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 .1މި ރޫލިންގގެ މަޤުޞަދަކ ،އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ( 50ފަންސާސް) މިލިޔަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް
ށ
ވރިކޮށް ދެއްކުމަ ް
ޖހޭ ފައިސާ މރާކަނެކްޓް މެދު ެ
އާމްދަނ ލިބޭ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން މރާއަށް ދައްކަން ެ
ލާޒިމުކުރުމެވެ.
 .2ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2015/R-147އިލްކެޓްރޯނިކް ޒަރޢާ މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ
ދެއްކުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި ވަނ:
އ
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަންގާ އެންގުމެއްގެ ދަށުން ،މރާއިން ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކެ ް
ހަމަވާ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން މރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޓެކްސް ބަޔާންތައް މރާކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށް
ހުށަހެޅުމަށާއި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެމް.އާރ.ޓ.ޖ.އެސް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އޮންލައިންކޮށް ދެއްކުމަށް
ލާޒިމުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 .3އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭ އާމްދަނ ( 50ފަންސާސް) މިލިޔަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވާ ޓެކްސް ދައްކާ
އސާ ދައްކަންވާނ
ނ ފަ ި
ތން  1އެޕްރލް  2019އިން ފެށިގެ ް
ސގެ ބާވަތްތަކާ ގުޅޭގޮ ު
ނނިވި ޓެކް ް
ފަރާތްތަކުން ،އަން ަ
މރާކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެމް.އާރ.ޓ.ޖ.އެސް މެދުވެރިކޮށެވެ.
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(ހ) މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް (ޖ.އެސް.ޓ)؛
(ށ) ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް؛
(ނ) ވިޔަފާރގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް (ބ.ޕ.ޓ).
 .4މި ރޫލިންގގެ  3ވަނަ ޕެރެގްރާފް ރައްދުވާ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް މރާއިން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،އެކަން އެ
ވނެއެވެ.
ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އަންގަން ާ
ޅ
އތް ނަމަވެސް ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަ ާ
 .5މި ރޫލިންގގެ  3ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ޮ
ށ
ބލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަ ް
ނ ގޮތަކަށް ދައްކާ ފައިސާ ަ
އނޫ ް
ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެންެ ،
ލިބިގެންވެއެވެ.

ހ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރޚުން
 .6މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ،މި ރޫލިންގ ،ދިވެ ި
ފެށިގެންނެވެ.
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MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY
Malé, Republic of Maldives

TAX RULING
Mandatory online payment of taxes
Reference No.:
Date of issue:

TR-2019/A18
Monday, 18 February 2019

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 taxpayers with an annual turnover of MVR 50
million or more to 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 MRTGS, pursuant to a notice
issued by the Commissioner General.

Ruling
3. Taxpayers whose annual turnover is equal to or more than MVR 50 million shall
make payments online via MIRAconnect or MRTGS from 1 April 2019 onwards, in
relation to the following tax types:
(a) Goods and Services Tax;
(b) Withholding Tax;
(c) Business Profit Tax.
4. MIRA shall identify the taxpayers falling within paragraph 3 of this ruling and notify
them about the requirement in writing.
5. Notwithstanding paragraph 3 of this ruling, the Commissioner General shall have the
discretion to accept payments made otherwise, upon request of the taxpayer.
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Date of Effect
6. This ruling shall have effect from its date of publication in the Government Gazette.

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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