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 ލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތ ރިޓ  މ  

 ،މާލެ
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 އިންސްޓ ލްމަންޓަށް ބަހައިލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އުސޫލު 

އިންސްޓ ލްމަންަޓްށ މ ރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުާހއި އެހެނިހެން ފައިސާ  މިއ  )ހ(  .1 ތަޢާރުފު 
ބަހައިލައިގެން ދެއްކުމަށް އެޭދ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގަިއ 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެވެ.

 )ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރ   2010/3ޤާނޫނު ނަްނބަުރ  ،މި އުސޫލަކ  )ށ(  
    ގަވާއިުދ ނަންބަރު ، ވަނަ މާްއދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 3ޤާނޫނު( ގެ 
2013/R-45  ެވަނަ މާއްދާއާއި 42)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ  ގަވާއިދު( ގ ،

ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ވަނަ މާއްދާ 4-44 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 43
 ކެވެ.އުސޫލެ

 މަުގސަދު 

 

އަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހާއި ެއހެނިހެން ފައިސާ މ ރާ  މި އުސޫލުގެ މަގުސަދަކ   .2
ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑިއަށް އެ ފައިސާ  އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް 
          ، ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި އެ ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއެކު

ދިނުމުގައި ހަމަަހމަކަމާއެކު ދެފުށް ފެންނަހެން ަޢމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ މި ފުރުޞަތު 
 އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމެވެ.

ބަހައިަލއިެގން އިްނސްޓ ލްމަންޓަށް 
 ފައިސާ ަދއްކަން ެއދޭ ފަރާތްަތއް 

 

ޓެކުހާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ފަރާތްތަކަށް ނ ޓިސް ފޮނުވައިފަިއ  )ހ(  .3
ނުވަތަ ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހ ދުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން  ،ވިޔަސް

އެއްފަހަރާ ، ސްވެނުވަތަ ިމަފދަ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅި ނަމަ ،ގެންދިޔަ ނަމަވެސް
ބަހައިލައިގެްނ އިންސްޓ ލްމަންޓަްށ  ،ފައިސާ ދެއްކެން ނެތްކަމަށް ބަާޔންކޮށް

 ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.
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ބަހައިލައިގެން އިންސްޓ ލްަމންޓަްށ ފައިސާ ދެއްކުމަށް މި އުސޫލުގެ ދަށުްނ  )ށ(  
އެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަމުްނ  ،ފުރުޞަތު ދެވޭ ފަރާތަކުން

އެ ފައިސާ ހ ދުމުގެ ގޮތުން އެ ފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅެއް ، ގެންދާހައި ހިނދަކު
 ނާޅާނެއެވެ.

ބަހައިަލއިެގން އިްނސްޓ ލްމަންޓަށް 
ފައިސާ ެދއްކުުމގެ ފުުރޞަތު 

 ދިނުުމގެ ަޝރުޠުތައް 

      ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ ބަހަިއލައިގެން އިންސްޓ ލްމަްނޓަށް ދެއްކުމަްށ  )ހ(  .4
އަންނަނިވި އެންމެހައި ޝަރުޠުތައް  ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ފުރުޞަތު ދެވޭނ 

 ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.

      ،ބަހައިލައިގެން އިންސްޓ ލްަމންަޓށް ދެއްކުމަށް އެދޭ ފައިސާއަކ  (1)   
 ؛ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑި ފާއިތުވެފައިވާ ފައިސާއަކަށް ވުންއެ ފައިސާ 

އެ ފަރާތަކުން އެ ޓެކުހަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ ދުވަހާ ހަމަޔަށް މ ރާއަށް  (2)   
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޓެކްސް ބަޔާްނތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންަތއް 

 ؛ހުށަހަޅައިފައި ވުން

ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މި އުސޫުލގެ ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން  (3)   
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ކޮމިޓްމަންޓް ޕޭމަންޓް  6

