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TR-2018/B64 

 
 TR-2018/B68 

 ބުރާސްފަތި() 2018 ޑިސެންބަރު 27 
 
،14/2011 2010/3)(84

TR-2018/B64 

 

ވަނަ  6)ތިން ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން( ގެ  TR-2018/B64ޓެކްސް ރޫލިންގ  ،ޞަދަކ މަޤުގެ މި ރޫލިންގ .1
  އިތުރުކުރުމެވެ. ގެ ފަހަތަށް ޕެރެގްރާފްތަކެއްވަނަ ޕެރެގްރާފު  9، ވަނަ ޕެރެގްރާފް އިޞްލާޙުކޮށް 9ޕެރެގްރާފާއި 

 

 ރުން:އިްޞލާޙުކުއަންނަނިވި ގޮތަށް  ވަނަ ޕެރެގްރާފް 6ރޫލިންގގެ  .2
ށް އެ ފަރާތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަ ،އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސްގައި ވަނަ ޕެރެގްރާފު 5މި ރޫލިންގގެ . 6

 )ހ( ގެ އްދާގެވަނަ މާ 11ޤާނޫނުގެ  ،ގެ ޖުމުލަ އަދަދުނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓު ދައްކައިފައިވާ 
      ، ސްކެޕިޓަލް އެލަވަން ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން އުނިކުރާ  4 އި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އުނިކުރާ އިންޓްރެސްޓާ

ދުގެ ންނަ އަދަ އެ ފަރާތުގެ ލޮސް ރިލ ފް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ / )ގެއްލުން( އާ އެއްކުރުމުން އަ
ރުމުގައި ހިސާބުކު ފައިދާ  ކުރާއެ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ބިނާ ،ތަ( އަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ)ތިރ ސް އިންސައް 30%

 ނުވާނެއެވެ.  ކޮށްގެން ނި އުއެ އިތުރުވި މިންވަރެއް 
 

  ގެ )ނ( ގެ ފަހަަތށް އަންނަނިވި ޮގތަށް އަކުރުތަކެއް އިތުރުކުރުން:ވަނަ ޕެރެގްރާފު 9ރޫލިންގގެ  .3
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ރުނުވާ އިތު ވުރެން ރުފިޔާއަށް ޔަމިލި)ވިހި(  20ޓެކްސް އަހަރުގައި، އެ ފަރާތުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނ   އެ)ރ( 
 ތައް؛ފަރާތް
 ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތައް.ސ ދާގޮތުން ދައުލަތުގެ މެޖޯރިޓ  )ބ( 
 

ހަތަށް އޮތް ފައިތުރުކޮށް އޭގެ ކެއް ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ޕެރެގްރާފްތަވަނަ ޕެރެގްރާފު 9ގެ ރޫލިންގ .4
 :ތަރުތ ބުކުރުން ޕެރެގްރާފު
 "ފައިނޭންސް  އަކ  "އޮޕަރޭޓިންގ ލ ސް" އެއްތޯ ނުވަތަކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އެ ލ ސް . މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް،10

، ދޭ ފަރާތުންކުއްޔަށް  ގައި)ލ ސެސް(  16އައި.އެފް.އާރ.އެސް ލ ސް" އެއްތޯ ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނ ، 
 ށެވެ.އެއްތޯ ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަން އޮންނަ މިންގަޑަ ލ ސް އެއްތޯ ނުވަތަ ފައިނޭންސްންގ ލ ސްޓިއޮޕަރޭ

 

ގެ ލ ސް ރެވޭނ ހިސާބުކުރުމުގައި އުނިކު ކުލި، ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ އެއްގެ ދަށުން ދައްކާލ ސް . އޮޕަރޭޓިންގ11
 އަކުންނެވެ.ތުގައި ސްޓްރައިޓް ލައިން ބޭސިސްމުއްދަ

 

ލައިސަންސް  ން ޓ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރި ، ގގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސްންމި ރޫލި . 12
ލ ސިންގ ތަ ކަށް ނުވަތަ ހައުސިންގ ފައިނޭންސް ކުންފުންޏަކަށް ނުވަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކަލިބިގެން 

 ފައިދާ  ނާކުރާބިއަދަދު، ޓެކްސް  ޖުމުލަގެ ކަންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓު ފައިނޭންސް ކުންފުންޏަކަށް ދައްކާ ނުވަތަ ދައް 
 .ހިސާބުކުރުމުގައި އުނިކުރެވިދާނެއެވެ

