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

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

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެޒެުޓގަިއ 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

ހޯމަ  : :  2017 އެޕްރީލް 17 - 1438 ރަޖަބު 20ތާރީޚު 66އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

  ޓެކްސް ބަޔާން އިޞްލާޙުކުރުން 
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ކުރުން އިޞްލާޙު ޓެކްސް ބަޔާން

  

  TR-2017/A12 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ހޯމަ( 2017 އެޕްރީލް 17 :ތާރީޚު

 

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

 ވަނީ  ވާލާދީފައި އެ ހަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ހައެހެން ގޮތަަކށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަެތއްގައި މެނުީވ، ޤާނޫނަށް އެކެވެ. ދަށުން ނެެރފައިވާ ރޫލިންގ މާއްދާގެ

  ވާލާދީފައިހަާވލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ހައަށެވެ. އަދި ގަވާއިދަށް  )ޓެކްްސ ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 3/2010ނަންބަރު  ޤާނޫނު ކޮށްފައިވާ ޙުލާޞްއި

       ޓެކްްސ ދަްއކާ ފަރާްތތަުކން  ައށެވެ. )ގަވާއިދު ޓެްކސް ނެގުާމބެހޭ ިއދާރީ( R-45/2013ކޮށްފައިވާ ގަވާއިުދ ނަންބަރު ޙުލާޞްއެ ވަނީ އި 

  ގޮތުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.ަތާބވުމަށް ޤާނޫނީ ރޫލިންގއަށް މި 

  

  ރަފު ތައާ

    ،ފައިވާ ޓެކްސް ބަޔާނެއް ހުށަހަޅާނަމަކުރެވިމަޤްޞަދަކީ، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން އިޞްލާޙުމި ރޫލިންގގެ  .1

  ހުށަހެޅުން ލާިޒމުކުރުމެވެ.  "ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުން އިޞްލާޙުޓެކްސް ބަޔާއެ ބަޔާނާއެކު "

  

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  19) ގެ ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ކްސް ޓެގެ ފައިދާއިން (ވިޔަފާރީ 5/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2

 :   ވަނީ

ުކރަން ޭބނުްނވާ ީމހަކު އެ ަބޔާެންއ ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ތާރީޚުްނ ަހޅާަފއިވާ ޓެކްސް ަބާޔނެއް އިޞްލާޙުމީހަކު ހުށައެ

) މަްސުދވަހު  12ފެށިެގން  .ޭއ އަގެ ތެޭރގަިއ (ބާރަ .އާރް .އައި ެއންުގމަކުން، ެއ ބަާޔްނ ށް ފޮުނވާ ެއމް

.އިޞްލާޙު  ކުެރިވާދނެެއވެ

  

ވަނަ މާއްދާގަިއ  63ގެ  )ނެގުމުގެ ޤާނޫނު (މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް 10/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު  .3

 :ވަނީ

.ީޓ ބަާޔްނ  27 ތަުކން މި ޤާޫނުނގެރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ ަފރާ .އެސް ަވނަ މާްއާދގެ ދަުށްނ ހުަށހަޅާ ޖީ

) މަްސދުަވހުެގ ތެޭރަގއި، މީާރއަްށ  12ހުށަހެުޅމަށްަފހު، އެ ބަާޔން ހުަށހަަޅންޖެޭހ ތާީރޚުން ފެށިެގން ިހނގާ  (ބާރަ
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ަބޔާަންށ  ލިޔުުމްނ ައންާގ އެްނގުެމްއ ެމދުެވރިކޮށް، ިމ ޤާޫނނުެގ ދަުށްނ ަހާދ ގަާވއިުދަގއިާވ ގޮުތގެަމތިން، އެ 

.އިޞްލާޙެ    އް ުހށަެހޅިދާެނެއވެ

  

 ވަނީ: ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  12) ގެ ގަވާއިދު (ގްރީން ޓެކްސް R-181/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު  .4

   ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯަޓކުން، ޓޫރިްސްޓ ހޮޓަލަުކން، ޫޓރިސްޓް އުަޅނަދކުން ނުަވަތ ޫޓރިސްޓް ގެސްްޓަހއުސްއަުކްނ 

ވާ ގޮުތގެ މަިތން ްގރީްނ ޓެކްސް ބަާޔން ުހަށހެޅުަމށްފަހު، ެއ ބަޔާްނ މާްއާދަގއިވަނަ  10މި ަގާވއިުދގެ 

) ަމސްދުަވހުގެ  12ހުށަހަަޅންެޖހޭ ތާރީޚުްނ ފެިށެގން ިހނގާ  ތެޭރގައި މީާރއަްށ ހުށަަހާޅ  (ބާރަ

.ެމުދެވރިކޮށް އެ ަބޔާްނ އިޞްލާޙުގްީރން ޓެކްްސ ބަާޔނެްއ  ކުެރވިަފިއވާއިޞްލާޙު   ކުެރިވާދނެެއވެ

  

 ވަނީ: ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި 14) ގެ ގަވާއިދު (ރެމިޓެންސް ޓެކްސް R-86/2016ގަވާއިދު ނަންބަރު  .5

ާވ ަވަނ ާމއްާދގައި  11ަގވާިއުދެގ  ުދަމތްޭދ ޭއޖެްނސީައކުން މި ވަަތ ފަިއސާ ފޮުނަވއިިދނުުމެގ ޚިބޭންކަކުްނ ނު 

ަބާޔން ުހށަހަަޅންެޖޭހ ތާރީުޚން ެފށިެގން ިހނާގ ގޮުތގެ މަިތން ެރމިޓެންްސ ޓެކްްސ ބަާޔން ުހށަހެުޅމަށްފަހު، އެ 

