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އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް   
ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ  

 

 

 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ޗެރިޓަބަްލ އޮގަނައިޭޒޝަްނތައް  ޓެްކސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ނެގޭ

  

  TR-2014/B38 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )އާދީއްތަ( 2014 ންބަރު ޑިސެ 14 :ތާރީޚު

 

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

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

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

  ގޮތުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.

  

  ތައާރަފު 

(ޗެރިޓަބަްލ  TR-2012/B7ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު  ގައި ނެރެފައިވާ  2012މޭ  3އީ މި.1

އެކެވެ. މި ރޫލިންގގައި ތަފުސީލުކޮށްދީފަިއ ރޫލިންގއޮގަނައިޒޭޝަންތައް) އުވައިލުމަށްފަހު އޭގެ ބަދަލުގައި ނެރެވޭ 

 ވާނީ:

 ،ތްޖަމާޢަ" ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި ) 3( ގެ ) ހ( މާއްދާގެ  ވަނަ 15 އަދި ) ބ( މާއްދާގެ  ވަނަ 10 ޤާނޫނުގެ  (ހ)

 މި " ދުމަޤްޞަ ކުރިއެރުވުމުގެ މަންފާއެއް ންމުޢާ އެފަދަ" އަދި" އިދާރާ ންމުޢާ ނުވަތަ އްޔާޖަމްޢި

  އާއި،މާނަ އިބާރާތްތަކުގެ

 ހުއްދަ މީރާއިން ދަށުން ގެ ) 3( ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 15 އަދި) ބ( މާއްދާގެ ވަނަ 10ޤާނޫނުގެ   (ށ)

  ގޮތެވެ. ޢަމަލުކުރާނެ މާއްދާތަކަށް މި ،ގޮތާއި  ޢަމަލުކުރާނެ ހޯދުމަށްޓަކައި

 

 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ: 10ޤާނޫނުގެ .2

 ،ޤަބޫލުުކރާ  ިއން އޭ.އާރް.ައއި.ެއމް ފަާރތަކުން ެއއްވެސް  ،ގޮުތގެަމތިން  އެްއގޮްތވާ އާ) ޅ( ާމއްާދގެ މި  )ބ(

 ެއފަދަ  ނުަވތަ ތަޢުީލުމދިުނން ،ިޚދުމަްތދިުނން ޞިއްޙީ  ،ެއހީުވން ފަޤީުރންަނށް ،ކުިރއެރުުވން  އިސްލާްމދީން 

 ުނވަތަ ަޖމާަޢތެއް  އުަފއްދާަފިއވާ  ތެިރުވަމށްޙަރަާކތް މަްޤޞަުދަގއި  ފޯރުޮކށްިދނުުމގެ  މަންާފއެއް  ޢާންމު 

 

 
 

 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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 ައހަުރގެ  ޓެކްސް ަފއިާސދިން  އެ ،ފައިާސއަކީ ަހިދާޔކުރާ ިއދާރާއަަކށް ޢާްނމު ުނވަތަ  ޖަމްިޢއްާޔއެއް 

  .ެއއްޗެކެވެ އުނިކުެރިވދާނެ  ހިސާބުުކރުުމން އެ  ،ހިސާބުކުުރމުަގއި  ފަިއދާ  ބިނާކުެރވޭ ޓެކްސް  އެމީެހއްގެ 

   

 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ: 15ޤާނޫނުގެ .3

  .ރައްެދްއނުާވނެެއވެ މާްއދާެއއް ެއްއވެސް ެއހެން  ޤާޫނނުގެ  މި  ،ފިޔަަވއި މާްއދާ މި ަފރާްތތަކަށް ތިރީަގިއވާ  (ހ)

  ...  

 ުނަވތަ ތަޢުީލމުިދނުން  ،ިޚދުަމތްިދނުން  ޞިއްޙީ  ،އެީހުވން  ފަީޤރުންަނށް  ،ުކރިއެުރވުން  އިސްލާްމދީން   )3(

 އުފަްއދާަފއިވާ  ޙަރަކާތްތެިރުވމަށް  މަޤްޞަުދަގއި ކުރިއެުރވުުމގެ މަންާފއެއް  ޢާްނމު  އެފަދަ 

  .އިާދރާއެއް ޢާްނމު ުނވަތަ  ޖަމްިޢއްާޔއެއް  ުނވަތަ  ޖަމާޢަެތއް  ހުްއދަކުރާ  އިން  އޭ.އާރް.ައއި.އެމް

  

  ރޫލިންގ

  ޢާންމު އިދާރާ" ގެ މާނަ"ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިްއޔާ ނުވަތަ 
 އަދި " ޖަމާޢަތް" ،ބޭނުމަށް ގެ) 3( ގެ) ހ( މާއްދާގެ  ވަނަ  15 އަދި) ބ( މާއްދާގެ  ވަނަ 10 ޤާނޫނުގެ.4

 ނުވަތަ  ޖަމާޢަތެއް ކޮންމެ ހަމަވާ އްޠެ ޝަރު ތަކުންކުރެޠުޝަރު އަންނަނިވި ،ވަނީ އެ  ބުނެފައި ކަމަށް" ޖަމްޢިއްޔާ"

 .އަކަށެވެ ޖަމްޢިއްޔާ

 އިދާރާގައި ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ ދަށުން  ގެ ) ޤާނޫނު ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ( 2003/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު  (ހ)

  ނުވަތަ  ؛ވުންރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި

  .ވުންފަރާތަކަށް އުފައްދައިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަށުން ޤާނޫނެއްގެ  ފާސްކުރާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ  (ށ)

  

 ކަމަށް " އިދާރާ ޢާންމު" ،ބޭނުމަށް ގެ) 3( ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 15 އަދި) ބ( މާއްދާގެ ވަނަ 10 ޤާނޫނުގެ.5

 .އިދާރާތަކަށެވެ  ހަމަވާ ތައްޠުޝަރު އަންނަނިވި ،ވަނީ  އެ ބުނެފައި

  އަދި  ؛ކަމުގައިވުން ފޯރުވައިދިނުމަށް ޚިދުމަތެއް އާންމުންނަށް އުފައްދައިފައިވަނީ އިދާރާއެއް  އެ  (ހ)

ނޑު ނުވަތަ  އެއްކޮށް ޚަރަދުތައް އިދާރާއެއްގެ  އެ  (ށ)   .ކަމުގައިވުން ބަޖެޓުން  ދައުލަތުގެ  ކުރަނީ ގޮތެއްގައި މައިގަ

  

  "އެފަދަ ޢާންމު ަމންފާއެއް ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤްޞަދު" ގެ މާނަ

 ޖަމްޢިއްޔާއެއް  ،ޖަމާޢަތެއް ،ބޭނުމަށް ގެ) 3( ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 15 އަދި) ބ( މާއްދާގެ ވަނަ 10 ޤާނޫނުގެ.6

) ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނުވަތަ ( ކުރިއެރުވުމުގެ މަންފާއެއް އާންމު އެފަދަ" އުފައްދައިފައިވަނީ އިދާރާއެއް ންމުޢާ ނުވަތަ

 އަންނަނިވި  އުފައްދައިފައިވަނީ އިދާރާ ންމުޢާ ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާ ،ތްޖަމާޢަ އެ ،ބެލެވޭނީ ކަމަށް" މަޤްޞަދުގައި

 .ކަމުގައިވާނަމައެވެ ކުރުމަށް ކަމެއް ކަންތައްތަކުންކުރެ

  ؛ފޯރުވައިދިނުން އެހީ އިންސާނީ  (ހ)

  ؛ހިމާޔަތްކުރުން" ވައިލްޑްލައިފް" ނުވަތަ ތިމާވެިށ  (ށ)

  ؛އިތުރުކުރުން ފުދުންތެރިކަން ދުޅަހެޔޮކަމާއި އިޖްތިމާޢީ  (ނ)
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  ؛ކުރިއެރުވުން ހަރަކާތްތައް ޘަޤާފީ  (ރ)

  ؛ކުރިއެރުވުން ޙަރަކާތްތައް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކުޅިވަރާއި  (ބ)

  ނުވަތަ  ؛ކުރިއެރުވުން ދާއިރާއެއް އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ  ޕްރޮފެޝަންއެއް ވަކި  (ޅ)

  .ތަރައްޤީކުރުން މުޖުތަމަޢު ރަށެއްގެ ނުވަތަ ސަރަހައްދެއްގެ  (ކ)

  

 މަސައްކަތްކުރާ ހިލޭސާބަހަށް ރައްދުވާނީ) 3( ގެ ) ހ( މާއްދާގެ  ވަނަ 15 އަދި ) ބ( މާއްދާގެ  ވަނަ 10ޤާނޫނުގެ .7

 .އެކަންޏެވެ އިދާރާތަކަށް ންމުޢާ ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް

  

  ންމު އިދާރާތައް ޢާތް، ޖަްމޢިއްޔާ އަދި މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޖަމާޢަ

 ވަނަ 15 އަދި ) ބ( މާއްދާގެ  ވަނަ 10ޤާނޫނުގެ  ،މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ  ޕެރެގްރާފާ ވަނަ  7 ގެ  ރޫލިންގ މި.8

 :އިދާރާތަކަކީ ންމުޢާ އަދި ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް  ގަބޫލުކުރާ މީރާއިން ،ބޭނުމަށް ގެ) 3( ގެ ) ހ( މާއްދާގެ

  ؛މުއައްސަސާތައް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރުގެ  (ހ)

  ؛ތަންތަން  ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ޞިއްޙީ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ  (ށ)

  ؛މަރުކަޒުތައް ސަރުކާރުގެ ދޭ ލީމުޢުތަ ސްކޫލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ  (ނ)

 ގެ ) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/7 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  (ރ)

  އަދި ؛ކައުންސިލްތައް ސިޓީ ،ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ،ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު  އުފައްދާފައިވާ ދަށުން

 ،ޖަމާޢަތް ދޭ ހުއްދަ މީރާއިން  މަތިން  ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޕެރެގްރާފްގައި ވަނަ  9 ގެ  ރޫލިންގ މި  (ބ)

  އިދާރާތަކެވެ. ންމުޢާ އަދި ޖަމްޢިއްޔާ

  

  މަލުކުރާނެ ގޮތް ޢަ ށްއިން ހުއްދަ ހޯދުމަމީރާ

 ފަރާތްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަކުރުތަކުގައި ހުރި އަށް ) ރ( އިން) ހ( ޕެރެގްރާފްގެ ވަނަ 8 ރޫލިންގގެ މި.9

 ހުއްދަ މީރާއިން ބޭނުމަށް  ގެ) 3( ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 15 އަދި ) ބ( މާއްދާގެ ވަނަ 10ޤާނޫނުގެ  ،ފިޔަވައި

 އޮގަނައިޒޭޝަންތައް ޗެރިޓަބްލް" އިދާރާތަކުން  ންމު ޢާ ނުވަތަ  ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ބޭނުންވާ ހޯދަން

ނޑައަޅައިފަިއވާ ފޯމުގައި  އެ  ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމު) MIRA 103" (ރަޖިސްޓަރީކުރުން   އެންމެހައި ކަ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މީރާއަށް ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު  ލޫމާތާއިޢުމަ

  

 ،އިދާރާތަކުން ންމުޢާ އަދި ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ހޯދައިަފއިވާ ހުއްދަ މީރާއިން  ނިޔަލަށް ތާރީޚުގެ ނެރޭ ރޫލިންގ މި.10

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ހުށަހަޅާކަށް އަލުން  ފޯމު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕެރެގްރާފްގައި ވަނަ 9 ރޫލިންގގެ މި

  

 ވެބްސައިޓުގައި  ރަސްމީ މީރާގެ ލިސްޓު  އިދާރާތަކުގެ ންމުޢާ އަދި ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ގަބޫލުކުރާ މީރާއިން.11

 .ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ
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 ގަބޫލުކުރާ މީރާއިން ޕެރެގްރާފްގައިވާ ވަނަ  8 ރޫލިންގގެ މި  ،ޝާއިޢުކޮށްގެން ވެބްސައިޓުގައި  ރަސްމީ  މީރާގެ.12

 ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ އިޚްތިޔާރު  ގެނައުމުގެ  އުނިއިތުރު ލިސްޓަށް އިދާރާތަކުގެ  ންމުޢާ އަދި ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް

 .ލިބިގެންވެއެވެ އަށް

  

 ޖަމްޢިއްޔާ  ،ޖަމާޢަތް ހުއްދަދީފައިވާ މީރާއިން މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕެރެގްރާފްގައި ވަނަ 9 ރޫލިންގގެ މި.13

 30 އަހަރުގެ އަންނަ ޖެހިގެން މައުލޫމާތު އަންނަނިވި ގުޅޭ އަހަރަާކ ކަލަންޑަރު ކޮންމެ  ،އިދާރާތަކުން  ންމުޢާ އަދި

 .ވާނެއެވެހުށަހަޅަން މީރާއަށް ކުރިން ޖޫންގެ

  އަދި ؛ރިޕޯޓް އަހަރީ  (ހ)

  :ސްޓޭޓްމަންޓެއް ހިމެނޭ މައުލޫމާތު އަންނަނިވި  ގުޅޭ ހަދިޔާއަކާ ކޮންމެ ލިބުނު އަހަރެއްގައި އެ  (ށ)

