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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  6(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު) އަށް  R/2013-45ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 

 ލާުޙތައް ގެނައުން.(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު) އަށް އަންނަނިވި އިޞް R-45/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ނުވަތަ އެ ނޫންެވސް ގޮތަކަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ  21ޤާނޫނުގެ  .3 ރަިޖސްޓަރީކުުރން  

ރަޖިސްޓަރީކުރަން އްގެ ދަށުން ގެ ދަށުން ނުވަތަ ގަވާއިދެޓެކްސް ޤާޫނނެއް، މައްޗަށް ބިނާކޮށް

ޖެހޭނެކަމަށް މީރާއަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ފަރާތްތައް، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ރަޖިސްޓަރީކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމުގެ އިޚުތިޔާރު

 ވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.ވަނަ މާއްދާ އަންނަނި 4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަުށން ނުަވަތ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން މީރާގައި ަރޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި  (ހ) .4 މަްސއޫލުވާ މީހާ  

ަވނަ މާްއދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  22ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ފަރުދެއް ނޫްނނަމަ، ޤާނޫނުގެ 

 ވެ.މަސްއޫލުވާ މީހަކު އައްޔަނު ކުރަންވާނެއެ

   ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕަކުން މި މާއްދާގެ ، މަސްއޫލުވާ މީހާގެ ގޮތުގައި (ށ)   

    ނުވާ ހާލަތުތަކުގައި  (ހ) ގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިގެން ވަކި މީހަކު އައްޔަނު ކޮށްފައި

 އަންނަނިވި ފަރާްތތަކެވެ. ،އެ ފަރާތެއްގެ މަސްއޫލުވާ މީހާކަމަށް ބެލެވޭނީ 

 ؛އެ ކުންފުްނޏެއްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ،ނަމަ ންފުންޏެއްކު )1(    

 .އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ،ނަމަ ޕާޓްނަރޝިޕެއް )2(    
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ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަަތ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  (ނ)   

     މަސްއޫލުވާ މީހަކު  ،ށަހަޅާއިރުރަިޖސްޓަރީކުރަން ހު ،ފަރާތަކީ ފަރުދެއްނަމަ

 ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އައްޔަނު

  އޭނާެގ ޒިންމާތަކާ ގުޅޭގޮތުން  ،މަސްއޫލުވާ މީހާ މީރާއަށް ެއއްބާރުލުން ދިނުމާއެކު  (ރ)   

 ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ފުރިހަމައަށް

 ތަބާވާންވާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

 އް މެދުވެރިވި ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ ކަމެ ،އަންނަނިވި ކަންތައްތަުކން ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ .6 މަޢުލޫމާތު ަބދަލުުވން  

ރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ މަސްއޫލުވާ މީހާ ޓެކްސް ދައްކާ ފަ ،(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 15

 އެކަން މީރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިތުރު ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް ފެށުން. (ހ)   

މީރާއަށް ދީފައިވާ، ޓެކްސް ދަްއކާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތެއް ނުަވަތ އެ ފަރާތުން ހިންގާ  (ށ)   

 .ޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވުންކާ ގުޅޭ މަވިޔަފާރި ހަރަކާތަ

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އައްޔަނުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލުވާ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ މަޢުލޫމާތެއް  (ނ)   

 ބަދަލުވުން.

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .4

 ރަިޖސްޓަރީ 

ނުކުރުުމގެ ކުށުގެ 

 އަަދބު 

ގެ ދަށުން ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކުން ޓެކްސް ޤާނޫނެއް (ހ) .7

   ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް ވޭތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، ޤާނޫނުގެ

(ފަންސާސް) ރުފިޔާގެ  50/- ) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުނ2ްވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( 65

ކުށް ކުރި  ،ާވނެއެވެ. އަދި މި ކުށުގެ ޖިނާީއ އަދަބަކީ ރިމަނާމަގުން އެ ފަރާތް ޖޫ

(ހައެއް) މަސްދުވަހާ ދެެމދުގެ މުއްދަތަކަށް ގޭގަިއ  6 އި(އެކެއް) މަސްދުވަހާ 1 ،ފަރާތް

 ބަންދުކުރުމެވެ.

(ފަސްހާސް)  5,000/-މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަދށުްނ ކުރާ ޖޫރިމަނާގެ ޖުމުލަ  (ށ)   

 ގެން ނުވާނެއެވެ.ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވެ

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 11ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5
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އީެމއިލް މެުދވެރިކޮށް  

ލިޔެކިޔުން ފޮނުވުާމއި 

 ބަލަިއގަތުން 

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުަވތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  (ހ) .11

 ،މެއިލް މެދުވެރިކޮށް މީރާއަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރަންވާނީފަރާތަކުން އީ

 މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެ ފަރާތުގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަކުންނެވެ.