) ަމސްދުަވހުެގ ެތރޭ  12 ކުރެވިަފއިާވ ެރމިޓެންްސ ޓެކްްސ ބަާޔނެއް ގަިއ މީާރއަްށ ހުށަހަާޅ ިއޞްާލޙު(ބާރަ

. ިއޞްލާޙު ުދވެރިކޮްށ ެއ ަބޔާން މެ   ުކރެިވދާެނއެވެ

  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންެގ  R-11/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  .6

) ގެ   ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ: 12އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ވަަނ ާމއްާދަގއިާވ ޮގތުެގ ަމތިްނ އެއަރޕޯްޓ ޓެކުާހއި ީފެގ  7ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ ަފރާތަުކން ިމ ަގވާިއުދގެ 

) މަްސދުަވހުެގ ތެ 12ޔާން ހުަށހެޅުަމށްފަހު، އެ ަބާޔްނ ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ތާރީޚުްނ ފެިށގެްނ ހިނގާ ބަ ޭރަގިއ (ބާރަ

ެނއް ެމދުެވރިކޮށް އެ ބަާޔްނ ކުެރވިފަިއވާ އެައރޯޕޓް ޓެކުހާއި ީފގެ ަބޔާމީރާައށް ުހށަހަަޅއި ިއޞްލާޙު

.އިޞްލާޙު   ކުެރިވާދނެެއވެ

 

  ރޫލިންގ

ޓެކްސް ބަޔާނެއް ހުށަހަޅަން އެދޭ ފަރާތްތަކުްނ ފައިވާ އިޞްލާޙުކުރެވި ގޮތަކަށް  ށް ނޫން މީރާކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮ .7

 MIRA(" ޔާން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު"ޓެކްސް ބަ  ،ބަޔާނާއެކުޓެކްސް ކުރެވިފައިވާ ހުށަހަޅާ އިޞްާލޙު

ނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެހައި އެ  ، )913  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކާއެކު ލިޔެކިޔުންތަމަޢުލޫމާތާއި  ފޯމުގައި ކަ

  

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް ބަޔާނެއްގައި އެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުެގ  .8

ނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދަކީ އެ މުއަްދތަށް އެ ފަރާތުން އެންމެ ފަހުން ހުށަހެޅި ޓެކްސް ބަޔާނުގައި       ގޮތުގައި ކަ

ނޑައަޅައިފައިާވ އަދަދަށްވުރެ ދަށް އަދަދަކަށްވީތީ  އެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ކަ

އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް ބަޔާން މީރާއިން ރިވިއުކުރާ ހާލަތުގައި، އެ ބަޔާނާ ގުޅިގެން އުފެދޭ ކްރެޑިޓް، އެހެން 

ނޑޭނީ މީރާއިން އެ ބަޔާން   ރިވިއުކޮށް ގަބުޫލކުރާ ތާރީޚުގެ ފަހުންނެވެ.އެއްވެސް އަދަދަކާ އަޅައިކެ
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 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 ތާރީޚުން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ  ރޫލިންގ މި  ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން  ރޫލިންގއަށް  މި .9

 .ފެށިގެންނެވެ
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TAX RULING 
Amending tax returns 
 
Reference No.:  TR-2017/A12 
Date of issue: Monday, 17 April 2017 
 
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 requires taxpayers to submit a Tax Return Amendment Request form 

together with amended tax returns. 
 

2. Section 19(a) of the Business Profit Tax Act (Law Number 5/2011) states: 
A Person may correct his tax return by notice given to the MIRA within 12 (twelve) 
months following the due date for that return. 

 
3. Section 63 of the Goods and Services Tax Act (Law Number 10/2011) states: 

An amendment to a tax return submitted by a registered person under Section 27 of 
this Act shall be made in writing to the MIRA, in accordance with the Regulation 
made pursuant to this Act, within 12 (twelve) months from the date on which that 
tax return was due. 

 
4. Section 12(a) of the Green Tax Regulation (Regulation Number 2015/R-181) states: 

A tourist resort, tourist hotel, tourist vessel or a tourist guesthouse may amend a 
Green Tax return submitted in accordance with Section 10 of this Regulation by 
filing an amended Green Tax return within 12 (twelve) months from the due date for 
filing that return. 

 
5. Section 14(a) of the Remittance Tax Regulation (Regulation Number 2016/R-86) 

states: 
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A bank or money transfer agency may amend a Remittance Tax Return submitted in 
accordance with Section 11 of this Regulation by filing an amended Remittance Tax 
Return within 12 (twelve) months from the due date for filing that return. 

 
6. Section 12(a) of the Airport Taxes and Fees Regulation (Regulation Number 2017/R-

11) states: 
A registered person may amend an Airport Taxes and Fees Return submitted in 
accordance with Section 7 of this Regulation by filing an amended Airport Taxes 
and Fees Return within 12 (twelve) months from the due date for filing that return. 
 

Ruling 
7. A person who wishes to amend a tax return other than via MIRAconnect, shall submit 

along with the amended return, a “Tax Return Amendment Request” (MIRA 913) 
form, together with the information and documents specified therein. 
 

8. Where an amended tax return is subject to a review because the tax liability declared 
on an amended tax return filed by a person is lower than the tax liability declared on 
the most recent return filed by that person for that period, the person shall be eligible 
to set off the credit arising from the amended return from the date MIRA accepts the 
amendment following the review. 
 

Date of Effect 
9. This ruling shall have effect from the date of its publication in the Government 

Gazette. 
 

 
 
 
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.


