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 ލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މޯ 

 ،މާލެ
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 
 އުސޫލު  ނެ ގޮތުގެ ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 

(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ެގ  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި އުސޫލަކީ (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަދށުން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ިލބިދީފައިވާ އަދަުބ  75

ލުއިކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގައި، ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އަރާ 

 ލެވެ.ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަުލކުރާނެ އުސޫ

       ނެ ގޮތުގެ "ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދިނުމުގަިއ ޢަަމލުކުރާ ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ (ށ)  

 އުސޫލު" އެވެ.

ޖޫރިަމނާ ލުއިކޮށްިދނުުމަގއި ބަލާ 

 އާންމު މިންަގނޑު 

ތަަންށ އިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އެހަ ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޖޫރިމަާނ ލުއިކޮށްދޭނީ .2

ހޭ އެންމެހައި ޓެކްސް އެންމެހައި ޓެްކސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި، ދައްކަންޖެހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ކޮށްަފއިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ  މައްސަލައަކާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ  (އިއުތިރާޒު

ޓެކްސް ފިޔަވައި) ދެއްކުމުންނެވެ. ނުވަތަ އެ ޓެކްސް ދައްކާނެ ގޮތުގެ އެއްބަސްވުމަކަްށ 

 އައުމުންނެވެ. 

 (MIRA 910) “ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދިނުަމށް އެުދން” ،ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެޭދނީ .3 ޖޫރިަމނާ ލުއިކޮށްިދނުމަށް އެދުން 

 މެދުވެރިކޮށެވެ. ފޯމު

ބަޔާން ހުށަެހޅުާމއި ޓެކްސް 

 ުގޅޭ ޖޫިރމަނާ  ދެއްުކމާ

ލިބޭ ފަރާްތތަކުެގ ން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުން އާމްދަނީ ޔަ(ފަހެއް) މިލި 5އަހަރަކު  (ހ) .4

ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮްށ  ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ޓެްކސް ދެއްކުމާ ގުޅޭގޮތުން އަރާ

         ، ދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ތަކުރާރުކޮށް ލުއި ހޯދަމުން ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް

އެ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ޤާނޫުނތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޢަަމލުކޮށްަފއިވާ މިންވަރަްށ 
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ޖޫރިމަނާއިން ބައެއް ލުިއކޮށްދިނުން ނުަވަތ  ،އަށް) ަބލައިންޕްލަޔަންސް ލެވެލް(ކޮ

 ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށް ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ން ުރފިޔާއަށްވުރެ ގިނައިން އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާްތތަކުެގ ޔަ(އެކެއް) މިލި 1އަހަރަކު  (ށ)  

ޖޫރިމަނާ އަންނަނިިވ  ހުށަހެޅުމާއި ޓެްކސް ދެއްކުމާ ގުޅޭގޮތުން އަރާޓެކްސް ބަޔާން 

 ގޮތުގެ މަތީން ލުއިކޮށްދެވިދާނެއެެވ.

ކޮންމެ ޓެކްސް އެކައުންޓަކާ ގުޅިގެން ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  )1(   

  ؛ފައިފާ ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދިނުންއެ ވަގުތު ވެ، ފުރަތަމަ ފަހަރު

އާްމދަނީ ލިބޭ ްނ ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނައިން ޔަ(ފަހެއް) ިމލި 5އަހަރަކު  )2(   

ފަހަރަްށވުރެ ިގނަ ފަހަރަށް ޖޫރިމަާނ ލުއިކޮށްިދނުމަށް އެދި ފަރާތްތަކުން އެއް

ހުށަހަޅާނަމަ، އެ ޓެކްސް އެކައުންޓަކާ ގުޅިގެން ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދިނުމަްށ 

ފަހަރަކު ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދޭ  އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ

(ފަންސަވީސް އިންސައްތަ) އިން އުނިކޮްށ ޖޫރިމަނާ  25މިންވަރު %

(ަހތްިދހަ ފަހެއް  75ލުއިކޮށްދިނުން. މިގޮުތން ދެވަނަ ފަހަރު ޖޫރިމަނާގެ %

، (ފަންސާސް އިންސައްތަ) 50ތިންަވނަ ފަހަރު ޖޫރިމަނާގެ %، އިންސައްތަ)

