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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
ންފުންޏަަކްށ އެ ގްރޫޕްގައި ިހމެނޭ އެހެން ކު ޕެއްގައި ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކުންގްރޫ ޓެކްސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ

  ހަރުމުދާ ބަަދލުކުރުން

  

  TR-2015/B40 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 (ހޯމަ) 2015 ޖަނަވަރީ 19 :ތާރީޚު

 

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

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

ނުގައި ޙަވާލާީދފައި ެއ ވަނީ އަށެވެ. ައިދ ގަވާިއދަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަ )ޤާނޫނު ޓެްކްސ ނެގުމުގެ  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ( 5/2011ނަންބަރު  ޤާނޫނު

ިމ ޓެްކސް ދައްާކ ފަރާތްތަކުން  އަށެވެ. )ގަވާއިދު ޓެކްްސ ނެގުމުގެ  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން( R-35/2011ކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު އިޞްލާޙު

  ރޫލިންގއަށް ަތބާވުަމށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.

  

  ތައާރަފު 

ގައި ތަފުސީލުކޮށްދީފައިވާނީ، ކުންފުނިތަކުގެ ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކުން، އެ ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ރޫލިންގ މި.1

 މަލާތް ރިކޯޑުކުރާނެ ގޮތެވެ.ޓެކުހުގެ ބޭނުމަށް އެ މުޢާއެހެން ކުންފުންޏަކަށް ހަރުމުދާ ބަދަލުކުރާ ހާލަތުގައި 

 

  ރޫލިންގ

އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  ގަވާއިދުގެ.2

ވަނަ  5އަދި  4، 3ފުރިހަމަވާ ހާލަުތގައި، މުދާ ބަދަލުކުރާ ފަރާތަށާއި މުދާ ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތަށް މި ރޫލިންގގެ 

 ޕެރެގްރާފް ރައްދުވާނެއެވެ.

ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކުން، އެ ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ކުންފުނިތަކުގެ ގްރޫޕެއްގައި   (ހ)

ހަރުމުދަލެއް ބަދަލުކުރުން، އަދި އެ ދެ ކުންފުންޏަކީ ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ، ޤާނޫނުގެ 

 

 
 

 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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ނޑައަޅައިފައިވާ "ޓެކްސް 7 " ހިއްސާކުރާ - ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ކަ ނި ދެ ކުންފު ްފރީ ތްރެޝޯލްޑް

  ވުން؛ އަދިކަމުގައި

ހަރުމުދާ ބަދަލުކުރުމުގެ މުޤާބިލުގެ ގޮތުން، މުދާ ބަދަލުކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ހިއްސާދާރުންނަށް   (ށ)

  ދޫކުރެވޭ އަދި/ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ ހިއްސާ ނޫން އެހެން މުޤާބިލެއް ނެތުން؛ އަދި 

ބޭނުންކުރަނީ، މުދާ ބަދަލުކުރުމާ ހަމައަށް އެ މުދާ ބަދަލުކުރާ މުދާ ހަރުމުދާ ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތުން އެ   (ނ)

  ފަރާތުން ކުރަމުންދިޔަ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ކަމުގައިވުން.

  

ރައްދުވާ ހާލަތުގައި، މުދާ ބަދަލުކުރާ ފަރާތަށާއި މުދާ ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތަށް  ވަނަ ޕެރެގްރާފް 2ރޫލިންގގެ މި .3

 އެވެ.އަންނަނިވި ގޮތް އިޚްތިޔާރުކުރެވިދާނެ

ޓެކްސް ރިޓްން ޑައުން ވެލިއުގައި ވުނު ވަގުތު އެ މުދަލުގެ ބަދަލުކުރެމުދަލަކީ، އެ މުދާ ހަރުބަދަލުކުރެވުނު   (ހ)

  އަދި؛ ވިއްކާލެވުނު މުދަލެއް ކަމުގައި ބެލެވުން

ބަދަލުކުރެވުނު ގުޅިގެން ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް އުނިކުރެވޭނީ މުދާ ހަރުމުދާ ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެ މުދަލާ   (ށ)

ފަރާތަށް ކަމުގައިވުން، އަދި އެ ގޮތުން ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް އުނިކުރެވޭނީ (މުދާ ބަދަލުކުރި ފަރާތުން އެ 

މުދާ ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިޔަނަމަ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް އުނިކުރާނެ ބީދައިން) އެ މުދާ ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް 

