින් බදු මේඳෂ භළවිත කිරීම මශෝ කිරයළත්මක කිරීම තුළින් මශෝ ශරශළ
ජනිත කරන යම් නිහඳළදනයක් (මලමතොත්) ඒ වශළ, මශෝ
(ආ) එලෆනි නිහඳළදනල ගුණය මශෝ විකිණීමම් ශෆකියළල මශෝ අන්යළකළරමයන් තත්ත්ලයන්ට,

බදු දීමනළකරකෆ යම් කලරම ව ආකළරයකින් ලගකීම මනොදරන බලට ඳළේලකරුලන් මමයින් එකඟ මලයි.
බදු මේඳෂ ගබඩළකර තෆබීම, භළවිතයට ගෆනීම මශෝ ඳරිශරණය කිරීම වම්බන්ධමයන් මශෝ ඒ තුළින් ඳෆනනඟින යම් මශෝ සියලුම නඩුකර, නීති
කෘත්ය ලගකීම්, හිමිකම් ඳම්, අළභ, ශළනි, පිරිලෆය ශළ වියදම් මශෝ බදු දීමනළකරු මශෝ මලනත් යම් තෆනෆත්තකුට මශෝ ඳළේලකරුලකුට
එමරහි වහථළඳනය කිරීම මශෝ බදු දීමනළකරු මශෝ ඒ මලනත් යම් තෆනෆත්තකු මශෝ ඳළේලකරු විසින් ඳළඩු විදීම මශෝ වියදම් දෆරීම සිදුවිය ශෆකි
බදු මේඳමෂන් ජනිත ලන යම් නිහඳළදතයකට එමරහි බදු ගෆණුම්කරු බදු දීමනළකරුට ශළනිපරණය කෂ යුතු අතර ශළනිපරණය ලන බලට
වෆකිය යුතුය.
11.0

ඳැහැරීම සහ අලසන් කිරීම

11.01

අන්මයෝන්ය එකඟතළමලන් අලවන් කිරීම
මමම බදු ගිවිසුමම් අමනකුත් විධිවිධළනලට යටත්ල මදඳළේලමයන් එක් ඳළේලයකට මමම බදු ගිවිසුම යම් කලර විටක දී වුලද
අලවන් කෂ ශෆකිය. මකමවේ වුලද ඒ අලවන් කිරීම මමම බදු ගිවිසුමට අනුල ඒ අමනක් ඳළේලයට ලිඛිත දෆන්වීම (13.04
ලගන්තිමේ දෆන්වීම) භළර දී දන අනල (90) වම්පේණ වීමමන් ඳසුල කිරයළත්මක විය යුතුය.
(ආ) ඉශත වශන් දෆන්වීම බළදුන්නද, මමම ගිවිසුමම් නියමයන් වශ මකොන්මේසි, මමම බදු ගිවිසුම යටමත් බදු ගෆණුම්කරුමේ බෆදීම්
නිසි ඳරිද ඉටුකිකරීම (මමම බදු ගිවිසුමම් විධිවිධළනලට අනුල බදු මේඳෂ යශඳත් කිරයළකළරී තත්ත්ලමයන් බදු දීමනළකරුට ආඳසු

(අ)

භළරදීමම් බෆදීම ද ඇතුළුල) වශ මමම බදු ගිවිසුම යටමත් සියලුම මුදල් බදු දීමනළකරු වහීමකට ඳත්ලන මව මගලළ දෆමීම
සිදුකරන මතක් පේණ ලමයන් බළත්මකල ශළ කිරයළත්මකල තලදුරටත් ඳෆලතිය යුතුය.
11.02

බදු දීමනළකරු විසින් අලවන් කිරීම

මමහි ඳටශෆනිල කුමක් වශන් වුලද, ඳශත වශන් සිදුවීම්ලලින් එනම්,
(අ)
(ආ)
(ඇ)
(ඈ)
(ඉ)
(ඊ)

(උ)

(ඌ)
(එ)
(ඒ)
(ඔ)
(ඕ)

(ක)

මමම බදු ගිවිසුම ඳරකළරල වශ ඊට යටත්ල බදු ගෆණුම්කරු විසින් මගවිය යුතු යම් බදු කුලී, ගළවහතු මශෝ මලනත් මුදල් ඒලළ මගවිය
යුතුල තිබියදී මගවීම ඳෆශෆර ශෆරීම සිදුකෂ අලවහථළලක,
බදු ගෆණුම්කරු මමම ගිවිසුමම් යම් නියමයන්, ඳරතිඥළ මශෝ මකොන්මේසි කඩ කිරීමක් සිදුකෂ අලවහථළලක,
බදු මේඳෂ අවළධළරණ මව මශෝ අනිසි මව භළවිත කිරීම මශෝ ලෆරද මව ඳරිශරණය කිරීම මශෝ මමම බදු ගිවිසුමම් යම් කලරම
ව විධිවිධළනලට ඳටශෆනිල බදු ගෆණුම්කරු විසින් බදු මේඳෂ වම්බන්ධමයන් කිරයළකරන අලවහථළලක,
මමම බදු ගිවිසුමම් වශන් කරන රක්ණළලරණය යම් කලරම ව මශේතුලක් නිවළ වම්පේණමයන්ම මශෝ මකොටවක් අලංගු කෂ
අලවහථළලක,
බදු ගෆණුම්කරුට එමරහිල මශෝ බදු ගෆණුම්කරුමේ භළණ්ඩ මත නීතිමය ලියවිල්ක් කිය
ර ළමේ මයදවීම මශෝ තශනමක් ඳෆනවීම
සිදුකෂ අලවහථළලක,
බදු ගෆණුම්කරු ේයළඳළරික කටයුතු අත්හිටුවීමම් ශළ බදු ගෆණුම්කරුමේ යම් කලරම ව මේඳෂකට එමරහිල අයබදු කෆඳ අයිතියක්
මගොනු කිරීම මශෝ බදු මේඳෂ යම් අධිකරණයක් විසින් රළජවන්තක කිරීම මශෝ අහිමි කිරීම මශෝ තශනමට ගෆනීම සිදුව
අලවහථළලක,
මමම ලියවිල්මල්දී බදු ගෆණුම්කරු විසින් ඉදරිඳත් කෂ යම් ඳරකළයක් මශෝ කරුණු දෆක්වීමක් මශෝ බදු මේඳෂ එමව බදු දීම
වශළ ඉදරිඳත් කෂ බදු ගෆණුම්කරුමේ ඉල්ලීම මශෝ ඊට අදළෂ යම් මල්ඛනයක් වම ආකළරමයමන් ම අවත්ය වශ වමදොවහ ලන
මශෝ වී ඇති අලවහථළලක,
අනුඳළතික බඳම් සිදුවීමක් (13.06 ලගන්තිය) නිවළ මමම ගිවිසුම යටමත් බදු ගෆණුම්කරුමේ බෆදීම් ඉටුකිරීමට බදු ගෆණුම්කරුට
මනොශෆකි වීම වශ ඒ මනොශෆකිකම ලිත් දන ශතක (7) කළසීමළලක් දක්ලළ මනොකඩලළම ඳලතින අලවහථළලක,
වමළගමම් ේයලවහථළමේ මශෝ වමළගමම් ජ්මයහඨ කෂමනළකළරිත්ලමේ යම් ලෆදගත් මලනවක් ලන්මන් නම් බදු ගෆණුම්කරු
වංවහථළලක් ලන අලවහථළලක,
බදු ගෆණුම්කරුමේ ේයළඳළරික කටයුතු වම්පේණමයන් ඇණහිටියමශොත් මශෝ නතර කරනු ෆබ අලවහථළලක,
බදු ගෆණුම්කරු බුන්ලත් බලට විනිහචිතල ඇති විමටක, බදු ගෆණුම්කරුමේ ණයහිමියන්මේ යශඳත උමදවළ ඳෆලරීමක්, විධිවිධළන
මයදීමක් මශෝ වමථයකට එෂඹීමක් සිදුකෂ අලවහථළලක,
බදු ගෆණුම්කරු (i) වහමේච්ඡළමලන් මශෝ නිරුත්තවළශකල ගණන් මේරළ ලවළ දෆමීමම් නීති කෘත්යකට එෂඹීම වශ මශෝ (ii) ණය
මගලළ දෆමීමට මනොශෆකිවීම මශෝ මලනත් ඳළේලයක් මලත මශෝ බදු දීමනළකරු මලත මගවීමට නියිමිතල තිමබන නිවළ බදු
ගෆණුම්කරුමේ ණය පියලළ දෆමීමට බදු ගෆණුම්කරුට ඇති මනොශෆකියළල ලිඛිතල ඳරකළ කර සිටීම වශ මශෝ
(iii)
ඳරතිනිේමළණය, ඒකළබේධ කිරීම, ගණන් මේරළ ලවළදෆමීම, මශෝ විසුරුලළ ශෆරීම ලෆනි යම් කිරයළමළේගයක් මගන තිබීම මශෝ එලෆනි
කිරයළමළේගයක් ගෆනීම වශ මශෝ (iv) බදු ගෆණුම්කරුමේ සියලුම ලත්කම් මශෝ ේයළඳළර මශෝ ඉන් මකොටවක් වශළ
ඳරතිග්හ රළශකමයකු මශෝ ඈලරකරුලකු ඳත්කර ඇති අලවහථළලක,
මමම බදු ගිවිසුම කිය
ර ළත්මක කිරීම, භළරදීම, ඉටුකිරීම, ලංගු කිරීම, බත්මක කිරීම මශෝ වළක්ෂිල ආමේහයතළල
වම්බන්ධමයන් ගෆණුම්කරු විසින් රළජ්ය මශෝ මශජන ආයතන මශෝ අධිකළරී වමඟ සිදුකෂ ලියළඳදංචි කිරීමම් බය මශෝ
ලියළඳදංචිය බදු දීමනළකරුට පිළිගත මනොශෆකි ආකළරයට මලනවහ කිරීම මශෝ ඳදර ළනය කර මනොමෆතිවීම මශෝ නිහඳභ
ර කිරීම මශෝ
අයිතිකරුමේ වම්පේණ බමයන් වශ ඳරතිඑමයන් නතර කිරීම සිදුකර ඇති අලවහථලක,