  (ފަންސަވީސް އިންސައްތަ) 25% ހަތަރުވަނަ ފަހަރު ޖޫރިމަނާގެ

ރަށް އެއަށްަފހު އެ ޓެކްސް އެކައުންޓަކާ ގުޅޭގޮތުން އިތު ލުއިކޮށްދިނުން. އަދި

 ؛ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށް ނުދިނުން

 ،) ވަަނ ނަްނބަުރގައި އެހެން ބަޔާންޮކށްފައި އޮތް ނަމަވެސ2ްމި އަކުރުގެ ( )3(   

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 2ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން މި އަކުރުގެ (

(ބާރަ)  12ހަތަރުވަނަ ފަހަރު ލުއިހޯދި ތާީރޚުން ފެށިގެން މެދުނުކެނޑި 

ވަނަ މާއްދާގެ  14މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރު ނޫން މުއްދަތެއްގައި މި އުސޫލުގެ 

ހެއް (ހަތްދިހަ ފަ 75ދަށުން ކަނޑައަޅާ ކޮމްޕްލަޔަންސް ސްކޯރ %

އެ ފަރާތުގެ ޖޫރިމަނާ  ،އިންސައްތަ) އަށްވުރެ މަތިން ހޯދައިފައިވާނަމަ

އެއީ އެ ފަރާތުން ، ލުއިކޮށްދިނުން ތަކުރާރުވެފައިާވ މިންވަރު ބެލުމުގައި

ިމ އަކުރުގެ  ،ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށް ބަލައި

 ނާ ލުއިކޮށްދެވޭނެއެވެ.) ވަނަ ނަްނބަރުގައިވާ ތަރުީތބުން ޖޫރިމ2ަ(
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ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދިނުމަްށ އެދޭ ފަރާތުން ދައްކަންޖެޭހ ޓެކްސް ަދއްކަނީ މީރާއާއެކު  (ނ)  

މި މާއްދާގެ  ،ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދޭނީ ވާނަމަ ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކަމުގައި

 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 10(ހ) ނުވަތަ (ށ) އާއި މި އުސޫލުގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް އެކައުންޓަކާ ގުިޅގެން ޖޫރިމަާނ  2022 (ރ)  

ލުއިކޮށްދެވިފައިވާނަމަ، އެއީ މި އުސޫލުގެ ދަށުން އެ ޓެކްސް އެކައުންޓަކަށް ފުރަތަަމ 

 ފަހަރަށް ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދެވުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަްނބަުރ  ،މި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް (ބ)  

ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ާއ  43(އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2019/25

 ނުދެވޭނެެއވެ. އްމަނާ މި އުސޫލުގެ ދަށުން ލުއިކޮށެގުޅިގެން އަރާ ޖޫރި

އިތުރަށް ދައްކަްނޖެހޭ ޓެކުހާ 

 ގުިޅގެން ައރާ ޫޖރިމަނާ 

ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ޮއތް ނަަމވެސް، "ނޯޓިްސ  4މި އުސޫލުގެ  (ހ) .5

އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" (ނޯޓާ) އަކާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ަދއްކަންޖެހޭ ޓެކްސް 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަީތްނ  14މި އުސޫލުގެ  ،ހަމައަށް ދައްކައިފައިވާނަމަ

އާއި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގަިއ ސްކޯރކަނޑައަޅާ އެ ފަރާތެއްގެ ކޮންޕްލަޔަންސް 

މި އޮތޯރިޓީގެ ޓެކްސް އޮފިސަރުންނަށް އެއްބާރުލުން ދީފައިާވ  ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން

     ޔަތްކޮށް އެ ފަރާތަކުްނ ޢާސްކޯރއަށް ރިއްޗަށް ބަލައި އޮޑިޓަރު ދޭ މިންވަރުގެ މަ

ޖޫރިމަނާއިްނ ބައެއް ލުއިޮކށްދިނުން ނުވަަތ އެ ނޯޓާއަކާ ގުޅިގެން ދައްަކންެޖހުނު 

ޖޫރިމަނާގެ ޖުމުލަ އަދަދު ލުއިކޮށް ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަްށ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ޓެކްސް މީރާއާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުްނ އަކާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ނޯޓާ (ށ)  

       މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި  ،ދައްކާނަމަ ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 10މި އުސޫލުގެ 
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ލަހުން ރަޖިސްަޓރީކުުރމާ 

 ގުިޅގެން ައރާ ޫޖރިމަނާ 

މަޤްބޫުލ  ،ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ޮއތް ަނމަވެސް 4މި އުސޫލުގެ  (ހ) .6

ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށްވުރެ ފަހުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ ގުޅިގެން އަރާ  ،އުޒުރަކާހުރެ

ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދެވޭނީ މަޤްބޫލު އުޒުރެއް 

 ، އެންމެހައި ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން ނުވަތަ ސަބަބުމެދުވެރިވެފައިވާކަން އަންގައިދޭ

ަނމަވެސް މީރާއިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް ދިނުުމންނެވެ. 

        ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އަންގައިފައިވާ ފަރާތަކުން 

އެ ފަރާތް ލަހުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ  ،އެ މުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ނުވާނަމަ

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަްށ  ،ޚްތިޔާރުގުޅިގެން އަރާ ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށް ނުދިނުމުގެ އި

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުރެވިފައިވަނީ ރަނގަޅުނޫްނ  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީ (ށ)  

 ކުރުމަށްފަހު ދާއިރާއަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައި، ރަނގަޅު  ދާއިރާއަށް ކަމަށް

ކުރިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދާއިރާގައި  ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޓެކްސް ބަޔާންތައް

ރަނގަޅު ދާއިރާއަށް ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން ، ޓެކްސް ދައްކައިފައިވާނަމަ ގެންހުށަހަޅައި

 އަދި ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އަރާ ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

ލަތުގައި، ރަޖިސްޓަރީކުރަން ލާޒިމުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ ހާމި މާއްދާގެ (ހ) ރައްދުވާ  (ނ)  

ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހެޅި ތާރީޚު ނުވަތަ މި އޮތޯރިޓީން ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެންގި 

ތާރީޚާ ހަމައަށް ހިނގައިފައިވާ މުއްދަތުތަކާ ގުޅޭ ބަޔާން ހުށަހަޅައިފައި ނުވާތީއާިއ 

މަނާ، އެ މުއްދަތުަތކުގެ ބަޔާންތަްއ ފައިވާ ޖޫރިއިއަރަޓެކްސް ދައްކައިފައި ނުވާތީ 

ނުވަތަ މީރާއާއެކު އެ ޓެކްސް  ދާނެއެވެ.ލުއިކޮށް ދެވި ހުށަހަޅައި ޓެކްސް ދެއްކުމުން

ލަހުން ދެއްކުމުްނ އެ ޓެކްސް  ،ދައްކާނެ ގޮތުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާނަމަ

 ގޮތުގެ މަތީން ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ 10މި އުސޫލުގެ  ،ފައިވާ ޖޫރިމަނާއިއަރަ

  ދެވިދާނެއެވެ.ލުއިކޮށް

ކުެރވޭ ަމއްސަލަތަކާ  ޤުޤީ ޙުތަ

 ގުިޅގެން ައރާ ޫޖރިމަނާ 

ާވ ޢުދަ ނާއީޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ޖިޤީޤެއްގައި ޙު ތަމި އޮތޯރިޓީން ކުރާ ޖިނާއީ  .7

ށް ނުގެންދަން ނިންމައި، ޔައް އިތުރަށް ކުރިޤީޤެޙު ތަނުކުރަން ނިންމައި ނުވަތަ ޖިނާއީ

ލަތުގައި ހާހަމައެކަނި އޮޑިޓެއްކޮށް އިތުރަްށ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާ 

ވާ ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތް 5މި އުސޫލުގެ  ،ޖޫރިމަނާއަށް ލުއިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

އިކުރުމަްށ އްކާ ފަރާތުން ލުލަތުގައި ވެސް ޓެކްސް ދަ ހާޤީޤު ކުރަުމންދާ ޙުމަތީންނެވެ. އަދި ތަ

