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 ެ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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 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ބުރާސްފަތި  : :  2016 ސްޓުގައޮ 18 -  1437 ޛުލްޤަޢިދާ 15ތާރީޚު 137އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން  ޓެކްސް: ނެގޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
ވަނަ އިޞްލާޙު  18މުދަލާއި ޚިދުމަުތގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުުމގެ ގަވާއިަދށް  ޓެކްސް: ެނގޭ  މުދަލާއި ޚިދުަމުތގެ އަގުން

  ގެނައުން 

  

  TR-2016/G37 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ބުރާސްފަތި( 2016އޮގަސްޓު  18  :ތާރީޚު

 

ވަަނ  84 ގެ )ޓެކްސް ނެުގމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ( 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ިއޞްލާުޙކޮށްފައިވާ ރިކޮށްމެދުވެ 14/2011މިއީ ޤާނޫނު ނަންަބރު 

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

އަެށވެ. އަދި ގަވާއިދަށް ޙަވާލާދީފައިވާ  )ޤާނޫނު ޓެކްސް ނެުގމުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން( 10/2011ނަންބަރު  އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު

 އަށެވެ.(މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެޓކްސް ނެގުމުގެ ގަާވއިދު)  R-43/2011ތަންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ ވަނީ އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު 

  ެރއެވެ.މި ރޫލިންގއަށް ތަބާވުަމށް ޤާޫނނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުޓެކްސް ދަްއކާ ފަާރތްތަކުން 

  

  ތައާރަފު 

   .ކުރުމެވެއިޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާ 35ގަވާއިދުގެ  މަޤުޞަދަކީގެ މި ރޫލިންގ .1

 

  ރޫލިންގ

  ކުރުން:ޙުލާޞްގޮތަށް އި ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  35ގަވާއިދުގެ  .2

  މާލީ ޚިދުމަތްތައް 

ަވނީ، ަދުއލަތުެގ  ބުނެަފިއ އެަވނަ ާމްއދާެގ (މ) ގެ ބޭުނމަށް، މާލީ ިޚދުަމތްތަްއ ކަމަްށ  20ޤާނޫުނގެ  (ހ)
މުއަްއސަސާއަުކްނ ފޯރުަވއިދޭ، ުނވަތަ ދައުަލުތގެ ކަމާބެހޭ ުމއައްަސސާގެ ުހއްަދ ިލބިގެން ފޯުރވަިއޭދ، 

.  އަްނނަިނވި ިޚުދަމތްތަކަެށވެ

ކަރަންޓް އެކަުއންޓް ނުަވތަ ިޑޕޮސިޓް އެކަުއްނޓް ުނވަަތ ޭސވިްނގްްސ އެކަުއންޓް ނުަވަތ   )1(  
  ންްޓ އެކައުންްޓެގ ޚިުދމަްތދިުނން؛އިްނވެސްޓްމަ 
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ނޫޓު ނުަވތަ ަފިއސާފޮތި ަބދަލުކޮްށގެން، ނުަވތަ ެއކައުންޓެްއ ޑެބިްޓ ުނވަތަ ކްރެޑިްޓ ކޮށްެގން،   )2(  
  ؛ޭބރުފައިާސ ަގެނވިްއކުން ވެސް ގޮތަުކން ނޫން  ނުަވތަ އެ

ަފިއސާ ދެއްކުާމިއ ަބލައިަގތުާމއި ލެޓަރ އޮްފ ކްެރޑިޓް ުނވަަތ ބިްލ އޮފް އެކްސްޗޭްންޖ ދޫުކރުާމއި   )3(  
  ؛އޭެގ މިލްުކވެރިަކން ަބދަލުކުރުން 

ޑެޓް ދޫކުރުާމިއ އެލޮޓްކުރުާމިއ ނެުގމާއި ބަަލއިަގތުާމއި ެއންޯޑޒްކުރުމާއި އައުުކރުމާއި ޭއގެ   )4(  
ފަަދ ފަިއނޭްނޝަްލ  މިލްކުވެރިަކން ބަދަލުކުރުާމއި، ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖުަގިއ އެ 