යන සිදුවීම්ලලින් යම් කලරම ව එක් සිදුවීමක් නිවළ මමම බදු ගිවිසුම දෆන්වීමක් බළදීමකින් මතොරල ඕනම විටකදී ලශළම අලවන් කිරීමට බදු
දීමනළකරුට අයිතිය ඳෆලතිය යුතුය.
11.03

තනි බදු ගෆණුම්කරුමලකුමේ මරණය සිදුව විට
(අ) බදු ගෆණුම්කරුමේ මරණය සිදුවු අලවහථළලක
(i) අදළෂ මරණ වශතිකමේ වශතික කෂ පිටඳතක් ඉල්ළ සිටීමට , වශ
(ii ) නෆසීගිය බදුගෆනුම්කරුමේ නනතික උරුමක්කළරයින් ලමයන් ඔවුන්මේ අයිතිලළසිකම් වශ අදළ වහථළලරයන් පිළිබúල
බදු දීමනළකරු වහීමකට ඳත්ලන ඳරිද ලිඛිත වළක්ෂි වඳයන මමන් බදුගෆනුම්කරුමේ උරුමක්කළරයින් මලතින් ඉල්ළ
සිටීමට බදුදීමනළකරුට හිමිකම් ඳෆලතිය යුතුය.
(ආ) බදු දීමනළකරුට ඔහුමේ තනි වශ ඳරම අභිමතය ඳරිද බදු ගෆනුම්කරුමේ නනතික උරුමක්කළරයින්මේ පේල ලිඛිත අනුමෆතිය
ෆබීමට යටත්ල මමම බදු ගිවිසුම අඛණ්ඩල ඳලත්ලළ ගත ශෆකිය.
(ඇ) බදු දීමනළකරු විසින් අලහය යයි තීරණය කරනු බන වශ / මශෝ මමම බදු ගිවිසුම විධිමත් ඳරිද ඳලත්ලළමගන යළම වශළ
අනුළංගික ලන එකී සියලුම ලියකියවිලි වශ ගිවිසුම් මමන්ම ඉටු කරනු බන වම කළේයයක්ම වශ ක්හ රියළකළරකමක්ම බදු
ගෆනුම්කරුමේ නනතික උරුමක්කළරයින් විසින් ක්හ රියළත්මක කිරීමට යටත්ල ඉශත වශන් ඳරිද මමම බදු ගිවිසුම අඛණ්ඩල
ඳලත්ලළමගන යළ ශෆකිය.
(ඈ) ඳශත වශන් කර ඇති අලවහථළලන්හී දී බදු ගෆනුම්කරුමේ උරුමක්කළරයින් මලත ලිඛිත දෆන්වීමක් කිරීමමන් අනතුරුල මමම බදු
ගිවිසුම ලශළම අලවන් කිරීමට බදු දීමනළකරුට හිමිකමක් ඳෆලතිය යුතුය.
(i) බදු දීමනළකරු විසින් එය බළත්මක කිරීම වශළ ලිඛිත ඉල්ලීමක් කිරීමමන් අනතුරුල දන තිශක් (30) ක් ඇතුත බදු
ගෆනුම්කරුමේ නනතික උරුමක්කළරයින් විසින් ඉශතින් වශන් කෂ ඳරිද මමම ගිවිසුම අඛණ්ඩල ඳලත්ලළමගන යළම
වශළ ඔවුන්මේ ලිඛිත අනුමෆතිය බළ දී මනොමෆති නම්, මශෝ
(ii) බදු දීමනළකරු විසින් බදු ගෆනුම්කරුමේ නනතික උරුමක්කළරයින් වමග මමම බදු ගිවිසුම අඛණ්ඩල ඳලත්ලළමගන යළම
වශළ එකඟතළලක් මනොමෆති අලවහථළලක

ඉ)

11.04

මමම ලගන්තිය යටමත් සිදුකර ඇති මශෝ බළදී ඇති යම් දෆන්වීමක් මශෝ මලනත් නිමේදනයක් මමහි ඳශතින් වශන් කර ඇති
13.04 (නිමේදනය) ලගන්තිය ශළ අනුක ලන්මන් නම් එය විධිමත් ඳරිද නිකුත් කෂ මශෝ බළදී ඇති දෆන්වීමක් මව වෆකිය
යුතුය.

ගිවිසුම අලවන් කිරීම වශළ මශේතු දෆක්වීම

(ඉශත 2.01 ලගන්තිමේ නිහචය කර ඇති ඳරිද) වම්පුේණ බදු කළ ඳරිච්මජ්දය ඉකුත්වීමට මඳරළතුල නම්,
(අ) මීට ඉශතින් වශන් කර ඇති මශේතු ශෆර මලනත් මශේතන් මත මමම බදු ගිවිසුම අලවන් කිරීම වශළ බදු දීමනළකරු කෆමෆත්තක්
දක්ලයි නම් මශෝ
(ආ) බදු ගෆනුම්කරු මමම බදු ගිවිසුම අලවන් කිරීමට කෆමෆත්තක් දක්ලයි නම්
මයෝජිත අලවන් කිරීම වශළ ව දෆන්වීමමහි (ලගන්තිය 13.04 දෆන්වීම) එලෆනි දෆන්වීමක් නිකුත් කිරීම වශළ මශේතු ව කළරණළ ඇතුත් කෂ
යුතුය.
11.05

