ނަންބަރު(IUL)220-TSS/INDIV/2020/8 :

އިޢުލާން
އ
ގން މީރާގެ ކައުންޓަރުތަ ް
ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކުރެވިފައިވާތީ 5 ،ޖުލައި  2020އިން ފެށި ެ
ނ
ށ ވިޔަސް ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކު ް
ފށިގެން މީރާ ހުޅުވިކަމަ ް
މ ތާރީޚުން ެ
ވނީ ހަމަޖެހިފައެވެި .
މށް ަ
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުޅުވާލު ަ
ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަމާއެކު ޚިދުމަތް
ދިނުމަށް ،މި ބަންދުގެ މުއްދަތާ ދިމާވި ސުންގަޑިތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަކާއި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި
އެވަނީއެވެ.


ނ
އށް ބަލައިގަން ަ
ލއިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މީރާ ަ
މީރާ ހުޅުވާ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ކައުންޓަރުތަކުން ހަމައެކަނި ބަ ަ
ދ ފައިސާއެއް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއެއް މި ބަންދާ
ހނިހެން ފައިސާއެވެ .އަދި ،މިފަ ަ
ޓެކުހަށްނުވާ ފީއާއި ކުއްޔާއި އެ ެ
ނ
ވނަމަ ،އެ ފައިސާއަކާ ގުޅޭ އިދާރާއަކުން އެހެ ް
ހޅުވާ ފުރަތަމަ ދެ ހަފުތާއާ ދިމާ ާ
ދިމާވެފައިވާނަމަ ނުވަތަ މީރާ ު
ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ އައު ސުންގަޑިއަކަށް ވާނީ  16ޖުލައި  2020އެވެ.



ލޒިމުކޮށްފައިނުވާ
ހށަހެޅުން ާ
ތރުން އޮންލައިންކޮށް ު
ށނުވާ ފައިސާގެ އި ު
ފށިގެން ޓެކުހަ ް
މީރާ ހުޅުވާ ދެވަނަ ހަފްތާއިން ެ
ކހުގެ ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
ޓެކްސް ބަޔާނާއި އޮންލައިންކޮށް ދެއްކުން ލާޒިމުކޮށްފައި ނުވާ ޓެ ު



އ
ސންގަޑިތަކުގެ އަ ު
ު
ނވަތަ އައިސްފައިވާ ޓެކުހުގެ
ނނަ ު
 15އޭޕްރީލް  2020ނުވަތަ އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން އަ ް
ސުންގަޑިއަކީ  23ޖުލައި  2020އެވެ.



ކށްފައިވާ ޓެކްސް
މކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ބަޔާންތަކާއި އޮންލައިންކޮށް ދެއްކުމަށް ލާޒިމު ޮ
ށހެޅުމަށް ލާޒި ު
އޮންލައިންކޮށް ހު ަ
ވ ސުންގަޑިތަކުގެ
ފައިސާގެ ސުންގަޑިތަކުގެ ތެރެއިން މި ބަންދާ ނުވަތަ މީރާ ހުޅުވާ ފުރަތަމަ ތިން ހަފުތާއާ ދިމާ ާ
އައު ސުންގަޑިއަކީ  23ޖުލައި  2020އެވެ.



 2019ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އައު ސުންގަޑިއަކީ  16އޮގަސްޓު 2020
އެވެ.



 2020ވަނަ އަހަރަށް ،އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް ބަޔާން
ހުށަހެޅުމާއި އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ދެއްކުމުގެ އައު ސުންގަޑިއަކީ  31އޮގަސްޓު  2020އެވެ.

ތގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު  2020ގައި ޓެކުހާއި ދައުލަތަށް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޢާންމު ސިއްޙަ ު
ހން ފައިސާގެ ސުންގަޑިތަކާގުޅޭ މާއްދާތަކެއް ހިމަނާފައިވާތީއާއި ،ޙާލަތައް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ހެލްތު
ބަލައިގަންނަ އެހެނި ެ
ސ
ށ ސުންގަޑިތަކަށް އިތުރު ބަދަލެއް ގެންނަން މީރާއިން ވެ ް
ނމަވާ ނިންމެވުމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮ ް
ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ނި ް
ލއް އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ނކޮށްފައިވާ ސުންގަޑިތަކަށް ބަދަ ެ
ދނެތީވެ ،މަތީގައި ބަޔާ ް
ބޭނުންވެ ާ
މީގެ އިތުރުން ޓެކުހަށްނުވާ ފީއެއް ނުވަތަ ކުއްޔެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް ފައިސާއެއްގެ ސުންގަޑިއަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ ފައިސާއަކާ
ގުޅޭ އިދާރާ ނުވަތަ އޮފީހުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ ނުވަތަ ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ގޮތަކަށް އެ ސުންގަޑިއެއް
މވެ.
ބަދަލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަ ެ

 23ޝައްވާލް 1441
 15ޖޫން 2020

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ،ގްރައުންޑް ފްލޯރ ،ޓީ-ބިލްޑިންގ ،އަމީނީމަގު - 20379 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 2261332 :

ފެކްސް 331 6577 :
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