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މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު އިޢުތިރާޒު ކުރާނަމަ ،އެ ނިންމުން މީރާއިން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 00ތިރީސް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިޢުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.



މީރާގެ ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު އިޢުތިރާޒު ކުރިނަމަވެސް ،ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވާ ފައިސާ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި
ހަމައަށް ދެއްކުމަކީ ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.



އިޢުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ފުރިހަމަނުވާނަމަ ނުވަތަ އިޢުތިރާޒާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ
އިޢުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ .އަދި އިޢުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން އަލުން ބަލައިގަނެވޭނީ
ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާއިރު އިޢުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ނުވާނަމައެވެ.



އިޢުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މީރާއިން އަންގައިފިނަމަ އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް
ހުށަހެޅުމަށްދެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.




އިޢުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ބެލުމައްފަހު ،މީރާގެ ނިންމުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ.
އިޢުތިރާޒުކުރި

މައްސަލައާ

ގުޅިގެން

މީރާއިން

ނިންމި

ނިންމުމާމެދު

ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ،

އެ

ނިންމުން

އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ،މީރާއިން ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 00ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،މި ފަދަ މައްސަލައެއް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއިން ބަލައިގަންނާނީ
އެފަރާތަކުން ،އެއްވެސް ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މިއޮތޯރިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއްވާނަމަ އެ ފައިސާ
ދައްކާ ޚަލާޞްކުރުމުންނެވެ.


ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގެ  00ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް
ގެންދާނީ ދިވެހިބަހުންނެވެ .އެހެންކަމުން ،ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ދިވެހިބަސް ނޫން އެހެން
ބަހަކުން އޮތްނަމަ ،އެ ލިޔެކިޔުމެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ބޭނުންވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން ތިޔަފަރާތުގެ
އިޢުތިރާޒާ ގުޅިގެން މިއޮތޯރިޓީން ދޭޖަވާބު ދިވެހިބަހުން ބޭނުންނަމަ އިޢުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ( )MIRA903ގެ
ދިވެހި ފޯމް ހުށަހެޅުން އެދެވިގެންވެއެވެ.

 MIRA903ފުރިހަމަ ކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

އިޢުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ފުރިހަމަ ކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު
ޓިން (ޓެކްސްޕޭޔަރ އިއިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރ)
ޓިންއަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތް މިރާގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުން ދޫކުރާ ނަންބަރެކެވެ .އިޢުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ބަލައިގަނެވޭނީ
ޞައްޙަ ޓިން ޖަހާފައިވާނަމައެވެ( .ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތުގެ ނަންބަރު ލިޔަން ފަށާނީ ކަނާތުން ވާތަށެވެ).

ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތުގެ ނަން
މިއީ ،ވިޔަފާރި ނުވަތަ ޓެކްސް ނެގޭ ޙަރަކާތުގެ ޤާނޫނީ ވެރިފަރާތުގެ ނަމެވެ .ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔަންވާނީ މީރާއިން
ދޫކުރާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ސްލިޕްގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ޓެކްސްނެގޭ ހަރަކާތް
މިއީ އިޢުތިރާޒާ ގުޅުންހުރި ޓެކްސްނެގޭ ހަރަކާތުގެ ނަމެވެ .މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ޖީ.އެސް.ޓީއާ ގުޅިގެން އިޢުތިރާޒު ކުރާނަމައެވެ.

އިޢުތިރާޒުގެ ބާވަތް
މިބައިގައި ބަޔާންކުރާނީ އިޢުތިރާޒުކުރާ ފަރާތުން އިޢުތިރާޒުކުރާ ޢަދަދުގެ ބާވަތެވެ .މިސާލަކަށް އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް،
ޖޫރިމަނާ ،އިންޓްރެސްޓް އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ފައިސާގެ ތަފްޞީލެވެ.

އިޢުތިރާޒުކުރާ އަދަދު
މިއީ ،މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އިޢުތިރާޒުކުރާ ފަރާތުން އިޢުތިރާޒުކުރާ ޖުމްލަ ޢަދަދެވެ.

