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Circular No: SEC/Stamp Duty / 2015/ 03
21 st April, 2015

To:
Secretary to the President, Secretary to the Prime Minister,
Secretary to the Cabinet of Ministers, Secretary General of the Parliament,
Secretaries of the Line Ministries,
Chief Secretaries of Provincial Councils and Secretaries of the Provincial Ministries
Heads of the Government Departments and Security forces,
District Secretaries, Divisional Secretaries,
Chief Executive Officers of Local Authorities (Municipal Councils, Urban Councils and
Pradeshiya Sabha)
Chief Executive Officers of the Statutory Institutions, (Authorities, Boards, Commissions,
Corporations, State Banks, Universities and other Statutory Institutions)

Instructions and Guidelines on charging Stamp Duty and reporting & remitting to the
Commissioner General of Inland Revenue by institutions authorized to compound Stamp Duty

This circular is issued by virtue of powers vested in me under Section 2 of the Stamp Duty (Special
Provisions) Act No. 12 of 2006, as amended by Stamp Duty (Special Provisions) (Amendment) Act
No. 10 of2008.

02. The imposition of Stamp Duty, exemptions and applicable procedure are referred to in the 1st

Chapter of the said Stamp Duty (Special Provisions) Act. You are directed to charge the Stamp Duty
in respect of specified instruments and documents and remit quarterly such amount to the
Commissioner General of Inland Revenue as specified having considered the provisions referred to in
Sections 3 to 9 of the said 1st Chapter and Regulations made under Section 3 and Section 5 of the said
Act and published in the following Extraordinary Gazette Notifications.

(i) Extraordinary Gazette bearing No. 1465119 dated 05.10.2006 (Rates)
(ii) Extraordinary Gazette bearing No. 1465/20 dated 05.1 0.2006 (Exemptions)
(iii) Extraordinary Gazette bearing No. 1530113/dated 01.01.2008 (Rates amendments)
(iv) Extraordinary Gazette bearing No. 1789/09 dated 17.12.2012 (Rates amendments)
(v) Extraordinary Gazette bearing No. 1809119 dated 10.05.2013 (Rates amendments)

03. In terms of provisions referred to in Section 7 of the Stamp Duty (Special Provisions) Act, all
institutions obliged to compound Stamp Duty are required to be registered in the Stamp Duty Unit of
the Department and entered into a bond. All such institutions which have not been so registered up to
date are required to obtain such formats as specified and apply immediately for that purpose.



04. In terms of the provisions laid down in respect of Stamp Duty compounded referred to in Section 7
of the Stamp Duty (Special Provisions) Act, the documents specified including the statement of Stamp
Duty compounded and remittance forms in relation to quarters ending by dates of 31 st March, so"
July, so" September, and 31 st December in each year are posted to institutions registered in the Inland
Revenue Department for the purpose of compounding Stamp Duty.

05. When payments of Stamp Duty compounded in pursuance of the relevant laws &
regulations, during each quarter in respect of licenses, salary receipts and other receipts are
remitted, you are kindly advice to refrain from sending cheque/cheques, in order to avoid,
misplace of cheques, sending to different sections unnecessary losses & damages etc. and make
the payment directly to the Stamp Duty account.
Further, you are directed to mention the total Stamp Duty charged in respect of licenses, salary
receipts and other receipts in particular during the stipulated quarter in the statement of Stamp
Duty compounded/charged during each quarter to the Stamp Duty Account of the Bank of
Ceylon in favor of the Commissioner General of Inland Revenue bearing No. 4153842 having
stated cheques of each bank in separate remittance forms ie., as cheques of the Bank of Ceylon
in one remittance form, cheques of People's Bank in another remittance form and submit
certified photo copy/copies of the said remittance form/forms to any branch of the Bank of
Ceylon within a period of 15 (fifteen) days at the end of the quarter while adhering the
instructions referred to in the overleaf of the Stamp Duty remittance form and send to the
Commissioner of Stamp Duty Unit annexing the 3rd copy/copies of the said remittance form
/forms with the statement of Stamp Duty compounded. You are further directed to adhere the
said procedure continuously and make arrangements to pay special attention of the officers
concerned including heads of Finance/Accounts Division of your institution on the aforesaid
matter.