  ިދނުން؛ގަެނވިއްުކމުެގ ޚިދުަމތް ،ަގެނވިއްކުާމއި  އިންސްްޓރޫަމންްޓސް

އޭެގ މިލްުކވެރިަކން ަބދަލުކުުރމާިއ، ސްޓޮްކ  ހިއްާސ ދޫކުުރާމއި އެލޮޓްކުރުާމިއ ައއުކުރުާމއި  )5(  
ަގެނވިއްުކމުެގ  ،ަފަދ ފަިއނޭްނޝަލް ިއްނސްޓްރޫަމންޓްްސ ަގެނވިއްުކމާއި އެކްސްޗޭންުޖގަިއ އެ 

  ިދނުން؛ޚިދުަމތް

  ޑެޓް ުނވަަތ ިހްއސާ ދޫކުުރްނ ައްނޑަރައިޓްކުރުާމއި ސަބްއަންޑަަރއިޓްުކރުން؛  )6(  

  ލޯނު ނުަވތަ އެްޑވާންްސ ުނަވތަ ްކރެޑިޓް ދޫކުރުން؛  )7(  

) ގެ ނިޔަަލށްހުރި އަުކރުތަކުގެ ދަުށްނ ޚިދުަމތެްއ 7( ފެިށެގން ) އްިނ3ގެ (މި އަކުރު   )8(  
ުގޅޭގޮުތން ގެެރންީޓ ނުަވތަ ިއންެޑމްނިޓީ ނުަވތަ ސެކިއުރިޓީ ފޯރުަވއިިދނުުމގެ އިލްތިާޒމްތަކާ 

  ؛ނުަވތަ ޮބންޑް ޫދކުރުމާިއ ެނގުާމިއ ދޫކޮށްުލން

  ހަޔަރ ަޕރޗޭސް އެރޭްނޖްަމންޓަކަްށ ކްރެޑިޓް ަފއިޭނންސްކޮްށދިުނން؛  )9(  

ަފަދ  ުނވަަތ އެ، އިްނޝުއަެރންްސ ކޮންޓްރެކްޓް ޫދކުރުމާއި ޭއގެ ިމލްކުވެރިކަްނ ބަަދލުކުރުން  )10(  
  ކޮްށދިުނން؛ކޮންޓްރެކްޓް ރީިއންުޝއަރ

ުނވަތަ އެެހްނ ސުޕަރެއނުއޭަޝން ަފންޑެްއގެ ނުަވތަ ރިަޓޔަރަމންޓް ޕެްނޝަްނ ފަންޑެްއގެ  )11(  
ަމޞްލަޙަުތ ުނވަަތ ހިްއސާ ދޫުކރުމާިއ ޭއެގ ިމލްކުވެރިކަްނ އިްނވެސްޓްަމންްޓ ފަންެޑއްެގ 

 ެޑއް ެމނޭޖްުކރުން؛ަފދަ ަފން ުނަވތަ އެ ، ބަދަލުކުރުން 

އަްނނަިނިވ ހާަލުތތަކުގައި، އާމްްސލެންުތ ުމޢާމަާލެތއްަގިއ ފިއުޗަރްސ ކޮންްޓރެކްޓެްއ ދޫކުރުާމއި   )12(  
:   އެސަިއންކުރުން

  ؛ކޮންޓްރެކްޓްެގ ަދށުން ޮކމޯޑިޓީެއއް ފޯރުަވއިޭދން ނުެޖހުން (ހ)    

ެޖހޭނަމަ، އެ ކޮޯމޑިޓީ ފޯރުަވއިިދުނމަީކ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ަދށުން ކޮމޯޑިީޓއެްއ ފޯރުަވއިޭދން  (ށ)    
  ުވން؛ އިސްތިްސނާ ިޚުދމަތެްއ ކަުމގައި 

  ކޮންޓްރެކްޓްެގ ަދށުން ފައިާސ ފޯުރވަިއދޭްނ ެޖހުން؛ (ނ)    

