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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ކެޕިޓަލައިޭޒޝަން ތިން ޓެްކސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ނެގޭ

  

  TR-2018/B64 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ބުރާސްފަތި( 2018 އެޕްރީލް 26 :ތާރީޚު

 

ވަނަ  84ގެ  )ޓެކްސް ނެގުާމެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ( 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮށްފައިވާ އިޞްލާޙު މެދުވެރިކޮށް  14/2011މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

އަށެވެ. އަިދ ގަވާިއދަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ޙަވާލާީދފައި ެއ ަވނީ  )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 

އިންޓްރެސްޓް އަިދ  ފައިދާ ިހސާބުކުރުމުގައި ރެވޭޓެކްސް ބިނާކު ތަފުސީލުކޮށްދީފައި ވާނީ،ގައި ރޫލިންގ މި .1

ތިން "ޢަމަލުކުރާނެ އެއްފަދަ ޚަރަދުތައް އުނުިކރުމުގައި  އާއިންޓްރެސްޓް  ނަޒަރުން ބަލާއިރު އިޤްތިޞާދީ 

 އުސޫލެވެ. "ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން 

 

 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ: 10ޤާނޫނުގެ  .2

  އުނިކުރެވިދާނެ އަދަދުތައް 

...  

ަޚރަުދތަކާިއ މި މާްއާދެގ (ހ) ގައި އެެހންޮގތަކަށް މާނަުކރެެވން ޮއތްކަުމަގއި ީވނަަމވެސް، ތިރީަގއި ަބޔާންުކރެވޭ  (ރ)

.އާރ.އޭ އިްނ ަހދާ ަގވާިއދެްއެގ ަދށުން  .ައއި ެޓކްސް ައހަރެްއެގ ޓެކްސް ބިނާކުެރޭވ ފަިއާދ  ،އެލަަވންސްތަކަީކ އެމް

.   ހިސާބުކުރުުމން ުއނިކުރެިވާދނެ ަބިއތަކެކެވެ

...  

.) އުނިކުެރިވާދނެކަމަްށ ިމ ޤާޫނނުެގ ަދށުްނ ެހޭދ ަގވާިއދުތަުކން ަކނޑައަާޅ ެއހެްނ އެްއވ9ެ(   ސް ަޢަދދެއް
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 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ: 29ޤާނޫނުގެ  .3

  ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގ

") ޓެކްސް ބިނާކުރެޭވ ފަިއާދ ހިސާބުކުުރމުަގިއ  (ހ) ިމ ާމއްާދ ރައްުދާވނީ ޓެކްްސ އަަހރެްއގަިއ ީމހެްއގެ ("ފުަރތަަމ މީހާ

") ސީާދ ުނވަަތ ުނސީާދ ޮގތަކަްށ ކުރެވިފަިއާވ މުާޢމަލާތްތަަކށް  އެމީހަާކ އެެހްނ މީހަކާެދމެުދ ("ެދވަަނ މީހާ

.  ބަލަންޖެޭހނަމަ، ައދި އެ ދެީމހުްނަނކީވެސް   ގުުޅންހުިރ ފަރާްތތަކެްއ ކަަމށް ވާަނމަެއވެ

(ށ) ިމ ާމއްާދެގ މަޤްަޞަދއްަޓކައި، ދެމީުހްނެގ ެމުދގަިއ ނުީސދާޮގތަކަްށ ުމޢާަމލާތެްއ ިހނާގފަިއވާކަމަްށ ބެެލޭވީނ 

ވީަނމަވެްސ ގުޅިަފއިހުިރ މުާޢމަލާތްތަެކއް ުހިރނަމަ ައދި، ެއ ދެމީުހްނނަކީ ެއްއ މުޢާމަާލތެްއގެ ބައިެވރިންކަުމަގިއ ނު 

ކަުމަގއި ނުަވތަ ީވނަަމެވސް، ިމ މުާޢމަާލތްތަކުެގ ެތރެިއްނ އެކެްއ ނުަވަތ އެއަްށވުެރ ގިަނ މުޢާމަާލތުަގއި ަބއިވެިރން

.   ވާަނމަެއވެ

...  