) ވަނަ ަނންބަރުގެ ަފހަތަށް އަންނަނިވި ގޮަތށް ަނންބަރެްއ 15ހ) ގެ (ަވނަ މާއްދާގެ ( 23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .6

 އިތުރުކުރުން.

 ކޮމާޝަލް ޑޭޓާބޭސްތަކުން ލިެބްނ ހުންނަ މަޢުލޫމާތު. )16( (ހ) .23  

 ށ) ގެ ފަހަަތށް ައންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުުކރުން.-2ވަނަ މާއްދާގެ ( 23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .7

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، ގުޅުންހުރި  39ނޫނުގެ ޤާ ށ)-3( .23  

ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ކޮށްފައިވާ ކޮންޓްރޯލް އޮތް މުޢާމަާލތެއްގެ ާއމްސް ލެންތު އަގު 

(ޓްރާންސްފަރ  R-43/2020ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި، ގަވާއިދު ނަންބަރު 

އްދާގެ (ބ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާ 8ޕްރައިސިންގ ގަވާއިދު) ގެ 

 ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ މެތަޑްތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. 25ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .8

މީާރއިން ކަނަޑއަޅާ  

އަަދދަށް ަބދަލު 

 ގެަނއުން 

 (އުނިކޮށްފައި). .25

 ތަށް އިޞްާލޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮ 36ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .9

ކޮމިޝަަނރ ޖެނެރަލް  

ގެ އޮފް ޓެކްސޭޝަން 

ުނވަތަ  ނިންމުން

މީާރގެ ނިންުމން 

 ބަދަލުކުުރން 

މި ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ުކރެވޭ އިއުތިރާޒެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް  .36

ވެ.  ބައެއް ބަދަލުކުރެވިދާނެއެއޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ މީރާގެ ނިންމުން އެއްކޮށް ނުވަތަ އެއިން

 ކަަމށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.ނުވަތަ އެ ނިންމުން ރަނގަޅު

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ގޮަތށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. 71ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .10

 ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ މި ގަވާއިުދގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން (ހ) .1-71 މުްއދަތު ގުުނން  

ނުވާހައި ހިނދަކު، ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި ދުވަހުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތައް 

 ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްަތކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.   ،ގުނާނީ

ހައި ހިނދަުކ، ނުވާ އެ އުސޫލެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްަފއި (ށ)   

 ،މީރާއިން ހަދައިފައިވާ އުސޫލެއްގައި ދުވަހުން ބަޔާންކޮށްފައިާވ މުއްދަތުތައް ގުނާނީ
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 ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.  

ަވނަ  43މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެްސ، ޤާނޫނުގެ  (ނ)   

ރަސްީމ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި  ، (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މުއްދަތު ގުނާނީމާއްދާގެ

ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ިހމަނައިގެންނެވެ. އެހެްނ ނަމަވެސް، އެ މުއްދަތު ހަމަަވނީ 

އެ މުއްަދތު  ،ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ނުވަަތ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހަކަށް ަކމަށްވާނަމަ

އެ ބަންދު ދުވަހަށް ފަހު އެންމެ އަވަހަށް އަްނނަ ރަސްމީ މަސައްކަތު ހަމަވާ ތާރީޚަކީ 

 ދުވަހެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އުނިކުރުން. 77ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .11

 (އުނިކޮށްފައި). (ށ) .77  

 ތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ "ވިޔަފާރި" ގެ މާނަ އަންނަނިވި ގޮ 77ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .12

(އާމްދަނީން ޓެކްސް  25/ 2019ޤާޫނނު ަނންބަރު ،"ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ (ނ) .77  

ަވނަ މާއްދާގެ (ހހ) ގައި "ވިޔަފާރި" އަށް ދީފައިވާ  79ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 މާނައިގައެވެ.

އިވާ "ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަންތަން" ގެ މާނަ އަންނަނިވި ގޮތަްށ ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަ  77ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .13

 އިޞްލާޙުކުރުން.

 25/ 2019ޤާޫނުނ ނަންބަރު، "ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަންތަން" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  (ނ) .77  

ވަނަ މާއްދާގެ (ހހ) ގައި  79(އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުެގ ޤާނޫނު) ގެ 

 ންގާ ތަންތަނަށެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް ހި

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތް" ގެ މާނަ  77ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .14

 އުނިކުރުން.

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .15
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