ނޫސް ބަޔާން
 26ޖޫން ( 2021ހޮނިހިރު)

ރިފަރެންސް ނަންބަރު(PR)220-MTRS/PRIV/2021/01 :

ހ
ނުދެއްކިވާ ޓެކްސް އިންސްޓޯލްމަންޓް އުސޫލުން ދެއްކުމަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި ޓެކުހާގުޅޭ ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދިނުމާ ބެ ޭ
ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.
ވ
ކސް ދެއްކުމަށް ދަތިވެފައި ާ
ތށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ޓެ ް
ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތި ހާލަ ަ
ޓ އުސޫލުން މީރާއަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އުސޫލަށް އިތުރު
ނ ް
ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ،އިންސްޓޯލްމަ ް
ލުއިފަސޭހަތަކެއް މި އޮތޯރިޓީން ދީފައިވާނެއެވެ .އެގޮތުން ،އިންސްޓޯލްމަންޓް އުސޫލުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ފަރާތްތަކަށް ،އޭގެ ކުރިން އިންސްޓޯލްމަންޓް އުސޫލުން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމަށް އައުމުގެ ގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ
ނތިޒާމާއި،
ކށް އާދެވޭނެ އި ް
ނޓަ ަ
ނ އިންސްޓޯލްމަންޓް އެގްރިމަ ް
މ ް
ޓށްވުރެ ކުޑަ ކޮމިޓްމަންޓް ޕޭމަންޓެއް ދެއްކު ު
ކޮމިޓްމަންޓް ޕޭމަން ަ
ށ
ތ ދެވޭގޮތަ ް
ލމަންޓުގެ މުއްދަ ު
އންސްޓޯ ް
ވރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ި
ނޓް ހަމަޖައްސައިދެވޭ މުއްދަތަށް ު
މ ް
އާންމު އުސޫލުން އިންސްޓޯލް ަ
ނ
ފއިސާގެ  50%ނަގަމު ް
ނޓް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިވާ ަ
ނ ،މީގެ ކުރިން ކޮމިޓްމަ ް
ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ .މިގޮތު ް
ގ
ދ  2މަހާއި  26މަހާ ދެމެދު ެ
ދމެދަށް ކުޑަ ކޮށްދީފައެވެ .އަ ި
ހރު ވަނީ  5%އާއި  10%އާ ެ
ދިޔަނަމަވެސް އެ އިންސައްތަ މި ާ
ގތުގައި ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތަށް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ .އަދި މި ލުއިތައް
މުއްދަތަށް އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ޮ
ހަމަޖައްސައިދޭނީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ފަންތިއާއި ،އެފަރާތުގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީއަށް
ބަދަލުއައިސްފައިވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.
އގްރިމަންޓެއްގައި ސޮއިކޮށް ހިނގަމުންދާ އިންސްޓޯލްމަންޓް
މިހާލަތުގައި ދޭ އިތުރު ލުޔެއްގެ ގޮތުން ،އިންސްޓޯލްމަންޓް ެ
ނ
ނ އިތުރު އިންސްޓޯލްމަ ް
ތތަކާ ގުޅިގެ ް
އ ނުހިމެނޭ މުއްދަ ު
އެގްރިމަންޓެއް އޮތް ނަމަވެސް ،އެ އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ތެރޭގަ ި
އެގްރީމަންޓަކަށް އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ފުރުސަތު ވެސް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމާއި އަދި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން
ޓ ރިޝެޑިއުލްކޮށް ދިނުމަށް ވެސް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.
ނދާ އިންސްޓޯލްމަންޓް އެގްރިމަން ް
ބޭނުންވާނަމަ ،މިހާރު ހިނގަމު ް

ވ
މީގެ އިތުރުން ،ޓެކުހާ ގުޅޭ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ދަތިވާނަމަ ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އެދުމުން ،އެފަރާތުން ނުދައްކައި ާ
ޅގޮތުން ވެފައިވާ ޖޫރިމަނާ
ގރީމަންޓަކަށް އައުމުން ،ޓެކުހާ ގު ޭ
ޓެކްސް ދެއްކުމުން ނުވަތަ ޓެކްސް ދެއްކުމަށް އިންސްޓޯލްމަންޓް އެ ް
އވެ .އަދި އެހެން އިދާރާތަކުގެ ބޭނުމަށް ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ދޫކުރުމުގައި ނުދައްކައިވާ ޓެކުހާ
މާފުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ ެ
ގުޅިގެން އިންސްޓޯލްމަންޓް އެގްރީމަންޓަކަށް އައުމުން ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ދޫކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ނ
އވާ ލުއިތަކެވެ .އަދި މި ލުއިތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަ ީ
މި ލުއިތަކަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ހުޅުވާލެވިފަ ި
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހެން ވިޔަފާރިތަކަށްވުރެ އިތުރަށް ލުއިވާނޭ އުސޫލަކުންނެވެ.

