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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

ބުރާސްފަތި  : :  2018 ނޮވެންބަރު 8 – 1440 ޞަފަރު 30ތާރީޚު 171އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

  ބޭންުކތަކާއި މާލީ އިދާރާތައް ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް: މީާރއިން ޤަބޫލުކުރާ 
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ބޫލުކުރާ ބޭންކުތަކާއި މާލީ ިއދާރާތައް ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ނެގޭ ޓެްކސް: މީރާއިން ޤަ

  

  TR-2018/B67 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 ރާސްފަތި)ބު( 2018 ނޮވެންބަރު 8 :ތާރީޚު

 

 ވަނަ  84 ގެ )ޤާނޫނު އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ  ޓެކްސް ( 2010/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ިއސްލާހުކޮށްފައިވާ މެދުވެރިކޮށް 2011/14 ނަންަބރު ޤާނޫނު މިއީ

    ޙަވާލާދީފައި  ގައި ތަންތަނު ޙަވާލާދީފައިވާ ޤާނޫނަށް ،މެނުވީ ހާލަތެއްގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތަަކށް  އެހެން. ރޫލިންގއެެކވެ ެނރެފައިވާ ދަށުން  މާއްދާގެ

 ޙަވާލާދީފައި  ތަންތަނުގައި ޙަާވލާދީފައިވާ ގަވާއިދަށް އަދި. އަށެވެ) ޤާނޫނުނެގުމުެގ  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ( 2011/5 ަނންބަރު ޤާނޫނު ވަނީ އެ

 ފަރާތްތަުކން  ދައްކާ  ޓެކްސް . އަށެވެ) ގަވާއިދު ެނގުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް( R-35/2011 ނަންބަރު ގަވާއިދުއިޞްލާޙުޮކށްފައިވާ  ވަނީ އެ

  .ލާޒިމުކުރެއެވެ ގޮތުން  ޤާނޫނީ ަތާބވުމަށް ރޫލިންގއަށް  މި

  

  ތައާރަފު 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ ) ގައި 5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 11ޤާނޫނުގެ ނީ ފައިވާދީތަފުސީލުކޮށް މި ރޫލިންގގައި  .1

   މި އިބާރާތުގެ މާނައެވެ. ،"އެއްރާމާލީ އިދާ އެއްވެސް ބޭންކެއް ނުވަތަބޫލުކުރާ "މީރާއިން ޤަ

 

: ( TR-2012/B2ޓެކްސް ރޫލިންގ  ،މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން .2 ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް

 އުވުނީއެވެ. )މީރާއިން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކުތަކާއި މާލީ އިދާރާތައް

  

  ރޫލިންގ

 ބޭންކުތަކާއި މާލީ އިދާރާތަކަކީ: ބޭނުމަށް، މިރާއިން ޤަބޫލުކުރާ ) ގ5ެވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 11ޤާނޫނުގެ  .3

 ؛ތައްންކު ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭބޭންކިންގ ކުރާ ޤައުމެއްގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން އޮޕަރޭޓު އެ ބޭންކު   (ހ)

 ކުރާ ފަރާތުން ރެގިއުލޭޓްއެފަދަ ކުންފުނިތައް ނުވަތަ  ޤައުމެއްގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން އޮޕަރޭޓުކުރާ  ކުންފުނިއެ (ށ) 

  ؛ ފައިނޭންސް ކުންފުނިތައް ސިންގސިންގ ފައިނޭންސް ކުންފުނިތަކާއި ލީލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ހައު 

  ޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކާއި، އެ އިދާރާތަކުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ އޭޖެންސީތަކެވެ.އަންނަނިވި ބައިނަލްއަ  )ނ(
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 ވަރލްޑް ބޭންކް )  1(

 (International Monetary Fund)އައި.އެމް.އެފް )  2(

 (Asian Development Bank)އޭ.ޑީ.ބީ )  3(

 (Islamic Development Bank)އައި.ޑީ.ބީ )  4(

 (European Investment Bank)އީ.އައި.ބީ )  5(

 (European Bank for Reconstruction and Development)އީ.ބީ.އާރ.ޑީ )  6(

 (Nordic Investment Bank)އެން.އައި.ބީ )  7(

 (OPEC Fund for International Development)އޯ.އެފް.އައި.ޑީ )  8(

 (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft)ޑީ.އީ.ޖީ )  9(

  (Groupe Agence Francaise de Developpment)އޭ.އެފް.ޑީ ) 10(

 

