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    ދައުުރގެ ތިންވަނަ  ުހ އޮްތ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުގެ ދުވަ  ބުދަިވ  4މަހުެގ  ޑިސެންބަރު ވަަނ އަަހރުެގ  2019
ވަނަ  92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  "ބިލު، އާމްދަނީން ެޓކްްސ ނެގުމުގެ " ،ވަަނ ޖަލްާސއިން ފާސްުކރެްއވި 75

ުދވަުހ   ާގރަ އަން ވި  (1441 ރަބީޢުްލއާޚިރު  20) 2019 ޑިސެންބަރު  17 ،މަތިންމާއްދާގައިާވ ގޮުތގެ
ިދވެހިސަުރކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއިުޢ  ،މި ިބލު ޤާނޫނަަކށްވެ ،ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުެރއްވުމުން

 ކުރެވިއްޖެެއވެ.
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 9201/25 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ  ޓެކްސް  އާމްދަނީން

 

 

ބާބު  އެއްވަނަ   

 ފެށުން 

 
 ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ިނޒާމެއް ެނގުމުގެ ޓެކްސް އާމްދަނީން ،މިއީ )ހ(   .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

 އެކަމާުގޅޭ އުސޫލުަތއް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫެނވެ. ،ޤާއިމުކޮށް

ނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު" މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "އާމްދަ )ށ(  

 އެވެ.

 މި ޤާނޫނު ހިނގާނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ މަްއޗަެށވެ.   .2 ޤާނޫނު ހިނގާ ފަރާތްތައް 

 އެ ފަރާތަކަށް އާމްދަނީ ލިބެނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަމުަގއިވީ  )ހ(  

 ،ސްނަމަވެސް ނުވަތަ އެހެން ތަނަކުން ކަމުގަިއވީ ނަމަވެ 

 ދި އަ ؛ފަރާތެއް ކޮންމެ ންވެިރވެަފއިވާަވޒަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

އެ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަްނވެރިވެަފއިވާ ފަރާތެްއކަމުގަިއ  )ށ(  

 .ފަރާތެއް ކޮންމެ ލިބޭ އާމްދަނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން  ،ސް ނުވިނަމަވެ
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 ދެވަނަ ބާބު 

 ޓެކްސް ދެއްކުން ލާޒިމުވުން 

 
ަކމަށް މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ެޓކްސް  ''ެޓކްސް ނަގާ އާމްދަނީން''   .3 އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް 

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ އާމްދަނީ  12މި ޤާނޫުނގެ  ،ނަގާނީ

ވަަނ  7މި ޤާނޫނުގެ ، ފިޔަވަިއ، އަންނަިނވި ބާވަްތތަކުގެ އާމްދަނީން

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  9ވަނަ މާއްދާާއއި  8މާއްދާއާއި 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 ؛އުޖޫރަ )ހ(  

 ؛އާމްދަނީ ވިޔަފާރި )ށ(  

އުފުލޭ މުދާ ނުވަތަ ނުއުފުލޭ މުދާ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބޭ  )ނ(   

 ދަނީ؛އާމް

 ؛ޑިިވޑެންޑް )ރ(   

 ؛އިންޓްރެސްޓް )ބ(   

 ؛ބެނިފިޓް ރިޓަޔަރމަންޓް އަދި ޕެންޝަން އެނުއިީޓއާއި )ޅ(   

 ؛އާމްދަނީ ލިބޭ ބެނިފިޝަރީންނަށް )ކ(   

 ؛ފީ ސަރިވސް ޓެކްނިކަލް )އ(   

 ؛ކަމިޝަން )ވ(   

 ؛ރޯޔަލްޓީ )މ(  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން  25އެ މުދަލަކާ ގުިޅގެން މި ޤާޫނނުގެ  )ފ(   

އުފުލޭ މުދަލެއް ނުވަަތ  ،ކެޕިޓަލް އެލަވަްނސް އުނިުކރެވޭ

ނުއުފުލޭ މުދަލެއް ނުވަތަ ފިުކރީ މުދަލެއް ނުވަތަ ޣައިރު ާމއްދީ 

 ؛މުދަލެއް ތަޞައްރުފުކޮށްގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން  25މި ޤާޫނނުގެ އެ މުދަލަކާ ގުިޅގެން  )ދ(   

އުފުލޭ މުދަލެއް ނުވަތަ  ،ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް އުނިުނކުރެވޭ 

ނުއުފުލޭ މުދަލެއް ނުވަތަ ފިުކރީ މުދަލެއް ނުވަތަ ޣައިރު ާމއްދީ 

 ؛މުދަލެއް ތަޞައްރުފުކޮށްގެން ލިބޭ ފައިދާ

ސް ގޮތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ )އެ އާމްދަނީ ލިބުނީ އެނޫންވެ )ތ(  

މުޢާމަލާތެއްގެ މުޤާބިލެއްގެ ޮގތުގައި ނޫންކަމަށް ވިޔަސް ުނވަތަ 

ނޫން  އެ އާމްދަނީ ލިބުނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ ހުއްދަ

 ގޮތަކަށްކަމަށް ވިޔަސް(.

  ،ންކޮްށފައި އެވަނީ "ވިތުހޯލްޑިންގ ެޓކްސް" ކަަމށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާ  .4 ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް 

ވަނަ ާމްއދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އާމްަދނީ ފިޔަވަިއ،  12މި ޤާނޫނުގެ 

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ެނގުން ލާޒިމުވާ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި 

ވަނަ  55 ވަނަ މާއްދާާއއި 54ިމ ޤާނޫނުގެ ، ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އާމްދަނީން

 މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ދަްއކަންޖެހޭ ޓެކުހަށެވެ.

އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް 

 ދެއްކުން ލާޒިމުވުން 

 ،މެއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވަނަ މާ  2މި ޤާނޫނުގެ    .5

   ޓެކްސް އަހަރެްއގެ ތެރޭަގިއ ނިމޭ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި 

އެ ފަރާތަކަށް ލިބޭ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީން މި ޤާނޫނުގައިާވ 

ގޮތުގެމަތިން ޓެކްސް ެދްއކުން ލާޒިމުެވގެންެވއެެވ. މި މާއްދާއަށް 

ވަނަ މާއްދާާއ ޚިލާފުނުވާ  61މި ޤާނޫނުގެ  ،ނީޢަމަލުކުރާ

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް 

 ދެއްކުން ލާޒިމުވުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިތުހޯލްިޑންގ ޓެްކސް ނެގުްނ ލާޒިުމާވ އާމްދަނީެއއް    .6

 ފައިސާއިން އެ  ،ތުންލިބޭ ފަރާތަކަށް އެ ަފިއސާ ދައްާކ ފަރާ
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ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހަްށވާ ޢަދަދު އުނިކުރުމަށްފަހު މި ޤާނޫނުގަިއވާ 

 .ެވެއވެގޮތުގެމަތިން އެ ޢަދަދު މީރާައށް ދެއްކުން ލާޒިމުެވގެން

 ތިންވަނަ ބާބު 

 އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުން 

 
ނީން މި ޤާނޫނުގެ ފަރުދުންނަށް ލިބޭ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަ )ހ(   .7 ފަރުދުންގެ ޓެކްސް ރޭޓު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގާނީ އަންަނނިވި  5

 ރޭޓުތަކުަގއެވެ.

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ    
ތެރޭގައި ލިބޭ ޓެކްސް 

 ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ ބްރެކެޓު 
 ޓެކްސް ރޭޓު 

)ހަތް ލައްަކ -/720,000    

ރުފިޔާ ނުވަތަ ހާސް(  ވިހި
 އެއަްށވުރެ ކުޑަ 

 

 )ސުމެއް އިންަސއްތަ( 0%

)ހަތް ލައްަކ  -/720,000   

އަށްވުެރ  ހާސް( ރުފިޔާ ވިހި
ނަމަވެްސ ޑު، ބޮ

)ެއްއ  -/1,200,000

ލައްަކ( ރުފިާޔ  މިލިއަން ދެ
 ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ުކޑަ 

 

)ފަހެއް ޕޮއިންޓް  5.5%

 ފަހެއް އިންސައްތަ(

)ެއްއ  -/1,200,000   

ލައްކަ(  ލިއަން ދެމި
ނަަމވެްސ  ،ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮބޑު

)ެއްއ  -/1,800,000

މިލިއަން އަށް ލަްއކަ( ރުފިާޔ 
 ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ުކޑަ 

 

 )އަށެއް އިންަސއްތަ( 8%
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)ެއްއ  -/1,800,000   

މިލިއަން އަށް ލަްއކަ( 
ނަމަވެްސ  ،ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު 

)ދެ މިލިއަން  -/2,400,000

ރުފިޔާ ުނވަަތ  ހަތަރު ލައްކަ(

 އެއަްށވުރެ ކުޑަ 

 )ބާރަ އިންަސއްތަ( 12%

)ދެ މިލިއަން  -/2,400,000   

ހަތަރު ލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުެރ 
 ބޮޑު

 

 )ފަނަރަ އިންސައްތަ( 15%

   

 )ށ(

 

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހިސާބުކުރެވޭ ޓެކުުހގެ ޖުމްލަައކީ 

ސް ބިނާުކރެވޭ އެ އަކުުރަގއިވާ ާތވަލުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޓެކް

އާމްދަނީގެ ބްރެކެޓުތަކަށް ވަިކވަކިން ޓެކުުހގެ މިންަވރު 

 ހިސާބުކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދުތަކުގެ ޖުމްލަެއވެ.

ބޭންކުތަކަށް ލިބޭ ޓެްކސް ިބނާކުރެވޭ އާމްދަނީން މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .8 ބޭންކުތަކުގެ ޓެކްސް ރޭޓު 

ެޓްކސް ނަގާނީ އެ ބޭންެކްއގެ ޓެްކސް   ާމއްދާގެ ދަށުންވަނަ 5

)ފަންސަވީސް އިންސައްތަ( ގެ  25ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ %

 ރޭޓުގަެއވެ.

ޤާނޫނު  ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް "ބޭންކު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ )ށ(  

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިްނގއާބެހޭ ޤާޫނނު(  2010/24ނަންބަރު 

ކިްނގ ވިޔަާފރިކުރުމަށް ލައިސަންސް ދީަފއިާވ ގެ ދަށުން ބޭން

 ފަރާތަކަށެވެ.
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ފަރުދުންނާއި ބޭންކުތައް 
ފިޔަވައި އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތަކުގެ ޓެކްސް ރޭޓު 

ފަރުދުންނާއި ބޭންކުތައް ފިަޔަވއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ިލބޭ  )ހ(   .9

ވަނަ މާްއދާެގ  5ޓެކްސް ބިނާކުެރވޭ އާމްދަނީން މި ޤާނޫނުގެ 

 ޓެކްސް ނަގާނީ އަންަނނިވި ރޭޓުތަުކގަެއވެ. ދަށުން

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ    
ތެރޭގައި ލިބޭ ޓެކްސް 

 ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ ބްރެކެޓު 

 ޓެކްސް ރޭޓު 

)ފަސް ަލއްކަ(  -/500,000   

 ރުފިޔާ ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ ދަށް 
 އްތަ()ސުމެއް އިންސަ  0%

   

 

)ފަސް ަލއްކަ(  -/500,000

 ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތި 

 

 )ފަނަރަ އިންސައްތަ( 15%

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހިސާބުކުރެވޭ ޓެކުުހގެ ޖުމްލަައކީ  )ށ(  

އެ އަކުުރަގއިވާ ާތވަލުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޓެކްސް ބިނާުކރެވޭ 

މިންަވރު އާމްދަނީގެ ބްރެކެޓުތަކަށް ވަިކވަކިން ޓެކުުހގެ 

 ހިސާބުކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދުތަކުގެ ޖުމްލަެއވެ.

އެްއވެސް ކުންފުންޏަކީ ކުްނފުނިތަކުގެ ގްރޫޕަކަށް ނިސްަބތްވާ  )ނ(  

 -/500,000ކުންފުންޏެއްނަމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

      ،)ފަސް ލައްކަ( ރުފިާޔެގ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރަްނވާނީ

 ކުންފުިނތަކުގެ ތެެރއިން އެ ކުންފުނިަތކުގެ އެ ގްރޫޕުަގއި ހިމެނޭ

       މައްޗަށް މި ޤާނޫނު ހިނގާ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގަިއ 

)ފަސް ލަްއކަ( ރުފިޔާ ހަމަހަމަކޮށް ބެހުމުން  -/500,000އެ 

 އަންނަ ޢަދަދެވެ.

މްދަނީގެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރވެަފއިވާ ފަރާތެްއގެ ޖުމްލަ އާ )ހ(   .10 އާމްދަނީ ކަނޑައެޅުން 

ތެރޭގައި އެ ފަރާތަކަށް ިދވެހިރާއްޖެއިން ލިބޭ އާމްދަނީއާިއ 
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 ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ އާމްދަނީވެސް ހިމެނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނވެިރވެފައިުނވާ ފަރާތެްއގެ ުޖމްލަ  )ށ(  

އާމްދަނީގެ ތެރޭަގއި ހިމެނެނީ އެ ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން 

 ނީއެވެ.ލިބޭ އާމްދަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަެވސް  )ނ(  

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަގުީތގޮތުން ވަޒަްނވެރިވެަފއިާވ މީހެއްގެ ުޖމްލަ 

އާމްދަނީގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭނީ އެ ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން 

 ލިބޭ އާމްދަނީއެވެ.

 ާބވަތްތަުކގެ އާމްދަނީއަކީ ދިވެހިާރއްޖެއިން ިލބޭ އާމްދަނީ އަންނަނިވި   .11 ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބޭ އާމްދަނީ 

 ކަމަށް ބެލެވޭނެެއވެ.

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަދާކުރާ ަވީޒފާއަކުން ލިބޭ އުޖޫރަ )ހ(  

ދައުލަތުގެ އޮފީހަާކއެކު ވެަފއިވާ އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން  )ށ(  

 ަގއިނެއްއެ ވަީޒފާ އަދާކުރަނީ ކޮންމެ ތަ  ،އަދާކުރާ ވަޒީާފއަކުން 

 ؛ލިބޭ އުޫޖރަ ،ނަމަވެސް  ކަމަށްވީ

ދައުލަތުގެ އޮފީހަާކއެކު ވެަފއިވާ އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން  )ނ(  

ެއ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ކޮންމެ  ،ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކުން

ލިބޭ އުޖޫރަ ފިޔަަވއި އެހެން ، ތަނެއްަގއި ކަމަްށވީ ނަމަވެސް 

 ؛ނީއާމްދަ

ތިންދާބޯޓު އޮޕަރޭޓްކުާރ ނުވަތަ ޗާޓަރުުކރާ ކަނޑުބޯޓު ުނވަތަ މަ )ރ(  

ނުވަތަ ުކއްޔަށްދޭ ިދެވހިރާއްޖޭގައި ަވޒަންވެިރވެަފއިވާ 

ފަރާތަކާއެކު ވެފަިއވާ ެއްއބަސްވުމެްއގެ ދަށުން އަދާކުރާ 

އެ ވަޒީފާ އަދާުކރަނީ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ކަމަށްީވ  ،ވަޒީާފއަކުން

 ؛ޖޫރަ ލިބޭ އު، ނަމަވެސް



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1170 އަަދދު:  48 ވޮލިުއމް: 

 
10 

       އި ަވޒަްނވެރިވެަފއިވާ ކުންފުންަޏކުން ދިވެހިރާއްޖޭގަ  )ބ(  

 ؛ފީލިބޭ ޑިރެކްޓަރުންގެ  އެ ކުންފުނީގެ ޑިެރކްޓަރުންނަށް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވރިވެފަިއވާ ޕާޓްނަރޝިެޕއްގެ  )ޅ(  

 ؛އާމްދަނީން އެ ޕާޓްނަރޝިޕުެގ ޕާޓްނަރުންނަށް ލިބޭ ފައިސާ

 ފަރާތަކަށް ލިބޭ އާމްަދނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނވެރިވެަފއިވާ )ކ(  

)ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގިއ ހުރި އެ ފަރާތުގެ ދާއިމީ 

 ؛މަރުކަޒަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ފިޔަަވއި(

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނވެިރވެފައިުނވާ ފަރާތަކަށް ލިބޭ  )އ(  

 އަންނަނިވި ބާވަތްަތކުގެ ވިޔަާފރި އާމްދަނީ:

   (1)  

  

ތުގެ ދާއިމީ މަރުކަޒެްއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި އެ ފަރާ

 ނުވަތަ ؛ މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ިވޔަފާރިައުކން ލިބޭ އާމްދަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި އެ ފަރާތުގެ ދާއިމީ މަރުކަޒެްއ   (2)   

މެދުވެރިކޮށް ިވއްާކ މުދަލެއް ނުވަަތ 

މަރޗެންޑަިއޒްެއއް، ުނވަތަ އެ މުދަލާކާ ނުވަަތ 

އް ނުވަަތ މަރޗެންޑަިއޒްައކާ އެއް ާބަވތެއްގެ މުދަލެ

މަރޗެންޑަިއޒްެއއް ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވިްއކަިއގެން ލިޭބ 

 ނުވަތަ ؛ އާމްދަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި އެ ފަރާތުގެ ދާއިމީ މަރުކަޒަކުްނ   (3)   

ކުރާ ވިޔަފާރި ނުވަތަ އެ ިވޔަފާރިއާ ެއއްފަދަ އެހެން 

 ވިޔަފާރިެއއް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ކޮށްގެން ލިބޭ އާމްދަނީ.

ރާއްޖޭަގއި ހުިރ ނުވަތަ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ދިވެހި )ވ(  

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ުނއުފުލޭ މުދަލެއް ކުއްޔަށްީދގެން ލިބޭ 

 ؛އާމްދަނީ
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ދައުލަތުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަޒަްނވެިރވެފަިއވާ ފަރާތަކުން  )މ(  

ދޭ، ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އަދާކުރި ަވޒީފާައކާ ުގިޅގެން 

 ،ން ޚިދުމަތަކާ ގުިޅގެން ލިބޭ އެނުިއޓީނުވަތަ ފޯރުކޮށްދި

 ؛ޓްޕެންޝަން ނުވަތަ އެނޫންވެްސ ރިޓަޔަރމަންޓް ބެނިފި

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރވެފަިއވާ ކުންފުންޏަކުން ލިބޭ  )ފ( 

 ؛ޑިިވޑެންޑް

ުނވަތަ ، އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ލިޭބ އިންޓްރެސްޓް، ރޯޔަލްޓީ  )ދ(  

 ޓެކްނިކަލް ސަރިވސް ފީ؛

 ،އެއީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ަވޒަންވެރިވެަފއިވާ ފަރާތަކުން    (1)   

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހުރި އެ ފަރާތުގެ ދާއިީމ 

މަރުކަޒެްއގެ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުަގއި ނޫން ގޮތަކަށް ދައްާކ 

 ނުވަތަ ؛ ފައިސާައކަށްވުން 

 ،އެއީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ަވޒަންެވރިވެފައިުނވާ ފަރާތަކުން   (2)   

އްޖޭަގއި ހުރި އެ ފަާރތުގެ ދާއިީމ މަޒުަކޒެްއެގ ދިވެހިރާ

 ޚަރަދެއްގެ ގޮތުަގއި ދަްއކާ ފަިއސާއަކަްށވުން.

މި މާއްދާގެ )ކ( ނުވަތަ )އ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގަިއ  )ތ(  

ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހުރި ނުވަތަ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ، ފިޔަވައި 

ެއއިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އުފުޭލ މުދަލެއް ނުވަތަ 

ނުވަަތ ، މުދަލެއްގައި ހިމެނޭ މަޞްލަޙަތެއް ތަޞައްރުފުކޮްށގެން

އެއިން މުދަލެްއ ތަޞައްރުުފުކރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެފަިއވާ 

އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން )ުމދާ ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް އެ މުދާ 

ރައްދު ކޮށްދެވެނީ ކޮންމެ ަތނެއްަގއި ކަމަށްވީ ނަަމވެސް( ލިބޭ 

 ؛އާމްދަނީ
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މި މާއްދާގެ )ކ( ނުވަތަ )އ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގަިއ  )ލ(  

ނުއުފުލޭ މުދަލެއް ތަޞައްރުފުކޮށްގެން އަންަނނިވި ، ފިޔަވައި 

 ؛ގޮތުގެމަތިން ލިބޭ ފައިދާ

   (1)  

  

އެ ފައިދާ ލިބެނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ނުއުފުލޭ 

 ނުވަތަ  ؛މުދަލެއް ތަޞައްރުފުކޮށްގެން ަކމަށްވުން

އެ ފައިދާ ލިބެނީ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަަތ    (2)   

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ުނވަތަ ްޓރަސްޓެްއގެ ޙިއްާޞއެްއ 

ނުވަތަ މަޞްލަޙަތެއް ތަޞައްރުފުކުރާ ހިނދު، 

)ތިން ަސތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް(  365ފާއިތުވެދިަޔ 

 50އެ ފަރާތެއްގެ ވެިލއުގެ %، ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި

ޑު ަބއެްއ )ފަންސާސް އިންަސއްތަ( އަށްވުރެ ބޮ 

ސީދާގޮތުން ވިަޔސް ނުވަަތ ނުސީދާގޮތުން ވިޔަްސ 

ނިސްބަތްވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ނުއުފުލޭ 

މުދަލަކަށް ކަމަށްވާނަމަ، ެއ ޙިއްާޞއެްއ ނުވަަތ 

 ނުވަތަ ؛ މަޞްލަޙަތެއް ތަޞައްރުފުކޮްށެގން

އެ ފައިދާ ލިބެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަވޒަންވެިރވެފަިއާވ    (3)   

 ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ކުންފުންޏެއް

ވަޒަްނވެރިވެަފއިވާ ޕާްޓނަރޝިޕެއް ނުވަަތ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރވެފަިއވާ ޓްރަސްޓެްއެގ 

ޙިއްޞާެއއް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތެއް ތަޞައްރުފުކޮށްގެްނ 

 ުނވަތަ ؛ ކަމަށްވުން

ވަނަ  (1)އެ ފައިދާ ލިބެނީ މި މާއްދާގެ )ލ( ގެ    (4)   

ވަަނ  (3)( ވަނަ ަނންބަރާއި، 2)، ނަންބަރާއި
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ނަންބަރުގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ މުދަލަާކގުޭޅ 

އޮޕްޝަނެއް، ނުވަަތ ެއއިން ުމދަލެއް ގަތުުމގެ ަޙއްޤެްއ 

 ތަޞައްރުފުކޮށްގެން ކަމަށްވުން.

)ކ( ނުވަތަ )އ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގަިއ  މި މާއްދާގެ )ގ(  

ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޭބނުންކުރާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ، ފިޔަވައި 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ ފިކުރީ ނުވަތަ ޣައިުރ މާއްދީ މުދަެލއް 

ނުވަތަ ެއއިން މުދަލެއް ތަޞައްރުފުކުުރމަށް ، ތަޞައްރުފުކޮށްގެން 

އްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން ލިބޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެފަިއވާ އެ

 ؛އާމްދަނީ

މި މާއްދާގެ )ކ( ނުވަތަ )އ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގަިއ  )ޏ(  

ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ވަަޒންވެރިވެަފއިވާ ފަރާތަކާ ގުިޅެގން ، ފިޔަވައި 

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި މުދަލަކާ ގުޅިގެން ލިބޭ 

 ؛އިންޝުއަރެންސް ޕްރީމިއަމް

 ޤައުމެއް ުނވަތަ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިްއޔާައާކއެކު ބޭރު )ސ(  

ދިވެހިރާއްޖެއިން ވެަފއިވާ މުޢާހަދާއެއް ނުވަތަ އެއްަބސްވުެމއްެގ 

 ؛ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޓކްްސ ނެގޭ އާމްދަނީ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުަގއި ކަނޑުބޯޓު ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓު  )ޑ(  

 ،އްޭޖގަިއ ވަޒަންވެިރވެފައިުނވާ ފަރާތަކަށްިދވެހިރާ، އޮޕަރޭޓްކުރާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަންޒިލަކުން ފުރައިގެންދާ ކަނޑުބޯޓަކަށް ނުަވތަ 

މަތިންދާބޯޓަކަށް ފަސިންޖަރުން ނުވަތަ ަލއިްވސްޓޮކް ުނަވތަ 

ސިޓީ ނުވަތަ ޕާރުސަލް ނުވަތަ މަރޗެންޑައިޒް ނުވަތަ ުމދާ 

 .އަރުަވއިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ

މި ޤާނޫނުގެ ، މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް    .12 އާމްދަނީ  އިސްތިސްނާވާ 
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ދަށުން ޓެކްސް ނެގުމުން އަންނަނިވި ބާވަތްަތކުެގ އާމްދަނީ 

 އިސްތިސްނާވާެނއެެވ.

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރވެަފއިވާ ފަރާތަކަށް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި  )ހ(  

 ކުން ލިބޭ ޑިވިޑެންްޑ؛ވަޒަްނވެރިވެަފއިވާ ކުންފުންޏަ

      ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވރިވެފަިއވާ ޕާޓްނަރޝިޕަކުން  )ށ(  

އެ ޕާޓްނަރޝިޕުގެ ިދެވހިރާއްޖޭގައި ވަޒަްނވެިރވެފައިާވ 

 ؛ޕާޓްނަރުންނަށް ބަހާ ފައިދާ

ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުެރ ޙާލަތެއްަގއި )ނ(  

ަރސްޓަކުން ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ ވަޒަްނވެރިވެަފއިާވ ޓް

ވަޒަްނވެރިވެަފއިާވ ބެނިފިޝަރީއަކަށް ބަހާ ފައިާދ ނުވަަތ 

 އެނޫންވެސް ފަިއސާ؛

އެއީ އެ ޓްރަސްުޓގެ ޓެކްްސ ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީެގ   (1)   

 ނުވަތަ ؛ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޢަދަދަކަށްވުން

އެއީ އެ ޓްރަސްުޓެގ ކޯޕަސްއިން ަދއްާކ   (2)   

 ފައިސާައކަށްވުން.

ހިލޭސާަބހަށް  ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފައިވާ )ރ(  

 ؛މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްާޔއަކަްށ ލިބޭ އާމްދަނީ

 ؛ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް ލިބޭ އާްމދަނީ )ބ(  

 އަންނަނިވި ގޮުތގެމަތިން ލިބޭ އިންޓްރެސްޓް: )ޅ(  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޓޮްކ އެކްްސޗޭންޖުަގިއ   (1)   

ކުންފުްނޏަކުން ދޫކޮށްފައިާވ ލިސްޓުކޮށްފަިއވާ 

 ؛ސެކިއުރިީޓއަކާ ގުިޅގެން ލިބޭ އިންޓްރެސްޓް

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ  3މި ޤާނޫނުގެ   (2)   
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އިންޓްރެސްްޓ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އާމްދަނީައަކށްނުވާ

 5,000/-)ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި ޖުމްލަ 

 )ފަސް ހާސް( ރުފިޔާއާ ހަމަައށް(.

ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ  ކެޕިޓަލް މަރކެޓް ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީން )ކ(  

އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ހުއްަދ ދީފައިވާ ސެކިުއރިޓީޒް 

އެކްްސޗޭންޖެްއގައި ގަެނވިްއކުމަށް ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ނުވަަތ 

ެއފަދަ  އެކަމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ެޑޓް ސެކިއުރިީޓއަކާ ނުވަތަ

 ؛އެހެން ޕްރޮޑަކްޓަކާ ގުިޅގެން ލިބޭ އިންޓްރެސްޓް ނުވަތަ ފަިއދާ

ބޭރު ޤައުމެއް ުނވަތަ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިްއޔާައާކއެކު  )އ(  

ދިވެހިރާއްޖެއިން ވެަފއިވާ މުޢާހަދާއެއް ނުވަތަ އެއްަބސްވުެމއްެގ 

 ؛ދަށުން ޓެކްސް ނެގުމުން އިްސތިސްނާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ

ބޭރު ަޤއުމެްއގެ ުނަވތަ ، އަންނަނިވި ޝަރުޠުަތއް ފުރިަހމަވާނަމަ ()ވ  

      ސަރަޙައްދެްއގެ ސަރުކާރުްނ ވަޒީފާ ދީފައިވާ މީހަކަށް 

 އެ ސަރުކާރުން ދޭ އުޖޫރަ:

އެ މީހަކީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރވެފަިއވާ މީހަކަްށ    (1)   

ނުވުން ނުވަތަ އެ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

ވެަފއިވަނީ ހަމައެކަިނ އެ ވަޒީފާގެ ބޭނުމަށް ވަޒަްނވެރި

 އަދި ؛ ކަމަށްވުން

       އޭނާއަށް އުޖޫރަ ދެނީ އެ ޤައުމުގެ ނުވަަތ    (2)   

 އަދި ؛ އެ ސަރަޙައްުދގެ ސަރުކާރުން ކަމަށްވުން

އެ އުޖޫރައިން އެ ަޤއުމުަގއި ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްުދގަިއ    (3)   

 ޓެކްސް ދައްކަންޖެހުން.
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އުމެއްގެ ސަރުކާަރާކއެކު ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އެހެން ޤަ )މ(  

ހުއްދަކުރާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ިއދާރާއަކާެއކު ދައުލަުތގެ އޮފީަހކުން 

، ހަދާ ފަންނީ އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނވެިރވެފައިނުވާ މީހަކަށް ނުވަތަ ހަމައެކަނި 

އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަުތތައް އެ ެއއްބަސްވުުމގެ ދަށުން 

އަދާކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ިދެވހިރާއްޖޭގައި ަވޒަންވެިރވެފަިއވާ 

 ؛މީހަކަށް ލިބޭ އުޖޫރަ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުަގއި ކަނޑުބޯޓު ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓު  )ފ(  

، އޮޕަރޭޓްކުރާ ުނވަތަ ޗާަޓރުކުރާ ނުވަތަ ކުްއޔަށް ދޭ

ްނވެރިވެަފއިނުވާ ފަރާތަުކން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ނުވަތަ ދިވެިހރާއްޖެއަށް ފަސިންޖަރުން ނުވަތަ 

ލައިވްސްޮޓކް ުނވަތަ ސިީޓ ނުވަތަ ޕާރުސަލް ުނަވތަ 

ނުަވތަ ، މަރޗެންޑަިއޒް ނުވަަތ މުދާ ފަދަ ތަކެތި އުފުލައިީދގެން

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭނުންކުރާ މަތިންދާބޯޓު ނުވަތަ ކަނޑުޯބޓު

ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓެއްެގ އެއަރވަރދިނަްސއަްށ ނުވަތަ 

ކަނޑުބޯޓެްއގެ ީސވަރދިަނސްއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ 

އިުކއިޕްމަންޓް ކުއްޔަށްީދގެްނ ލިބޭ އާމްދަނީ )އެ ފަރާތުން 

ކަނުޑބޯޓު  ،ވަޒަްނވެރިވެަފއިވާ ަޤއުމުން ނުވަތަ ސަރަޙައްދުން

ޗާޓަރުކުރާ ުނވަތަ  ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓު އޮޕަރޭްޓކުރާ ނުވަތަ

 ،ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ވަޒަްނވެިރވެފަިއވާ ފަރާތަަކށް، ކުއްޔަްށ ދޭ

އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ޓެކުހަކުން 

       ހަމަ އެ ޙާލަތުގައި އިސްތިސްނާއެއް ދޭނަމަ ނުވަތަ 

އެ އާމްދަނީން އެ ޤައުމުގަިއ ނުވަތަ ސަރަޙައްދުގައި ޓެްކސް 
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ކަންނުޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ދައް

 ؛ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ(

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޕެންޝަނާބެހޭ  8/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ދ(  

ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ލިބޭ އަސާސީ ޕެންޝަނާއި ރިޓަޔަރަމންޓް 

 ؛ޕެންޝަންގެ ގޮުތގައި ލިބޭ ފަިއސާ

 ؛ބޭ ފައިސާލައިފް އިންޝުއަރެންސް ޕޮިލސީއެްއގެ ދަށުން ލި )ތ(  

ތަޢުލީމާގުޅޭ އެހީއާއި ްސޮކލަރޝިޕް )އެ އެހީ ނުަވތަ  )ލ(  

ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނީ އެ މީހާ ކިޔެވުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް 

ނުވަތަ އެހީތެރިވުމަށް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް 

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ނުވަތަ ކޮިމޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފައިާވ 

ރޗްކުރާ މަރުަކޒެްއަގއި ތަުޢލީމު ތަޢުލީމު ދޭ ނުވަތަ ރިސަ 

 ؛ޙާޞިލުކުރުމަށް ނުވަތަ ރިސަރޗްކުރުމަށް ކަމަށްވާނަމަ(

ފަރުދަކަށް ލިބޭ ހަދިޔާ )ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްެގ    (1) )ގ(  

)ސާޅީސް ހާސް(  40,000/-ތެރޭގައި ޖުމްލަ 

 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް(؛ ުނވަތަ

ދިޔާެގ އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ަފރުދަކަށް ލިބޭ ހަ   (2)   

 ކޮންމެ މިންވަރެއް:

    i.   ުއެއީ އޭާނގެ ތިމާގެ މީހެއްެގ ފަރާތުން ލިބުނ

 އެްއޗަކަްށވުން؛ ނުވަތަ 

    ii.   ުއެއީ އޭާނގެ ކަިއވެނީެގ މުނާސަބަތުގަިއ ލިބުނ

 އެްއޗަކަްށވުން؛ ނުވަތަ 

    iii.   ްއެއީ ަދއުލަތުން، ުނވަތަ ކޮިމޝަނަރ ޖެނެރަލ
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ކުާރ ހުއްދަކުރާ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް

 ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ލިބުނު ެއއްަޗކަށްވުން.

ނުވަތަ ވާރުަތއިގެ ގޮުތގައި ުނވަތަ ވަިޞއްޔަަތކުން ލިބޭ  ،ހިބަ )ޏ(  

 ؛ފައިސާ

ޒަކާުތގެ ގޮުތަގއި ދައުލަުތެގ އިދާރާެއއް މެދުވެިރކޮށް ލިބޭ  )ސ(  

 ؛ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ

 ؛ތުގެ ަފއިސާކަިއވެނީގެ ރަނާއި ނަފަާޤގެ ފައިސާާއއި ޙަޟާނަ )ޑ(  

މީހަކު ދިރިއުޅޭ އޭާނގެ ހުރި ހަމައެކަނި ތަން ނުވަތަ މަިއަގނޑު  )ޒ(  

ގޮތެްއގައި އޭނާގެ ދިިރއުުޅން ޤާއިމުވެފަިއވާ އޭާނގެ ތަން 

 ؛ތަޞައްރުފުކޮށްގެން ލިބޭ އާމްަދނީ

)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުްނ  2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޓ(  

 ދަށުން މީާރގަިއ ޓެކްސް ެނގުމުގެ ޤާޫނނު( ގެ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ ފަރާތަުކން އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނަގާ 

 ؛ޓެކްސް

)އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ  2014/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޔ(  

ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ލިބޭ އެހީ އަދި ދައުލަތުން ދޭ އެހެނިހެން 

 ؛އެހީގެ ގޮތުަގއި ފަރުދުންނަށް ލިބޭ ފައިސާ

)އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ  2011/15ންބަރު ޤާނޫނު ނަ )ޕ(  

އިންޝުއަރެންްސގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ "އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންުޝއަރެންސް ްސކީމް" 

 ގެ ދަށުން ހަމަޖައްސައިދޭ ފަިއސާ؛
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ޤާޫނނުގެ މި ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން )ހ(   .13 އެކައުންޓިންގ ބޭސިސް 

މާލީ ހިސާބުތައް  ،ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދު ާލޒިމުކުރާނަމަ

 ތައްޔާރުކުރަްނވާނެެއވެ.

، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަުކގައި ފިަޔަވއި )ށ(  

އެ ފަރާތަކުން މާލީ ހިސާބުތަްއ ތައްޔާުރކުރަންވާނީ ކޮމިޝަނަރ 

ން ބަލަިއަގންނަ ޖެނެރަލް ޤަބޫލުކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތު

ހިސާބުކުރުުމގައި ، ހިސާބުކުރުމުގެ މިންގަނޑުަތކާ އެްއގޮތަށް

 "އެކްޫރއަލް ބޭސިސް" އަށެވެ.

   ، މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަެވސް )ނ(  

 ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުން ހުއްަދކުރާ ފަރާތްތަަކށް

 ތައް ތައްޔާުރކުރެވިދާނެެއވެ."ކޭޝް ބޭސިސް" އަށް މާލީ ހިސާބު

      ޓެކްސް ދަްއކާ ފަރާތުްނ ހިސާބުތައް ތަްއޔާރުކުުރމަށް  )ރ(  

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުްނ ކޭޝް ބޭސިސް އިޚްިތޔާރުުކރި 

ނަމަވެސް، އެ ފަރާތެްއެގ ޓެކްސް ބިނާކުެރވޭ އާްމދަނީ 

، ނީހިސާބުކުރުމުގައި ކެޕިޓަލް ަޚރަދަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަންވާ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ކަނަޑއަޅާ ގޮެތއްެގ 

 މަތިންނެވެ.

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުާރ ހިސާބުކުރުމުގެ މިންގަނޑުަތުކގައި  )ބ(  

މި މާއްާދގެ )ށ( ެގ  ،ވަކި ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްަފއިީވ ނަމަވެސް

ރާ ދަށުން އެކްރޫއަލް ބޭސިސްައށް މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކު

 އަންނަނިވި ގޮުތގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.، ފަރާތަކުން

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ެއ ފަރާތެއްގެ ޓެކްްސ   (1)   

އެ މުއްދަުތ ، ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި 
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ނިމުނުއިރު ރެވެނިުއ ެއކަުއންޓެއްަގއި ހުރި މުާދ 

ނުވަތަ ދަރަންޏާ ގުޅިގެްނ ލިބޭ އަންރިއަލައިްޒްޑ 

އިން )ޭއގެ ތެޭރގަިއ އަންރިއަލަިއޒްްޑ ފޮރިން ގެ

އެކްްސޗޭންޖް ގެއިްނވެްސ ހިމެނޭ ގޮތުން( 

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ެއ ފަރާތެއްގެ ޓެކްްސ   (2)   

އެ ުމއްދަުތ  ،ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި 

ނިމުނުއިރު ކެޕިޓަލް އެކައުންެޓއްަގއި ހުރި މުދާ ނުވަތަ 

 ދަރަންޏާ ގުޅިގެން ލިބޭ އަންރިއަލަިއޒްޑް ގެއިްނ 

)އޭެގ ތެރޭަގއި އަންރިއަަލއިްޒޑް ފޮރިން ެއކްސްޗޭންްޖ 

 ގެއިްނވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން( ހިމަނައިގެން ނުވާނެެއވެ.

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ެއ ފަރާތެއްގެ ޓެކްްސ   (3)   

އެ މުއްދަތު  ،ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުުކރުމުގައި 

ރު ރެވެނިުއ ެއކަުއންޓެއްަގއި ހުރި މުާދ ނިމުނުއި

ނުވަތަ ދަރަންޏާ ގުިޅގެން ލިޭބ އަންރިއަަލއިްޒޑް ލޮްސ 

)އޭެގ ތެރޭަގއި އަންރިއަަލއިްޒޑް ފޮރިން ެއކްސްޗޭންްޖ 

ވަނަ  17މި ޤާނޫނުގެ  ،ލޮސްވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން(

 ތުގެމަިތން އުނިކުރެވިދާނެެއވެ.މާއްދާއާ ެއއްގޮްތވާ ގޮ

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ެއ ފަރާތެއްގެ ޓެކްްސ   (4)   

އެ ުމއްދަުތ  ،ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި 

ނިމުނުއިރު ކެޕިޓަލް އެކައުންެޓއްަގއި ހުރި މުދާ ނުވަތަ 

ދަރަންޏާ ގުޅިގެން ލިޭބ އަްނރިއަލަިއޒްޑް ލޮްސ )ޭއެގ 
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ްޒްޑ ފޮރިން އެކްްސޗޭންޖް ތެރޭގައި އަންރިއަަލއި

 ލޮސްވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން( ުއންޏެއް ނުކުރެވޭނެެއވެ. 

ރެވެނިއު އެަކއުންޓާއި ކެޕިަޓލް އެކައުންުޓަގއި ހުރި މުދަލާއި  )ޅ(  

ހެޖިންގ އަދި އެނޫންވެސް ، ދަރަނި ކަނޑައެޅުމާއި

މުޢާމަލާތްތަކަށް މި މާއްދާ ހިނގާނެ ގޮތް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 އިުދގައި ކަނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.ހަދާ ގަވާ

 ،މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަެވސް )ކ(  

ބޭންކަކުން ދޫކުރާ ދަރަންޏަކަށް ލިބޭ އިންޓްރެސްޓް އެީއ 

އެ ދަރަނީގެ ޕްރިންސިޕަލް  ،އާމްދަނީއެްއގެ ގޮުތގައި ނުަބލާނީ

ނުވަތަ އިންޓްރެސްްޓގެ އެްއވެސް ޢަދަދެއް އަނބުރާ 

ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުާރ ޙާލަތުގަިއ، އަދި އެ ޢަދަދު ނު

ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ މޯލްިޑވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯިރޓީން 

ހުއްދަކޮށްފަިއވާ ހިސާބުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ ެއްއގޮތަށް 

ާއމްދަނީގެ ގޮތުގައި ނުބަލާ ޢަދަދު  ،ކަމަށްވާނަމަެއވެ. މިގޮތުން

ސް އެަކއުންޓްަގއި އިންޓަރެސްޓް އިްނކަމް އޮްނ ސަސްޕެން

ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި ެއ ޢަދަދުން ޓެކްސް ނަާގނީ 

އެަކއުންޓިންގ އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮތަށް އެ ޢަދަދު އާމްދަނީގެ 

ގޮތުަގއި ހިމަނާ ޓެްކސް ނެޭގ މުއްދަތު ނުވަަތ އެ ޢަދަދު ލިބޭ 

ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން ކުރިން އަންނަ ޓެކްސް ނެގޭ 

 .މުއްދަތުގަެއވެ

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުާރ ހިސާބުކުރުމުގެ މިންގަނޑުަތުކގައި  )އ(  

މާލީ ހިސާުބތައް  ،ވަކި ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްަފިއވީ ނަމަވެސް 

ތައްޔާރުކުރަްނވާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1170 އަަދދު:  48 ވޮލިުއމް: 

 
22 

ރުފިޔާއިން ނުވަތަ އެމެރިކާ  ،ކަނޑައަޅާ ގޮތެްއގެ މަތިން

 ޑޮލަރުންނެވެ.

ބުރާ ނުލިބޭނެ ކަމަށް އަނ
 ފައިވާ ދަރަނި ލިބުން ލާ ބަ 

ވަނަ  23އަނބުރާ ނުލިބޭނެ ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުަގއި މި ޤާނޫނުގެ    .14

މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އުިނކޮށްފައިާވ ދަރަންޏެއް ުނވަަތ ދަރަންޏެއްގެ 

  ޢަދަދު ލިބުނު ހިސާބުުކރާ މުއްދަތުގެއެ  ،ބައެއް އަނބުރާ ލިބިއްޖެނަމަ

 އެ ފަރާތުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި އެ ޢަދަދު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އުނިކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއް 
 އަނބުރާ ލިބުން 

އެްއވެްސ ހިސާބުކުރާ  ،އެްއވެސް ފަރާތަކުން ކޮްށފައިވާ ޚަރަދެއް    .15

ކޮށްފައިވަނިކޮްށ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި އެ ފަރާތުގެ އާމްދަނީން އުނި

އެްއވެސް ގޮަތކުން އެ ޢަދަދު ނުވަތަ އެއިން ބަެއއް އެ ފަާރތަށް އަނބުރާ 

އެ ަޢދަދު ލިބުނު ، ލިބިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ލިބޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެިޅއްޖެނަމަ

ނުވަތަ ލިބޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅުނު ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުެގ އެ ފަރާތުެގ 

 ދު ހިމަނަންވާނެއެވެ.ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި އެ ޢަދަ

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 އުނިކުރުންތައް 

އެްއވެސް ޚަރަދެއް އުނިުކރެވޭނެ ކަމަށް މި ބާބުގަިއ  )ހ(   .16 ޚަރަދުތައް އުނިކުރުން 

ެޓކްސް ދައްކާ ފަރާތުެގ ޓެކްްސ ބިނާުކރެވޭ ، ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ

  އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގަިއ ެއ ފަރާތެއްެގ ޖުމްލަ އާމްދަނީން 

 އެ ޚަރަދެއް އުިނކުރެވިދާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ޮގތުގެމަތިން އެްއވެސް ޚަަރދެއް  )ށ(  

 އުނިކުރެވޭެނ ކަމަށް މި ާޤނޫނުގެ ެއއްެވސް މާއްާދއެްއގައި 

އެ ިއޝާރާތްކުރަނީ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ، ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ
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)ހ( އިން އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި ުއނިކުރުމަށް މި މާއްދާގެ 

 މި ބާބުަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޚަރަދަކަެށވެ.، ހުއްދަކުރާ

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެްއެގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާްމދަނީ  )ހ(   .17 ޢާންމު އުސޫލު 

    އެްއވެްސ ޚަރަދެއް އުނިކުެރވޭނީ، އެީއ  ހިސާބުކުރުމުގައި

  އެ މުއްދަތުަގއި ހިނގާފަިއާވ އެ ފަރާތުގެ ޚަރަދަކަްށވެފައި، 

 ޚަރަދު އެުކގަިއވެސް ހިނގާފަިއވަނީ އެ ފަރާތުގެ ޖުމްލަ އެ

 އާމްދަނީ އެކަނި ހޯދުމަށް ކަމަށްވާނަމައެެވ.

ފަިއވަނީ ގާހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ެތރޭގައި ޚަރަދެއް ހިނ )ށ(  

ެއ ފަރާތެއްެގ ، ޖުމްލަ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެަކނި ކަމަށް ނުވާނަމަ

 ކުރުމުގަިއ މި މާްއދާގެ ޓެކްސް ބިނާކުެރވޭ އާމްދަނީ ހިސާބު

)ހ( ގެ ދަށުން އެ ޚަރަދު އުނިކުރެވޭނީ އެ ފަރާތެއްގެ ޖުމްލަ 

 އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެ ޚަރަދު ހިނގި ނިސްބަތުންނެވެ.

މި މާްއދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ، ޚަރަދެއްގެ ތެެރއިން )ނ(  

ފައިާވ ޚަރަދުގެ ނިްސބަތް ގާޖުމްލަ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިނ

ލާނެ ގޮތް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ ބަ

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

ވަނަ މާްއދާއާ  32 މި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ )ރ(  

 ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ވަނަ މާްއދާގައި އެހެން  32ވަނަ މާއްދާއާއި  17މި ޤާނޫނުގެ    .18 ޒަކާތް 

ުމދަލު ޒަކާުތގެ ގޮުތަގއި ދައުަލތުގެ ކަމާބެހޭ  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް 

ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދާ އެްއގޮތްާވ  ،އޮފީހަކަށް ދައްކާ ަފއިސާ
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އެ ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ  ،ގެމަތިންގޮތު

 އުނިކުެރވިދާނެއެވެ. ހިސާބުކުރުމުގައި

މާްއދާގައި އެހެން  ވަނަ 32ވަނަ މާއްދާއާއި  17މި ޤާނޫނުގެ    .19 ޕެންޝަނަށް ދައްކާ ފައިސާ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޤާއިމުކޮށްފައިާވ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

     ،ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް އެ ފަރާތަކުން ަދއްކާ ފަިއސާ

އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގަިއ  އެ ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ

 އުނިކުރެވިދާެނއެވެ.

ވިޔަފާރި އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުެރވޭ އާމްދަނީ    .20 ވެލްފެއަރ ޚަރަދު 

ހިސާބުކުރުމުގައި ުމވަްއޒަފުްނގެ ވެލްފެއަރ ޚަރަުދގެ ގޮުތގަިއ ޢަދަދެއް 

އުނިކުރެވޭީނ އަންނަނިިވ ޝަރުޠުތަކުެގ ތެރެިއން ޝަރުޠެްއ 

 ހަމަވާނަމައެވެ.ފުރި

ޞިއްޙީ ޙާލަތަކާ ގުިޅގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ނުުކޅެދިފައިާވ  )ހ(  

 ނުވަތަ ؛ މުވަްއޒަފަކަށް ކުރާ ޚަރަދަކަްށުވން

މަރުވެފައިވާ ުމވަްއޒަފެްއެގ ދިރިހުރި އަނތްބަކަށް ނުވަތަ  )ށ(  

)އަާށރަ( އަހަރުނުވާ ދަރިއަކަށް ކުރާ  18ފިރިއަކަށް ނުވަތަ 

 ުނވަތަ ؛ ންޚަރަދަކަށްވު

އެ ފަރާތެްއގެ މުަވއްޒަފުްނގެ ފައިާދއަށް އަާމޒުކޮްށެގން  )ނ(  

މުވައްޒަފުންގެ ިޞއްޙީ ނުވަތަ  ހާއަދި ހުރި ،ވާފައި ދާއުފައް

އެނޫންވެސް ވެލްެފއަރ ޙައްުޤތައް ފުރިހަމައަށް ޙިމާޔަތްކުރެވޭ 

 ؛ފަންޑަކަށް ކުރާ ޚަރަދަކަށްވުން 
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ާފތުކުރުމެއް ނެތި، މުވަްއޒަފުންގެ މުވަްއޒަފުންގެ މެދުގައި ތަ )ރ(  

 ޢާންމު މަންފާއެއް ކުރިއެރުވުަމށް ކުރާ ޚަރަދަކަށްވުން.

ވަނަ މާއްާދގައި ެއހެން  32ވަނަ މާއްާދއާއި  17މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(   .21 ޑޮނޭޝަން 

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް ނުވަތަ  ،ކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސްބަޔާން

ހިލޭސާބަހަށް  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފައިވާ 

މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްާޔއަަކށް ޑޮނޭޝަންގެ ގޮުތގައި ެޓކްްސ 

ދައްކާ ފަރާތުން ދޭ ަފއިސާައކީ ެއ ފައިާސ ދިން ހިސާުބކުރާ 

ާއމްދަނީ  މުއްދަތުގެ އެ ފަރާތެއްެގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ

 ހިސާބުކުރުމުގައި އުނިކުެރވިދާނެ ޢަދަދެކެވެ.

    ، މި މާއްދާގެ ދަށުން އުނިުކރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ޢަދަދަކީ )ށ(  

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޑޮނޭޝަންެގ ޢަދަދާއި 

މި ޤާނޫނުގެ ފަސްވަނަ ބާުބގެ ދަށުން ެގއްލުން އުނިކުުރމުގެ 

 5ްކސް ބިނާކުރެޭވ އާމްދަނީެގ %ފަރާެތއްެގ ޓެ ކުރިން އެ

 )ފަހެއް އިންސައްތަ( އެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުާރ  )ނ(  

    ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ުހއްދަ ިދނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ުއސޫލު 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ކަނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.

ނޫން -ޖެނެރަލް ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކަށް ުނވަތަ ބޭންކު ކޮމިޝަނަރ )ހ(  .22 އިންޓްރެސްޓް 

ުޖމްލަ  ،މާލީ އިދާރާއަކަށް ަދއްކާ އިންޓްރެސްޓް ފިަޔވައި 

ފަިއވާ ގާއާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ބޭނުމަށް އެްއވެސް ފަރާތަކުން ނަ 

ލޯނަކާ ގުޅިގެން އެ ފަރާތެްއގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާްމދަނީ 

 6ރެވޭނީ އަހަރަކު %ހިސާބުކުރުމުގައި އިންޓްރެްސޓް އުނިކު
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)ހައެއް އިންަސއްތަ( ގެ ރޭޓަށްވުރެ އިތުުރނުވާ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ވަނަ މާްއދާއާ  71މި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރާނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

 ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

އަނބުރާ ނުލިބޭ ދަރަންޏާއި 
 ދަރަނީގެ ޕްރޮވިޜަން އެ ފަދަ 

ވިޔަފާރި އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތަކަށް، އަނބުރާ ނުލިބޭނެ ދަރަނީގެ  )ހ(   .23

ގޮތުަގއި ެއއްވެސް ޢަދަެދއް އުނިކުެރވޭނީ އަންނަނިވި 

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

އެ ދަރަންޏަކީ އެ ޢަދަދު އުނިކުރާ ހިސާބުކުރާ    (1)   

ރާ މުއްދަތެްއެގ މުއްދަތުގެ ނުވަަތ ޭއގެ ކުީރެގ ހިސާބުކު

އެ ފަރާތުގެ ޖުމްލަ އާމްދަީނގެ ތެރޭަގއި ހިމަނާފައިާވ 

ނޫްނ -ޢަދަދަކަށްވުން ނުވަތަ ބޭްނކަުކން ނުވަތަ ބޭންކު

އެ އިދާާރއިން ޢާންމު ވިޔަފާރީގެ  ،މާލީ އިދާރާއަކުން

 އަދި  ؛ތެރެއިން ދޫކޮށްފައިވާ ަފއިސާައކަށްވުން

ހުރި އެކަށީގެްނާވ އެ ޢަދަދު އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެޅެން   (2)   

 އަދި ؛ ފިޔަވަޅުަތއް އެ ފަރާތުން އަޅާަފއިވުން 

އެ ޢަދަދު އުނިކުާރއިރު، ެއއީ އަނބުރާ ނުލިބޭެނ    (3)   

      ޢަދަދެއް ކަމަށް އެކަީށގެންވާ ސަބަބުތަކާެއުކ 

 ައދި؛ އެ ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވުން

   ،އެ ޢަދަދަކީ އަނބުރާ ނުލިބޭނެ ޢަދަދެއްގެ ގޮތުގައި   (4)   

މާލީ  ޢަދަދު އުނިކުާރ ހިާސބުކުރާ މުއްދަތުގެ  އެ

 ހިސާބުތަކުގައި އުނިކޮށްފަިއވާ ޢަދަދަކަށްވުން.

އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަކުްނކުރެ ޝަރުޠެއް ފުރިަހމަވާ  )ށ(  
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މި މާއްދާގެ ދަށުން އެ ދަރަންޏެއް އުންޏެއް  ،ދަރަންޏެއްނަމަ

 ނުކުރެވޭނެެއވެ.

ރަހުނުކޮށްފައިވުްނ  އެ ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން މުދަލެއް   (1)   

ނުވަތަ ގެރެންީޓެއއް ދީފަިއުވން )އެ މުދަލުެގ ނުވަަތ 

 ުނަވތަ؛ ގެރެންޓީގެ އަގާ ހަމައަށް(

އެ ދަރަންޏެއް އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެ ފަރާތުން ކޯޓަްށ    (2)   

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ނިމޭއިރު ، މައްސަލަ ހުށަހަޅައި

 ؛ފައި ނުވުން ޅާކޯޓުން އެ ކަމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަ

 ނުވަތަ

އެ ދަރަންޏަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން    (3)   

ފަށާ ދުވަހުގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތަކާގުޭޅ 

 ދަރަންޏަކަށްވުން.

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަްނވެރިވެަފއިނުވާ ފަރާތަުކން  )ހ(   .24 ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދު 

 އާމްަދނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ދާއިމީ މަރުކަޒެއް މެދުވެިރކޮށް

އެ ފަރާތުން އެ ދާއިމީ މަރުކަޒަށް ކުރާ ހެޑް އޮފީސް ، ހޯދާނަމަ

އެ ދާއިމީ މަރުަކުޒގެ ޓެކްސް ބިނާކުެރވޭ އާްމދަނީ ، ޚަރަދު

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދަގއި ، ހިސާބުކުރުމުގައި 

 ކަނޑައަޅާ ގޮެތއްގެ މަތިން ުއނިކުރެވިދާނެެއވެ.

ހެޑް  ،އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަަމވެސްމި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި  )ށ(  

އޮފީސް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި ެއއްވެސް ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެްއގަިއ 

އުނިކުރެވޭނީ އެ ދާއިމީ މަރުަކޒުން ޢާންމުކޮށް ކުރާ ވިޔަފާިރން 

 3އެ މުއްދަތުަގއި ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގިަނވެގެން %

 )ތިނެއް އިންސައްަތ( ެއވެ.
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ދާއިީމ މަރުކަޒަށް ހިނގާ ހެޑް އޮފީހުގެ  ،ގެ ބޭނުމަށްމި މާއްދާ )ނ(  

ދާއިމީ މަރުކަޒުެގ ވެރިފަރާތާ ގުޅުްނހުރި  ،ޚަރަދުގެ ތެރޭަގއި

ފަރާތަކުން ކުރާ ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދާއި އެހެނިހެން 

 ޚަރަދުތައްވެސް ހިމެނެެއވެ.

މުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ ހޯދު  )ހ(   .25 ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް 

މުދަލަކަށް ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

      ، ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދަގިއ ކަނޑަައޅާ ގޮެތްއގެ ަމތިން

 އެ މުދަލުގެ ކެޕިޓަލް އެަލވަްނސް އުނިކުެރވިދާނެއެެވ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި އަންނަނިވި ކަްނކަން  )ށ(  

 ޅަްނވާނެެއވެ.ކަނޑައަ

 ؛މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންުކރާ މުދަލުގެ ބާވަތްތައް    (1)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަާޔންކުރާ ބާވަތްތަުކގެ މުާދ    (2)   

ގުްޑވިލް އަދި ސާބިތުކޮށް ، ފިޔަވައި އެނޫން މުދާ )ބިން

އަގު ކަނޑަެއޅެން ނެތް ޣައިރު މާއްދީ މުދާ ހިމެނޭ 

 ؛ގޮތުން(

     ލަވަންސް ހިސާބުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ކެޕިޓަލް އެ  (3)   

 އެ މުދަލުގެ ައގު ކަނަޑއަޅާނެ ގޮތް؛

ވަކި މުދަލެްއގެ ނުވަތަ ަވކި ބާވަތެްއގެ މުދަލުެގ    (4)   

 ؛ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ރޭޓު 

މުދަލެއް ތަޞައްރުފުކުރުމާ ގުޅިގެން އަންަނ    (5)   

ބެލަންސިންގ ޗާޖް ުނވަތަ އުނިކުރެޭވ ބެލަންސިންގ 

 ؛ސް ހިސާބުކުރާނެ ގޮތް އެލަވަން
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މި މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ކެޕިޓަލް އެަލވަންްސ    (6)   

 އުނިކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންކަން.

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކެޕިޓަލް 4މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  

 2010/24އެލަވަންސް ޭރޓް ކަނަޑއެޅުުމގަިއ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ބޭންކިްނގާއބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން )ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ލައިސަންސް ދީފައިވާ ބޭންަކކުން ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)މޯލްިޑވްސް މަނިޓަީރ އޮތޯރިޓީެގ ޤާނޫނު( ގެ ަދށުން  81/6

ލައިސަންސް ދީފައިވާ ބޭންުކ ނޫން މާލީ އިދާރާއަކުން ގެދޮރު 

ތެއްެގ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ލޯނަކުން ހަދާފައިވާ ޢިމާރާ

ކެޕިޓަލް އެަލވަންސް ރޭޓް ަކނޑައެޅުމުަގއި އެ ލޯނު އަނބުރާ 

ދެއްކުމަށް އެއްބަްސވެފަިއވާ މުއްދަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. 

އަދި މިކަމާގުޅޭ އިތުރު ުއޫސލުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ގަާވއިދުަގއި ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

ވިޔަފާރި ފެށުމުގެ ކުރިން 

 ތައް ހިނގާ ޚަރަދު 

ވިޔަފާރި  ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ޖުމްލަ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް )ހ(   .26

      ޚަރަދެްއ ކޮށްފަިއވާނަމަ އެ ޚަަރދަކީ  ފެށުމުގެ ކުރިން

ފަިއވާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދެއް ަކމަށް ގާއެ ވިޔަފާރި ފަށާ ުދވަހު ހިނ

 ބެލެވޭނެެއވެ.

ިނކުރެވޭެނ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ޚަރަދު އު )ށ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ، މިންވަރާއި ެއ މިންވަރު އުިނުކރެވޭނެ ގޮތް 

 ހަދާ ގަވާއިުދގައި ކަނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.

ވިޔަފާރި ފެށުމުގެ ކުރިން އެ ވިޔަފާރިާއ ުގޅިގެން ެޓކްސް ަދއްާކ  )ނ(  

އެ ފަރާތުގެ ިވޔަފާރި ފަށާ ، ފަރާތަށް އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެނަމަ

މި މާއްދާގެ ދަށުން އުނިކުރެވޭ  ،އްދަތުގައި ހިސާބުކުރާ މު
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     ޚަރަދުތަކުން އެ އާމްދަނީ އަޅައިކަނޑަންވާެނއެވެ. އަދި 

އެ އިުތރުާވ ، އެ ޚަރަދުތަކަށްވުރެ އެ އާމްދަނީ އިތުރުވާނަމަ

ޢަދަދަކީ އެ ހިސާބުކުރާ މުއްަދތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީެއއް ަކމަށް 

 ބެލެވޭނެެއވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ންވެރިވެފައިނުވާ ވަޒަ 

ފަރާތްތަކުގެ ވިތުހޯލްޑިންގ 
 ޓެކުހުން އުނިކުރުން 

ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރވެަފއިނުވާ ފަރާތަކަށް  )ހ(  .27

   ހުރި ދާއިމީ މަރުކަޒެއް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން 

ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ، ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން  57މި ޤާނޫނުގެ 

ވަޒަްނވެރިވެަފއިނުވާ ފަރާްތތަކުގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ެޓކްސް 

އެ ޮގތުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެްކސް  ،ފަިއވާނަމަކާދައް

ދައްކަންޖެހުނު އާމްދަނީގެ ޢަދަދަކީ އެ ފަރާތުެގ ޓެްކސް 

 ވެ.ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުުރމުގައި އުިނކުރެވިދާނެ ޢަދަދެކެ 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( އަށް ޢަމަލުކުރުމަށް  )ށ(  

އެ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ބިނާކުެރވޭ އާމްދަނީ ، އިޚްތިޔާރުކޮށްފިނަމަ

ހިސާބުކުރުމުގައި އެ އާމްދަނީއާ ުގޅިގެން އިތުރު އެްއވެްސ 

 ޢަދަދެއް އުންޏެއް ނުކުރެވޭެނެއވެ.

ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ކުއްޔަށް 
 އުނިކުރުންތައް  ޚާއްޞަ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ނުުއފުލޭ މުދަލެއް ކުއްޔަށް ީދގެން  )ހ(   .28

 ވަނަ މާއްދާގެ  13އާމްދަނީ ހޯދާ ފަރާތަކުން މި ޤާނޫނުގެ 

)ނ( ގެ ދަށުން ކޭްޝ ބޭސިސްއަށް މާލީ ހިާސބުތައް 

ކްސް ބިނާކުެރވޭ އާމްަދނީ އެ ފަރާުތެގ ޓެ، ތައްޔާރުކުރާނަމަ

      ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ކުލީގެ ގޮތުގަިއ  ،ހިސާބުކުރުމުގައި 

އެ ފަރާތަކަށް އެ ެޓކްސް އަހަރުގަިއ ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީން 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޢަދަދެއް އުނިކުުރމަށް 

 އިޚްތިޔާރުކުެރވިދާނެެއވެ.
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 އިޚްިތޔާރުުކރާ މި މާއްދާގެ ދަށުން ޢަދަދެއް އުނިކުރުމަށް )ށ(  

    ފަރާތެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުެރވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި،

އެ ފަރާތަކަށް ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ކުލީގެ ގޮުތގައި ިލބުނު 

ނުއުފުލޭ މުދަލެުގ ، އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިނގި ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި 

ކުލީގެ ގޮތުަގއި އެ ހިސާބުުކރާ މުއްދަތުގައި ލިބުނު ޖުްމލަ 

 )ވިހި އިްނސައްތަ( އުނިކުެރވިދާނެެއވެ. 20ގެ %އާމްދަނީ

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( އަށް ޢަމަލުކުރުމަށް  )ނ(  

އެ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ބިނާކުެރވޭ އާމްދަނީ ، އިޚްތިޔާރުކޮށްފިނަމަ

ހިސާބުކުރުމުގައި ނުއުފުލޭ މުދާ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބޭ އާމްދަނީއާ 

 ވެސް ޢަދަދެއް އުންޏެއް ނުކުެރވޭނެެއވެ.ގުިޅގެން އިތުރު ެއއް 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( އަށް ޢަމަލުކުރުމަށް  )ރ(  

އެ ޮގތް އިޚްތިޔާރުކުރި ހިސާުބުކރާ  އިޚްތިޔާރުކޮށްފިނަމަ،

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަސް ހަމަވުމުގެ  5މުއްދަތުން ފެށިގެން 

        ލައި ކުރިން، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދައާ ނު

 އެ އިޚްތިޔާުރކުރި ގޮތް ބަދަލެްއ ނުކުރެވޭނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން އިޚްތިޔާރުކުާރ ގޮތް  )ބ(  

ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް މި ޤާނޫނުގެ 

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

ބެލަންސިންގ އެލަވަންސްއާއި 
ޗާޖް  ބެލަންސިންގ
 ހިސާބުކުރުން 

ވަނަ މާްއދާގެ )ފ( ގައި ަބޔާންކޮށްަފއިވާ  3މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(   .29

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދގަިއ ކަނަޑައޅާ  ،އާމްދަނީން

އެ މުދަލުެގ ޓެްކސް  ،ގޮތެްއގެ މަތިން ހިސާބުުކރެވޭ

 ކުރެިވދާނެއެވެ.ރިޓްންޑައުން ވެިލއު އުނި 

މުދަލެއް ތަޞައްރުފުކުރުމުން އެ މުދަލަކާ ގުިޅގެން ލިބޭ  )ށ(  
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އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެންޭސޝަން ނުވަތަ ބަދަލުގެ ގޮުތގަިއ 

ލިބޭ އެނޫންވެސް ފައިސާ ެއ ފަރާތެއްގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ 

ތެރޭގައި ހިމަނަންވާނެެއވެ. ައދި މި ޙާލަތުގަިއވެސް މި މާްއދާގެ 

  ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.)ހ( އަށް

ކެޕިޓަލް ގެއިންއާއި ލޮސް 

 ހިސާބުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ  3މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(   .30

ފައިދާއަކީ އެ ނަންބަުރގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މުދާ 

އެ މުދާ ، ރެތަޞައްރުފުކުރިއިރު އެ ުމދަލުގެ އަގަްށވު

 ތަޞައްރުފުކޮށްގެން ލިބުނު މުޤާބިލުގެ އިތުުރވާ ޢަދަދެވެ.

ވަނަ މާއްާދެގ )ދ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ މުދަލެއް  3މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ެއ މުދާ ، ތަޞައްރުފުކޮށްގެން ލިޭބ މުޤާބިލަށްވުރެ

ައގު އިތުރުވާނަމަ، އެ އިުތރުާވ ތަޞައްރުފުކުރިއިރު އެ މުދަލުގެ 

ޢަދަދަކީ އެ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ބިނާކުެރވޭ އާމްދަނީ 

ވަނަ މާއްާދއާ އެްއޮގތްވާ  34ހިސާބުކުރުމުގަިއ މި ޤާނޫނުެގ 

 ގޮތުގެމަތިން އުިނކުރެވިދާނެ ަޢދަދެކެވެ.

މުދަލެްއ ތަޞައްރުފުކުިރއިރު ެއ މުދަލުެގ  ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް )ނ(  

އަންނަނިވި ޢަދަދުތަކުެގ  ،ބުނެފައި ެއވަނީ އަގު ކަމަށް

 ޖުމްލައަށެވެ.

އެ މުދާ ގަތުމަށް ުނވަތަ ޭއގެ ފެްނވަުރ   (1)   

 އަދި ؛ ފަިއވާ ޚަރަދުގާރަނގަޅުކުރުމަށް ހިނ

އެ މުދާ ތަޞައްރުފުކުރުމުގައި ސީދާ ގޮތުްނ   (2)   

 ފައިވާ ޚަރަދު.ގާހިނ

ނިވި ކަްނކަން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި އަންނަ )ރ(  

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.
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ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުދާތަކުންކުރެ މުދަލެްއ   (1)   

 ތަޞައްރުފުކުރުމުަގއި ޭއގެ ައުގ ހިސާބުކުރާނެ ގޮތް:

    i.   ާމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެްކްސ ނަގަން ފަށ

 ؛ދުވަހުގެ ކުރިން ގަނެފައިވާ ުމދާ

    ii.   ިގުޅުން ހުރި ދެ ފަރާތެއްގެ މެދުަގއ 

 ގަނެިވއްކާ މުދާ؛

މި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާެނ   (2)   

 އެހެނިހެން ކަންކަން.

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އާއި )ރ( ގައި އެެހން  )ބ(  

ައންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮަތކަށް ، ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް

ބިނާުކރެވޭ  ފަރުދެްއގެ ޓެކްސް ،ވާ ފައިދާެއއް ނުވަތަ ެގއްލުމެއް

 އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި ނުިހމެނޭނެއެވެ.

