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

 ަގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫުލަތއް ށް ޮފނުްއވާ އިޢުުކރުމަދުވަުހގެ ގެޒެުޓގަިއ ޝާހޯމ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މްެނުދރު   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 އޮކްޓޫބަރު  16 -  1439 މުޙައްރަމް 26ތާރީޚު 144އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

  އިއިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާ މެދުެވރިކޮށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަެހޅުމާ

  ގެަނއުން އިޞްލާޙު  ވަނަ 1ފައިސާ ދެއްކުމުެގ ގަވާިއަދށް 
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ގެނައުން އިޞްލާޙު  ވަނަ 1ފައިސާ ދެއްކުުމގެ ގަވާއިދަށް  އިއިލެކްޓްރޯނިކް ަޒރީއާ މެދުވެރިޮކްށ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަެހޅުމާ

  

  TR-2017/A14 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ހޯމަ( 2017 އޮކްޓޫބަރު 16 :ތާރީޚު
 

ވަނަ  84ެގ  )ޓެކްްސ ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ( 2010/3ޤާނޫުނ ނަންބަރު ކޮށްފައިވާ ޞްލާޙު މެދުވެރިކޮށް އި  14/2011މިއީ ޤާނޫުނ ނަންަބރު 

 ވަނީ ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ ޤާނޫނަށްއެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ، އެކެވެ. ދަށުން ނެރެފައިވާ ރޫލިންގ މާއްދާގެ

އަށެވެ. އަދި ގަވާއިދަްށ ޙަވާލާދީފައިާވ ތަންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ ވަނީ ގަވާއިދު  )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ ޤާނޫނު( 3/2010ނަންބަރު  ޤާނޫނު

ޓެކްްސ ދަްއާކ  އަށެވެ. )ގަވާއިދު ފަިއސާ ދެްއކުމުެގ  އި ެޓކްްސ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއިލެކްްޓރޯނިކް ޒަރީާއ މެދުވެރިކޮށް ( R-147/2015ނަންބަރު 

  މި ރޫިލންގއަށް ަތބާވުމަްށ ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިުމކުރެއެވެ.ފަރާތްތަކުން 
  

  ތައާރަފު 

 ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމެވެ. 15ގެ މަޤްޞަދަކީ ގަވާއިދުގެ ރޫލިންގ މި .1
 

  ރޫލިންގ

 :އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން  މާއްދާވަނަ  15ގަވާއިދުގެ  .2

  އެމް.އާރ.ޓީ.ޖީ.އެސް މެދުވެރިކޮށް ނުވަަތ އޮންލައިންކޮށް ފަިއސާ ދައްާކ ފަރާތްަތކަށް ދެވޭ ޖޫިރމަނާެގ ލުއި

.ެއސް   )ހ( .ޖީ .ާއރ.ޓީ ަމށް ުނވަަތ ޮއންަލއިންކޮްށ ފަިއާސ ަދއްކާ ފަާރަތކުން، ފައިާސ ދެއްކުެމދުެވރިކޮްށ އެމް

ނޑައެޅި ) ުދވަުހގެ ތެޭރގަިއ ަފއިސާ ދައްަކއިިފނަމަ، އަިދ  2ިވިދގެްނ ައންަނ ަފއިާވ ސުންގަިޑއާ ކަ (ޭދއް

) ުދވަހާ  2އަަރއިފިަނމަ، ެއ ުސންގަިޑްނ ފެިށގެްނ  އިެގްނ ޫޖރިަމނާިނަޔލަށް ަފއިާސ ުނަދއްކަ ސުންގަީޑގެ   (ޭދއް

.  ހަމަައށް އަާރ ޖޫިރމަާނ ލުއިކޮްށެދޭވނެެއވެ
 

.އެސް މެުދވެިރކޮށް ުނވަަތ ޮއްނލަ ވަަނ ާމއްާދގެ ަދށުން  17ަގވާިއުދގެ ިމ  )ށ(       .ޖީ .އާރ.ޓީ އިންކޮްށ ފަިއާސދެއްކުަމށް އެމް

.ލާޒިމު   ކޮށްފަިއާވ ެޓކްސް ަދއްކާ ފަާރތްތަކަށް، މި މާްއދާެގ (ހ) ަރއްެދއްުނވާެނއެވެ
  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން ވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާދި ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .3
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TAX RULING 
First amendment to the Online Filing and Payment Regulation  
 
Reference No.:  TR-2017/A14 
Date of issue: Monday, 16 October 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 Online Filing and 
Payment Regulation (Regulation Number 2015/R-147). This ruling is legally binding. 
 

Introduction 
1. This ruling amends Section 15 of the Regulation. 

 
 

Ruling 
1. Amend Section 15 of the Regulation as follows: 

Relief of fines for persons making payments online or via MRTGS 
(a) Where a person who makes payments online or via MRTGS, makes a payment within 

2 (two) days from the payment deadline, and a fine has arisen due to late payment, 
that fine shall be remitted.  

 
(b) Subsection (a) shall not apply to taxpayers for whom it is made mandatory under 

Section 17 of this Regulation to make payments online or via MRTGS. 
 

 

Date of Effect 
2. 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. 


