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ފެކްސް: 3325500

ވެބްސައިޓް: 

 gazette@po.gov.mvއީމެއިލް:

www.gazette.gov.mv

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

TR-2014/B37 :ުރިފަރެންސް ނަންބަރ

ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 263       ތާރީޚު: 13 ޛުލްޤަޢިދާ 1435  -  8 ސެޕްޓެންބަރު 2014   ހޯމަ
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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ  

 

 

 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ތާރީޚު ކަނޑައެޅުން  ދަްއކާދައްކަންޖެހޭ ބާވަތުގެ ޕޭމަންޓް ޓެކްސް  ގވިތޯުހލްޑިން ޓެްކސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ނެގޭ

  

  TR-2014/B37 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ހޯމަ( 2014 ސެޕްޓެންބަރު  8 :ތާރީޚު

 

ވަަނ  84ގެ  )ޓެކްސް ނެުގމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ( 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮށްފައިވާ ިއޞްލާޙު މެދުވެރިކޮށް 14/2011މިއީ ޤާނޫނު ނަންަބރު 

 ޙަވާލާދީފައިވާ ަތންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ ވަނީ އެހެން ގޮތަަކށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަެތއްގައި މެނުވީ، ޤާނޫނަށް އެކެވެ. ދަށުން ނެެރފައިވާ ރޫލިންގ މާއްދާގެ

ިމ ރޫލިންގއަށް ތަާބވުމަށް ޤާނޫީނ ެޓކްްސ ދަްއކާ ފަރާތްަތކުން  އަށެވެ.ޤާނޫނު)  ޓެކްްސ ނެގުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން( 5/2011ނަންބަރު  ޤާނޫނު

  ގޮތުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.

  

  ރަފު ޢާތަ

ދައްކަންޖެހޭ ބާވަތުގެ ޕޭމަންޓެއް ދައްކާ ތާރީުޚ  ޓެކްސް ވާނީ ވިތުހޯލްޑިންގގައި ތަފުސީލުކޮށްދީފައި މި ރޫލިންގ.1

 .ބަލާނެ ގޮތެވެ

 

 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ: 6ޤާނޫނުގެ .2

 ިދރިުއޅެމުން  ިދވެިހރާއްޭޖގައި  ައހަރެްއގައި ޓެކްސް ެއްއވެސް ،ފައިސާއަކީ  ަދއްކާ ަބޔާންުކރެޭވގޮަތށް ތިރީަގއި  (ހ)

 އެ  ،ފައިާސއެްއނަމަ  ދައްަކންޖެހިަފިއވާ  ައހަުރގައި  ޓެްކސް އެ ނުަވތަ ،ަދއްކާފަިއވާ މީހަކަށް  ނުެގންދާ 

  .ފައިސާެއވެ ކަްނޖެހޭނެ ަދއް ޓެކްސް  ދަުށން ާމއްާދގެ މި  ަފރާތުން  ދައްކާ  ފައިސާ

 

 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ: 25ޤާނޫނުގެ .3

  ؛ިބނާކޮށްފަިއާވނަމަ  ޓެކްސް  ނިސްަބތްކޮށް ފަިއސާއަކަށް އެްއވެސް ުބނާ މާްއދާަގއި ަވނަ 6 ޤާޫނުނގެ މި  (ހ)

  ...  

ނޑުނު ހިސާުބތަކުން  ުނަވތަ ތާީރޚު ެދއްކި ަފއިސާ ދައްކާަފިއވާ އެ  )3(  އަަވހަށް  މިިއން ،ތާރީޚު  އަަޅއިކެ

 އޭ .އާރް.ައއި.އެމް ކުިރން ދުަވހުގެ  ަވނަ 15 ަމހުގެ  އަްނނަ ެޖހިެގން ަމހާއި  ހިމެނޭ  ުދވަހެއް  އަްނނަ

  .ދައްަކންޖެޭހނެެއވެ ޓެކްސް އެ އަށް

 

 
 

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ  

 