ވަކި މުދަލެްއ ނުވަތަ އެްއ ބާވަތެްއގެ މުދާތަެކްއ   (1)   

އެއްފަހަރާ ތަޞައްރުފުކޮްށގެްނ ލިބޭ މުޤާބިލުގެ ޖުމްލަ 

)ސާޅީސް ހާސް( ރުފިޔާއަްށވުެރ  40,000-/

އިތުރުނުވުން އަދި މި ފަަދ މުޢާމަލާތްތަކުން ލިބޭ 

    ޖުމްލަ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި  މުޤާބިލުގެ

)ެއއް ަލއްކަ( ރުިފޔާއަްށވުެރ  100,000-/

 ؛އިތުރުނުވުން

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ކަނަޑއަާޅ   (2)   

އޭނާގެ ދިިރއުޅުްނ  ،އުސޫލުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން

މައިގަނޑު ގޮތެްއގައި ާޤއިމުވެފަިއވާ އަދި އޭާނެގ 

 ؛ގަިއވާ ހަމައެކަނި ތަން ތަޞައްރުފުކުރުންމިލްކު
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މީހަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާއަްށ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް   (3)   

ނުވަތަ ދަރިއަކަށް ނުވަަތ މަންމައަށް ނުވަތަ 

ބައްޕައަށް، އުފުލޭ މުދަލެއް ނުވަތަ ނުއުފުލޭ މުދަލެްއ 

ނުވަތަ ފިކުރީ މުދަލެއް ނުވަަތ ޣައިރު މާއްދީ މުދަލެއް 

 ދިނުން؛

ގޭތެރޭަގއި ބޭނުންކުާރ  ،މީހަކު އޭނާގެ އަންނައުާނއި  (4)   

ފަރުނީޗަރާއި ހައުސްހޯލްްޑ އެޕްލަޔަންސް އަިދ 

 ؛ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނު ތަޞައްުރފުކުރުން

މީހަކު މަރުވުމުން އޭާނގެ މިލްކުގަިއ ހުރި އުފުޭލ   (5)   

ނުވަތަ ނުއުފުލޭ ުނވަތަ ފިުކރީ ނުވަތަ ޣައިުރ މާއްީދ 

 ކަށް ލިބުން.މުދަލެއް އެހެން މީހަ

އެއް ޚަރަދެއް ދެ ފަހަރަށް 
 އުނިނުކުރުން 

އެްއވެސް ޚަރަދަކީ މި ޤާނޫނުގެ އެއް މާއްދާއަްށވުރެ ގިނަ ާމއްދާގެ ދަށުން    .31

އުނިކުރެވޭ ޚަރަެދއްކަމުަގިއީވ ނަމަވެސް، އެ ޚަރަދެއް އުނިކުރަންވާނީ 

ެގ ަފިއވާ ޚަރަދުގާއެންމެ ފަހަރަކުެއވެ. އަދި އުނިކުރާ ޢަދަދަކީ ހިނ

 ޖުމްލައަށްވުރެ އިތުރު ޢަދަދަަކށް ވެގެންުނވާނެެއވެ. 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެްއެގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާްމދަނީ  )ހ(   .32 އުނިނުކުރެވޭނެ ޚަރަދުތައް 

ހިސާބުކުރުމުގައި އަންނަނިިވ ޚަރަދުތަކަކީ އުނިކުރެޭވނެ 

 ޚަރަދުތަކެއްނޫނެވެ.

ކަށް ހިނާގ ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ އަމިއްަލ ބޭނުންތަ  (1)   

 ؛ޚަރަދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއ  26މި ޤާނޫނުގެ   (2)   

    ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި މި ޤާނޫނުގެ
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ހިސާބުކުރުމުަގިއ  30

މަނާފައިވާ ކެޕިޓަލް ޚަރަުދ ފިޔަަވއި އެހެނިހެން ހި

ވަނަ މާއްާދާއ  25ކެޕިޓަލް ޚަރަދު )މި ޤާނޫނުގެ 

އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކެޕިަޓލް އެލަވަންސްގެ ގޮުތގަިއ 

 ؛އުނިކުރެވޭ ޢަދަދު މެނުވީ(

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ  12މި ޤާނޫނުގެ   (3)   

 ؛އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ބޭނުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުގަިއ   (4)   

 ؛ދައްކަންޖެހޭ، އާމްދަނީން ނަާގ ޓެކްސް

)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ  2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު    (5)   

ސް ނެގުުމގެ ޤާޫނނު( ގެ ދަށުން މީރާގަިއ އަގުން ެޓކް

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ ފަރާތަަކށް އުނިކުެރވޭ އިންޕުްޓ 

 ؛ޓެކްސް

ވަނަ މާއްާދއާިއ  36ވަނަ މާއްާދއާއި  23މި ޤާނޫނުގެ   (6)   

( ވަނަ ނަންބަރާ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ެގ ) 39

ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން، ުކރަންޖެހިދާނެ ޚަރަދަކަށް 

 ދާނެ ެގއްލުމަކަށް ހަދާ ޕްރޮވިޜަން؛ނުވަތަ ވެ

ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަާވއިދަކާ ެއއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމުެގ   (7)   

ސަބަބުން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ނުވަތަ އެނޫންވެްސ 

 ؛ފައިސާ

 ؛ރިޝްވަތުގެ ގޮުތގައި އެްއވެްސ ފަރާތަކަށް ދޭ ފައިސާ  (8)   

އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަްއ ހަމަވާ ލައިފް   (9)   

އަރެންސް ޕޮލިސީަތްއ ފިޔަަވއި އެހެން ލައިްފ އިންޝު



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1170 އަަދދު:  48 ވޮލިުއމް: 

 
36 

 އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިީސއެްއެގ ޕްރީމިއަމް:

    i.   ާއެ ޕޮލިސީގެ ދަށުން ޕްރީމިއަމް ދައްކ

 އަދި؛ ފަރާތަކީ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތަަކށްވުން

    ii.   ެއެ ޕޮލިސީއަކީ އެ ފަރާުތގެ ވިޔަފާީރގ

     ފައިާވ ގާމުހިންމު މުވައްޒަފަކަްށ ނަ

ިއންޝުއަރެންސް"  ޕަރސަން"ކީ 

 އަދި؛ ޕޮލިސީއަކަްށވުން

    iii.   އެ ޕޮލިސީގެ ދަށުން ބަދަލުގެ ގޮތުަގިއ

ފައިސާ ލިބެނީ އެ ވިޔަފާރިކުރާ 

އެ ޢަދަަދކީ އެ ފަރާުތގެ  ،ފަރާތަށްކަމަށްވުމާއި

ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ 

 ޢަދަދަކަށްވުން.

 ދުތައް؛ޕާޓްނަރޝިޕަކުން ކުރާ އަންަނނިވި ޚަރަ  (10)   

    i.  ް؛ ޕާޓްނަރުންގެ ކެޕިޓަލަށް ދައްާކ އިންޓްރެސްޓ

 އަދި

    ii.   ްޕާޓްނަރޝިޕުގެ އާމްދަނީން ޕާޓްނަރުންނަށ

 ބަހާ ފައިދާ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ކަނަޑއަާޅ   (11)   

އުސޫލުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ޮގތުގެމަތިން ކަނޑައަާޅ 

 ؛އެކްސެިސވް ކޮމްޕެންސޭޝަން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުނިކުާރ  54ޤާނޫނުގެ މި   (12)   

     މުވަްއޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެކްސް ނުވަަތ 
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުނިކުާރ  55މި ޤާނޫނުގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނވެރިެވފައިނުވާ ފަރާތްތަުކެގ 

ވިތުހޯލްޑިންގ ެޓކްސް ިމ ޤާނޫނާ އެްއގޮތްާވ 

        ،ފައިނުވާނަމަގޮތުގެމަތިން މީރާއަްށ ދައްކާ

 ؛އެ ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެކުހުގެ ޢަަދދު

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ދުވަހުގެ   (13)   

 ފައިވާ އެްއވެސް ޚަރަދެއް.ގާކުރިން ހިނ

ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ އަމިްއލަ  ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް )ށ(  

ތައް ބޭނުންތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުެގ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ޚަރަދު 

 ހިމެނެއެވެ.

އެ މީހެއްގެ ނުވަތަ އެެހން އެއްެވސް މީހެއްެގ   (1)   

ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް ނުވަތަ މީހަކު ދިރިއުޭޅ 

ތަނަކަށް ނުވަތަ އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ބޭނުމަކަށްނުވާ 

ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ އެނޫންެވސް މުދަލަކަށް ހިނގާ 

 ؛ޚަރަދު

މަސައްކަތްކުާރ  އެ މީހަކު ދިރިއުޅޭ ތަނުން އޭނާ  (2)   

 ؛ތަނަށް ދިއުމަށާއި އައުމަށް ިހނގާ ޚަރަދު

އެ މީހަކު ކުާރ މަސައްކަުތަގިއ ލާންޖެހޭ އަންނައުނަށް   (3)   

)މަސައްކަުތގައި ބޭނުންކުުރމަށް ޚާއްޞަ އަިދ 

މަސައްކަުތގެ މާހައުލުްނ ބޭރުގަިއ ލުމަށް 

 ؛އެކަީށގެންނުވާ އަންަނއުނު ފިަޔވައި( ހިނގާ ޚަރަދު 

ފާރިކުރާ މީހެއްނަމަ، އޭާނ އެ ވިޔަފާރިއާ ސީާދ ވިޔަ  (4)   

   ނުވަަތ  ،ގުޅުމެްއ ނެތް ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް
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އެ ިވޔަފާރިއާ ސީދާ ގޮތުން ގުޅުމެއް ހުރި ނަމަވެްސ 

އޭނާ ިޑގްރީ ނުވަަތ ެއ ފެންަވރަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެްއ 

 ؛ޙާޞިލުކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު

ހަކު ތަޢުލީމު އެ މީ، އުޖޫރަ ލިބޭ މީހެއްނަމަ  (5)   

ޙާޞިލުކުރުމަށް )އޭނާ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާ ސީދާ ގޮތުްނ 

ގުޅުން ހުރި ތަޢުލީމެއް ނަމަވެސް ނުވަތަ ނޫން 

ނަމަވެސް( ހިނގާ ޚަރަދު )އޭނާ އަދާކުރާ ަވޒީފާާއ 

ވަޒީާފ  ،ސީދާ ގުޅުން ހުރި ތަމްރީނު ހޯދުމާއި

އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ ަވޒީފާެގ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް 

 ؛ތުން އެހީތެރިވެދޭނެ ަޚރަދުތައް ފިޔަަވއި(ސީދާ ގޮ

އޭނާގެ ވަޒީާފެގ  ،އުޖޫރަ ލިބޭ މީހެއްނަމަ  (6)   

މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަާދކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ 

 ޚަރަދެއް ކަމުަގއި ނުހިމެނޭ ކޮންމެ ޚަރަދެއް.

 
 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ގެއްލުން 

 
ކުރިއަށް ހުރި ހިސާބުކުރާ 

ލުން މުއްދަތުތަކުގައި ގެއް 
 އުނިކުރުން 

 މުއްދަތެްއގައި  ހިސާބުކުރާ ފަރާތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވިޔަފާރި )ހ(   .33

 ިހސާބުކުރާ ހުރި ކުރިއަށް ވެަފއިވާނަމަ، ގެއްލުމެއް 

 އާްމދަނީ  ބިނާކުރެވޭ ޓެކްސް ފަރާތުގެ  އެ މުއްދަތުތަކުގެ

 .އުނިކުރެވިދާނެެއވެ ޢަދަދު ެގއްލުމުގެ  އެ ހިސާބުކުރުމުގައި

އްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ކުރިއަށް ހުރި ހިސާބުުކރާ މި މާ )ށ(  

މުއްދަތުތަކުގެ ޓެކްސް ބިނާުކރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގަިއ 

 ގެއްލުުމގެ ޢަދަދެއް އުނިކުރާ ާޙލަތުގައި:
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    ،އެ ގެއްލުން އުނިކުރާ ިހސާބުކުރާ މުއްދަުތގައި  (1)   

މި މާއްދާގެ ދަށުން ެގއްލުން އުނިކުރުމުެގ ކުރިްނ 

)ސުމެއް(  0 ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ާއމްދަނީއަކީ އޮންނަ

އަށްވުރެ އިތުރު ޢަދަދެއްނަމަ ގެއްލުމުގެ ގޮތުަގިއ 

އެންމެ ގިަނވެގެން އުނިކުެރޭވނީ އެ އިތުުރވި ޢަދަދާ 

 އެްއވަރުގެ ޢަދަދެެކވެ. އަދި 

    ،އެ ގެއްލުން އުނިކުރާ ިހސާބުކުރާ މުއްދަުތގައި  (2)   

އުނިކުރުމުެގ ކުރިްނ މި މާއްދާގެ ދަށުން ެގއްލުން 

)ސުމެއް(  0އޮންނަ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ާއމްދަނީއަކީ 

ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ކުޑަ ޢަދަދެއްނަމަ ގެއްލުމުގެ 

 ޢަދަދެއް އުންޏެއް ނުކުރެވޭެނެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ގެއްލުުމގެ ޢަދަދެއް ކުރިއަށް ހުރި  )ނ(  

ރެޭވ ާއމްދަނީ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުތަުކެގ ޓެކްސް ބިާނކު

ހިސާބުކުރުމުގައި އުނިކުރާަނމަ އެ ގޮތުން އުނިކުަރމުން 

ގެންދެވޭނީ އެ ެގއްލުންިވ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ނިމުނު ތާރީޚުން 

 )ފަހެްއ( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަަތކަށެވެ.  5ފެށިގެން ގިނަެވގެން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ެގއްލުމުގެ ޢަދަދު އުނިކުަރމުން  )ރ(  

ންދަންވާނީ އެ ގެއްލުްނިވ ތަރުތީބު )ކުރިން ވި ގެްއލުން ގެ

 ކުރިން އުނިކުރާ ުއސޫލު( އިްނނެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( އިން )ރ( އަށް ހުރި އަކުރުތަަކށް  )ބ(  

 ޢަމަލުކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ަޝރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

 ސްޓޮކް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) ކުންފުންޏެއް އެއީ  (1)   

 ކުންފުނިތައް  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ންޖުަގއިއެކްްސޗޭ
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 ުމއްދަތު ހިސާބުކުރާ ގެއްލުްނވެފަިއވާ ނަމަ،( ފިޔަވައި 

 އެއިން ނުވަތަ ޢަދަދު  ގެއްލުމުގެ  އެ ފެށުނީއްސުރެ

 އެ  ނިމެންދެން، މުއްދަތު ހިސާބުކުރާ އުިނކުރާ ބައެއް

 50% ކެޕިޓަލުގެ ޝެައރ ރީއޯޑިނަ ކުންފުނީގެ

 ަބއެއް  ބޮޑު ށްވުރެއަ( އިންސައްތަ ފަންސާސް)

 ފަރާތްތަެކްއގެ ެއއް ުނވަތަ ފަރާތެްއގެ ެއއް ބަދަލުނުވެ

 ކުންފުނިން އެ ުމއްދަތުަގއި އެ އަދި އޮތުން، އަތުަގއި

 ގެންދިއުން؛ ުކރަމުން ިވޔަފާރިެއއް ާބވަތެްއގެ އެއް

 ހިސާުބކުރާ ެގްއލުންވެފައިވާ ޕާޓްނަރޝިެޕއްނަމަ، އެއީ  (2)   

 ނުވަތަ ޢަދަދު ްއލުމުގެގެ ފެށުނީއްސުރެ މުއްދަތު

 މުއްދަތު  ހިސާބުކުރާ އުިނކުރާ  ބަެއއް އެއިން

 50% ކެޕިޓަުލގެ ޕާޓްނަރޝިޕުގެ އެ ނިމެންދެން،

 ަބއެއް  ބޮޑު އަށްވުރެ( އިންސައްތަ ފަންސާސް)

 އޮތުން، އަތުަގއި ކެްއގެޕާޓްނަރުންތަ  ެއއް ބަދަލުނުވެ

 އެއް  ޕާޓްނަރޝިޕުން އެ  މުއްދަތުގައި އެ އަދި

 ގެންދިއުން؛ ކުރަުމން ިވޔަފާރިެއއް ގެބާވަތެއް 

 ހިސާބުކުރާ  ގެްއލުންވެފައިވާ ޓްރަސްެޓއްނަމަ، އެއީ  (3)   

 ނުވަތަ  ޢަދަދު ެގއްލުމުގެ އެ  ފެށުނީއްސުރެ މުއްދަތު

 މުއްދަތު  ހިސާބުކުރާ އުިނކުރާ  ބަެއއް އެއިން

 ނުވަތަ ކެޕިޓަލް ޓްރަސްޓުގެ އެ ނިމެންދެން،

 އަްށވުރެ( އްތައިންސަ ފަންސާސް ) 50% އާމްދަނީގެ

 ެއއް ނުވަތަ ތެއްފަރާ ެއއް މަޞްލަޙަތެއް ބޮޑު

 މުއްދަތުަގއި އެ އަދި އޮތުްނ، އަުތގައި ފަރާތްތަކެއްގެ
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 ކުރަމުން ވިޔަފާރިެއއް ާބވަެތްއގެ އެއް ޓްރަސްޓުން އެ

 .ގެންދިއުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހިސާބުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ  30މި ޤާނޫނުގެ   .34 ކެޕިޓަލް ލޮސް އުނިކުރުން 

ގެއްލުމެްއވެސް އުިނކުރެވޭީނ އެ މާއްދާއާ އެްއގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން 

އެ ގެއްލުްނވެފަިއާވ ހިސާބުކުރާ ، ހިސާބުކޮށްފައިާވ ފައިދާއިން 

 މުއްދަތެއްަގެއވެ. ުނވަތަ ެއ ަފއިދާއަްށވުރެ އެ ގެއްލުމުެގ ަޢދަދު އިތުރުވާ

ޖެހިގެން އަންަނ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުތަކުގަިއ މި ޤާނޫނުގެ  ،މިންވަރަކަށް

އެ އިތުރުާވ  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިސާބުކޮށްފައިވާ ފައިާދއިން 30

ވަަނ  33ގެއްލުުމގެ ޢަދަދު އަަޅއިކެނޑިދާނެއެވެ. އަދި މި ޤާނޫުނގެ 

މާއްދާގެ ގައި ]ގެއްލުން[ ުނވަތަ ]ޓެކްސް ބިާނކުރެވޭ އާްމދަނީ[ ކަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަންތަން މާނަކުރަންވާނީ މިާއ އެްއގޮްތވާ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 ،އި އެވަނީމި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ]ގެއްލުން[ ކަމަށް ބުނެފަ )ހ(  .35 ގެއްލުން އުނިކުރުމުގެ އުސޫލު 

މި ޤާނޫނުެގ ، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެްއގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީއަށްވުރެ

ވަނަ ާމއްދާ  18މި ޤާނޫނުގެ (ދަށުން އުނިކުރެވޭ ޚަރަދުތަްއ 

ރެވޭ ޚަރަުދތައް ވަނަ މާއްދާ ެގ ދަށުން އުނިކު 21އާއި 

 އެ އިުތރުވާ ޢަދަދަށެވެ.، ފިޔަވަިއ( އިތުުރވާނަމަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުނިކުރާ ގެއްުލމުގެ  33މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ޢަދަދަކީ އެ މުއްދަތުަގއި ެވފައިވާ ގެއްލުުމގެ ޖުމްލައަށްވުެރ 

 ުނވާެނއެވެ.އިތުރު ޢަދަދަކަށް ވެގެން

މި މާްއދާ ، މި ޤާނޫނުގެ ތޭރަވަނަ ބާބާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން )ނ(  

އެމައްޗަށް ހިނގާީނ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ 

 ދުވަހުގެ ފަހުން ވާ ެގއްލުންަތކަށް އެކަންޏެެވ.
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 ަދށުން ޤާނޫނުގެ މި ވެފަިއވަނީ ބަެއއް ެއއިން ނުވަތަ  ގެއްލުމެއް  )ރ(  

 ގޮުތން  ކުަޑކުރުމުގެ ޢަދަދު ޓެުކހުގެ ދަްއކަންޖެހޭ ފަރާތުން އެ

 މުޢާމަލާތަކާ ކޮށްފަިއވާ ފަރާތަކުން އެހެން ނުވަތަ  ފަރާތުން އެ

 ގުިޅގެން އިންިތޒާމަކާ ހަމަޖައްސާފައިވާ ނުވަތަ ގުިޅގެން

 އާމްދަނީން  ބިނާކުެރވޭ ޓެްކސް ފަރާތެްއގެ އެހެން ކަމަށްވާނަމަ،

 ބައެއް  އެއިން ނުވަތަ ޢަދަދު ގެއްލުުމގެ އެ

 .އަޅަިއކަނަޑއިގެންުނވާނެެއވެ

 
 ހަވަނަ ބާބު 

 ބައެއް ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް 

 
ވަނަ ާމއްދާަގއި އެހެން ބަޔާްނކޮށްފައިީވ  23މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .36 ބޭންކު 

ނަމަވެސް، އަންނަނިވި ފޯމިުއލާ ބޭނުންކޮށްގެން ހިސާބުކުުރމުން 

ބޭްނކަުކން  ،ތުރުުނވާނެ ގޮެތއްގެމަތިންއަންނަ ޢަދަދަށްވުރެ އި

ދޫކޮށްފައިވާ ވަިކވަކި ލޯނަކުން ނުވަތަ ވަިކވަކި 

  އެްޑވާންސްައކުން އަނބުރާ ނުލިބޭނެ ދަރަނީގެ ޕްރޮވިޜަން، 

ބޭންކެްއގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގަިއ  އެ

 އުނިކުރެވިދާެނއެވެ.

(5% x a) - b 

"a" ޫކޮްށފައިވާ ލޯނު ުނވަތަ އެްޑވާްނސްގެ ައކީ އެ ބޭންކުްނ ދ
ގޮތުަގއި އެ ބޭންުކގެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ނިމޭ ދުވަހު ހުރި 

 ޢަދަދުގެ ބުކް ވެލިުއެއވެ.

"b" ާހިސާބުުކރާ މުއްދަތުގެ ެޓކްސް ބިނާުކރެޭވ  އިުތވިައކީ ފ
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އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި، އަނބުރައި ނުލިބޭނެ ދަރަނީގެ 

 ިނކޮްށފައިވާ ޢަދަދެވެ.ޕްރޮވިޜަންގެ ގޮތުަގއި އު

 ،އިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުނިކުރެވޭ ޢަދަދު ފިޔަވަ )ށ(  

ބޭންކަކުން ކޮށްފަިއވާ އެހެނިެހން އިންވެސްޓްމަންޓަކާ ގުިޅެގން 

އަނބުރާ ނުލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ދަރަނީގެ ޕްރޮވިަޜން 

 އުންޏެއް ނުކުެރވޭނެެއވެ.

ޕެއްގެ ެޓކްސް ިބނާކުރެވޭ އާމްދަނީން މި ޤާނޫނުގެ ޕާޓްނަރޝި )ހ(   .37 ޕާޓްނަރޝިޕް 

ދަށުން ޓެކްސް ދަްއކަންވާނީ އެ ޕާޓްނަރޝިޕަކީ ވަިކ ޤާނޫނީ 

 އެ ޕާޓްނަރޝިޕުގެ ނަމުަގއެެވ. ،ޝަޚުސެއް ކަމަށް ބަލަިއގެން

މި ޤާނޫނުގެ ، ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޮކންމެ ޕާޓްނަރަކުމެ )ށ(  

ރަންޖެހޭ ޒިންމާތަްއ ދަށުން އެ ޕާޓްނަރޝިޕުން އަދާކު

 ވަިކވަކިންާނއި ެއކުއެީކަގއި ޒިންމާވާން ވާނެެއވެ.، އަދާކުރުމަށް

ޓްރަސްޓެްއގެ ޓެކްސް ބިާނުކރެވޭ އާމްދަނީން މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(   .38 ޓްރަސްޓް 

ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންވާނީ އެ ޓްރަސްޓަކީ ވަކި ޤާނޫނީ 

 ޝަޚުސެއް ކަމަށް ބަލަިއގެންނެވެ.

ެއއްބަްސވުމުަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއީވ ޓްރަސްޓުގެ  )ށ(  

މި ޤާނޫނުަގިއވާ ޮގތުގެމަތިން އެ ޓްރަސްުޓގެ ެޓްކސް ، ނަމަވެސް

 ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީން ޓެކްސް ދައްކަންވާެނއެެވ.

   މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ، ޓްރަސްޓެްއގެ ކޮންމެ ޓްރަސްޓީއަކުމެ  )ނ(  

 ތައް އަދާކުރުަމށް އެ ޓްރަސްޓުން އަދާކުރަްނޖެހޭ ޒިންމާ

 ވަިކވަކިންނާއި އެުކއެީކަގއި ިޒންމާވާންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާ ހިނގާނީ ިއންޝުއަރެންސްގެ ވިޔަފާިރުކރާ  )ހ(   .39 އިންޝުއަރެންސްގެ ވިޔަފާރި 
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 ފަރާތްތަކަށެވެ.

ލައިފް އިންޝުއަރެންްސެގ ވިޔަފާރި ފިަޔަވއި އެެހނިހެން  )ށ(  

ހިސާުބކުރާ  ،ރާތަކުންއިންޝުއަރެންްސގެ ވިޔަފާިރކުރާ ފަ

މުއްދަތަކަށް އެ ފަރާުތެގ ޓެކްސް ބިނާކުެރވޭ ާއމްދަނީ 

 ،ހިސާބުކުރަންވާނީ މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮުތގެމަިތން

 އަންނަނިވި އުިނއިތުރުކުރުންަތއް ހިމަނައިގެންނެވެ.

ެއ ފަރާތެއްގެ ޖުމްަލ ، އަންނަނިވި ޢަދަދުތައް  (1)   

 ން:އާމްދަނީއަށް އިތުރުކުރު

    i.   ިހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ފެށުނުއިރު ހުރ

؛ އަންއެްކސްޕަޔަރޑް ރިްސކް ިރޒަރުވގެ ބާކީ 

 އަދި

    ii.   ުހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ފެށުނުއިރ

އަދި ެއއާ ުގޅިގެން ފައިާސ ، ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ 

ނަމަވެސް ފައިސާ ނުދައްކަިއ  ،ދައްކަންޖެހޭ

ޓެޑް ހުރި ކްލެއިމްތަކުގެ އަންދާޒާ ޢަދަދު )ރިޕޯ

 އަދި؛ ބަޓް ނޮޓް ޕެއިޑް ކްލެއިމްސް(

    iii.  ފަިއވާގާހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ފެށުނުިއރު ހިނ ،

ނަމަވެސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިުނާވ ކްލެއިމްތަްއ 

)އިންކަރޑް ބަޓް ނޮޓް ރިޕޯެޓޑް ކްލެއިމްސް( 

ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ޢާންމުކޮްށ ބަލައިގަންނަ 

އަދި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ޤަބޫލުކުރާ 

   އޭިރއަލް ުއސޫލަކުްނ ކަމަށްވާނަމަ އެްކޗު

 އެ ޢަދަދު.
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ެއ ފަރާތެއްގެ ޖުމްަލ ، އަންނަނިވި ޢަދަދުތައް   (2)   

 އާމްދަނީން އުނިކުރުން:

    i.   ިހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ހުރ

؛ އަންއެްކސްޕަޔަރޑް ރިްސކް ިރޒަރުވގެ ބާކީ 

 އަދި

    ii.   ުހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ނިމުނުއިރ

އަދި ެއއާ ުގޅިގެން ފައިާސ ، ފައިވާ ރިޕޯޓުކޮށް

ނަމަވެސް ފައިސާ ނުދައްކަިއ  ،ދައްކަންޖެހޭ

ހުރި ކްލެއިމްތަކަށް އެކަށީގެްނާވ 

މިންގަނޑެްއގައި އަންދާާޒކުރާ ޢަދަދު 

 އަދި ؛ )ރިޕޯޓެޑް ބަޓް ނޮޓް ޕެއިޑް ްކލެއިމްސް(

    iii.  ފަިއވާގާހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ފެށުނުިއރު ހިނ، 

ށްފައިުނާވ ކްލެއިމްތަްއ ނަމަވެސް ރިޕޯޓުކޮ

)އިންކަރޑް ބަޓް ނޮޓް ރިޕޯެޓޑް ކްލެއިމްސް( 

ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ޢާންމުކޮްށ ބަލައިގަންނަ 

އަދި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ޤަބޫލުކުރާ 

   އެްކޗުއޭިރއަލް ުއސޫލަކުްނ ކަމަށްވާނަމަ 

 އެ ޢަދަދު.

ުކރެވޭ އިންޝުއަރެންްސގެ ިވޔަފާރިުކރާ ފަރާތެއްގެ ޓެކްސް ބިނާ )ނ(  

ކްެލއިމަކާ ގުިޅގެން ، އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުަގއި

)ރީއިންޝުއަރެންސް ކޮންޓްެރކްޓެްއގެ ދަށުން ނުވަތަ އެނޫން 

ގޮތަކަށް ވިޔަްސ( ެއ ފަރާތަކަށް އަނބުރާ ލިބޭނެ ަކމަށް 

 ލަފާކުރެވޭ ޢަދަދު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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ރވް މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް، އަންއެކްސްޕަޔަރޑް ރިސްކް ރިޒަ  )ރ(  

ެއ އިރަކު ހުރި އިންޝުއަރެްނސް  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ 

ޕޮލިސީތަކުގެ ބާކީ އޮތް މުްއދަތަށް ނިސްބަތްވާ ކްލެއިމްތަކާ 

ގުިޅގެން ކުރިޔަްށ އޮތް ަތނުގައި ަދއްކަންޖެހިދާނެ ަކމަށް 

ކޮމިޝަނަރ ެޖނެރަލް ޤަބޫލުކުރާ އެްކޗުއޭިރއަލް  ،ލަފާކުރެވޭ

 ޢަދަދަކުން، އެއިަރކު އެ ފަާރތުގެ އުސޫލަކުން ހިސާބުކޮށްފަިއވާ

އަންއަރންޑް ޕްރީމިއަމް ރިޒަރވްަގއި ހުރި ޢަދަދު އުނިކުރުމުން 

އަންނަ ޢަދަދަށެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަަގން 

ފަށާ ދުވަހުގެ ފަހުން އަންނަ އެ ފަރާތެްއގެ ފުރަތަމަ ހިސާބުކުރާ 

ސްކް ރިޒަރުވގެ މުއްދަތު ފެށޭއިރު ހުރި އަންއެކްސްޕަޔަރޑް ރި

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ދުވަހު ހުރި ، ތެރޭގައި 

އެ ފަރާތުެގ އަްނއެކްސްަޕޔަރްޑ ރިސްކް ިރޒަރްވަގއި ބާީކ ހުރި 

 ޢަދަދު ހިމެނެއެވެ.

އަންނަނިވި ާބވަތްތަުކގެ ިވޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަުކގެ ޓެްކސް  )ބ(  

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން  ،ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުުކރާނެ ގޮތް

 ހަދާ ގަވާއިުދގައި ކަނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.

ލައިފް އިންޝުއަރެންްސެގ ވިޔަފާރި )ޢާންމުކޮްށ   (1)   

ބަލައިގަންނަ އެްކޗުއޭިރއަލް ުއސޫލުތަކަްށ 

 އަދި ؛ ރިޢާޔަތްކޮށްގެން(

ލައިފް އިންޝުއަރެންސްގެ ވިޔަފާރިާއއި އެހެނިހެން   (2)   

 އިންޝުއަރެންްސގެ ިވޔަފާރި.

އިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ބަ 
 ވިޔަފާރި 

  މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަެވސް،  )ހ(   .40

ވަނަ މާްއދާގެ )ޑ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ  11މި ޤާނޫނުގެ 
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 2% އާމްދަނީން ޓެކްސް ދައްކާނީ އެ އާމްދަނީގެ ޖުމްލައިގެ

 )ދޭއް އިންަސއްތަ( ގެ ރޭުޓގަެއވެ.

ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ެއްއވެސް އާމްދަނީައކަށް މި މާއްާދއެއް  )ށ(  

 ނުހިނގާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާާވ  12 މި ޤާނޫނުގެ  (1)   

 އާމްދަނީ؛

ކުންކުެރ ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަާވ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަ  (2)   

 އާމްދަނީ:

    i.    އެ އާމްދަނީ ލިބުނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުެގ

ދެ މަންޒިލެއްގެ ދެމެދުަގިއ ދަތުރުކުރުމުގެ 

ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޓްރާންސިޓްކުރާ 

 ފަސިންޖަރަކާ ގުޅިގެން ކަމަށްުވން؛ ނުވަތަ 

    ii.   ަތަ އެ އާމްދަނީ ލިބުނީ ލައިްވސްޓޮކް ނުވ

ސިޓީ ނުވަތަ ޕާރުސަލް ނުވަތަ މަރޗެންޑަިއްޒ 

ނުވަތަ މުދަލެްއގެ ޓްރާންޝިްޕމަންޓާ ގުިޅގެން 

 ކަމަށްވުން.

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ޓެކްސް ދެއްކުން 

 
ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި 
 ޓެކްސް ދެއްކުން ލާޒިމުވުން 

     ، ންކޮށްފައިުނވާނަމަމި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާ )ހ(    .41

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް ދަްއކާ ޮކންމެ 

ެއ ެޓކްސް ، ފަރާތަކުންމެ، ކޮންމެ ޓެްކސް އަހަރަކަްށވެސް

      އަހަރެްއގައި ނިމުނު ިހސާބުކުރާ މުއްދަތުެގ ެތރޭގައި 
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އެ ފަރާތަކަށް ލިބުނު ޓެކްްސ ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީއާ ގުިޅގެން 

ނޫނުގައި ކަނަޑއަޅާ ޮގތެއްެގ މަތިން މީރާއަށް ޓެްކސް މި ޤާ

 ބަޔާނެއް ހުށަހަޅައި ޓެކްސް ަދއްކަންވާެނެއވެ.

      ،މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިުނވާނަމަ )ށ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް ދަްއކާ ޮކންމެ 

ެވސް މި ޤާނޫނުގަިއ ކޮންމެ ޓެކްްސ އަހަރަކަށް ،ފަރާތަކުންމެ

އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓާގުޅޭ ބަޔާނެއް  ކަނޑައަޅާ ގޮތެްއގެ މަތިން

 ހުށަހަޅައި، އެ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް މީރާއަށް ދައްކަންވާެނއެވެ.

