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ނ ޕްރިންސިޕަލް
ނ ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއްގައި ހިމެ ޭ
 .1މިރޫލިންގ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނީ ،އޭޖެންޓެއް މެދުވެރިވެގެ ް
ޓކްސް ނެގުމުގެ
ކ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެ
ނުވަތަ އޭޖެންޓަ ީ
ތ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމުގައްޔާއި އިންޕުޓް ޓެކްސް އުނިކުރުމުގައި އެ ޕްރިންސިޕަލް ނުވަ ަ
އޭޖެންޓު ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެވެ.

އވެސް ފަރާތެއްގެ (ޕްރިންސިޕަލްގެ) ބަދަލުގައި އެ
ނޓެއް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެ ް
 .2މި ރޫލިންގ ގެ ބޭނުމަށް ،އޭޖެ ް
ފަރާތުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ފޯރުވައިދީގެން ،ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން އެ ޕްރިންސިޕަލަށް
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދައިދީގެން ،އެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ފަރާތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ނުވަތަ އެ ޕްރިންސިޕަލް ތަމްސީލުކުރާ
ފަރާތަކަށެވެ.

ޖ
ރއް ެ
މގު ،މާލެ  ،20379ދިވެހި ާ
އމީނީ ަ
ރޓީ ،ޓީ ބިލްޑިންގަ ،
ރވެނިއު އޮތޯ ި
ނޑް ެ
ވސް އިންލަ ް
މޯލްޑި ް
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ކމުގެ ޚިދުމަތުގެ
 .3އޭޖެންޓަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ،ޕްރިންސިޕަލަށް އެ ފަރާތުން ފޯރުވައިދޭ އޭޖެންޓު ަ
އވެ .އަދި ޕްރިންސިޕަލަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އެ މުޢާމަލާތާ ގުޅޭ
އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންވާނެ ެ
އިންޕުޓް ޓެކްސް އެ ފަރާތަކަށް އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

އޭޖެންޓު ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތް
 .4އޭޖެންޓަކު އޭނާގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ބަދަލުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިންނަމަވެސް ،އެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް
ރތެއްނަމަ ،އެ
ނ އެ ޕްރިންސިޕަލެވެ .ޕްރިންސިޕަލަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަ ާ
ފޯރުވައިދިން ކަމަށް ބެލެވޭ ީ
ނ
މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ޓެކްސް އިންވޮއިސް ،ކްރެޑިޓް ނޯޓް ނުވަތަ ޑެބިޓް ނޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އެ މުޢާމަލާތު ް
ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންވާނީ ޕްރިންސިޕަލެވެ.
 4 .5ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި ފޯރުވައިދެނީ ޓެކްސް ނެގޭ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްނަމަ،
އ
އަދި އޭޖެންޓަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ،އެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނީ އޭޖެންޓު ކަމަށް ބަލައިެ ،
ނ
މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ޓެކްސް އިންވޮއިސް ،ޑެބިޓް ނޯޓް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ނޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އެ މުޢާމަލާތު ް
އވެ.
އޭޖެންޓަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގިދާނެ ެ
އޖެންޓަށް ޓެކްސް
ލތާ ގުޅިގެން ޕްރިންސިޕަލް އެ ޭ
ކށްފައިވާ ޙާލަތުގައި ،އެ މުޢާމަ ާ
 5 .6ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ބަޔާން ޮ
ތ ކްރެޑިޓް ނޯޓް ދޫކޮށް އެ މުޢާމަލާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންވާނެއެވެ.
އިންވޮއިސް ،ޑެބިޓް ނޯޓް ނުވަ ަ
 4 .7ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި ފޯރުވައިދެނީ ޓެކްސް ނެގޭ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްނަމަ،
ވއިސް ،ކްރެޑިޓް
މޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ޓެކްސް އިން ޮ
އަދި އޭޖެންޓަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންނަމަ ،އެ ު
ނޯޓް ނުވަތަ ޑެބިޓް ނޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އެ މުޢާމަލާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންވާނީ ޕްރިންސިޕަލެވެ.
ނނަ މުދަލާއި ޚިދުމަތް
އޭޖެންޓު ލިބިގަ ް
ސ ނެގޭ މުދަލާއި
 .8ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ،ޕްރިންސިޕަލެއްގެ ބަދަލުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޭޖެންޓަކަށް ޓެކް ް
ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭނަމަ ،އެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދެވުނު ކަމަށް ބެލެވޭނީ އެ ޕްރިންސިޕަލަށެވެ .އެ ޙާލަތުގައި،
ޓ
ޕރިންސިޕަލަށް ޓެކްސް އިންވޮއިސް ،ޑެބިޓް ނޯ ް
ލތާ ގުޅިގެން ް
ފރާތުން އެ މުޢާމަ ާ
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިން ަ
ނުވަތަ

