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ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    
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ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

TR-2015/B44 :ުރިފަރެންސް ނަންބަރ

ހޯމަ   2015 ޖޫން   8  -  1436 ޝަޢުބާން   21 ތާރީޚު:      193 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 
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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ  

 

 

 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ގެނައުން  ޙުލާޞްވަނަ އި 8ެޓކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެްކސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ނެގޭ

  

  TR-2015/B44 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ހޯމަ( 2015 ޖޫން 8 :ތާރީޚު

 

ވަނަ  84ގެ  )ޓެކްސް ނެގުާމެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ( 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮށްފައިވާ ޙު ލާޞްެމދުވެރިކޮށް އ14/2011ިމިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނީ  ވާލާދީފައި އެ ހަތަންތަނުގައި ވާލާދީފައިވާ ހައެހެން ޮގތަަކްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާަލތެއްގަިއ މެނުވީ، ޤާޫނނަށް އެކެވެ. ަދށުން ނެެރފައިވާ ރޫލިންގ މާއްދާގެ

ވާލާދީފައި ެއ ވަނީ ހަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގަިއ ހަައށެވެ. އަިދ ަގވާއިދަށް  )ޤާނޫނު ޓެްކސް ނެުގމުގެ  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ( 5/2011ނަންބަރު  ޤާނޫނު

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

  ރޫލިންގއަށް ަތބާވުަމށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.

  

  ރަފު ޢާތަ

 ކުރުމެވެ.ޙުލާޞްވަނަ މާއްދާ އި  22އާއި  ވަނަ މާއްދާ 17މި ރޫލިންގގެ މަގުސަދަކީ ގަވާއިދުގެ .1

 

  ރޫލިންގ

 ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރުތައް އިތުރުކުރުން: ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) 17ގަވާއިދުގެ .2

 ަގއި) ހ( ާމއްާދގެ މި ،އަހަަރށްަފހު ޓެކްސް ހުަށހަަޅންޖެހޭ  ުނަވތަ ހުށަަހޅާ ފުަރތަމަ ބަާޔނެއް ޓެްކސް ފަާރތުގެ  އެ  )ނ(

 2014ިމ އަކުަރށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަާށނީ ޓެކްސް އަަހރު  .އަްނނާެނެއވެ ނިުމމަކަށް އިސްތިްސނާ ބަޔާންކޮްށފަިއވާ

.   އިްނ ފެިށގެްނެނވެ

މި މާްއދާެގ (ނ) ަރއްުދާވ ފަރާެތއްެގ ަމއްޗަްށ ިމ މާްއދާެގ (ހ) ައލުން ހިނގަްނ ަފށާީނ ކޮމިަޝނަރ ެޖނެރަްލެގ   )ރ(

.   ހުއްަދ ިލޔުުމން ިލބުމުްނނެވެ

  

 ކުރުން:ޙުލާޞްއަންނަނިވި ގޮތަށް އި ގެ (ށ)ވަނަ މާއްދާ 22ގަވާއިދުގެ .3

 ަވނަ 25 ާއއި ާމއްދާ  ވަނަ  6 ޤާޫނނުގެ  ،ނަަމެވސްބަާޔންކޮްށފައި ޮއތް  އެހެން  މާްއާދގައި  ވަނަ 8 ަގާވއިުދގެ މި  (ށ)

 ކުްއޔަށް  ،ނޫްނނަމަ  ަފރާތެއް  ވަަޒންެވރިވެަފިއވާ ިދެވހިރާްއޖޭަގއި  ަފރާތަކީ  ދޫުކރާ ކުްއަޔށް ،ޭބނުމަށް  މާްއދާގެ 
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 ެއއްވެސް  ދައްކާ ަފރާތަށް ދޫކުރާ  ުކއްަޔށް ފަާރތުން ހިފާ ކުްއޔަށް ދަުށން އެއްބަްސވުެމއްގެ  ވެވޭ ދޫކުރުަމށް

  .ގޮުތގަެއވެ ކުއްެޔއްގެ  ދަްއކާ ދަުށން ލީްޒއެްއގެ އޮޕަޭރޓިްނގ ބެެލވޭނީ  އަަދދެއް 

  

 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: Eighth amendment to the Business Profit Tax Regulation 

Reference No.:  TR-2015/B44 
Date of issue: Monday, 8 June 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 amends sections 17 and 22 of the Regulation. 

Ruling
2. Insert the following subsections after section 17(b) of the Regulation: 

(c) The exemption referred to in subsection (a) shall cease to apply after the tax year 
for which the Person first files, or is required to file, a tax return. This subsection 
shall apply for the tax year 2014 and thereafter. 

(d) Subsection (a) shall reapply to a Person falling within subsection (c) only with 
the written approval of the Commissioner General. 

3. Amend Section 22(b) of the Regulation as follows: 
Notwithstanding Section 8 of this Regulation, for the purpose of Section 6 and 
Section 25 of the Act, where a lessor is not resident in the Maldives, any payment 
made by a lessee to the lessor in accordance with any lease agreement shall be 
deemed to be rent paid under an operating lease.   

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.


