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ނަންބަރު13-D2/CIR/2020/26 :

 22އެޕްރީލް 2020
ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރައިން "މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހލްޑިންގ ޓެކްސް" އުނިކުރުމާގުޅޭ:
 04ޑިސެމްބަރު  2019ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 25/2019އާމްދަނީ
ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު)  17ޑިސެމްބަރު  2019ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ތަސްދީޤުކުރައްވާފައެވެ.
އަދި މި ޤާނޫނުގެ  78ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން" ،މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހލްޑިންގ ޓެކްސް"
އޭޕްރީލް  2020އިން ފެށިގެން މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރައިން އުނިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ،މުވައްޒަފުންގެ
ވިތުހލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޖޫރަ ލިބޭ،
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މުސާރަ ދޭ މުވައްޒަފުންނާއި ދައުލަތުގެ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ
މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރައިން ،އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރުން.
 މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ އޮފީސްތަކުން ،އާމްދަނީން
ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވިތުހލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުމަށް
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުން.
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 ދައުލަތުގެ އެކައުންޓިންގ ސޮފްޓްވެއަރގެ "އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް މޮޑިޔުލް" ބޭނުން ކުރައްވާ
އޮފީސްތަކުން ސިސްޓަމްގައި ރިކޑު ކުރާއިރު ،އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އުނިކޮށްފައިވާ
"މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހލްޑިންގ ޓެކްސް" ގެ އަދަދު  512014ކޑުގައި ހިމެނުން.
 ދައުލަތުގެ އެކައުންޓިންގ ސޮފްޓްވެއަރގެ "އެޗް.އާރ މޮޑިއުލް" ބޭނުން ކުރައްވާ އޮފީސްތަކުން
ސިސްޓަމްގައި "މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހލްޑިންގ ޓެކްސް ވޭޖްޓައިޕް ( ")9D37ގައި އުނިކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ އަދަދު ހިމެނުން .އަދި މުސާރަ ޝީޓްގައި އުނިކުރެވިފައިވާ އަދަދު ހިމެނޭކަން
ޔަޤީންކުރުން.
 ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުން ބޭރުން މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން "މުވައްޒަފުންގެ
ވިތުހލްޑިންގ ޓެކްސް" ގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރައިން ފައިސާ އުނިކުރާނަމަ ،އެ އަދަދު
 512014ކޑުގައި ހިމެނުން.
ދައުލަތުގެ އެކައުންޓިންގ ސޮފްޓްވެއަރ އިން "މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހލްޑިންގ ޓެކްސް" ހިމެނުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު މިސަރކިއުލަރއާއިއެކު އެއްހީރަސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
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Income Tax Deduction Process

Government Agencies

Government agencies are responsible for calculating and deducting income tax amount of its
employees. Hence income tax is withheld or deducted from income during the monthly payroll process.
(A new wage type (9D37) and a new deduction code (512014) are created to record income tax
deductions). Accounting entries are as follows.

Dr 211001 Salary

Cr 512014 Income Tax Deduction

Subsequently after payroll run, agencies would be entering (check details) monthly payroll payment
request (KP Document) into SAP. This document should exclude income tax deduction, as this
entry would be entered by MOF.

MOF

In addition to processing monthly payroll payments, MOF would be entering a JV for income tax
component. A single Journal Voucher (Doc Type: SA) which comprises of all government agencies,
would be entered by 5th of the following month. There would two entries for each business area. The
entries would be as follows.
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(Business Area: Govt Agency’s BA number)

(Business Area: 1009) (Text Field: TIN number)

MIRA
MOF would email income tax deduction details to MIRA.