 ހުށަހަޅަންާވނީ  ަބޔާން ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  

 ޤާނޫނުގެ މި  އަދި. ފޯމަކުންނެވެ ކަނޑައަޅާ  ކަމަށް އެ މީރާއިން

 ބަޔާން ޓެކްސް ފަރާތްތަކުން ލާޒިމުކުރާ ގަވާއިދުން ހަދާ ދަށުން

 ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ހުއްދަ އިދާރާއަކުން ކަމާބެހޭ ހުށަހަޅަންވާނީ

 .އެުކަގއެވެ ހިސާބުަތކާ މާލީ އިވާއޮޑިޓްކޮށްފަ 

މާލީ ހިސާބުތައް ތަްއޔާރުކުުރމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  )ރ(  

މި މާއްާދގެ )ހ( ައދި  ، ާލޒިމުކުރާ ފަރާްތތަކުންގަާވއިދުަގއި

)ށ( ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ބަޔާންތައް ތައްޔާކުރަންާވނީ 

އަދި އެ ފަރާތަކުން އެ އަކުރުތަުކގެ ދަށުން ޓެކްސް 

ދައްކަންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ކަނަޑއަޅާ 

 ޑޮލަރުންނެވެ. ގޮތެްއގެ މަތިން ރުފިޔާ ނުވަަތ އެމެރިކާ

ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި 
 ޓެކްސް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި 

ވަނަ ާމއްާދގެ ދަށުން ެޓކްސް ބަޔާްނ ހުށަހަޅައި ޓެްކސް  41މި ޤާނޫނުގެ     .42

 ދައްކަންވާނީ އަންނަނިވި ތާރީުޚތަކުގެ ނިޔަލަެށވެ. 

ޓެރިމް ޕޭމަންޓާއި ެއާއގުޅޭ ބަޔާން: ެޓްކސް ފުރަތަމަ އިން )ހ(  

 ަވނަ ދުވަސް؛ 31އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 
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ދެވަނަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓާއި އެާއގުޅޭ ބަޔާން: ވިިދގެންައންނަ  )ށ(  

 ވަނަ ުދވަސް؛ 31ޓެކްސް އަހަުރގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 

ކްސް ފައިނަލް ޕޭމަންޓާއި ޓެކްސް ބަޔާން: ވިދިގެންއަންނަ ޓެ )ނ(  

 ވަަނ ދުވަސް. 30އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 

އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް 

 ހިސާބުކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ފަރާތަކުން ޓެކްސް ދަްއކަންޖެހޭ  )ހ(   .43

     ،ފުރަތަމަ ޓެކްސް އަހަރު )]ފުރަތަމަ ޓެކްސް އަހަރު[(

ްއދާގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޮކންމެ ވަނަ މާ  41މި ޤާނޫނުގެ 

އެ ޓެކްސް އަހަުރގައި ނިމޭ  ،އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓަކީވެސް 

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތަކަށް ދަްއކަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ފަރާތުން 

އަންދާޒާކުރާ ޓެކުުހގެ ޢަދަދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާ ެއްއވަުރގެ 

 ޢަދަދަކަށް ވާންވާނެެއވެ.

އަހަރާ ޖެހިެގން އަންނަ ޓެކްސް އަހަރަށް އަދި ފުރަތަމަ ޓެކްސް  )ށ(  

އޭެގ ފަހުން އަންނަ ކޮންމެ ެޓކްސް އަހަރަކަށްވެްސ މި ޤާޫނނުގެ 

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ކޮންމެ އިންެޓރިމް  41

ފައިބެ ެޓކްސް އަހަރަށް އެ ފަާރތުން  ،ޕޭމަންޓަކީވެސް

އްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ޢަދަދުެގ ދެބައިކުޅަ އެއްަބޔާ ެއއްވަުރެގ ދަ

 ޢަދަދަކަށް ވާންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނުމަށް، ފައިބެ ޓެކްސް އަހަރަށް ޓެްކސް  )ނ(  

)ބާރަ( މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުުރ ނުވަތަ  12ފަިއވަނީ ކާދައް

ކުރެވޭ އެއަްށވުރެ ދިގު ހިސާުބކުާރ މުއްދަތެއްގެ ެޓކްސް ބިނާ 

    އާމްދަނީން ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ފަރާތަކުން މި ޤާނޫނުގެ

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ކޮންމެ އިންެޓރިމް  41

ފައިބެ ެޓކްސް އަހަރަށް އެ ފަާރތުން  ،ޕޭމަންޓަކީވެސް
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އެއްަބޔާ އަންަނނިވި  ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ޢަދަދުގެ ދެބައިކުޅަ

 ކަސްރާ ގުނަކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދެވެ.

 

[a ާއަކީ ފައިބެ ޓެކްްސ އަހަރު ނިމުނު ހިސާބުކުރ ]

 މުއްދަތުގައި ހިމެނޭ ދުވަސްތަުކގެ ޢަދަދެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަަމެވސް،  )ރ(  

ދަކީ ފައިބެ ޓެކްސް އަހަރަކަށް ަދއްކަްނޖެހޭ ޓެކުހުގެ ޢަދަ

ޓެކްސް އަހަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ ކުޑަ ޢަދަދެއް ކަމަށް 

  މި ޤާނޫނުގެ ،ބެލެވޭނެ އެކަީށގެންވާ ސަބަުބތަކެއް ހުރިނަމަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ އިންޓެރިމް  41

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ެއއްޮގތްާވ ، ޕޭމަންޓުގެ ޢަދަދު

 ގޮތުގެމަތިން އަންދާާޒކުެރވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަާޔންކުރާ ޙާލަތުގަިއ، އަންާދޒާުކރާ  )ބ(  

އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ނިސްބަތްވާ ޓެކްސް އަހަރަށް ދައްކަްނޖެހޭ 

އިންެޓރިމް  ޓެކުހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ އެ ފަރާތުން އަންދާޒާކުރި

)ވިހި އިންސައްތަ( ޮބޑު  20ޕޭމަންޓުތަކުގެ ޖުމްލައަށްވުރެ %

ޢަދަދެއްނަމަ، އެ ފަރާތުން އެ ޓެކްސް އަހަރަށް އިންޓެރިމް 

ޕޭމަންޓް ދައްކަންޖެހިފައިވަނީ މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން 

ކަމަށް ބަލައި، ދައްކަންޖެޭހ ތާރީޚުގައި ހަމައަށް އިންެޓރިމް 

 އިނުވާ ކަމަްށ ބެލެވޭނެއެެވ.ފަކާންޓް ދައްމަޕޭ

އެްއވެސް ޓެކްސް އަހަރަށް ަދއްކަންޖެހޭ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓެއް  )ޅ(  

އެ ޓެްކސް އަހަުރގައި ނިމޭ ހިސާބުކުރާ މުއްދަުތގެ ، ދެއްކުމުަގއި
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ތަ ވަނަ މާއްދާ ނުވަ  54އެ ފަރާތުގެ އާމްދަނީން މި ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގެ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުުހގެ ގޮުތަގއި ވަނަ  55

އުނިކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ އުިނކުާރނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ވިތުހޯލްޑިންގ 

މި ޤާޫނނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިުދގައި  ،ޓެކުހުގެ ޢަދަދު

 އެ ުމއްދަތަށް ކަނޑައަާޅ ގޮެތއްެގ މަތިން އެ ފަރާތުން

 ދައްކަންޖެހޭ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓުގެ ޢަދަދުން އުނިކުރެވިދާެނެއވެ.

  .44 ފައިނަލް ޕޭމަންޓް 

  

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގެ ދަށުން ަދއްކަްނޖެހޭ ފައިނަލް  42މި ޤާނޫނުގެ 

ދަްއކަްނޖެހޭ ޓެކުހުގެ ޕޭމަންޓަކީ އެ ފަރާތަކުްނ ެއ ޓެކްސް އަހަރަށް 

 ޖުމްލައިން އަންނަނިވި ޢަދަދުތައް އުނިކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދެވެ.

ފަިއވާ އިންެޓރިމް ކާއެ ފަރާތަކުން އެ ޓެކްސް އަހަރަށް ދައް )ހ(  

 އަދި  ؛ޕޭމަންޓުތަކުގެ ޖުމްލަ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ކަނަޑއަޅާ ގޮެތއްެގ  )ށ(  

ވަނަ ާމއްދާ  54ގެ އާމްދަނީން މި ޤާނޫނުގެ އެ ފަރާތު  ،މަތިން

މާއްާދެގ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެުކހުގެ ވަނަ   55ނުވަތަ 

ގޮތުަގއި އުނިކޮށްފަިއވާ ުނަވތަ އުނިކުރާނެ ކަމަށް ބެެލވޭ 

    މި ޤާނޫުނގެ ،ގ ޓެކުހުެގ ޢަދަދުގެ ތެރެއިން ވިތުހޯލްޑިން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް  43

 ހިސާބުކުރުމުގައި އުނިނުކުރެވި އޮތް ޢަދަދު.

ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 
ޢަދަދު އަމިއްލައަށް 

 ހިސާބުކުރުން 

ޅާ ޓެކްސް ބަޔާނުަގއި، ެއ މުއްދަތަކަށް ހަ  ދަށުން ހުށަ މި ޤާނޫނުގެ   .45

ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހިސާބުކޮށް ހިމަނާ ޢަދަދު 

  )އެ ފަރާތުން ހިސާބުކުރާ ެގއްލުމުގެ ޢަދަދުެވސް ހިމެނޭ ގޮތުން( ައކީ 
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 އެ ފަރާތުން  އެ ބަޔާން ނިސްބަތްވާ މުއްދަތަކަށް  ،މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް

 ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ޢަދަދުކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.

ޓެކްސް ބަޔާން 
 އިޞްލާޙުކުރުން 

ޓެކްސް ދަްއކާ ފަރާތުން ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިާވ  )ހ(   .46

ޓެކްސް ބަޔާނުަގއި ބައިަތކެއް އުިނވެފަިއވާކަމަށް ުނވަތަ 

 ށް ކަނޑައަޅާަފިއވާ ޢަދަދުތަކަީކ ރަނގަޅުނޫން ޢަދަދުތަކެއްަކމަ

އަދި މި މާއްދާެގ )ށ( ގެ ދަުށން  ،އެ ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ 

     މި ޤާޫނނުގެ، ޓެކްސް ބަޔާން އިޞްލާުޙކޮށްފައިނުވާނަމަ

 ވަނަ މާއްާދގައި  58ާއއި  ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 42

)ބާރަ( މަސްދުވަހުެގ  12ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

އިޞްލާޙުކޮށްފަިއާވ ޓެކްސް ބަޔާނެއް ހުށަހަޅައި،  ،ތެރޭގައި 

 ކުރިން ހުށަހެޅި ބަޔާން އިޞްލާޙު ކުރެވިދާނެެއވެ.

ޓެކުހުގެ ގޮުތގަިއ ދައްކަންޖެޭހކަމަށް ޓެކްްސ ބަޔާނުަގއި ުނވަތަ  )ށ(  

ސް ަބޔާނުަގއި ޓެކްްސ ދަްއކާ ފަާރތުން އިޞްލާޙުކޮށްފަިއވާ ެޓކް

ހިސާބުކޮށްފައިވާ ޢަދަުދގައި ކަނޑައެިޅގެން ކުށެއް އޮތްަކމަށް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ

)ެޓކްސް ެނގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އާ ޚިލާފުނުާވ  2010/3

ތަށް އެ ކުށް ރަނގަޅުކޮްށ، އެ ކަން އެ ފަރާ  ،ންގޮތުގެމަތި

 އެންގިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޙާލަުތގައި ކޮމިަޝނަރ  )ނ(  

ޖެނެރަލް އެ ކުށް އިސްލާޙުކުރި ސަބަބު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް 

 ލިޔުމުން އަންގަންވާެނއެެވ.
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ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާފައި 
ނުވިޔަސް ޓެކްސް 

 ދައްކަންޖެހުން 

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތަކަށް ޓެްކސް ބަޔާނެއް  ،ންޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތު   .47

ނުވަތަ އިޞްލާޙުކޮށްަފއިވާ ޓެކްސް ބަޔާނެއް ހުށަހަޅާފަިއވީ ނަމަވެްސ 

     ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  42ނުވަތަ ނުވި ނަމަވެސް ިމ ޤާނޫނުގެ 

މަންޓާއި ފައިނަލް ޕޭމަންޓް އެ މުއްދަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އިންޓެރިމް ޕޭ

 ދައްކަންވާެނއެެވ.

ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ޓެކްސް 
ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް 
 އެންގުން 

މި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުެރޭވނީ ޓެކްސް ަދއްކާ ފަާރތުން  )ހ(   .48

އަންނަނިވި ކަންަތއްތަކުންކުެރ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ުކރަން 

  ށް އަދި ެޓކުހުގެ ގޮތުަގއި ލިބެންޖެހޭ އާމްދަީނއަށް އުޅޭ ކަމަ

އެ ކަމުގެ ސަބަބުން ނޭެދވޭ އަސަެރއް ކޮށްފާނެ ަކމަށް 

އެކަީށގެންވާ ސަބަބުތަާކއެުކ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް 

 ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަެއވެ.

 ؛ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިއުން  (1)   

 ؛ލުން ޓާދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރވެަފއިވުން ހުއް  (2)   

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ދާއިމީ މަރުކަޒެްއގެ ޙަރަކާތްަތްއ   (3)   

 ؛ލުންޓާހުއް

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެްއެވސް ފައިސާެއއް ނުވަަތ   (4)   

 ؛މުދަލެއް ގެންދިއުން ނުވަތަ ަބދަލުކުރުން

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ކަނަޑއަާޅ   (5)   

 އެނޫންވެސް ކަެމއް ކުރުން.

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްަތކުަގއި )ށ(  

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތަކާ ުނވަތަ މުއްދަތުތަަކކާުގޅޭ ެޓކްސް 
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ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ  ،ބަޔާނެއް ނުވަތަ ބަޔާންތަކެއް 

މުއްދަތެއްގެ ތެޭރަގއި ހުށަހެޅުމަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަަކށް 

 ންގިދާނެއެވެ. ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް އެ

މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާެއއްަގއި އެހެން ގޮތަަކށް  )ނ(  

މި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް 

މި މާއްާދގެ ދަުށން ، ސަބަބުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުުހގެ ޢަދަދު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ދައްކަންވާެނއެެވ.)ހަތެއް 7

  މި މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަަމެވސް،  )ރ(  

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންތައްަތކުްނކުރެ 

މި މާއްދާގެ ދަށުން އެ ފަރާތުން ، ކަމެއް ހިނގުމުގެ ކުރިން 

 ެއވެ.ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ޢަދަދު ދައްކަންވާނެ 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ބަާޔނެއް  )ބ(  

ކޮމިަޝނަރ ޖެނެރަލް އެ ފަރާތަކަށް  ،ޅި ނަމަވެސްހެހުށަ

އަންަގއިފި ހިނދެއްަގއި މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި 

ކަނޑައަޅާ ގޮތުގެމަތިްނ އިތުރު ޓެކްސް ބަޔާނެއް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރިމް ޕޭމަންޓް އިންޓެ 
ދެއްކުމާއި ބަޔާން ހުށަހެޅުން 

 ލާޒިމުނުވާ ޙާލަތްތައް 

 ވަނަ ާމްއދާގައި އެހެން ބަޔާްނކޮށްފަިއީވ ނަމަވެސް،  42މި ޤާނޫނުގެ    .49

ން ކުރިއަށް ަދްއކާ އިންޓެރިމް ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށު 43މި ޤާނޫނުގެ 

)ވިހި ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުެރ  -/20,000ޕޭމަންޓްގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ 

ބޮޑުނޫން ޢަދަދެއްނަމަ، ނުވަަތ ފާއިތުވި ެޓކްސް އަހަރަށް އެ ފަރާތުން 

)ވިހި ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުެރ  -/20,000ދައްކަންޖެހުނު ޓެކުހުގެ ޢަދަދަކީ 
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    ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަށް  41ނޫނުގެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދެއްނަމަ މި ޤާ

 އެ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމެއްނޫނެވެ.

ޓެކްސް ބަޔާން 
 ހުށަހަޅަންނުޖެހޭ ޙާލަތްތައް 

ބަޔާްނކޮށްފައިީވ ވަނަ ާމއްދާަގއި އެހެން  41މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(   .50

ެޓްކސް  ،އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެްއގައި ، ނަމަވެސް

ދައްކާ ފަރާތުން ޓެކްސް އަހަރަކަށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާކަށް 

 ނުޖެހޭނެއެވެ.

   (1)  

  

އެ ފަރާތަށް އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބުނު ޖުމްަލ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއ  ،އާމްދަނީ

 ުނވަތަ ؛ އަޅާ ޢަދަދަކަްށވުރެ ުކަޑވުންކަނޑަ

   (2)  

  

އެ އަހަުރގައި އެ މީހަކަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ 

؛ ލިބިފައިވަނީ ވަޒީފާ ދޭ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވުން

 ނުވަތަ

   (3)  

  

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނވެިރވެފައިނުވާ އަދި އެ ފަރާތުެގ 

 ފަރާތަކަށް ދާއިމީ މަރުކަެޒއް ދިވެހިާރްއޖޭގައި ނެތް 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  55ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އާމްދަނީ ކަމަށްވުން.

ވަނަ ނަންބަރުގައި އެެހން  (2)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  

ަވޒީފާ ، ެޓކްސް އަހަރެްއގެ ތެރޭަގއި، ވީ ނަމަވެސްބަޔާންކޮށްފައި 

   މި ޤާނޫނުގެ ،ދޭ އެންމެ ފަރާތަކުން އާމްދަނީ ލިބޭ މީހަކު

ވަނަ ާމއްދާއާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން ެޓކްސް ަބޔާން  41

 ހުށަހެޅުމަށް އިޚްތިޔާރުކުރެވިާދނެއެވެ.

ވަނަ ނަންބަރުގައި އެެހން  (3)އްދާގެ )ހ( ގެ މި މާ )ނ(  

ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނވެިރވެފަިއނުވާ ، ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް 
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 ވަނަ މާއްދާގެ 55ފަރާތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ މި ޤާނޫނުގެ 

  ވަނަ ނަންބަރު އަދި (7)، ވަނަ ނަންބަރާއި (1))ހ( ގެ 

، ވަނަ ނަންބަުރގައި ަބޔާްނކޮށްފައިާވ އާމްދަނީ ކަމަްށވާނަމަ (8)

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮުތގެަމތިން  41ނުގެ މި ޤާނޫ

 ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް އިޚްތިޔާރުކުރެވިދާެނއެވެ.

ރިމް ޕޭމަންޓާއި ޓެ އިން 
ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ދައްކަން 

 ނުޖެހޭ ބައެއް ޙާލަތްތައް 

މި ޤާނޫނުގެ ، ށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަ    .51

ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ  (2)ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ  50

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގާ  55ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ، މީހުން

ެއްއެވސް އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓެއް އަދި ފައިނަލް  ،އާމްދަނީއާ ުގޅިގެން 

 ޕޭމަންޓެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ޓެކްސް ދައްކާ މީހަކު 
 މަރުވުން 

ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ،އެްއވެސް ޓެކްސް އަހަރަކަށް )ހ(   .52

 ޓެްކސް ދަްއކަންޖެހޭ މީހަކު އެ އަހަުރގެ ތެރޭަގިއ މީހަކު ނުވަތަ

މި ޤާނޫނުގެ  ،އޭނާ މަރުިވ ދުވަހާ ހަމައަށް މަރުވެއްޖެނަމަ

ެޓކްސް ، ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަކނޑައަޅާ ގޮތެްއގެ މަތިން

ބަޔާނެއް ހުށަހަޅައި އެ ދުަވހާ ހަމައަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްްސ 

ނޫނީގޮތުން ޓެުކހުގެ ދެއްކުމަކީ ޝަރުީޢގޮތުން ނުވަތަ ޤާ

 އިލްތިޒާމްތަާކއި ހަވާލުވާ ފަރާުތގެ ޒިންމާެއކެވެ.

ޓެކްސް ދަްއކާ މީހަކު މަރުިވއިރު ެއއްެވސް ޓެކްްސ ބަާޔނެއް  )ށ(  

ނާޅައި އޮެވއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެއްެވސް ޓެކުހެއް ނުދަްއކަިއ ށަހު

އެ ަބޔާން ހުށަހެޅުމަށާއި އެ ޓެްކސް ދެއްުކމަށް  ،އޮެވއްޖެނަމަ

 ދި ެއއާ ުގޅިގެން އެްއެވސް ޖޫރިމަނާއެއް ދަްއކަންޖެހޭނަމަ އަ

އެ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަނަޑއަާޅ 
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 ފަރާތުން ޒިންމާވާންވާނެެއވެ.

ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާ މަރުވި  )ނ(  

 ދުވަހުން ފެށިގެން މި މާްއދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ަޝރުޢީ 

ކޯޓަކުން ެޓކުހާގުޅޭ އިލްތިޒާުމތަކަށް ޒިންމާވާނެ ފަރާެތއް ުނވަތަ 

ފަރާތްތަކެއް ކަނަޑއެޅުމުގެ ނިޔަލަށް އެ ޓެކްސް ދަްއކަްނޖެހޭ 

 ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޖޫރިމަނާއެްއ ނުހިގާނެއެވެ.

 
 އަށްވަނަ ބާބު 

 ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް 

 
ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުގެ 

 ބާވަތްތައް 
ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ނަގާ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް  6މި ޤާނޫނުގެ    .53

 )ދޭއް( ބާވަތަެށވެ. 2ބެހިގެންވަނީ އަންނަނިވި 

        ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން މުވަްއޒަފަކަށް ދޭ އުޖޫރަިއން، )ހ(  

ވަނަ މާްއދާއާ  54މި ޤާނޫނުގެ  އެ މުަވއްޒަފެްއގެ ބަދަލުަގއި

އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ދަްއކަންޖެހޭ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެްކސް 

 .)"މުވަްއޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް"(

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނވެިރވެފައިުނވާ ފަރާތަކަށް ދައްާކ  )ށ(  

ަވނަ  55ގެ މި ޤާނޫނު، އެ ފަރާތުގެ ބަަދލުގައި ، ފައިސާއިން

މާއްދާއާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ދައްކަންޖެހޭ ވިތުހޯލްޑިންގ 

ޓެކްސް )"ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ވަޒަްނވެރިވެަފއިނުވާ ފަރާތްަތކުގެ 

 ވިތުހޯލްޑިންގ ެޓކްސް"(.
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މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ 

 ޓެކްސް 

ތަކުން މުަވއްޒަފަކަށް ފަިއސާއިން ުނަވތަ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާ )ހ(   .54

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ، އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް އުޖޫރަެއއް ދޭނަމަ

ކޮންމެ ، ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ބަދަލުަގިއ އެ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން

އަންަނނިވި ގޮުތގެމަތިން މުަވއްޒަފުްނގެ  ،މަހަކު ދޭ އުޖޫރައިން

 ވެ.ވިތުހޯލްޑިންގ ެޓކްސް އުނިކުަރންވާނެއެ 

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް    
ބިނާކުރެވޭ އުޖޫރައިގެ ބްރެކެޓު 

 )މަހެއްގެ މައްޗަށް(
 ޓެކްސް ރޭޓު 

)ފަސްދޮޅަްސ  -/60,000   

ހާސް( ރުފިޔާ ނުވަތަ 
 އެއަްށވުރެ ކުޑަ 

 )ސުމެއް އިންަސއްތަ( 0%

)ފަސްދޮޅަްސ  -/60,000   
ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު، 

)ެއްއ  -/100,000ނަމަވެސް 
އްކަ( ރުފިޔާ ުނވަަތ ލަ

 އެއަްށވުރެ ކުޑަ 

)ފަހެއް ޕޮއިންޓް  5.5%

 ފަހެއް އިންސައްތަ(

)ެއއް ލަްއކަ(  -/100,000   

ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮުޑ، ނަމަވެްސ 
)ެއއް ަލއްަކ  -/150,000

ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާ 
 ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ުކޑަ 

 )އަށެއް އިންަސއްތަ( 8%

)ެއއް ަލއްަކ  -/150,000   

ހާސް(  ސާސްފަން
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮުޑ، ނަމަވެްސ 

)ދެ ލައްކަ( -/200,000 

 ރުފިޔާ ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ ުކޑަ 

 )ބާރަ އިންަސއްތަ( 12%
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)ދެ ލަްއކަ(  -/200,000   

 ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮބޑު 
 )ފަނަރަ އިންސައްތަ( 15%

   

 )ށ(
 

ގ މި މާއްދާގެ ދަށުން އުނިކުރަްނޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްިޑން

ޓެކުހުގެ ޖުމްލަައކީ މި ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ާތވަލުގަިއ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެކްސް ބިނާކުެރވޭ އުޖޫރައިެގ 

ބްރެކެޓުތަކަށް ވަިކވަކިން ިވތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުގެ މިންަވރު 

 ހިސާބުކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދުތަކުގެ ޖުމްލަެއވެ.

ންގެ ވިތުހޯލްޑިްނގ ެޓކުހާގުޭޅ މި ޤާނޫނުގައި ހުރި ުމވަްއަޒފު )ނ(  

މާއްދާތަކުަގއި ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އުޖޫރަ ަކމަށް 

މުަވއްޒަަފކަށް މަހެއްެގ މަްއޗަށް ލިބޭ ، ބުނެފައި ެއވަނީ

ވަނަ މާއްދާަގއި  19މި ޤާނޫނުގެ ، އުޖޫރަިއގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުން

ކޮށްފަިއވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ބަޔާން

އެ މަހަކަށް ަދއްާކ ޢަދަދު  އޭނާެގ އުޖޫަރއިން، ސްކީމަށް

 އުނިކުރުމުން އޮންނަ ޢަދަދަށެވެ.

ވަޒީފާ ޭދ ފަރާތަކުން ުނވަތަ އެ ފަރާތުެގ ބަދަލުގަިއ  )ރ(  

ުމވަްއޒަފަކަށް މަެހއްގެ  ،ޙަރަކާތްތެރިވާ އެހެން ފަާރތަކުން

، ޗަށް އެއް ފަހަރަށްވުެރ ގިނަ ފަހަރު އުޖޫރަ ދޭނަމަމައް

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރަންވާނީ އެ ޮގތުން  މުވަްއޒަފުންގެ

 އެ މަހެއްަގއި ދެވޭ އުޖޫރަިއގެ ޖުމްލައިންނެވެ.

، މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަެވސް )ބ(  

ފަރާތަށްވުރެ ިގނަ  ަވޒީާފ ދޭ އެއް ،އެްއވެސް ފަރާތަކަށް 

އެ އުޖޫރައާ ގުޅިގެން އަންނަިނވި ، ފަރާތުން އުޖޫރަ ލިބޭނަމަ
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ކަންކަން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގަިއ 

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

މުވަްއޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ހިސާބުކުރާނެ    (1)   

 ؛ގޮތް

މުވަްއޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެކްސް ބަޔާްނ    (2)   

ށަހަޅަންޖެހެނީ ކިތައް ފަހަރުކަމާއި އެ ޓެކްސް ަބޔާން ހު

 ؛ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި

މުވަްއޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ހިސާބުކުރާނެ    (3)   

 ؛ގޮތާއި އެ ފައިސާ ދަްއކަންޖެހޭ ސުންގަޑި 

މުވަްއޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެކުހާގުޅޭ އެނޫންވެްސ    (4)   

 ކަންކަން.

އި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަެވސް، މި ޤާނޫނުގަ )ޅ(  

އެްއވެސް މަހެއްަގއި، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ 

ބަދަލުގައި ޙަރަކާތްތެިރވާ އެެހން ފަރާތަކުން މުވަްއޒަފަކަްށ ދޭ 

އުޖޫރަިއގެ ޢަދަދަކީ އެ މުވަްއޒަފަށް ޢާންމުކޮށް ދޭ އުޖޫރައިގެ 

ނުވަތަ އެ އުޖޫރައަކީ ަވީޒފާގެ ، ނަމަޢަދަދަށްވުރެ ތަފާތު ޢަދަދެއް

ޒާތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޮންމެ މަހަކު އެއް 

މިންވަރެއްަގއި ދޭ އުޖޫރަައަކށްނުވާނަމަ އެ އުޖޫރައާ ގުިޅގެން 

     ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ެދއްކުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 ްނވާނެެއވެ.މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ކަނަޑއަޅަ
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ވަަނ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ  12މި ޤާނޫނުގެ  )ކ(  

 އާމްދަނީތަކަށް މި މާއްދާއެއް ނުހިނގާނެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ 

ފަރާތްތަކުގެ ވިތުހޯލްޑިންގ 
 ޓެކްސް 

ޔަފާިރކުާރ ފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވި )ހ(   .55

ވަޒަްނވެރިވެަފއިނުާވ ފަރާތަކަށް އަންނަނިިވ ބާވަތްަތކުެގ 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ، ތެރެއިން ބާވަތެްއގެ ފައިާސއެއް ދައްކާނަމަ 

ވަޒަްނވެރިވެަފއިނުވާ ފަރާތްަތކުގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުުހގެ 

 އިންސަްއތަ( )ދިހައެއް 10ގޮތުަގއި އެ ަފއިސާގެ ޖުމްލަިއން %

 އުނިކުރަންވާެނއެވެ.

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ނުއުފުލޭ މުދަލެއްގެ ކުލި   (1)   

 ؛ރޯޔަލްޓީ   (2)   

އިންޓްރެސްޓް )އެ އިންޓްެރސްޓް ދައްކަނީ މީާރއިްނ    (3)   

ނޫން މާލީ -ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކަށް ނުަވތަ ބޭންކު

 ؛އިދާރާއަކަށް ކަމަށްނުވާނަމަ(

 ؛ޑިިވޑެންޑް   (4)   

 ؛ޓެކްނިކަލް ސަރިވސް ފީ   (5)   

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކަށް ދައްކާ    (6)   

 ؛ކަމިޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މުނިފޫހިފިލުވައިދޭ މީހުންެގ    (7)   

 ؛ޙަރަކާތްތަކަށް ދައްކާ ަފއިސާ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރާސާކުުރމާއި ތަރައްޤީކުރުމަްށ    (8)   

 ؛( ދައްކާ ފައިސާ )ރިސަރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަްނޓަށް

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ވަޒަްނވެިރވެފައިުނވާ    (9)   

 ؛ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ދަްއކާ ފަިއސާ
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ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނވެިރވެފައިުނވާ ފަރާތަކަށް    (10)   

އިންޝުއަރެންސް ޕްރީމިއަްމގެ ގޮތުަގއި ދައްާކ 

 ފައިސާ.

ރާއްޖޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވިޔަފާިރކުާރ ފަރާތަކުން ދިވެހި )ށ(  

ވަޒަްނވެރިވެަފއިނުވާ ފަާރތަކަށް ރީއިންޝުއަރެްނސްގެ 

ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ ، ޕްރީމިއަމްގެ ގޮުތގައި ަފއިާސއެއް ދަްއކާނަމަ

ވަޒަްނވެރިވެަފއިނުވާ ފަރާތްަތކުގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުުހގެ 

)ތިެނއް އިންަސްއތަ(  3ގޮތުަގއި އެ ފައިާސގެ ޖުމްލައިން %

 އުނިކުރަންވާެނއެވެ.

 މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް: )ނ(  

 ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  ގައި ( ށ) އާއި ( ހ) މާއްދާގެ މި  (1)   

 ފަރާތަކީ  ލިބޭ ަފއިސާ އެ ދަްއކާއިރު ފައިސާ

 ކަމަށް، ފަރާތެއް ަވޒަންވެިރެވފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

    ނަމަ، ނެތް އެނގެން ފަރާތަށް ދަްއކާ ފައިސާ އެ

 އްޭޖގައި ދިވެހިރާ ފަާރތަކީ ލިބޭ ފައިސާ އެ

 ބަލައި  ކަމަށް ފަރާެތއް ވަޒަްނވެރިވެަފއިނުވާ

 .އުނިކުަރންވާނެެއވެ ެޓކްސް ވިތުހޯލްޑިންގ

ކޮޕީރައިެޓއް ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުެގ   (2)   

ޙައްޤު ލިބިގަތުމަށް ދައްކާ "ރޯޔަލްޓީ" ގެ ތެރޭަގިއ 

ހިމެނެނީ އަންނަނިވި ބާވަތްަތކުގެ ތެެރއިން ާބވަތެްއެގ 

ރައިޓް ބޭނުންކުރުމަށް ނުަވތަ ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްުޤ ކޮޕީ

 ލިބިގަތުމަށް ދައްކާ ފައިާސެއވެ.
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    i.   ކަސްޓަމަިއޒްކޮށްފަިއވާ ސޮފްޓްވެއަރެގ

 ؛ނުވަތަ ؛ ކޮޕީރައިޓް 

    ii.   ރޯޔަލްޓީ ދައްކާ ފަރާތުްނ އިޚްތިޔާރުކުާރ

ގޮތަކަށް ބޭނުން ހިފުމުެގ ަޙއްޤު ލިބިފަިއވާ 

 ނުވަތަ ؛ ކޮޕީރައިޓް 

    iii.   ަރޯޔަލްޓީ ދައްާކ ފަރާތުން ކޮީޕކުރުމުގެ ުނވަތ

ބަދަލުކުރުމުގެ ނުވަަތ ރިވަރސް އިންޖިނިއަރ 

ކުރުމުގެ ނުވަތަ ޑީކޮމްޕައިލް ކުރުމުގެ ޙައްުޤ 

 ލިބިފައިވާ ސޮފްޓްެވއަރގެ ކޮީޕރައިޓް.

ނުާވ  ަވަޒންވެރިވެަފއި "ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  (3)   

 ނީ،ކޮންޓްރެކްޓަރެްއ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ

އަިދ  ަވޒަންެވރިވެފައިުނވާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ކޮންޓްރެކްެޓްއ ، މުވަްއޒަފެްއގެ ގޮުތގައި ނޫްނ ގޮތަކަށް

ނުވަތަ އެއްބަްސވުމެއް ނުވަަތ އެހެން އިންތިޒާމެއްެގ 

 ދަށުން:

    i.   ެދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެއއްެވްސ ބާވަތެްއގ

 ނުވަތަ ؛ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކަށް

    ii.  ްފަރާތެއްގެ ޚިދުމަތެްއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެހެނ 

ފޯރުކޮށްދޭ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދޭ ފަރާތަކަށެވެ.

 ބުނެފައި ކަމަށް" ޕްރީމިައމް ރީއިންޝުއަރެންސް"  (4)   

 ފަރާތަާކއެކު  ވިޔަފާރިކުރާ އިންޝުއަރެންްސގެ އެވަީނ،

 އަރެންސްގެ އިންޝު ) ކޮންޓްެރކްެޓއް އިންޝުއަރެންސް
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    ގުިޅގެން  ރިސްކަކާ ވަކި  ފަރާތަށް، ވިޔަފާރިކުރާ

 ބަދަލެއް  ވަރެްއގެ ެއްއވެސް ދަށުން ކޮންޓްެރކްޓުގެ  އެ

 ކޮންޓްެރކްޓާ  އެ ފަރާތަކަށް، ހަދާ( ކޮންޓްެރކްޓެއް ދެވޭ

 .ޕްރީމިއަމަެށވެ ދައްކާ ގުިޅގެން

"މުނިފޫހި ފިލުވައިދޭ މީހުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ،   (5)   

ސްޓޭޖް، ރޭޑިއޯ ުނވަަތ ޓެލެވިޜަން ނުވަަތ 

އިންޓަރނެޓްގެ ޒަރިްއާޔއިން ޙަރަކާތްތެރިާވ 

މީހުންނާއި، މިއުިޒކު ކުޭޅ މީހުންނާއި، ުކޅިވަުރ 

ކުޅުންތެރިންނާއި، އެ ަފދަ ފަންނެއް ނުވަތަ 

 މަސައްކަތެްއަގއި ޙަރަކާތްތެރިާވ މީހުންނަށެވެ. 