ށ
ކ ް
ކްރެޑިޓް ނޯޓް ދޫ ޮ

އެ މުޢާމަލާތުން

ޓ ނަގަންވާނެއެވެ.
ޖީ.އެސްީ .

އަދި

އެ

ޕްރިންސިޕަލަކީ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އެ މުޢާމަލާތާ ގުޅޭ އިންޕުޓް ޓެކްސް އެ ފަރާތަކަށް އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
މގު ،މާލެ  ،20379ދިވެ ި
އމީނީ ަ
ރޓީ ،ޓީ ބިލްޑިންގަ ،
ރވެނިއު އޮތޯ ި
ނޑް ެ
ވސް އިންލަ ް
މޯލްޑި ް
ޓެލެފޯން ، (960) 332 2261 :ފެކްސް ، (960) 331 6577 :އީމެއިލް ، info@mira.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.mira.gov.mv :
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 8 .9ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި ،އޭޖެންޓަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ،އެ މުޢާމަލާތާ
އ އޭޖެންޓުގެ ނަމުގައި ދޫކުރުމަށް ،އެ މުދަލާއި
ގުޅޭ ޓެކްސް އިންވޮއިސް ،ޑެބިޓް ނޯޓް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ނޯޓް ެ
ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިން ފަރާތެއްގެ ކިބައިން އެ އޭޖެންޓަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ .އަދި މި ގޮތަށް އެދިއްޖެނަމަ ،އެ
ޓ
ތ ކްރެޑިޓް ނޯ ް
ނޓް ނުވަ ަ
ނ ޓެކްސް އިންވޮއިސް ،ޑެބިޓް ޯ
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިން ފަރާތުން އެ ފަދައި ް
ނ ޕްރިންސިޕަލަށް
ދޫކުރަންވާނެއެވެ .މި ޙާލަތުގައި ،މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިން ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެ ް
ނ ނުވާނެއެވެ.
ނޓް ދޫކޮށްގެ ް
ޓެކްސް އިންވޮއިސް ،ކްރެޑިޓް ނޯޓް ނުވަތަ ޑެބިޓް ޯ
މށް ބަލައި ،އެ
ނޓަށް ކަ ަ
މތް ފޯރުވައިދެވުނީ އޭޖެ ް
ށފައިވާ ޙާލަތުގައި ،މުދަލާއި ޚިދު ަ
 9 .10ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ބަޔާންކޮ ް
ށ އިންޕުޓް ޓެކްސް އުނިކުރެވިދާނެއެވެ .މި ޙާލަތުގައި ،އެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން
މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން އޭޖެންޓަ ް
އޭޖެންޓު އޭނާގެ ޕްރިންސިޕަލަށް ޓެކްސް އިންވޮއިސް ދޫކޮށް އެ މުޢާމަލާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންވާނެއެވެ .އަދި
ޕްރިންސިޕަލަކީ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ފަރާތެއްނަމަ