  ؛ހަދިޔާ ލިބުނު ތާރީޚު  )1(  

  ؛ނަން  ފަރާތުގެ ދިން ހަދިޔާ  )2(  

  ؛އަދަދު އޭގެ ފައިސާނަމަ ލިބިފައިވަނީ ގޮތުގައި ހަދިޔާގެ  )3(  

  .ތަފުސީލު އޭގެ މުދާނަމަ ލިބިފައިވަނީ ގޮތުގައި ހަދިޔާގެ  )4(  

  

 ޖުލައިގެ 31 އަހަރުގެ އަންނަ ޖެހިގެން ލިޔެކިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕެރެގްރާފްގައި ވަނަ 13 ރޫލިންގގެ މި.14

 ގަބޫލުކުރާ  މީރާއިން ،އިދާރާއެއް ންމު ޢާ ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ،ޖަމާޢަތެއް އެ ،ހުށަހަޅައިފައިނުވާނަމަ ނިޔަލަށް

 ނުވަތަ  އްޔާޖަމްޢި ،ތްޖަމާޢަ އެ އަދި. އުނިކުރެވޭނެއެވެ ލިސްޓުން އިދާރާތަކުގެ  ންމުޢާ އަދި ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް

 ަގއި ޕެރެގްރާފް ވަނަ 9 ރޫލިންގގެ މި ،ބޭނުންވާނަމަ ހޯދަން ހުއްދަ މީރާއިން އަލުން އިދާރާ  ންމުޢާ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އަލުން ހޯދުމަށް ހުއްދަ މީރާއިން މަތިން  ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

  

 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަށް ޢަމަލުކުރުން 10ޤާނޫނުގެ 

 ،ޖަމާޢަތަކަށް ފަރާތަކުން ދައްކާ ޓެކްސް ،މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އާ) ޅ( މާއްދާގެ ވަނަ 10 ޤާނޫނުގެ.15

 ފައިދާ ބިނާކުރެވޭ  ޓެކްސް  ފަރާތެއްގެ އެ ،ހަދިޔާއެއް ދީފައިވާ އިދާރާއަކަށް  ންމުޢާ ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް

 އިދާރާއެއް  ންމުޢާ ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ،ޖަމާޢަތެއް އެ ތާރީޚުގައި  ކުރި އެ ހަދިޔާ  ،އުނިކުރެވޭނީ ހިސާބުކުރުމުގައި

 .ވާނަމައެވެހިމެނޭ ކަމުގައި ލިސްޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާޕެރެގްރާފް ވަނަ 11 ރޫލިންގގެ މި

  

 ) އަށް ޢަމަލުކުރުން 3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 15ޤާނޫނުގެ 

 އެ ،އިސްތިސްނާވާނީ  ޓެކުހުން ނެގޭ ފައިދާއިން ވިޔަފާރީގެ ،އިދާރާއެއް ންމުޢާ ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ،ޖަމާޢަތެއް.16

 ތާރީޚުގައި  ހުށަހަަޅންޖެހޭނެ ބަޔާން ޓީ.ޕީ.ބީ އަހަރަކަށް އެ ފަރާތުން އެ ނުވިނަމަ އިސްތިސްނާ  ޓެކުހުން އެ ފަރާތް

 .ގަބޫލުކޮށްފައިވާނަމައެވެ މީރާއިން ފަރާތެއް އެ ކުރިން އޭގެ  ނުވަތަ
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 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން  ނެރޭ ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި.17

 

ގައި ނެރެފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު         2012މޭ  3މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން .18

TR-2012/B7 .ެއުވުނީއެވ 
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MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY 
Malé, Republic of Maldives 

 

 
 

TAX RULING 
Business Profit Tax: Charitable organizations 

Reference No.:  TR-2014/B38 
Date of issue: Tuesday, 16 December 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 replaces Tax Ruling Number TR-2012/B7 (Charitable organizations), 

issued on 3 May 2012, which: 
(a) explained the terms “body, association or public institution” and “object of similar 

general public utility” in sections 10(e) and 15(a)(3) of the Act; and 
(b) set out the procedure for gaining approval required under sections 10(e) and 

15(a)(3) of the Act and the application of these sections. 

2. Section 10 of the Act states: 
(e) Subject to Section 10(f), a donation made by any Person to a body, association 

or public institution which is approved by the MIRA and established for the 
promotion of Islam, relief of the poor, medical relief or education or any other 
object of similar general public utility shall be deductible in computing that 
Person’s taxable profits for the tax year in which the donation is made. 