"(ބ) ިމ ާމއްާދަގއި، "ާއމްސް ެލންްތ ޓަރމް  މަލާްތތަަކށް ނިސްބަތްކުާރިއރު، އެކަކު އަނެަކކާ ގުުޅމެްއ ެންތ ުމޢާ އަކީ ސް

.ބެޭލވޭެނ އުޞޫ ުނަވތަ ކުާރނެކަމަްށ  ،ލާތެއް ުކރާަނމަ އެ ުމޢާމަާލތެްއ ކުރާނެެއ މުާޢމަ  ހަކު ދެމީ   ލުތަކެވެ

:1(ޅ) (   ) ޓެކްްސ ބިނާކުުރމުަގއި މުޢާމަާލތްތަކަްށ ަބލަންޖެިހއްެޖނަމަ

" އެްއޮގތް ުއޞޫލުތަެކއް ނޫްނނަމަ،    އަދި އެ ުމޢާމަާލތެްއ ކުރި ުއޞޫލުތަކަކީ "އާމްސް ެލންުތ ޓަރމްސް

ެއ މުާޢމަލާތްކުުރުމން ާވނެަވރަްށވުެރ ފުަރތަަމ ީމހާެގ ޓެްކްސ  އާްމސް ެލންުތ ޓަރމްސްަތކާ ެއއްޮގތަށް ) 2(

ގެއްުލންަތްއ ބޮުޑނަަމ އެ މީާހެގ ޓެކްސް  ބިނާކުރެޭވ ފަިއާދ ކުޑަަނމަ، ުނަވތަ ެއ ީމހާެގ ެޓކްސް ިބނާކުރެވޭ 

ަހޤީޤަތުގަިއ ިހންިގ ުއޞޫލުތަކަކީ ާއމްސް ެލންުތ ޓަރމްްސ ަފއިާދ ހިސާބުކުާރނީ، އެ ުމޢާމަާލތެްއ  ބިނާކުރެވޭ 

. ،ތަކެއް ނޫންަކމުަގއިިވޔަސް    ާއމްްސ ލެްނތު ޓަރމްްސތަކާ ެއއްޮގތަްށ ުކރި މުާޢމަލާެތްއގެ ގޮުތގަެއވެ

 

 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ: 30ޤާނޫނުގެ  .4

 ފިޔަވަޅުތައް  ޓެކްސް ދެއްކުމުގެ ޒިންމާއިން އެއްކިބާވުމަށް ނުވަތަ ކުޑަ ކުރުމަށް އަޅާ 

 ދުަވހުެގ ުކރިން ުނވަތަ ފަުހން ކަުމގަިއ ވީަނމަވެސް، އެްއެވސް މުާޢމަާލެތއްގެ  ިމ ޤާޫނަނށް ައމަލުކުަރން ފެށޭ(ހ) 

ނުޑ މަޤް ނުޑ އެްއ މަޤްޞަދަކީ  ޞަދަކީ މަިއގަ އެްއވެްސ ޓެކްްސ ައހަރެްއގަިއ ޓެކްްސ ެދއްކުުމެގ  ުނވަަތ މަިއގަ

.ާއރ.އޭ ިއްނ ޒިންާމއިްނ ެއއްިކބާވުްނ ުނަވތަ ޓެ .ައއި ކްސް ަދއްކަްނޖެހޭ މިްނވަުރ ކުޑަކުރުން ކަުމަގއި އެމް

ކުރެިވފަިއާވ ާބރުތަކުންކުެރ ންނަމަ، ިމ މާްއދާެގ (ރ) ގަިއ ަބޔާ ކެްއ ުހރި އެކަީށެގންާވ ސަބަބުތަ ަވުރގެ  ޤަބޫލުކުރެވޭ 

.ާއރ.އޭ އަ .އައި .ބާރެއް ޭބނުންުކުރމުެގ ަހއްޤު ެއމް   ްށ ލިބިގެްނވެެއވެ

...   

