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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުރުމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ުރ ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންދު 

ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝާ 12:00
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

 ގެ ކުރިންެނވެ. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު 
 ުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢ 
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  އިޞްލާުޙ ގެނައުން ވަނަ  13އިން ެޓކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ޓެްކސް: ނެގޭވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން 

  

  TR-2017/B60 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ބުރާސްފަތި( 2017 މޭ 18 :ތާރީޚު

 

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

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

ނުގައި ޙަވާލާީދފައި ެއ ވަނީ އަށެވެ. އަިދ ގަވާިއދަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަ )ޤާނޫނު ޓެްކްސ ނެގުމުގެ  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ( 5/2011ނަންބަރު  ޤާނޫނު

    ޓެްކސް ދައްާކ ފަރާތްަތުކްނ  އަށެވެ. )ގަވާއިދު ޓެކްސް ނެގުމުގެ  ފައިދާއިން ވިޔަފާރީގެ ( R-35/2011ކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު އިޞްލާޙު

  ގޮތުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.ރޫލިންގއަްށ ަތާބވުމަށް ޤާނޫނީ މި

  

  ތައާރަފު 

 ކުރުމެވެ.ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙު 65 ގަވާއިދުގެ ދަކީމަޤްޞަ ގެމި ރޫލިންގ .1

 

  ރޫލިންގ

 އިތުރުކުރުން: ތައްފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) 65ގަވާއިދުގެ  .2

ދަްއކަންެޖޭހ  ަފއިުނވާ ީމހަކަށްއި ވަޒަްނވެިރވެދިެވހިރާްއޭޖގަ ،މި ާމއްާދގެ ޭބނުމަށް، އެްއވެްސ ފައިާސއެއް  )ރ(

ނޑައަަޅންާވނީފައިސާގެ  . އަްނނަ ންތަކުގެ ތެރެިއްނ ކުރި ތާރީޚު ތިރީގަިއ ަބޔާންޮކށްފަިއވާ  ،ޮގތުަގއި ކަ   ތާރީުޚގަެއވެ

 ޭއގެ ހާޑްޮކޕީ ނުަވތަ (ން، ަފއިސާ ދައްކަްނެޖހޭ ފަާރތަށް އި ވަޒަްނވެިރވެަފއިުނވާ ފަާރތުދިެވހިރާްއޭޖގަ )1(

) ގޮތަކަެމުދވެިރކޮށް ުނވަަތ ެއޫނންވެްސ  ޢާއެއް އިލެކްޓްރޯނިްކ ަޒރީ .ިއންޮވއިސްެއއް ށް  ފޮނުާވ ާތރީޚު

އި ވަޒަްނވެިރވެަފއިުނާވ ަފއިސާގެ ައދަދަކީ ދިެވހިރާްއޭޖގަ އެ ގެ ހިާސބުތަކުގައި،ފައިސާ ދައްކަްނެޖހޭ ފަރާތު  )2(

ނޑަެއއްގެ ފައިސާ  އްކުްނ ލާޒިމު ފަރާތަްށ ދެ  .ގޮުތގަިއ ކަ  އަޅާ ތާރީޚު

 ފައިސާ ަދއްަކންޖެހޭ ފަރާުތްނ ދިެވހިާރއްޭޖަގއި، ގުިޅގެން ކަމަާކ ފަިއވާ އިަގއި ިހނގަ މާޒީ )3(

.އަދާުކރުން ާލޒިުމ ވަޒަްނވެިރވެަފއިުނވާ ަފރާަތށް     ޒިްނމާއެްއ ުއފެުދނު ާތރީޚު
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ށް ަދއްކަްނެޖޭހ ިދވެިހރާއްޭޖގަިއ ވަޒަްނވެިރވެފަިއުނވާ ަފރާތަކަ ،މަިތން ާވ ޮގުތގެ މި ާމްއދާެގ (ރ) ަގއި  )ބ(

