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 .1މި ރޫލިންގ ގެ މަޤްޞަދަކީ ގަވާއިދުގެ  672ވަނަ މާއްދާއާއި  661ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމެވެ.

ޞލާޙުކުރުން:
 .2ގަވާއިދުގެ  672ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އި ް
ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން އަގު ޖެހުން
(ހ) މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުތައް ފިޔަވައި އެހެން ޙާލަތުތަކުގައި ،މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ
ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނޭހެން މުދަލެއްގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ އަގު ޖަހައިފައި ހުންނަންވާނީ އެ މުދަލުން ނުވަތަ
ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ނެގޭ އަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ.
(ށ) ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުން މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދިނުމަށް ސަރވިސް ޗާޖެއް ނަގާނަމަ،
ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ނެގޭ އަދަދު ނުހިމަނައި އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު ޖަހައިފައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.
އަދި މި ގޮތަށް އަގު ޖަހާނަމަ ،އަގު ޖަހައިފައި ހުންނަންވާނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން އެ މުދާ
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-2ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދު
ހިސާބުކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ.
(ނ) މި މާއްދާގެ (ށ) ރައްދު ނުވާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ޓެކްސް ނެގޭ ޙަރަކާތެއް ހިންގާ ތަނެއްގައި ،އެ
ތަނުން ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ޖަހައިފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ނެގޭ އަދަދު ހިމަނައިގެންކަން
ބަޔާންކުރާ ނޯޓިސްއެއް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ .މި އަކުރަށް ޢަމަލުކުރާނީ  6އޮގަސްޓް  9763އިން  36ޑިސެމްބަރ
 9763އަށެވެ.
(ރ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް
ފެންނާނޭހެން މުދަލެއްގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ އަގު ޖެހުމުގައި 36 ،ޖުލައި  9763ގެ ނިޔަލަށް ،އެ މުދަލުން
ނުވަތަ ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ނެގޭ އަދަދު ނުހިމަނައި އަގު ޖެހިދާނެއެވެ .އަދި މި އުސޫލު
އިޚްތިޔާރުކޮށްފިނަމަ ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ޓެކްސް ނެގޭ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ ތަންތަނުގައި އެކަން
ބަޔާންކުރާ ނޯޓިސްއެއް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
(ބ) މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު ،ޓެކްސް ނެގޭ އެއް ޙަރަކާތަކުން ފޯރުވައިދޭ އެކި މުދަލާއި
މ
ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ތަފާތުކޮށް 36 ،ޖުލައި  9763ގެ ނިޔަލަށް ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ .އަދި މި ޙާލަތުގައި ކޮން ެ
މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން އެ ވަގުތެއްގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލު ސާފުކޮށް އެނގޭނޭހެން ހާމަކޮށްފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ.

 .3ގަވާއިދުގެ  661ވަނަ މާއްދާ އެއީ އެ މާއްދާގެ (ހ) ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި ،އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ގޮތުގައި
އަންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން:
(ށ) ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އަދި
އެފަދަ ޚިލާފުވުމަކަށް ޓެކްސްއާބެހޭ ޤާނޫނެއްގައި އަދަބެއް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާނަމަ( 2,000/- ،ދެހާސް)
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާވާނެއެވެ.

ފށާނީ މި ރޫލިންގ ނެރޭ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
 .4މި ރޫލިންގ އަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
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