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  ީ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
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ހިންުގމުގެ މަިއަގނޑު މަސައްކަާތއި ކޮންޓްރޯލް ކުންފުނި  ޓެްކސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ނެގޭ

  

  TR-2015/B48 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ބުރާސްފަތި( 2015 ޑިސެންބަރު  24 :ތާރީޚު

 

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

ވަނީ  ތަންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ ލަތެއްގައި މެނުވީ، ޤާނޫނަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ޙާއެހެން ގޮތަކަްށ ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެކެވެ. ދަށުން 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  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން( R-35/2011ކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު އިޞްލާޙު

  ރޫލިންގއަށް ަތބާވުަމށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.

  

  އާރަފު ތަ

ނޑު ހިންގުމުގެ ކުންފުންޏެއް ވާނީ  ފައިދީލުކޮށް ސީތަފު ރޫލިންގގައި  މި .1  ކޮންޓްރޯލް މަސައްކަތާއި މައިގަ

 .ކަންތައްތަކެވެ ބަލާނެ ޑައެޅުމުގައިކަނ ތަން ހިނގަމުންދާ

 

 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ: 16ޤާނޫނުގެ  .2

...  

 ކުންުފނި  އެ  ެބލެވޭނީ  ކަަމށް ވަަޒްނވެިރެވފައިވާ  ޤައުެމްއގައި  ުކްނފުންޏެއް  ،ބޭުނމަށްޓަކައި  ާމްއދާގެ  މި  (ށ)

  .ޤައުެމއްަގެއވެ ކުެރވޭ  ކޮންޓްރޯލް މަސައްކަތް  މަިއަގނޑު ހިްނގުުމގެ

 

 ގައި ވަނީ:ވަނަ މާއްދާ 46ޤާނޫނުގެ  .3

...  

 ކޮަބއިަކން  ތަނަކީ ވަަޒންެވރިެވފަިއވާ ކުންުފނި  އެ  ،ކުންުފންޏެްއނަމަ ުއފަްއދާަފއިވާ  ބޭރުަގއި ދިެވހިރާްއޖެިއން  (ބ)

 ަތނަކަށް ހިނގަުމންދާ  ކޮންްޓރޯލް  ަމސައްކަާތއި  މަިއގަނޑު  ިހްނުގމުގެ  ކުންފުނި  އެ  ނިްނމާނީ 



 

2 
 

 ވަޒަްނވެިރވެަފއިވާ  ކުްނުފނި އެ ،ނެްތނަމަ ންކުރެެވންޔަގީ  ޮކންަތނެއްކަން  ،ަތނަކީ އެ . ރިޢާަޔތްކޮށްފަެއވެ

  .ަތެނވެ ރަޖިްސޓަރީކުެރުވނު ުނވަތަ  ްއދިއުފެ ކުންުފންެޏއް އެ  ،ބަާލނީ ަކމަށް  ތަން

  

  ރޫލިންގ

 މައިގަނޑު  ހިންގުމުގެ ކުންފުންޏެއް ،ބޭނުމަށް ގެ) ބ( މާއްދާގެ  ވަނަ 46 އާއި ) ށ( މާއްދާގެ  ވަނަ 16 ޤާނޫނުގެ .4

ނޑައަޅާ ންއެ ކުންފުންޏެއްގެ އެންމެ މުހި ،ތަނަކީ ހިނގަމުންދާ ކޮންޓްރޯލް މަސައްކަތާއި  މު ސިޔާސަތުތައް ކަ

ނޑު ހިންގުމުގެ ކުންފުންޏެއް. ތަނެވެ ނަޑއެޅުމުގައި ތަން ހިނގަމުންދާ ކޮންޓްރޯލް ސައްކަތާއި މަ މައިގަ  ކަ

. އެހެންނަމަވެސް މިއީ ކުންފުންޏެއްކަންތައްތަކަށް  އަންނަނިވި ނޑު ހިންގުމުގެ ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ  މައިގަ