  ދިވެހިރާއްޖެ ، 20379މާލެ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ، އަމީނީ މަގު، 
 : : ،  2261 332 (960)ޓެލެފޯން : ،  6577 331 (960)ފެކްސް : ،  info@mira.gov.mvއީމެއިލް  www.mira.gov.mvވެބްސައިޓް
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  ރޫލިންގ

ވަނަ މާއްދާގަިއ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށް، ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާ އާއި  6ޤާނޫނުގެ .4

 ދައްކާ ތާރީޚުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި ތާރީޚުތަކެވެ.ފައިސާ  ދައްކާ ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ  ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ،ކަމަށްވާނަމަ ފައިސާއިން  ނަގުދު ވަނީ  ދައްކައިފައި ފައިސާ  (ހ)

  .ތާރީޚެވެ ލިބޭ ފައިސާ އެބަދަލުގައި ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ފަރާތަށް 

  ތާރީޚެވެ. ޗެކު ތައްޔާރުކުރާ ކުންނަމަ، އެ ވަނީ ޗެ ފައިފައިސާ ދައްކައި  (ށ)

ސާ ދައްކާ ފަރާތުގެ ފައި، ކަމަށްވާނަމަޓެލެގްރަފިކް ޓްރާންސްފަރ މެދުވެރިކޮށް ވަނީ  ފައިފައިސާ ދައްކައި   (ނ)

  ތާރީޚެވެ. އުނިކުރާ ން އެ ފައިސާ ބޭންކް އެކައުންޓު

ނޑަވަނީ  ފައިފައިސާ ދައްކައި  (ރ) މަންޓް ހަާދ އިގެން ކަމަށްވާނަމަ، އެ އެޖަސް ހިސާބުތަކުން އަޅައިކަ

 ތާރީޚެވެ. ކޯޑުކުރާ ފޮތްތަކުގައި ރިއެކައުންޓިން އެންޓްރީ 

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 ފެށިގެންނެވެ. ރޫލިންގ ނެރޭ ތާރީޚުންފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި.5
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MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY 
Malé, Republic of Maldives 

 

 
 

 

TAX RULING 
Business Profit Tax: Determining the date on which a payment subject to 
withholding tax is made 

 

Reference No.:  TR-2014/B37 
Date of issue: Monday, 8 September 2014 

This ruling is issued pursuant to the authority granted under Section 84 of the Tax 
Administration Act (Law Number 3/2010) as amended by Law Number 14/2011. Unless 
otherwise stated, all references to the Act are to the Business Profit Tax Act (Law Number 
5/2011). This ruling is legally binding. 

Introduction
1. This ruling explains the date on which a payment subject to withholding tax shall be 

deemed to have been made. 

2. Section 6 of the Act states: 
(a) If the following payments are paid or payable in any tax year to a Person who is 

not resident in Maldives in that year, then the Person who makes the payment 
shall be chargeable to tax in respect to such payment, under this Section. 

(emphasis added) 

3. Section 25 of the Act states: 
(a) Tax charged in respect of any payment under Section 6 of this Act: 

…
(3) shall be paid to the MIRA not later than the 15th day of the month following 

the month in which the payment is paid or adjusted from accounts,
whichever is the earlier. 

(emphasis added) 
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Ruling
4. For the purposes of sections 6 and 25(a) of the Act, a payment falling within section 6 

of the Act shall be deemed to have been made on the following dates:
(a) Where the payment is made in cash, the date on which the cash is received by the 

payee or any person that receives the payment on behalf of the payee;
(b) Where the payment is made by cheque, the date on which the cheque is issued; 
(c) Where the payment is made by telegraphic transfer, the date on which the 

payment is debited to the payer’s bank account; 
(d) Where the payment is made by an adjustment from accounts, the date of the 

accounting entry which adjusts the accounts. 

Date of Effect 
5. This ruling shall have effect from its date of issue. 

This is the unofficial translation of the original ruling issued in Dhivehi. In the event of conflict 
between this translation and the Dhivehi version of this ruling, the latter shall prevail. Therefore, it is 
advised that both the Dhivehi version of this ruling and this translation be read concurrently. 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