     ، އެ ޖޫރިމަނާއެއް ،ޤީޤު ކުރެވެމުންދާ މުއްދަތާ ގުޅުމެއް ނުވާނަމަޙުއެދޭ ޖޫރިމަނާއާ ތަ

 ދެވިދާނެއެވެ.ޒުނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން ލުއިޮކށްމި އުސޫލުގެ އެހެން މާއްދާތަކާ ތައާރު



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް  ދިވެހި              G-7/2022ނަންަބރު:  އުސޫލު               56 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް:
 

  5 
 

އިއުިތރާޒު ުނވަތަ 

ުކރާ މަްއސަލަތަކާ ނާފުއުއިސްތި 

 ގުޅޭ ޫޖރިަމނާ 

ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި، އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ގޮތެއް  ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުއިއުތިރާޒު  .8

ޖޫރިމަާނ  ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެ މަތީން  5މި އުސޫލުގެ  ،ކަނޑައެޅުމުން

 ލުއިކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

ލާ އިއިގެން ކުންފުނި އުވަލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ކަނޑައަޅަ އިއުވަ ކުންފުނި .9 ލާ ކުންފުނިތަުކގެ ޖޫިރމަނާ އިއުވަ 

 ދެވިދާނެއެވެ. ލުއިކޮށްއެ ކުންފުނިން ޓެކުހާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހިފައިވާ ޖޫރިމަނާ  ،ލަތުގައިހާ

އިސްޓޯލްމަންޓަށް އެދޭ 

 ފަރާތްތަކުގެ ޫޖިރމަނާ 

ލައިގެން ޓެކްސް ދެއްކުމުގެ އެއްބަސްވުން) އަކަްށ އި" (ަބހަ"އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭން .10

ޓަކަިއ  އެ އިންސްޓޯލްމަްނޓް ޕްޭލން ހަމަޖެއްސުމަށް ،ތަކުގައި ލުއިކޮްށދެވޭނީލަތްހާއެދިފައިވާ 

ފައިާވ އިދުވަހުެގ ނިޔަލަށް އަރަ ދައްކަންޖެހޭ ކޮމިޓްމަްނޓް ޕޭަމންޓް ދައްކަްނ އެންގި

 ޖޫރިމަނާއެވެ. 

ލަުތތަކާ ހާއަންނަނިވި  ،މި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަަކްށ ބަޔާންކޮށްފައި ޮއތް ނަމަވެސް .11 ލަތުަތއް ހާއިސްިތސްނާ 

އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ،ގުޅިގެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ

ޔަތްކުރުމަާކ ޢާުދން ތަކުރާރުވާ ިމންވަރަށް ރިކޮމްޕްލަޔަންސް ލެވެލްއަށާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލުއިހޯ

 ދެވިދާނެއެވެ.  ލުއިކޮށްނުލައި 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާ ޓެކްސް ބަޔާން ނުވަތަ ބަޔާންތަްއ  (ހ)  

ޖޫރިމަނާއާއި އެ ބަޔާން ނުވަތަ އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެޭހ ހުށަނޭޅުމުން އަރާ 

ޓެކްސް ދައްކައިފައި ނުވުމުން އަރާ ޖޫރިމަނާ، އެ ބަޔާން ނުވަތަ އެ ބަޔާންތައް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ (އެކެއް) މަސް 1ރިޓީްނ އަންގާތާ ހުށަހަޅަންޖެހޭކަން މި އޮތޯ

އެ ބަޔާންތަކުގެ  ން އެންގުމަކާއި ނުލައިނުވަތަ މި އޮތޯރިޓީ ،ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ

       ތެރެއިން ފުރަތަމަ ހުށަހަޅަންެޖހޭ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހުނު ާތރީޚުން ފެށިގެން

 އަދި ޓެކްސް ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ(ދޭއް) އަހަރު 2

ވުމަކަށް ނުވަތަ މީރާއާއެކު ޓެކްސް ދައްކާނެ ގޮތުގެ އެއްބަސް ،ދައްކައިފައިވާނަމަ

ޖޫރިމަނާ  އައިސްފައިވާނަމަ، ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުން ނުވަތަ ޓެކްސް ނުދެއްކުމުން އަރާ