   

  ރޫލިންގ

އްވެސް ފަރާތަކުން އެ ފިޔަވައި،މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކެއް ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓް  .5

އެ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ  ގެ ތެރެއިންދައްކާފައިވާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓްގެ ޖުމުލަ އަދަދު

 ގެ ތެރެއިން ކުޑަ އަދަދަށްވުރެ ތިރީގައިވާ އަދަދުތަކު ،ގެ ޖުމުލަ އަދަދުއިންޓްރެސްޓް އުނިކުރާހިސާބުކުރުމުގައި 

 އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
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ނުވަަތ ކައިފައިވާ ދައް ތަކަށް ފަރާ ން ފިޔަވައި އެހެއެއް ނުވަތަ މާލީ އިދާރާ ކެއް މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ބޭން  (ހ)

ކަމުގައި  (ހައެއް އިންސައްތަ) 6%އަދަދު، އިންޓްރެސްޓް ޭރޓަކީ އަހަރަކު  ސްޓްގެދައްކަންޖެހޭ އިންޓްރެ

  ނުވަތަ ؛ހިސާބުކުރުމުން އަންނަ އަދަދުބަލައިގެން 

ނުވަަތ  ފައިވާކައިދައް އް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ބޭންކެއް ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއެމީރާއިން ގަބޫލުކުރާ   )ށ(

  .ޖުމުލަ އަދަދުސީދާ  ހޭ އިންޓްރެސްޓްގެ ދައްކަންޖެ

 

 އެ ފަރާތުން  ކަށްއެއްވެސް ފަރާތަ ،ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސްވަނަ ޕެރެގްރާފް 5މި ރޫލިންގގެ  .6

ަވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  11ޤާނޫނުގެ  ،އިންޓްރެސްޓްގެ ޖުމުލަ އަދަދު ހޭދައްކައިފައިވާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެ

އެ ފަރާތުގެ  ، ބާބުގެ ދަށުން އުނިކުރެވޭ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސްވަނަ  4ގަވާއިދުގެ އާއި އުނިކުރެވޭ އިންޓްރެސްޓް

) އާ އެއްކުރުމުން އަންނަ އަދަދުގެ %  25ލޮސް ރިލީފް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން ލިުބނު ފައިދާ / (ގެއްލުން

ފައިާދ އެ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ނަމަ އެ އިތުރުވި މިންވަރެއް (ފަންސަވީސް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ އިތުރުވާ

 ހިސާބުކުރުމުގައި އުނި ނުުކރެވޭނެއެވެ.

 

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  .7  :މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް، "އިންޓްރެސްޓް

 ދައްކަންޖޭެހ އިންޓްރެސްޓް؛ ތްތަކުގެ ދަރަންޏާ ގުޅިގެންބާވަ އެންމެހައި (ހ) 

 އަދި އިންޓްރެސްޓްއާ އެއްފަދަ ޚަރަދުތައް؛ ނަޒަރުން ބަލާއިރުއިޤްތިޞާދީ (ށ) 

  ޚަރަދުތައް.ކުރާ  ހޯދުމަށް ނޭންސްފައި(ނ) އެރޭންޖްމަންޓް ފީ އަދި ގެރެންޓީ ފީ ހިމެނޭގޮތުން، 

 

 ،ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރުމެންޓް، ލޯނު ބާވަތެއްގެ ހައިހުރި ދަރަނީގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ،މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް .8

 ކޫޕަން ނުވަތަ ޑިސްކައުންޓް  ޓް،އިންޓްރެސް އެނޫންވެސް، ނުވަތަ ޓިވްރިވެފައިނޭންޝަލް ޑި ،ފައިނޭންސް ލީޒް

 އިންިތޒާމްތައް ހިމެނޭނެއެވެ. އެންމެހައިޚަރަދެއް އެ އިންތިޒާމަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ  ފަދަ

 

 ވަނަ ޕެރެގްރާފް ރައްދެއްނުވާނެއެވެ. 6ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، މި ރޫލިންގގެ  .9

  ކުންފުނިތައް؛(ހ) އިންޝުއަރެންސް 

  ފައިނޭންސް ކުންފުިނތައް؛(ށ) ހައުސިންގ 

 (ނ) ލީސިންގ ފައިނޭންސް ކުންފުނިތައް.

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

.ފަށާނީ މި ރޫލިންގ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު ޢަމަލުކުރަން އަށްރޫލިންގ މި .10  ގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

 އާއި އޭގެ ފަހުން ފެށޭ ޓެކްސް އަަހރުތަކަށެވެ. 2018 އަދި މި ރޫލިންގ ހިނގާނީ ޓެކްސް އަހަރު
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TAX RULING 
Business Profit Tax: Thin capitalization 
 
Reference No.:  TR-2018/B64 
Date of issue: Thursday, 26 April 2018 
 
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 prescribes a thin capitalization rule for the deduction of interest and 

payments economically equivalent to interest, in the computation of taxable profit. 
 

2. Section 10 of the Act states: 
Amounts deductible 
 (d) Notwithstanding Section 10(a), deductions may be made in accordance with 

regulations made by the MIRA, in computing the taxable profits of any tax year in 
respect of the following expenditure and allowances: 
… 
(9) any other deduction prescribed by regulations made pursuant to this Act. 

 
3. Section 29 of the Act states: 

Transfer pricing 
(a) This Section applies where the computation of the taxable profits of a Person (“the 

first Person”) for a tax year takes into account a transaction entered into directly or 
indirectly between that Person and another Person (“the second Person”) and those 
two Persons are associated with each other. 

(b) For the purposes of this Section a transaction is entered into indirectly by two Persons 
if there is a series of transactions which are linked and those Persons are parties to 
one or more of the transactions in the series, whether or not they are parties to the 
same transaction. 

… 
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(e) In this Section “the arm’s length terms”, in relation to any transaction, are the terms 
on which the transaction would have been made, or might reasonably be expected to 
have been made, if it had been made between persons not associated with each other. 

(f) (1) If a transaction is to be considered in assessing tax: 
the terms on which the transaction was actually made are not the same as the 
arm’s length terms, and 

(2) if the taxable profits of the first Person are less, or that Person’s allowable losses 
are greater, than would have been the case if the transaction had been made on 
the arm’s length terms, then the taxable profits of that Person shall be computed 
as if the transaction had been made on the arm’s length terms instead of the actual 
terms. 

 
4. Section 30 of the Act states: 

Arrangements designed to avoid or reduce liability to tax 
(a) The MIRA may exercise any of the powers set out in Section 30(d) where the MIRA 

has reasonable grounds for believing that the main purpose or one of the main 
purposes for which a transaction was effected, whether before or after the 
commencement of this Act, was the avoidance or reduction of any liability to tax for 
any tax year. 

… 

 

Ruling 
5. The total amount of interest paid or payable except to a bank or financial institution 

approved by MIRA that is deductible by a person in the computation of that person’s 
taxable profit shall not exceed the lesser of: 
(a) the total amount of interest paid or payable except to a bank or financial institution 

approved by MIRA, calculated at a rate of 6% per annum; or 
(b) the actual amount of interest paid or payable except to a bank or financial 

institution approved by MIRA. 
 

6. Notwithstanding paragraph 5 of this ruling, the total amount of interest paid or 
payable by a person exceeding the amount of 25% of the profit / (loss) before loss 
relief increased by the amount of interest otherwise deductible under section 11(a) of 
the Act and the amount of capital allowances deductible under chapter 4 of the 
Regulation, shall not be deductible in the computation of taxable profit of that person. 
 

7. For the purpose of this ruling, interest means: 
(a) interest on all forms of debt; 
(b) payments economically equivalent to interest; and 
(c) expenses incurred in connection with the raising of finance, including 

arrangement fees and guarantee fees. 
 

8. For the purpose of this ruling, debt refers to any loan, financial instrument, finance 
lease, financial derivative, or arrangement that gives rise to interest, coupons, 
discounts or any other finance charges deductible. 
 



 

 
             

 

8

9. Paragraph 6 of this ruling shall not apply to: 
(a) insurance companies; 
(b) housing finance companies; 
(c) leasing finance companies. 
 
 

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

and apply to the tax year 2018 and thereafter. 
 

 
 

 

 
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. 

 