ගිවිසුම අලවන් කිරීම මත බදු දීමනළකරුට බදු මේඳ වම්බන්ධමයන් ඇති අයිතිලළසිකම්
(අ) නෆලත වන්තකය බළගෆනීම වශළ බදු දීමනළකරුට ඇති අයිතිය
(i) බදු මේඳමහි වන්තකය බළගෆනීමම් අරමුණින් බදු ගෆනුම්කරුමේ යම් මේඳෂක් මශෝ ඳරි්හ රයක් මශෝ බදු මේඳෂ
මවොයළගත ශෆකි මලනත් යම් වහථළනයකට මශෝ වහථළනයන්ට බදු දීමනළකරුමේ නිධළරීන්ට, මවේලළ දළයකයින්ට,
මවේලකයින්ට, නිමයෝජිතයින්ට ශළ අමනකුත් නිමයෝජනයන්ට ඳෆලරිය යුතුය.
(ii) මමහි ඳශතින් විධිවිධළන වවළ ඇති ආකළරයට ශෆර මමම බදු ගිවිසුම අලවන් කිරීම මත බදු ගෆනුම්කරු ශළ බදු මේඳ
වම්බන්ධමයන් මමහි ඳශතින් වශන් කර ඇති සියලුම අයිතිලළසිකම් ලශළම අලවන් ලන අතර බදු මේඳමහි වන්තකය
අඳම
ර ළදල බළගෆනීම වශළ බදු දීමනළකරුට අයිතිය ඇත. බදු ගෆනුම්කරු විසින් බදු මේඳ ලශළම බදු දීමනළකරුට භළරදය
යුතු අතර බදු දීමනළකරුට මනළඳ ඳරිද බදු මේඳ විකුණළ දෆමීමට මශෝ නිදශවහල ශළ බළධළලකින් මතොරල බදු මේඳ රලළ
තබළ ගෆනීමට ශෆකියළල ඇත. මකමවේ වුලද නෆලත වන්තකය බළගත් බදු මේඳ විකුණ අලවහථළලක දී බදු දීමනළකරු විසින්
මමම ගිවිසුම යමටත් ඔහුට අයවීමට තිබු මුදල් ඳමණක් අය කර ගත යුතු අතර අතිරික්ත මුදල් බදු ගෆනුම්කරුට මගවිය
යුතුය.
(iii) මමහි ඳශතින් වශන් කර ඇති ඳරිද බේදට බළමගන ඇති බදු මේඳ කලරම මශෝ මශේතුලක් වශළ ආඳසු භළරදීමට බදු
දීමනළකරුට සිදු වුලමශොත්, මමම ගිවිසුමම් අඩංගු නියමයන් ශළ මකොන්මේසි මනොවකළ ශරිමින් ඒ වශළ මයොදළගතශෆකි
මලනත් ඳරතිකේමයකට අමතරල දෆනුම්දීමකින් මතොරල ශළ නීති කෘත්යයකට එෂඹීමකින් මතොරල ලශළම බදු මේඳමහි
වන්තකය බදු දීමනළකරු යටතට ගත ශෆකිය.
(iv) ඳරලළශන, නඩත්තු, ගබඩළ ගළවහතු ඇතුෂත්ල ඉශත වශන් ඳරිද නෆලත වන්තකය බළගෆනීම ආශි්හ රත සියලු වියදම් බදු
ගෆණුම්කරු විසින් බදු දීමනළකරුට මගවිය යුතුය.
(ආ) බදු මේඳ වම්බන්ධමයන් භළරකරුලකු ඳත්කිරීම වශළ බදු දීමනළකරුට ඇති අයිතිය
(i) බදු දීමනළකරු විසින් බදු ගෆනුම්කරු මලත අලවන් කිරීමම් නිමේදනය නිකුත් කෂ විට බදු දීමනළකරුට එම බදු මේඳෂ වශළ
භළරකරුලකු ඳත්කෂ ශෆකි අතර බදු ගෆනුම්කරු විසින් එම බදු මේඳෂ තබළ ඇති, ගබඩළ කර ඇති, වවිකර ඇති මශෝ භළවිතළ
මකමරන මශෝ ක්හ රියළත්මක මකමරන වහථළනයට පිවිසීම වශළ එම භළරකරුට අලවර බළ දය යුතුය.
(ii) බදු දීමනළකරුට අලහය යයි වෆමකන අලවහථළලන්හිදී එම බදු මේඳ කළඳරිච්මජ්දළනුකල එම භළරකරුට ඳරීක්ළ කිරීම
වශළ අලවර බළදීමට බදු ගෆනුම්කරු තලදුරටත් එකග විය යුතුය.
(iii) මමම ගිවිසුම මගින් විධිවිධළන වවළ ඇති ඳරිද බදු ද්මනළකරුමේ භළරකරුට ඳරදළනය කරන ඳරමේය ශළ ඳරීක්ළ කිරීමම්
අයිතිය මමහි වශන් කර ඇති බදු දීමනළකරුට අදළෂ මේඳෂ මලත ඳරදළනය කෂ ඳරමේය ශළ ඳරීක්ළ කිරීමම් අයතීන්මගන්
කිසිදු ආකළරයකින් හීන මනොලන බලට ලටශළ ගත යුතුය.
(ඇ) බදු දීමනළකරුමේ ලළසියට අලංකු කෂ මනොශෆකි ඇමටෝේනි බය කලින් වශන් ව යම් සිේධියක් මශෝ සිේධීන් සිදුවීම මත බදු
මේඳෂ ශළ ඊට අයත් උඳළංගල වන්තකය ආඳසු බළ ගෆනීම වශළ අලහය මකමරන ලියකියවිලි ලියළ අත්වන් කිරීම වශළ බදු
ගෆණුම්කරුමේ තත්ය ශළ නිත්යනුක අලංගු කෂ මනොශෆකි ඇමටෝේනි බකරුලන් ලමයන් බදු ගෆණුම්කරකෆ විසින්
තත්කළමේ සිටින බදු දීමනළකරු ශළ බදු දීමනළකරුමේ ඳරධළන විධළයක නිධළරියළ මශෝ ඔහු විසින් විධිමත් ඳරිද බය ඳලරන
ද මලනත් නිධළරියකු ඳත් මකමේ.

12.0

ඳැලරීම

12.01 මමම බදු ගිවිසුම වශ මම් යටමත් ඳරදළනය මකමරන බේද, බදු ගෆණුම්කරුට මඳෞේගලික ලන අතර බදු දීමනළකරුමේ පේල ලිඛිත
අනුමතියකින් මතොරල බදු ගෆණුම්කරු මලත ඳලරළ ඇති මේඳෂ බදු ගෆණුම්කරු විසින් කිසිඳු අලවහථළලක මලනත් යම් ඳළේලයක් ආයතනයක්
මශෝ වංවහථළලක් මලත ඳෆලරීම මශෝ භළර කිරීම මනොකෂ යුතු බල මමම ගිවිසුමම් සියලුම ඳළේලකරුලන් එකඟල ලටශළගත යුතුය.
12.02 මකමවේවුලද, බදු මේඳෂ විකිණීම වශළ බදු දීමනළකරුමේ අයිතිය යම් ආකළරයකින් සීමළලන අන්දමම් අේථකථනයක් මමම ගිවිසුමම්
ඇතුෂත් මනොවිය යුතු අතර එලෆනි විකිණීමක් සිදුලන අලවහථළලකදී බදු දීමනළකරු වම්බන්ධමයන් මමහි දක්ලළ ඇති සියලුම අයිතීන් ශළ බෆදීම්
මිදී ගනු බන තෆනෆත්තළ මලත හිමි විය යුතුය.
12.03 ඉශත 12.01 ලගන්තියට යටත්ල, මමම ගිවිසුමම් සියලුම ඳළේලකරුලන් වශ ඔවුන්මේ අදළෂ අනුඳරළප්තිකයන්, උරුමක්කළරයන්,
මඳොල්ම:කරුලන්, අේමිනිවහතරළසිකරුලන් වශ අලවරත් ඳෆලරුම්ළභීන්මේ යශඳත උමදවළ මමම බදු ගිවිසුම වශ එහි සියලුම අංගයන්
කිරයළත්මක විය යුතුය.
12.04 බදු ගෆණුම්කරු මමම ගිවිසුම යටමත් බළදී ඇති බදු මේඳෂල හිමිකරු ලමයන් අේථකථනය මනොකෂ යුතු අතර කලරම මශෝ
අලවහථළලකදී කලරම මශෝ අරමුණක් වශළ බදු ගෆණුම්කරු බදු දීමනළකරුමේ නිමයෝජිතයකු මව මනොවෆකිය යුතුය.

