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ލިބެންވީ :ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް
މައުޟޫއު :ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން އިޞްލާޙުކުރުން

އ
އޅަންޖެހޭ ޓެކްސް ބަޔާންތަ ް
ދށުން ހުށަ ަ
ނނު) ަ
މދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާ ޫ
ނންބަރު ު ( 01/2100
ޤާނޫނު ަ
( MIRA205އަދި  ،)MIRA206ވަނީ ތިރީގައިވާ ބަދަލުތައް ގެނެވިފައެވެ.
( MIRA206ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް)


ރޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ދށުން ަ
ޓކްސްޕެޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު (ޓިން) ގެ ަ
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ެ
ކސް ނެގޭ ކޮންމެ
ޓެކްސް ނެގޭ ކޮންމެ ޙަރަކާތަކަށް ނިސްބަތްވާ އިންޕުޓް ޓެކުހުގެ އަދަދު ވަކިން އެނގޭނެހެން ،ޓެ ް
ށއަޅަންޖެހުން .އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް ވެސް
ޙަރަކާތަކަށް ވަކި އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓެއް މިހާރު ހު ަ
ވަނީ އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.



ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ ރޭޓް  0ޖެނުއަރީ  2103އިން ފެށިގެން  8%އަށް
ގ  01ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން).
ބަދަލުވުން (މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ެ



ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2011/R-43މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ  011ވަނަ މާއްދާގެ
ލއީގެ މުއްދަތު  0އޮކްޓޯބަރ  2102ގައި ވަނީ ހަމަވުމާ ގުޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ
ވފައިވާ ު
(ށ) ގެ ދަށުން ދެ ި
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ނ
ހިމަނަ ް

ނ
ނުޖެހު ް

(މި އޮތޯރިޓީގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު

ގ މަތިން).
 0( 220-PR/CR/2012/19އޮކްޓޯބަރ  )2102ގައިވާ ގޮތު ެ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ،ގްރައުންޑް ފްލޯރ ،ޓީ-ބިލްޑިންގ ،އަމީނީމަގު - 97302 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 339 9922

ފެކްސް 332 2700

ވެބްސައިޓް  ww.mira.gov.mv:އީމެއިލް info@mira.gov.mv:

-2-

( MIRA205ޓޫރިޒަމް ދާއިރާނޫން ދާއިރާތަކުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް)


ރޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ދށުން ަ
ޓކްސްޕެޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު (ޓިން) ގެ ަ
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ެ
ކސް ނެގޭ ކޮންމެ
ޓެކްސް ނެގޭ ކޮންމެ ޙަރަކާތަކަށް ނިސްބަތްވާ އިންޕުޓް ޓެކުހުގެ އަދަދު ވަކިން އެނގޭނެހެން ،ޓެ ް
ށއަޅަންޖެހުން .އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް ވެސް
ޙަރަކާތަކަށް ވަކި އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓެއް މިހާރު ހު ަ
ވަނީ އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

އކު ” “version 02.2މި ގޮތަށް ލޭބަލްކުރެވިފައިވާ ބަޔާން އަދި އިންޕުޓް ސްޓޭޓްމަންޓް
މަތީގައި ދެންނެވުނު ބަދަލުތަކާ ެ
މީރާގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން 0 ،ޖެނުއަރީ 2103
އަދި އޭގެ ފަހުން ފެށޭ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުތަކަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާންތައް ހުށައަޅަންވާނީ މި ދެންނެވުނު
 version 12.2ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
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ނުވަތަ

 1415@mira.gov.mvއަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
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ފ
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މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ،ގްރައުންޑް ފްލޯރ ،ޓީ-ބިލްޑިންގ ،އަމީނީމަގު - 97302 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 339 9922

ފެކްސް 332 2700 :

ވެބްސައިޓް www.mira.gov.mv:އީމެއިލް info@mira.gov.mv:

