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 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
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. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
 ގެ ދަުށން އަދާކުރާ ވަޒީފާވަޒީފާގެ އެއްަބސްވުމެއް

  

  TR-2018/B65 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 ބުރާސްފަތި)( 2018 މޭ 24 :ތާރީޚު

 

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

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

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

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

  މި ރޫލިންގއަްށ ަތާބވުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުްނ ލާޒިމުކުރެއެވެ.

  

  ތައާރަފު 

ވަޒީފާެގ "ބޭނުމަށް،  ނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސްގެކޮށްދީފައި ވަތަފުސީލު ގައި ރޫލިންގ މި .1

 ގެ މާނައެވެ. "ކުރާ ވަޒީފާގެ ދަށުން އަދާ އެއްބަސްވުމެއް

  

 ވަނީ: ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި 6ޤާނޫނުގެ  .2

ތިރީަގއި ަބާޔންކުރެވޭ ޮގތަށް ަދއްކާ ފަިއސާއަކީ، އެްއވެްސ ޓެްކސް އަަހރެްއގަިއ ިދވެހިާރއްޭޖަގިއ ދިިރއުެޅމުްނ 

ނުެގންާދ މީހަކަްށ ަދއްކާފަިއވާ، ުނވަަތ ެއ ޓެކްްސ އަހަުރގަިއ ދައްަކންޖެިހފަިއާވ ފަިއސާއެްއނަމަ، ެއ ފައިާސ ަދްއާކ 

. ނެ ިމ ާމްއދާެގ ަދށުްނ ޓެްކސް ަދއްކަްނޖެހޭ  ފަރާތުން    ފައިާސއެވެ

...  

) ހިްނގުުމެގ ގޮުތން، ައމިްއލަ ގޮުތން ނުަވތަ ޓެކްނިކަލް ޮގތުން ދޭ ިޚދުަމަތށް ަދއްކާ ފަިއސާ، އަިދ 4(

  އެްއ ުނވަަތ ކޮިމޝަެނއް؛ފީ ުނވާ އެޫނންެވސް  ވަޒީފާއަުކން ލިޭބ އާްމދަީނއަކަށް

...  
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 މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ:ވަނަ  43ޤާނޫނުގެ  .3

ނޑައެިޅގެ    :ހިނދަކު ަހއިން އެެހން ގޮތަކަްށ ުބެނފައިުނވާމި ޤާޫނުނގަިއ ކަ

...  

" ކަަމްށ ބުނެަފއި އެަވނީ، ވަޒީާފ ައދާކުުރން ނުހިެމޭނ ގޮ  ."ވިޔަާފރި   ަތށް ިތރީަގިއވާ ކަްނކަމަށެވެ

ވިަޔފާރިާއއި، އުފެްއުދންތެރިަކމާއި، ހުރިހާ ާބވަެތްއެގ ފަްނނީ ައދި އެޫނންވެްސ މަަސއްކަތާއި، އެްނެމހައި  )1(

ނުޑވެރިަކމާއި، ަދނޑުޮގވާންކުުރމާއި ގެިހ ފެނުަގއި ގަްސަގހާެހއްުދމާއި، ހޯޓިކަލްަޗރާއއި، ލަކުޑި ގަސް، ދަ

 ކަރި ަފަދ ަޖނަާވރު ެގންުގޅުްނ،ހާ ަފަދ ޫދީނގެ ބާވަްތތަްއ ެގްނުގޅުމާިއ ނުަވތަ ެގރިބަކުކުޅު  ހެއްުދމާއި،

ުނވަަތ  މާލީ ަފއިާދއެއް  އަިދ އެ ނޫްނވެސް  ،ެގްނގުޅުާމއިމަާހމެިހ ިދރުަވއި މަސްެވރިކަމާއި، މަސް 

. މެްއ ޯހދުުމގެ ޭބނުުމަގއިއިތުރުކުރު   ހިްނގާ އެްނމެހަިއ ޙަރަކާްތތައް

)2( .  ކޮންެމވެސް އަެގްއ ހުިރ މުޤާބިލަކަްށ ުނއުފުލޭ މިލްކިްއޔާެތއް ޭބނުންކުުރމުެގ ޙައްުޤ ިދުނން

...  

" ކަަމށް    ެވ.ައދާކުރާ ވަޒީާފއަށެ ވަޒީާފގެ އެއްބަްސވުެމއްެގ ަދށުްނ  ،ބުނެފަިއ ެއވަނީ "ވަޒީފާ

... 

 

 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ: 49ޤާނޫނުގެ  .4

މި ާޤނޫުނ ަކނޑައެޅިެގްނ ެއހެްނ ގޮތަކަްށ ުބނެފަިއނުާވނަމަ، ިމ ާޤނޫުނެގ ަދށުްނ ަހދަްނޖެޭހ ެއންެމަހއި ަގވާިއދުަތްއ 

. ހަދައި، ިމ ޤާޫނުނގަިއވާ ަކންކަން  .ާއރ.އޭ އިްނނެވެ .ައއި  ހިްނގާ ބަަލހައްާޓނީ އެމް

  

  ރޫލިންގ

 ފަރާތާ އަދާކުރާ ފާވަޒީ ފަރާތާއިވަޒީފާދޭ  އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަދާކުރާ ވަޒީފާ .5

 ކަމުގައިވާނަމައެވެ. ފުރިހަމަވާ އެންމެހައި ސިފަތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުގައިއިންތިޒާމެދުގައިވާ ދެ

ނޑައެޅުމުގެ ޙައްޤު ޢަމަލުކުރާނެ އަދާކުރުމުގައި  އެ ވަޒީފާ ން ފަރާތުއަދާކުރާ ވަޒީފާ) ހ(  ފަާރތަށް  ދޭވަޒީފާ ގޮތް ކަ

  ލިބިގެންވުން.

  ؛ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި އެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭ ފަރާތަކަށްވުން  )ށ(

  އްޔަންކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ނުވުން؛ޢަ އެހީތެރިން  ރާތުެގ އަމިއްލަވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަށް އެ ފަ (ނ)

" ކުރުމުގެ   ބާުރ(ރ) ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަށް އެ ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް "އައުޓްސޯސް

  ލިބިގެން ނުވުން؛

 ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަށް އެ ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މެނުވީ،ލިބިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ހުއްދަ  )ބ(

  ؛ލިބިގެން ނުވުން ބާރުމުގެ އެ ފަާރތުގެ ބަދަލުގައި ކުރުމަށް އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރު ،މަސައްކަތްތައް

) ގެ ދަށުން  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަކީ  )ޅ( މުވައްޒަފުންނަށް (ވަޒީފާއާ ބެހޭ ާޤނޫނު

  ނާޔަތްތައް ލިބުން ޙައްޤު ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން؛އި ދެވޭ އެންމެހައި

 ތައް މަސައްކަތް އެ ކުރާނެގޮތާއި  ތައްމަސައްކަތް އާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭވަޒީފާއެ ފަރާތަށް ވަޒީފާއަދާކުރާ  )ކ(

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު  ލަތްތައްސީވަކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ    ނުވުން.ލިބިގެން ކަ
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ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް، ގައި އެވަނަ ޕެރެގްރާފް 5ގެ ރޫލިންގ މި .6

ވިދާެނ މަކީ އިސްތިސްނާކުރެ ކަމަށާއި އަދި އެފަދަ އިންތާިޒޞައްޙަ އިންތިޒާމެއް އިންތިޒާމަކީ  ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  43 ޤާނޫނުގެ ، މީރާއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެ އިންތިޒާމަކީ ފަދަ ހާލަތެއް ކަމުގައި

ނޑައެޅުމުގެ އިޚުތިޔާުރ  ކަމުގައި  ވަޒީފާއެއް  އަދާކުރާވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ، ކަ

 މީރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ( TR-2017/A11ޓެކްސް ރޫލިންގ  މި ރޫލިންގއަށް ޢަމުަލކުރާނީ .7

" ރަޖިސްޓަރީކުރުން)     އާ ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ފަރުދުންނާއި "ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕް

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ފަށާނީ މި ރޫލިންގ ދިވެހި ޢަމަލުކުރަން އަށް ރޫލިންގ މި .8

 .އާއި އޭގެ ފަހުން ފެށޭ ޓެކްސް އަހަރުަތކަށެވެ 2018އަދި މި ރޫލިންގ ހިނގާނީ ޓެކްސް އަހަރު 
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TAX RULING 
Employment under a contract of service 
 
Reference No.:  TR-2018/B65 
Date of issue: Thursday, 24 May 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) as amended, 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 explains the meaning of “employment under a contract of service”, for the 

purpose of Business Profit Tax. 
 

2. Section 6(a) of the Act states: 
If the following payments are paid or payable in any tax year to a Person who is not 
resident in Maldives in that year, then the Person who makes the payment shall be 
chargeable to tax in respect to such payment, under this Section.  

… 
 
(4) Payment of fees for management, personal or technical services and any other 

commission or fee not constituting income from any employment; 
… 

 
3. Section 43 (a) of the Act states: 

In this Act, unless the context otherwise requires: 
“Business” includes 

(1) any profession or vocation and every trade, commerce or manufacture or every 
adventure in the nature of trade, agriculture, horticulture, forestry and timber 
growing, aqua-culture, fishing, fish farming, poultry or cattle raising or any other 
activity carried on with a view to making profits,  

(2) the granting of the right to occupy immoveable property for valuable 
consideration; 

but does not include any employment;  
… 
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“Employment” means employment under a contract of service; 
… 

 

4. Section 49 of the Act states: 
Unless otherwise prescribed in this Act, the Maldives Inland Revenue Authority 
shall make regulations pursuant to this Act and shall administer the provisions of this 
Act.  

 

Ruling 
5. Employment under a contract of service shall mean an employment relationship 

between an employer and employee where that relationship includes all of the 
following attributes: 
(a) the employer has the right to control and direct the employee’s work;  
(b) the employee works exclusively for the employer; 
(c) the employee does not have the authority to hire that employee’s own helpers; 
(d) the employee does not have the authority to outsource the work assigned to that 

employee; 
(e) the employee does not have the authority to delegate the performance of that 

employee’s job to another person, unless approved by the employer; 
(f) the employee is entitled to all the employment benefits as per the Maldives 

Employment Act (Law Number 2/2008); 
(g) the employee does not have the authority to control the resources and methods of 

that employee’s work. 
 

6. Notwithstanding paragraph 5 of this ruling, MIRA shall have the discretion to deem 
an arrangement between the employer and employee to be an employment under a 
contract of service as referred to in section 43(a) of the Act, where MIRA believes 
that the arrangement is bona fide and the circumstances are exceptional. 
 

7. This ruling shall be subject to Tax Ruling TR-2017/A11 (Registration of individuals 
and “deemed partnerships” under the Tax Administration Act). 
 

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

Gazette, and shall 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. 

 
 
 