06. In terms of Section 8 of the Stamp Duty (Special Provisions), otherwise than when Stamp
Duty is compounded in terms of Section 7, Stamp Duty shall be paid by means of affixing
adhesive stamps to the required value, at the time of execution of the instrument. You are
kindly requested to report the amount of Stamp Duty paid so by affixing adhesive Stamps
during each quarter to the Commissioner of the Stamp Duty Unit within a period of 15 (fifteen)
days at the end of the stipulated quarter.

07. You are kindly requested to contact the following officers for further clarifications.
Commissioner: Direct Telephone Number: 011-2135171, Fax: 011-2338577

General Telephone Number: 011-2135135 Extension: 5171
E-mail Address:dc.stampduty@ird.gov.lk

Deputy Commissioner: Direct Telephone Number: 011-2135172,
General Telephone Number: 011-2135135 Extension: 5172
E-mail Address:satharasinghe.dhd0>.ird.gov.lk

Assistant Commissioners: Direct Telephone Numbers: 011-2135173,011-2135174,
011- 2135175,011-2135177, 011-2135178,011-2135179,011-2135180,
General Telephone Number: 011-2135135

Extensions: 5173, 5174, 5175, 5177, 5178, 5179, 5180b-
Kalyani Dahanayake
Commissioner General of Inland Revenue

Kalyani Dahanayake
Commissioner General ofInland Revenue

Copy: Auditor General- For special attention
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சுற்றறிக்கை இல :  SEC / Stamp Duty / 2015 / 03           2015 ஏப்ரல் மாதம் 21 ஆந் திைதி. 

 

சனாதிபதியின் சசயலாளர், பிரதம மந்திாியின் சசயலாளர், அகமச்சரகையின் சசயலாளர், 

பாராளுமன்ற சசயலாளர் நாயைம், 

நிரல் அகமச்சுக்ைளின் சசயலாளர்ைள், மாைாண சகபைளின் பிரதம சசயலாளர்ைள் மற்றும் 

அகமச்சுக்ைளின் சசயலாளர்ைள், 

அரசாங்ைத் திகணக்ைளங்ைள் மற்றும் பாதுைாப்புப் பகைைளின் தகலைர்ைள்,  

மாைட்ை சசயலாளர்ைள், பிரததச சசயலாளர்ைள், 

உள்ளூராட்சி மன்றங்ைளின் (மாநைர சகபைள், நைர சகபைள் மற்றும் பிரததச சகபைளின்) பிரதம 

நிகறதைற்று அதிைாாிைள், 

நியதிச் சட்ை நிறுைனங்ைளின் ( அதிைாரசகபைள், ஆகணக்குழுக்ைள், கூட்டுத்தாபனங்ைள், 

அரசாங்ை ைங்ைிைள், பல்ைகலக்ைழைங்ைள் மற்றும் ஏகனய நிறுைனங்ைளின்) பிரதம நிகறதைற்று 

அதிைாாிைள்.  

 

முத்திகரத் தீர்கையிகன அறிவீடு சசய்தல், உள்நாட்டு இகறைாி ஆகணயாளர் நாயைத்திற்கு 

அறிக்கை சமர்ப்பித்தல் மற்றும் அனுப்புதல் சதாைர்பான அறிவுறுத்தலும் ைழிைாட்ைல்ைளும். 

 

2008 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்ை முத்திகரத் தீர்கைைள் (ைிதசை ஏற்பாட்டு) (திருத்தச்) 

சட்ைத்தின் மூலம் திருத்தப்பட்ைைாறான, 2006 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்ை முத்திகரத் 

தீர்கைைள் (ைிதசை ஏற்பாட்டுச்) சட்ைத்தின் 2 ஆம் பிாிைின் ைீழ் எனக்ைளிக்ைப்பட்டுள்ள 

தத்துைங்ைளின் பிரைாரம், இச்சுற்றறிக்கையிகன சைளியிடுைின்தறன். 

