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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

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   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  : :  2017 ޖަނަވަރީ 16 -  1438 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18ތާރީޚު 8އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

  ިއޞްލާޙު ގެނައުްނވަނަ  1ސް ޓެކްސް ގަވާއިދަށް ްނރެމިޓެންސް ޓެކްސް: ރެމިޓެ
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
 ވަނަ އިޞްލާޙު ެގނައުން  1ސް ޓެކްސް ގަވާއިދަށް ންރެމިޓެ ޓެްކސް: ރެމިޓެންސް

  

  TR-2017/R2 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ހޯމަ( 2017ރީ ނަވަޖަ 16 :ތާރީޚު

 

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

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

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

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

  ލާޒިމުކުރެއެވެ.

  

  ތައާރަފު 

އެްއ އެވޮއިޑަންސް މާއްދާ-އެންޓި  ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމާއި، 7ގަވާއިދުގެ ، ދަކީމަޤްޞަ ގެ މި ރޫލިންގ .1

 ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރުމެވެ.

 

  ރޫލިންގ

 އިތުރުކުރުން:) ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ނަންބަރު 2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 7ގަވާއިދުގެ  .2

 ިދވެިހރާްއޖެިއން ކާޑެއް ޭބނުންކޮްށގެން،  ދޫޮކށްފަިއާވ ްޕރީޕެއިްޑ ކޭޝް  ހިްނގާ ޭބންކަކުން  ދިެވހިރާްއޭޖގައި   )3(

  .ނެުގން ަފއިސާ ަނގުދު  ބޭރުން

 

 

 



 
 

 
 

 
 

4

ފަހަތަށް ހުރި މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު އޭގެ އިތުރުކޮށް،  މާއްދާވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި  9ގަވާއިދުގެ  .3

ތަކަށް ހަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނަށް މި އިޞްލާޙާ ގުިޅގެން ގެންނަންޖެޭހ މާއްދާގަވާއިދުގެ އެކި ތަރުތީބުކޮށް، 

 ން:ބަދަލުތައް ގެނައު 

  ން ބަރީޢަވުމަށް ކުރާ ކަންކަން އްކުމު . ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ދެ 10

" އެްއ ޮއތް  (ހ) ިމ ންޓެއް، ިދވެހިާރއްޭޖގަިއ ވަޒީާފ ައދާކުާރ ބިދޭީސއެްއގެ ޑިޕެންޑެ  ،"ޑިޕެންޑެްނޓް ީވޒާ

 ،ފޮނުާވ ަފއިސާިއން ާރއްޖެިއްނ ބޭރަށް ) ގަިއާވ ޮގތަްށ ިދވެހި 1ަވނަ މާްއދާެގ (ހ) ެގ ( 7ގަާވއިުދެގ 

. ވާ ޮގތުެގ މަތިން ގައި ޤާނޫނާިއ ިމ ގަާވއިދު    ެރމިޓެްނސް ޓެކްސް ދައްަކންޖެޭހނެެއވެ

) ވަަނ 7މި ގަާވއިުދެގ (ފަރާުތން ިދވެހިާރއްޭޖަގއި ވަޒީފާ ައދާކުރާ ިބދޭސީެއއްެގ ދިެވހި ރަްއޔިެތްއ،   (ށ)

ޤާޫނނާިއ މި  ،ފޮުނވާ ފަިއާސއިން ިދެވިހރާއްެޖއިްނ ބޭރަްށ ގޮަތށް  ) ަގިއވާ 1މާްއދާގެ (ހ) ގެ (

.ާވ ގޮުތގެ މަިތން ަގއިގަާވއިދު    ެރމިެޓންސް ޓެކްްސ ަދއްކަންެޖހޭެނއެވެ

އެަކއުންެޓްއ ހުޅުަވއިފަިއ ނެުތމުެގ  ްއޖޭަގިއ ބޭްނކުިދެވހިރާދިެވހިރާްއޭޖގަިއ ވަޒީާފ ައދާކުާރ ބިދޭސީއަަކްށ   (ނ)

