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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 ނޮވެންބަރު 14 - 1438 ޞަފަރު 14ތާރީޚު 175އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 ޓެކްސް ރޫލިންގ
 

 އަށް  TR-2014/B38 ޓެކްސް ރޫލިންގ ޓެކްސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ެގނައުން  ވަނަ އިޞްލާޙު 2އަށް  TR-2014/B38 ޓެކްސް ރޫލިންގ ޓެްކސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ނެގޭ

  

  TR-2016/B55 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ހޯމަ( 2016ނޮވެންބަރު  14 :ތާރީޚު

 

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

   ޙަާވލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގިައ މެނުވީ، ރޫލިންގއަށް އެކެވެ. ދަށުން ެނރެފައިވާ ރޫލިންގ މާއްދާގެ

      ޓެކްސް ދައްާކ ފަރާތްތަުކްނ އަށެެވ.  ނައިޒޭޝަންތައް)(ޗެރިޓަބަލް އޮގަ TR-2014/B38ޓެކްްސ ރޫލިންގ އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ އެ ވަނީ 

  މި ރޫލިންގއަްށ ަތާބވުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުްނ ލާޒިމުކުރެއެވެ.

  

    ތައާރަފު 

   .ވެކުރުމެއިޞްލާޙުފް ވަނަ ޕެރެގްރާ 13ގެ ރޫލިންގ މަޤްޞަދަކީގެ މި ރޫލިންގ .1

 

  ރޫލިންގ

 ރުން:ކުއިޞްލާޙުއަންނަނިވި ގޮތަށް  ވަނަ ޕެރެގްރާފް 13ރޫލިންގގެ  .2

ވަަނ ެޕރެްގރާްފަގއި ަބޔާންޮކށްފަިއވާ ގޮުތެގ ަމތިްނ މީރާިއން ހުްއަދީދފައިާވ ަޖމާޢަތް، ޖަމްިޢއްާޔ ައިދ  9މި ރޫިލްނގެގ 

ޫލމާތު ޢުމަ ގެ ިއދާާރތަުކން، ކޮްނމެ ކަަލންޑަރު އަހަރަާކ ގުޅޭ އަަހރީ ިރޯޕޓާއި ެއ ައހަެރްއގަިއ ލިބުުނ ަހިދޔާްނމު އާ

ނޑައަާޅ ޯފމެެޓއްަގިއ މީާރއަްށ  ،ޖޫްނެގ ކުރިން 30ޖެިހެގްނ ައންަނ އަަހރުެގ  ،ސްޭޓޓްަމންޓެއް  ހިމެނޭ  މީާރއިްނ ކަ

  .   ހުށަހަަޅްނވާެނއެވެ

  

 ފެުށންޢަމަލުކުރަން 

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން  ނެރޭ ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .3
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TAX RULING 
Business Profit Tax: Second amendment to the Tax Ruling TR-2014/B38  
 
Reference No.:  TR-2016/B55 
Date of issue: Monday, 14 November 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 Ruling are to the Tax Ruling TR-2014/B38 (Charitable 
Organizations) as amended. This ruling is legally binding. 
 

Introduction 
1. This ruling amends paragraph 13 of the Ruling. 

 

Ruling 
2. Amend paragraph 13 of the Ruling as follows: 

Bodies, associations and public institutions approved by MIRA in accordance with 
paragraph 9 of this ruling shall submit an Annual Report and a Statement of 
Donations to MIRA in relation to a calendar year by 30th June of the following year, 
in a format prescribed by MIRA. 

 

Date of Effect 
3. 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.


