މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޚާއްޞަ އިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުދިވިޔަފާރިތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލު
2018
.1

ތަޢާރުފު

.1

މަޢާފުކޮށްދެވޭ

.2

ގއި  10މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ
މިއުސޫލަކީ ކުދިވިޔަފާރިތަކަށް ލުއިދިނުމުގެ ގޮތުން އަހަރެއްގެ ތެރޭ ަ
އ އަމަލުކުރާ ޚާއްޞަ އުސޫލެވެ.
ގ ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކޮށްދިނުމުގަ ި
ތތަކު ެ
ލބޭ ފަރާ ް
މަދުން ޢާމްދަނީ ި
މިއުސޫލުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކޮށްދޭނީ  27އޮގަސްޓް  2018އިން ފެށިގެން  27އޮކްޓޯބަރު
 2018ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޖޫރިމަނާ

ގ ޓެކްސް ،ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް،
ވނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެ ޭ
ކށްދެ ޭ
މިއުސޫލުގެ ދަށުން މަޢާފު ޮ
ގ ޓެކްސް އަދި ގްރީން ޓެކުހާ ގުޅިގެން ވެފައިވާ ޖޫރިމަނާއެވެ.
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެ ޭ
މިގޮތުން މަޢާފުކޮށްދެވޭނީ  30ޖޫން  2018ގެ ނިޔަލަށް އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިލްތިޒާމުތަކާ
ގުޅޭ ޖޫރިމަނާއެވެ.

ޖޫރިމަނާ

.3

މަޢާފުކޮށްދެވޭނެ
ފަރާތްތައް

ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކޮށްދެވޭނީ ތިރީ ަ
(ހ)

ހއި ޓެކްސް ބަޔާންތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވުން.
މ ަ
އެފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެން ެ

(ށ)

މާފުކޮށްދޭ ޖޫރިމަނާ ފިޔަވައި އެފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާފައިވުން ނުވަތަ
ފައިސާދެއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވުން.

(ނ) ޓެކުހާ ގުޅިގެން އަދާކުރަން ޖެހޭ އިލްތިޒާމުތައް އަދާކުރުމުގައި ތަކުރާރުކޮށް އިހުމާލުވެ،
މަކަރުހަދާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި މީރާއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.
(ރ)

ކޯޓުން ހުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްނަމަ ،އެ ހުކުމާއި ގުޅިގެން އެ ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ
ޓެކްސް އެއްކޮށް ދައްކައިފައިވުން.

ޖޫރިމަނާ މަޢާފު
ކުރުން

.4

މށް އެދި
ޢފު ކޮށްދެވޭނީ އެކަ ަ
މ ާ
މިއުސޫލުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ަ

ށ
 MIRA 910ފޯމު މެދުވެރިކޮ ް

ހޅޭ ފޯމުތަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ
ށ ެ
ތން ހު ަ
ހުށަހެޅުމުންނެވެ .މިގޮ ު
މަތިންނެވެ.

ސަފްޙާ1 :

(ހ)

ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި މިއުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައިވާ އެންމެހައި ޝަރުތުތައް
ށ
މޢާފުކުރުމަށްފަހު އެފަރާތަ ް
ހަމަވާނަމަ ،އުސޫލުގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތެއްގެ ޖޫރިމަނާ ަ
އެންގުން.

(ށ)

ފކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މިއުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ
މިމާއްދާގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ މަޢާ ު
(ހ) އަދި (ށ) ގައިވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތެއްނަމަ ،އެކަންތައްތައް ފުރިހަމަ
ކުރުމަށް އަންގައި 15 ،ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން.

ހ
ވ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެ ޭ
(ނ) މިމާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުންދެ ޭ
ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތުގެ ޖޫރިމަނާ
މަޢާފު ކޮށްދިނުން.
އެހެނިހެން

.5

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

.6

ނވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،
މިއުސޫލު ތަންފީޒު ކުރުމުގައި މިއުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ު
އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަނެވެ.
ނ  27އޮގަސްޓް  2018އިން ފެށިގެންނެވެ.
މިއުސޫލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާ ީ
 27އޮގަސްޓް 2018

ސަފްޙާ2 :

