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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-2015/B42 :ުރިފަރެންސް ނަންބަރ

ވޮލިއުމް: 44   އަދަދު: 141     ތާރީޚު: 9 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436  -  29 މާރިޗު 2015  އާދީއްތަ
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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ  

 

 

 ޓެކްސް ރޫލިންގ
   ވަނަ މާއްދާ 4 ޤާނޫނުގެ ެޓކްސް ނެގުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެްކސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ނެގޭ

  

  TR-2015/B42 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )އާދިއްތަ ( 2015 މާރިޗު 29 :ތާރީޚު

 

ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ 84ގެ  )ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮށްފައިވާ ޞްލާޙު ެމދުވެރިކޮށް އ14/2011ިމިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 5/2011ނަންބަރު  ޤާނޫނު ވަނީ  ތަންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެއެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންޮކށްފައިވާ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ، ޤާނޫނަށް ޙަވާލާދީފައިވާ އެކެވެ. ނެރެފައިވާ ރޫލިންގ

ކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަުރ ޙުލާޞްއަށެވެ. އަދި ގަވާއިދަށް ޙަވާލާދީފަިއާވ ތަންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ ވަނީ އި )ޤާނޫނު  ޓެކްސް ނެގުުމގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން(

2011/R-35 )ްިމ ރޫލިންގައށް ަތބާވުމަްށ ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިުމކުރެެއވެ. ެޓކްސް ދަްއކާ ފަރާްތތަކުން އަށެވެ. )ގަވާއިދު ޓެކްްސ ނެގުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިނ  

  

  ރަފު ޢާތަ

 ވަނަ މާއްދާއެވެ. 4ޤާނޫނުގެ ލުކޮށްދީަފއި ވާނީ، ފުސީމި ރޫލިންގގައި ތަ.1

 
 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ: 4ޤާނޫނުގެ .2

ކްްސ އަަހރެއްަގއި، ޕާްޓަނރޝިްޕއަކަްށ ުނވަތަ ެއހެްނގޮތަކަްށ ަކނޑައެޅިފަިއާވ ޙާަލުތގަިއ މެުނވީ، ކޮންެމ ޓެމި ާޤނޫުނަގިއ   (ހ)

ކުންފުންޏަކަްށ ުނވާ، ދިެވހިާރއްޭޖަގއި ވިަޔފާރިެއްއ ނުަވތަ ިވޔަފާިރަތކެއް ނުަވތަ ިވޔަާފރީެގ ބަެއއް ހިްނަގމުްނގެްނާދ މީެހއްގެ 

.އެ އަހަެރއްެގ ޓެްކސް ބިނާކުރެ    ޭވ ަފއިާދއަކުްނ ެއ މީެހއްެގ ަނމުަގއި ޓެްކސް ަދއްކަްނޖެހެެއވެ

 

  ރޫލިންގ

ނެގޭ އިން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އެހެން ފަރާތްތަކުންފިޔަވައި  ތައްޕާޓްނަރޝިޕް ނިތަކާއިކުންފުހިންގާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި.3

އެ އެބަހީ، އެކަންޏެވެ.  ލިބޭ ފައިދާއިން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުންގައި ދިވެހިރާއްޖޭ ތުންއެ ފަރާ ކަންޖެހޭނީ ދައް(ބީ.ޕީ.ޓީ) ޓެކްސް 

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުން ލިބޭ ފައިދާއިން ބީ.ޕީ.ޓީ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ތުންފަރާ

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

  .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން  ނެރޭ ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި.4
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MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY 
Malé, Republic of Maldives 

 

 
 

TAX RULING 
Business Profit Tax: Clarification on section 4 of the Business Profit Tax Act 

Reference No.:  TR-2015/B42 
Date of issue: Sunday, 29 March 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 clarifies section 4 of the Act. 

2. Section 4 of the Act states: 
(a) Except as otherwise provided by this Act, tax for any tax year shall be charged 

on the taxable profits of that year of any Person, not being a company or a 
partnership, carrying on the whole or any part of a business or businesses in 
Maldives, and shall be charged in the name of that Person. 

Ruling
3. Persons other than companies and partnerships, which carry on business in the 

Maldives shall pay Business Profit Tax only in respect of profits of businesses carried 
on by that Person in the Maldives, i.e. such Person shall not be required to pay 
Business Profit Tax in respect of profits of businesses carried on by that Person 
outside the Maldives. 

Date of Effect 
4. 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.


