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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

ހޯމަ  : :  2016 އޮކްޓޫބަރު  17 -  1438 މުޙައްރަމް 16ތާރީޚު 162އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

ލާތްތަކުން މުޢާމަދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ނަުގދު ފައިސާ ނެގުމުގެ  ޓެކްސް: ރެމިޓެންސް

  ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނެގުން
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ާލތްތަކުން ރެމިެޓންސް ޓެކްސް ނެގުން މުާޢމަދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ނަގުދު ފައިސާ ނެގުުމގެ  ޓެްކސް: ރެމިޓެންސް

  

  TR-2016/R1 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ހޯމަ( 2016 އޮކްޓޫބަރު 17 :ތާރީޚު

 

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

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

އަށެވެ. އަދި ގަވާއިދަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ ވަނީ ގަވާއިުދ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ( 2/2008ނަންބަރު  ާޤނޫނުއިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ 

މި ރޫލިްނގއަށް ަތބާވުމަްށ ޤާނޫނީ ގޮތުން ެޓްކސް ދައްކާ ފަާރްތތަކުން  އަށެވެ. )ގަވާއިދު ޓެްކސް ރެމިޓެްނސް( R-86/2016ނަންބަރު 

  ލާޒިމުކުރެއެވެ.

  

  ތައާރަފު 

 ދިވެހިރާއްޖެއިން  ،ފައިސާ ހުރި ގައިއެކައުންޓެއް ބޭންކު ހުޅުވާފައިވާ ިދވެހިރާއްޖޭގައި، ގެ މަޤްޞަދަކީމި ރޫލިންގ .1

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގަން ފަށަންޖެހޭ ތާރީޚު، ގަވާއިދުެގ ަނގާ ހާލަތުތަކުގައި  ގޮތުގައި ފައިސާގެ ނަގުދު ބޭރުން

ނޑައެޅުމެވެ. 7  ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކަ

  

 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ: 7ގަވާއިދުގެ  .2

  "ފޮނުވުން  ފައިސާ  ބޭރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން "

 ކަންކަމަކީ  ައންަނނިވި  ުކރާ ބިދޭީސން ައދާުކރާ ވަީޒފާ ދިެވހިާރއްޭޖަގއި ،ބޭުނަމށް ބާބުގެ  ަވނަ 11 ޤާނޫުނގެ  (ހ)

  .ބެލެވޭެނއެވެ ަކމުަގއި ޮފނުުވން ަފއިސާ  ބޭރަށް ދިެވހިރާްއޖެިއން 

 ބޭަރށް  ިދވެިހރާއްެޖއިން  ެމދުެވރިކޮށް  ޭއޖެންީސއެއް  ޚިުދމަްތދޭ  ފޮުނވަިއިދނުުމގެ ފައިސާ  ުނވަތަ  ބޭންކެއް   )1(

  .ޮފުނވުން ފައިސާ

 ނަުގދު  ބޭރުން ދިެވހިާރއްެޖއިން  ،ަފއިސާ ހުރި އެކައުންުޓަގއި  ްނކުބޭ ހުޅުވާަފިއވާ ދިެވހިރާްއޭޖގައި  )2(

  .ެނގުން ގޮުތގައި  ފައިސާގެ 
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 ެރިމޓެންސް  ަދށުން  ަގވާިއދުގެ  މި މުޢާމަާލްތތަކަށް ަބާޔންކުރާ ނަންބަުރަގއި ވަނަ ) 2( ގެ ) ހ( ާމްއދާގެ  މި  (ށ)

ނަޑއަޅާ ެޓކްސޭޝަން  އޮފް  ެޖނެރަލް ޮކމިަޝނަރ ަދއްކަްނެޖހޭނީ ޓެކްސް   .ެފށިެގންެނވެ ތާރީޚަުކން ކަ

 

  ރޫލިންގ

" އެއް  89ޤާނޫނުގެ  .3  ދިވެހިރާއްޖޭގައިވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ

ނުވަތަ އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން  2017ޖަނަވަރީ  1 ،ފައިސާ ހުރި އެކައުންޓެއްގައި ޭބންކު ހުޅުވާފައިވާ

ނަމަ، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރެމިޓެންްސ ނަގާ ގޮތުގައި ފައިސާގެ ނަގުދު  ބޭރުން ދިވެހިރާއްޖެއިން 

 ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  7ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ގަވާއިދުގެ  3މި ރޫލިންގގެ  .4

ލާތްތަކުން އެ ތާރީޚުގެ ކުރިން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނެގޭނެ އޮޓޮމެޓިކް މާުޢމަބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ) ގައި 2(

ނުވަތަ މެނުއަލް އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރާ ބޭންކުތަކުން، އެ އިންތިޒާމް ޤާއިމްކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ ފަަދ 

   މިޓެންސް ޓެކްސް ނަގަންވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރެ ލާތްތަކުން މުޢާމަ

 2016ޑިސެންބަރު  31ލާތްތަކުން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނުނަގާ ދޫކޮށްލެވޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ މުޢާމައެ ފަދަ 

 އެވެ.

 

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން  ނެރޭ ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .5
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TAX RULING 
Remittance Tax: Remittance Tax on cash withdrawals abroad 
 
Reference No.:  TR-2016/R1 
Date of issue: Monday, 17 October 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 Employment Act (Law Number 2/2008) 
as amended, and all references to the Regulation are to the Remittance Tax Regulation 
(Regulation Number 2016/R-86). This ruling is legally binding. 
 

Introduction 
1. This ruling determines the date from which Remittance Tax shall be collected from 

cash withdrawals abroad from  a bank account in the Maldives, pursuant to section 
7(b) of the Regulation. 

 
2. Section 7 of the Regulation states: 

“Remittance” 
(a) For the purposes of Chapter 11 of the Act, the following activities carried out by 

foreigners employed in Maldives shall be considered as remittances: 
(1) Transferring money out of the Maldives through a bank or money transfer 

agency. 
(2) Withdrawing cash from a bank account opened in the Maldives, outside the 

Maldives. 
(b) Transactions referred to in subsection (a)(2) shall be subject to Remittance Tax 

from a date determined by the Commissioner General of Taxation. 

 

Ruling 
3. Withdrawal of cash abroad, from a bank account opened in the Maldives by a 

“foreigner employed in the Maldives” (as defined in section 89 of the Act), shall be 
subject to Remittance Tax in accordance with the Act and the Regulation from 1 
January 2017 onwards. 
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4. Notwithstanding paragraph 3 of this ruling, banks that put in place a mechanism – 
manual or automatic – to collect Remittance Tax from transactions referred to in 
section 7(a)(2) of the Regulation prior to that date shall collect Remittance Tax from 
such transactions in accordance with the Act and the Regulation, from the date on 
which such mechanism was established. However, the last date on which such 
transactions can be conducted without collecting Remittance Tax shall be 31 
December 2016. 

 

Date of Effect 
5. 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.


