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16 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދެވޭ އިސްތިސްނާއަށް އެދި ހުށަހެޅުން
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ވެބްސައިޓް: 
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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-2015/B43 :ުރިފަރެންސް ނަންބަރ

ހޯމަ   2015 މޭ   4  -  1436 ރަޖަބު   15 ތާރީޚު:      179 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 
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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ  

 

 

 ޓެކްސް ރޫލިންގ
 ދެވޭ ަދށުން މާއްދާގެ ވަނަ 16 ޤާނޫނުގެ ނެގުމުގެ ެޓކްސް ފައިދާއިން ވިޔަފާރީގެ ޓެްކސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ނެގޭ

  ހުށަެހުޅން އެދި އިސްތިސްނާައށް 

  

  TR-2015/B43 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ހޯމަ( 2015 މޭ 4 :ތާރީޚު

 

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

 މެނުވީ، ޤާނޫނަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ަތންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ ވަނީ އެހެން ގޮތަަކށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަެތއްގައި 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

ނޑުބޯޓެއް ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓެއްގެ ވެރިއެއް ނުވަތަ އެ ފަދަ އުޅަނދެއް ޗާޓަރުކޮށްގެން ުއޭޅ މި ރޫލިންގ.1 އަކީ، ކަ

ކޮށްދިނުމުގެ ބަޔާންވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދެވޭ އިސްތިސްނާއަށް އެދި ހުށަހަޅާނެ ގޮތް  16ފަރާތަކުން ޤާނޫނުގެ 

(ވިޔަފާރީެގ  TR-2013/B35ގ ނަންބަރު ގައި ނެރެފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިން 2013ސެޕްޓެންބަރު  2ގޮތުން 

) ހެދެވޭ އިސްތިސްނާއަށް އެދި ހުަށ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 16ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ޅުން

  ރޫލިންގއެކެވެ. ގެ ބަދަލުގައި ނެރޭއުވައިލުމަށްފަހު އޭ

 

 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ: 16ޤާނޫނުގެ .2

ކުރަމުްނގެްނާދ ަކނޑުބޯޓެްއ ުނަވަތ ަމތިްނދާބޯޓެްއެގ ެވރިެއއް ުނވަަތ  ޓެކްސް ައހަރެްއަގއި ދަުތރުފަުތރު  )ހ(

އެފަދަ އުަޅނެދްއ ޗާޓަރކޮށްެގން އުޅޭ ީމހެއް، ެއ ފަދަ ވެިރއެއް ނުަވތަ ޗާޓަރކޮްށގެން އުޅޭ މީެހްއެގ 

  ގޮުތގަިއ ކުރާ އެ ފަދަ ިވޔަފާިރއެްއގެ ަފއިާދއަކުން؛ އެމީހާ،

  ަފއިުނވާަނމަ؛ ައދި ދިެވހިރާްއޖޭގަިއ ވަޒަްނވެިރވެ  )1(

  އެހެްނ ެއްއވެސް ވިޔަާފރިެއއް ނުިހންާގނަމަ؛  )2(
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އެފަަދ މީހަކު ވަޒަްނވެިރވެަފއިާވ ޤަުއމަކުްނ ިދވެހިާރއްޭޖގަިއ ަވޒަންެވރިވެަފިއވާ މީހަކަްށ ވިޔަާފީރެގ 

ާވކަމަށް ފައިާދއިްނ ެނގޭ ޓެކްސްއިން ުނަވތަ އެ ަފދަ އެެހން ޓެކްސްއަުކްނ އެފަަދ އިްސިތސްނާެއއް ދީފައި 

.ގަކޮމިޝަަނރ ޖެެނރަލްއަްށ    ޫބލުކުރެޭވނަމަ، ޓެކްްސ ެދއްކުުމން އިްސތިސްާނވާެނެއވެ

ޤަުއެމއްަގއި ަވޒަްނވެިރވެފަިއވާ ކަަމށް ބެލެވޭނީ އެ ކުްނފުިނ  ،މި ާމއްާދގެ ޭބުނމަށްޓަކައި، ކުްނފުންޏެއް   (ށ)

.ހިްނގުުމގެ މަިއަގނޑު މަސައްކަްތ ކޮންޓްރޯލް ކުެރޭވ ޤައުެމއްަގއެ    ވެ

  

  ރޫލިންގ

ނޑުބޯޓެއް ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓެއްގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައި .3 ނުވާ ފަރާތަކުން ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  16އެ ފަދަ އުޅަނދެއް ޗާޓަރުކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ވިޔަފާރިކުރާނަމަ، ޤާނޫނުގެ 

 ށްނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަނަމަތިން ކޮމިޝަ  ގޮތުގެއާ އެއްގޮތްވާ އިސްތިސްނާއަށް އެދި މި ރޫލިންގ ދެވޭ

  ލިޔުމުން ހުށަހެިޅދާނެއެވެ.

