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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
ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ
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ބުރާސްފަތި  : :  2016 މާރިޗު 10 -  1437 އާޚިރާޖުމާދަލް 1ތާރީޚު 34އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

މެދުވެރިޮކށް ކުރަުމންދިޔަ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް: ދާއިީމ މަރުކަޒެްއ 

  ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުން
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
ކުރަމުންިދޔަ ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  މެދުވެިރކޮށް ދާއިމީ މަރުކަޒެއް ޓެްކސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ނެގޭ

  ކުންފުންޏެއް އުެފއްދުން 

  

  TR-2016/B50 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ބުރާސްފަތި ( 2016 މާރިޗު 10 :ތާރީޚު

 

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

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

  

  ތައާރަފު 

ނޑައަޅައިރޫލިންގ މި .1 ވަޒަންވެރިވެފައި ނުވާ ކުންފުންޏަކުން ދާއިމީ މަރުކަޒެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނީ،ވާ ފައިގައި ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރަމުންދިޔަ ވިޔަާފރި ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފިނަމަ،  މެދުވެރިކޮށް

 ދެއްކުމުގައި ޕޭަމންޓް  އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓާއި ފައިނަލް ގައިހާލަތު އިޚުތިޔާރުކުރާ ޢަމަލުކުރުމަށް  ރޫލިންގއަށް  މި

. މަލުކުރާނެ އުސޫލެޢަ   ވެ

 

  ރޫލިންގ

 މަރުކަޒެއް ދާއިމީ") ވާ ކުންފުނި ނުވަޒަންވެރިވެފައި (" ކުންފުންޏަކުން ނުވާ ވަޒަންވެރިވެފައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި .2

ކުރަމުންދިޔަ ވިޔަފާރި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ދާއިމީ މަރުކަޒުތަކެއް މެދުވެރިކޮށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޓެކްސް އަހަރެއްގައި 

 އި ވާ ކުންފުންޏަށާ ނުވަޒަންވެރިވެފައިއުފައްދައިފިނަމަ، ") ވާ ކުންފުނި ވަޒަންވެިރވެފައި("ކުންފުންޏެއް 

  ތިޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.އިޚު އަންނަނިވި ގޮތްންޏަށް ވާ ކުންފުއި ވަޒަންވެރިވެފަ
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 އި އެ ޓެކްސް އަހަރުގަވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ކުންފުނިން  ނިޔަލަށް،ދުމުގެ އްވަޒަންވެރިވެފައިވާ ކުންފުނި އުފެ  (ހ)

  އަދި  ން؛ބެލު ކަމަށް  ންވަޒަންވެރިވެފައިާވ ކުންފުނިކޮށްފައި ވަނީ  ތައްތުމަލާޢާމުކޮށްފައިވާ 

ޓެކްސް އަހަރުގެ އެ  ދައްކަންޖެހޭތާރީޚުގެ ފަހުން  ނުވަތަ އެ  ތާރީޚު އްދިފުނި އުފެވަޒަންވެރިވެފައިވާ ކުން  (ށ)

  އަދި ން؛ނުޖެހު ންދައްކަ  ންވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ކުންފުނި ،އް އިންޓެރިމް ޕޭމްަނޓްތަ

ން ދައްކަފައިނަލް ޕޭމަންޓް  ހުށަހަޅައި ބަޔާންބީ.ޕީ.ޓީ އެ ޓެކްސް އަހަރަށް  ން ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ކުންފުނި   (ނ)

  އަދި  ނުޖެހުން؛

ެއ  ދައްކަންޖެހޭއެ ކުންފުނިން ތާރީޚު ނުވަތަ އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން  އްދިވެރިވެފައިވާ ކުންފުނި އުފެވަޒަން  (ރ)

 ގައި އަހަރުޓެކްސް ފާއިތުވި  ން ނިވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ކުންފު ،ޓެކްސް އަހަރުގެ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓްތައް 

  ދައްކަން ޖުެހން؛ އަދި އަދަދަށް ބިނާކޮށް ހުގެ ޓެކުދައްކަންޖެހުނު 

ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ކުންފުނިން އަންނަނިވި އަދަދުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ ޓެކްސް އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ   (ބ)

:   ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް ަފއިނަލް ޕޭމަންޓް ދައްކަން ޖެހުން

ން އެ ޓެކްސް ދުމުގެ ކުރިން ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ކުންފުނިއްކުންފުނި އުފެ ޒަންވެރިވެފައިވާވަ  )1(  

  އް؛ އަދި އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓްތަ ން ޖެހުނުދައްކަ އަހަރަށް

 ން ޖެހުނު ދައްކަ އެ ޓެކްސް އަހަރަށް މި ޕެރެގްރާފްގެ (ރ) ގެ ދަށުން  ން ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ކުންފުނި   )2(  

   އް.މަންޓްތައިންޓެރިމް ޕޭ

 

ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ކުންފުނި ތިޔާރުކުރާނަމަ، އިޚުށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައިވާ ގޮތަ  2 މި ރޫލިންގގެ .3

 ންޏާއި ވާ ކުންފުނުވަޒަންވެރިވެފައި ،) ދުވަހުގެ ތެރޭގައިތިރީސް( 30ތާރީޚުން ފެށިގެން  އުފައްދާދިވެހިރާއްޖޭގައި 

. ން ކުންފުނިވާ ވަޒަންވެރިވެފައި   ސޮއިކޮށްފައިވާ ނޯޓިސްއެއް މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން  ނެރޭ ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .4
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TAX RULING 
Business Profit Tax: Incorporation of business carried on through a permanent 
establishment 
 
Reference No.:  TR-2016/B50 
Date of issue: Thursday, 10 March 2016 
 
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 sets out the procedure for payment of interim and final payments where a 

non-resident company carrying on business in the Maldives through a permanent 
establishment incorporates its business in the Maldives and makes an election under 
this ruling. 

 

Ruling 
2. Where a non-resident company (“Non-resident Company”) carrying on business in 

the Maldives through a permanent establishment or permanent establishments 
incorporates a company in the Maldives (“Resident Company”) in a tax year for the 
purpose of carrying on its business through that company, the Non-resident Company 
and the Resident Company may make an election whereby: 
(a) the transactions conducted by the Non-resident Company during that tax year up 

to the incorporation of the Resident Company shall be deemed to have been 
conducted by the Resident Company; and 

(b) the Non-resident Company shall not be required to pay the interim payments for 
that tax year which fall on or after the date of incorporation of the Resident 
Company; and 

(c) the Non-resident Company shall not be required to submit a BPT return and pay 
the final payment for that tax year; and 
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(d) the Resident Company shall be required to pay the interim payments for that tax 
year which fall on or after the date of its incorporation, based on the amount of tax 
payable by the Non-resident Company for the previous tax year; and 

(e) the Resident Company shall be required to prepare its BPT return for that tax year 
and pay the final payment based on:  
(1) the interim payments payable by the Non-resident Company for that tax year 

prior to the incorporation of the Resident Company; and  
(2) the interim payments payable by the Resident Company for that tax year in 

accordance with paragraph 2(d) of this ruling. 
 

3. An election under paragraph  2 of this ruling shall be made by notice signed by the 
Non-resident Company and the Resident Company and submitted to MIRA within 30 
(thirty) days of incorporation of the Resident Company in 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 ައށް
. . .your fr iend on air.


