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:   TR-2015/B46 ރިފަރެންސް ނަންބަރު

 
 

 ޓެކްސް ރޫލިންގ
 

: ވިޔަފާރީެގ ފައިދާިއން ޓެކްސް ނެުގމުގެ  ވިޔަފާރީެގ ފައިދާިއން ނެގޭ ޓެކްސް
  ވަނަ އިޞްާލޙު ގެނަުއން 9ގަާވއިދަްށ 

 
 

  
 

 

  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

 

ބުރާސްފަތި : 2015 އޮކްޓޫބަރު 15 - 1437 ުމޙައްރަމް 2 ތާރީޚު : 279 އަދަދު  : 44 ވޮލިއުމް  
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ގެނައުން  އިޞްލާޙުވަނަ  9ެޓކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެްކސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ނެގޭ

  

  TR-2015/B46 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ބުރާސްފަތި( 2015 އޮކްޓޫބަރު 15 :ތާރީޚު

 

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

 ވަނީ  ޙަވާލާދީފައިވާ ަތންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ އެހެްނ ގޮތަަކްށ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަެތއްގައި މެނުވީ، ާޤނޫނަށް އެކެވެ. ަދށުން ނެެރފައިވާ ރޫލިންގ މާއްދާގެ

އަށެވެ. އަިދ ގަވާިއދަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ޙަވާލާީދފައި ެއ ވަނީ  )ޤާނޫނު ޓެްކްސ ނެގުމުގެ  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ( 5/2011ނަންބަރު  ޤާނޫނު

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

  ރޫލިންގއަށް ަތބާވުަމށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.

  

  ތައާރަފު 

 .ލުމެވެއުވައި މާއްދާ ވަނަ 6 ގަވާއިދުގެ ކޮށް،އިޞްލާޙު މާއްދާ ވަނަ 5 ގަވާއިދުގެމި ރޫލިންގގެ މަގުސަދަކީ  .1

 

  ރޫލިންގ

 ކުރުން:އިޞްލާޙުއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ވަނަ މާ 5ގަވާއިދުގެ  .2

  ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު

 31 ޖަަނަވރީން 1 މުްއަދތަކީ ިހސާބުކުރާކޮންެމ ފަާރެތއްގެ ވެސް  ،ބޭުނމަށް  ަގވާިއދުގެ  މި ޤާނޫނާއި   )ހ(

  .ނިަޔލަށެވެ ޑިސެންބަުރގެ

 31 ގެއަހަރު  ޓެކްސް އެ ،މުްއދަތު  ހިާސބުކުރާ ފުަރތަމަ  ފަރާެތްއގެ ފަށާ ިވޔަާފރިޓެކްސް އަހަެރްއެގ ތެޭރގައި   )ށ(

.   ޑިސެންބަުރގަިއ ިނންަމންާވނެެއވެ

އެްއވެސް ފަާރތަުކން ޤާޫނނުގެ ދަުށން ޓެކްސް ަދއްަކންޖެުހން ނިުމމަކަށް ައއިސްފިަނމަ، އެ ފަާރތުގެ ިހސާބުކުރާ   (ނ)

.   މުްއދަުތ ިނމުމަަކށް ައްނނާެނއެވެ
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 ރޫިލްނގައށް ޓެކްސް  ެގަނއުުމގެ ިއޞްލާޙުވަނަ  9 ގަާވއިަދށް  ެނގުުމގެ ޓެކްސް ފަިއާދއިން ވިޔަާފރީގެ   (ރ)

ަކމުަގއި  ޫނން ޑިެސންބަރަށް  31 ަޖަނވަީރން 1 ުމއްަދތަކީ ިހސާބުކުރާ ަފރާެތްއގެ އެ ފަާށއިރު ޢަމަލުކުރަން 

 ފަރާތެްއގެ  ޮގތުެގ ަމތިްނ އެ އާ އެްއގޮްތާވ ) ހ( ާމއްާދގެ  މި  ިނޔަލަށް  ގެ 2016 ިޑސެންބަރު  31 ،ަނމަވާ

  .ަބދަލުކުރަްނާވނެެއވެ މުްއަދތު ހިސާބުކުރާ

  

 ވަނަ މާއްދާ އުވައިލުން. 6ގަވާއިދުގެ  .3

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން  ނެރޭ ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .4
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TAX RULING 
Business Profit Tax: Ninth amendment to the Business Profit Tax Regulation 
 
Reference No.:  TR-2015/B46 
Date of issue: Thursday, 15 October 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 Section 5, and repeals Section 6, of the Regulation. 

 

Ruling 
2. Amend Section 5 of the Regulation as follows: 

Accounting period 
(a) For the purposes of the Act and this Regulation, the accounting period of a 

Person shall be the period from 1 January to 31 December in any year. 
(b) A Person who commences business in a tax year shall end his first accounting 

period on 31 December of that tax year. 
(c) A Person’s accounting period shall end when the Person ceases to be within the 

charge to tax under the Act. 
(d) Persons whose accounting period as of the date of effect of the Ninth 

Amendment to the Business Profit Tax Regulation is not 1 January to 31 
December, shall change their accounting period in accordance with subsection 
(a), by 31 December 2016. 

 
3. Repeal Section 6 of the Regulation. 
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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 ައށް
. . .your fr iend on air.