ނޑައެޅުމުގައި ތަން  ހިނގަމުންދާ ކޮންޓްރޯލް ސައްކަތާއިމަ  ރިޢާޔަތްކުރާނެ ހަމައެކަނި ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ. ކަ

  .ތަން  ބާއްވާ ންމުގޮތެއްގައިއާ ލުވުންތައްބައްދަ ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެއެ ކުންފުނީގެ   (ހ)

 މާލީ މުންމުހި އެއްބަސްވުންތަކާއި މުންމުހި މިސްރާބުތަކާއި  ސްޓްރެޓީޖިކް  ތަކާއިސިޔާސަތު ންމުއާކުންފުނީގެ   (ށ)

  .ތަން ނިންމާފަދަ ކަންކަން  ނިންމުންތައް

އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މޮނިޓަރކޮށް، ކުންފުނީގެ ޕަރފޯމަންސް ޖުމުލަގޮތެއްގައިޕަރޯފމަންސް  ކުންފުނީގެ  (ނ)

  .ތަން ކުރާ އެކުލަވައިލެވޭ ސްޓްރެޓީޖިކް ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް މުރާޖަޢާ

 

ނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަނަކީ އަސްލު ތަްނ ނޫން އެހެން ތަނެއް .5  ކުންފުނި ހިންގުމުގެ މައިގަ

 ކުންފުނި ނުވަތަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއްފްގައި ވަނަ ޕެރެގްރާ 4މި ރޫލިންގގެ  ޓަކައިދިނުމަށްދައްކުވައި  ކަން

ނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަން  ނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ހިންގުމުގެ މައިގަ ނޫން  އެ ކަ

ސަބްސްޓޭންސަށް ބެލުމަށްފަހު އެ ވިއްޖެނަމަ، އެ އިންތިޒާމުގެ ބެލެ ފައިވާކަމަށް ރާވައި ގައި ގަސްދު ވެސް ކަމެއް

ނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިން  ނިކުންފު ނޑައެޅުމުގެ އިޚުހިންގުމުގެ މައިގަ ތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ގަމުނާްދ ތަން ކަ

 ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  

  ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 ފެށިގެންނެވެ. މި ރޫލިންގ ނެރޭ ތާރީޚުން މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .6
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TAX RULING 
Business Profit Tax: Central management and control 
 
Reference No.:  TR-2015/B48 
Date of issue: Thursday, 24 December 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 factors which shall be taken into consideration in determining 

the location of central management and control of a company. 
 

2. Section 16 of the Act states: 
… 
(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. 

 
3. Section 46 of the Act states: 

… 
(e) In the case of a company which is not incorporated in Maldives, the company’s 

place of residence shall be determined by reference to the place where the 
central management and control of the company’s business is, or if that place 
cannot be ascertained, the place of incorporation or registration shall be the 
company’s place of residence. 

 
 

Ruling 
4. For the purposes of sections 16(b) and 46(e) of the Act, the location of central 

management and control of a company is the place where the highest level policy 
decisions of the company are made. The factors which shall be taken into 



 
 

4 
 

consideration in determining the location of central management and control of a 
company include, but are not limited to, the following: 
(a) Where meetings of the board of directors of the company are usually held. 
(b) Where high level company matters, such as general policies and strategic 

directions, major agreements and significant financial matters, are decided. 
(c) Where the company’s overall performance is monitored and strategic 

recommendations made in light of the company’s performance are reviewed. 
 

5. Where circumstances indicate that the factors specified in paragraph 4 of this ruling or 
any other factor which is taken into consideration in determining the location of 
central management and control of a company have been arranged so as to portray an 
artificial or contrived central management and control outcome, the Commissioner 
General of Taxation shall have the discretion to determine the location of the 
company’s central management and control with reference to the substance of the 
arrangements. 

 

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 ައށް
. . .your fr iend on air.