 

02. அந்த முத்திகர தீர்கை (ைிதசை ஏற்பாட்டுச்) சட்ைத்தின் 1 ஆம் பிாிைின் 1 ஆம் பகுதியில் 

முத்திகரத் தீர்கை ைிதித்தல், ைிடுைித்தல் மற்றும் அதற்கு ஏற்புகையதாகும் நகைமுகறைள் 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ளன. அந்த 1 ஆம் பகுதியில் 3 முதல் 9 ைகரயான பிாிவுைளில் 

குறிப்பிைப்பட்டுளள் ஏற்பாடுைள் மற்றும் அச்சட்ைத்தின் 03 பிாிைின் ைீழ் ஆக்க்பபட்டு பின்ைரும் 

அதி ைிதசை ைர்த்தமானியில் சைளியிைப்பட்ை ைட்ைகளைள் சதாைர்பில் உன்னிப்பாைக் ைைனம் 

சசலுத்தி, உாிய முத்திகரத் தீர்கைைகள அறவீடு சசய்து, உள்நாட்டு இகறைாி ஆகணயாளர் 

நாயைத்திற்கு உாியைாறு அனுப்பி கைக்குமாறு இத்தால் அறியத் தருைின்தறன்.  

 

 

(I) 2006.10.05 ஆந் திைதிய 1465 / 19 ஆம் இலக்ை அதி ைிதசை ைர்த்தமானி (வீதங்ைள்) 

(II) 2006.10.05 ஆந் திைதிய 1465 / 20 ஆம் இலக்ை அதி ைிதசை ைர்த்தமானி (ைிடுைிப்புக்ைள்) 

(III) 2008.01.01 ஆந் திைதிய 1530 / 13 ஆம் இலக்ை அதி ைிதசை ைர்த்தமானி 

(வீதங்ைளுக்ைான திருத்தங்ைள்) 

(IV) 2012.12.17 ஆந் திைதிய 1789 / 09 ஆம் இலக்ை அதி ைிதசை ைர்த்தமானி 

(வீதங்ைளுக்ைான திருத்தங்ைள்) 

(V) 2013.05.10 ஆந் திைதிய 1809 / 19 ஆம் இலக்ை அதி ைிதசை ைர்த்தமானி 

(வீதங்ைளுக்ைான திருத்தங்ைள்) 

 

ලේකම් අංශය 

14 වන මහල 

ලේශීය ආදායම් ල ොඩනැගිේල 

ශ්රීම  චි තම්පලම් ඒ  ාඩිනර් මාවත 

තැ.ලප. 515, ලකොළඹ 2- ශ්රී  ලංකාව 

செயலகம் 

14 வது மாடி 

உள்நாட்டு இறைவரிக் கட்டிடம் 

செர் ெிற்ைம்பலம் ஏ காடினர் மாவத்றை 
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ෆැක්ස ්
பக்ஸ் 
Fax 

011 - 2338574/ 2338659/ 2338635/  
2338570/ 2338543 

දුරකථන 
சைாறலசபெி 
Telephone 

011- 2135402/ 2135410/ 2135412 / 
2135413/ 20135411 

E-Mail – secretariat@ird.gov.lk 
Web: www.ird.gov.lk 



 

 

03. முத்திகரத் தீர்கை (ைிதசை ஏற்பாட்டுச்) சட்ைத்தின் 7 ஆம் பிாிைில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள 

ஏற்பாடுைளின் பிரைாரம் முத்திகரத் தீர்கையிகன தீர்க்கும் சபாறுப்பிகனக் சைாண்டுள்ள 

அகனத்து நிறுைனங்ைளும் இத்திகணக்ைளத்தின் முத்திகரத் தீர்கைப் பிாிைில் பதிவு சசய்து, 

பிகணயில் தசருைது அைசியமாகும். இதுைகரயில் அவ்ைாறு பதிவுசசய்திராதைிைத்து, அகனத்து 

நிறுைனங்ைளும் அவ்ைாறு பதிவுசசய்ைதற்ைான படிைங்ைகளப் சபற்று உைனடியாை 

ைிண்ணப்பிப்பது அைசியமாகும்.  