 

ޓް ލިކް ބެނިފި، ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕަބްގގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ންމި ރޫލި . 13
ވަތަ ނުކަށް ދައްކާ ނުވަތަ މާލ  އިދާރާއަ ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކަށް ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ނަގާ ދަރަންޏަކަށް، މ ރާއިން 

 .ވިދާނެއެވެކުރުމުގައި އުނިކުރެ ފައިދާ ހިސާބު އަދަދު، ޓެކްސް ބިނާކުރާ  ޖުމުލަގެ ދައްކަންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓު
 

ތަޢުލ މުގެ  ދޭ ނަކުންރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްގެން ތަޢުލ މުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަ ސަ )ހ( 
 ޚިދުމަތް؛

ދޭ ޞިއްޙ   ދޭ ތަނަކުންޚިދުމަތް  ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްގެން ހިންގާ ޞިއްޙ )ށ( 
 .ޚިދުމަތް

 

 ދުވަސް އަހަރުއް( )ފަހެ 5ފަށާ ޓެކްސް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިނުމަށް ލިކް ބެނިފިޓް ޚިދުމަތް . ޕަބ14ް
 ވަނަ ޕެރެގްރާފް ރައްދެއް ނުވާނެއެވެ. 13މި ރޫލިންގގެ އެ ޚިދުމަތަކަށް ފާއިތުވުމުން، 

 

ސް ޓެކްލާޙުތައް ހިނގާނ  ޞް އި ވެރިކޮށް މި ރޫލިންގއަށް ގެނެސްފައިވާމެދު TR-2018/B68. ޓެކްސް ރޫލިންގ 15
 އާއި އޭގެ ފަހުން ފެށޭ ޓެކްސް އަހަރުތަކަށެވެ. 2018އަހަރު 

 

ރ ޚުން ގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާދިވެިހ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު ،ރޫލިންގމި  ،ފަށާނ  ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް މި .5
 ފެށިގެންނެވެ.
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TAX RULING 
Business Profit Tax: First amendment to the Tax Ruling TR-2018/B64 

 

Reference No.:  TR-2018/B68 

Date of issue: Thursday, 27 December 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 Ruling are to the Tax Ruling TR-2018/B64 (Thin 

capitalization). This ruling is legally binding. 

 

 

Introduction 

1. This ruling amends paragraph 6 and 9 of the Tax Ruling TR-2018/B64 (Thin 

capitalization), and inserts new paragraphs after paragraph 9 of the Ruling. 

 

Ruling 

2. Amend paragraph 6 of the Ruling as follows: 

6. Notwithstanding paragraph 5 of this ruling, the total amount of interest paid or payable 

by a person exceeding the amount of 30% 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. 

 

3. Insert the following subparagraphs after the paragraph 9(c) of the Ruling: 

(d) persons whose turnover for the tax year is MVR 20 million or less; 

(e) State-Owned Enterprises (SOEs), of which the Government of the Maldives 

directly holds majority of the ordinary share capital. 

 

4. Insert the following paragraphs after the paragraph 9 of the Ruling, and renumber the 

subsequent paragraph: 

10. For the purpose of this ruling, a lessee shall use the classification test that applies to 

lessors under IFRS 16 Leases to classify leases as either operating lease or finance 

lease. 
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11. Rental payments under an operating lease shall be deductible over the lease term on a 

straight-line basis in the computation of the taxable profit. 

 

12. Notwithstanding anything to the contrary in this ruling, the total amount of interest 

paid or payable to a bank or housing finance company or leasing finance company 

licensed by Maldives Monetary Authority (MMA) and operated in the Maldives shall 

be deductible in full in the computation of the taxable profit. 

 

13. Notwithstanding anything to the contrary in this ruling, the total amount of interest 

paid or payable to a bank or financial institution approved by MIRA in respect of a 

debt used to finance the following public benefit services shall be deductible in full in 

the computation of the taxable profit: 

(a) Education provided by an educational institution registered with the relevant 

Government authority; 

(b) Health services provided by a health service provider registered with the relevant 

Government authority. 

 

14. Paragraph 13 of this ruling shall cease to apply to the public benefit service after the 

elapse of 5 years from the 1
st
 day of the tax year in which the operation of that public 

benefit service commences. 

 

15. The amendments to this ruling via Tax Ruling 2018/B68 shall apply to the tax year 

2018 and thereafter. 

 

Date of Effect 

5. This ruling shall have effect from its date of 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. 

 

 