  ފައިޭނންޝަްލ ޮއޕްަޝން ދޫކުުރން؛  )13(  

ޑެޓްއަކާ ުނަވަތ ހިްއސާއަާކ ނުަވތަ ކްރެޑިްޓ އެޭރންްޖމަްނަޓކާ ުނވަަތ ިއްނޝުއަެރންސް   )14(  
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ކޮންޓްރެކްޓަކާ ުނވަަތ ުސޕަރއެުނއޭަޝން ފަންޑަާކ ުނަވތަ ރިޓަަޔރމަންްޓ ޕެްނޝަްނ ަފންޑަާކ 
ޑަކާ ިފއުޗަރސް ކޮންްޓެރކްޓަކާ ނުަވތަ ެހްޖ ފަންެއހެްނ ިއންވެސްްޓމަްނޓް ަފންޑަކާ ުނވަތަ ނުަވތަ 

ރެްސޓެްއ ުނވަަތ ްޕރިންިސޕަލްެއްއ ނުަވަތ ޑިވިެޑންެޑއް ުނވަތަ ގުޭޅގޮުތްނ އެްއެވސް އިންޓް 
  ެދއްކުމާިއ ބަލަިއގަުތން؛ ޢަދަެދއް ވެްސ  ނޫން  އެ

ކޮންސަލްޓެންީސ ނުަވަތ ލަފާިދުންނ ުނހިެމޭނގޮުތން، ިމ މާްއާދގަިއ ބަޔާންކޮްށފަިއާވ ޚިދުަމތެްއ   )15(  
  ؛އްބަްސވުްނ ުނވަަތ ޭރުވންދިުނމަްށ އެ 

ދިެވހިރާްއޭޖގެ ެއތެރޭަގއި ނުަވތަ ދިެވހިރާްއޖެިއން ބޭރަށް ަފއިސާ ްޓރާންސްަފރކުރުުމގެ ިޚދުމަްތ   )16(  
  ؛ފޯރުަވއިިދނުން 

މޮބައިްލ ިޑވައިްސއެްއ ޭބުނންކޮށްެގްނ  ،މޮބައިްލ ޓެލެކޮިމއުނިކޭަޝްނ ނެްޓވަރްކ ެމދުެވރިޮކށް  )17(  
ަފއިސާ ްޓރާންސްަފރކުރުާމއި އެ ނޫްނ ވެސް އެ ފަަދ ޚިުދމަްތތަްއ ފައިސާ ެދއްކުާމއި 

  ފޯރުަވއިިދނުން؛

. ީމގެ ެތރޭަގިއ ކާޑު އިޝޫުކރާ ފަާރތުެގ   )18(   ޕްީރޕެއިޑް ޭކްޝ ކާޑު ދޫކުުރާމއި ބަލަިއަގތުން
.   އޭެޖންޓުްނނަްށ ިލބޭ ކޮމިަޝން ައިދ ރިބޭޓް ވެްސ ިހމެޭނނެެއވެ

މާްއދާެގ (މ) ެގ ޭބނުމަށް، އިސްލާީމ ަޝރީަޢތުެގ އަާސސްތަުކގެ މައްޗަްށ ިބާނކޮށް ަވނަ  20ޤާނޫުނގެ  (ށ)
.ތްފޯރުަވއިދޭ، މި ާމއްާދގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ިޚދުމަ    ތަްއ ބެެލޭވނީ މާލީ ިޚދުަމތުެގ ޮގތުަގއެވެ

ވަަނ ާމއްާދެގ (މ)  20) ަގއި އެހެްނ ބަާޔންކޮްށފައި އޮތް ނަަމެވސް، ޤާނޫުނގެ 7މި ާމއްާދެގ (ހ) ެގ ( (ނ)
ަފއިާވ ކޮށްޖިްސޓަރީކޮށްފަިއާވ ަފރާތަކުްނ ދޫރަ ތް ނެ  ެގ ބޭުނމަށް، ަދުއލަތުެގ ކަމާެބޭހ ުމއައްސަާސެގ ުހްއދަ 

.  ެނގުމަީކ  ަދެދއް އަ އިންްޓެރސްޓްގެ ޮގތުަގއި އެްއވެސް ށްލޯނަކަ ވެްސ މާލީ ިޚދުަމތުެގ ޮގތުަގއި ބެެލވޭެނެއވެ

  

 ފެުށންޢަމަލުކުރަން 

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން  ނެރޭ ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .3

 

  

  

  



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.


