މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ރއްޖެ
ދވެހި ާ
މާލެި ،

TR-2012/G6
 0ޖޫން ( 9709ބުރާސްފަތި)
3/0202

14/2011

TR-2012/G4 ،220-PR/TR/2011/8

48

TR-2012/G5

2011/R-43

 .1މި ރޫލިންގ ގެ މަޤްޞަދަކީ ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާއާއި  073ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމެވެ.

ތށް އިޞްލާޙު ކުރުން3
 29 .2ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮ ަ
ރިކޯޑު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މުއްދަތު ،ބަސް އަދި ޓެކްސް ދައްކާ ފައިސާއަށް މުޢާމަލާތްތައް ބަދަލުކުރުން
ނ
(ހ) ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޓެކުހާ ބެހޭ ރިކޯޑުތައް ،އެ ރިކޯޑަކާ ގުޅޭ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތު ނިމޭ ތާރީޚު ް
ފެށިގެން ( 9ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .މިފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް
ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ދިވެހި ބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.
(ށ) ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން މި ގަވާއިދުގެ  00ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ،އެ
ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޤާނޫނުގެ  29ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ
ފިޔަވައި

އެހެން

ފައިސާއަކުން

ކުރާ
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އެ
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ޓެކްސް

ދައްކަންޖެހޭ

ފައިސާއަށް

ޖ
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-2ބަދަލުކުރަންވާނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ޝާއިޢުކުރާ ،އެ މުޢާމަލާތާ ގުޅޭގޮތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ
ދުވަހުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުގެ "( ±2%ޕްލަސް އޯ މައިނަސް" ދޭއް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ތަފާތު ބޮޑުނޫން
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
(ނ) ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓު ބެލުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ އެއް މަސްދަރަކަށެވެ.
(ރ) މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ،މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އިން ރޭޓު ޝާއިޢުކޮށްފައި ނުވާ ދުވަހެއްގެ ރިފަރެންސް
ރޭޓަކީ އެ ދުވަހުގެ ކުރިން އެންމެ ފަހުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރޭޓެވެ.

ގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން3
 103 .3ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ
މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަނީ
ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމުގައި ނުވާނަމަ ،ޑިސެމްބަރ  9709ގެ ނިޔަލަށް ،މީރާއިން ކަނޑައަޅާ ނަމޫނާއަކާ
އެއްގޮތަށް އެ ފަރާތެއްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ.

ފށިގެންނެވެ.
ފށާނީ ރޫލިންގ ނެރޭ ތާރީޚުން ެ
 .4މި ރޫލިންގ އަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
ރ
ބ ު
 .5މި ރޫލިންގ އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން  01ޑިސެމްބަރ  9700ގައި ނެރެފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަން ަ
ށ ލުއި ދެވިފައިވާ
ތތަކަ ް
ޔކިޔުން ބަލަހައްޓާ ފަރާ ް
( 220-PR/TR/2011/4ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުން ނުކޮށް ލި ެ
މުއްދަތު އިތުރުކުރުން) އުވުނީއެވެ.
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