13.0

විවිධ

බදු දීමනළකරු වශ බදු ගෆණුම්කරු ඳශත වශන් ඳරිද එකඟ විය යුතුය.
13.01

උඳමල්ඛන වශ සිරවහත
(අ) මමම ගිවිසුමට අමුණළ ඇති සියලුම උඳමල්ඛන මමම බදු ගිවිසුමම්ම අලහය මකොටවක් ලන අතර අලහය මකොටවක් ලමයන්
වම්ඳළදනය විය යුතුය.
(ආ) මමම බදු ගිවිසුමම් වශන් සිරවහත හුමදක් ඳශසු බල වශළ මිව ඒලළ මමම බදු ගිවිසුමම් ේයලවහථළමේ මශෝ අේථ නිරඳනය
වම්බන්ධමයන් බමනොඳ යුතුය.

13.02

අත් මනොශෆරීම
(අ) මමම බදු ගිවිසුම යටමත් මශෝ අනුල මශෝ අන්යළකළරමයන් බදු දීමනළකරු වම්බන්ධමයන් ලන යම් අයිතියක් බයක් මශෝ
ඳරතිකේමයක් කිරයළත්මක කිරීමම් ඳරමළදයක් මශෝ කිරයළත්මක කිරීම අත්ශෆරීමක් මශෝ මමම ගිවිසුම යටමත් ෆබිය යුතු යම් මුදක්
මගවිය යුතු විටකදී බදු ගෆණුම්කරු විසින් මශෝ බදු ගෆණුම්කරුමගන් ඒ මගවීම සිදුකරන මවට නියම කිරීම බදු දීමනළකරු
විසින් ඳෆශෆර ශෆරීම බදු දීමනළකරුට උඳචිත ලන මශෝ තිමබන යම් අයිතියකට, බයකට ඳරතිකේමයන්ට ශළනි මනොවිය යුතු අතර
එලෆනි යම්, ඳරමළදයක්, ඳෆශෆර ශෆරීමක් මශෝ අත්ශෆරීමක් බදු ගෆණුම්කරුමේ අත්ශෆරීමක් මශෝ ලෆකී සිටීමක් මශෝ යම් ඳෆශෆර
ශෆරීමක් පිළිගෆනීමක් ලමයන් ලටශළ මනොගත යුතුය.
(ආ) බදු දීමනළකරුමේ යම් අයිතියක් බයක් මශෝ ඳති
ර කේමයක් අත්ශෆරීම මශෝ බදු ගෆණුම්කරුමේ යම් ලෆකී සිටීමක් මශෝ ඳෆශෆර
ශෆරීම පිළිගෆනීමක් යම් මලනත් අලවහථළලක මශෝ ඳසු සිේධියක් මශෝ ඳෆශෆර ශෆරීමක් වම්බන්ධමයන් බදු දීමනළකරුමේ
අයිතියකට, බයට මශෝ ඳරතිකේමයකට බඳමක් මශෝ ශළනිවීමක් සිදුමනොවිය යුතු අතර එලෆනි යම් ඳරමළදයක්, ඳෆශෆර ශෆරීමක්
මශෝ අත්ශෆරීමක් අනළගත කළේය වළධනයක් බදු ගෆණුම්කරුට අලවර දීමක් ලමයන් ලටශළ මනොගත යුතුය.

13.03

පිරිලෆය වශ බදු
(අ) මමම බදු ගිවිසුම වම්බන්ධමයන් මශෝ ගිවිසුම අනුල මශෝ ඒ යටමත් ලියළ අත්වන් කර ඇති, මලනත් යම් ගිවිසුමක්, ලියවිල්ක්,
ඔප්පුලක් මශෝ ඳති්හ රකළලක් මශෝ ද බල දන්ලළ එලළ ඇති රිසිට්ඳත් වම්බන්ධමයන් මශෝ මමම බදු ගිවිසුම වම්බන්ධමයන් මශෝ
මමම බදු ගිවිසුමම්ම අදළෂ ගනුමදනුලක් වම්බන්ධමයන් මශෝ එහි යම් මකොටවක් වම්බන්ධමයන් අයකර ඇති, ඳනලළ ඇති මශෝ
මගවිය යුතුල ඇති යම් කලරම මශෝ ආකළරයක මශෝ වහලභළලයක සියලුම මුේදර ගළවහතු, ලියළඳදංචි ගළවහතු, තීරු ගළවහතු, බදු,
වියදම්, අයකිරීම්, අධිභළර (මමහි මින්මතු "එකී ගළවහතු" මව වශන් ලන) බදු ගෆණුම්කරු විසින් දෆරිය යුතු වශ මගවිය යුතුල ඇති
අතර බදු දීමනළකරුට තම තනි ශළ ඳරම අභිමතය ඳරිද බදු ගෆණුම්කරුමගන් ඳරතිපේණය කර ගෆනීමම් මකොන්මේසිය මත එම
ගළවහතු මගවිය ශෆකිය.
(ආ) විධිමත් තීරුබදු, බදු, අධිභළර මශෝ ගළවහතු මශෝ අන්යළකළර ගළවහතුලක් මගවීම ඳෆශෆර ශෆරීම නිමිත්මතන් ඳෆන නඟින යම්කිසි මශෝ
සියලුම අතිමේඛ තීරු ගළවහතු වශ ගළවහතු වශ / මශෝ එකී ගළවහතු වම්බන්ධමයන් මගවිය යුතු යම්කිසි මශෝ සියලුම දඩ මුදල්
මගවීමට බදු ගෆණුම්කරු එකඟ විය යුතුය.
(ඇ) ඉශතින් වශන් කර ඇති යම් ගළවහතුලක් බදු දීමනළකරු විසින් මගලළ ඇත්නම්, බදු ගෆණුම්කරු විසින් මනොඳමළල බදු දීමනළකරු
ඉල්ළ සිටි විමටක එම මුද පේණ ලමයන් කිසිදු අඩු කිරීමකින් මතොරල බදු දීමනළකරුට ඳරතිපේණය කෂ යුතුය.

