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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

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   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 އޮކްޓޫބަރު  27 -  1438 މުޙައްރަމް 26ތާރީޚު 166އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 
  ގެނަުއންވަނަ އިޞްާލޙު  3ޓެކްސް ނެގުމާެބޭހ އިދާރީ ގަާވއިދަްށ 
  



 
 

  



 

 
 

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ  
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަުއން 3ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ގަވާިއދަށް 

  

  TR-2016/A8 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ބުރާސްފަތި( 2016 އޮކްޓޫބަރު 27 :ތާރީޚު

 

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

 އެ ޙަވާލާދީފައި ގައިތަންތަނު ޙަވާލާދީފައިވާ ޤާނޫނަށް ،މެނުވީ ހާލަތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަކަށް  އެހެން. ރޫިލންގއެކެވެ ނެރެފައިވާ ދަށުން މާއްދާގެ

 ތަންތަނުަގއި  ޙަވާލާދީފައިވާ ަގވާއިދަށް އަދި . ައށެވެ) ޤާނޫނު އިދާރީ  ނެގުމެާބހޭ  ޓެކްސް ( 2010/3 ނަންަބރު ޤާނޫނުއިޞްލާޙުޮކށްފައިވާ  ވަނީ

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

  .ލާޒިމުކުރެއެވެ ގޮތުން  ޤާނޫނީ ަތާބވުމަށް ރޫލިންގއަށް  މި

  

  ތައާރަފު 

ވަނަ މާއާްދ  12އިޞްލާޙުކޮށް،  ވަނަ މާއްދާ  23އަދި  18 ،11، 10 ،9ދަކީ ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަމި ރޫލިންގގެ  .1

. އުވައިލު  މެވެ

 

  ރޫލިންގ

:  9ގަވާއިދުގެ  .2  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން

ކަަމށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، އީެމއިލް ުނވަތަ މީރާެގ ވެބްަސއިްޓ  އާަވނަ ާމއްާދގެ ޭބުނމަށް، އިލެކްޓްޯރިނކް ޒަރީ 20ޤާނޫުނގެ 

.ެދޭވ ނުަވތަ މީާރގެ ޮއންލަިއން ޕޯޓަލްެއއް ެމުދވެރިކޮްށ ޮއންލަިއންކޮށް    ޚިުދމަްތތަކަށެވެ

 

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:  (ނ) އަދި (ރ)، )ށވަނަ މާއްދާގެ ( 10ގަވާއިދުގެ  .3

ތަކާިއ ެއއާއެުކ ުހށަހަަޅންޖެޭހ ިލެޔކިޔުންަތްއ ީއމެިއލް ކުާރނީ، ުސުރޚީއަކަްށ ެއ އިްލ ެމދުެވިރކޮށް ހުށަަހާޅ ފޯމު އީމެ  )ށ(

.ންކޮށްފަިއވާ އީެމއިލް އެޑްރެހަ ފޯމުަގއި ަބޔާ ފޯމެްއގެ ނަންަބުރ ޖެުހމަށްަފހު އެ    ށެވެ

ލިޔެކިުޔމެއް ފޮުނވަްނވީ ވަކި އީެމއިލް އެްޑރެހެްއ މީރާިއން އަްނގަިއފައިުނވާަނމަ އެ ލިޔެކިުޔމެއް އީެމއިލް ކުާރީނ   (ނ)

1415@mira.gov.mv .   ައެށވެ
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ަނަމވެސް، ީއމެއިްލ މެުދވެރިކޮްށ ހުަށހަޅާ ޓެކްްސ މި ާމއްާދގެ (ށ) ައދި (ނ) ގަިއ އެެހން ަބޔާންޮކށްފައި އޮްތ   (ރ)

  ބަޔާްނތަކާއި އެާއއެކު ުހށަހަަޅންެޖޭހ ލިޔެިކޔުްނތަްއ ަބލައެްއނުަގނެޭވެނެއވެ 

  

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:  11ގަވާއިދުގެ  .4

ށްފަިއވާ ަފރާތަކުްނ އީެމއިްލ ެމދުެވރިޮކްށ ަވނަ މާްއދާެގ (ހ) ދަުށން މީރާަގއި ރަޖިްސޓަރީކޮ 3މި ގަާވއިުދގެ   )ހ(

އީެމއިލް ެއ ފަާރތުެގ މީރާައްށ ހުަށހަާޅ ިލޔެކިުޔންަތްއ ީއމެއިްލ ުކަރންާވީނ ީމރާަގިއ ަރޖިސްޓަރީޮކްށފައިާވ 