  

ނޑުބޯޓެއް ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓެއްގެ ވެރިއެއް ނުވަތަ އެ ފަދަ އުޅަނދެއް  16ޤާނޫނުގެ .4 ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް، "ކަ

" ގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން ހިމެނެއެވެ. ޗާޓަރކޮށްގެން އުޅޭ މީހެއް  ... ކުރާ ... ވިޔަފާރި

ނޑުބޯޓެއް؛ ނުވަތަ   (ހ)   މަތިންދާބޯޓެއް ނުވަތަ ކަ

ނޑުބޯޓުގެ އިންޖީނު  (ށ)   ނުވަތަ ؛ މަތިންދާބޯޓުގެ ނުވަތަ ކަ

ނޑު ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭގޮތުން  (ނ) ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނަާކ  ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ކަ

ނޑުބޯޓެއްގެ ސީވަރދިނަސްއަށް ކޮންމެހެން  ގުޅިގެން މަތިންދާބޯޓެއްގެ އެއަރވަރދިނަސްއަށް ނުވަތަ ކަ

  ބޭނުންވާ ސްޕެއަރ ޕާޓްސް.

  

 ތަކެއް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.ޠުނީ އަންނަނިވި ހުރިހައި ޝަރުވަނަ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރެވޭ 16ޤާނޫނުގެ .5

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވުން؛ އެ ފަރާތަކީ  (ހ)

ނޑުބޯޓެއް ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓެއްގެ ވެރިއަކަށް ނުވަތަ އެ ފަދަ އުޅަނދެއް ޗާޓަރުކޮށްގެން އުޅޭ  އެ ފަރާތަކީ   (ށ) ކަ

  ވުން؛ނުވަތަ އެ ފަދަ އުޅަނދެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތަކަށްފަރާތަކަށް 

ން ވިޔަފާރި ކުރަނީ އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޗާޓަރުކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތުގެ އެ ފަރާތު  (ނ)

  ވުން؛ކަމަށްނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ގޮތުގައި 

  އެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެހެން އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ނުކުރުން؛ އަދި  (ރ)

ނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް އޮތް ޤައުމަކުން އެ ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރި  (ބ) ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ،ހިންގުމުގެ މައިގަ

ނޑުބޯޓެއް ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓެއްގެ ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތަކުން  ފަދަ  ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެކަ

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތެއްގެ ފަދަ އުޅަނދެއް  އުޅަނދެއް ޗާޓަރުކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެ 

ގޮތުގައި ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކުހުން އެ ފަދަ އިސްތިސްނާއެއް ދޭނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ 

. މި ތަނުގައި "އެ " ކަމަްށ ބުނެފައި އެ  ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަނަށް ގަބޫލުކުރެވުން ފަދަ އިސްތިސްނާ
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ނޑު މަ، ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ، ސައްކަތް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ޤައުމަކުންއެ ފަރާތް ހިންގުމުގެ މައިގަ

ނޑުބޯޓެއް ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓެއްގެ ވެރިއަކަށް ނުވަތަ އެ ފަދަ އުޅަނދެއް  ވަޒަންވެރިވެފައިވާ، ކަ

ފަދަ އުޅަނދެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތަކަށް ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން  ޗާޓަރުކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެ

  ފަދަ އެހެން ޓެކުހަކުން އިސްތިސްނާ ދިނުމަށެވެ. ކުހުން ނުވަތަ އެ ނެގޭ ޓެ

  

 ލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ޢުހުށަހެޅުމާއެކު އަންނަނިވި މަ އެ  ފަރާތުން އިސްތިސްނާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ.6

ވިޔަފާރިކުރުން ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  4މި ރޫލިންގގެ ، އެ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ޑިވިޜަނަކުން  (ހ)

ނޑުބޯޓު ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓުގެ މެއިންޓެނަންސް، ނުވަތަ އެހެން އެއަރލައިންތަކަށް ފްލައިްޓ  ފިޔަވައި (ކަ

) އެހެން އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް  ކޭޓަރިންގ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ ޚިދުމަތް ދިނުން ފަދަ

  ؛އެ ފަރާތުގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުގެ ލިޔުމެއް ،ންކޮށްދޭގީވެހިރާއްޖޭގައި ނުކުރާ ކަން ޔަ ދި

ނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް އޮތީ ކޮން ތަނެއްގައިކަން   (ށ) އެ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ މައިގަ

  ބަޔާންކޮށްދޭ، އެ ފަރާތުގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުގެ ލިޔުމެއް؛ އަދި

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ، ކްސް ދައްކަންޖެހޭނަމައެ ފަރާތުން ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެ  (ނ)

  މުއާމަލާތާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް.