އިދާރާތަކުގެ ލިސްޓަށް އެއްވެސް ބޭންކެއް ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއެއް މީރާއިން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކުތަކާއި މާލީ  .4

  ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ތްތަކުން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، ޓެކްސް ދައްާކ ފަރާ 

 

ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ) ގައިވާ ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ނ 3ރޫލިންގގެ މީރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްގެން، މި  .5

. ރުމުގެ އިޚްމާލީ އިދާރާތަކުގެ ލިސްޓަށް އިތުރުކު  ތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  

މަލުކުރަންވާނީ، އެ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކުހުގެ ބަާޔްނ ޕެރެގްރާފަށް ޢަަވނަ  3މި ރޫލިންގގެ  .6

 ރިން މީރާއިން އެ ބައިނަލްއަޤްާވމީ މާލީ އިދާރާ ޤަބޫލުކޮށްފައިވާނަމައެވެ.ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚުގައި ނުވަތަ އޭގެ ކު

  

މީރާއިން ޤަބޫލުކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ާމލީ އިދާރާތަކުގެ ލިސްޓު މީރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގަިއ  .7

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

 

އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ލައިސަންްސ މި ރޫލިްނގގައި  .8

ންގ ަފއިނޭންސް ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ލީސިފައިނޭންސް ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ހައުސިންގ ދޫކޮށްފައިވާ 

ހައުިސންގ  ންސް ދޫކޮށްފައިވާމޯލްޑިވްްސ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ލައިސަ ،އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަކުން 

ންގ ފައިނޭންސް ކުންފުންޏަކަށް، ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސް ންސް ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ލީސިފައިނޭ

އަދަދު، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ޖުމުލަ ދައްކާފައިވާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ އިންޓްރެސްގެ  ކުންފުންޏަކަށް

 އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.ކުރުމުގައި ހިސާބުނެގޭ ފައިދާ 

 

(ތިން ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން) އާ ޚިލާފުނުވާނެ  TR-2018/B64މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރާނީ ޓެކްސް ރޫލިންގ  .9

  ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް މި .10

 އަހަރުތަކަށެވެ.ން ފެށޭ ޓެކްސް އާއި އޭގެ ފަހު 2018އަދި މި ރޫލިންގ ހިނގާނީ ޓެކްސް އަހަރު 
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TAX RULING 
Business Profit Tax: Approved banks and financial institutions 
 
Reference No.:  TR-2018/B67 
Date of issue: Thursday, 8 November 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 explains the term “bank or financial institution approved by the MIRA” in 

section 11(a)(5) of the Act. 
 

2. This ruling supersedes Tax Ruling TR-2012/B2 (Business Profit Tax: Approved 
banks and financial institutions). 

 

Ruling 
3. For the purpose of section 11(a)(5) of the Act, a bank or financial institution approved 

by the MIRA refers to: 
(a) A bank that has been granted a banking license by the central bank of the country 

of operation of that bank;  
(b) A housing finance company or leasing finance company licensed by the central 

bank or the regulatory body of the country of operation of that housing finance 
company or leasing finance company;  

(c) The following international financial institutions (IFIs) and agencies controlled by 
such institutions: 
(1) World Bank; 
(2) International Monetary Fund (IMF); 
(3) Asian Development Bank (ADB); 
(4) Islamic Development Bank (IDB); 
(5) European Investment Bank (EIB); 
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(6) European Bank for Reconstruction and Development (EBRD); 
(7) Nordic Investment Bank (NIB); 
(8) OPEC Fund for International Development (OFID); 
(9) Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG); 
(10) Groupe Agence Française de Développement (AFD). 

 
4. Taxpayers shall request in writing to the Commissioner General to add to the list of 

approved banks and financial institutions. 
 

5. The Commissioner General may, at his discretion, add to the list of approved IFIs in 
paragraph 3(c) of this ruling by publishing such additions on the official website of 
the MIRA. 
 

6. Taxpayers shall apply paragraph 3 of this ruling in a tax year only if the relevant IFI 
was approved on or before the due date for filing their Business Profit Tax return for 
that year. 

 
7. The list of approved IFIs shall be published on the official website of the MIRA. 

 
8. Notwithstanding anything to the contrary in this ruling, the amount of interest paid or 

payable by a housing finance company, leasing finance company or an insurance 
company licensed by the Maldives Monetary Authority to another housing finance 
company, leasing finance company or insurance company licensed by the Maldives 
Monetary Authority, shall be deductible in full in the computation of taxable profit. 
 

9. This ruling shall be subject to Tax Ruling TR-2018/B64 (Thin capitalization). 
 

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

and apply to 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. 

 