  އަދި؛ މުއްދަތަށް ކަމުގައިވުން  އަންދާޒާކޮށްފައިވާ މުއްދަތުން ބާކީ އޮތް

ހަރުމުދާ ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެ މުދަލާ ގުޅިގެން ބެލެންސިންގ އެލަވަންސް އުނިކުރެވޭނީ ނުވަތަ   (ނ)

ބެލެންސިންގ ޗާޖް ހިނގާނީ (މުދާ ބަދަލުކުރި ފަރާތުން އެ މުދާ ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިޔަނަމަ ބެލެންސިންގ 

ލެންސިންގ ޗާޖް ހިނގާނެ ބީދައިން) މުދާ ބަދަލުކުރެވުނު ފަރާތަށް އެލަވަންސް އުނިކުރާނެ ނުވަތަ ބެ

  .ކަމުގައިވުން

 

އެއް ހަރުމުދަލަށްވުރެ ގިނަ ހަރުމުދާ ބަދަލުކުރާނަމަ މި ރޫލިންގގެ ދަށުން އެ ހުރިހާ ހަރުމުދަލަކަށް ެވްސ .4

 ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި ގޮތުން އިޚްތިޔާރުކުރާ ގޮތް ބަދަލެއް އިޚްތިޔާރުކުރަންވާނީ އެއްގޮތެކެވެ. 

  

އިޚްތިޔާރުކުރާ ހާލަތުގައި އެ ކަން މީރާއަށް އަންގަންވާނީ، އެ މުއާމަލާްތ  ވަނަ ޕެރެގްރާފް 3މި ރޫލިންގގެ .5

ހިންގުމުގެ ކުރިން، މުދާ ބަދަލުކުރާ ފަރާތާއި މުދާ ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތުން ސޮއިކޮށް އަންގާ ލިޔުމަކުންނެވެ. މި 

ރުކޮށްފައިވާ ގޮތް ގަބޫލުކޮްށ ރޫލިންގ ރައްދުވާނީ މުދާ ބަދަލުކުރާ ފަރާތާއި މުދާ ބަދަލުުކރެވޭ ފަރާތުން އިޚްތިޔާ

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އެ ކަން ލިޔުމުން އެންގުމުންނެވެ.

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން  ނެރޭ ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި.6
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MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY 
Malé, Republic of Maldives 

 

 
 

TAX RULING 
Business Profit Tax: Transfer of capital assets within a group of companies 

Reference No.:  TR-2015/B40 
Date of issue: Monday, 19 January 2015 

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), and all references to the Regulation are to the Business Profit Tax Regulation 
(Regulation Number 2011/R-35) as amended. This ruling is legally binding. 

Introduction
1. This ruling explains the tax treatment of the transfer of capital assets within a group of 

companies. 

Ruling
2. Notwithstanding anything to the contrary in the Regulation, where the following 

conditions are met, the provisions of paragraphs 3, 4 and 5 of this ruling shall apply to 
the transferor and transferee: 
(a) There is a transfer of a capital asset between two companies that are within the 

charge to tax in the Maldives and share the tax-free threshold under section 7(e) of 
the Act; and 

(b) There is no consideration for the transfer other than the issue and/or transfer of 
shares to the transferor or its shareholders; and 

(c) The asset transferred is used by the transferee to carry on the same business as the 
transferor immediately before the transfer. 

3. Where paragraph  2 of this ruling applies, the transferor and the transferee may elect 
that:
(a) the asset transferred shall be treated as being sold for a sum equal to its tax 

written-down value immediately before the transfer; and 
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(b) any capital allowance which arises after the date of transfer of the asset shall be 
allowed to the transferee over the remaining useful life of the asset, as would have 
been allowed if the transferor had continued to own the asset; and 

(c) any balancing allowance or balancing charge which arises after the date of transfer 
of the asset shall be allowed to, or imposed on, the transferee, as would have been 
allowed or imposed if the transferor had continued to own the asset. 

4. Where more than one capital asset is transferred, only one election may be made 
under this ruling with respect to all such assets, and such an election shall be 
irrevocable. 

5. An election under paragraph  3 of this ruling shall be made by notice signed by the 
transferee and transferor and submitted to MIRA before entering into the transaction. 
This ruling shall apply only where the Commissioner General has given written 
approval of the election to the transferor and transferee. 

Date of Effect 
6. 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.