ކަށް މި މާއްދާެއއް އަންނަނިވި ާބވަތްތަކުެގ ފައިސާއަ  )ރ(  

 ނުހިނގާނެއެވެ.

 ؛ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ދަްއކާ ަފއިސާ  (1)   

)އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ  2011/15ޤާނޫނު ނަންބަރު   (2)   

އިންޝުއަރެންްސގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ދަށުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުެގ 

މަށް އެ ޤާނޫނުެގ ނިޒާމުތަކާއި ޕްޮރގްރާމްތައް ހިންގު

ދަށުން ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާްތތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

 ވަޒަްނވެރިވެަފއިނުވާ ފަރާތަކަްށ ދައްކާ ފައިާސ؛

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާާވ  12މި ޤާނޫނުގެ   (3)   

 ފައިސާ. 

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް 

 އުނިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލުން 

 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަުށން  55ވަނަ މާއްާދއާއި  54މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(   .56

އެ ަފއިސާ ަދއްާކ ، ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ ނެގޭ ފައިސާައކުން
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 ، ފަރާތުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެްކސް އުނިކޮށްަފއިނުިވ ނަމަެވސް

އެ މާއްދާތަކުގެ ދަށުން އުނިކުރަްނޖެހޭ  އިވަނީއެ ފައިސާ ަދއްކާފަ 

 ވިތުހޯލްޑިންގ ެޓކްސް އުނިކުުރމަށްފަހުގައި ކަމަށް ބެލެވޭނެެއެވ. 

     ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްަތކުަގއި )ށ(  

އެ މުޢާމަލާތުން ދައްކަންޖެހޭ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުުހގެ ޢަދަދު 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދަގއި  މި ،ހިސާބުކުރާނެ ގޮތް

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން 
ހުށަހެޅުމާއި ވިތުހޯލްޑިންގ 
 ޓެކްސް ދެއްކުން ލާޒިމުވުން 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަުށން  55ވަނަ މާއްާދއާއި  54މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(   .57

އެްއވެސް މަހެއްަގއި ވިތުޯހލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރަްނޖެހޭ 

ކޮންމެ މަހަކަށްެވސް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ  ،ފަރާތަކުން

        ،ގޮތުގެމަތިން މީރާއަށް ެޓކްސް ބަޔާނެއް ހުށަހަަޅއި

ށްފައިާވ އެ މާއްދާތަާކ ެއއްގޮްތާވ ގޮުތގެމަތިން ހިސާބުކޮ

 ވިތުހޯލްޑިންގ ެޓކުހުގެ ޢަދަދު މީރާއަށް ދައްކަންވާެނެއވެ.

ވިތުހޯލްޑިންގ ެޓކްސް އުިނކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ަދްއކާ  )ށ(  

ވަނަ  55ވަނަ މާއްދާާއއި  54މި ޤާނޫނުގެ ، ފަރާތަކުން

މާއްދާއާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެމަިތން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުުހގެ ަޢދަދު 

މި މާއްދާގެ )ހ( އަށް  ،އުނިކޮށްފައިުނވި ނަމަވެސް

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ަބޔާން ހުށަހަޅަންާވނީ  )ނ(  

 މީރާއިން އެ ކަމަށް ކަނަޑއަާޅ ފޯމަކުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ެޓކްސް ބަޔާންަތއް  )ރ(  

 ތައްޔާރުކުރަްނވާނީ އަދި ވިުތހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދަްއކަންާވނީ 
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ކަނަޑއަާޅ 

 ފައިސާައކުންނެވެ.

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން 
ހުށަހެޅުމާއި ވިތުހޯލްޑިންގ 

 ގެ ސުންގަޑި ޓެކްސް ދެއްކުމު 

ވަނަ ާމްއދާގެ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާްނ  57މި ޤާނޫނުގެ    .58

ވަނަ  54ހުށަހަޅައި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެްކސް ދައްކަްނވާނީ މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެކްްސ  55މާއްދާއާއި 

ވަަނ  15ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  އުނިކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްާކ މަހާ

 ދުވަހުގެ ނިޔަލަެށވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ 

 ޓެކްސް ބަޔާން 

ުލގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ުނވަތަ އެ ފަރާުތގެ ބަދަ )ހ(   .59

ޙަރަކާތްތެރިވާ އެހެން ފަރާތަކުން )އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން( 

      ުމަވއްޒަފުންނަށް ދޭ އުޖޫަރިއން ، އެްއވެސް މަހެްއަގއި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެްކސް  54މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްާދގަިއ  58މި ޤާނޫނުގެ ، އުނިކުރަންޖެހޭނަމަ

އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ، ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސުންގަީޑެގ ނިޔަލަށް

މީރާއަށް ބަޔާނެއް )މުަވއްަޒފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ެޓްކސް 

 ބަޔާން( ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ  އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ކޮންމެ ެޓކްސް އަހަރަކަްށވެސް  )ށ(  

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ ކަނޑަައޅާ ގޮެތއްެގ މަތިން 

ތައްޔާރުކޮށްަފއިާވ، ވިތުހޯލްިޑންގ ޓެކްސް ރިކޮންސިލިޭއޝަން 

 ޅަންވާނެެއވެ.ހަބަޔާނެއް ހުށަ

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ބަޔާްނތައް  )ނ(  

 ޅާ ފޯމަކުންނެވެ.ޅަންވާނީ މީރާއިން އެ ަކމަށް ކަނޑައަހަހުށަ



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1170 އަަދދު:  48 ވޮލިުއމް: 

 
67 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ 

ފަރާތްތަކުގެ ވިތުހޯލްޑިންގ 
 ޓެކްސް ބަޔާން 

 ފަރާތުގެ  އެ ނުވަތަ ފަރާތަކުން ވިޔަފާރިކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )ހ(   .60

 އެއްެވސް ފަރާތަކުން އެހެން ޙަރަކާތްތެރިވާ ބަދަލުގައި

    ާއއި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 55 ޤާނޫނުގެ މި މަހެއްގަިއ،

 ބާވަެތއްގެ  ތެރެއިން ބާވަތްތަުކގެ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި( ށ)

 ފަރާތަކަށް ވަޒަންވެިރވެފައިުނވާ ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ފައިސާެއއް،

 ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  މާއްދާަގއި ވަނަ 58 ޤާނޫނުގެ މި ދައްކާނަމަ،

 މީރާއަށް  ފަރާތުން ދެއްކި ފައިސާ ނިޔަލަށް، ސުންގަީޑގެ

 ފަރާތްތަކުގެ  ވަޒަްނވެރިވެަފއިނުވާ ދިވެހިރާއްޭޖގައި)" ބަޔާނެއް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ"( ބަޔާން ެޓކްސް ވިތުހޯލްޑިންގ

ޅަންާވނީ ހަމި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ަބޔާން ހުށަ )ށ(  

 މީރާއިން އެ ކަމަށް ކަނަޑއަާޅ ފޯމަކުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ 

ތްތަކުގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ފަރާ 
ޓެކުހަކީ ފައިނަލް 

 ޓެކުހަކަށްވުން 

 

    ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާ ޚިލާފުނުާވ ގޮތުގެމަތިން 50މި ޤާނޫނުގެ    .61

       ާޙލަތްތަކުގަިއ،ވަނަ މާއްދާ ގައި ބަޔާންކުރާ  55މި ޤާނޫނުގެ 

   ވަނަ މާްއދާއަށް ޢަމަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި  5މި ޤާނޫނުގެ 

ިދވެހިރާއްޖޭަގއި  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނަގާ  55މި ޤާނޫނުގެ 

ވާ ފަރާތްަތކުގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހަީކ އެ މާއްާދގެ ވަޒަްނވެރިވެަފއިނު

ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ ެޓކްްސ ނެގުނު އާމްދަނީާއ ުގޅިގެްނ އެ ފަރާތުން 

 ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ފުރިހަމަ ޢަދަދު ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް 

 ސެޓްފިކެޓް 

ވަނަ މާއްދާެގ  55ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  54މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(   .62

ަފއިާވ ފަރާތަުކން ކާދަށުން މީރާއަށް ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެކްސް ަދއް

   ، އަންނަިނވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ސެޓްފިކެޓެއް، އެދިއްޖެނަމަ
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)ހަތެއް( ދުވަހުގެ  7ގެން އެ ސެޓްފިކެޓަށް އެދޭ ތާރީޚުން ފެށި

 ތެރޭގައި މީރާއިން ދޫކުރަްނވާެނއެވެ.

ފައިވާ އާމްދަނީ ލިބުނު ގާ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނަ   (1)   

 ؛ފަރާތް

ފައިވާ އާމްދަނީ ލިބުނު ގާ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނަ   (2)   

 ؛ފަރާތަށް އެ ފައިސާ ދެއްކި ަފރާތް

 ލިބުނު ފައިވާ އާމްދަނީގާ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނަ   (3)   

ފަިއވާ ފައިސާެގ ކާފަރާތަށް އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭަގއި ދައް

 ؛ޖުމްލަ )ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ އުނިކުރުމުގެ ކުރިން(

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުެގ ގޮުތގަިއ މީރާއަށް ދެްއިކ    (4)   

 ؛ޖުމްލަ ޢަދަދު

ފައިާވ ގާމި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅުމަށް އަން   (5)   

 ؛ހަރުއަމަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ 

 އެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރާ ތާރީޚު.   (6)   

މި މާއްދާގެ ، މީރާއަށް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެްކސް ދެއްކި ފަރާތުން )ށ(  

)ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ސެޓްފިކެޓް ނިސްބަތްވާ ެޓްކސް 

   އަހަރާ ޖެހިގެން އަންނަ ޓެކްސް އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ

ންގ ެޓކްސް ެނގުނު ވިތުހޯލްޑި، ވަނަ ދުވަުހގެ ކުރިން 30

 އެ ސެޓްފިެކޓް  ،ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ

 އެ ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

ކުރިއަށް ހުރި މުއްދަތުތަކުގައި 
ދައްކާ ފައިސާއިން 

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް 
 އުނިކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ އެްއވެސް ާމއްދާެއއްގެ ދަށުން ވިތުހޯލްިޑންގ  )ހ(   .63

އުިނކުރަންޖެހޭ ފައިސާއަކުން ވިތުހޯލްޑިންގ ެޓކްްސ ޓެކްސް 

އެ ފަިއސާ ދައްކާ ފަރާތުން އެ ފައިސާ ، އުނިކޮށްފައިުނވާނަމަ
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        ، ލިބޭ ފަރާތަށް އިތުރަށް ދައްކަންހުރި ފައިސާިއން

އެ މުޢާމަލާތާގުޅޭ ވިުތހޯލްޑިންގ ޓެކުުހގެ ަޢދަދު 

 އުނިކުރެވިދާެނއެވެ.

   ،އެްއެވސް މާއްދާައކަށް ޢަމަލުކުރުމަކަށް މި ޤާނޫނުގެ އެހެން )ށ(  

 މި މާއްދާގެ )ހ( ހުރަހެއް ނާޅައެެވ.

 

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

 
މި ޤާނޫނު އެ ފަރާތެއްގެ މަްއޗަށް ހިނގާނެ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(   .64 ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޒިންމާ 

   ،މާއްދާގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެިއން ވަނަ 2

  ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްަތކާއި  61މި ޤާނޫނުގެ 

ަފއިާވ ޅާމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދގަިއ ކަނަޑއަ

   ނޫނުގެމި ޤާ ،ސްފަރާތްތައް ފިޔަަވއި ކޮންެމ ފަރާތަކުންވެ

   ަފއިވާ މުއްދަުތގެ ތެރޭގަިއ ޅާވަނަ މާއްދާަގއި ކަނޑައަ 65

މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަެވސް،  )ށ(  

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނު(  2010/3ރު ޤާނޫނު ނަންބަ

ވަަނ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ދަށުން ުނވަތަ އެނޫންެވސް  21ގެ 

ގޮތަކަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ ފަރާތެއް 

އެ ކަން އެ ފަރާތަަކށް  ،މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްަފހު

ގެންވެއެވެ. އެންގުުމގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިަޝނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބި
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   މި ޤާނޫނުގެ ،އަދި މި ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަކުން

ވަނަ މާއްާދއަށް އެ ަފރާތުން ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން  65

ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއަކުން ނުަވތަ ދެވޭ އަދަބަކުން އެ ފަރާތް 

 ބަރީއަެވގެންނުެވއެެވ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަުކން،  64މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(   .65 ރީކުރުމަށް ހުށަހެޅުން ރަޖިސްޓަ 

މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އަންނަނިވި މުއްދަތުތަކުގެ ތެޭރގަިއ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

   ނަމަވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރވެފައިުނވި   (1)   

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއިްނ 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ، އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތެއްނަމަ

 ؛)ފަސްދޮޅަސް( ދުަވހުގެ ތެރޭގައި  60ފަށާތާ 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހު ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ   (2)   

އެ ަވޒީފާ ދިްނ  ވަޒީފާ އަދާކުރާމުންދާ މުަވއްަޒފަކަށް

އެ ފަރާތާިއ އެ މުވަްއޒަފު ، ފަރާތުން

މި ޤާޫނނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ، ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 ؛)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ެތރޭގައި  60

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނވެިރވެފައިވާ އަދި މި ޤާނޫނަށް   (3)   

ޢަމަލުކުރަށް ފަށާ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ، ބޭ ފަރާތެއްނަމައާމްދަނީ ލި

 ؛)ފަސްދޮޅަސް( ދުަވހުގެ ތެރޭގައި  60ފަށާތާ 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ފަހުން   (4)   

 ، ދިވެހިރާއްޖެއިން އާމްދަނީ ލިބެން ފަށާ ފަރާތެއްނަމަ
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އެ ގޮތުން އާމްދަނީ ލިބެން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ؛ޭރަގއި)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެ 30

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ފަހުން   (5)   

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުއްދަެއއްލިބިގެން ވިޔަފާރިކުރަން ފަާށ 

    އެ ގޮތުން ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުްނ ، ފަރާތެއްނަމަ

)ތިރީސް(  30އެ ހުއްދަެއއް ދޫކުރާ ުދވަހުން ފެށިގެން 

 ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި؛

    ފާ އަދާކުރާ މުަވއްޒަފަކަްށ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒީ  (6)   

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ފަހުން ވަޒީފާ ދޭ 

އެ ފަރާާތއި އެ ުމވަްއޒަުފ ، ފަރާތެއްނަމަ

އެ ގޮުތން ވަޒީފާ ދޭ ދުވަހުން ، ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 ؛)ތިރީސް( ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި 30ފެށިގެން 

މި ޤާނޫނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނވެިރވެފައިވާ އަދި  (7)   

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުްނ 

ެއ ގޮތުން އާމްދަނީ ، އާމްދަނީ ލިބެން ފަށާ ފަރާތެްއނަމަ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30ލިބެން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ތެރޭގައި.

، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަަމެވސް )ށ(  

ތަކުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކުހެއް ދެއްުކމަށް އެްއވެސް ފަރާ

އެ ގޮުތން ، ނުވަތަ ޓެކްސް ބަޔާނެއް ހުށަހެޅުމަށް ލާޒިމުކުރާނަމަ

ފުރަތަމަ ޓެކްސް ދަްއކަންޖެހޭ ދުވަހުގެ ުނވަތަ ފުރަތަމަ ޓެްކސް 

ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދުވަހުގެ ކުރިން މީރާަގއި 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.
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، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަަމެވސް )ނ(  

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަކުްނ އެ ފަރާތުގެ މުަވއްޒަފަާކގުޭޅ ޮގތުން 

އެްއވެސް ެޓކުހެއް ދެްއކުމަށް ނުވަތަ ޓެކްސް ަބާޔނެއް 

ދަށުން  ވަނަ މާއްާދގެ 57ހުށަހެޅުމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

އެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ޓެކްސް ދަްއަކންޖެހޭ ، ލާޒިމުކުރާނަމަ

ދުވަހުގެ ނުވަތަ ފުރަތަމަ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދުވަހުގެ 

ކުރިން އެ މުވައްޒަފަުކ މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ގައިމީރާ  މުަވްއޒަފަކު ދަށުން، ގެ( ނ) އާއި( ށ) މާއްދާގެ މި )ރ(  

 ގެ ( ހ) މާއްދާގެ މި ދުވަހު، ހުށަހަޅާ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 ަމއްަޗކަށް މުަވއްޒަެފއްގެ ރަޖިސްޓަރީޮކށްފައިވާ މީރާގައި ދަށުން

 .ނުހިނގާެނއެވެ އެއް( ބ) އާއި( ނ) ާއއި( ށ) މާއްދާގެ މި

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްްސ ނަގާ އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތަކުން  )ބ(  

ގާ ބާވަތެްއގެ ފައިސާެއއް ދައްކާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޓެކްސް ނަ

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ކުރިްނ އެ ފަރާތަކަށް އާމްަދނީއެއް 

، ަފއިވީ ނަމަެވސްކާލިބިފައިވީ ނަމަވެސް ނުވަތަ ފައިސާެއއް ދައް

 އެ އާމްދަނީން ނުވަތަ އެ ފަިއސާއިން ޓެކްސް ެނގޭނެެއވެ.

 
 ދިހަވަނަ ބާބު 

 ން ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިބާވު 

 
ޓެކްސް ދެއްކުމުގެ ޒިންމާއިން 

އެއްކިބާވުމާގުޅޭ ޢާންމު 
 އުސޫލު 

މި މާއްދާ ހިނގާނީ، އެއްވެސް އިންތިޒާމެްއގެ ުނވަތަ  )ހ(   .66

މުޢާމަލާތެއްގެ ެއއް މަޤްޞަަދކީ ެއއްެވސް ޓެކްްސ ހިސާުބކުރާ 

މުއްދަތެއްަގއި ޓެކްސް ދެްއކުމުގެ ޒިންމާއިން ެއއްކިާބވުން 
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 ،ންޖެޭހ މިންވަރު ުކޑަކުރުންކަުމަގއިނުވަތަ ޓެކްްސ ދައްކަ

އެކަީށގެންވާ ސަބަބުތަާކއެުކ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް 

 ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަެއވެ.

ޓެކްސް ދެްއކުމުން އެްއިކބާވުމުގެ އިންތިޒާމެްއގެ ުނވަތަ  )ށ(  

މުޢާމަލާތެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އެ ފަދަ އިންތިޒާމެއްގެ ސަބަުބން 

 ،ގުިޅގެން ަފއިދާެއއްވެަފއިާވނަމަ އެްއވެސް ފަރާތަކަްށ ޓެކުހާ 

)ޓެްކސް  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ، އެކަމާ ުގޅިގެން 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  39ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ 

      ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުުމގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮަތކުން 

އެ އިންތިޒާެމއް ބާޠިލުކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ 

ބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ޖެނެރަލަށް ލި

ޢަދަދެއް ކަނޑަައޅައިފިނަމަ، އެކަން ޓެްކސް ދަްއކާ ފަރާތަށް 

 ލިޔުމުން އަންގަންވާެނއެެވ.

ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުގެ 
މެދުގައި ކުރެވޭ އިންތިޒާމުތައް 

 ނުވަތަ މުޢާމަލާތްތައް 

ނުވަތަ  ދެ ފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ކުރެވޭ އިންތިޒާމަކާ )ހ(   .67

މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން ިމ މާއްދާ ހިނގާނީ އަްނނަނިވި 

 ޙާލަތްތަކުގަެއވެ.

އެ އިންތިޒާމެއް ނުވަަތ މުޢާމަލާތެއް ކުރެވުނީ   (1)   

 ގުޅުންހުރި ދެ ފަރާތެއްގެ ދެެމދުގައި ކަމަްށވުން؛ އަދި 

އެ ފަރާތްތަުކގެ މެދުަގއި ކުެރވުނު އިންިތޒާމު ނުވަަތ   (2)   

ވަނީ އާމްސް ލެންތުގެ އުސޫލުތަކާ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައި

 އެްއގޮތަކަށް ކަމަށްުނވުން؛ އަދި 

އެ އިންިތޒާމެއް ުނވަތަ މުޢާމަލާތެއް ކުެރވުނީ އާމްްސ   (3)   

ލެންތުގެ އުސޫލާ ެއްއގޮތަށްނަމަ އޭގެ ނަތީޖާއަީކ 
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 އަންނަނިވި ކަންތައްަތކުންކުރެ ކަމަކަށްވުން:

    i.  ުންކުރެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެްއގަިއ އެ ފަރާތްތަކ

 ފަރާތެއްގެ އާމްދަނީ އިތުުރވުްނ؛ ނުވަތަ 

    ii.   ެހިސާބުކުރާ މުއްދަތެްއގަިއ އެ ފަރާތްތަކުންކުރ

ފަރާތަކަށް ޓެކްސް ބިނާުކރެވޭ އާމްދަނީ 

ހިސާބުކުރުމުގައި އުނިކުެރވޭ ަޢދަދު ކުޑަވުްނ؛ 

 ނުވަތަ

    iii.   ެހިސާބުކުރާ މުއްދަތެްއގަިއ އެ ފަރާތްތަކުންކުރ

ިއވާ ެގްއލުމުގެ ޢަދަދު ފަރާތަކަށް ވެފަ

 ކުޑަވުން.

     ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެްއގައި އެްއވެސް ފަރާތެްއގެ ަމއްަޗށް )ށ(  

މި މާއްދާ ހިނގާނަމަ އެ ފަރާތެއްގެ ޓެްކސް ބިނާކުރެޭވ 

އާމްދަނީ ހިސާބުކުރަންވާީނ )އެ އިންތިޒާެމއް ުނވަތަ 

މްސް މުޢާމަލާތެއް ޙަޤީޤަތުގައި ހިނގި ގޮތް ތަފާތު ނަމަވެސް( އާ 

 ލެންތުގެ އުސޫލުތަކާ އެްއގޮތަެށވެ.

އެ ފަރާތެއްގެ ޓެްކސް ، މި މާއްދާ އެ މައްޗަށް ހިނގާ ފަރާތަކުން )ނ(  

ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުޮކށްފައިވަނީ މި ާމއްދާެގ )ށ( އާ 

އެްއގޮތަށް ކަމަށްނުވާނަމަ، ައންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮަތކަށް 

 ޢަމަލުކުރެވިދާނެެއވެ. ނުވަތަ ގޮތްތަަކކަށް މީރާއަށް

 ވަނަ ( i) ނަންބަރުގެ ަވނަ( 3) ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި  (1)   

 އާމްދަނީގެ  ފަރާތުގެ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  ނަންބަރުގައި

 އިތުރުކުރުން؛ ޢަދަދު

 ވަނަ( ii) ނަންބަރުގެ ަވނަ( 3) ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި  (2)   
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 ޓެކްސް  ފަރާތުގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ނަންބަރުގައި

 އުނިކުެރވޭނެ ހިސާބުކުރުމުގައި އާމްދަނީ ބިނާކުރެވޭ

 ކުޑަކުރުން؛ ޢަދަދު

( iii) ނަންބަރުގެ ވަނަ( 3) ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި  (3)   

 ލިބިފައިވާ  ފަރާތަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  ނަންބަރުަގއި ވަނަ

 .ކުޑަކުރުން ޢަދަދު ގެއްލުުމގެ

އެްއވެސް ފަރާތަކުން ާދއިމީ މަރުކަޒެއް މެުދވެިރކޮށް  )ރ(  

  މި ާމއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުމުަގއި ަބލާނީ ، ފާރިެއއްކުރާނަމަވިޔަ

 އެ ފަރާތާއި އެ ާދއިމީ މަރުކަަޒކީ ވަިކ، ދެ ފަރާތްކަމުަގއެވެ.

އިސްތިސްނާވާ އިންތިޒާމުތައް 

 ނުވަތަ މުޢާމަލާތްތައް 

      ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއްަގިއ  )ހ(  .68

 ނުވާނެެއވެ.މި މާއްދާ ރައްދެއް 

އެ އިންތިޒާެމއް ނުވަތަ މުާޢމަލާތެއް ކޮށްފައިވަީނ   (1)   

)ކުދި އަިދ މެދު  2013/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ފަންތީގެ ިވޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އެންެމ 

ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ިވޔަފާރީގެ ގޮުތގަިއ 

 ުނވަތަ ؛ ގިންތިކުެރވޭ ފަރާތަކުން ކަމަށްވުން

ޒާެމއް ނުވަތަ މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިވަީނ އެ އިންތި  (2)   

 އިސްތިސްނާވާ އާމްދަނީއަކާ ުގޅިގެން ކަމަށްވުން.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އާމްދަީނން ނަގާ ެޓކްސް ދަްއކާ ޮކންމެ  )ށ(  

ފަރާތަކުންމެ އެ ފަރާތަކުން ުގޅުންހުރި ފަރާތަކާއެކު ކުރާ ޮކންމެ 

މެނޭ، ލިޔެކިޔުންތައް އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހި ، މުޢާމަލާތަކާގުޅޭ

ތަްއޔާުރކޮށް  ،)]ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގ ޑޮކިއުމެންޓްސް[(

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.
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އެ މުޢާމާލަތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުަގއި އޮްތ   (1)   

 މާލީ އަދި ވިޔަފާރި ުގޅުމުގެ ަތފުސީލު؛ އަދި 

އެ އިންތިޒާެމއް ނުވަތަ މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިވަީނ   (2)   

ސްތިސްނާާވ އާމްދަނީައކާ ގުިޅގެން ކަމަްށވުން؛ އި

 ނުވަތަ

އެ މުޢާމާލަތަކީ އާމްސް ލެންތުގެ އުސޫލަށް ފެތޭ   (3)   

 މުޢާމަލާތެއް ކަމަށް ދެކޭ ސަބަބުތައް؛ އަދި 

އެ މުޢާމާލަތާގުޅޭ ގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ   (4)   

 ގަާވއިދުަގއި ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު.

އްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މި މާ )ނ(  

ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިްނގ ޑޮކިއުމެންޓްްސ، އެ މުޢާމަލާތެއް 

ނިސްބަތްވާ ހިސާބުކުާރ މުއްދަތުގެ ޓެކްްސ ބަޔާން 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑީެގ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުޮކށް 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

އެްއވެސް ެޓްކސް ، މުދަލަކުން އާމްދަނީ ިލބޭ މުދަލެއް އެ )ހ(   .69 ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ ކަންކަން 

)އަށާރަ( އަހަުރނުވާ  18އަހަރެއް ފެށޭއިރު މީލާދީ ޮގތުން 

އެ މުދަލުން ލިބޭ އާްމދަނީ ، ކުއްޖެްއގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްިފނަމަ

ލިބޭ ކަމަށް ބަލާނީ އެ މުދާ އެ ުކއްޖާގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރި 

 ފަރާތަކަށެވެ.

މި ޤާނޫނުން ، ގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުަގއިމި މާއްދާ )ށ(  

ލާޒިމުކުރާ އެްއވެސް ކަމެއް ކުރުމަށް އެ ކުއްޖާ ޒިންމާވާކަށް 
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      ނުޖެހޭނެއެވެ. އަިދ އެ ަކންކަމަށް ޒިންމާވާނީ އެ މުދާ 

 އެ ކުއްާޖގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރި ފަރާތަކުންނެވެ.

       ލާދީ ޮގތުން އެްއވެސް ެޓކްސް އަހަެރއް ފެށޭއިުރ މީ )ނ(  

  )އަށާރަ( އަހަރުނުާވ ުކއްޖަކަށް އާމްދަނީއެއް ލިބޭަނމަ،  18

މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް އެ ާއމްދަނީއެއް ލިބޭ ކަމަށް ބެެލޭވނީ، 

    ގަާވއިދުތަކާ ެއްއގޮތަށް ަކނޑައަޅާ ނުވަތަ ޢަްއޔަންުކރެވޭ

 އެ ކުއްާޖގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެިރޔާއަެށވެ.

ކޮންޓްރޯލްޑް ފޮރިން 
 ންޓިޓީޒް އެ 

މި މާއްދާ ހިނގާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަްނވެރިވެަފިއނުވާ  )ހ(   .70

ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނުވަތަ ޓްަރސްޓެއް ުނވަތަ 

އެނޫންވެސް ޝަޚްެޞްއ )"ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 

ޝަޚްޞެއް"( ކޮންޓްޯރލްކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ތަ އެއަްށވުރެ މަދު )ފަހެއް( ނުވަ 5ވަޒަްނވެރިވެަފއިވާ 

 ފަރާތްތަކަކަށް ެވއްޖެނަމައެވެ.

ިދވެހިރާއްެޖއިން ޭބރުގެ ، މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  )ށ(  

  ޝަޚްޞުގެ ެޓކްސް ބިނާުކރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރަންވާީނ 

 މި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެަމތިންނެވެ.

ކެޕިޓަުލގައި އެްއެވސް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭުރގެ ަޝޚްޞެއްެގ  )ނ(  

ދިވެހިރާްއޖޭގައި ަވޒަންވެިރވެފަިއވާ ޮކންމެ  ،ޙިއްޞާެއއް އޮތް

އެ ޝަްޚޞެްއެގ ޓެކްސް ބިނާކުެރވޭ އާމްދަނީގެ ، ފަރާތަކުންމެ

އަންނަނިވި ފޮމިުއލާ ، ތެރެއިން އެ ފަރާތެްއގެ ޙިއްޞާ

އެ ފަރާތެއްގެ ޓެްކސް ، ބޭނުންކޮށްގެން ހިސާބުކުރުމަށްފަހު

 އާމްދަނީގެ ތެޭރގަިއ ހިމަނަންވާނެއެވެ. ބިނާކުރެވޭ
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 "ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނވެރިެވފައިވާ ފަރާތުގެ ިޙއްޞާ" އަކީ:

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޝަޚްޞަކީ ކުންފުންޏެއް    (1)   

ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނުވަަތ 

ތުެގ އެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަ، ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ

، ތެރޭގައި އެ ޝަްޚޞެްއެގ ކެޕިޓަލުަގއި އޮތް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރވެަފއިވާ ފަރާތުގެ ވޯޓުލުމުެގ 

ޙައްޤުގެ ެއވްރެޖް )ކޮންެމ ދުވަހަކަށް ވަކިްނ 

 ހިސާބުކޮށްފައި( ެއވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޝަޚްޞަކީ ކުންފުންޏެއް    (2)   

ވަަތ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނު

ެއ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުެގ  ،ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނޫންނަމަ

، ތެރޭގައި އެ ޝަްޚޞެްއެގ ކެޕިޓަލުަގއި އޮތް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވރިވެފަިއވާ ފަރާތުެގ 

މަޞްލަޙަތު އެވްރެޖް )ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ވަކިން 

 ހިސާބުކޮށްފައި( ެއވެ.

 ،އްނަމަދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޝަްޚޞަކީ ޓްރަސްޓެ   (3)   

 )އެެކއް( ެއވެ. 1

 "ޙިއްާޞގެ ޖުމްލަ" އަކީ:   

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޝަޚްޞަކީ ކުންފުންޏެއް   (1)   

ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނުވަަތ 

އެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުެގ ، ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ

ތެރޭގައި އެ ޝަޚްެޞއްެގ ކެޕިޓަލުގައި ވޯޓުލުުމެގ 
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ފަރާތްތަކުގެ ވޯޓުލުުމގެ ޙައްޤުެގ  ހާޙައްޤު އޮތް ހުރި

އެވްރެޖް )ކޮންމެ ދުވަހަކަްށ ވަކިން ހިސާުބކޮށްފައި( 

 އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޝަޚްޞަކީ ކުންފުންޏެއް   (2)   

ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނުވަަތ 

އެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގެ ، ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނޫންނަމަ

ޕިޓަލުަގއި މަޞްލަޙަތު ތެރޭގައި އެ ޝަޚްޞެްއގެ ކެ

ފަރާތްތަކުެގ ޙިްއޞާގެ އެވްރެްޖ )ކޮންެމ  ހާއޮތް ހުރި

 ދުވަހަކަށް ަވކިން ހިސާބުކޮށްފައި( ެއވެ.

، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޝަްޚޞަކީ ޓްރަސްޓެއްނަމަ  (3)   

އެ ޓްރަސްުޓގެ ޓްަރސްޓީންގެ ތެރެއިްނ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރވެފަިއވާ ޓްރަސްޓީްނެގ 

 ލައެވެ.ޖުމް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރވެފަިއވާ ފަރާތެްއގެ ޓެްކސް  )ރ(  

ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގަިއ މި މާއްދާެގ ަދށުން 

ިދވެހިރާއްޖެއިން ބޭުރެގ  ،ފައިވާ ެއއްެވސް ޢަދަދެއްނާހިމަ

ޝަޚްޞުން އެ އާމްދަނީ ބެހުމުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ،ލިބުނުކަމުގައިިވަޔސްވަޒަްނވެރިވެަފއިވާ ފަާރތަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރވެަފއިވާ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ބިނާުކރެވޭ 

 އާމްދަނީގެ ތެރޭަގއި ހިމަނައިެގން ނުވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރވެަފއިާވ ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން )ބ(  

އެްއ  ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކަކީ، ފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދު ބެލުމުގައި

 ޙިއްޞާދާރެއް ކަމަށް ބެލެވޭެނެއވެ.
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އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުެގ މައްޗަކަށް މި މާއްދާެއއް  )ހ(   .71 ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން -ތިން 

 ނުހިނގާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ  8މި ޤާނޫނުގެ    (1)   

 ؛ބޭންކުތައް

އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާިރ ނުވަތަ ފައިނޭންސް    (2)   

ވިޔަފާރި ނުވަތަ ަހއުސިންގ ަފއިނޭންސްެގ ލީސިންގގެ 

ވިޔަފާރި ނުވަތަ ފައިނޭންްސެގ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ޤާނޫނު 

)މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ  81/6ނަންބަރު 

ނޫްނ -ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދީފައިވާ ބޭންކު

 ؛މާލީ އިދާރާތައް

 )ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ  2013/6ޤާނޫނު ނަންބަރު   (3)   

ކުދި އަިދ  ،ވިޔަފާީރގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުްނ އެންމެ ކުދި

މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީެގ ގޮތުަގއި ގިންތިކުެރޭވ 

 އަދި  ؛ފަރާތްތައް

އެ ކުންފުންޏެއްގެ ިޙްއޞާގެ ރައުސުލްމާލުެގ   (4)   

ނިސްބަތުން ބޮޑު ބައި ދިވެހިސަރުކާރުން ސީދާ ގޮތުން 

 ޙިއްޞާކުރާ ކުންފުނިތައް.