އެ

ޢމަލާތާ
މު ާ

ގުޅޭ

އިންޕުޓް

ޓެކްސް

އެ

ފަރާތަށް

އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.
 .11އޭޖެންޓަކަށް ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއް ދޫކޮށްފިނަމަ ،އަދި އެ އޭޖެންޓަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންނަމަ އެ
މުޢާމަލާތާ ގުޅޭ އިންޕުޓް ޓެކްސް ،އަންނަނިވި ޙާލަތުގައި ،ޕްރިންސިޕަލަށް އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.
(ހ)

ދ
ޕްރިންސިޕަލަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން؛ އަ ި

(ށ)

ނސިޕަލްގެ
އޭޖެންޓަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީފައިވަނީ ޕްރިންސިޕަލްގެ ބަދަލުގައި އަދި އެ ޕްރި ް
ވއިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުން.
މަންފާއަށް ކަމަށް ޓެކްސް އިން ޮ

ޢާންމު އުސޫލު
 .12ޕްރިންސިޕަލަކު ފޯރުވައިދީފައިވާ މުދަލަކާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއް ،ކްރެޑިޓް ނޯޓެއް
ވ
ނ ޕްރިންސިޕަލަށް ފޯރުވައިދީފައި ާ
ނވަނަ ފަރާތަކު ް
ތ ތި ް
ޓ ދޫކޮށްފައިވާނަމަ ،ނުވަ ަ
އ އޭޖެން ު
ޓ ނޯޓެ ް
ނުވަތަ ޑެބި ް
މުދަލަކާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން އެ ލިޔެކިޔުންތައް އޭޖެންޓަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ ،ޕްރިންސިޕަލްގެ ނަމާއި
ވ
ޓން" ދޫކޮށްފައި ާ
ނބަރެއް ނުވަތަ " ި
އެޑްރެސް އަދި (ޕްރިންސިޕަލަށް ޓެކްސްޕެޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަ ް
ވނެއެވެ.
ފދަ ފުރިހަމަ ރިކޯޑުތައް އޭޖެންޓު ބަލަހައްޓަން ާ
ޙާލަތުތަކުގައި) ޓިން އެނގޭނެ ަ

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
މގު ،މާލެ  ،20379ދިވެ ި
އމީނީ ަ
ރޓީ ،ޓީ ބިލްޑިންގަ ،
ރވެނިއު އޮތޯ ި
ނޑް ެ
ވސް އިންލަ ް
މޯލްޑި ް
ޓެލެފޯން ، (960) 332 2261 :ފެކްސް ، (960) 331 6577 :އީމެއިލް ، info@mira.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.mira.gov.mv :
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 .13މީރާއިން

