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މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ްޖ
މާލެ ،ދިވެހިރާއ ެ

ޓެކްސް ރޫލިންގ
ނ
ށހެޅު ާމ ިއ ފައިސާ ދެއްކުން ލާޒިމުކުރު ް
ބޮޑެތި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަ ުކން އޮންލައިން ޮކށް ޓެކްސް ބަޔާން ހު ަ
ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

TR-2015/A3

ތާރީޚު:

 16ޖުލައި ) 2015ބުރާސްފަތި(

ނ
ނ( ގެ  84ވަ ަ
މިއީ ޤާނޫނު ނަން ަބރު  14/2011މެދުވެރިކޮށް ިއޞްލާ ުޙކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2010ޓެކްސް ނެ ުގމާ ެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ށ ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒި ުމކުރެއެވެ.
ސ ދައްކާ ަފރާތްތަކުން މި ރޫ ިލންގއަށް ަތބާވުމަ ް
ރފައިވާ ރޫލިންގއެކެވެ .ޓެކް ް
މާއްދާގެ ދަށުން ނެ ެ

ތައާރަ ުފ
 .1މި ރޫލިންގގެ މަގުސަދަކީ ،ބޮޑެތި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން މީރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޓެކްސް ބަޔާންތައް
މވެ.
މީރާކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމަށާއި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މީރާކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށް ދެއްކުމަށް ލާޒިމުކުރު ެ
ސ
އ ާ
 .2ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2015/R-147އިލްކެޓްރޯނިކް ޒަރީއާ މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފަ ި
ދެއްކުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ:
އ
ރޠުތަކެ ް
ޝ ު
ަ
ޅ
ނ ކަނޑައަ ާ
ރއި ް
ދށުން ،މީ ާ
ގ ަ
އ ެ
ގމެ ް
އން ު
ގ ެ
ނ ާ
އ ް
ނ ަ
ފ ޓެކްސޭޝަ ް
ނރަލް އޮ ް
ކޮމިޝަނަރ ޖެ ެ
ނ ެ
ށހަޅަ ް
އށް ހު ަ
ކން މީރާ ަ
ތތަ ު
ކ ފަރާ ް
ސ ދައް ާ
ށ
ދވެރިކޮ ް
މ ު
ޓ ެ
ތއް މީރާކަނެކް ް
ޔން ަ
ޖހޭ ޓެކްސް ބަ ާ
ވ ޓެކް ް
ހަމަ ާ
ށ
ކމަ ް
ށ ދެއް ު
ނލައިންކޮ ް
ވތަ އޮ ް
ކށް ނު ަ
ދވެރި ޮ
ސ އެމް.އާރ.ޓީ.ޖީ.އެސް މެ ު
އ ާ
ހ ފަ ި
އކަންޖެ ޭ
އ ދަ ް
ޅމާ ި
ހުށަހެ ު
އވެ.
ނވެ ެ
ލބިގެ ް
ލށް ި
ޖނެރަ ަ
މޝަނަރ ެ
ރ ކޮ ި
ޚތިޔާ ު
މގެ އި ް
ލާޒިމުކުރު ު

ރޫލިންގ
 .3އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ  100މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވާ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން،
ސ ބަޔާންތައް
ހން ހުށަހަޅާ ޓެކް ް
އަންނަނިވި އާމްދަނީގެ ބާވަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން  1ޖަނަވަރީ  2016ގެ ފަ ު
ހުށަހަޅަންވާނީ މީރާކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށެވެ .އަދި އެ ފަރާތްތަކުން އެ އާމްދަނީގެ ބާވަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން
ސ
އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަންވާނީ މީރާކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެމް.އާރ.ޓީ.ޖީ.އެ ް
މެދުވެރިކޮށެވެ.
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)ހ( މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް )ޖީ.އެސް.ޓީ(؛
)ށ( ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް؛
)ނ( ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް )ބީ.ޕީ.ޓީ(؛
)ރ( ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް؛
)ބ( އެގްރިކަލްޗަރަލް ލޭންޑް ރެންޓް؛
)ޅ( ކުންފުނި އަހަރީ ފީ؛
)ކ( ވެހިކަލް ފީ.
 .4މި ރޫލިންގގެ  3ވަނަ ޕެރެގްރާފް ރައްދުވާ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް މީރާއިން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެ ކަން އެ
ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
ޤނޫނު ނަންބަރު ) 10/2011މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  63ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ާ .5
ލޙުކުރެވިފައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނަށާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2011ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް
ހުށަހަޅާ އިޞް ާ
ޙކުރެވިފައިވާ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން އަދި
ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާ ު
މ
އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވާ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާނަށާއި ،އެ ފަދަ ބަޔާންތަކާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަށް ި
ރޫލިންގގެ  3ވަނަ ޕެރެގްރާފް ރައްދެއްނުވާނެއެވެ.
ޅ
ހ ާ
 .6މި ރޫލިންގގެ  3ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަ ަ
ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ،އެ ނޫން ގޮތްގޮތުން ހުށަހަޅާ ޓެކްސް ބަޔާންތަކާއި ދައްކާ ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ށން
ޢަމަލުކުރަން ފެ ު
 .7މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ރޫލިންގ ނެރޭ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY
Malé, Republic of Maldives

TAX RULING

Mandatory online filing and payment for large taxpayers
Reference No.:
Date of issue:

TR-2015/A3
Thursday, 16 July 2015

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. This ruling
is legally binding.

Introduction
1. This ruling makes it mandatory for large taxpayers to file their tax returns and make
payments to MIRA via MIRAconnect.
2. Section 17 of the Online Filing and Payment Regulation (Regulation Number 2015/R147) states:
The Commissioner General shall have the discretion to make it mandatory for
taxpayers who meet the conditions determined by MIRA to file their tax returns via
MIRAconnect and to make payments online or via [Maldives Real Time Gross
Settlement (MRTGS)], pursuant to a notice issued by the Commissioner General.

Ruling
3. Taxpayers whose annual turnover is equal to or more than MVR 100 million shall file
their tax returns via MIRAconnect and make payments via MIRAconnect or MRTGS
from 1 January 2016 onwards, in relation to the following revenue types:
(a) Goods and Services Tax;
(b) Withholding Tax;
(c) Business Profit Tax;
(d) Tourism Land Rent;
(e) Agricultural Land Rent;
(f) Company Annual Fee;
(g) Vehicle Fee.
4. MIRA shall identify the taxpayers falling within paragraph 3 of this ruling and notify
them about the requirement in writing.

5

5. Paragraph 3 of this ruling shall not apply to amended GST returns filed pursuant to
section 63 of the Goods and Services Tax Act (Law Number 10/2011) and amended
BPT returns and amended withholding tax returns filed pursuant to section 19(a) of
the Business Profit Tax Act (Law Number 5/2011), and related payments.
6. Notwithstanding paragraph 3 of this ruling, the Commissioner General shall have the
discretion to accept tax returns filed and payments made otherwise, upon request of
the taxpayer.

Date of Effect
7. 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.
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ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން  7:45އަށް