13.04

දෆන්වීම
(අ) මමම ගිවිසුම යටමත් දක්ලළ ඇති යම් දෆන්වීමක් මශෝ මලනත් නිමේදනයක් මමහි විධිවිධළන වවළ ඇති ආකළරයට ලිඛිතල
බළදය යුතුය.
(i) මඳෞේගලිකල භළරදීම සිදුකරන්මන් නම් මමහි විධිවිධළන වවළ ඇති ඳරිද අදළෂ ඳළේලකරුමේ ලිපිනයට තත්ය ලමයන්
භළරදීම මත ඳමණක් එය මගන මගොවහ භළරදුන් බලට වකනු ෆබිය යුතුය;
(ii) ලියළඳදංචි තෆඳමන් යලන්මන් නම්, තෆඳෆල් කෂ දන සිට ලෆඩ කරන දන තුනකට ඳසුල එය මගන මගොවහ භළරදුන් බලට
වකනු ෆබිය යුතුය;
(iii) සෆක්වහ යන්තරයක් ශරශළ යලන්මන් නම් යලන්නළමේ සෆක්වහ යන්තය
ර මඟින් අදළෂ පිටු ගණන වශන් කරමින් එම දෆන්වීම
මශෝ නිමේදනය යලළ ඇති බලට නිකුත් මකමරන වම්ඳමරණ ලළේතළලක් බළ ගෆනීමමන් අනතුරල එය මගන මගොවහ
භළරදුන් බලට වෆකිය යුතුය.
(iv)විේයුත් තෆඳෆල් (ඊමම්ල්) මඟින් යලන්මන් නම් අදළෂ ඳණිවුඩය බන්නළ විසින් එය ද බල දෆනුම්දීම මශෝ එම ඊමම්ල්
ඳණිවිඩය වම්බන්ධමයන් යලන්නළමේ ඳරිගණකමේ එමවේ ඉලත් කර ඇති ඊමම්ල් ඳණිවුඩය දවහමේ නම් ඳමණක් එය මගන
මගොවහ භළරදුන් බලට වකනු ෆබිය යුතුය.
(ආ) ඉශතින් වශන් කර ඇති විධිවිධළන ඳරකළර, එලෆනි යම් දෆන්වීමක් මශෝ නිමේදනයක්, ලෆඩ කරන මේළමලන් ඳසුල (මඳ.ල. 8.30 ඳ.ල. 5.00) බළදය යුතු මශෝ බළදීමට වෆෆවහවිය යුතු බලට වකනු බන්මන් නම් එම දෆන්වීම මශෝ නිමේදනය ඊෂඟට
එෂෆමඹන ලෆඩ කරන කළඳරිච්මේදය ආරම්භමේදී බළදී ඇති බල මශෝ ෆබීමට වවහලළ ඇති බලට වෆකිය යුතුය.
(ඇ) මමම බදු ගිවිසුමම් අරමුණු වශළ අදළෂ එක් එක් ඳළේලකරුලන්මේ ඇමතුම් මතොරතුරු ඳශතින් වශන් කර ඇත.
බදු දීමනාකරුදේ
ලිපිනය :
සක්වහ අංකය :
ඊමම්ල් ලිපිනය :

බදු ගැනුම්කරුදේ
ලිපිනය :
සක්වහ අංකය :
ඊමම්ල් ලිපිනය :
(ඈ) මමම ගිවිසුම මඟින් දක්ලළ ඇති මතොරතුරු වම්බන්ධමයන් යම් මලනවක් ලන්මන් නම් බදු ගෆණුම්කරු විසින් බදු දීමනළකරකෆට
වළධළරණ, පේල, ලිඛිත දෆන්වීමක් වෆඳයිය යුතුය.
13.05

ඳළන නීතිය

මමම බදු ගිවිසුම ශ්රී  ර ංකළමේ නීති මඟින් ඳළනය මේ.
13.06

අනුඳළතික බඳම

මේල කිරයළලක්, ගින්නක්, ලෆඩ ලේජනයක් මශෝ මලනත් මවේලක කෆෂඹිලි, කෆරලි, සිවිල් කබ, යුේධ (ඳරකළශිත මශෝ මනොමෆති) කඩළකප්ඳල්
කිරීම් මමන්ම මමහි නිහචිතල වශන් කර ඇති කරුණුලට වමළන මලනත් යම් මශේතු ද ඇතුෂත්ල වශ එම කරුණුලට ඳමණක් සීමිත
මනොලන ඳරිද (එලෆනි සිදුවීමක් අලවහථළලක් මශෝ මශේතුලක් මමහි මින් මතු "අනුඳළතික බඳම" මව වශන් ලන අතර) මමම බදු ගිවිසුමට
ඇතුත්ල සිටින යම් ඳළේලකරුලකු විසින් මමහි ඳශතින් වශන් කර ඇති යම් බෆඳීමක කළේයවළධනය වම්බන්ධමයන් යම් ඳරමළදයක් මශෝ
අවළේථකත්ලයක් මඳන්ලයි නම් එකී ඳළේලකරුමේ වමශේතුක ඳළනමයන් මතොරල සිදුව යම් සිදුවීමක් මශෝ අලවහථළලක් මශේතුමලන් එකී
"අනුඳළතික බඳම" මත බඳමක් ව ඳළේලකරු එම සිදුවීම පිළිබල අමනක් ඳළේලය අඳරමළදල දෆනුලත් කෂ යුතු අතර එම සිේධිය වනළථ
කිරීම වශළ අදළෂ ලියකියවිලි ඉදරිඳත් කෂ යුතුය. මමම බදු ගිවිසුම පේණ ලමයන් මශෝ එහි මකොටවක් මශෝ ඉටුකිරීම ඳෆශෆර ශෆරීම
වම්බන්ධමයන් ව මශේතු වනළථ කිරීම වශළ අදළෂ ලියකියවිලි ද ඉදරිඳත් කෂ යුතුය.
(ආ)
මමම බදු ගිවිසුමම් අනිකුත් නියමයන් ශළ මකොන්මේසිලට යටත්ල මමම බදු ගිවිසුම අලවන් කරන්මන් ද යන්න තීරණය කිරීම වශළ
මශෝ බඳමට ක්ව ඳළේලමේ බෆඳීම්ලලින් මකොටවක් නිදශවහ කිරීම මශෝ වහලකීය ක්යතළ ඳේයන්තය තුෂ ශළ මශොම උත්වළයක් මත එම
ඳළේලකරුලන්මේ බෆඳීම්ල කළේයවළධනය වශළ බළදී ඇති කළය දීේඝ කිරීම පිළිබල එක් එක් ඳළේලය එකිමනකළමේ උඳමදවහ විමවළ
බෆලිය යුතුය.
13.07

බදු දීමනළකරුමේ ේයලවහථළල ඳරති නිේමළණය කිරීම මශෝ මලනවක් ඇති කිරීම

බදු දීමනළකරුමේ ේයලවහථළමේ යම් ඳරතිනිේමළණයක්, මබදළ දෆක්වීමක්, ඳරතිවංවිධළනයක් මශෝ මලනවක් සිදුකිරීම මශෝ මලනත් යම්
පුේගමයකු වමඟ ඒකළබේධ වීම මශෝ ඇතුෂත් කර ගෆනීම මශෝ මලනත් යම් පුේගමයකු විසින් එහි ේයළඳළරික කටයුතු පේණ ලමයන් මශෝ
මකොටවක් මශෝ අත්ඳත් කර ගෆනීම මශේතුමලන් මමහි ඳශත වශන් කර ඇති එහි අයිතිලළසිකම් වම්බන්ධමයන් කිසිඳු ආකළරයක අගතියක් මශෝ
බඳමක් මනොවිය යුතුය.
13.08

මලන්කර දෆක්වීම

මමම බදු ගිවිසුමම් සියලුම විධිවිධළනයන් අවම්බන්ධ නියමයන් ශළ මකොන්මේසි මව වෆකිය යුතු අතර යම් ේයලවහථළලක් මශෝ ඊට සිදුකර
ඇති යම් වංමෝධනයක් මඟින් මමම බදු ගිවිසුමට බඳමක් ඇතිලන අලවහථළලක දී මශෝ මමම බදු ගිවිසුමමහි අඩංගු විධිවිධළන එකී ේයලවහථළල
ඳරකළර මශෝ අන්යළකළරයකින් නීති විමරෝධී, නිේබ, තශනම් කරන ද මශෝ බළත්මක කෂ මනොශෆකි ආකළරයක වී නම් එලෆනි යම්
විධිවිධළනයක් එම අනනයිතිකතළල, අලංගු බල, තශනම් කිරීම මශෝ බළත්මක කෂ මනොශෆකි බල යන ලඳවරිය තුෂ ඳමණක් නිහඑ ලන
අතර එමව අනනයිතික අලංගු, තශනම් කරන ද මශෝ බළත්මක කෂ මනොශෆකි විධිවිධළනයන් මමම ගිවිසුමමහි මකොටවක් මනොලන නිවළ
මමහි වශන් අමනකුත් සියලුම විධිවිධළනයන් පේණ ලමයන් බළත්මක ශළ එදළයී මව ඳලතිනු ඇත.
14.0

බදු ගැණුම්කරු, බදු දීමනාකරු සමඟ ඳහත සහන් ඳරිදි එකඟල, දඳොදරොන්දු වී බැදී සිටිය යුතුය.

