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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 

  މާލެ،         

 .ދިވެހިރާއްޖެ  

 

   

 

 2020 ގަވާއިދު ޞައްޚާއާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ 

 

    (އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2019/25މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

 ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ބޯޑަށް މީރާގެދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  76

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ދައިހަ

 

      ގަވާއިދު ޚާއްޞަ "އާްމދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

 " އެވެ.2020

 

އާްމދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ( R-21/2020ގަވާިއދު ނަންބަރު ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، މި   .2 މަޤްަޞދު 

ޤާނޫނުގެ ަދށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދު) ގެ ބައެއް މާއްދާތަކަްށ ޢަމަލުކުރުމުގައި،

އެ މާއްދާތަކަްށ  ،އާ ގުޅިގެން ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާތީ 19-ކޮވިޑްފަރާތްތަކަށް، 

 ލުތަކެއް އެކަށައެޅުމެވެ. ސޫޢަމަލުކުރުމުގައި ޚާއްޞަ އު

 

އާްމދަނީން ޓެކްސް ެނގުުމގެ 

ގަާވިއދުގެ ަބެއއް މާްއދާތަކަށް 

 ޢަމަލުކުރުން ފަސްުކރުން 

އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު) ގައި ( R-21/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު  (ހ)  .3

އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތް ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

އާމްދަނީން ެޓކްސް ނެގުމުގެ ( R-21/2020ފެށުމާއެކު، ގަވާއިދު ަނންބަރު 

 ވެ.ން ފަސްކުރެވުނީއެޢަމަލުކުރު (ރ) އަށް، އާއި(ނ) ވަނަ މާއްދާގެ  41ގަވާއިދު) 

 

 

   "އުޖޫރައިްނ ވިތުހޯލްޑިންގ  ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، 20އެޕްރީލް  2020 (ށ)

ގަާވއިދު ނަންބަރު ، )MIRA 916ޓެކްސް އުނިކުރާނެ ގޮތް ުހށަެހޅުން" (

2020/R-21 ) ެމާއްދާގެ ވަނަ  41އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު) ގ
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ފައިވާ މީހުންަނާށއި، އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން، އުޖޫރަ ޅައިދަށުން ހުށަހަ

 މި މާއްދާގެ (ހ) ރައްދެއް ނުވާނެއެވެ.ލިބޭ މީހުންަނށް، 

މުަވއްޒަފުްނގެ ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެކްްސ 

 އުނިކުާރނެ ގޮތަށް ގެނެވޭ ބަދަލުަތއް 

ެއ ފަރާތަކުން ދޭ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުން،  3މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .4

ވަަނ  54އުޖޫރައިން، މުވައްޒަފުންގެ ވިތުޯހލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރާނީ، ާޤނޫނުގެ 

 މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބްރެކެޓްތަކާއި ރޭޓުތަކަށް ހިސާބުކޮށްގެންނެވެ.

 

 

އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު) ގައި ( R-21/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު  (ށ)

         އުޖޫރަ ލިބޭ ީމހަކު،އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތް ނަމަވެސް، 

އުޖޫރައިން ނުވަތަ އެ ދުވަހުގެ ކުރިން " ހުދުވަވަނަ  20އެޕްރީލް  2020

ފޯމު އުޖޫރަ  (MIRA 916)ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރާނެ ގޮތް ހުށަހެޅުން" 

ފައިވާ ކަންކަމަށް އެ މަހުން އިކަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ފޯމުގައި ކަނޑައަޅަދޭ ފަރާތަ

      އުޖޫރަ ލިބޭ މީހަކު، ފެށިގެން އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުްނ ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ނިޔަލަށް، ގެ  2020ން ފެށިގެން އެޕްރީލް ވަނަ ދުވަހު 21އެޕްރީލް  2020

 (MIRA 916)"އުޖޫރައިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރާނެ ގޮތް ހުށަހެޅުން" 

ފޯމުގައި  ގަިއ، އެ 2020މޭ  ފޯމު އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ،

 ރާތުން ޢަމަލުކުރަންވާެނއެވެ.ފަކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންކަމަށް އުޖޫރަ ދޭ 

 

 

އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު) ގައި ( R-21/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު  (ނ)

އުޖޫރަ ލިބޭ މީހަކު ހުށަހަޅައިފައިވާ އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ޮއތް ނަމަވެސް، 

"އުޖޫރައިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރެވޭ ރޭޓް ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅުން" 

(MIRA 917) ެކްސް އުނިކުރާނެ ފޯމަކާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓ

ނުވަތަ ެއ ދުވަހުގެ ކުރިން  ހުވަނަ ދުވަ 20އެޕްރީލް  2020ރޭޓާއި ބްރެކެޓްތައް 

އެކަން އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ފެށިގެން  އިން 2020އެޕްރީލް  ،މީރާއިން އަންގައިފިނަމަ

ތަންފީޛުކުރަންވާނެއެވެ. "އުޖޫރައިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރެވޭ ރޭޓް 

ފޯމަކާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ  (MIRA 917)ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅުން" 

ފައިވަނީ ގައިވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރާނެ ރޭޓާއި ބްރެކެޓްތައް މީރާއިން އަން

ދުވަުހން ފެށިގެްނ އެ މަސް ނިމުމާ ހަމައަށް ހިނާގ ވަނަ  21ގެ މަހުއެޕްރީލް 

އެކަން އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ގައި  2020މޭ  ،މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވާނަމަ

 ތަންފީޛުކުރަންވާނެއެވެ.

 :ިހނދަކު ހައިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ުބނެފައިނުވާ  .5 މާނަކުރުން 
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" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިވިއަރ އެކިއުޓް ރެސްޕިރޭޓަރީ ސިންޑްރޯމް 19-"ކޮވިޑް (ހ)

ކޮރޯނާވައިރަސް ) އިން ޖެހޭ ބަލިކަމުގައިވާ SARS-CoV-2( 2ކޮރޯނާވައިރަސް 

 ) އަށެވެ. COVID-19ޑިޒީޒް (

 

 

         2019/25ޤާޫނނު ނަްނބަރު އެވަނީ،  "ޤާނޫނު" ކަމަށް ުބނެފައި  (ށ)

 (އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ާޤނޫނު) އަށެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، މި ގަވާއިދު، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ   .6 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 .ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

           ނީ، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާ  .7 ާވިއދަށް ޢަމަލުކުުރމުގެ ުމްއދަތު ގަ

 ނިޔަލަށެވެ. ގެ 2020 ޖުލައި 31
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