ހުއްދަ

ދީފައިވާ،

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ފަރާތަކުން

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

އެހެން

ފަރާތެއްގެ

(ޕްރިންސިޕަލްގެ) އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ނީލަން ވިޔަފާރި ކުރާނަމަ ،މުދާ ވިއްކަނީ އޭޖެންޓު ކަމަށް ބަލައި ޓެކްސް
އޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ .މި ޙާލަތުގައި ،އެ މުޢާމަލާތާ
ޓ އަދި ކްރެޑިޓް ނޯޓް އެ އޭޖެންޓަށް ތަ ް
އިންވޮއިސް ،ޑެބިޓް ނޯ ް
ގުޅިގެން ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއް ،ޑެބިޓް ނޯޓެއް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ނޯޓެއް ޕްރިންސިޕަލް ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 13 .14ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި ،ޕްރިންސިޕަލަށް އެ މުޢާމަލާތުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ މީރާއަށް
އސް.ޓީ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް
ދެއްކިދާނެއެވެ .މި ޙާލަތުގައި ،އެ މުޢާމަލާތުން އޭޖެންޓު ޖީެ .
މުދާ ގަތް ފަރާތަށް އޭޖެންޓު ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސް އިންވޮއިސްގެ ކޮޕީއެއް ،ޕްރިންސިޕަލަށް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި މި
ނބަރ ސާފުކޮށް އެނގެން
ޓެކްސް އިންވޮއިސްގައި އެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ނަމާއި ޓެކްސްޕެޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަ ް
އޮންނަންވާނެއެވެ .އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެއް މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެއް ޓެކްސް އިންވޮއިސްއަށްވުރެ ގިނައިން
ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
އ
ޖންޓު ވިއްކާ މުދަލުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގައިެ ،
 .15ޕްރިންސިޕަލަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންނަމަ ،އޭ ެ
މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ޓެކްސް އިންވޮއިސް ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ފއިވާ ޚަރަދު އެ
ކ ގުޅިގެން އެ އޭޖެންޓު ކޮށް ަ
ލތަ ާ
 .16ޕްރިންސިޕަލެއްގެ ބަދަލުގައި އޭޖެންޓަކު ކޮށްފައިވާ މުޢާމަ ާ
ޕްރިންސިޕަލްގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދި ނަމަވެސް ،އެ މުޢާމަލާތުގެ އަގު އަދާކުރުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާވާން
ނ
ޖެހެނީ އޭޖެންޓު ކަމުގައި ނުވާނަމަ ،އެ ގޮތުން އަނބުރާ ހޯދާ އަދަދުން އޭޖެންޓު ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގައިގެ ް
ތ
ނުވާނެއެވެ .މި ޙާލަތުގައި ،ޕްރިންސިޕަލަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ،އަދި ޕްރިންސިޕަލާ ބެހޭ މައުލޫމާ ު
ފރާތުގެ އަތުގައި
ވއިސްއެއް (އިންޕުޓް ޓެކްސް އުނިކުރަން ހުށަހަޅާއިރު) އެ ަ
ހިމެނޭ ޞައްޙަ ޓެކްސް އިން ޮ
އޮތްނަމަ ،އެ މުޢާމަލާތާ ގުޅޭ އިންޕުޓް ޓެކްސް ޕްރިންސިޕަލަށް އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
މގު ،މާލެ  ،20379ދިވެ ި
އމީނީ ަ
ރޓީ ،ޓީ ބިލްޑިންގަ ،
ރވެނިއު އޮތޯ ި
ނޑް ެ
ވސް އިންލަ ް
މޯލްޑި ް
ޓެލެފޯން ، (960) 332 2261 :ފެކްސް ، (960) 331 6577 :އީމެއިލް ، info@mira.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.mira.gov.mv :
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.17
(ހ) ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތަކުން ،ތިންވަނަ
ރތަށް ،ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުން އިސްތިސްނާވާ
ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ،އެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަ ާ
ދ
މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދޭނަމަ؛ އަ ި
ތ
ތ ޚިދުމަ ް
ނކުރާ ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތުގެ އަގު އަދާކުރަނީ އެ މުދާ ނުވަ ަ
(ށ) އެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ބޭނު ް
ފރާތަކަށް ކަމުގައިވާނަމަ؛
ފޯރުވައިދޭ ފަރާތް ނޫން އެހެން ަ
އެ މުދާ ނުވަތަ

ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތުން އަދާކުރާ އަގުން

ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ތން ނަގާ އަގަކީ ،އެ މުދާ
ތ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތުގެ އަތުން ތިންވަނަ ފަރާ ު
އެހެންނަމަވެސް ،އެ މުދާ ނުވަ ަ
ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތަށް ނަގާ އަގަށްވުރެ އިތުރު އަދަދެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ގޮތުން
ނަގާ ޖުމުލަ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންވާނެއެވެ.
ތތަކަކަށް  17ވަނަ ޕެރެގްރާފް ރައްދެއް ނުވާނެއެވެ.
 .18އަންނަނިވި މުޢާމަލާ ު
މޝަނެއް ދިނުން (އެ ކޮމިޝަން ދެނީ ސީދާ
ރތަށް ކޮ ި
(ހ) މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތުން އެ ތިންވަނަ ފަ ާ
ލތުގެ އަގު
ނކުރާ ފަރާތުގެ އަތުން އެ މުޢާމަ ާ
ބނު ް
އެ ފަރާތަކަށް ކަމަށްވީނަމަވެސް ނުވަތަ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ޭ
ނެގުމަށްފަހު