14.01

කළය මමම ගිවිසුමමහි ශරය විය යුතුය.

14.02

බදු මේඳෂ මත බදු දීමනළකරුමේ හිමිකම වකුණු කිරීම
(අ) බදු දීමනළකරු විසින් අනුමත කර ඇති ආකළරයකට මශෝ ඔහු විසින් අන්යළකළරයකින් නිහචිතල දක්ලළ ඇති ආකළරයකට බදු
දීමනළකරු මලතින් එම මේඳෂ බේදට බළමගන ඇති බල ඳරමළණලත් මව දෆක්මලන ඳරිද බදු මේඳෂ මත තශඩු, මල්බ මශෝ
මලනත් වකුණු ඇවිය යුතු අතර එම තශඩු, මල්බ ශළ වකුණු ආලරණය කිරීම, මකළ දෆමීම, විකෘති කිරීම මශෝ ඉලත් කිරීම
මනොකෂ යුතුය.
(ආ) බදු ගෆණුම්කරු වමඟ වළකච්ඡළ කිරීමමන් අනතුරුල බදු දීමනළකරු විසින් නිහචිතල වශන් කර ඇති ආකළරයට බදු මේඳෂ මත
එකී සියලුම තශඩු, මල්බ ශළ වකුණු ඇවිය යුතුය.

14.03

බදු මේඳෂ මලත පිවිසීම

බදු දීමනළකරු විසින් නිහචිතල වශන් කර ඇති යම් ශදසි අලහයතළලක දී, ඉල්ළ සිටි විටක අඳරමළදල බදු ගෆණුම්කරු විසින් බදු දීමනළකරුමේ
නිධළරීන්, මවේලකයන්, මවේලළදළයකයන්, නිමයෝජිතයන් මශෝ බදු දීමනළකරු විසින් බය ඳලරන ද අමනකුත් පුේගයින් මලත වළමළන්ය ලෆඩ
කරන කළය තුෂදී පේණ ලමයන් ශළ නිදශවහල බදු මේඳෂ මලත පිවිසීම වශළත් බදු මේඳමෂහි තත්ත්ලය අධීක්ණය, නිරීක්ණය ශළ ඳරික්ළ
කිරීම වශළ බදු ගෆණුම්කරු විසින් බදු දීමනළකරුට ශළ ඔහුමේ නිධළරීන්, මවේලළදළයකයින්, මවේලකයින්, නිමයෝජිතයින් ශළ පුේගයින්ට බදු

මේඳෂ ගබඩළ කර ඇති මශෝ වවිකර ඇති මශෝ භළවිතළ මකමරන කිරයළත්මක මකමරන ශළ මමහි උඳමල්ඛනය" අ" හි නිහචිතල වශන් කර
මනොමෆති බදු මේඳෂ පිහිටි කුමන මශෝ වහථළනයකට ඳරමේ වීම වශළ අලවර බළදය යුතුය.
14.04

වමවහථ ගිවිසුම

මමම බදු ගිවිසුම වශ ඊට අමුණළ ඇති උඳමල්ඛන බදු ගෆණුම්කරු ශළ බදු දීමනළකරු අතර එකඟ ව වමවහථ ගිවිසුම ලන අතර මමම බදු ගිවිසුමම්
වශන් කර ඇති ශළ / මශෝ ඇතුෂත් කර ඇති කරුණුලට අමතරල මීට අයත් නියමයන්, මකොන්මේසි මශෝ ලළචික මශෝ ලිඛිත බෆඳීම් කිසිලක්
මනොමෆති අතර මමම බදු ගිවිසුමට අයත් සියලු ඳළේලකරුලන් ලිඛිතල අත්වන් තබළ ඇති ශළ විධිමත් ඳරිද කිරයළලට නංලන ද අන්මය්ළන්ය
ේවිසුමක් මත ඳමණක් මමම බදු ගිවිසුම නවීකරණය මශෝ වංමෝධනය කෂ ශෆකිය.
14.05

අහිතකර බඳම් පිළිබල දෆනුම්දීම

මගවීම ඳෆශෆර ශෆරීම පිළිබ යම් සිේධියක් මශෝ "අනුඳළතික බඳම" ලෆනි යම් සිේධියක් මශෝ මමම බදු ගිවිසුම විධිමත් ඳරිද කිරයළත්මක කිරීම
ශළ / මශෝ බදු ගෆණුම්කරුමේ මල්ය ගනුමදනු, ළභ ඉඳයීම් මශෝ ේයළඳළර වම්බන්ධමයන් ඇති විය ශෆකි අහිතකර බඳම් පිළිබල බදු
ගෆණුම්කරු විසින් මනොඳමළල බදු දීමනළකරුට දෆනුම්දය යුතුය.
14.06

බදු ගෆනුම්කරු විසින් බදු දීමනළකරු මලත මතොරතුරු වෆඳයීම

ආදළයම් බදු ලළේතළල / ලළේතළ වශ බදු දීමනළකරු විසින් මගවිය යුතු ආදළයම් බදු ශළ අමනකුත් බදුල තක්මවේරු ලළේතළ මශෝ බදු දීමනළකරුට
යම් විගණනයක් වම්බන්ධමයන් මශෝ එම අරමුණ වශළ අලහය විය ශෆකි එලෆනි මතොරතුරු, ලියිකියවිලි ශළ වශතික ද ඇතුලුල මඳොදුමේ බදු
ගෆණුම්කරුමේ ේයළඳළර කටයුතු, මල්ය ගනුමදනු ශළ ඒලළමේ ගිණුම් වශ මේඳමෂහි මශෝ එහි යම් මකොටවක මශෝ අංගයක පිහිටීම, භළවිතය වශ
කිරයළකළරිත්ලය වම්බන්ධමයන් කලින් කට යුක්තිවශගත මව බදු දීමනළකරුට අලහය විය ශෆකි එලෆනි මතොරතුරු, ලියකියවිලි ශළ වශතික බදු
ගෆණුම්කරු විසින් බදු දීමනළකරුට වෆඳයිය යුතුය.
15.0

බදු ගැණුම්කරු දමයින් සහතික වී කරුණු දක්ලමින් හා දඳොදරොන්දු වී බැඳී සිටින ලග නම්

15.01

මමම ගිවිසුම කිරයළත්මක කිරීම වම්බන්ධමයන් බදු ගෆණුම්කරුමේ ශෆකියළල

මමම බදු ගිවිසුම කිරයළත්මක කිරීම ශළ ඉටුකිරීම වශළ පේණ බය, ශෆකියළල ශළ අධිකළරිය බදු ගෆණුම්කරු වතුල ඳලතින අතර මමම බදු
ගිවිසුමම් නියමයන් ඳරකළර බදු මේඳෂ බේදට ගෆනීම වශළ බය ඳෆලරීමට වශ මමම ගිවිසුම කිරයළත්මක කිරීම, ඉටුකිරීම, කිය
ර ළලට නෆංවීම වශළ
බය ඳෆලරීමට අලහය අලවර බළදීම් ශළ අනුමත කිරීම් (වංවහථළපිත මශෝ අන්යළකළර ව) ඇතුලු සියළුම කිරයළමළේග බදු ගෆණුම්කරු විසින් මගන
ඇති අතර බදු ගෆණුම්කරු විසින් වමවහථ බදු කළසීමල තුෂදී මශෝ ඒ වම්බන්ධමයන් යම් අලුත් කිරීමක් සිදුකිරීමම් දී වශ නිසි ඳරිද ශළ යශඳත්
තත්ත්ලමයන් බදු දීමනළකරු මලත බදු මේඳෂ නෆලත ඳලරන මතක් බදු ගෆණුම්කරු, තමළ විසින් ඳලරළ ඇති බත, ලංගු වශ බළත්මක
අයුරින් ඳලත්ලළ ගත යුතුය.
15.02

