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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/B45 :ުރިފަރެންސް ނަންބަރ

ބުދަ   2015 ޖުލައި   15  -  1436 ރަމަޟާން   28 ތާރީޚު:      224 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 
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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ  

 

 

 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ކުރުން އިޞްލާޙުބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާނާއި ވިތުޯހލްޑިންގ ޓެކްްސ ބަޔާން  ޓެްކސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ނެގޭ

  

  TR-2015/B45 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ބުދަ( 2015 ޖުލައި 15 :ތާރީޚު
 

ވަަނ  84ގެ  )ޓެކްސް ނެުގމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ( 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮށްފައިވާ ިއޞްލާޙު މެދުވެރިކޮށް 14/2011މިއީ ޤާނޫނު ނަންަބރު 

ވަީނ  ަތންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ އެހެްނ ގޮތަަކްށ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަެތއްގައި މެނުވީ، ޤާނޫނަށް ޙަވާލާދީފައިވާ އެކެވެ. ަދށުން ނެެރފައިވާ ރޫލިންގ މާއްދާގެ

އަށެވެ. އަިދ ގަވާިއދަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ޙަވާލާީދފައި ެއ ވަނީ  )ޤާނޫނު ޓެްކްސ ނެގުމުގެ  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ( 5/2011ނަންބަރު  ޤާނޫނު

ިމ ޓެްކސް ދައްާކ ފަރާތްތަކުން  އަށެވެ. )ގަވާއިދު ޓެކްްސ ނެގުމުގެ  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން( R-35/2011ކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު އިޞްލާޙު

  ރޫލިންގއަށް ަތބާވުަމށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.

  

  އާރަފު ތަ

ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާނާިއ ފައިވާ ކުރެވިއިޞްލާޙު އިހުށަހަޅަ ފަރާތްތަކުން  ދައްކާ  ޓެކްސް، ގެ މަގުސަދަކީމި ރޫލިންގ.1

ނަޑއެޅުޢަމަ މީރާއިން ބަލައިގަތުމުގައި  ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިޞްލާޙު  މެވެ.ލުކުރާނެ އުސޫލު ކަ
 

 ގައި ވަނީ:ގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާ 19ޤާނޫނުގެ .2

މީހަކު ހުށަަހާޅފައިާވ ޓެކްްސ ަބޔާެނއް އިޞްލާުޙކުރަން ޭބނުްނާވ މީހަކު އެ ަބާޔެނއް ުހށަހަަޅްނޖެޭހ ތާރީުޚން  އެ

.ޭއ ައްށ ފޮުނާވ ެއްނގުމަކުން، ެއ ަބޔާްނ  12ފެށިެގްނ  .އާރް .ައއި ) މަްސދުަވހުެގ ެތރޭަގިއ އެމް (ބާރަ

.   އިޞްލާޙުކުެރިވާދނެެއވެ

 

 ގައި ވަނީ:ވަނަ މާއްދާ 18ގެ ގަވާއިދު.3

 ޓެކްސް  ިއޞްލާޙުކުރެިވފަިއވާ " ަފރާުތން  އެ ގުިޅގެން  ަބާޔނަކާ ޓެކްސް ހުށަަހޅާފަިއވާ  ފަާރަތކުން އެްއވެސް 

 ގައި ) ހ( ާމއްާދގެ  ވަނަ  19 ޤާނޫުނގެ ބަާޔނަކީ އެ  ހުަށހަަޅއިފިަނމަ  އަށް  އޭ .އާރ.ައއި.މްއެ" ބަޔާެނއް

  .ބެލެޭވނެެއވެ ކަުމގައި " އެްނގުން" ބަޔާންކޮްށފަިއވާ
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  ރޫލިންގ

ކުރެވިފައިވާ ބީ.ޕީ.ޓީ އިޞްލާޙު ދަށުން ހުށަހަޅައި(ހ) ގެ ވަނަ މާއްދާގެ  19ޤާނޫނުގެ ފަރާތަކުން  ޓެކްސް ދައްކާ.4

ކުރަން ޖެހުނު ސަބަބުެގ އިޞްލާޙުބަޔާނާއެކު، ބަޔާން ޓެކްސް ކުރެވިފައިވާ ވިތުހޯލްޑިންގ އިޞްލާޙު ނުވަތަ  ބަޔާން

 ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ތަފުސީލާއި ކަމާ
 

 އްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަަޅއި ވަނަ ޕެރެގްރާފާ އެ 4މި ރޫލިންގގެ ފަރާތަކުން  ޓެކްސް ދައްކާ .5

ބަޔާނުގައި އެ ފަރާތުްނ ޓެކްސް ކުރެވިފައިވާ ވިތުހޯލްޑިންގ އިޞްލާޙު ނުވަތަ  ރެވިފައިވާ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާންކުއިޞްލާޙު

ނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދަކީ، އެ މުއްދަތަށް އެ ފަރާތުން އެންމެ ފަހުން ހުށަހެިޅ  ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ކަ

އެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ގޮތުގަިއ ނުވަތަ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާނުގައި .ޓީ ބަޔާނުގައި ބީ.ޕީ

ނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދަ ކުރެވިފައިވާ ބަޔާން މީރާއިން ގަބޫލުކުރާނީ އެ ބަޔާން އިޞްލާޙުއަދަދެއްނަމަ،  ދަށްށްވުރެ ކަ

 ރިވިއުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
  

 އްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަަޅއި ވަނަ ޕެރެގްރާފާ އެ 4 މި ރޫލިންގގެ ފަރާތަކުން  ޓެކްސް ދައްކާ .6

ބަޔާނުގައި އެ ފަރާތުްނ ޓެކްސް ކުރެވިފައިވާ ވިތުހޯލްޑިންގ އިޞްލާޙު ނުވަތަ  ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިޞްލާޙު

ނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދަކީ، އެ މުއްދަތަށް އެ ފަރާތުން އެންމެ ފަހުން ހުށަހެިޅ  ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ކަ

އެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ގޮތުގަިއ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާނުގައި ނުވަތަ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާނުގައި 

ނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދާ ކުރެވިފައިވާ ބަޔާްނ އިޞްލާޙުއެއްވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއްނަމަ،  ކަ

 ގަބޫލުކުރާނެއެވެ.އެ ބަޔާން ރިވިއުކުރުމަކާނުލައި މީރާއިން 
  

 ވަނަ ޕެރެގްރާފް ރައްދުވާނަމަ: 5މި ރޫލިންގގެ .7

ކުރެވިފައިވާ އިޞްލާޙު ނުވަތަ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިޞްލާޙު ފަރާތުން ހުށަހެޅި  ޓެކްސް ދައްކާ   (ހ)

ބަޔާން ގަބޫލުކުރާނީ އެ ބަޔާން މީރާއިން ރިވިއުކުރުމަށްފަހުގައި ކަން އެ ފަރާތަށް ޓެކްސް ވިތުހޯލްޑިންގ 

  ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

އިްނ މީރާބަޔާން ޓެކްސް ކުރެވިފައިވާ ވިތުހޯލްޑިންގ އިޞްލާޙު ނުވަތަ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިޞްލާޙު  (ށ)

އެހެން ނުވަތަ ރީފަންޑް އެ ބަޔާން ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުރިން، އެ ބަޔާނާ ގުޅިގެން އުފެދޭ ކްރެޑިޓް  ރިވިއުކޮށް 

ނޑޭނެއެވެ.  އެއްވެސް އަދަދަކާ އަޅައެއްނުކެ
  

ފަރާތަށް ލިޔުމުން  ޓެކްސް ދައްކާ ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިވިއުގެ ނަތީޖާ،  5މި ރޫލިންގގެ .8

  އަންގަންވާނެއެވެ.

 

  ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 ފެށިގެންނެވެ. މި ރޫލިންގ ނެރޭ ތާރީޚުން މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .9
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MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY 
Malé, Republic of Maldives 

 

 
 

TAX RULING 
Business Profit Tax: Amending BPT returns and withholding tax returns 

Reference No.:  TR-2015/B45 
Date of issue: Wednesday, 15 July 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. Unless 
otherwise stated, all references to the Act are to the Business Profit Tax Act (Law Number 
5/2011), and all references to the Regulation are to the Business Profit Tax Regulation 
(Regulation Number 2011/R-35) as amended. This ruling is legally binding. 

Introduction
1. This ruling sets out the procedure for accepting amended BPT returns and amended 

withholding tax returns. 

2. Section 19(a) of the Act states:
A Person may correct his tax return by notice given to the MIRA within 12 (twelve) 
months following the due date for that return. 

3. Section 18 of the Regulation states:
Where a Person submits an “amended tax return” to the MIRA in relation to a tax 
return filed by that Person, such return shall be considered as the “notice” specified in 
Section 19(a) of the Act. 

Ruling
4. A Person who files an amended BPT return or an amended withholding tax return 

pursuant to section 19(a) of the Act shall submit an explanation for the amendment 
and supporting documents, together with the amended return. 

5. Where the tax liability declared on an amended BPT return or an amended 
withholding tax return filed by a Person in accordance with paragraph 4 of this ruling 
is lower than the tax liability declared on the most recent BPT return or withholding 
tax return filed by that Person for that period, the amended return shall be subject to a 
review before it is accepted. 
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6. Where the tax liability declared on an amended BPT return or an amended 
withholding tax return filed by a Person in accordance with paragraph 4 of this ruling 
is equal to or higher than the tax liability declared on the most recent BPT return or 
withholding tax return filed by that Person for that period, the amended return shall be 
accepted without a review. 

7. Where paragraph 5 of this ruling applies, the Person who filed the amended BPT 
return or the amended withholding tax return shall: 
(a) be notified in writing that the return has been put on hold pending a review; 
(b) not be eligible to claim the credit arising from the amended tax return until MIRA 

accepts the amendment following the review. 

8. The outcome of the review referred to in paragraph 5 of this ruling shall be notified to 
the Person in writing. 

Date of Effect 
9. 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.