.   އެޑްރެހަކުްނެނވެ

  

  އުވައިލުން. ވަނަ މާއްދާ 12ގަވާއިދުގެ  .5

 

 :އިތުރުކުރުން އަކުރު އަންނަނިވި ފަހަތަށް  ގެ) ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 18 ގަވާއިދުގެ .6

ަކނޑައަަޅއިފަިއާވ ސުންގަީޑގެ ިނަޔލަށް ޓެްކްސ މި ާމްއދާެގ (ހ) ަގއި އެެހން ަބޔާންކޮްށފަިއ އޮްތ ަނމަވެސް،   )ބ(

ނޑައަާޅ ްއވެްސ ފަާރތަކު ބަޔާްނ ހުަށނޭޅުުމެގ ސަބަބުްނ ެޓކުހުެގ ގޮުތގަިއ އެ ްނ ަދއްކަްނޖެޭހ އަަދުދ ީމރާިއްނ ކަ

ެއ ފަާރްތ އޮޑިޓްކުރާކަްނ އެ ފަާރތަްށ  ،އޮޑިްޓ ނޯޓިސް ނޫްނ އެެހން ިލޔުެމްއ މެުދވެރިޮކށް ެވސް ހާލަތުަގއި،

. ލޫާމުތ ހިމެުންނ ޢުައިދ ިމ ހާަލތުަގިއ ފޮނުާވ ިލޔުުމަގއި، ިމ މާްއާދގެ (ހ) ގަިއ ަބޔާންކޮްށފައިާވ މަ އެްނގިާދނެެއވެ

.   ލާޒިމެްއ ޫނނެވެ

  

 :އިތުރުކުރުން  އަކުރު  އަންނަނިވި ފަހަތަށް) ގެ 5( ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 23 ގަވާއިދުގެ .7

  ލޫާމތު؛ޢުނުަވތަ ދައުަލތުެގ ެއހެްނ އިދާާރތަކުްނ ލިބޭ މަ ައށްމީރާެގ ިއންޓެިލެޖންސް  )6(

، ލިޔެކިުޔންތަުކަގއި ހިެމނޭ  ާވ ޓެކްސް ބަޔާްނތަކާއި ެއހެިނހެން އެހެްނ ޓެކްސް ދައްކާ ަފރާތަކުްނ ހުށަަހޅައިަފއި  )7(

.ޢުމަ ފަާރތާބެހޭ އޮޑިޓްކުރެވޭ   ލޫާމތު

 

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން  ނެރޭ ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .8
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TAX RULING 
Third amendment to the Tax Administration Regulation  
 
Reference No.:  TR-2016/A8 
Date of issue: Thursday, 27 October 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 section 9, 10, 11, 18 and 23 of the Regulation and repeals section 

12.  
 

Ruling 
2. Amend section 9 of the Regulation as follows: 

For the purpose of section 20 of the Act, electronic media refers to email or online 
services provided through MIRA website or a MIRA online portal.  

 
3. Amend section 10(b), (c) and (d) of the Regulation as follows: 

(b) Forms and supporting documents submitted through email shall be emailed to the 
address specified in the form, with the subject of the email being the form number. 

(c) Where MIRA has not specified an email address to which the document shall be 
emailed, it shall be emailed to 1415@mira.gov.mv. 

(d) Notwithstanding subsection (b) and (c), tax returns and documents required to be 
submitted with the returns sent through email shall not be accepted. 

 
4. Amend section 11(a) of the Regulation as follows: 

(a) Documents submitted to MIRA through email by persons registered with MIRA 
pursuant to section 3(a) of this Regulation, shall be emailed from an email address 
registered with MIRA. 

 
5. Repeal section 12 of the Regulation. 
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6. Insert the following subsection after section 18(d) of the Regulation: 
(e) Notwithstanding subsection (a), where MIRA determines the amount of tax payable 

by a taxpayer who has not filed tax returns by the due date, MIRA may notify such 
taxpayer that he is subject to an audit through a document other than the Audit 
Notice. And the document sent under such circumstances need not include the 
information specified in subsection (a). 

 
7. Insert the following after section 23(a)(5) of the Regulation: 

(6) Information obtained by MIRA intelligence or from other State Institutions; 
(7) Information related to the person being audited which is included in tax 

returns and other documents submitted by other taxpayers. 

 

Date of Effect 
8. 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.


