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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  : :  2017 މޭ 29 - 1438 ރަމަޟާން 3ތާރީޚު 83އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

: ނެގޭވިޔަފާރީެގ ފައިދާިއން  ިއން ޓެކްސް ނެުގމުގެ ވިޔަފާރީެގ ފައިދާ ޓެކްސް

  އިޞްލާޙު ގެަނއުން ވަނަ 14 ގަާވއިދަށް 
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  އިޞްލާުޙ ގެނައުން  ވަނަ 14 އިން ެޓކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށްވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ޓެްކސް: ނެގޭވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން 

  

  TR-2017/B61 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ހޯމަ( 2017 މޭ 29 :ތާރީޚު

 

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

 ވަނީ  ަތންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ އެހެްނ ގޮތަަކްށ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަެތއްގައި މެނުވީ، ޤާނޫނަށް ޙަވާލާީދފައިވާ 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  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ( R-35/2011ކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު އިޞްލާޙު

  މި ރޫލިންގއަްށ ަތާބވުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުްނ ލާޒިމުކުރެއެވެ.

  

  ތައާރަފު 

 ކުރުމެވެ.ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙު 11 ގަވާއިދުގެ ދަކީމަޤްޞަ ގެމި ރޫލިންގ .1

   

  ރޫލިންގ

 ކުރުން:ގޮތަށް އިޞްލާޙުއަންނަނިވި ) 1(ގެ  )ށވަނަ މާއްދާގެ ( 11ގަވާއިދުގެ  .2

) (ީމގެ ަފހުްނ "ކުްނފުންޏާބެޭހ ާގނޫުނ")  10/96ނޫުނ ަނންބަުރ ޤާ )1( (ިދވެހިާރއްޭޖގެ ުކންފުންާޏބެހޭ ގާޫނނު

ެއ ާމްއދާެގ (ނ) ެގ ަދށުްނ  ،ރާރެްއ ފާސްކުުރމަށްފަހު ޤަަވނަ ާމއްާދގެ (ހ) ެގ ދަުށން ާޚއްަޞ  76ގެ 

  ނުވަތަ  ؛އެްނުގމުން ެއ ކަން އޮްފ ކޮމްެޕނީްޒއަްށ  ރެޖިސްޓްާރރ

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .3
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TAX RULING 
Business Profit Tax: Fourteenth amendment to the Business Profit Tax 
Regulation 
 
Reference No.:  TR-2017/B61 
Date of issue: Monday, 29 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 11 of the Regulation. 

 

Ruling 
2. Amend section 11(b)(1) of the Regulation as follows: 

(1) notification to the Registrar of Companies, of the passing of a special 
resolution under Section 76(a) of the Companies Act of the Republic of 
Maldives (Law Number 10/96) (hereinafter referred to as “the Companies 
Act”), under section 76(c) of the Companies Act; or 

 

Date of Effect 
3. 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. 