3. Section 15 of the Act states: 
 (a) The provisions of this Act, apart from this Section, do not apply to the following 

Persons:
 … 

(3) any body, association or public institution which is approved by the MIRA 
and established for the promotion of Islam, relief of the poor, medical relief 
or education or any other object of similar general public utility. 
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Ruling
Meaning of “body, association or public institution” 

4. For the purpose of sections 10(e) and 15(a)(3) of the Act, “body” and “association” 
means any body or association which is: 
(a) registered with the relevant Government authority under the Associations Act 

(Law Number 1/2003); or 
(b) established in the Maldives pursuant to an Act of Parliament. 

5. For the purpose of sections 10(e) and 15(a)(3) of the Act, “public institution” means 
any institution which is: 
(a) established for the purpose of providing a service to the public; and 
(b) financed wholly or primarily through the State budget. 

Meaning of “object of similar general public utility” 
6. For the purpose of sections 10(e) and 15(a)(3) of the Act, a body, association or 

public institution shall be considered as being established for “any other object of 
similar general public utility” if that body, association or public institution was 
established for the purpose of: 
(a) providing humanitarian aid;  
(b) conserving the environment or wildlife;  
(c) enhancing social well-being;
(d) promoting cultural activities;  
(e) promoting sports and recreational activities;  
(f) developing a profession or an industry; or 
(g) developing a regional or island community. 

7. Sections 10(e) and 15(a)(3) of the Act shall apply only to a not-for-profit body, 
association or public institution. 

Approved bodies, associations and public institutions 
8. Subject to paragraph  7 of this ruling, for the purpose of sections 10(e) and 15(a)(3) of 

the Act, bodies, associations and public institutions approved by MIRA are: 
(a) Government agencies and State institutions;
(b) Public hospitals and public health facilities;
(c) Public schools and public educational institutions;
(d) Island Councils, Atoll Councils and City Councils formed under the 

Decentralization Act (Law Number 7/2010); and 
(e) Bodies, associations and public institutions approved by MIRA in accordance 

with paragraph  9 of this ruling. 

Procedure for approval by MIRA 
9. Bodies, associations and public institutions, other than those specified in 

paragraph  8 (a)- (d) of this ruling, that wish to be approved by MIRA for the purpose of 
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sections 10(e) and 15(a)(3) of the Act shall submit a completed “Registration of 
Charitable Organizations” (MIRA 103) form together with the information and 
documents specified therein, to MIRA. 

10. Bodies, associations and public institutions approved by MIRA as of the date of issue 
of this ruling shall not be required to resubmit the registration form specified in 
paragraph  9 of this ruling. 

11. The list of bodies, associations and public institutions approved by MIRA shall be 
published on the official website of MIRA. 

12. The Commissioner General may, at his discretion, amend the list of bodies, 
associations and public institutions approved by MIRA in paragraph  8 of this ruling 
by publishing such amendments on the official website of MIRA. 

13. Bodies, associations and public institutions approved by MIRA in accordance with 
paragraph  9 of this ruling shall submit the following documents to MIRA in relation 
to a calendar year by 30th June of the following year: 
(a) Annual report; and 
(b) A statement of donations received during the year, which shall include, for each 

donation received: 
(1) The date of receipt of donation; 
(2) Name of the donor; 
(3) Amount of donation, if the donation is in money; 
(4) Details of donation, if the donation is in kind. 

14. Where a body, association or public institution approved by MIRA in accordance with 
paragraph  9 of this ruling fails to submit the documents specified in paragraph  13 of 
this ruling by 31st July of the following year, it shall be removed from the list of 
bodies, associations and public institutions approved by MIRA. Where such body, 
association or public institution wishes to be reapproved by MIRA, it shall submit a 
new application in accordance with paragraph  9 of this ruling. 

Application of section 10(e) of the Act 
15. Subject to section 10(f) of the Act, taxpayers may deduct donations made to a body, 

association or public institution in a tax year only if the relevant body, association or 
public institution was on the list of approved bodies, associations and public 
institutions published by MIRA in accordance with paragraph  11 of this ruling, on the 
date the donation was made. 

Application of section 15(a)(3) of the Act 
16. A body, association or public institution shall be exempt from business profit tax in a 

tax year only if that body, association or public institution was approved on or before 
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the due date for filing its business profit tax return for that year had it not been 
granted the exemption. 

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

18. This ruling supersedes Tax Ruling Number TR-2012/B7 issued on 3 May 2012. 

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.