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބޭންކިންގާއބެހޭ  2010/24ންބަރު ޤާނޫނު ނަ )ށ(  

ުނވަތަ  ،ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދީފައިވާ ބޭންކަކަށް

އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާރި ނުވަތަ ފައިނޭންސް ލީސިްނގެގ 

ވިޔަފާރި ނުވަތަ ހަުއސިންގ ފައިނޭންސްގެ ިވޔަފާރި ކުރުަމށް 

ތޯރިޓީގެ )މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮ 81/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޫން މާލީ -ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދީފައިވާ ބޭންކު
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އިދާރާއަކަށް ަދއްކާ އިންޓްެރސްޓް ފިޔަަވއި އެހެން ފަރާތަކަށް 

      ދައްކާ އިންޓްރެސްުޓގެ ުޖމްލަ ޢަދަދަކީ އެ ފަރާތުގެ 

އެ މުއްދަތުގެ އިންޓްރެްސޓް ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ އިުތރު 

 ަޢދަދު އެ ފަރާތުެގ ެއ މުއްަދތުގެ ެއ އިތުުރވާ ،ޢަދަދެއްނަމަ

ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްަދނީ ހިސާބުކުރުމުގައި އުންޏެއް 

 ނުކުރެވޭނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ަދށުން އުނިނުކޮށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ  )ނ(  

އިންޓްރެސްޓަކީ ކުިރޔަށް ހުރި ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުތަކުެގ 

ަގއި އުނިކުރެިވދާނެ ޓެކްސް ބިނާކުެރވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމު

ޢަދަދެކެވެ. އަދި މި ގޮތުން އުނިކުރެވޭނީ އެ އިންޓްެރސްޓް 

އުނިކުރާ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ އިްނޓްރެސްޓް 

 ކެޕޭސިޓީއަްށވުރެ އިތުރުުނވާ ޮގތުގެމަތިންނެވެ.

އުނިނުކޮށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓެއް މި މާއްދާގެ )ނ( ެގ  )ރ(  

އެ ގޮތުން އުނިކުރަމުން ގެންދެވޭީނ ެއ ދަށުން އުނިކުރާނަމަ 

އިންޓްރެސްޓް އުނިނުކޮށް ދޫޮކށްލަންޖެހުނު ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު 

)ދިހަެއއް( ައހަރު  10ނިމުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަެށވެ.

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ  )ބ(  

 މާއްދާެގ )ށ( އަދި )ނ( އާ އެއްޮގތްވާ ހިސާބުކުރުމުގައި މި

ގޮތުގެމަތިން އިންޓްރެސްްޓ އުނިކުެރވޭނީ އަންަނނިވި 

 ތަރުތީބުންނެވެ.

އުނިނުކޮށް ދޫކޮށްލަންޖެހުނު އިންޓްރެސްޓް )ކުރިްނ   (1)   
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އުނިނުކޮށް ދޫކޮށްލަންޖެހުނު އިންޓްރެސްޓް ކުރިން 

 ؛އުނިކުރާ އުސޫލުން(

އެ ފަރާތެއްގެ ޓެްކްސ އެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގެ   (2)   

ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި އުނިކުެރޭވ 

 އިންޓްރެސްޓުގެ ޢަދަދު.

 މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް:  )ޅ(  

އެންމެހަިއ  ،]އިންޓްރެސްޓް[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  (1)   

ބާވަތްތަުކގެ ދަރަންޏާ ގުިޅގެން ދައްކަންޖެޭހ 

ބަލާއިުރ އިންޓްރެސްޓާިއ އިޤްތިޞާީދ ނަޒަރުން 

އިންޓްރެސްޓާ ެއއްފަދަ ފަިއސާ އާިއ ފައިނޭންްސ 

ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް )އެރޭންޖްމަންޓް ފީ އަދި 

 ގެރެންޓީ ފީ ހިމެނޭ ގޮތުން( އަށެވެ.

 ]އިންޓްރެސްޓް ކެޕޭސިޓީ[ ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،   (2)   

-އެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގަިއ އެ ފަރާތުގެ ޓެކްސް

 ރީސް އިންސައްތަ( އަށެވެ.)ތި 30އެބިޓްޑާ ގެ %

]އުނިނުކޮށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓް[ ކަމަްށ   (3)   

    ،ބުނެފައި އެވަނީ، މި މާއްާދގެ )ށ( ގެ ދަށުން

އެ ފަރާތުގެ އިންޓްރެސްޓް ކެޕޭސިޓީއަްށވުެރ 

     އިތުރުވުުމގެ ސަބަބުން އުނިނުކުރެވޭނެ ކަމަށް 

 ވެ.އެ އަކުުރަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޢަދަދަށެ

]ދަރަނި[ ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ެޓކްސް ބިާނކުރެޭވ   (4)   

 ،އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި ުއނިކުރެވޭ އިންޓްެރސްޓް

ިޑސްަކއުންޓް ނުވަތަ އެހެންވެސް ަފއިނޭންްސ  ،ކޫޕަން
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ފައިނޭންޝަްލ  ،ޗާޖެއް ހިމެނޭ ކޮންމެ ލޯނަކަށް

 ،ަފިއނޭންސް ލީސްއަކަށް ،އިންސްޓްރޫމަންޓަކަށް

ންޝަލް ޑެރިެވޓިވްައކަށް ުނވަަތ ފައިނޭ

 އިންތިޒާމަކަެށވެ.

     އެބިްޓޑާ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، -]ޓެކްސް  (5)   

ވަަނ  33އެ މުއްދަުތގައި ޓެކްސް ިމ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގެ ދަށުން ގެއްލުްނ އުިނކުރުމުގެ ކުރިން އޮންަނ 

އްލުމަށް އަންނަނިވި ޢަދަދުތަްއ ފައިދާ ނުވަތަ ގެ 

 އެްއކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދަށެވެ.

     i.   ެވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުނުވާ  22މި ޤާނޫނުގ

 ގޮތުގެމަތިން އުިނކުރެވޭ އިންްޓރެސްޓް؛ އަދި 

    ii.   ެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  25މި ޤާނޫނުގ

 ޓަލް އެަލވަންްސ.އުނިކުރެވޭ ކެޕި

 
 އެގާރަވަނަ ބާބު 

 ޓެކްސް ކްރެޑިޓް 

 
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 

 ދައްކާ ޓެކުހަށް ދެވޭ ކްރެޑިޓް 
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނވެރިވެަފއިވާ ފަރާތަކަށް ިދވެހިރާއްެޖިއން  )ހ(   .72

ބޭރުން ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއަކުން އެހެން ޤައުމެއްަގއި ނުވަަތ 

އަދި އެ އާމްދަީނއަކީ ، ފައިވާނަމަ ކާެޓކްސް ދައް ސަރަޙައްދެްއގައި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްެވސް ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްަގއި 

އަންނަނިވި ޢަދަދުތަކުންކުރެ ކުޑަ ، ޓެކްސް ނެގޭ އާމްދަނީއެއްނަމަ 

އެ ފަރާތަކުން ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައްކަްނޖެހޭ  ،ޢަދަދެއް

 ޓެކުހުން އުނިކުރެވިދާެނއެވެ.
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 ؛ހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ދަްއކާފައިވާ ެޓކްސް ދިވެ  (1)   

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބުނު އާމްދަނީގެ ނެޓް   (2)   

 ޢަދަދުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަްއކަންޖެހޭ ޓެކްސް.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށް: )ށ(  

"ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ދައްކާފަިއވާ ޓެކްސް" ައީކ    (1)   

ނުވަތަ ަސރަޙައްދެްއގެ ޤާނޫނެްއެގ އެހެން ޤައުމެްއގެ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނަގާ،  ،ފައިވާކާދަށުން ދައް

 އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް ފަދަ ޓެކުހެވެ. 

"ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބުނު އާމްދަނީގެ ނެޓް    (2)   

ޢަދަދު" އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުން ލިބިފައިވާ އަދި 

ން ބޭރުގައި ެޓކްްސ އެ އާމްދަނީއަކުން ިދވެހިރާްއޖެއި

 ފަރާތެްއގެ ުޖމްލަ އާމްދަނީގެ ތެޭރގަިއ އެ  ،ފަިއވާކާދައް

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،ފައިވާ ޢަދަދުންނާހިމަ

ފައިާވ ގާއެ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިނ ،އުނިކުރެވޭ 

     ޢަދަދުތައް އުނިކުރުމުން އޮންނަ އާމްދަނީެއވެ. 

ލުތަްއ މި ޢަދަދު ހިސާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ 

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

      އަކީ " ޓެކްސް ދައްކަންެޖހޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި"   (3)   

 މާއްދާ  ވަނަ 8 ނުވަތަ މާއްދާ  ވަނަ 7 ޤާނޫނުގެ މި

 ގޮުތގެމަތިން އެްއގޮތްވާ މާއްާދއާ ވަނަ 9 ނުވަތަ

 .ޓެކުހެވެ ހޭދައްކަންޖެ ފަރާތަުކން އެ ހިސާބުކޮށްފައިާވ،
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      މި މާއްދާގެ )ހ( ަގިއ ވާ ޢަދަދު ހިސާބުކުރަންވާނީ  )ނ(  

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޮކންމެ  3މި ޤާނޫނުގެ 

އަދި ެއއިން ކޮންމެ ބާވަެތއްެގ  ،ބާވަތެްއގެ އާމްދަނީައކަށް

މެއް ުނވަތަ ސަރަަޙއްދަކަށް އާމްދަނީ ލިބުނު ކޮންމެ ޤައު

 ވަކިންނެެވ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ހިސާބުކުރާ  )ރ(  

  މުއްދަތެއްަގއި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުން ޢަދަދެއް އުނިކުރެޭވނީ 

)ދޭއް( ައހަރު  2އެ މުއްދަތެއް ނިމޭތާ އެންމެ ގިނަވެގެން 

 ދުވަހުގެ ތެރޭަގެއވެ.

ަގއި ނުވަތަ އެހެން ތަނެއްގައި ަދއްކަންޖެހޭ ޓެުކހުގެ ދިވެހިރާއްޖޭ )ބ(  

މި މާއްދާގެ ދަުށން ، ޢަދަދަށް ގެނެވޭ ބަދަލެްއގެ ސަބަބުން

އުނިކުރެޭވ ޢަދަދު އިތުުރވެްއޖެނަމަ ނުވަތަ މަދުވެއްޖެަނމަ، 

    ޓެކުހުގެ ޢަދަދަށް އެ ބަދަލެއް ގެނެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން

 ގައި އެ އުިނކުރެވުނު ަޢދަދު )ދޭއް( އަހަރު ުދވަހުގެ ތެރޭ 2

އެ ފަރާތަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް 

 އިޞްލާޙުކުެރވިދާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްަފއި އޮްތ  46މި ޤާނޫނުގެ  )ޅ(  

ނަމަވެސް، މި މާއްދާެގ )ރ( އާއި )ބ( އަްށ 

 ނެއެވެ.ޢަމަލުކުރަންވާ

ޑަބަލް ޓެކްސް އެޮވއިޑެްނސް ެއގްރީމެންޓެއްެގ ދަށުން  )ކ(  

އުނިކުރެޭވ ޓެކްްސ ކްރެިޑޓް އެ ފަރާތެއް ަދއްކަންޖެހޭ ޓެުކހުން 

 2010/3އުނިކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނު( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
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 ބާރަވަނަ ބާބު 
 ންމު މާއްދާތައް ޢާ 

 
ފައިސާއިން ނޫން ގޮތަކަށް 

 އަދާކުރެވޭ މުޤާބިލު 
އާމްދަނީއާއި ޚަރަުދގެ ތެޭރގަިއ ، މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް )ހ(   .73

 ފައިސާއިން ނޫން ގޮތަކަށް ކުެރވޭ މުޢާމަލާތްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ފައިސާއިން ނޫން ގޮތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ހިނގާ ޚަރަދު  )ށ(  

އެ މުޢާމަލާތެއް ހިނގި ވަގުތު ޭއގެ އޯަޕން  ،ނީ އަުގކުރަންވާ

 މާކެޓް ވެލިުއަގއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ބޭނުމަށް އާމްދަނީއާިއ ޚަރަދުެގ ޯއޕަން  )ނ(  

 މާކެޓް ވެލިއު ހިސާބުކުރާނީ ައންނަނިވި ގޮތުގެމަތިންނެެވ. 

މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ުނވަތަ މަންފާއެްއގެ އޯޕަން   (1)   

ުއއަކީ އެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މާކެޓް ވެލި

މަންފާ ލިބުނު ވަގުތު ޭއގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެްޓ 

 ވެލިުއއެވެ.

މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ުނވަތަ މަންފާއެްއގެ އޯޕަން   (2)   

( ވަަނ 1މާކެޓް ވެލިުއ މި މާއްދާެގ )ނ( ގެ )

އޭގެ އޯޕަްނ  ،ނަންބަރުގެ ދަށުން އެނގެން ނެތްނަމަ

ވެލިއުައކީ ެއއާ ެއއްފަދަ އެހެން މުދަލެއް މާކެޓް 

ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ަމންފާއަކަށް ޭއގެ ޯއޑިނަރީ 

 ،އޯޕަން މާކެޓުަގއި އެ ަވގުތަުކ ލިބޭނެ އަގަށް ބަލައި 

އަދި ެއ ދެ މުދަލުގަިއ ނުަވތަ ޚިދުމަތުގައި ުނވަަތ 

މަންފާގައި ހުރި ތަފާތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހިސާބުކުރެޭވ 

 އަެގވެ.
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 ،( ަވނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށ2ްމި މާއްދާގެ )ނ( ގެ )  (3)   

މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ މަންފާއަކާ ެއއްފަދަ 

ނުވަތަ ަކއިރިކުރާ އެހެން ުމދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެްއ 

ނުވަތަ މަންފާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާނީ އެ ެއއްެޗްއެގ 

ފެންވަރާއި ސިފަާއއި މިންވަރާއި މެޓީިރއަލްާއިއ 

 ކްޝަނަލިޓީ އަދި ރެޕިއުޭޓޝަނަށް ބަލައިގެންނެވެ.ފަން

މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ުނވަތަ މަންފާއެްއގެ އޯޕަން   (4)   

( ވަަނ 1މާކެޓް ވެލިުއ މި މާއްދާެގ )ނ( ގެ )

( ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅެްނ 2ނަންބަރާއި )

އޭގެ އޯޕަން މާެކޓް ވެލިއު ކަނަޑއަޅާީނ  ،ނެތްނަމަ

ޢާންމުކޮށް  ،ޖެނެރަލްއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކޮމިޝަނަރ

 ބަލައިގަންނަ ައގުމަުގކުރުމުގެ އުސޫލަކާ އެްއގޮތަށެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެްއގެ ވާަހކަ  )ހ(  .74 ޕްރޯރޭޓްކުރުން 

)ތިން ަސތޭކަ  365 ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ އެ ބަާޔންކުރަނީ

އަިދ އެ ުމްއދަތު  ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( ުދވަހުެގ މުއްދަތަކަށެވެ.

ވަނަ  29ގުނުމުަގއި، ލީޕް އަހަރެްއެގ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 

 ދުވަހެއް ނުގުނޭނެެއވެ.

 ހިމެނެނީ، މަހެއްގައި ބޭނުމަށް، މާއްދާގެ ވަނަ 54 ޤާނޫނުގެ މި )ށ(  

. ޢަދަދެވެ ދުވަހުގެ ހިމެނޭ މަހެއްގައި އެ ގޮތުން މީލާދީ

 ޢަދަދު ސްތަުކގެދުވަ ހިމެނޭ މަހުަގއި ފެބުރުވަރީ ނަމަވެސް،

 ދުވަހެއް ވަނަ 29 މަހުގެ ފެުބރުވަރީ އަހަރެއްގެ ލީޕް ބެލުމުގައި

 .ނުގުނޭނެއެވެ 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1170 އަަދދު:  48 ވޮލިުއމް: 

 
88 

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް މި ޤާނޫނުގެ އެްއެވސް  )ނ(  

   ފަިއވާނަމަ، އަދި ޅާމާއްދާއެްއަގއި ަވކި މިންަވރެއް ކަނަޑއަ

ދުވަހަށްވުރު ކުރު )ބާރަ( މަސް 12އެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތަކީ 

ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ދިގު މުއްަދތެއްކަމަށްވާނަމަ، އެ މުއްދަތުގަިއ 

ހިމެނޭ ދުވަހުގެ ޢަދަދުގެ ނިސްބަތުން، އެ މިންވަރު 

 ޕްރޯރޭޓްކުރަންވާނެެއވެ.

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ 
 ޤާނޫނާއެކު މި ޤާނޫނު ކިޔުން 

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މި ޤާނޫނު ކިޔަންވާނީ   .75

އިދާރީ ޤާނޫނު( އާ އެކުަގެއވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ 

ކޮންމެ ލަފުޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް، މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ނުވަތަ ަވކި ޙާލަތެްއަގއި ވަކި ގޮތަކަށް މާަނ 

ކު، ެއ ލަފުޒެްއ ނުވަތަ އެ ޢިބާރާތެްއ ދޭހަކުރުމަށް ލާޒިމްނުކުރާހާ ހިނދަ

)ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާރީ  2010/3މާނަކުރަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު( ގައި އެ ލަފުެޒއް ނުަވތަ ޢިބާރާތެއް މާނަކޮށްފައިވާ ޮގތަށެވެ.

ޤާނޫނު ހިންގުމާއި ގަވާއިދު 

 ހެދުން 

 މީރާއިންެނވެ. މި ޤާނޫނުގައިވާ ކަްނކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ )ހ(   .76

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ގޮތް  )ށ( 

މަގުފަހިކުރުމަށާއި އެ ފަރާތްތަކެްއގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނު ހިނގާ 

    ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުމަށް ައދި 

މި ޤާނޫނުގައިވާ ކަންކަން ަތންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ަގާވއިދު 

 ނީ މީރާގެ ބޯޑުންނެވެ.ހަދާ

  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްްސ ނަގަން ފަށާ ުދވަހުގެ ކުިރން،  )ނ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދު ހަަދއި 

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.
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ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް 
ލިބިދީފައިވާ ބާރެއް އެހެން 
 ފަރާތަކުން ތަންފީޒުކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ބާރު    .77

ފައިވާ މީރާގެ ކޮންމެ ޅާލިބިދީފައިވާނަމަ، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަ

 މުވަްއޒަފަކަށްވެސް އެ ކަެމއް ކުރެވިދާނެެއވެ.

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 
ފެށުމާއި ޓެކްސް ނަގަން 

 ފެށުން 

 ފާސްވެ، ޤާނޫނު  މި ފަށާނީ، ލުކުރަންޢަމަ ޤާނޫނަށް މި )ހ(   .78

 ޝާއިޢުުކރާ ެގޒެޓުަގއި ދިވެހިސަރުާކރުގެ ތަޞްދީޤުކޮށް،

 .ފެށިގެންނެވެ ދުވަހުން

 ޖަނަވަރީ 1 ފަށާނީ، ނަގަން ޓެކްސް ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )ށ(  

 .ފެށިގެންެނވެ އިން 2020

   ނަަމެވސް، ބަޔާންކޮށްފައިވީ ެއހެން ގައި ( ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  

 ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  ަގއި( ހ) މާްއދާގެ ވަނަ 3 ޤާނޫނުގެ މި

 އިން 2020 އެޕްރީލް 1 ފަށާނީ ނަގަން ޓެކްސް އާމްދަނީން

 .ފެށިގެންނެވެ

މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެްއ ނުވަތަ ލަފްެޒއް ބޭނުންކޮށްފައިާވގޮތުްނ    .79 މާނަކުރުން 

ނަނިވި ކަނޑައެިޅގެން އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު، އަން

އެ ޢިބާރާތްތަކާިއ ލަފްޒުތަކަށް  ،ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ީދފައިެއވަނީ

 ތިރީގައި ދީފަިއެއވާ މާނައެވެ. 

ފައިާސއިން ވިޔަސް އެޫނން  ،"ހަދިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއަވނީ )ހ(  

އެއް ފަރާތުން އަނެއް  ،މުޤާބިލެްއ ނެތި ،ގޮތަކަށް ވިަޔސް

 ުރަގއި ދޭ ކޮންމެ އެްއޗަކަެށވެ.ފަރާތަށް އަމިއްލަ އިޚްތިޔާ

ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުާރ ޖަމްޢިއްޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި " )ށ(  

އަންނަނިވި ޝަރުުޠތައް ފުރިހަމަވާ ޖަމްޢިއްާޔައކަށް  ،އެވަނީ 

 ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކަށް ނުވަތަ ޢާންމު އިދާރާއަކަށެެވ.
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ފަޤީރުންނަށް ، އެއީ އިސްލާމްދީން ކުިރއެރުވުން   (1)   

ތަޢުލީމު ދިނުން ، ިޞއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުން، ހީވުންއެ

ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއ 

ކަނޑައަޅާ އެނޫންވެްސ ޢާންމު މަންފާއެްއ 

ފަިއާވ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަަތ ދާކުރިއެުރވުމަށް އުފައް

 ޖަމާޢަތަކަށް ނުވަތަ ޢާންމު އިދާރާއަކަށްވުްނ؛ އަދި 

އްގެ މާލީ ފައިދާއަކަށް ހިންާގ އެއީ ަވކި ފަރާތެ  (2)   

ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކަށް ނުވަތަ ޢާންމު 

 އިދާރާއަކަށްުނވުން.

މި ޤާޫނނުގެ  ،"ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު" ކަމަްށ ބުނެފައި ެއވަނީ )ނ(  

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަެށވެ.

ނެފައި އެވަނީ، ާޤނޫނު "ރިޓަޔަރމަންޓް ބެނިފިޓް" ކަމަށް ބު )ރ(  

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2009/8ނަންބަރު 

ދަށުން ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރިަޓޔަރމަންޓް ޕެންޝަން 

ސްކީމުގެ ދަށުން ލިބޭ ފައިސާ ފިަޔވަިއ، ރިޓަޔަރަމންޓް 

 ސްކީމެްއގެ ދަށުން ލިބޭ ކޮންމެ ފައިސާއަކަެށވެ.

ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، އަންނަނިވި ކަންކަމުންުކރެ "ރޯޔަލްޓީ"  )ބ(  

 ކަމަކާ ގުިޅގެން ދޭ ކޮންމެ މުޤާބިލަކަށެވެ.

   (1)  

  

ކޮޕީރައިެޓއް، ޕޭޓެންެޓއް، ޕްާލންޓް ވެރައިޓީ ަރއިެޓއް، 

ޓްރޭޑްމާކެްއ، ފަރުމާއެއް ނުަވތަ މޮޑެލެއް، ޕްލޭނެއް، 

 ސިއްރު ފޯމިއުލާެއއް ުނވަަތ ޕްރޮސެސްެއއް، ުނވަތަ 

ފަދަ އެހެން މުދަލެއް ނުވަތަ ޙައްޤެއް ބޭނުންކުރުން  މި

 ؛ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގަތުން



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1170 އަަދދު:  48 ވޮލިުއމް: 

 
91 

   (2)  

  

ޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައިހުރި މަޢުދަނާއި، ތެލާއި، 

ގޭހާއި ނުވަތަ އެފަދަ އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތަށް ނެގުން 

ނުވަތަ އެނޫްނވެސް ގޮތަކުްނ ބޭނުންކުރުން ނުވަަތ 

 ނުވަތަ ބޭނުންކުރުުމެގ ޙައްޤު ލިބިގަތުން؛ ނެގުމުގެ

   (3)  

  

އަންނަނިވި ތަކެތިންކުރެ އެްއޗެއް ބޭނުންކުރުމަްށ 

 ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގަތުން:

    i.   ު؛ސިނަމާ ފިލްމ 

    ii.   ްޓީވީ ބްރޯްޑކާސްޓިްނގަގއި ބޭުނންކުރާ ފިލްމ ،

ވީިޑއޯޓޭޕް ނުވަތަ އެހެނިހެން އިލެކްޓްރޯނިްކ 

 ؛ކޯޑިންގރެ

    iii.    ްރޭޑިއޯ ބްރޯްޑކާސްޓިްނގަގއި ބޭނުންކުރާ ޓޭޕ

 ؛ނުވަތަ އެހެނިހެން އިލެކްޓްރޯިނކް ރެކޯޑިްނގ

    iv.    އިންޓަރނެޓް ބްރޯޑްކާްސޓިންގގައި ބޭނުންކުާރ

ވީިޑއޯ ުނވަަތ އެހެނިހެން ، ފިލްމް

 އިލެކްޓްރޯނިކް ރެޯކޑިންގ.

   (4)  

  

އިންޓިފިކް ނުވަތަ ސަ ،ކޮމާޝަލް ، އިންޑަސްޓްިރއަލް

 ؛ޢިލްމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން

ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް  ،ކޮމާޝަލް ، އިންޑަސްޓްިރއަލް   (5)   

އިުކއިޕްމަންޓެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންކުރުން 

 ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުން؛

   (6)  

  

ފަަދ އޮޕްޓިކް ފައިބަރ ނުވަތަ އެ ، ކޭބަލް، ސެޓެލައިޓް

އެހެން ޓެކްނޮލޮޖީެއއް މެދުވެރިކޮްށ 

 ؛ޓްރާންސްމިޓްކުރުން
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   (7)  

  

ަވނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  (1)މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަަލށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި  (6)

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމަކުންކުރެ ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަަތ 

އެއިން ނަންބަރެްއަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ެއްއޗެްއ 

ނުވަތަ ެއއިން ކަމެއް ކުރުމަްށ  ބޭނުންކުރުމަށް

 ؛އެހީތެރިވުން

   (8)  

  

ން ަވނަ ނަންބަރުން ފެށިގެ (1)މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަަލށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި  (3)

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުދަލެއް ނުވަތަ ޙައްޤެއް ބޭނުންކުރުން 

ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިދިނުން ހުއްޓުވުން 

 ؛ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުން

   (9)  

  

ަވނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  (4) މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަަލށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި  (6)

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޢިލްމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓުވުން ނުަވތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުން.

 ،"ބައިނަލްއަްޤވާމީ ދަތުރުފަތުރު" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއަވނީ )ޅ(  

ހިރާއްޭޖގެ ެއްއ މަންޒިލުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ައނެއް ހަމައެކަނި ދިވެ

މަންޒިލަށް ކަނޑުބޯޓު ުނަވތަ މަތިންދާ ބޯޓު މެދުވެރިކޮށް 

ދަތުރުފަތުރުކުރުން ފިޔަވައި، ކަނޑުބޯޓެއް ުނވަތަ މަތިންދާ 

 ބޯޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުެރވޭ ކޮންމެ ދަތުރުފަތުރަކަށެވެ.

ންނަ ހިސާބުކުރުމުގެ ]ބައިނަލްއަްޤވާމީ ގޮތުން ބަލައިގަ )ކ(  

އިންޓަރނޭަޝނަލް ، މިންގަނޑުތައް[ ކަމަށް ބުެނފައި ެއވަނީ

އެަކއުންޓިންގ ސްޓޭްނޑަްޑސް ބޯޑުން ޝާއިޢުކޮށްަފއިާވ 
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އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްްސާއއި 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންަޑޑްްސ 

އަމް ސަިއޒްްޑ އެންޓިީޓްސއާއި ފޮރ ސްމޯލް އެންްޑ މީޑި 

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކައުްނޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް އަދި 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފައިވާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ގޮުތން 

 ޤަބޫލުކުރާ އެނޫންވެސް އެަކުއންޓިންގ ސްޓޭންޑަަޑކަށެވެ.

، "ބެނިފިޝަރީންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ )އ(  

ރަސްޓެްއގެ ކޯޕަސް ބަހައިެގން އެ ބެނިފިޝަރީންނަށް ލިބޭ ޓް

ޓްަރސްޓަކުން އެ ޓްރަސްުޓގެ ، އެްއޗެއް ިފޔަަވއި

 ބެނިފިޝަރީންނަށް ދޭ ކޮންމެ ފައިސާައކަށެވެ.

ޗެްކގެ ޒަިރއްާޔއިން ެއކެްއގެ ، "ބޭންކު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއަވނީ )ވ(  

ޮޕޒިޓް ކިބައިން އަނެަކކަށް ބަދަލުކުރެވޭ ފައިާސގެ ޑި

ޤަބޫލުކުރުން، އެ ތަނުގެ މަސައްކަުތގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ މާލީ 

 އިދާރާއަެށވެ.

"ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންމެ ތަނެއްަގއި  )މ(  

އިންކޯޕަރޭޓްކޮށްަފއިވީ ނަމަެވސް ނުވަތަ ކޮންމެ ތަނެއްގަިއ 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވީ ނަަމވެްސ، ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށެވެ. ައދި 

ގެ ތެރޭަގއި ކޯޕަރޭިޓވް ޮސސައިީޓވެސް ހިމެނެއެެވ. ނަމަވެްސ މީ

މި މާނައިގެ ތެރޭަގއި ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާރޓްނަރިޝޕެއް 

 ނުހިމެނެއެވެ.

 އެްއެވސް ެއވަނީ، ބުނެފައި ކަމަށް" ގްރޫޕް ކުންފުނިތަކުގެ" )ފ(  

 ކަންތަްއތައް މާލީ ކުްނފުންޏެއްގެ އެ ކުންފުންޏަކުން

 ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ފައިނޭންޝަލް ންސޮލިޑޭޓެޑް ކޮ ދައްކުަވއިދޭ



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1170 އަަދދު:  48 ވޮލިުއމް: 

 
94 

 ހަދާ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި  ކަމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ  މީރާއަށް

  .ކުންފުނިތަކަެށވެ އެ ިއ،ޙާލަތެްއގަ ބުނެފަިއވާ ގަާވއިދުަގއި

 "ކޮންޓްރޯލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ: )ދ(  

ރި އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތާ ގުޅުން ހު   (1)   

ފަރާތަކަށް )ފުރަތަމަ ފަރާތަށް(، ސީދާ ގޮތުން ވިަޔްސ 

އެހެން ފަރާތަކުން ، ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ިވަޔސް

)ދެވަނަ ފަރާތުން( ވަކި ގޮަތކަށް ކަންކަން ކުރުމަްށ 

އެންގޭ ޙާލަތަެށވެ. މި ޙާަލތުގަިއ ދެވަނަ ފަރާތުްނ 

 ؛ފުރަތަމަ ފަރާތް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ 

 ތަނުވަ

 އެްއވެސް ފަރާތަާކއި ކުންފުންޏަކާގުޅޭ ގޮތުންނަމަ:   (2)   

    i.    ްއެްއވެސް ފަރާތަކަށް ނުވަަތ އެ ފަރާތ

ކޮންޓްރޯލްކުރާ ފަރާތަކަށް އެ ކުންފުނީެގ 

ޙިއްޞާގެ ަރއުސްމާލުގެ ނިސްބަތުން ބޮޑު 

ަފިއވާ ޙިއްާޞގެ ކާބައި، ނުވަތަ ިވއް

 ރައުސްމާލުގެ ބޮޑު ބައި، ުނވަތަ ކުންފުނީގެ

ވޯޓުދިނުމުގެ ބާރުގެ ބޮޑު ބަިއ އެ ފަރާތަކަށް 

ލިބިފައިވާނަމަ ނުވަަތ ހޯދުމުގެ ޙައްުޤ 

 ުނވަތަ ؛ ލިބިފައިވާނަމަ

    ii.    ްއެްއވެސް ފަރާތަކަށް ނުވަަތ އެ ފަރާތ

ކޮންޓްރޯލްކުރާ ފަރާތަކަށް އެ ކުންފުނީެގ 

ނުވަަތ އެ ކުންފުނީގެ  ،ކަންތައްތައް ހިންގާ 

 ނުސީދާ ގޮތުގަިއ ކަންތައްތައް ސީދާ ނުވަތަ
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ހިންގޭނެ ނުވަތަ ހިްނުގމުގެ ޙައްެޤއް 

 ުނވަތަ ؛ ލިބިފައިވާނަމަ

    iii.    ިބައިވެރިްނގެ  ހާކުންފުނީގެ މުޅި އާމްދަނީ ހުރ

އެ ބަހައިެލވުނު  ،މެދުގައި ބަހައިަލއިފިނަމަ

ކުންފުނީގެ ިވއްކާފަިއާވ  ،ޢަދަދުގެ ބޮޑު ބައެއް 

    ޙިއްޞާގެ ަރއުސްމާލުެގ ނިސްބަތުން 

 ފަރާތަކަށް )ލޯނު ދޫކުރި ފަރާތެއްގެ އެ

ހައިސިއްޔަތުން އެ ފަރާތަަކށް ލިބިފައިވާ 

އެްއވެސް ޙައްަޤކަށް ބެލުމަކާުނލައި( ލިބޭނަމަ 

 ނުވަތަ ؛ ނުވަތަ ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ލިބޭނަމަ

    iv.   ްކުންފުނި އުވައިލުމުން ނުވަތަ އެ ފަދަ އެހެނ

ބައިވެރިންެގ  ،ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުމުން

އި ބަހައިލުމަށް ލިބޭނެ ކުންފުނީގެ މެދުގަ

މިލްކިއްޔާުތގެ ބޮޑު ބަެއއް އެ ފަރާތަކަށް ލިބޭ 

ވަރުގެ ަޙއްޤުތަކެއް ެއ ފަރާތަކަށް 

ލިބިފައިވާނަމަ ނުވަަތ ހޯދުމުގެ ޙައްުޤ 

 ލިބިފައިވާނަމަެއވެ.

އެްއވެސް ފަރާތަކާއި ޕާޓްނަރޝިޕަކާގުޅޭ ގޮތުންނަމަ،   (3)   

ގުޅުން ހުރި ފަރާތަކަށް، އެ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތާ 

ސީދާ ގޮތުން ވިޔަސް ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ވިޔަސް، 

އެ ޕާޓްނަރޝިޕުގެ ކަންކަުމަގއި ގޮތެއް ކަނޑަެއޅުމާ 

ގުިޅގެން ވޯޓުލުުމގެ ޙައްުޤގެ ބޮޑުބައި ލިބިފަިއވުމަށެވެ. 

ނުވަތަ ސީދާ ގޮތުން ވިޔަްސ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުްނ 
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 50ގެ %އެ ޕާޓްނަރޝިުޕގެ ކެޕިޓަލު، ވިޔަސް 

)ފަންސާސް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ގިނައިްނ 

      ޙިއްޞާކުރުމަށެވެ. މި ޙާލަތުގައި އެ ފަރާތުން 

 އެ ޕާޓްނަރޝިޕް ކޮންޓްރޯލްުކރާ ކަމަށް ބެލެވޭނެއެެވ.