މުދަލާއި

ތ
ޚިދުމަ ް

ފޯރުވައިދޭ

ފަރާތަށް

ރައްދުކުރާއިރު

އެ

ކޮމިޝަން

އުނިކޮށްގެން

ވސް މި ޙާލަތުގައި  3ވަނަ ޕެރެގްރާފަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ކަމަށްވީނަމަވެސް) .އެހެންނަމަ ެ
(ށ) ޕްރީޕެއިޑް ފޯން ކާޑު ވިއްކުން.

ނ
ށން އޭޖެންޓު ރަޖިސްޓަރީކޮށް ،އެ ފަރާތަކު ް
ނނުގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
 .19އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައި ،ޤާ ޫ
ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންވާނެއެވެ.
(ހ) މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދެވުނުއިރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކުން:
އ
( )1ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދެވުނުއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އޭޖެންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިދުމަތެ ް
ދ
ފޯރުވައިދިނުން؛ އަ ި
( )2މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދެވުނީ އޭޖެންޓަކު މެދުވެރި ނުކޮށް ސީދާ އެ ފަރާތުން ކަމުގައިވީނަމަ ،އަދި
އެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިނަމަ،

ޤާނޫނުގެ ދަށުން

ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް

ފރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވުން.
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށާއި އެ މުޢާމަލާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަށް އެ ަ

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
މގު ،މާލެ  ،20379ދިވެ ި
އމީނީ ަ
ރޓީ ،ޓީ ބިލްޑިންގަ ،
ރވެނިއު އޮތޯ ި
ނޑް ެ
ވސް އިންލަ ް
މޯލްޑި ް
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(ށ) މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދެވުނުއިރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން:
އ
( )1ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދެވުނުއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އޭޖެންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިދުމަތެ ް
ދ
ފޯރުވައިދިނުން؛ އަ ި
ޓ
( )2އެ ފަރާތުން ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޖީ.އެސްީ .
ނަގާފައި ނުވުން.

 .20މި ރޫލިންގ ގެ ބޭނުމަށް" ،ޓެކްސް ނެގޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ސުން-ރޭޓުގައި ޓެކްސް
ކސް ނެގޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތަށެވެ.
ށން ޓެ ް
ޤނޫނުގެ ދަ ު
ނެގޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތްވެސް ހިމެނޭގޮތުންާ ،
ވ
ދ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ އަންނަނި ި
ޖންޓަކު ފޯރުވައި ޭ
 .21ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ،އޭ ެ
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ޖުމުލަ އަގެވެ.
އދި
(ހ) އޭޖެންޓުކަމުގެ ޚިދުމަތް؛ ަ
ދލާއި ޚިދުމަތް؛
ޖހޭ މު ަ
ވތަ ނަގަން ެ
ނޓު ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާ ނު ަ
ވ ގޮތުގެމަތިން އޭޖެ ް
ލންގ އާ އެއްގޮތް ާ
(ށ) މި ރޫ ި
އަދި
ގ
(ނ) އޭޖެންޓު ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުން އިސްތިސްނާވާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ެ
އިމުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފިޔަވައި އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތް.

ފށާނީ މި ރޫލިންގ ނެރޭ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
 .22މި ރޫލިންގ އަށް ޢަމަލުކުރަން ަ

ޔަޒީދު މުޙައްމަދު
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
މގު ،މާލެ  ،20379ދިވެ ި
އމީނީ ަ
ރޓީ ،ޓީ ބިލްޑިންގަ ،
ރވެނިއު އޮތޯ ި
ނޑް ެ
ވސް އިންލަ ް
މޯލްޑި ް
ޓެލެފޯން ، (960) 332 2261 :ފެކްސް ، (960) 331 6577 :އީމެއިލް ، info@mira.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.mira.gov.mv :

