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  TR-2016/A5  : ރިފަރެންސް ނަންބަރު
 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ހޯމަ  : :  2016 ފެބުރުވަރީ 22 -  1437 ޖުމާދަލްއޫލާ 13ތާރީޚު 20އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން 1ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާިއދަށް 
  



 
 

  



 

 
 

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ  
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަުއން 1ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ގަވާިއދަށް 

  

  TR-2016/A5 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 (ހޯމަ) 2016ފެބުރުވަރީ  22 :ތާރީޚު

 

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

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

(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ ޤާނޫނު) އަށެވެ. އަދި ގަވާއިދަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ ވަނީ ގަވާއިދު  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ިމ ރޫލިްނގއަްށ ތަބާވުަމްށ ޤާނޫނީ ގޮތުން ޓެކްްސ ދައްާކ ފަާރތްތަކުްނ  އަށެވެ. )ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ ގަވާއިދު(ޓެކްސް  R-45/2013ރު ނަންބަ

  ާލޒިމުކުރެއެވެ.

  

  ތައާރަފު 

 ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމެވެ. 31ވަނަ މާއްދާ އާއި  11ގެ މަގުސަދަކީ ގަވާއިދުގެ ރޫލިންގ މި .1

 

  ރޫލިންގ

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން: 11ގަވާއިދުގެ  .2

ނޑައަޅާ ަޝރު ްނ،ކޮމިޝަަނރ ެޖެނރަލް ައންގާ ެއންުގމެްއގެ ދަށު   (ނ)  ަތކެއް ފުރިަހމަާވ ޓެކްސް ޠުމީރާިއން ކަ

މަްށ ކަަހމައެކަިނ އީެމއިލް މެުދވެރިޮކްށ ކުރާީނ މަލާތްަތްއ ޢާ މުެއންެމހަިއ ދައްާކ ފަާރތްތަާކ މީާރިއން ކުާރ 

. މި ަފދަ މުާޢމަލާްތތަްއ ކުރުމަށް ޭބނުްނކުރެޭވީނ  ނޑައެުޅމުގެ ާބރު ކޮމިަޝނަރ ޖެނެރަަލށް ލިިބެގންެވއެވެ  ކަ

.އެ ަފދަ ޓެކްްސ ދައްކާ ފަރާްތތަުކން     މީާރގަިއ ރަިޖސްޓަރީކޮށްފަިއާވ އީމެއިްލ އެްޑރެްސއެވެ

  

ނޑު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:ވަނަ މާއް 31ގަވާއިދުގެ  .3  ދާގެ (ށ) ގެ މައިގަ

") ޮފނުަވްނވާނީ ިލޔުުމްނނެެވ. އަިދ   (ށ)     މި ާމއްާދގެ ދަުށން ފޮުނވާ އެްނގުން ("މީާރއަްށ ހާޒިުރވުުމގެ ައމުރު

 .   މި ައމުުރގަިއ ައންަނނިިވ މަުޢލޫާމތު ިހމަަންނވާެނެއވެ

...  
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 ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން: ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) 31ގަވާއިދުގެ  .4

ިމ ާމއްާދެގ (ނ) ަގިއާވ ޮގތުގެ  ން،ހާިޒރުވުުމެގ އަމުެރްއ ޮފނުާވފަިއާވ ަފރާތަކުމި މާްއާދެގ ަދުށްނ މީާރއަްށ   (ބ)

ަފހަުރ ެއ ައމުުރގަިއވާ ވަުގތަްށ  ިވިދވިިދގެްނ ދެ ާންނގައި ަކން ީމރާއަްށ  މަތިްނ ހާިޒރުުނވެޭވނެ

ނަަމ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ އެ އަމުާރ ހަވާުލނުެވއްޖެ ފަަހރު  އްެޖނަަމ، ނުވަަތ ިވިދިވދިެގން ދެހާޒިރުުނވެ 

 .  ސަރވިްސ ެމުދެވރިކޮށް އެ ަފރާތެްއ މީާރއަްށ ުނވަަތ މީރާިއން ަކނޑަައޅާ ަތނަކަްށ ހާޒިުރކުރެވޭެނެއވެ

 

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން  ނެރޭ ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .5
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TAX RULING 
First amendment to the Tax Administration Regulation 
 
Reference No.:  TR-2016/A5 
Date of issue: Monday, 22 February 2016 
 
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 Tax Administration Act (Law Number 
3/2010), and all references to the Regulation are to the Tax Administration Regulation 
(Regulation Number 2013/R-45). This ruling is legally binding. 
 
 

Introduction 
1. This ruling amends sections 11 and 31 of the Regulation. 

 

Ruling 
2. Insert the following subsection after section 11(b) of the Regulation: 

(c) The Commissioner General shall have the discretion to determine pursuant to a 
notice issued by the Commissioner General that all correspondence from 
MIRA to taxpayers who meet the conditions determined by MIRA shall only 
be sent via email, to the email address registered with MIRA by such 
taxpayers. 
 

3. Amend the body of section 31(b) of the Regulation as follows: 
(b) A notice issued under this Section (“Summons”) shall be sent in writing and 

shall include the following information: 
 … 

 
4. Insert the following subsection after section 31(d) of the Regulation: 

(e) If a person being summoned under this Section does not attend the interview at 
the date or time stated in the Summons without informing MIRA about his 
absence in accordance with subsection (c) for two consecutive instances, or if a 
person refuses to receive a Summons issued under this Section for two 
consecutive instances, such person shall be summoned to MIRA or to a place 
determined by MIRA through Maldives Police Service. 
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Date of Effect 
5. 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 ައށް
. . .your fr iend on air.