މި މާނަކުރުމުގެ ބޭނުމަށް، ފުރަތަމަ ފަރާތަށް   (4)   

ލިބިފައިވާ ޙައްޤުަތކާއި ބާރުަތކުގެ ތެެރއިން ތިރީަގިއ 

ކޮށްފަިއވާ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ބާރެއް ދެވަނަ ބަޔާން

 ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ބެލެޭވނެއެވެ.

    i.   ފުރަތަމަ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެހެްނ

 ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ޙައްެޤއް ނުވަތަ ބާރެއް؛

    ii.   ްފުރަތަމަ ފަރާތުން އަންގާ ގޮތެްއގެ މަތިނ

ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެހެން 

ތަކުން ބޭނުންކުރާ ޙައްޤެއް ުނވަތަ ފަރާ

 ބާރެއް؛

    iii.   ފުރަތަމަ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތާިއ    

އެ ފަރާތާ ގުޅުން ހުރި އެްއވެސް ފަރާތަާކ 

ބައިވެިރެވގެން ކޮންޓްރޯލްކުާރ ކުންފުންޏަކަށް 

ނުވަތަ ކުންފުނިތަކަކަށް ލިބިފައިވާ ޙައްެޤއް 

 ނުވަތަ ބާރެއް؛

    iv.   ާގުޅުން ހުރި ފަރާތަކަށް ފުރަތަމަ ފަރާތ

އަދި ފުރަތަމަ ފަރާތާ  ،ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކަށް

ގުޅުން ހުރި ފަރާތަކާ ުގޅުން ހުރި އެހެން 

 ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ޙައްެޤއް ނުވަތަ ބާރެއް.
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ކުޑަ ކުއްޖާއަކީ އެ ކުއްާޖެގ  ،މި މާނަކުރުމުގެ ބޭނުމަށް  (5)   

ލްެގ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިާޔގެ ކޮންޓްރޯ

 ދަށުގަިއވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ބެެލވޭނެެއވެ.

]ކެޕިޓަލް އެަލވަންސް[ ކަަމށް ބުނެފައި އެވަީނ، މުދަލަކަށް  )ތ(  

ކުރާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ވަިކ މުއްދަތަކަށް ބަހާލުމުން ކޮންމެ 

 މުއްދަތަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދަށެވެ.

ނެފައި "ކެޕިޓަލް މަރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބު )ލ(  

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ މާލީ  2006/2އެވަީނ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  3ސެކިއުރިީޓޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 

 ފަިއވާ ކެޕިޓަލް މާރކެްޓ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިީޓއަށެވެ.ދާއުފައް

ާޤނޫނު ، "ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ގ(  

ސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ )ޓެކް 2010/3ނަންބަރު 

ދަށުން ޢައްޔަންކޮށްފައިާވ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް 

 ޓެކްސޭޝަނަށެވެ.

"ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިީޓ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޮކންމެ  )ޏ(  

ތަނެއްަގއި އިންކޯޕަރޭޓްކޮށްަފއިވީ ނަމަވެސް ނުވަތަ ޮކންމެ 

ކޮންމެ ކޯޕަޭރޓިވް  ތަނެއްަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް،

 ސޮސައިީޓއަކަެށވެ.

"ޢައްޔަންކޮށްަފއިވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ެއހެން  )ސ(  

ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި އެްއޗަާކ ނުވަތަ ކަމަކާ ހަވާލުވެ ހުރި 

 ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ ބަަދލުގައި ކަެމއް ކުރާ ފަރާތަކަެށެވ.

ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގުޅުންުހރި ]އާމްސް ލެންތުގެ އުސޫލު[  )ޑ(  

ފަރާތްތަކުގެ ތެޭރގަިއ ނުހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކުން، 
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      މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު އަިދ އަޅަިއކިއޭ ޙާލަތްތަެކްއގައި 

އެ އިންތިޒާެމއް ނުވަތަ މުޢާމަލާތެއް ކުރިނަމަ ކުރާނެ ނުވަތަ 

ނުވަތަ ކުރިމަތިކުރުވާނެ ޝަރުޠުތަކާ އެްއގޮތަށް އެ އިންތިޒާެމއް 

 މުޢާމަލާތެއް ކުރާނެ އުސޫލަށެެވ.

 ެއގްރީމެންޓަކަށް ނުވަތަ ،"އިންތިޒާމެްއ" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ )ޒ(  

ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ުނވަތަ ޕްޭލނަކަށް ނުވަތަ ކަމަާކގުޅޭ ޮގތުން 

އާދެވޭ އެއްަބސްވުމަކަްށ އަިދ އެ ކަްނކަމަށް ޢަމަލުކުރުމުގަިއ 

  ކަކާއި މުޢާމަލާތްތަކަށެވެ. ެއީއ ހިނގާ އެންމެހައި މަރުޙަލާތަ 

އެ ކަުމގަިއ ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ 

 ކަންތައްތަކަްށވީ ނަމަވެސް ނުަވތަ ނުވި ނަމަވެސް މެެއވެ.

 ޑިސްަކއުްނޓެއް ެއވަނީ، ުބނެފައި ކަމަށް" އިންޓްރެސްޓް" )ޓ(  

 ކިއުރިީޓއެއް ސެ ޑެޓް ގޮތުން، ހިމެނޭ ޕްރިމިއަމެއްވެސް ނުވަތަ

 އިންތިާޒމެއް ޑެރިވެިޓވް ނުވަތަ ސްވޮެޕއް ނުވަތަ ލޯނެއް ނުވަތަ

 ދައްކަްނޖެހޭ  ފައިސާއެއް އެްއފަދަ އިންޓްރެސްޓާ ނުވަތަ

 ނުވަތަ ދައްކާފައިވާ ންދަށު މުޢާމަލާތެއްގެ  އެނޫންވެސް

 ުނވަތަ، (ފިޔަވައި ޕްރިންސިޕަލް) ފައިސާއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ

 ޑެިރވެިޓވް ނުވަތަ ގުިޅގެން ްސޮވޕަކާ ވަތަނު ގުިޅގެން ލޯނަކާ

 ުނވަތަ ކޮމިޓްމަންޓެއް ދަްއކާފައިވާ ގުިޅގެން އިންތިޒާމަކާ

 ތެޭރގައި  ީމގެ. ފީއަކަެށވެ ޚިދުމަތެއްގެ  ުނވަތަ ގެރެންޓީެއއް

 ަފއިނޭންޝަލް އިސްލާމިކް އިންޓްރެސްޓްާއއި  ޕެސިވް

 .އެވެހިމެނެ ފައިދާވެސް ލިބޭ ުގޅިގެން އިންސްޓްރޫމަންޓަކާ

ުމވަްއޒަފަކު ުނވަތަ ، "އުޖޫރަ" ކަމަށް ބުނެަފިއ ެއވަނީ )ޔ(  

ޑިރެކްޓަރަކު ުނވަތަ ޕާްޓނަރަކު ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ 
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އޭނާއަށް ލިޭބ ކޮންމެ އިނާޔަތަކަށް ނުވަތަ  ،މުޤާބިލުގައި

ަވޒީފާ ގެއްލުުމގެ ސަބަބުން  ،މަންފާއަކަށެވެ. މީގެ ތެޭރގައި 

ންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ބަދަލާއި، ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލަ

ވަކި ކަންަތއްތަކަކަށް ޝަރުުޠކޮށް ދޭ ފައިސާއާއި ވަޒީފާައށް 

ވަނުމަށް ނުވަތަ ަވޒީާފއިން ަވކިވުމަށް ބާރުައޅާ 

 އިނާޔަތްތަްއވެސް ހިމެނެެއވެ.

، "އެކްެސސިވް ކޮމްޕެންސޭަޝން" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ )ޕ(  

 ޢާމަލާތެއްގެ މުޤާބިލުގެ ތެެރއިން މު، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި 

އެ މުޢާމަލާތުގެ އަގަްށވުރެ ިއތުރު ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް 

 ކަނޑައަޅާ ޢަދަދަކަެށވެ.

އެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ޢަދަދު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން   (1)   

 އަދި ؛ އުނިކޮށްފަިއވުން

   (2)  i.   ްއެ ޢަދަދު ދައްކަނީ އޭނާގެ ތިމާގެ މީހަކަށ

 ުނވަތަ ؛ކަމަށްވުން

    ii.  ައެ ޢަދަދު ، އެ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއްނަމ

 ،ދައްކަނީ އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް 

        ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ޙިއްޞާދާރަކަށް 

 ،އެ ކުންފުންޏާ ުގޅުން ުހރި ފަރާތަކަށް

ނުވަތަ ެއ ކުންފުނީގެ ޑިެރކްޓަރަކާ ުނވަތަ 

ޙިއްޞާދާރަކާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތަކަށް 

 ުނވަތަ ؛ކަމަށްވުން

    iii.  ައެ ޢަދަދު  ،އެ ފަރާތަކީ ޕާޓްނަރޝިޕެއްަނމ

 ،ދައްކަނީ އެ ޕާޓްނަރޝިުޕެގ ޕާޓްނަރަކަށް
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ނުވަތަ އެ ޕާޓްނަރޝިޕަާކ ގުޅުްނ ހުރި 

ނުވަތަ އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ  ،ފަރާތަކަށް

 ޕާޓްނަރަކާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތަކަށް ކަމަށްވުން.

    މި ޤާނޫނުގެ ، އެވަނީ "ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި )ޖ(  

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ފައިާސ  3

 މުވަްއޒަފަކަށް ދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.

އެްއވެސް  ،"ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެްކސް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ޗ(  

  އިސާ ަދއްާކ ފަރާތުން ެއ ފަ، ފަރާތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަުކން

 މި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެަމތިން އުނިކުރަންޖެހޭ ޓެކުހަށެވެ.

"ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ވަޒީފާ އަާދކުުރން  )ހހ(  

ފިޔަވަިއ، މާލީ ަފއިދާެއއް ނުވަތަ އިތުުރކުރުމެއް ހޯދުުމގެ 

ަނނިވި ނިޔަތުގައި ކުރާ ކޮންމެ ކަަމކަށެވެ. އޭގެ ތެޭރަގއި އަން

 ކަންކަންވެސް ހިމެނެެއވެ.

 މުދާ ގަނެވިްއކުން؛  (1)   

 ؛އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތް   (2)   

ޕްރޮފެޝަނަލް، ކޮމާޝަލް، ފަންނީ ނުވަތަ ޕަރސަނަލް   (3)   

 ؛ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

އުފުލޭ މުދަލަކާ ގުިޅގެން ުނވަތަ ނުއުފުލޭ މުދަލަާކ   (4)   

 އްޤެއް ދިނުން.ގުިޅގެން އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ޙަ

"ވިޔަފާރި އާމްދަނީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މި މާްއދާގެ  )ހށ(  

)ހހ( ގައި "ވިޔަފާރި" ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކުން ލިބޭ 

އާމްދަނީއަށެވެ. ޭއގެ ތެރޭގައި އެ ވިޔަފާރީގެ މުހިންމު 

ަފިއވާ "ީކ ޕަރސަން އިންުޝއަރެްނސް" ގާމުވަްއޒަފަކަށް ނަ
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 ދަށުން ބަދަުލގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ ަފއިާސެވސް ޕޮލިސީއެްއގެ

 ހިމެނެއެވެ.

 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"މީރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ހނ(  

ފައިާވ ދާ)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އުފައް

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ެރވެިނއު އޮތޯރިީޓއަށެވެ.

އި އެވަީނ، ވަޒީާފގެ އެއްބަްސވުެމއްެގ "މުވަްއޒަފު" ކަމަށް ބުނެފަ )ހރ(  

، ދަށުން އެހެން ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްދޭ މީހުންނަށާއި

ޕާޓްނަރޝިޕްަތކުގެ  ،ކުންފުނިތަކުގެ ޑިެރކްޓަުރންނަށާއި

އިންތިޚާުބކޮށްފައިވާ މަޤާމެްއަގއި ުހރި  ،ޕާޓްނަރުންނަށާއި

، ނަމަވެސް، ޢަްއޔަންކޮށްފަިއާވ މަޤާމެއްގަިއ ހުރި ނަމަެވސް

ދާއިމީ މަޤާމެއްގައި ހުރި ނަަމވެސް، ަވގުތީ މަޤާމެއްަގއި ުހރި 

ނަމަވެސް، ދައުުރ ކަނަޑއެޅިފަިއވާ މަޤާމެްއގައި ުހރި 

ނަމަވެސް، ކޮންޓްރެކްެޓއްެގ ދަށުން ހަވާލުކުރެވިަފއިާވ 

މަޤާމެއްގައި ހުރި ނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ މަސްއޫލިްއަޔތެއް 

ެއ މަސްއޫިލްއޔަތު  އަދާކުރުމާ ޙަވާުލެވގެން ހުރި އަދި

އަދާކުރުމުގެ މުޤާބިލެްއ ދަުއލަތުން ލިބޭ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ. 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ެއއްބަސްވުެމއްެގ ަދށުން 

     މުސްތަޤިއްލުކޮށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮންޓްެރކްޓަރުްނނެއް 

 މި މާނައިގެ ތެރޭަގއެއް ނުހިމެނެއެވެ.

ެއަވނީ، ފަރުދުންނާއި ކުންފުނިތަކާއި "ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި  )ހބ(  

ޕާޓްނަރޝިޕްތަކާއި ކޯޕަރޭިޓްވ ސޮސައިޓީތަާކއި ޓްރަްސޓުތަކާިއ 

   ޖަމްޢިއްޔާތައްެވސް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. އެހެން ނަމަެވސް، 

 ވަނަ މާއްާދ ފިޔަވަިއ ދެން ހުރި މާއްދާތަކުގެ  54މި ޤާނޫނުގެ 
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މި މާނައިގެ ތެރޭގައި ދިވެހިސަުރކާރުގެ އެްއެވސް  ،ބޭނުމަށް

 އިދާރާެއއް ނުވަތަ ދައުލަުތގެ އެްއވެސް އޮފީެހއް ނުހިމެނެއެެވ.

 މުދަލެއްގެ  އެވަނީ، ބުނެފައި ކަމަށް" ލީސް ފައިނޭންސް" )ހޅ(  

 ކުްއޔަށް ެއއްކޮށްހެން ރިވޯޑު ރިްސކާއި ގުޅިަފއިވާ މިލްކުވެރިކަމާ

 .ލީސްއަކަެށވެ ކޮންމެ ބަދަލުވާ ފަރާތަށް ހިފާ

"ދަރި" ގެ މާނައިގެ ތެރޭަގއި ކާފަ އަދި މާމަ ދަރިންނާއި  )ހކ(  

 ދަރުމަ ދަރިންނާއި ދޮންދަރިވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޤާނޫނު ހެދުމުގެ  "ދައުލަތުގެ އޮފީސް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، )ހއ(  

 ބާރާއި، ވެރިކަން ހިްނގުމުގެ ބާރާިއ، އަދުލު އިްނސާފު

ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ އެންމެހައި އިދާރާތަކާއި، 

ޤާނޫނު އަސާސީ ނުވަތަ ޤާޫނނެއްގެ ދަށުން އުފެދޭ އެންމެހައި 

މުޢައްސަސާތަކާިއ، ރަށު ކައުންސިލްތަާކއި އަތޮުޅ 

ކައުންސިލްތަާކއި ސިޓީ ަކުއންސިލްތަކަށެވެ. މީގެ ތެޭރަގއި 

     ނުަވތަ  ،ންފުންޏެއްދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ޙިްއޞާވާ ކު

އެ ފަރާތެއްގެ މަިއގަނޑު މަްޤޞަދުގެ ތެރޭަގއި ިވޔަފާރިކުުރން 

 ހިމެނޭ ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނުހިމެނެއެވެ.

ެއއްެވްސ  ،"ދާއިމީ މަރުކަުޒ" ކަމަށް ުބނެފައި ެއވަނީ  (1) )ހވ(  

ފަރާތެއްގެ ިވޔަފާރި ނުވަތަ ިވޔަފާރިން ބައެއް ހިންާގ 

 ވަކި ތަނަކަެށވެ. 

"ދާއިމީ މަރުކަޒު" ގެ ތެޭރގަިއ އަންނަނިވި ތަންތަނާިއ   (2)   

 ކަންކަން ޚާއްޞަކޮށް ހިމެނެެއވެ.

    i.  ް؛މެނޭޖްމަންޓް ޤާއިމުވެފައިވާ ަތނެއ 

    ii.   ް؛ގޮތްޕެއ 
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    iii.  ް؛އޮފީހެއ 

    iv.   ް؛ފެކްޓަރީއެއ 

    v.  ް؛ވަރކްޝޮެޕއ 

    vi.  ިޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައިހުރި މަޢުދަނާއ، 

ގޭާހއި ނުވަތަ އެެހނިހެން ޤުދުރަތީ  ،ތެލާއި

ވަޞީލަތެއް ަނގާ ތަނެއް )ޤުދުރަތީ 

ވަޞީލަތެއް ެނގުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަނުޑ 

އުޅަނދެއް ުނވަތަ ބޯޓެްއވެސް ހިމެނޭ 

 ؛ ގޮތުން(

"ދާއިމީ މަރުކަޒު" ގެ މާނަިއގެ ތެރޭަގއި އަންނަނިިވ   (3)   

 ތަންތަންވެސް ހިމެނެއެވެ.

    i.  ްނުވަތަ  ،އިމާރާތްކުރާ ތަނެއ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ނުވަތަ ިއންސްޓޮލޭޝަން 

  ނުވަަތ  ،ނުވަތަ ެއސެމްބްލީ ޕްރޮޖެކްޓެއް

އެ ތަނަކާ ުނވަތަ އެ ޕްރޮެޖކްޓަކާ ގުިޅގެން 

ސުޕަވަިއޒްކުރުުމގެ މަސަްއކަތް )އެ ތަނެްއ 

   ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުވަަތ މަސައްކަތެއް 

)ހައެއް( މަސްދުވަހަށްވުެރ ގިނަ ދުވަހަށް  6

 ؛މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާނަމަ(

    ii.   ައެ ފަރާތެއްގެ މުވަްއޒަފުން ނުވަތަ އެ ފަދ

ބޭނުމަކަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ އެހެން ބަޔަކު 

ެޓކްސް އަަހރެއްަގއި ފެށޭ  ،މެދުވެރިކޮށް

)ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ  12ނުވަތަ ނިމޭ 
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   ެއ ގައުމެްއަގއި، މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި 

އް( ދުވަހު )ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިނެ 183

ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތެއް 

)ކޮންސަލްޓަންސީ ޚިދުމަތްވެސް ހިމެނޭ 

 ؛ގޮތުން( ފޯރުކޮށްދިނުން

މި މާނަކުރުމުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއީވ   (4)   

ނުވަަތ  ،އަންނަިނވި ތަންތަނާއި ކަންކަމަކީ  ،ނަމަވެސް

( ivބަރުގެ )( ވަނަ ނަނ4ްމި މާއްދާގެ މި އަކުރުގެ )

މުިޅ  ،ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނުކރާ ޙާލަތުގައި

ޕްރިޕަރޭޓަީރ ނުވަތަ އޮްގޒިލަީރ  ،ޙަރަކާތުަގއި

އެއީ ދާއިމީ މަރުކަޒެއް ކަމަކަްށ  ،ސިފަތަކެއް ހުރިނަމަ

 ނުބެލެވޭނެއެެވ.

    i.   ާއެ ތަނެއް ބޭނުންކުރަނީ އެ ފަރާތެއްގެ މުދ

ނުވަތަ  ނުވަތަ މަރޗެންޑަިއޒް ރައްާކކުރުމަށް

ޑިސްޕްލޭކުރުމަށް ނުވަތަ ޑެލިވަރކުރުމަްށ 

 ؛އެކަނި ކަމަށްވުން 

    ii.   އެ ފަރާތެއްގެ މުދާ ނުވަތަ މަރޗަންޑަިއޒްެގ

ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަނީ ރައްާކުކރުމަށް ނުވަތަ 

ޑިސްޕްލޭކުރުމަށް ނުވަތަ ޑެލިވަރކުރުމަްށ 

 އެކަނި ކަމަށްވުްނ؛

    iii.  ަިއޒްެގ އެ ފަރާތެއްގެ މުދާ ނުވަތަ މަރޗަންޑ

ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަނީ އެެހން ފަރާތަކުން 
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ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ބޭނުަމށް އެކަނި 

 ؛ކަމަށްވުން

    iv.   އެ ފަރާތަކުން ާދއިމީ ތަނެއް ބަލަހައްޓަީނ 

އެ ފަރާތަކުން މުދާ ނުވަތަ މަރޗަންޑައިްޒ 

ގަތުމަށް ނުވަތަ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަްށ 

 އެކަނި ކަމަށްވުްނ؛

    v.  ްދާއިމީ ތަނެއް ބަލަހައްޓަނީ، އެ ފަރާތަކުނ  

އެ ފަރާތަކަށް އެހެން އެްއެވސް ޙަރަކާތެއް 

 ؛ހިންގައިދިނުމަށް އެކަނި ކަމަްށވުން

    vi.   ،ީއެ ފަރާތަކުން ދާއިމީ ތަނެއް ބަލަހައްޓަނ

( ވަނަ 4މި މާއްދާގެ މި އަކުރުގެ )

( ވަނަ vވަނަ ނަންބަރުން ) (i) ގެނަންބަރު

އެއްެވސް  ނަންބަރަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 .ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ެއަކނި ކަމަށްވުން

އެްއވެސް ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެ ފަރާތަކާ ގުޅުންހުިރ   (5)   

ފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތަނެއްގައި ނުވަަތ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި އެހެން ތަނެއްގައި ވިޔަފާިރ 

  އަދި  ،ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގާނަމަ

    i.  ްދާގެ މި ައކުރުގެ ދަުށން، އެ ތަނެްއ މި މާއ

ނުވަތަ އެހެން ތަނެއް އެ ަފރާތެއްގެ ުނވަތަ 

އެ ފަރާތަކާ ުގޅުންހުރި ފަރާތެއްގެ ާދއިމީ 

 މަރުކަޒެްއގެ ގޮުތަގއި ކަނަޑެއޅޭނަމަ؛ ނުވަތަ 
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    ii.   ާއެ ދެ ފަރާތުން އެއް ތަެނއްަގއި ހިންގ، 

ނުވަތަ ެއއް ފަރާތަކުން ުނަވތަ ގުޅުން ހުރި 

 ،ތަކަކުން ދެ ތަނެއްގައި ހިންގާ ފަރާތް

ޙަރަކާތްތަކުގެ މަިއގަނުޑ ޙަރަކާތަކީ 

ޕްރިޕަރޭޓަރީ ނުވަތަ އޮގްިޒލަރީ ސިފަތައް 

 ؛ހިމެނޭ ޙަރަކާތަކަށް ނުވާނަމަ

އެ ދެ ފަރާތުން ެއއް ަތނެއްަގއި ނުވަަތ ެއްއ     

    ފަރާތަކުން ދެ ތަނެއްގަިއ ނުވަތަ ގުޅުން ހުރި 

ިއ ހިންގާ އެ ިވޔަފާރި ދެ ފަރާތުން ދެ ތަނެއްގަ

ޙަރަކާތަކީ ެއއް ވިޔަފާރިެއއްގެ ތެޭރގައި ހިމެޭނ 

އެ ފަރާތަކުްނ  ،ކޮމްޕްލިމެންޓަރީ ފަންކްޝަންތަކެއްނަމަ

      ،ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ ަވކި ތަނަކަށް

( ވަނަ ނަންބަރެްއ 4މި މާއްދާގެ މި އަކުުރގެ )

 ނުހިނގާނެއެވެ.

   ( ވަނަ ނަންބަރާއި 1ގެ )މި މާއްދާގެ މި އަކުރު   (6)   

( ވަނަ ނަންބަރުަގިއ އެހެން ގޮތަކަްށ 2)

އްދާގެ މި އަކުރުެގ މާމި  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް

އެ ފަރާތަީކ  ،( ވަނަ ނަންބަރު ރައްުދާވ ހިނދ8ު)

އެހެން ފަރާތެއްގެ )ދެވަނަ ، )ފުރަތަމަ ފަރާތުން(

   ،ފަރާތުގެ( ބަދަލުގައި ޙަރަާކތްތެރިވާ ފަރާތެއްނަމަ

ެދަވނަ ފަރާތުގެ ނަމުގަިއ  ،އެ ޙަރަކާތްތެިރވާއިރު 

ކޮންޓްރެކްޓްކުރުުމގެ ބާުރ ފުރަތަމަ ފަރާތަށް 

 ،އާދަެވގެން ެއ ބާރު ބޭނުންކުރާނަމަ ،ލިބިފައިވުމާއި 
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ނުވަތަ ދެވަނަ ފަރާތުގެ އެަކށީގެންވާ ބަދަލުކުރުމަާކ 

ނުލައި ނިންމާ ކޮންޓްރެކްޓްތައް ނިންމުމުގަިއ 

އަދި އެފަދަ  ،އާދަެވގެން ައދާކުރާނަމަމައިގަނޑު ރޯލު 

 ؛ކޮންޓްރެކްޓްތަަކކީ

    i.   ާދެވަނަ ފަރާތުެގ ނަމުގަިއވ

 ؛ކޮންޓްރެކްޓްތަެކއްނަމަ؛ ނުވަތަ 

    ii.   ދެވަނަ ފަރާތުގެ މިލްުކވެރިަކމުގަިއވާ ނުވަަތ

އެ ފަރާތުން ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިާވ 

މުދަލެއްގެ މިލްުކވެރިކަްނ ނުވަތަ 

ކުރުމުގެ ޙައްޤު ބަދަލުކުރުމަށް ކުރާ ބޭނުން

 ކޮންޓްރެކްޓްތަެކއް ކަމުަގިއވާަނމަ؛ ނުވަތަ 

    iii.   ްދެވަނަ ފަރާތުން ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށ

 ކަމުގަިއވާނަމަ؛ 

ފުރަތަމަ ފަރާތުން ދެވަނަ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ކުާރ     

މަސައްކަތްތަކާ ގުިޅގެން ދެވަނަ ފަރާތުގެ ދާއިީމ 

 ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރިކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. މަރުކަޒެއް

  ހަމައެކަނި މި މާއްދާގެ މި އަކުރުެގ  ،ނަމަވެސް

 ،( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޙަރަކާތްތައް 4)

ވިޔަފާރި ކުރާ ވަކި ތަެނއް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާނަމަ 

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 5)މި މާއްދާގެ މި އަކުުރގެ )

ތަނަުކން ކުރާ ޙަރަކާތްަތްއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ވަކި

ފިޔަވަިއ( އެ ތަެނއް މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ދާއިީމ 

 މަރުކަޒެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭެނއެވެ.
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މި މާއްދާގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިީވ   (7)   

( ވަަނ 8މި ާމއްދާެގ މި އަކުުރގެ ) ،ނަމަވެސް

ނަންބަރު ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުސްތަޤިއްުލ 

އެހެްނ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮްށ  ،ޓެއް ފިަޔވައި އޭޖެން

ދިވެހިރާއްޖެއިން އިންޝުައރެންސް ޕްރީމިއަމްެގ 

ފައިސާ ހޯދާނަމަ ނުވަތަ އިްނޝުއަރެންސްެގ ޚިދުމަތް 

އެ ފަރާތުެގ ، އިންޝުއަރެންސް ފިޔަވައި(-ދޭނަމަ )ރީ

ދާއިމީ މަރުކަޒެއް ިދވެހިާރއްޖޭަގއި ހުރި ކަމަށް 

 ބެލެވޭނެެއވެ.

ްއވެސް ފަރާތަކުން ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ިވޔަފާރިކުާރ އެ  (8)   

މުސްތަޤިއްލު އޭޖެންޓެއް މެދުވެރިކޮްށ 

އަދި ެއ އޭޖެންޓުެގ ިވޔަފާރީެގ  ،ޙަރަކާތްތެރިވާނަމަ

ޢާންމު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ އޭޖެންޓު 

ިމ މާއްދާގެ މި އަކުުރެގ  ،ޙަރަކާތްތެރިވާހާ ހިނދަކު

ނެެއވެ. އެހެންނަމަވެްސ ( ވަނަ ނަންބަރެއް ނުހިނގ6ާ)

އެ އޭޖެންޓަކު ހަމައެކަނި ނުަވތަ މައިގަނޑު ގޮެތއްަގިއ 

ޙަރަކާތްތެރިވަނީ އެ ފަރާތާ ުގޅުންހުރި ފަރާތެއް ނުވަތަ 

އެ އޭޖެންޓަީކ  ،ފަރާތްތަކެއްގެ ބަދަލުަގއި ކަަމށްވާނަމަ

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް މުސްތަިޤއްލު އޭޖެންެޓއް ކަުމގަިއ 

 ނުބެލެވޭނެއެެވ.

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިވޔަފާރިކުާރ އެްއވެސް ފަރާތަީކ   (9)   

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނވެިރވެފައިުނވާ ފަރާތަކުން 

އެއީ އެއިްނ  ،ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ފަރާތަކަްށ ވިޔަސް 
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އެްއވެސް ފަރާތަީކ އަނެްއ ފަރާތެއްގެ ާދއިީމ 

 މަރުކަޒެްއކަމަށް ބެލެވޭނެ މިންގަނެޑއް ނޫނެވެ.

 ،ންމެހައި ހެްއކާއި ޙާލަތަށް ބިނާކޮށްއެކަީށގެންވާ އެ  (10)   

އެއްފަރާތެްއގެ ކޮންޓްރޯލް އަެނއް ފަރާތެއްަގއި އޮތްނަމަ 

ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް އެ ދެ ފަރާތުގެ ކޮންޓްރޯލް 

އެީއ  ،އޮތްނަމަ މި މާއްދާގެ މި އަކުުރގެ ބޭނުމަށް

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެެއވެ. ކޮންެމ 

ސީާދގޮތަކުްނ ނުވަތަ ނުސީާދގޮތަކުްނ  ،ގޮތެްއވިޔަސް 

)ަފންސާސް އިންަސއްތަ(  50އެއްފަރާތެްއގެ %

މަޞްލަޙަތު އަނެއް ަފރާތެއްަގއި އޮތްނަމަ 

ވޯުޓ ލުމުގެ ޙައްޤު އަދި  ،)ކުންފުންޏެއް ނަމަ

 50ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ ނުވަަތ މަޞްލަޙަތު %

     )ފަންސާސް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ( 

ކީ އަނެއް ފަރާތާ ުގޅުންހުރި ފަރާތެއް ކަމަށް އެ ފަރާތަ

 ބެލެވޭނެެއވެ.

"ދިވެހިރާއްޖެ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިާރްއޖޭގެ  )ހމ(  

ވަނަ މާއްދާަގއި ދީަފއިާވ  3ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

 މާނައިގަެއވެ.

މި  ،"ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބޭ އާމްަދނީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  )ހފ(  

ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީއަެށވެ.  11ޤާނޫނުގެ 

އެއީ އެ އާމްދަނީ ލިބެނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރވެފަިއވާ 

ފަރާތަކަށް ކަމުގަިއވީ ނަމަވެސް ނުވަތަ ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ 

 ކަމުގަިއވީ ނަމަވެސް ެމއެވެ. ވަޒަްނވެރިވެަފއިނުވާ ފަރާތަކަށް 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1170 އަަދދު:  48 ވޮލިުއމް: 

 
110 

، "ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސްޮޓކް ެއްކސްޗޭންޖް" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ )ހދ(  

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ  2006/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން  3ސެކިއުރިީޓޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 

 ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ ސްޓޮކް އެްކސްޗޭންޖަށެވެ.

ަގއި ަވޒަންވެިރެވފައިވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި "ދިވެހިރާއްޖޭ )ހތ(  

 ؛އެވަނީ 

 ފަރުދަކާގުޅޭ ގޮތުންނަމަ:  (1)   

    i.   ްއެ މީހަކު ދާއިީމކޮށް ދިރިއުޅޭ ތަނ

 ނުވަތަ ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި މީހަކަށް

    ii.   ޭޓެކްސް އަހަރެއްެގ ތެރޭަގއި ެފށޭ ނުވަތަ ނިމ

    ،)ބާރަ( މަސްދުވަުހގެ ތެރޭަގއި  12

)ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިނެއް( ދުވަހު  183

ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ިގނަ ދުވަހު 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރެފަިއވާ ުނވަތަ ހުންނަން 

 ގަސްތުކުރާ މީހަކަށް؛ ުނވަތަ 

    iii.   ޓެކްސް އަހަރެްއގެ ތެޭރގައި ދިވެހިރާއްޖެއިްނ

ފައިވާ ދައުލަުތގެ އޮފީހެްއގެ ވާބޭރަށް ފޮނު

 ށެވެ.މުވަްއޒަފެއް ނުވަތަ އޮފިޝަލަކަ 

 ކުންފުންޏަކާގުޅޭ ގޮތުންނަމަ:  (2)   

    i.  ިއިންޯކޕަރޭޓްކޮށްފައިާވ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއ

 ކުންފުންޏަކަށް؛ ނުވަތަ 

    ii.   ިއެ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއ

 ނުވަތަ ؛ ހުރި ކުންފުންޏަކަށް
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    iii.   ްއެ ކުންފުނީގެ ހިްނގުމާިއ ކޮންޓްރޯލ

 ްނޏަކަށެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް ކުންފު

 ޕާޓްނަރޝިޕަކާގުޅޭ ގޮތުންނަމަ:  (3)   

    i.   ާދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އުފައްދާފަިއވ

 ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް؛ ނުވަތަ 

    ii.   ްއެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ހިންގުމާއި ކޮންޓްރޯލ

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް ޕާޓްނަރޝިޕަކަށެވެ.

 ޓްރަސްޓަކާުގޅޭ ގޮތުންނަމަ:  (4)   

    i.  ްަފއިވާ ނުވަަތ ދާދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުފައ

 ސެޓްލްކޮށްފަިއވާ ޓްރަސްޓަކަްށ؛ ނުވަތަ

    ii.    ުދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރެވފައިވާ މީހަކ

މަރުވުމާ ގުިޅގެން ޓްަރސްޓަކަށްވެަފއިާވ 

 ނުވަތަ  ؛އޭނާގެ ތަރިކަ 

    iii.   ިއެ ޓެކްސް އަހަރުގެ ެއްއެވސް ވަގުެތއްަގއ

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ޓްރަްސޓަކަށެވެ. 

 ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަެށވެ.  (5)   

 ބުނެފައި ކަމަށް" ފަރާތް ަވޒަންވެިރެވފައިނުވާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި" )ހލ(  

 ފަރާތާއި ވަޒަންވެިރވެފަިއވާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އެވަީނ،

 ފަާރތުގެ ވަޒަންވެިރވެފަިއވާ ގޮުތން ަވގުތީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 .ފަރާތަކަށެވެ ކޮންމެ ނުހިމެނޭ ތެރޭަގއި މާނައިގެ

"ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަގުީތގޮުތން ވަޒަްނވެރިވެަފއިވާ ފަާރތް"  )ހގ(  

( ވަނަ 1ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މި މާއްދާގެ )ހތ( ގެ )

ނަންބަރުގެ ދަށުން ދިެވހިރާއްޖޭގައި ަވޒަންވެިރވެަފއިވާ 
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ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ އަްނނަނިވި ޝަރުޠުތަްއ ފުރިހަމަވާ 

 މީހުންނަށެވެ.

)ދިވެހިރާއްޭޖެގ  2007/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު (1)   

އިމިގްރޭޝަްނގެ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ 

 ހުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ބިޭދސީއަކަްށވުން؛ އަދި 

 ދިވެއްަސކާ އިނެދގެން އުޅޭ ީމހަކަށްނުވުން. (2)   

 "ތަޞައްރުފުކުރުން" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ: )ހޏ(  

ޓްރާންސްފަރކުރުން ، ލުން، ދިުނންމުދަލެއް ވިއްަކއި  (1)   

ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް މިލްކުވެރިކަމުން މުދަލެއް 

 ުނވަތަ ؛ ވަިކވުން

މުދަލެއް ހަލާކުވުމުގެ ސަބަުބން ނުވަތަ އެނޫންވެްސ   (2)   

ސަބަބަކާހުރެ އެ މުދާ ދާއިމީކޮށް އަތުން ބީވުން؛ 

 ނުވަތަ

   ނުވަތަ މުދާ ބޭނުންކުރުން ދާއިމީކޮށް ހުއްޓާލުން   (3)   

އެ މުދާ ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ވިޔަފާރި ދާއިމީކޮށް 

ހުއްޓާލުން ނުވަތަ ނިމުމަަކށް ގެނައުްނ ނުވަަތ 

 ުނވަތަ ؛ އުަވއިލުން

މުދަލެއްގެ ވެރިފަރާތުން ެއ މުދާ ބޭނުންކޮށްގެން   (4)   

ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިައކުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހުްނ 

 ނިމުމަކަށް އައުމަށެވެ.

 ގެ މީހެއް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، އެ މީހެްއގެ:"ތިމާ )ހސ(  

 އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ؛ ނުވަތަ   (1)   
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ދަރި ނުވަތަ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ކާފަ ނުވަތަ މާމަ   (2)   

 ނުވަތަ ؛ ނުވަތަ ބޭބެ ނުވަތަ ދައްތަ ުނވަތަ ކޮްއކޮ

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 2މި މާއްދާގެ މި އަކުުރގެ )  (3)   

ވާ މީހެއްެގ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ބަޔާންކޮށްފައި 

 ފިރިމީހާއަށެވެ.

"ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ހޑ(  

 ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ކޮންމެ ޕާޓްނަރަކަށެވެ.

"ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ،  )ހޒ(  

   )ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު( ގެ 2011/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގަިއ މާނަކޮށްދީފައިާވ ބާވަުތގެ  4

 ޕާޓްނަރޝިޕަކަށެވެ.

"ލޯނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ެއއް ފަރާތުން )"ފުރަތަމަ  )ހޓ(  

ދެވަނަ ފަރާތުން ، ފަރާތް"( އަނެއް ފަރާތަށް )"ދެވަނަ ފަރާތް"(

އިލްިތޒާމެއް އުފުލުމަށް ެވވޭ ކުރިމަގުަގއި ޢަދަދެއް ެދއްކުުމގެ 

އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން، ފައިސާއިން ވިަޔސް ނުވަތަ 

ފައިސާއިން ނޫން ގޮތަކަށް ވިޔަސް ދޭ ޢަދަދަކަށެވެ. ީމގެ 

ތެރޭގައި ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓު ނުވަތަ ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭްނޖު 

ނުވަތަ ބޮންޑަާކ ގުިޅގެްނ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދުތައްެވސް 

 ހިމެނެއެވެ.

"ގުޅުން ހުރި ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، އަންނަނިިވ  )ހޔ(  

 ޝަރުޠުތަކުންކުރެ ޝަރުތެއް ފުރިހަމަވާ ދެ ފަރާތަކަށެވެ.

އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން ނުވަތަ   (1)   

އެ ދެ ފަރާތްވެްސ ކޮންޓްރޯްލ ކުރަނީ ެއއް ފަރާތަކުްނ 
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 ނުވަތަ ؛ ންނުވަތަ ފަރާތްތަކަކުން ކަމަށްވު 

 ުނވަތަ ؛ އެކަަކކީ އަނެަކުކގެ ތިމާގެ މީހަކަށްވުން  (2)   

އެއް ފަރާތަކީ ޕާޓްނަރޝިޕަަކށްވެފައި އަެނއް ފަރާތަކީ   (3)   

 ުނވަތަ ؛ އެ ޕާޓްނަރޝިޕުގެ ޕާޓްނަރަަކށްވުން

އެއް ފަރާތަީކ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަަރކަށްވެަފިއ   (4)   

އަނެއް ފަރާތަކީެވްސ އެ ޕާޓްނަރޝިޕުގެ 

 ުނވަތަ ؛ ޓްނަރަކަށްވުންޕާ

   އެއް ފަރާތަކީ ޓްރަސްޓަކަްށވެފައި އަނެއް ފަރާތަކީ   (5)   

 ުނވަތަ ؛ އެ ޓްރަސްުޓގެ ބެނިފިޝަރީއަަކށްވުން

  އެއް ފަރާތަކީ ޓްރަސްޓަކަްށވެފައި އަނެއް ފަރާތަީކ   (6)   

 އެ ޓްރަސްުޓގެ ސެޓްލަރައކަށްވުން.

ވަނީ، ޑިރެކްޓަުރންގެ "ޑިރެކްޓަރުްނގެ ފީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ )ހޕ(  

ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުެގ ަސބަބުން، ނުވަތަ ޑިރެކްޓަެރއްެގ 

މަޤާމުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން، ނަގުދު ފައިާސއިން ނޫނަސް 

 ލިބޭ ކޮންމެ އިނާޔަތެްއވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

]ޑިިވޑެންޑް[ ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ިޙއްޞާގެ އާމްދަނީގެ  )ހޖ(  

 އެނޫންެވސް ގޮތަކުން، ފައިާދގެ ބައިވެިރެއއްެގ ގޮތުަގއި ނުވަތަ

ގޮތުން ލިބޭ، ދަރަންޏެްއގެ ަބދަލުގައި ލިބޭ ެއއްެޗއް ކަުމަގއި 

 ނުހިމެނޭ ކޮންމެ އާމްދަނީއަކަށެވެ.

"ޓެކްނިކަލް ސަރވިސް ީފ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއަވނީ،  )ހޗ(  

، މުވަްއޒަފުންނަށް ދޭ އުޖޫރައިެގ ގޮތުަގއި ނުހިމެނޭ، ޓެކްނިަކލް

މެނޭޖީރިއަލް ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަންސީ ފަދަ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ 

 މުޤާބިލަށެވެ.
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   މީލާދީ އަހަރުގެ ،"ޓެކްސް އަހަރު" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ  )ށހ(  

 ޑިސެްނބަރަށެވެ. 31ޖަނަވަރީ އިން  1

]ޓެކްސް ބިނާކުެރވޭ އާމްދަނީ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ޮކންމެ  )ށށ(  

ސް ހިސާބުކުރާ ުމއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި ލިބޭ ޖުމްލަ ފަރާތަކަށްވެ

އާމްދަނީން އުނިކުރުމަށް މި ޤާނޫނުން ހުއްދަކުރާ 

ވަނަ މާއްދާއާ ެއްއޮގތްވާ  33އުނިކުރުންތަާކއި މި ޤާނޫނުގެ 

 ގޮތުގެމަތިން ެގއްލުން އުނިކުުރމުން އޮންނަ އާމްދަނީއަށެވެ.

 "ޕާޓްނަރޝިޕް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ: )ށނ(  

 2011/13އެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު   (1)   

 ؛)ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު( ހިނގާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް

 އަދި

ވިޔަފާރި ޙަރަކާަތކުން ލިބޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ޚަރަުދ   (2)   

)ދޭއް(  2ނުވަތަ ފައިދާ ުނވަތަ ެގއްލުްނ ޙިއްޞާކުރާ 

      އަށްވުރެ ގިަނ މީހުންނަށެވެ. އެީއ ނުވަތަ އެ 

އެ އާމްދަނީ ލިބޭ ޙަރަކާތުގެ ނުވަތަ މުދަލުެގ 

މިލްކުވެރިކަން އެ ފަރާތްތަކުްނ ޙިއްޞާނުކުިރކަމުގަިއީވ 

ނަމަވެސް ނުވަތަ އެ ޙަަރކާްތ ހިންގަނީ ވަކި ނަމެްއ 

 ނެތިކަމަށްވީ ނަމަވެސް މެެއވެ.

 ެއވަނީ، ހިާސބުކުރާ ]ޖުމްލަ އާމްދަނީ[ ކަމަށް ބުނެފައި )ށރ(  

ވަނަ ާމއްދާަގއި  12ިމ ޤާނޫނުގެ  ،މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ލިބޭ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އާމްދަނީ ފިޔަވަިއ، އެނޫން އާމްދަނީގެ 

ޖުމްލައިން އެއްެވސް ޢަދަދެއް އުނިކުރުުމގެ ކުރިން ޮއންނަ 

 ޢަދަދަށެވެ.
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"ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާޫނނު  )ށބ(  

ވަނަ  3)ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު( ގެ  2011/13ނަންބަރު 

 މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕަކަެށވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ެއއްވެްސ މާއްދާެއއްަގއި ފަިއސާ ދެއްުކމަށް  )ހ(  .80 ފައިސާދެއްކުން 

ފަިއސާ ދެއްކުްނކަމުަގއި ބުެނފައި  ،ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނަމަ 

ުނވަތަ  ،ެއއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ދިނުން ،އެވަނީ 

އެ ފަރާތުގެ އެަކއުންޓަށް )ަކރަންޓް އެަކއުންޓް ހިމެނޭގޮތުން( 

     ނުވަަތ އެ ފަރާުތގެ ހިސާބުަތކުަގއި ،ކްރެޑިޓްކޮށްދިނުން

ގަިއ އެ ފައިސާައކީ ދައްކަްނޖެހޭ ފައިސާއެއްގެ ގޮތު 

ނުވަތަ އެ ަފރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަކުން  ،ކަނޑައެޅުން 

ުނވަތަ އެ ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތަށް މަންފާވާ  ،އަޅަިއކެނޑުން

ގޮތަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެނޫންވެސް ގޮތަުކން 

 މުޢާމަލާތެއް ކުރުމަށެވެ.

  ސް، މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެ  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވަްއޒަފުންެގ  54މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާްއދާގެ  55ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ެނގުުމގެ ބޭނުމަށާއި 

ތަުކގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަވޒަންވެިރވެފައިުނވާ ފަރާތް

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ެނުގމުގެ ބޭނުމަށް، ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ 

ވަޒަްނވެރިވެަފއިނުާވ ފަރާތަށް ފައިސާ ަދއްކާ ަވގުތު ުނވަތަ 

މުވަްއޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ދޭ ވަގުތު ކަމަށް ބަލާނީ އެ ފައިސާ 

ދެއްކި ަވގުާތއި އެ ފައިާސ ދައްކަންޖެހޭ ވަގުުތގެ ތެެރއިން 

 ތަކަެށވެ.ކުރިން އަންނަ ަވގު

   މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަަމެވސް، )ނ(  
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އެ ފައިސާެއއްގެ ޒާތުްނ، ެއ ފައިސާ ނިސްބަތްވާ މުއްދަތުގައި 

އެ ފައިސާ ދަްއކަންޖެހޭކަން ނުވަތަ އެ ފައިާސގެ ަޢދަދު 

އެނގެން ނެތް ޙާލަތްތަުކގައި ވިތުހޯލްޑިންގ ެޓްކސް 

ނެ ގޮތް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ދެއްކުމުަގއި ޢަމަލުކުރާ

 ގަާވއިދުަގއި ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

ވަޒަންވެރިވާ ދުވަސް ބަލާނެ 

 ގޮތް 

 ،ޓެކްސް އަހަރެްއގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނވެިރވެފައިވާ ފަރާތެއް   .81

ވަޒަްނވެރިާވ ދުވަްސކަމުަގއި ބެލެވޭނީ އަންނަނިިވ ދުަވސްަތކުގެ ތެެރއިން 

 ނަ ދުވަހަށެވެ.ކުރިން އަން

 ފަރުދަކާގުޅޭ ގޮތުންނަމަ: )ހ(  

އެ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ުހރި ތަނެއްގައި ދާއިމީކޮްށ   (1)   

 ؛ދިރިއުޅެންފެށި ފުރަތަމަ ދުވަސް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހތ( ަގިއ  79މި ޤާނޫނުގެ   (2)   

ފަިއވާ ފަރާތް" އަްށ "ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރވެ

)ސަތޭަކ  183ދީފައިވާ މާނައިަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ 

 ؛އަށްޑިހަ ތިނެއް( ދުވަުހގެ ތެެރއިން ފުރަތަމަ ދުވަސް

ޓެކްސް އަހަެރއްެގ ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަްށ   (3)   

ފައިވާ ަދއުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ުމވަްއޒަފެއް ުނވަަތ ވާފޮނު

 އޮފިޝަލެއްނަމަ:

    i.  ޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުގަިއ އ

ވަޒީާފއަދާކުރަން ފަށާ ނުވަތަ 

 ނުވަތަ ؛ މަސައްކަތްކުރަން ފަށާ ދުވަސް 
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    ii.  ( ެގ )( ވަނަ ނަންބަރު 1މި މާއްދާގެ )ހ

( ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން 2ނުވަތަ )

 ކަނޑައަޅާ ުދވަސް.

 ކުންފުންޏަކާގުޅޭ ގޮތުންނަމަ: )ށ(  

 ުނވަތަ ؛ ކުރި ދުވަސްއެ ކުންފުނި އިންކޯޕަރޭޓް  (1)   

އެ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާއިމުކުިރ   (2)   

 ުނވަތަ ؛ ދުވަސް

އެ ކުންފުނީގެ ހިންގުމާއި ޮކންޓްރޯލް ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ   (3)   

 ހިނގަން ފެށި ފުރަތަމަ ދުވަސް.

ވުެރ ގިނަ ފަރާތްތަކުެގ )ދޭއް( ނުވަަތ ެއއަށް 2، މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް   .82 ގުޅުން ހުރި މުޢާމަލާތްތައް 

މެދުގައި ުގޅުން ހުރި މުޢާމަލާތްތަކެއް ކޮށްަފއިވާނަމަ އަދި އެ ފަރާތްތަކަީކ 

، އެއިން މުޢާމަލާތެްއގެ ނުވަތަ މުޢާމަލާތްތަކެއްގެ ބަިއވެރިންަކމުގަިއވާނަމަ

 ،އެ ފަރާތްތަކަކީ އެއިން ެއއް މުޢާމަލާތެއްގެ ބައިވެރިންނަށްނުވި ނަމަވެސް

ެގ މެދުގަިއ ނުސީދާ ގޮތުން މުޢާމަލާތެއް ޮކށްފައިވާ ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކު

 ބެލެވޭނެެއވެ.

 ،ކުއެހެން ގޮތަކަށް މާނަ ދޭހަނުވާާހ ހިނދަ، މި ޤާނޫނުގައި    .83 ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތް 

ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ެއއްަޗކާ ހަާވލުވެ ހުރިނަމަ 

    އެްއޗަކާ ޙަވާުލވެ ހުރި ަކމަށް ނުވަތަ ނުވަތަ ކަމެއް ކުރާނަމަ، ެއ 

 އެ ކަމެއް ކުރި ކަމަށް ބެލެވޭީނ އެ ފަރާތް ޢައްޔަންކުރި ފަާރތެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ބޭނުންކޮށްފަިއާވ އެކަހެރި ނަމުގެ ތެޭރގައި ިގނަ ނަން އަދި     .84 އެކަހެރި ނަމާއި ގިނަ ނަން 

 ގިނަ ނަމުގެ ތެރޭަގއި ެއކަހެރި ނަން ހިމެނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން  )ހ(  .85 ވައިލެވޭ ޤާނޫނުތައް އު 
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އަންނަނިވި ޤާނޫނުތައް ުއވި ެއ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހިނގަުމން 

 އައި ެޓކުހުގެ ނިޒާމު މި ޤާނޫނުގެ ދަށަށް ބަދަލުވާނެއެެވ.

)ވިޔަފާީރގެ ަފއިދާއިން  2011/5ޤާނޫނު ނަންބަރު   (1)   

 ައދި ؛(ގުުމގެ ޤާނޫނުޓެކްސް ނެ

)ދިެވހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ  85/9ޤާނޫނު ނަންބަރު   (2)   

ވިޔަފާރި ބޭންކްތަުކގެ ފައިާދއިން ޓެކްސް ެނގުމުެގ 

 ޤާނޫނު(.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން  )ށ(  

 އަންނަނިވި ޤާނޫނުތަކުގެ އަްނނަނިވި ބައިތައް އުވުީނެއވެ. 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ  2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރު   (1)   

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން  18ޤާނޫނު( ގެ 

 ؛ނެގެމުން އައި ެޓކްސް

)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2015/4ޤާނޫނު ނަންބަރު   (2)   

    )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  2002/1

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  4

 2002/1ޞްލާޙު ކުެރވުނު ޤާނޫުނ ނަންބަރު އި

ވަަނ މާއްދާެގ  9)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 

 )ކ( ގެ ދަށުން ނެގެމުން ައިއ ޓެކްސް؛

)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2015/39ޤާނޫނު ނަންބަރު   (3)   

    )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  2002/1

ގެ ދަށުން  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ޤާނޫނު( 6

 2002/1އިޞްލާޙު ކުެރވުނު ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

ވަަނ  19)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 
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 މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ނެެގމުން އައި ޓެކްްސ؛

)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2016/22ޤާނޫނު ނަންބަރު   (4)   

ވަނަ  5)ަވޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އަށް  2008/2

ގެ ދަށުން އިޞްލާުޙ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ޤާނޫނު( 

)ވަޒީާފއާބެހޭ  2008/2ކުރެވުނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ނެގެމުން އައި  11ޤާނޫނު( ގެ 

 ރެމިޓެންސް ޓެކްސް.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން  )ނ(  

)ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ޕެޓްރޯލިއަމް  89/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ންފުނިތަކުން ކުރާ މަސައްަކތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ކު

 އުވުީނއެވެ.

 ތޭރަވަނަ ބާބު 

 އިންތިޤާލީ ކަންކަން 

 
އިންތިޤާލީ އުސޫލު ހިނގާ 

 ފަރާތްތައް 

މި ބާބު ހިނގާނީ އަންނަނިވި  މި ޤާނޫނު ހިނގާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  .86

 ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަެށވެ.

   ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ދުވަހުގެ ުކރިން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން )ހ(  

)ިވޔަާފރީގެ  2011/5އެ ފަރާތެްއގެ ަމއްޗަށް ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

 ފައިދާއިން ޓެކްސް ެނގުމުގެ ާޤނޫނު( ހިނގި ފަރާތްތައް؛ އަދި 

  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ދުވަހުގެ ުކރިން  )ށ(  

 85/9އެ ފަރާތެްއގެ މަްއޗަްށ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގަމުންާދ ވިޔަފާރި ބޭްނކްތަުކގެ ފައިާދއިން 

 ޓެކްސް ނެގުުމގެ ޤާނޫނު( ހިނގި ފަރާތްތައް.
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 ޤާނޫނު ނަމަެވސް، ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ގޮަތކަށް އެހެން ޤާނޫނުގައި މި  .87 ރަޖިސްޓަރީކުރަންނުޖެހުން 

 ށުންދަ ގެ( ޤާނޫނު އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެްކސް ) 2010/3 ނަންބަރު

 ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ  މި ފަރާތަކުން، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ  މީރާގައި

 .ުނޖެހޭނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީކުރާކަށް އަލުން ލާޒިމުނުކުރާނަމަ ގަާވއިދުަގއި

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން ަބޔާންކޮށްފަިއވީ  85މި ޤާނޫނުގެ   .88 އިލްތިޒާމުތައް ދެމިގެންދިއުން 

ދަށުން ޓެކްސް ަނގަން ފަށާ ދުވަހާ ހަމައަށް ހުރި  ނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ 

އަންނަނިވި ، މުއްދަތުތަކަށް އެ ޤާނޫނުަތްއ ތަންފީޒުކުރުމާގުޭޅ ގޮތުން 

    ކަންކަން ހިމެނޭ ގޮތުން، ޢަމަލުކުރާނީ އެ ޤާނޫނުތަްއ ދެމިއޮތްނަމަ 

 އެ ކަންކަމާމެދު އެ ޤާނޫނުތަުކގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުންނެވެ.

 އެ ޤާނޫނުތަކުން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި އިމްތިާޔޒުތައް؛ )ހ(  

އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އަާދކުރަންޖެހިފައިވާ އިލްިތޒާމުތަާކއި  )ށ(  

 ވާޖިބުތައް؛

އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ޢަަދދުގެ  )ނ(  

އްޙަކަން ކަަށވަރުކުރުުމގެ ގޮތުން ޮއޑިޓްކުުރމާއި ޞަ

ކުރުމާއި ދައްކަންޖެޭހ ޓެކުހުގެ ޢަދަދު ކަނޑަެއުޅމާއި ތަޙުޤީޤު

 ޖޫރިމަނާއާއި އަދަބު ކަނަޑއެުޅން؛ 

، އެ ޤާނޫނުތަުކގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ޓެކްސް، ޖޫރިމަނާ )ރ(  

 އިންޓްރެސްޓް އަދި އެހެނިހެން ފައިސާ ހޯދުން؛ އަދި

 އަދަބުތަކުން ލުއި ދިނުން. )ބ(  

ން އުވައިލެވޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށު 
ޓެކްސް ދައްކާ އެންމެ ފަހުގެ 

 މުއްދަތު 

)ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ޓެކްސް ނެގުމުެގ  2011/5ޤާނޫނު ނަންބަރު   .89

)ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހިނގަމުންދާ  85/9ޤާނޫނު( އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވިޔަފާރި ބޭންކްަތކުެގ ފައިދާިއން ޓެކްސް ެނގުމުގެ ޤާނޫނު( ަގއި އެހެްނ 

ފަިއވީ ނަމަވެސް، އެ ފަރާތެއްގެ މަްއޗަށް މި ބާބު ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށް



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1170 އަަދދު:  48 ވޮލިުއމް: 

 
122 

ހިނގާ ފަރާތަކުން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ޤާނޫނުތަކުންުކރެ ޤާނޫނެއްގެ 

     ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ދުވަހުގެ ުކރީ ދުވަހަށް 

ނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ުދވަހު، މި ޤާނޫނުގެ ނިންމައި، މި ޤާ

 ބޭނުމަށް އައު ހިސާބުކުރާ މުްއދަތެއް ފަށަންވާނެެއވެ.

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން ަބޔާންކޮށްފަިއވީ 43މި ޤާނޫނުގެ   .90 އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ދެއްކުން 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ދުވަހުގެ ކުރިން  ނަމަވެސް، މި

)ވިޔަފާީރގެ ފައިދާއިން  2011/5އެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނުވަަތ ާޤނޫނު ނަންބަރު ، ޓެކްސް ެނގުމުގެ ޤާނޫނު( ިހނގި ފަރާތްތަކުން

 )ދިވެހިރާއްޭޖގައި ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރި ބޭންކްތަުކގެ ފައިދާއިން  85/9

ވަނަ މާއްދާެގ  41ޓެކްސް ނެގުުމގެ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ 

އެ ޤާނޫނުތަކުގެ  ،ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ކޮންމެ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓަކީވެސް

   ދަށުން ޓެކްސް ދަްއކަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ހިސާބުކުާރ މުއްދަތުަގއި 

ކުން ަދއްކަންޖެހޭ ޓެކުހުެގ ދެބައިުކޅަ ެއއްަބޔާ ެއްއވަރުެގ އެ ފަރާތަ

ޢަދަދަކަށް ވާންވާނެއެެވ. މި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެ މާއްދާގެ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ދެންހުރި އަކުރުތަކާ ެއއްގޮްތވާ 

ސް ނެގުމުެގ )ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ޓެކް 2011/5ޤާނޫނު ނަންބަރު   .91 އިތުރަށް ދެއްކިފައިވާ ޓެކްސް 

)ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހިނގަމުންދާ  85/9ޤާނޫނު( ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވިޔަފާރި ބޭންކްތަުކގެ ފައިދާިއން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ެއްއވެސް ފަރާތަުކން ފައިސާ 

 މި ޤާޫނނުގެ ދަށުން ފަިއވާނަމަ އެ ަފއިާސއާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ އެއީކާދައް

 ފަިއވާ ޢަދަދެއް ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.ކާއިތުރަށް ދައް

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ދުވަހު، ޤާނޫނު  )ހ(  .92 ގެއްލުން އަޅައިކެނޑުން 
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)ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުެގ  2011/5ނަންބަރު 

ވަަނ  11ުނގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވެަފއިވާ ގެއްލުމެްއ އެ ޤާނޫ

   މާއްދާއާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިން އަޅައިނުކެނޑި އޮތްަނމަ، 

ވަނަ  33އެ ގޮތުން ައޅައިނުކެނޑި އޮްތ ޢަދަދަކީ މި ޤާނޫނުގެ 

 ޅަިއކެނޑިދާނެ ޢަދަދެކެވެ.މާއްދާއާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަިތން އަ

މި ޤާނޫނުގެ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި )ށ(  

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގެ ބޭނުމަށް، ގެއްލުްނވި ހިސާބުުކރާ  33

 2011/5މުއްދަތު ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ީރގެ ފައިދާއިން ޓެްކސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން )ވިޔަފާ

 އެ ެގއްލުން ހިސާބުކުރެވުނު ުމއްދަތަށެވެ.

)ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ޓެކްސް ނެގުމުެގ  2011/5ޤާނޫނު ނަންބަރު   .93 ކެޕިޓަލް ލޮސް 

ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ހިސާބުކުރާ 

ޕިޓަލް އެކައުންޓެްއަގއި ހުރި މުދާ ނުވަތަ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު، ކެ

ދަރަންޏާ ގުޅިގެން ވެފަިއާވ ރިއަލަިއޒްޑް ލޮްސގެ ޢަދަދެއް އެ ފަދަ 

އެަކއުންޓެްއގައި ހުރި ރިއަލަިއޒްޑް ެގއިންއިން އަަޅއިނުކެނޑި އޮތްނަމަ، 

އެ ގޮތުން އަަޅއިނުކެނިޑ އޮްތ ޢަދަދަކީ އެ ފަރާތުެގ ޓެްކސް ބިނާކުރެޭވ 

ވަނަ މާއްދާއާ އެްއގޮތްާވ  34ބުކުރުމުގައި މި ޤާނޫނުގެ އާމްދަނީ ހިސާ

 ގޮތުގެމަތިން އުިނކުރެވިދާނެ ަޢދަދެކެވެ.

)ވިޔަފާީރގެ ފައިާދއިން ެޓކްސް  2011/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .94 ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް 

ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ެކޕިޓަލް އެލަވަންސް އުނިކޮށްަފިއވާ 

)ިދވެހިރާއްޖޭަގއި  85/9ނު ަނންބަރު މުދަލަކަށް ނުވަތަ ޤާނޫ

ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރި ބޭންކްތަކުގެ ފައިާދއިން ޓެކްސް ެނުގމުގެ 

ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޑިޕްރީސިއޭޝަން އުނިކޮށްަފއިވާ މުދަަލކަށް 
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       ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަރއްދުާވނަމަ  25މި ޤާނޫނުގެ 

        މުދަލަކަށް ކުރާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ކަމަށް ބަލާނީ  އެ

އެ ޤާނޫނުތަކުެގ ދަށުން، ކެޕިޓަލް އެަލވަންސް ނުވަތަ 

ސިއޭޝަން އުނިކުރުުމގެ ބޭނުމަށް، އެ މުދަލަކަށް ރީޑިޕް

 ަފއިވާ ޢަދަދަށެވެ.ޅާކޮށްފައިވާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ކަމަށް ކަނޑައަ

ީރގެ ފައިާދއިން ެޓކްސް )ވިޔަފާ 2011/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ަދށުން އުނިކޮށްފަިއވާ ކެޕިަޓލް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  85/9އެލަވަންަސކީ ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރި ބޭންކްތަކުގެ ފައިާދއިން ޓެކްސް ެނުގމުގެ 

     ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އުނިކޮށްފައިވާ ޑިޕްރީިސއޭަޝނަކީ 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އުިނކޮށްފަިއވާ ކެިޕޓަލް  25ނުގެ މި ޤާނޫ

 އެލަވަންެސއް ކަމަށް ބެލެވޭެނެއވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ނުއުފުޭލ މުދަލެއް ކުްއޔަށް ީދގެން ިލބޭ  )ހ(  .95 ނުއުފުލޭ މުދާ ކުއްޔަށް ދިނުން 

)ވިޔަފާީރގެ  2011/5ނަންބަރު  އާމްދަނީއާ ުގޅިގެން ޤާނޫނު

ވަނަ ާމއްދާ  9ފައިދާއިން ޓެކްސް ެނގުމުެގ ޤާނޫނު( ގެ 

އިޚްތިޔާރުކޮށްަފއިވާ ފަރާތަކަްށ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް 

      އެ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގަިއ  ،ނެގޭ

      ވަނަ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރެވޭެނނަމަ  28މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ  28އެ މުއްދަތުަގއި އެ ފަރާތަކުން މި ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އިޚްތިޔާރުކޮށްަފއިވާ ކަމަށް 

 ބެލެވޭނެެއވެ.

ޤާނޫނު  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ދުވަހު )ށ(  

)ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުެގ  2011/5ނަންބަރު 
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  9ޤާނޫނު( ދެމިއޮތްނަމަ، އެ ޤާނޫނުގެ 

އިޚްތިޔާރުކޮށްަފއިވާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް 

 ފަރާތެއްގެ މަްއޗަކަށް މި މާއްާދގެ )ހ( ެއއް ނުހިނގާނެެއވެ.

  މި ޤާނޫނުގެ ،ގައި ަބާޔންކުރާ ޙާލަތުގައި މި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމއްދަތު ުގނަން  28

)ވިޔަާފރީގެ  2011/5ފަށާނީ އެ ފަރާތަކުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ާމއްދާ  9ފައިދާއިން ޓެކްސް ެނގުމުެގ ޤާނޫނު( ގެ 

 ތިޔާރުކުރި ހިސާބުކުރާ ުމްއދަތުން ފެށިގެންނެވެ.އިޚް

އަނބުރައި ނުލިބޭ ދަރަންޏާއި 
 އެ ފަދަ ދަރަނީގެ ޕްރޮވިޜަން 

)ވިޔަފާީރގެ ފައިާދއިން ެޓކްސް  2011/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .96

 85/9ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބޭްނކްތަުކގެ ފައިާދއިން  )ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގަމުންާދ ވިޔަފާރި

ޓެކްސް ނެގުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އެ ފަރާތުގެ ެޓްކސް 

ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުުރމުގައި ހިމަނާފައިވާ ޢަދަދުތަަކށް، 

ވަނަ ނަންަބރެއް  (3)ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ  23މި ޤާނޫނުގެ 

 ނުހިނގާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ދުވަހުގެ ުކރިން  )ށ(  

ިދވެހިރާއްޭޖގައި ، ނިމުނު އެންމެ ފަހުގެ ހިސާުބކުރާ މުއްދަތުަގއި 

ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކުގެ ފައިާދއިން ޓެކްސް ެނުގމުގެ 

ަވނަ  9ޓެްކސް ރެގިއުލޭޝަން( ގެ ގަާވއިދު )ބޭންކް ޕްރޮފިޓް 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޢަދަދެއް 3މާއްދާގެ )

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  36މި ޤާނޫނުގެ ، އުނިކޮށްފަިއވާނަމަ

ަވނަ  9އަކީ އެ ަގާވއިދުގެ  bބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފޮމިއުލާަގއި 

 ( ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދެވެ.3މާއްދާގެ )
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ފަރާތަކުން ޓެކްސް ދައްކަްނޖެހޭ ފުރަތަމަ   .97 ޓުގެ ބާކީ އެކައުން 

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގައި ެއްއެވސް ފަރާތެއްގެ ޓެކްސް ބިނާުކރެވޭ އާމްދަނީ 

ހިސާބުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަަގން ފަށާ ދުވަހު 

ނުވަތަ ފާއިުތިވ ހިސާބުކުރާ އެްއވެސް ެއކައުންެޓްއގައި ުހރި ބާކީއަށް، 

މުއްދަތު ނިމުނުއިރު އެްއވެސް ެއކައުންެޓއްަގއި ހުރި ބާކީއަށް 

)ވިޔަފާރީެގ  2011/5ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ބަލާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 85/9ފައިދާއިން ޓެްކސް ނެގުުމގެ ޤާނޫނު( ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ބޭންކްތަުކގެ ފައިދާއިން ޓެކްްސ )ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރި

ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ 

 ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު އެ އެަކއުންުޓގައި ހުރި ބާީކައށެވެ.

ބޭންކުތަކުން މި ޤާނޫނުގެ 
ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ފުރަތަމަ 

 އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް 

       ނަމަވެސް، ަބޔާންކޮށްފަިއވީ މާއްދާގައި ވަނަ  42 ޤާނޫނުގެ މި  .98

 ފަހުން އޭގެ ނުވަތަ ދުވަހު ފަށާ ނަގަން ޓެކްސް ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި

     ޤާނޫނުގެ  މި މުއްދަތަށް ހިސާބުކުރާ ފުރަތަމަ  ބޭންކުތަކުގެ ނިމޭ،

 ޕޭމަންޓް  އިންެޓރިމް ފުރަތަމަ ދައްކަންޖެހޭ ދަށުން ާމއްދާގެ ވަނަ 41

 އަންނަ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ހިސާބުކުރާ ފުަރތަމަ ފަރާތުގެ އެ ދައްކަންވާނީ

 .ނިޔަލަށެވެ  ދުވަހުގެ ވަނަ  30 މަހުގެ ސެޕްޓެންބަރު

އިންތިޤާލީ އުސޫލުތަކާ  
 ގުޅިގެން ގަވާއިދު ހެދުން 

)ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ޓެކްސް ނެގުމުެގ  2011/5ޤާނޫނު ނަންބަރު   .99

ވެހިރާއްޭޖގަިއ ހިނގަމުންދާ )ދި 85/9ޤާނޫނު( ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވިޔަފާރި ބޭންކްތަުކގެ ފައިދާިއން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

ނެގެމުންއައި ޓެކުުހގެ ނިޒާމު މި ޤާނޫނުގެ ދަށަށް ބަދަލުވުމާ ގުިޅގެން 
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