 ކުެރެވން ނެތް ކަން ޔަީގންވަކި ދުަވހެްއގައި  ީނ ަކނޑައެިޅފައިާވ ަމހެްއގެ ޖެހެއް ެއ ފަރާތަްށ ދައްކަން އެ ފައިސާ

ނަޑއަާޅނީ އެ ަމހެްއގެ ެއްނމެ ފަުހ ގޮތު އިސާ ދައްަކންެޖހޭ ާތރީޚުގެ ަނމަ، ެއ ފަވެްއޖެހާލަތެްއ ެމުދވެރި  ަގއި ކަ

.   ދުަވހެވެ

ިދެވހިރާްއޖޭަގިއ  ،ވަަނ ާމްއދާެގ (ހ) ގަިއ ބަޔާންޮކށްފަިއާވ ކަމަކަށް 6ޤާނޫުނެގ އެްއވެސް ަފރާަތކުން،   (ޅ)

ނޑައެޅިެގން ކިާހވަރެްއަކްނ  ވަޒަްނވެިރވެަފއިުނވާ ަފރާތަކަްށ ަދއްކަންެޖޭހ ފައިާސގެ އަަދދަކީ ކަ

ިވތްޯހލްޑިންގ ުގޅިެގން މި މާްއާދގެ (ރ) ގަިއާވ ޮގުތގެ މަިތން  ފަަދ ފައިސާއަކާ  ޔަީގންނުުކރެެވީނސް، އެ 

ރިވެަފއިުނާވ ަފރާތަްށ ދައްކަްނޖެޭހ ފައިާސެގ ައަދދަީކ ިދވެިހާރއްޭޖގަިއ ވަޒަްނވެ  ނަމަ،ފިއި ޓެކްސް ަދއްކަ

ނޑައެިޅގެްނ ިކހާވަެރއްކަން   މިްނވަރު  ރަނގަޅު  ގެހުީމރާައްށ ަދއްކަންެޖހޭ ެޓކު ފަރާތުން  އެ  ،ކަަށވަުރވުުމން ކަ

. ، ހާމަކޮށް  ުސންގަީޑެގ ތަކުަގއި، ަފަދ ާހލަތު އަިދ މި އިޞްާލޙުކޮށްފަިއާވ ޓެކްސް ަބޔާެންއ ުހށަހަަޅންާވނެެއވެ

ފަިއސާ ނުެދއްކުުމގެ ަސބަބުން އަާރ ޫޖރިމަާނަތްއ ސަބަުބްނނާިއ ޅުމުެގ ޓެކްްސ ބަާޔްނ ހުަށނޭ  ނިޔަަލށް

.    ހިނގާެނއެވެ

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .3
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TAX RULING 
Business Profit Tax: Thirteenth amendment to the Business Profit Tax 
Regulation 
 
Reference No.:  TR-2017/B60 
Date of issue: Thursday, 18 May 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 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 65 of the Regulation. 

 

Ruling 
2. Insert the following subsections after section 65(c) of the Regulation: 

(d) For the purposes of this section, a payment shall be considered as being payable 
to a non-resident on the earlier of the following dates: 
(1) The date on which the payee receives an invoice from the non-resident 

(physically, electronically, or otherwise). 
(2) The date on which the payee accrues the payment payable to the non-resident 

in his books of accounts. 
(3) The date on which a present obligation arises on the payee towards the non-

resident, as a result of a past event. 
(e) Where the exact date in a particular month on which a payment became payable 

pursuant to subsection (d) cannot be ascertained, it shall be assumed that the 
payment became payable on the final day of that month. 

(f) Where a Person declares in accordance with subsection (d), withholding tax on a 
payment subject to withholding tax under Section 6(a) of the Act, before the 
amount payable to the non-resident in relation to the transaction has been 
confirmed, the Person shall file an amended tax return to reflect the correct 
liability, upon confirmation of the amount payable. In such cases, the relevant 
late payment and late filing penalties shall apply. 

 

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

Gazette. 
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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.