ުމްނ ިދވެިހރާްއޖޭަގިއ ކުާރ ިބދޭސީެއްއ ަވޒީފާއިްނ ވަކިވު ގަިއ ވަޒީާފ ައދާސަބަބުްނ ުނވަަތ ދިެވހިރާްއޖޭ 

ްނ ެއ ިބދޭީސ ވަޒީާފ ިދްނ ފަާރތު ސަބަުބން ަބންދުކުުރމުގެ  ޭއނާެގ ޭބންކު އެަކއުންޓު ިއާވ އިފަހުޅުވަ 

 ަފއިާސއިން  ނަމަ، އެ ފޮުނވާ ަފއިާސ ބޭްނކު އެކަުއންޓަކަްށ  ެއހެްނ ގައުެމްއގަިއ ުހޅުވަިއފަިއވާ  މުަވއްޒަފު 

. ިމ ގަާވއިުދގަިއވާ ޮގތުެގ މަތިްނ ޤާނޫނާިއ    ެރމިޓެްނސް ޓެކްސް ދައްަކންޖެޭހނެެއވެ

" އެްއ ޮއތް، ިދވެިހރާއްޭޖަގިއ ުނަވތަ  ،ވަޒީފާ އަދާުކރާ ބިދޭސީެއއް ދިެވހިރާްއޭޖގައި   (ރ) "ޑިެޕންޑެންްޓ ވީޒާ

ިދވެިހރާްއޭޖގަިއ ވަޒީާފ ައދާުކރާ ވަޒީާފ ައދާކުާރ ބިދޭސީެއއްެގ ިޑެޕންޑެންެޓއް، ުނަވތަ ިދވެިހ ަރއްިޔތެއް، 

ެރމިޓެންސް  ތްކޮށްިފނަމަ، އެއީ ބޭަރްށ ެގްނދަްނ ަމަސއްކަ އެހެްނ ިބދޭސީެއްއގެ ފައިާސ ދިެވިހރާއްެޖއިން 

ވަަނ ާމއްާދެގ (ށ) ެގ ަދށުްނ  92ޤާޫނނުެގ ޓެކްސް ެދއްކުުމްނ ބަރީަޢވުަމށް ުކރި ކަެމއްެގ ޮގުތގަިއ 

. ބެލެވޭނެ    އެވެ

   

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުންދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ  ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .4
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TAX RULING 
Remittance Tax: First amendment to the Remittance Tax Regulation 
 
Reference No.:  TR-2017/R2 
Date of issue: Monday, 16 January 2017 
 
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 amends section 7 of the Regulation and introduces an anti-avoidance 

provision. 
 

Ruling 
2. Insert the following after section 7(a)(2) of the Regulation: 

(3) Withdrawing cash outside the Maldives, using a prepaid cash card issued 
by a bank in the Maldives. 

 
3. Insert the following section after section 9 of the Regulation, renumber subsequent 

sections, and correct relevant cross-references in the Regulation: 
10. Measures to avoid payment of Remittance Tax 
(a) Remittances referred to in Section 7(a)(1) of this Regulation, which are made by 

the holder of a “dependent visa” that is issued to the dependent of a foreigner 
employed in the Maldives, shall be subject to Remittance Tax in accordance with 
the Act and this Regulation. 

(b) Remittances referred to in Section 7(a)(1) of this Regulation, which are made by 
a Maldivian citizen on behalf of a foreigner employed in the Maldives, shall be 
subject to Remittance Tax in accordance with the Act and this Regulation. 

(c) Where an employer transfers money to a foreign bank account of a foreigner 
employed in the Maldives because a local bank account has not been opened, or 
because the local bank account of the foreigner has been closed following the 
termination of his employment, the transfer shall be subject to Remittance Tax in 
accordance with the Act and this Regulation.  
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(d) Where a foreigner employed in the Maldives, or the holder of a “dependent visa” 
that is issued to the dependent of a foreigner employed in the Maldives, or a 
Maldivian citizen, attempts to take out of the Maldives, cash belonging to 
another foreigner employed in the Maldives, it shall be considered as a measure 
to avoid payment of Remittance Tax under Section 92(b) of the Act.  

 

Date of Effect 
4. This ruling shall have effect from the date of its publication in the Government 

Gazette. 
 
 

 
 

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.