މީރާގެ ނިންމުން  /އެސެސްމަންޓްގެ ތާރީޚު
މިބައިގައި ބަޔާންކުރާނީ އިޢުތިރާޒާ ގުޅުންހުރި ނޯޓިސް ނުވަތަ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚެވެ .އިޢުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން
ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ދެވޭ ( 00ތިރީސް) ދުވަސް ގުނަން ފަށާނީ މި ނޯޓިސް ނުވަތަ ސިޓީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން
ފެށިގެންނެވެ .ނަމަވެސް ،އިޢުތިރާޒުކުރާ ފަރާތަށް ނޯޓިސް ނުވަތަ ސިޓީ ލިބުނީ ލިޔުމުގައިވާ ތާރީޚުގެ ފަހުން ކަމަށް މީރާއަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ 00 ،ދުވަސް ގުނަން ފަށާނީ އެފަރާތަށް ލިޔުން ލިބުނު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

އިޢުތިރާޒުކުރާ ސަބަބު
މިބައިގައި އިޢުތިރާޒުކުރާފަރާތުން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުން ރަނގަޅުނޫން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބު ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަން
ވާނެއެވެ .މިގޮތުން ،ސަބަބެއްކަމުގައި 'އެސެސްމަންޓް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ' ނުވަތަ 'އެސެސްމަންޓާ ގުޅިގެން ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވަނީ
މާ ބޮޑު ޢަދަދެއް" މިގޮތަށް ބަޔާންކުރުމަކުން ނުފުދޭނެއެވެ .އޭގެ ބަދަލުގައި ،އެސެސްމަންޓް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ނުވަތަ ދެއްކުމަށް
އަންގާފައިވާ ޢަދަދު ،ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ ބޮޑުކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބުތައް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދޭން ވާނެއެވެ .އަދި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކަށް ބާރުލިބިދޭ ،ކަމާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް (ޓެކްސް އިންވޮއިސްގެ ކޮޕީ ،ފައިސާގެ ރަސީދު ،ވިޔަފާރީގެ
އެއްބަސްވުންފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް) ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އިޢުތިރާޒުކުރާކަން އަންގާއެންގުމުގައި ދީފައިވާ ހުސްގޮޅީގައި އިޢުތިރާޒުކުރާ ކަންތަކުގެ ޚުލާޞާ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި
އިޢުތިރާޒުކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލް ލިޔާނީ އިތުރު ގަނޑުގައެވެ.
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ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތް
މިއީ ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތުން ،ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އިޢުތިރާޒާގުޅޭ ކަންކަމުގައި މީރާއާ މުޢާމަލާތް ކުރުމަށްޓަކައި
ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެވެ .މިގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތެއް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ފަރާތުގެ ނަމާއި ،މަޤާމާއި ،ފޯނު ނަންބަރާއި،
ފެކްސް ނަންބަރާއި ،އީމެއިލް އެޑްރެސް އަދި ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ލިޔުންތައް ރައްދުކުރެވޭނޭ އެޑްރެސް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި ފަރުދެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޙުޞެއްވެސް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
އިޢުތިރާޒާގުޅޭ ކަންކަމުގައި މުޢާމަލާތް ކުރުމަށްޓަކައި އެހެންފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ލާޒިމު ކަމެއްނޫނެވެ.
އެހެންނަމަވެސް

އެއްވެސް

ފަރާތެއް

ޢައްޔަންކޮށްފައި

ވާހިނދެއްގައި

އިޢުތިރާޒާ

ގުޅިގެން

މިރާއިން

މުޢާމަލާތް

ކުރާނީ

އައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތާއެވެ .އިޢުތިރާޒާގުޅިގެން މި އޮތޯރިޓީއިން ފޮނުވާ ލިޔުންތައް ފޮނުވެނީ ކަމާގުޅޭ ފަރާތަށްކަން
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ބަދަލު ވެއްޖެނަމަ އެކަން މިއޮތޯރިޓީއަށް ލަސްނުކޮށް
ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

އިޤްރާރު
އިޢުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ،ތާރީޚް ޖަހައި ،އެންގުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުކަމަށް
އިޤްރާރުވެ ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ނުވަތަ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ .އެންގުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތުގެ
ނަމާއި ،މަޤާމާއި ،އަދި ގުޅޭނޭ ނަންބަރު ޖަހަންވާނެއެވެ .ކުންފުނި ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ޤާނޫނީ ޝަޙްޞަކުން ހުށަހަޅާ
އެންގުމެއްނަމަ އެފަރާތުގެ ތައްގަޑު (ސިއްކަ) ޖަހަންވާނެއެވެ.

އޮފީސް ބޭނުމަށް
މިތަން ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލާށެވެ.
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