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  ީ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

ބުރާސްފަތި  : :  2016 މާރިޗު 10 -  1437 އާޚިރާޖުމާދަލް 1ތާރީޚު 33އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  ގެނަުއންވަނަ އިޞްާލޙު  2ޓެކްސް ނެގުމާެބޭހ އިދާރީ ގަާވއިދަްށ 
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަުއން 2ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ގަވާިއދަށް 

  

  TR-2016/A6 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ބުރާސްފަތި ( 2016 މާރިޗު 10 :ތާރީޚު

 

 ވަނަ 84 ގެ )ޤާނޫނު އިދާރީ ނެގުާމބެހޭ  ޓެކްސް( 2010/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކޮށްފައިވާޞްލާޙު އި  މެދުވެރިކޮށް 2011/14 ނަންަބރު ޤާނޫނު މިއީ

    ޙަވާލާދީފައި  ގައި ތަންތަނު ޙަވާލާދީފައިވާ ޤާނޫނަށް ،މެނުވީ ހާލަތެއްގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތަަކށް  އެހެން. ރޫލިންގއެެކވެ ެނރެފައިވާ ދަށުން  މާއްދާގެ

 ތަންތަނުގައި  ޙަވާލާދީފައިވާ ަގވާއިދަށް އަދި. އަށެވެ) ޤާނޫނު އިދާރީ ނެުގމާެބހޭ ޓެކްސް( 2010/3 ނަންބަރު ޤާނޫނުއިޞްލާޙުޮކށްފައިވާ  ވަނީ އެ

 ފަރާްތތަކުން  ދަްއކާ ޓެްކސް. އަށެވެ) ގަވާއިދު އިދާރީ ނެުގމާބެހޭ  ޓެކްސް( R-45/2013 ނަންބަރު  ގަވާއިދުއިޞްލާޙުޮކށްފައިާވ  ވަނީ އެ ޙަވާލާދީފައި

  .ލާޒިމުކުރެއެވެ ގޮތުން  ޤާނޫނީ ަތާބވުމަށް ރޫލިންގއަށް  މި

  

  ތައާރަފު 

.  ވަނަ މާއްދާ 62އާއި ވަނަ މާއްދާ 8އާއި ވަނަ މާއްދާ 3 ގަވާއިދުގެ ދަކީޞަމަޤު ރޫލިންގގެ މި .1  އިޞްލާޙުކުރުމެވެ

 

  ރޫލިންގ

 ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން: ވަނަ މާއްދާގެ (ހ 3ގަވާއިދުގެ  .2

ވަަނ މާްއދާެގ ދަުށްނ މީާރއިްނ ބަލަަހއްަޓންޖެޭހ ޓެކްްސ ދައްާކ ފަާރތްތަުކެގ ރަޖިސްަޓީރ  23ޤާނޫުނެގ   )ހ(

) ދުަވހުެގ  60ތަކުްނ އެ ވިަޔފާިރ ފަާށާތ ހިާރއްޭޖގަިއ ިވޔަާފިރކުރާ ފަރާ ިދވެ ފުރިހަމަކުުރުމގެ ބޭނުމަށް،  (ފަްސދޮަޅސް

" ފޯުމ  (MIRA101) ތެރޭަގއި މީާރގަިއ އެ ފަާރތް ަރިޖސްޓަރީކުރުަމށް "ޓެކްސް ދައްކާ ަފރާތް ަރޖިސްޓަރީުކރުން

ނޑަައޅައިަފިއވާ އެްނމެހަިއ ަމޢުލޫމާާތއި ިލޔެކިޔުްނތަކާއެކު މީާރއަށް  ުނަވަތ ފުރިހަމަކުުރމަށްަފހު ެއ ފޯުމގަިއ ކަ

.ަތނަކަްށ ހުަށަހޅަންާވެނއެ މީރާިއން ަކނޑަައޅާ   ވެ
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 :އިތުރުކުރުން  އަކުރު  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް ގެ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 8 ގަވާއިދުގެ .3

ޓެކްސް  ،ިބނާޮކށް މަޢުލޫާމުތގެ މައްަޗށް މީާރައށް ލިބޭ މި މާްއާދގެ (ހ) ގަިއ ެއހެްނ ަބާޔންކޮށްފަިއ އޮްތ ނަަމވެސް،   )ނ(

ިކ ުނވަަތ ވަ ެއ ފަާރތެްއ ުއނިކުރުަމށްފަުހ  ަރޖިސްަޓރީން ސްަޓރީްނ ުނވަަތ ވަކި ެޓކުހެއްެގ ދައްާކ ފަާރތްތަުކގެ ރަޖި

ޔާުރ ޮކމިަޝނަރ ތި ކުރުަމށްފަުހ ެއ ކަން ެއ ފަރާތަްށ ެއްނގުުމގެ އިޚުުއނިަރޖިސްޓަީރްނ  ވިޔަާފރި ހަރަކާެތއް

.   ޖެނެރަަލށް ލިިބެގންެވއެވެ

  

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 62 ގަވާއިދުގެ .4

) ާއ ެއއްޮގތްާވ ގޮުތގެ މަތިން  ޯހދައި (މަޢުޫލމާުތ  2014/1ޤާނޫުނ ަނންބަުރ   (ހ) މީާރެގ  ލިިބގަުތމުެގ ަޙއްޤުެގ ޤާޫނނު

   (ށ) އާ ޚިލާުފނުާވ ޮގތުގެ މަިތން ިމ މާްއާދގެ ، ޯހދުަމށް ެއދި ުހށަަހާޅ ފަރާްތތަކަށްމަސައްކަާތ ުގޅޭ މަޢުލޫާމތު 

.އެ ޯފުރވަިއދޭނެ  އެ ަމޢުލޫާމތު   ވެ

 

 ކުރަން ފެުށންޢަމަލު

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން ނެރޭ ރޫލިންގ މި ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .5
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TAX RULING 
Second amendment to the Tax Administration Regulation  
 
Reference No.:  TR-2016/A6 
Date of issue: Thursday, 10 March 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) as amended, and all references to the Regulation are to the Tax Administration 
Regulation (Regulation Number 2013/R-45) as amended. This ruling is legally binding. 
 
 

Introduction 
1. This ruling amends sections 3, 8 and 62 of the Regulation. 

 

Ruling 
2. Amend section 3(a) of the Regulation as follows: 

(a) For the purpose of completing the Taxpayer Register required to be maintained 
by MIRA under Section 23 of the Act, persons conducting business in the 
Maldives shall submit a “Taxpayer Registration” (MIRA 101) form within 60 
(sixty) days from the commencement of that business, together with the 
information and documents specified therein, to MIRA or to a place 
determined by MIRA. 
 

3. Insert the following subsection after section 8(b) of the Regulation: 
(c) Notwithstanding subsection (a), the Commissioner General may at his 

discretion deregister a person from the Taxpayer Register or from a particular 
tax, or deregister a particular business activity, based on information received 
by MIRA, and notify that person of such deregistration.  
 

4. Amend section 62(a) of the Regulation as follows: 
(a) Subject to subsection (b), information relevant to the work of MIRA shall be 

provided upon request, in accordance with the Right to Information Act (Law 
Number 1/2014). 
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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.