බළත්මක නීති / ගිවිසුම් ශළ අනුකවීම

බදු ගෆනුම්කරු විසින් මමම ගිවිසුම කිරයළත්මක කිරීමම්දී වශ බදු මේඳෂ භළවිතමේ දී ශළ කිය
ර ළමේ මයදවීමම් දී ,
(අ) බදු ගෆනුම්කරු විසින් අනකතළලයක් දෆක්විය යුතු යම් ේයලවහථළලක් නීති රීති මරගුළසි වශ රජය මඟින් ඳලරළ ඇති යම් තශංචි
මශෝ අනුමත කිරීම් වශ බදු ගෆණුම්කරුමේ වමළගම් වංවහථළ ඳතරය ශළ වමළගම් ේයලවහථළලලිය (අදළෂ ලන ඳරිද) උල්ංඝනය
කිරීමක් මශෝ,
(ආ) බදු ගෆනුම්කරු ඳළේලකරුලකු ලන යම් ගිවිසුමක් මශෝ එකඟතළලක් කඩවීම සිදු මනොවිය යුතුය.
15.03

විගණනය කෂ ගිණුම් වශ ේයළඳළරික ලළේතළ

බදු ගෆණුම්කරු වංවහථළපිත වමළගමක් ලන අලවහථළලක දී බදු කළසීමළල ආරම්භ ලන අලවහථළමේදී මශෝ ඊට මඳරළතුල වශ ඉන් අනතුරුල බදු
කළඳරිච්මේදය තුෂදී,
(i) අදළෂ මල්ය ලේය අලවන් ලන දන සිට මළව 06 ක කළයක් ඇතුෂත දී විගණනය කෂ ලළේෂික මේ ඳතරය ශළ ළභ අළභ
ගිණුම වශ
(ii) බදු දීමනළකරුට අලහය ලන ඳරිද බළත්මකල ශළ ඉල්ළ ඇති ආකළරමයන් ශළ අලහය මතොරතුරු ඇතුෂත් කරමින් බදු දීමනළකරු
ඉල්ළ සිටි දන සිට වති මදකක කළය තුෂදී බදු ගෆණුම්කරුමේ මල්ය තත්ත්ලය වම්බන්ධමයන් ව කෂමනළකරණ ගිණුම්
විගණනය මනොකෂ මල්ය ලළේතළ, ඳරකළන වශ / මශෝ මලනත් යම් ලියකියවිලි බදු ගෆණුම්කරු විසින් ඉදරිඳත් කෂ යුතුය.
15.04

බදු ගෆණුම්කරුමේ වම ඳරකළනයක් ම / නිරඳනයක් ම වත්ය ශළ නිලෆරද විය යුතු බල

මමම බදු ගිවිසුම මශෝ මමම ගිවිසුම වම්බන්ධමයන් බදු ගෆණුම්කරු විසින් වඳයළ ඇති සියලුම මතොරතුරු ඳරකළන ශළ නිරඳන වත්ය ශළ නිලෆරද
බලට බදු ගෆණුම්කරු විසින් වශතික විය යුතුය.
15.05

බදු ගෆණුම්කරු විසින් අඩුකිරීම් ආකළරමේ යම් වශන ඉල්ළ මනොසිටිය යුතු බල

බදු ගෆණුම්කරු බදු මේඳමෂහි හිමිකරු මනොලන නිවළ යම් නීතියක් රීතියක් මශෝ මරගුළසියක් යටමත් බදු මේඳමෂහි හිමිකරු ලන බදු
දීමනළකරු භුක්ති විදන යම් අඩුකිරීමක්, දීමනළලක් මශෝ ඳරදළනයක් මලනුමලන් බදු ගෆණුම්කරු හිමිකම් මනොබන අතර බදු දීමනළකරුට එම
දීමනළල මශෝ ඳරදළනය අහිමි කරන ආකළරමේ යම් කිරයළලක් සිදුමනොකෂ යුතුය.
15.06
(අ) බදු ගෆණුම්කරු විසින් යම් මගවීමක්, බෆදීමක් (ණය, මල්ය වම්බන්ධමයන් මශෝ අන්යළකළරයකින්) මශෝ යම් බෆංකුලක් මශෝ
මල්ය ආයතනයක් මලත මගවිය යුතුල ඇති මලනත් ආකළරයක බෆදීමක් මගවීම ඳෆශෆර ශෆර මනොමෆති බල; වශ
(ආ) යම් බේදක් මශෝ රළජ්ය මශෝ මලනත් ඳෂළත් ඳළන අධිකළරියක් මලත මගවිය යුතු යම් මුදක් මගවීම ඳෆශෆර ශෆර මනොමෆති බලත්,
බදු ගෆණුම්කරු විසින් තශවුරු කෂ යුතුය.
16.0

කල් ඉකුත් ව මගවීම්

16.01

කල් ඉකුත් ව මගවීම් වශළ ගළවහතු
(අ) මමම ගිවිසුම යටමත් බදු ගෆණුම්කරු විසින් නියමිත දනට මගවිය යුතු යම් මුදක් මගවීම ඳෆශෆර ශෆර අලවහථළලක වශ ඒ
වම්බන්ධමයන් බදු දීමනළකරු විසින් ඳසුලට කල් තෆබීමක් වශළ අලවර බළදී මනොමෆති නම් බදු දීමනළකරුට තම අභිමතය ඳරිද
එම මගවීම් ඳෆශෆර ශෆරීම මලනුමලන් වමවහථ කළඳරිච්මේදය වශළ කලින් කට බදු දීමනළකරු විසින් නිහචය කරනු ෆබිය
ශෆකි යම් මුදක්, කල් ඉකුත් ව මගවීම් වශළ ගළවහතු ලමයන් අය කිරීමට හිමිකම් ඇත.
(ආ) නියමිත දනට මනොමගලළ ඇති බෆඳීම්ල මුලු ලටිනළකම මත බදු දීමනළකරු විසින් එම කල් ඉකුත් ව මගවීම් වශළ අයකරන
ගළවහතුල ගණනය කරනු ෆබිය යුතුය.
(ඇ) මමහි ඳශතින් වශන් කර ඇති මගවීම් ඳෆශෆර ශෆර ඇති ගළවහතුලට අමතරල ඉශතින් වශන් කර ඇති කල් ඉකුත් ව මගවීම්
වශළ අයකරන ගළවහතුල ලෆනි බදු දීමණළකරු විසින් අය කරනු බන යම් ගළවහතුලක් පිළිබල බදු දීමනළකරු විසින් දෆනුම්දීම මත
මනොඳමළලම එම ගළවහතුල මගවිය යුතුය.
(ඈ) බදු ගෆණුම්කරු මලතින් අයවිය යුතු යම් මගවීමක් නිරවුල් කිරීම වශළ බදු ගෆණුම්කරු විසින් මගලන යම් මුදක් බදු දී්මනළකරු
විසින් ඳලත්ලළමගන යනු බන මලනම ගිණුමක් මලත බෆර කෂ යුතු අතර එමවේ බෆර කරන ද මුදල් බදු දීමනළකරු විසින් රියළ
ඳෆමිණිලි වම්බන්ධ ත්යළග කටයුතු වශළ මයොදළ ගත යුතුය.

