
ޓެކްސް ރޫލިންގ

އިއުތިރާޒުކުރާ މައްސަލަ ބަލާ މަރުޙަލާގައި ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

ވެބްސައިޓް: 

 gazette@po.gov.mvއީމެއިލް:

www.gazette.gov.mv

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

TR-2015/A2 :ުރިފަރެންސް ނަންބަރ

ބުދަ   2015 އެޕްރީލް   8  -  1436 ޖުމާދަލްއާޚިރާ   19 ތާރީޚު:      154 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 
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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނުިއ އޮތޯރިޓީ 

ެމާލެ، ިދވެހިާރއްޖ  

 

 ޓެކްސް ރޫލިންގ
 ލާގައި ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުން ޙައިއުތިރާޒުކުރާ މައްސަލަ ބަލާ މަރު

 

 TR-2015/A2 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ބުދަ( 2015 އެޕްރީލް 8 :ތާރީޚު

 

 ވަނަ މާއްދާގެ  84ގެ  )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ( 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮށްފައިވާ ޞްލާޙުއި މެދުވެރިކޮށ14/2011ްމިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 މި ރޫލިންގއަށް ތަބާވުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.އެކެވެ. ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ދަށުން ނެރެފައިވާ ރޫލިންގ

 

 ތައާރަފު

ވާނީ، އިއުތިރާޒުކުރާ މައްސަލައަކަށް ބާރުދިނުމުގެ ގޮުތން ހުށަހަޅާ އައު  ގައި ތަފުސީލުކޮށްީދފައިރޫލިންގ މި.1

 ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހެކި ބަލައިގަތުުމގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ: 43ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނގެ .2

އިއުތިރާޒުކޮށްފި ހިނދެއްގައި އެފަރާތުން އެ އިއުތިރާޒުކުރާ މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން 

މައްސަލަ ބަލައި އެ މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޖުރާއަތުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 

 ރޫލިންގ

ދައްކާ ފަރާތަކުން ހުށަހަާޅ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ެޓކްސް  42ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫުނގެ .3

އެންގުމަކަށް ބާރުދިނުމުެގ ގޮތުްނ، އެ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ރައްދުވާ "ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުުހގެ މިންވަރު އަންގާ 

 ހުށަހަޅައިފައި ނުވާ ލިޔެކިޔުމާއި ހެކި ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.މީރާއަށް އެންގުން" ނެރުމާ ހަމައަށް 

 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން ނެރޭ ރޫލިންގ މި ފަާށނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް މި.4
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MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY
Malé, Republic of Maldives

 

TAX RULING
Submission of documents during the process of an objection review

Reference No.: TR-2015/A2
Date of issue: Wednesday, 8 April 2015

This ruling is issued pursuant to the authority granted under Section 84 of the Tax 
Administration Act (Law Number 3/2010) as amended by Law Number 14/2011. This ruling is 
legally binding.

Introduction
1. This ruling explains the rule for accepting new supporting documents and evidence to 

support an objection.

2. Section 43 of the Tax Administration Act states:
The procedure for reviewing objections made by taxpayers concerning decisions made 
by the MIRA, and for making determinations concerning such objections, shall be 
specified in the Regulation made pursuant to this Act.

Ruling
3. A taxpayer shall not be allowed to submit documents and other evidence in support of an 

objection filed under section 42 of the Tax Administration Act, if such documents or 
evidence were not submitted to MIRA prior to the issuance of the Notice of Tax 
Assessment to which the objection relates.

Date of Effect
4. This ruling shall have effect from its date of issue.

 

This is the unofficial translation of the original ruling issued in Dhivehi. In the event of conflict between this 
translation and the Dhivehi version of this ruling, the latter shall prevail. Therefore, it is advised that both the 
Dhivehi version of this ruling and this translation be read concurrently.

 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