 

04. முத்திகரத் தீர்கை (ைிதசை ஏற்பாட்டுச்) சட்ைத்தின் 7 ஆம் பிாிைில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள 

முத்திகரத் தீர்கைகய தீர்ப்பது சதாைர்பான ஏற்பாடுைளுக்கு இணங்ை, முத்திகரத் தீர்கைைகளத் 

தீர்ப்பதற்ைாை ஏற்ைனதை உள்நாட்டு இகறைாித் திகணக்ைளத்தில் பதிவுசசய்துள்ள நிறுைனத் 

தகலைர்ைள் ஒவ்சைாரு ைருைமும் மார்ச் 31, ஜூன் 30, சசப்ைம்பர் 31, டிசம்பர் 31 ஆந் திைதிைளில் 

முடிைகையும் ைாலாண்டுைளுக்ைான தீர்க்ைப்பட்ை முத்திகரத் தீர்கை சதாைர்பான கூற்றுக்ைள் 

மற்றும் கைப்புப் படிைங்ைள் உள்ளிட்ை உாிய ஆைணங்ைகள அனுப்புதல் தைண்டும்.  

 

05. குறித்த சட்ைங்ைள் மற்றும் ைட்ைகளைளுக்கு இணங்ை ஒவ்சைாரு ைாலாண்டிலும் குறிப்பாை 

அனுமதிப் பத்திரங்ைள், சம்பளப் பற்றுச்சீட்டுக்ைள் மற்றும் ஏகனய பற்றுச் சீட்டுக்ைள் சதாைர்பில் 

அறைிைப்பட்ை முத்திகரத் தீர்கையிகன உள்நாட்டு இகறைாி ஆகணயாளர் நாயைத்திற்கு 

அனுப்புைின்ற தபாது மாதாந்தம், உங்ைள் நிறுைனத்தின் பல்தைறு பிாிைிைளிலிருந்து 

தனித்தனியான ைாதசாகலயிகன/ ைாதசாகலைகள அனுப்புைதனால் பல்தைறு சிக்ைல்ைள்  

ததாற்றம்சபறுைின்றன. அதனால் ததகையற்ற ைித்தில்  இழப்புக்ைளும் நட்ைங்ைளுைம் 

ஏற்படுைைதனால் அவ்ைாறு சசய்ைகதத் தைிர்த்துக் சைாள்ளுமாறு தைண்டிக் சைாள்ைின்தறன். 

தமலும் ஒவ்சைாரு ைாலாண்டிலும் தீர்க்க்பபட்ை முத்திகரத் தீர்கைைள் சதாைர்பான கூற்றில், 

குறித்த ைாலாண்டில், குறிப்பாை அனுமதிப் பத்திரங்ைள், சம்பளப் பற்றுச் சீட்டுக்ைள் மற்றும் 

ஏகனய பற்றுச் சீட்டுைள் சதாைர்பில் அறைிைப்பட்ை சமாத்த முத்திகரத் தீர்கையிகனக் 

குறிப்பிடுமாறும், ஒவ்சைாரு ைாலாண்டிலும் அறைிைப்படும் முத்திகரத் தீர்கைத்  சதாகையிகன 

ைாலாண்டு முடிைகைந்து 15 (பதிகனந்து) ஆந் திைதிக்கு முன்னர் முத்திகரத் தீர்கை கைப்புப் 

படிைத்தின் பின்பக்ைத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்ைகளப் பின்பற்றி, ஒவ்சைாரு 

ைங்ைியினதும் ைாதசாகலைகள தனித்தனியான கைப்புப் படிைங்ைளில் (அதாைது, இலங்கை 

ைங்ைியின் ைாதசாகலைகள ஒரு கைப்புப் படிைத்திலும், மக்ைள் ைங்ைியின் ைாதசாகலைகள 

மற்சறாரு கைப்புப் படிைத்திலும்) குறிப்பிட்டு, அவ் கைப்புப் படிைங்ைகள/ படிைங்ைகள 

இலங்கை ைங்ையின் ஏததனும் ஒரு ைிகளயில் சமர்ப்பித்து, இலங்கை ைங்ைியிலுள்ள 4153842 

என்ற உள்நாட்டு இகறைாி ஆகணயாளர் நாயைத்தி ைணக்ைில் ைரவு கைக்குமாறும்,  அவ் 

கைப்புப் படிைத்தின்/ படிைங்ைளின் 3 ஆம் பிரதிகய / பிரதிைகள தீர்க்ைப்பட்ை முத்திகரத் 