16.02

අධිකරණය මඟින් ඳනලනු බන දඩ මුදල්
(අ) ඉශත 16.01 ලගන්තිමේ වශන් කර ඇති යම් මුදක් බදු ගෆණුම්කරු විසින් මනොමගලයි නම් මශෝ,
(ආ) බදු දීමනළකරු විසින් ඍජුලම මශෝ ලකරල දරළ ඇති යම් පිරිලෆයක ඳරතිඑයක් මව මමහි ඳශතින් වශන් කර ඇති යම් මගවිය
යුතු මුදක් මගවීම බදු ගෆණුම්කරු විසින් ඳමළ කරයි නම් බදු දීමනළකරුට නිසි බය ඇති අධිකරණයක් මලත පිවිව,
(i) මනොමගලළ මේ වී ඇති යම් මුදක් අයකර ගෆනීමටත්,
(ii) බදු ගෆණුම්කරු වම්බන්ධමයන් දඩයක් ඳෆනවීමටත් අයිතිය ඇත.

මමහි ඳශතින් වශන් කර ඇති ඳරිද බදු ගෆණුම්කරු විසින් බදු දීමනළකරු මලත මගලළ ඇති යම් මුදක් මනොවකළ ශරිමින් අධිකරණයට එහි
අභිමතය ඳරිද දඩයක් ඳෆනවීමට බය ඇති අතර, එම දඩ මුදලින් අලවහථළගත කරුණු මත ඳදනම්ල ආලවහථික පිරිලෆය ශෆර, දරළ ඇති ඍජු මශෝ
ලකර පිරිලෆය ඳදනම් කර ගනිමින් නිහචය කරනු ෆබ කුඩළ මශෝ විළ මකොටවක් වශනයක් මව බදු දීමනළකරුට ඳරදළනය කෂ ශෆකි බල බදු
ගෆණුම්කරු දෆන සිටිය යුතුය.
දඩ මුදල් වශළ උඳමල්ඛන අ - ඊ බන්න.

මීට වළක්ෂි පිණිව මමහි ඳළේලකරුලන් මීටත් මමම ලළවගම වහිත තලත් ලියවිලි මදකකටත් ලේ මදදශවහ……………ක් ව (20……)
………….…………මව …………දන වහලකීය මඳොදු මුøල තබළ මකොෂඹ දී අත්වන් තබන දී.
බදු දීමනළකරු
(අමළනළ බන්ක් ලිමිටඩ් හි බයත් )
අත්වන්කරුලන් ලන) …………විසින් )
ලේ 20……ක් ව……………………මව )
…………………..දන …………………….දී )
අත්වන් තබන දී.
)

අත්වන් කමෂේ,
……………….…………………………………………
(මමහි වම්පේණ නම යතුරුලියනය කරන්න)

ඉශත අත්වනට වළක්ෂි
1. නම :……………………………..
අත්වන :…………………………..

(අමළනළ බන්ක් ලිමිටඩ් හි බයත් )
අත්වන්කරුලන් ලන) …………විසින් )
ලේ 20……ක් ව……………………මව )
…………………..දන …………………….දී )
අත්වන් තබන දී.
)

2. නම :……………………………..
අත්වන :………………………….

අත්වන් කමෂේ,
……………….…………………………………………
(මමහි වම්පේණ නම යතුරුලියනය කරන්න)

ඉශත අත්වනට වළක්ෂි
1. නම :……………………………..
අත්වන :…………………………..

2. නම :……………………………..
අත්වන :………………………….

බදු ගෆණුම්කරු
(අමළනළ බන්ක් ලිමිටඩ් හි බයත් )
අත්වන්කරුලන් ලන) …………විසින් )
ලේ 20……ක් ව……………………මව )
…………………..දන …………………….දී )
අත්වන් තබන දී.
)

අත්වන් කමෂේ,
……………….…………………………………………
(මමහි වම්පේණ නම යතුරුලියනය කරන්න)

ඉශත අත්වනට වළක්ෂි
1. නම :……………………………..
අත්වන :…………………………..

(අමළනළ බන්ක් ලිමිටඩ් හි බයත් )
අත්වන්කරුලන් ලන) …………විසින් )
ලේ 20……ක් ව……………………මව )
…………………..දන …………………….දී )
අත්වන් තබන දී.
)

2. නම :……………………………..
අත්වන :………………………….

අත්වන් කමෂේ,
……………….…………………………………………
(මමහි වම්පේණ නම යතුරුලියනය කරන්න)

ඉශත අත්වනට වළක්ෂි
1. නම :……………………………..
අත්වන :…………………………..

2. නම :……………………………..
අත්වන :………………………….

"අ" උඳදේඛනය
(අ)

බදු මේඳමෂහි විවහතරය වශ තත්ත්ලය :

(ආ)

කළසීමළල :

ආරම්භක දනය : බදු මේඳෂ බදු ගෆණුම්කරුට මභෞතිකල භළරමදන දනය මමම බදු ගිවිසුමට අමුණළ ඇති "ආ"උඳමල්ඛනමේ ආකෘතියට
ඳරතිගශ
ර ණ දුඳත නිසි ඳරිද ලියළ අත්වන් කිරීමම් දනය ලන අතර එය මමම ලියවිල්මල්ම මකොටවක් විය යුතුය.
කළසීමළල

:

ආරම්භක දන සිට මළව …………..කි.

(ඇ)

බදු කුලිය වශ ලළරික : (ළභද ඇතුළුල)

(ඈ)

ලවරකට වකුණුගත ළභය

(ඉ)

බදු ගෆණුම්කරු විසින් බදු මේඳෂ ගබඩළ කර තබන / භළවිත කරන / කිරයළත්මක කරන / ගළල්කර තබන වහථළනය :

(ඊ)

බදු ගෆණුම්කරු විසින් බදු මේඳෂ ආඳසු භළරමදන වහථළනය :

(ඊ)

ඳරමළද ලන බදු කුලී මත දණ්ඩන මුද :

ජි:

"ආ" උඳදේඛනය
ඳරතිගශ
ර ණ දුඳත
අඳමේ මයොමුල :
දනය

:

……………………….
……………………….

1.

බදු ගෆණුම්කරුමේ නම ශළ ලිපිනය
(ජළ.ශෆ.අ. ………………………, වමළගමක් නම් ලියළඳදංචි අංකය :…………)

2.

බදු දීමනළකරුමේ නම ශළ ලිපිනය :
අමළනළ බන්ක්, අංක 480, ගළලු ඳළර, මකොෂඹ.

3.

වෆඳයුම්කරුමේ නම වශ ලිපිනය :

4.

බදු මේඳමෂහි විවහතරය :
නිඳදලන ද රට, මළදලිය
:………………………..
ඇංජිම් අංකය / මළදලි අංකය :………………………..
චෆසි අංකය / අනුකමි
ර ක අංකය
:………………………..
නිඳදලන ද ලේය
:………………………..

5.

බදු මේඳෂ භළරදීමට නියමිතල ඇති වහථළනය :

ඉශත වශන් බදු මේඳෂ (අමළනළ බන්ක් ලිමිටඩ් ශළ මළ / අඳ අතර ලේ ……..ක් ව …………මව …………දන ඇතිකරගත් අංක ……………… ශළ
…………දනෆති බදු ගිවිසුමම් විය කළේය ලන) ෆබුණු බල දන්ලමි / දන්ලමු. මළ / අඳ එම බදු මේඳෂ ඳරික්ළ කෂ බලටත්, මළ / අඳ වහීමකට
ඳත්ලන මවට එම මේඳෂ යශඳත් කිරයළකළරී තත්ත්ලමයන් තිබ බලටත් ඳරකළ කරමි / කරමු.
මමම බේමේ කළසීමළල මමම දුඳමත් දනමයන් ආරම්භ විය යුතු බලට දනිමි / දනිමු.
…………………………………………...
බදු ගෆණුම්කරුමේ අත්වන*

දනය :………………..

* බදු ගෆණුම්කරු වංවහථළගත වමළගමක් නම් බයත් අත්වන්කරු අත්වන් කෂ යුතු අතර ඔහුමේ / ඇයමේ අත්වන නිලෆරද බලට වශතික
කෂ යුතුය.

