220-TD/CIR/2022/01
 13ޖޫން 2022
ޖނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕްތަކާއި
ވ ކުންފުނިތަކާއި ެ
ނނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ާ
އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާ ޫ
ޕތައް
ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝި ް

ގވާއިދު) ގެ  101ވަނަ މާއްދާއާއި  103ވަނަ މާއްދާއާ
ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2020/R-21އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ަ
ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.
އ
ކސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގަ ި
ޕޓްނަރޝިޕްތަކަށް އިންކަމް ޓެ ް
ޓނަރޝިޕްތަކާއި ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ާ
ކުންފުނިތަކާއި ޖެނެރަލް ޕާ ް
ލ
ރހައި ޝަރުތެއް ފުރިހަމަވާ ކުންފުނިތަކާއި ޖެނެރަ ް
ލުއިތަކެއް މިހާރު ވާނީ ދީފައެވެ .އެގޮތުން ،އަންނަނިވި ހު ި
ޕާޓްނަރޝިޕްތަކާއި ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުން  2021ވަނަ އަހަރަށް އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާކަށް
ނުޖެހޭނެއެވެ .ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ( 365ތިން ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް) ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނަމަ ،ތިރީގައިވާ
ތްރެޝޯލްޑްތައް ،ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގެ ނިސްބަތުން ކުޑަވާނެއެވެ.
ފސް ލައްކަ)
ނކުރެވޭ އާމްދަނީ ަ ( 500,000/-
ހސާބުކުރާ މުއްދަތުގެ ޓެކްސް ބި ާ
 2020 .1ވަނަ އަހަރުގައި ނިމުނު ި
ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު ނުވުން؛ އަދި

ފސް ލައްކަ)
ނކުރެވޭ އާމްދަނީ ަ ( 500,000/-
ހސާބުކުރާ މުއްދަތުގެ ޓެކްސް ބި ާ
 2021 .2ވަނަ އަހަރުގައި ނިމުނު ި
ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވުން؛ އަދި
 2020 .3ވަނަ އަހަރުގައި ނިމުނު ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީ ( 2,000,000/-ދެ މިލިޔަން)
ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު ނުވުން؛ އަދި
 2021 .4ވަނަ އަހަރުގައި ނިމުނު ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީ ( 2,000,000/-ދެ މިލިޔަން)
ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު ނުވުން.
ކން ހުށަހަޅާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓަކީ
ކސް ބަޔާން ހުށަހަޅާ ކުންފުނިތަ ު
އަދި ދަންނަވަމެވެ .އިންކަމް ޓެ ް
ށ
އ ް
ހޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ކަމުގައި ވާތީ ،އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާނާއެކުގައި ނޫންގޮތަކަށް މީރާ ަ
އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާނާއެކީ ހުށަ ަ
ނ
ޓކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަ ް
ނނާނެއެވެ .އިންކަމް ެ
ހސާބުތަކާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ބަލައިނުގަ ް
އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގެ މާލީ ި
ކ
ނ ވާހަ ަ
ސތު އޮންނާ ެ
އލަ އިޚްތިޔާރުގައި އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރު ަ
ނތަކަށް އަމި ް
ލާޒިމުނުވާ ކުންފު ި
ނނެވީމެވެ.
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެ ް
ނ އަހަރަށް އިންކަމް
ކުންފުނިތަކާއި ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕްތަކާއި ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުން  2021ވަ ަ
ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ މީރާގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް "މީރާކަނެކްޓް" މެދުވެރިކޮށެވެ .އަދި މި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން،
ރ
ރފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވު ެ
ނ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގައި ( 20,000,000/-ވިހި މިލިޔަން) ު
 2020ވަނަ އަހަރުގައި ނިމު ު
އސާ ދައްކަންވާނ ީީ
ނކަމް ޓެކްސް ބަޔާނާ ގުޅޭ ފަ ި
ރތްތަކުގެ އި ް
ފރާތްތަކުން އެ ފަ ާ
ލބިފައިވާ ަ
އިތުރަށް އާމްދަނީ ި
"މީރާކަނެކްޓް" ނުވަތަ "އެމް.އާރ.ޓީ.ޖީ.އެސް" މެދުވެރިކޮށެވެ.
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 1415@mira.gov.mvއަށް އީމޭލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން

