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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

ހޯމަ  : :  2016 އޮގަސްޓު 29 -  1437 ޛުލްޤަޢިދާ 26ތާރީޚު 146އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

.ޓީ ބަޔާން ުހށަހެޅުމާއި  .އެސް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާނާއި ޓޫރިޒަްމ ދާއިރާގެ ޖީ

  ލާޒިމުކުރުންއޮންލައިންކޮށް ކުރުން ފައިސާ ދެއްކުން 



 
 

  



 

 
 

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ  
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
އޮންލަިއންކޮށް ފައިސާ ދެއްކުން ވިތުހޯލްޑިްނގ ެޓކްސް ބަޔާނާއި ޓޫރިޒަމް ދާިއރާގެ ޖީ.އެސް.ީޓ ބަޔާން ހުށަެހޅުމާއި 

  ލާޒިމުުކރުންކުރުން 

  

  TR-2016/A7 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ހޯމަ( 2016 އޮގަސްޓު 29 :ތާރީޚު

 

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

  ގޮތުން ލާޒިުމކުރެއެވެ. މި ރޫިލންގއަށް ަތބާވުމަްށ ޤާނޫނީއެކެވެ. ޓެކްްސ ދައްކާ ަފރާތްތަކުން ދަށުން ނެެރފައިވާ ރޫލިންގ މާއްދާގެ

  

  ތައާރަފު 

މީރާއަށް  ބަޔާން  ޓީ .އެސް.ޖީ ދާއިރާގެ ޓޫރިޒަމް  ބަޔާނާއި  ޓެކްސް ވިތުހޯލްޑިންގދަކީ، ގެ މަޤްޞަރޫލިންގ މި .1

 މަށް ލާޒިމުކުރުމެވެ.ކުރުމީރާކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުން  ހުށަހެޅުމާއި

 

(އިލްކެޓްރޯނިކް ޒަރީއާ މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފަިއާސ  R-147/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު  .2

) ގެ   ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ: 17ދެއްކުމުގެ ގަވާއިދު

ނޑައަާޅ ަޝުރޠުތަކެްއ  ކޮމިޝަަނރ ޖެެނރަލް އޮްފ ޓެކްސޭޝަްނ ައްނާގ ެއންުގމެްއެގ ަދށުން، މީާރއިްނ ކަ

ހުަށހަޅަްނ ެޖހޭ ޓެްކސް ބަާޔންަތއް މީރާކަނެކްްޓ ެމުދވެރިކޮްށ  ހަމަާވ ޓެކްްސ ދައްާކ ފަރާްތތަުކން މީރާައށް

.އެސް މެުދވެރިޮކށް ނުަވތަ އޮްނލައިންކޮްށ ދެއްުކމަްށ  .ޖީ .އާރ.ޓީ ހުށަހެުޅމާިއ ދަްއކަންޖެޭހ ފަިއާސ އެމް

.   ލާޒިމުކުރުުމގެ އިްޚތިޔާުރ ކޮިމޝަަނރ ެޖނެރަަލށް ިލބިގެްނވެެއވެ

 

  ރޫލިންގ

 ބަޔާން  ޓެކްސް އޮންލައިންކޮށް  ފަރާތްތަކުން  ދައްކާ ޓެކްސް ބޮޑެތި ( TR-2015/A3ޓެކްސް ރޫލިންގ  .3

ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއ  3) ގެ ލާޒިމުކުރުން  ދެއްކުން  ފައިސާ ހުށަހެޅުމާއި

ކުން ވެސް ވިތުހޯލްޑިްނގ އިން ފެށިގެން ހުރިހާ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަ  2016އޮކްޓޫބަރު  1އޮތް ނަމަވެސް، 
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) ހުށަހަޅަންވާނީ MIRA 206) އާއި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން (MIRA 301ޓެކްސް ބަޔާން (

. އަދި އެއާ ގުޅޭ ފައިސާ އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން  މީރާކަނެކްޓް ދައްކަންވާނީ މީރާކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށް މެދުވެރިކޮށެވެ

 މެދުވެރިކޮށެވެ. އެސް.ޖީ.ޓީ.އާރ.އެމްނުވަތަ 

 

ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަަހާޅ  3މި ރޫލިންގގެ  .4

ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން، އެ ނޫން ގޮތްގޮތުން ހުށަހަޅާ ޓެކްސް ބަޔާންތަކާއި ދައްކާ ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ިލބިގެންވެއެވެ.ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް 

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން  ނެރޭ ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .5
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TAX RULING 
Mandatory online filing and payment of Withholding Tax and tourism sector 
GST 
 
Reference No.:  TR-2016/A7 
Date of issue: Monday, 29 August 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. This ruling 
is legally binding. 
 

Introduction 
1. This ruling makes it mandatory for taxpayers to file their Withholding Tax Returns 

and tourism sector GST Returns and make related payments to MIRA via 
MIRAconnect. 
 

2. Section 17 of the Online Filing and Payment Regulation (Regulation Number 2015/R-
147) states:  

The Commissioner General shall have the discretion to make it mandatory for 
taxpayers who meet the conditions determined by MIRA to file their tax returns via 
MIRAconnect and to make payments online or via [Maldives Real Time Gross 
Settlement (MRTGS)], pursuant to a notice issued by the Commissioner General. 

 

Ruling 
3. Notwithstanding paragraph 3(a) and (b) of the Tax Ruling TR-2015/A3 (Mandatory 

online filing and payment for large taxpayers), all taxpayers shall file their 
Withholding Tax Returns (MIRA 301) and their GST Returns for Tourism Goods and 
Services (MIRA 206) to MIRA via MIRAconnect and make related payments via 
MIRAconnect or MRTGS, from 1 October 2016 onwards. 
 

4. Notwithstanding paragraph 3 of this ruling, the Commissioner General shall have the 
discretion to accept tax returns filed and payments made otherwise, upon request of 
the taxpayer. 
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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.