தீர்கைக் கூற்றுைன் இகணத்து முத்திகரத் தீர்கைப் பிாிைின் ஆகணயாளருக்கு அனுப்பு 

கைக்குமாறு தைண்டிக்சைாள்ைின்தறன். இந் நகைமுகறயிகனத் சதாைர்ந்து பின்பற்றி 

ைருமாறும் இவ்ைிையங்ைள் சதாைர்பில் உங்ைள் நிறுைனத்தின் நிதி/ைணக்குப் பிாிைின் 

தகலைர்ைள் உள்ளிட்ை உத்திதயாைத்தர்ைளின் ைிதசை ைைனத்திற்குக் சைாண்டுைருமாறும் 

இத்தால் அறியத் தருைின்தறன். 

 

06. முத்திகரத் தீர்கை (ைிதசை ஏற்பாட்டுச் ) சட்ைத்தின் 8 ஆம் பிாிைிற்கு இணங்ை, 7 ஆம் பிாிைில் 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ள ைிதத்தில் முத்திகரத் தீர்கை தீர்க்க்பபட்டிராத சந்தர்ப்பத்தில் தைிர, சாதனப் 

பத்திரத்தில் எழுதிக் கைசயாப்பமிடும் சந்தர்ப்பத்தில் உாிய சபறுமதிகயக் சைாண்ை முத்திகரகய 

ஒட்டுைதன் மூலம் முத்திகரத் தீர்கைகயச் சசலுத்த முடியும். ஒவ்சைாரு ைாலாண்டிலும் அவ்ைாறு 

முத்திகரைகள ஒட்டுைதன் மூலம் சசலுத்தப்பட்ை முத்திகரத் தீர்கைத் சதாகையிகன குறித்த 

ைாலாண்டு முடிைகைந்து 15 (பதிகனந்து) ஆந் திைதிக்கு முன்னர் முத்திகரத் தீர்கைப் பிாிைின் 



ஆகணயாளருக்கு ைடிதம் ஒன்றின் மூலம் அறியத் தருமாறு மிைவும் பணிைாய் தைண்டிக் 

சைாள்ைின்தறன். 

 

 

07. தமலும்,  ததகையான ைிளக்ைங்ைகளப் சபறுைதற்கு ைீதழ குறிப்பிைப்பட்டுள்ள 

உத்திதயாைத்தர்ைகளத் சதாகலதபசியின் ஊைாைத் சதாகலதபசியின் ஊைாைத் சதாைர்பு 

சைாள்ளுமாறு பணிைாய் தைண்டிக் சைாள்ைின்தறன். 

 

  

  ஆகணயாளர் -  தநரடி  சதாகலதபசி இல.: 011–2135171   சதாகலநைல்: 011-2338577 

சபாது சதாகலதபசி இல.: 011–2135135  நீட்சி: 5171 

மின்னஞ்சல் : dc.stampduty@ird.gov.lk  

 

பிரதி ஆகணயாளர் -  தநரடி  சதாகலதபசி இல.: 011-2135172   

               சபாது சதாகலதபசி இல.: 011–2135135  நீட்சி: 5172 

               மின்னஞ்சல் : satharasinghe.dhd@ird.gov.lk  

 

உதைி ஆகணயாளர்ைள் -  

தநரடி  சதாகலதபசி இலக்ைங்ைள்:    011–2135173, 011–2135174, 011–2135175,  

                                  011–2135177,  011–2135178, 011–2135179, 011–2135180 

சபாது சதாகலதபசி இல.: 011–2135135  நீட்சி: 5173, 5174, 5175, 5177, 5178, 

5179, 5180           

                            

       

 

 

  

 

ைல்யாணி தஹநாயை  

உள்நாட்டு இகறைாி ஆகணயாளர் நாயைம் 

 

 

 

 

பிரதிைள்  :   ைணக்ைாய்ைாளர் நாயைம் - ைிதசை ைைனம் சசலுத்துைதற்ைாை  

 