  

 :ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ 16ޤާނޫނުގެ .7

ން އެ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދެވުނު ކަމަށް ބެލެވޭނީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަ  (ހ)

  އަދި؛ ލިޔުމުން އެ ކަން އެންގުމުން 

ލިޔެކިޔުންތައް މީރާއަށް އެންމެހައި ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފް ވަނަ ޕެރެގްރާ 6މި ރޫލިންގގެ  ރައްދުވާނީ  (ށ)

  ފައިސާއަށެވެ. ދައްކާޚުގެ ފަހުން ރީށަހަޅާ ތާރީޚުގައި ނުވަތަ އެ ތާ ހު

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ރޫލިންގ ނެރޭ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. މި ރޫލިންގއަށް .8

 

ގައި ނެރެފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު         2013ސެޕްޓެންބަރު  2މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން .9

TR-2013/B35 .ެއުވުނީއެވ   
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MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY 
Malé, Republic of Maldives 

 

 
 

TAX RULING 
Business Profit Tax: Application for exemption under section 16 of the 
Business Profit Tax Act 

Reference No.:  TR-2015/B43 
Date of issue: Monday, 4 May 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). This ruling is legally binding. 

Introduction
1. This ruling replaces Tax Ruling Number TR-2013/B35 (Application for exemption 

under section 16 of the Business Profit Tax Act), issued on 2 September 2013, which 
set out the procedures to be followed by an owner or charterer of a ship or an aircraft 
in applying for an exemption from Business Profit Tax under section 16 of the Act. 

2. Section 16 of the Act states: 
“(a) The profits of any tax year of any business carried on by an owner or charterer 

of a ship or aircraft as such owner or charterer who: 
(1) is not resident in Maldives, and 
(2) does not carry on any other business, 
shall be exempt from tax if the Commissioner General is satisfied that a similar 
exemption from business profit tax or any other similar tax is granted by the 
country in which such Person is resident, to a Person resident in Maldives. 

(b) For the purposes of this Section, a company shall be deemed to be resident only 
in that country in which [its] central management and control is situated.” 

Ruling
3. A non-resident entity that carries on business as the owner or charterer of a ship or an 

aircraft may apply for the exemption specified in section 16 of the Act by submitting 
an application in writing to the Commissioner General of Taxation in accordance with 
this ruling. 



7

 
 

 

4. For the purposes of section 16 of the Act, “business carried on by an owner or 
charterer of a ship or aircraft” shall include the leasing of:  
(a) a ship or an aircraft; or 
(b) ship or aircraft engines; or 
(c) spare parts which are integral to the seaworthiness of a ship or airworthiness of an 

aircraft, in accordance with any maritime or aviation law of the Maldives. 

5. All of the following conditions must be met for section 16 to apply:  
(a) The applicant must not be a resident of the Maldives; 
(b) The applicant must be an owner, charterer or lessor of a ship or an aircraft; 
(c) The applicant must carry on business as such owner, charterer or lessor of the ship 

or aircraft; 
(d) The applicant must not carry on any other business in the Maldives; and 
(e) The Commissioner General of Taxation must be satisfied that the country in 

which the applicant’s central management and control is situated would offer a 
Maldives-resident ship or aircraft owner, charterer or lessor a similar exemption 
from tax on its business profits. For the avoidance of doubt, a “similar exemption” 
refers to an exemption from business profit tax or any other similar tax, offered by 
the country in which the applicant’s central management and control is situated, to 
a Maldives-resident owner, charterer or lessor of a ship or an aircraft. 

6. An applicant for the exemption shall submit the following information together with 
the application: 
(a) Independent verification from the applicant’s external auditors that no division of 

the applicant carries on any business in the Maldives other than as the owner or 
charterer of a ship or aircraft as specified in paragraph 4 of this ruling (such as 
ship or aircraft maintenance, or flight catering services or ground handling 
services for other airlines); 

(b) Independent verification from the applicant’s external auditors of the location of 
the applicant’s central management and control; and 

(c) Where the applicant is subject to withholding tax under the Act, agreements and 
other documentation that evidence the transactions that give rise to the payment 
subject to withholding tax. 

7. The exemption specified in section 16 shall:  
(a) become effective only upon written notification of the Commissioner General of 

Taxation; and 
(b) apply to payments made on or after the date on which all the documents required 

under paragraph 6 of this ruling are submitted to MIRA. 

Date of Effect 
8. This ruling shall have effect from its date of issue. 
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9. This ruling supersedes Tax Ruling Number TR-2013/B35 issued on 2 September 
2013.

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.


