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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

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ބުރާސްފަތި  : :  2016 ސްޓުގައޮ 18 -  1437 ޛުލްޤަޢިދާ 15ތާރީޚު 135އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ޓެކްސް:  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ

  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން 10ގަވާއިދަށް 
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ވަނަ އިޞްލާުޙ ގެނައުން  10ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ެޓކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް  ޓެްކސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ނެގޭ

  

  TR-2016/B54 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ރާސްފަތި(ބު 2016އޮގަސްޓު  18 :ތާރީޚު

 

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

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

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

     ޓެްކސް ދައްާކ ފަރާތްަތުކން  އަށެވެ. )ގަވާއިދު ޓެކްސް ނެގުމުގެ  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ( R-35/2011އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 މި ރޫލިންގއަްށ ަތާބވުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުްނ ލާޒިމުކުރެއެވެ.

  

  ތައާރަފު 

 ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމެވެ. 64ޞަދަކީ ގަވާއިދުގެ ގެ މަޤުމި ރޫލިންގ .1

 

  ރޫލިންގ

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:ވަނަ މާއްދާ  64ގަވާއިދުގެ  .2

  ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހުން

މަލުކުަރން ފަާށ ޢަ އަށް  )TR-2016/B54(ޓެްކސް ރޫލިްނގ  ޙުވަަނ އިޞްލާ 10މި ަގވާިއދަށް ެގނެުވނު   (ހ)

ވަަނ ާމްއދާެގ (ހ) ގަިއ ބަާޔންކޮށްަފއިާވ ކަމަަކްށ  6ުނވަަތ ެއ ާތރީޚުެގ ފަހުްނ ޤާޫނނުެގ  ގައި ތާރީޚު 

އެ ފަިއާސ ، ދިެވހިރާްއޭޖގައި ވަޒަްނވެިރވެަފއިުނވާ ފަާރތަކަށް ަދއްކާ ުނވަތަ ދަްއކަންޖެހޭ ަފއިާސެގ ތަފުސީލު

 ހުށަަހޅާ  ނަ ވަުގތެްއ ިނސްބަތްާވ މަަހށްދައްކާ ަވގުާތއި ފައިސާ ދައްަކންެޖހޭ ަވުގތުެގ ތެެރއިން ުކރިްނ ައން 

. MIRA 301ވިތުހޯލްިޑްނގ ެޓކްސް ބަާޔން (   ) ަގއި ިހމަަންނވާެނެއވެ
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ގަިއ ބަޔާންޮކށްފަިއާވ ކަމަކަްށ ގެ (ހ) ވަނަ މާްއދާ 6ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ެފށުުމގެ ފަހުން ާޤނޫުނެގ   (ށ)

     މި ގަާވިއދަްށ ގެެނވުނު  ،އްަކންޖެހިަފިއާވ ފައިާސއެއް ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ ވަޒަްނވެިރވެަފއިުނވާ ަފރާތަކަްށ ދަ

 ަހމައަްށ އެ ފަރާތަށް  ލުކުރަްނ ފެުށމާޢަމައަްށ  )TR-2016/B54(ޓެކްސް ޫރލިންގ  ޙުވަނަ އިްޞލާ 10

ައްށ  )TR-2016/B54(ޓެކްސް ރޫލިްނގ  ޙުވަަނ ިއޞްލާ 10ާވަނމަ، މި ަގވާިއދަްށ ެގނެުވނު ނުދައްކަިއފައި 

  ަގިއ އްިވތުހޯލްިޑންގ ޓެކްްސ ަބޔާނެ  ާއ ެދމެުދ ުހށަހަޅާ  2016ޑިސެންބަުރ  15ތާީރޚާިއ  ށާ ޢަމަލުކުރަްނ ފަ 

.   އެ ަފއިސާެގ ަތުފސީލު ިހމަަނންާވނެެއވެ

ވިތުހޯލްިޑންގ ޓެްކްސ ަގިއވާ ގޮުތގެ މަިތން އެ ަފދަ ަފއިސާެއއް ެއ އަކުރު  ުކންފަރާތަ މި ާމއްާދގެ (ށ) ރައްުދވާ  (ނ)

ގައި ެއ ފަދަ ަފއިސާިއން ިވތުހޯލްިޑންގ ޓެކްްސ  2016ނޮވެްނބަުރ  30އިުނވާަނމަ، ަގއި ިހަމނައިފަ އްބަޔާނެ 

ނަޑއެުޅމުެގ އިޚު ންނަގަ  . ެޖހޭެނ ކަަމށް ކަ   ތިޔާުރ ކޮިމޝަނަރ ެޖނެރަަލށް ލިިބގެްނވެެއވެ

 

  

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން  ނެރޭ ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .3
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 TAX RULING 
Business Profit Tax: Tenth amendment to the Business Profit Tax Regulation  
 
Reference No.:  TR-2016/B54 
Date of issue: Thursday, 18 August 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 amends section 64 of the Regulation. 

 

Ruling 
2. Amend section 64 of the Regulation as follows: 

Payments subject to withholding tax 
(a) A payment specified in Section 6(a) of the Act which is paid or payable to a non-

resident on or after the date of effect of the Tenth amendment to this Regulation 
(Tax Ruling TR-2016/B54), shall be declared in the Withholding Tax Return 
(MIRA 301) for the month during which the payment was paid or became 
payable, whichever is the earlier. 

(b) Payments specified in Section 6(a) of the Act which became payable after the 
commencement of the Act but were not paid to the non-resident until the date of 
effect of the Tenth amendment to this Regulation (Tax Ruling TR-2016/B54), 
shall be declared in any of the Withholding Tax Returns submitted between the 
date of effect of the Tenth amendment to this Regulation (Tax Ruling TR-
2016/B54) and 15 December 2016. 

(c) Where subsection (b) applies to a person and the person does not declare such 
payment in accordance with that subsection, the Commissioner General shall 
have the discretion to deem such payment as being subject to withholding tax on 
30 November 2016. 
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Date of Effect 
3. 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.