 ދެވިދާނެއެވެ.ލުއިކޮށް
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ފަހު ހުށަހަޅާ ބަޔާނަާކ ކުރުމަށްޙުލާޞްކާ ފަރާތަކުން އަމިއްލައަށް އިޓެކްސް ދައް (ށ)  

އެ ޓެކްސް ލަހުްނ  ،ގުޅިގެން އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ދައްކައިފައިވާނަމަ

ދެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ މީާރއާއެކު އެ ޓެކްސް ލުއިކޮށް ފައިވާ ޖޫރިމަނާއިއަރަ ދެއްކުމުން

 އެ ޓެކްސް ލަހުން ދެއްކުމުން  ،ދައްކާނެ ގޮތުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާނަމަ

ން ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީ 10މި އުސޫލުގެ  ،ވެފައިވާ ޖޫރިމަނާ

ލުއި ހޯދަމުން ތަކުރާރުކޮށް ދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޮށްލުއި

އެ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަްށ ، ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް

ޖޫރިމަނާއިން ބައެއް  ،އަށް) ބަލައިންވަރަށް (ކޮްނޕްލަޔަންސް ލެވެލްޢަމަލުކޮށްފައިވާ މި

ކޮމިޝަނަރ  ،ލުއިކޮށްދިނުން ނުވަތަ ޖޫރިމަާނ ލުއިކޮށްނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނިޔާވި ދުވަހުްނ  އެ ފަރާތް ،ވިޔަފާރިކުރަމުން ގެންދިޔަ ފަރާތެއް ނިޔާވެއްޖެނަމަ (ނ)  

ކޯޓަކުން އެ ފަރާތުގެ ޓެކުހުގެ އިލްތިޒާމުތަކަށް ޒިންމާވާނެ ފަރާތެްއ  ޢީފެށިގެން ޝަރު

 ކަނޑައެޅުމުގެ ނިޔަލަށް އަރާ ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

މި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަެވސް، ދައުލަތުެގ  (ރ)  

ފައި އްކައިއޮތުމުގެ ސަަބބުން ެޓކްސް ދަ އިދާރާއަކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިާސ ނުލިބި

ޓެކުހުގެ  ،ފައިވާ ޖޫރިމަނާއިއަރަމިގޮތުން ނުދެއްކިވާ ޓެކުހާ ގުޅިގެން ، ނުވާނަމަ

ދެވިދާނެެއވެ. މި މާއްދާެގ އިސާ މީރާއަށް ލިބުމުން ލުއިކޮށްގޮތުގައި ލިބެންެޖހޭ ފަ

 ހުރި  ނުދެއްކި ،ސީލާއިފައިސާގެ ތަފު ހުރި ނުލިބި ،ދަށުން ލުއި ހޯދުމަށް އެދޭއިރު

ފައިސާއާ ހުރި ގުޅުން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތައް  ހުރި ދައުލަތުން ނުިލބި ،ޓެކުހާއި

 ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ޓެކްސް ދެއްކުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ގޮތަްށ އެއްބަސްވެގެން  (ބ)  

ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ސުންގަޑިއަށް ނުދެއްކުމާ ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާ 

 ގުޅިގެން އަރާ ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

ވާ ކުންފުނިތަކާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ޓެކްސް ބަޔާްނ ހިއްސާސަރުކާރު  (ޅ)  

ހުށަނޭޅުމުން އަރާ ޖޫރިމަނާާއއި ޓެކްސް ނުދެއްކުމުން އަރާ ޖޫރިމަނާ 

 ލުއިކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
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ތަކުރާރުކޮށް ލުއި ޯހދުމަށް 

 އެދުން 

ޓެކްްސ  ،މި އުސޫލުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް .12

ޤާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަގުސަދު ހާސިލުނުވާނެ ގޮތަކަށް މި އުސޫލުގެ ދަށުްނ 

ޖޫރިމަނާ  ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ތަކުރާރުކޮށް ލުއި ހޯދަމުން ގެންދާ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނަމަ

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިެގްނވެއެވެ. ،ލުއިކޮށް ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ޙުކުމް ކޮށްފަިއވާ  ކޯޓުން

 މަްއސަލަތަކާ ގުޅޭ ޖޫިރމަނާ 

ާވ ޢު ސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން ދަޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ނުަދއްކައި ހުރި ފައި .13

ލަތުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ހާ ކުމެއް ކޮށްފައިވާ ޙުކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓުން 

ޓެކުހާ ގުޅޭގޮުތްނ  ކުމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާޙުދައްކަންޖެހޭނެ ކަަމށް އެ  ފަރާތަކުން

ކުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެޭހ ޙުޖޫރިމަނާގެ އަދަދު އެ  ،ފައިވާ ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދޭނީއިއަރަ

(ފަްނސާސް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ އިތުރުވާނަމައެވެ. މިގޮުތްނ  50ޓެކުހުގެ އަދަދުގެ %

ކޮމިޝަނަރ  ،ކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރުއިތުރުވާ އަދަދު ނުވަތަ އެ އަދަދުގެ ބައެއް ލުއި

 ދަްއކަންޖެހިފައިވާ ޓެކުހާއި  ،ޖެނެރެލަށް ލިބިެގންވެއެވެ. އަދި ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދޭނީ

 ޚަލާޞްކުރުމުންނެވެ.  އިއިން ލުއިކޮށްނުޭދ އަދަދު ދައްކަޖޫރިމަނާގެ ތެރެ

ކޮންޕްލަޔަންސް ލެވެލް 

 ކަނޑަެއޅުން 

ދައްކާ ފަރާތަކުން ޓެކްސް ޤާޫނނުތަކާއި ގަވާއިދުތަަކްށ މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޓެކްސް  .14

އަންނަނިވި ަކންކަމަްށ  ،ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު (ކޮންޕްލަޔަންސް ލެވެލް) ކަނޑައަޅާނީ

 ޔަތްކޮށެވެ.  ޢާރި

 ،އެ ފަރާތުން ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަންތައް (ހ)  

 ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މިންވަރު.

އެ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅަންޖެޭހ ހުރިހާ ޓެކްސް ބަޔާންތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ  (ށ)  

 މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ މިްނވަރު.

މުއްދަތުގަިއ އެ ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ޓެކުހެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ  (ނ)   

 ދައްކައިފައިވާ މިންވަރު.

 ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ހިސާުބތައް މި އޮތޯރިޓީން އޮޑިޓްޮކށްަފއިވާ މިންވަރާއި (ރ)  

 ކަމަށް ކަނަޑއަޅައިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު.އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ

ކަންކަން ފުރިހަމަ ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ  (ބ)  

 ކުރަމުންދާ މިންވަރު.
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 ކުުރން ޛުތަންފީ

 

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުަރން ފަށާ ތާރީޚުެގ  ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ލުިއކޮށްދޭނީ (ހ) .15

 ފަހުން ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދިނުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

"ފައިން ރިލީފް" ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ  ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދޭނީ (ށ)  

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.  މަޝްވަރާއާއެކު

(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"ފައިން ރިލީފް ކޮމިޓީ" އަކީ (ނ)  

ަވނަ ާމއްދާގެ (ހ) ގެ ަދށުން ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދިނުމުގަިއ  75އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެްކސޭޝަނަށް ލިބިެގންވާ އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުެގ 

 ،ޓަކައި ދިނުމަށްގޮތުން އެފަދަ ހުށަހެޅުންތައް ބަަލއި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލަފާ 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އައްޔަނުކުރާ މި އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ 

 ކޮމިޓީއެކެވެ.

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ، މި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް (ރ)  

، ޔަތްކޮށްޢާލަތަށް ރިހާލަޔަންސް ހިސްޓްރީއާއި ވަގުތާ ލަތާއި ކޮމްޕްހާމާލީ 

 ،އެއްކޮށް ލުއިކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޖޫރިމަނާޖޫރިމަނާއިން ބައެއް ނުވަތަ 

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިެގްނވެއެވެ. 

މި އުސޫލުގެ ތަރަހައިގައި ނުހިެމނޭ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެކަމަކާ ގުޅިގެްނ  (ބ)  

 ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނަރ ެޖނެރަލެވެ.

 އިން ފެށިގެންނެވެ. 2022އެޕްރީލް  1 ،ފަށާނީ މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން .16 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

___________________ 