 ؛ދެއްކުން

ބަހައިލައިގެން އިންސްޓ ލްމަްނަޓށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތުގެ  (4)   
އިން މ ރާފައިސާ ދެއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭކަމަށް  ،ތާވަލާއި

 އިންސްޓ ލްމަްނޓް، އެއްބަސްވެކަނޑައަޅާ ކަންކަމަށް 
 ؛އެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުން އެއްބަސްވުމެއްގައި މ ރާއާއެކު

މ ގެ ކުރިން  ،އިންސްޓ ލްމަންޓަްށ ބަހައިލުަމްށ އެދޭ ފައިސާއަކ  (5)   
ބަހައިލައިގެން އިންސްޓ ލްަމންަޓށް ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދ ފަިއވާ 

 ؛ފައިސާއަކަށް ނުވުން

ފަރާތާއެކު އިންސްޓ ލްމަންޓް އެްއބަސްވުމެއް  އާއި އެ މ ރާ (6)   
އެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ، ހަދައިފައިވާނަމަ

 ދިއުން.  
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މި އުސޫލުގެ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް )ށ(  
ދަށުން ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ ަބހައިލައިގެން އިންސްޓ ލްަމންޓަށް ދެއްކުމަްށ 

 ،ކޮމްޕްލަޔަންސް ހިސްޓްރ އާއި ،މާލ  ހާލަތާއި އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ
 ،އެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ވަގުތާއި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިެގްނވެއެވެ.

 އިްނސްޓ ލްމަންޓަށް ބަހައިަލއިެގން

 ެދއްކުމަށް އެދި ހުށަެހޅުން  ފައިސާ
ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހިފައިވާ ފައިސާ ބަހައިލައިގެން  )ހ(  .5

"އިންސްޓ ލްމަންޓަްށ އެދުން"  ،އިންސްޓ ލްމަންޓަށް ދެއްކުަމށް އެދޭނަމަ
((MIRA 905  ުއަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.މ ރާފ މު ފުރިހަމަުކރުމަށްފަހ 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ބަހައިލައިެގން އިންސްޓ ލްމަންަޓށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް  )ށ(  
ހަމަޖައްސައިދެވޭ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ކޮންމެ އިންސްޓ ްލމަންޓެއްެގ 

 )އެކެއް( މަސްދުވަހެވެ. 1މ ލާދ   ،މުއްދަތަކ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ބަހައިލައިގެން އިންސްޓ ލްަމންަޓށް ފައިސާ  )ނ(  
އެ ފަރާތަކުްނ  ،ދެއްކުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްަތކަށް އެ ފުރުޞަތު ދެވޭނ 

އެ ޓެކުހަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުދައްކާ ހުރި ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ، އެ ވަގުތަކު
އެއްބަސްވެފައިނުވާ ހުރިހާ ަފއިސާއަކަށް )އެއާ ގުޅޭ ޖޫރިމަނާއާއި 

 އިންޓްރެސްޓް ހިމެނޭ ގޮތުން( ެއއްކޮށެވެ.

 އިްނސްޓ ލްމަންޓަށް ބަހައިަލއިެގން

 ފުުރޞަތު ެދއްކުުމގެ ފައިސާ

 ދިނުން 

ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ބަހައިލައިގެން އިންސްޓ ލްމަންަޓްށ  )ހ(  .6
މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލުތަކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ،ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނ 

 ގޮތުގެ މަތ ންނެވެ.

   ، ބަހައިލައިގެން އިންސްޓ ލްަމންަޓށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފުރުޞަުތ ދެވޭނ  )ށ(  
މި އުސޫލުގެ ، އެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެކަމަށް އެ ފަރާތަކަށް އަންގައި

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން ކޮމިޓްމަންޓް ޕޭމަންޓް ޖަދުވަލުތަކުގައި 
ނުވަތަ އެނޫންވެސް  )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 10ދެއްކުމަށް އަންގާތާ 

 މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.

ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަމަޖައްސައިދެވޭ އިންސްޓ ލްމަންޓުގެ އަދަދު  )ނ(  
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން ދައްކާ  ،ބަލާނ ކަނޑައެޅުމުގައި 

ކޮމިޓްމަންޓް ޕޭމަންްޓ ދެއްކުމުެގ ކުރިން އެ ފަރާތުްނ ދައްކަްނޖެހިފައިވާ 
 ޖުމުލަ އަދަދަށެވެ.
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ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު  )ރ(  
ހިންގާ ޚާއްޞަ ހަރަކާތެއްެގ ތެރެއިން އިްނ މ ރާގޮތުން  އިތުރުކުރުމުގެ

މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ގޮތަށްވުެރ  ،އިންސްޓ ލްމަންޓް ދެވޭ ފަރާތަކަށް 
ކޮމިޝަނަރ  ،ލުއިކޮށް ވެސް އިންސްޓ ލްމަންޓް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު

އަދި މި ގޮތުން އިންސްޓ ލްމަންޓް ދޭ ަފރާތްތަކުގެ  ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 ގެ ބ ޑާ ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ.މ ރާ ،މަޢުލޫމާތު

 އެހެނިެހން ގުޅޭ އިންސްޓ ލްަމންޓާ

 ކަންކަން

 

މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން ބަހައިލައިގެން އިންސްޓ ލްަމންޓަްށ ފައިސާ  )ހ(  .7
ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދިން ނަމަެވސް، އިންސްޓ ލްމަންޓުގެ ތެރޭަގއި ހިމެޭނ 

ފައިސާ، އެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ  ސުންގަޑިއަށް ޓެކްސް ނުވަތަ އެނޫންވެސް 
ދައްކައިފައި ނުވާތ  އަރަމުންދާ ޫޖރިމަނާ ނުވަތަ އިންޓްރެސްްޓ، އެ ފައިސާ 

 އެއްކޮށް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމާ ހަމަޔަށް އަރަމުންދާނެއެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަުށން ދަްއކާ ފައިސާ  ،ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ފަރާތަުކން )ށ(  
އަޅައިކެނޑޭނ ، އެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހިފައިވާ ޕްރިންސިޕަލް އަދަދު، 

 އެއަށްފަހު ޖޫރިމަނާ، އަދި އެއަްށފަހު އިންޓްރެސްޓް، މި ތަރުތ ުބންނެވެ.

، ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ ހ ދުމުގެ ގޮތުން އެކައުންޓް ފްރ ޒްކޮށްފައިވާނަމަ )ނ(  

ބަހައިލައިގެން އިންސްޓ ލްަމންަޓށް ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތަކަްށ 
އި ުހރި ފައިސާ ންކު އެކައުންޓުގަ)ބެ G-9/2022 :އުސޫލު ނަންބަރު ،ދެވޭނ 

     ެނ ގޮތުގެ ންކު އެކަުއންޓު ެބލުމުގައި ޢަމަލުކުރާބެ ،ހިފެހެއްޓުމާއި
ސާގެ ންކު އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިގެ ދަށުން އެ ފަރާތުގެ ބެ (އުސޫލު

 ފަިއސާ ނެގުމަށް ފަހުގައެވެ. ހުރިހާތެރެއިން ނެގެންހުރި 

، އެންމެ ކުދި ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް )ރ(  

 ،ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރިތަކުން ދައްކަންޖެހިފައިވާ ފައިސާ
      ،އިންސްޓ ލްމަންޓް އެގްރ މަންޓެްއގެ ދަށުން ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ

އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ކޮމިޓްމަންޓް ޕޭމަންޓް ދެއްކުމުްނ 
ެގ ފައިސާ ޕޭމަންޓުނުވަތަ ފްރ ޒްކޮށްފައިވާ އެކައުންޓުން ކޮމިޓްމަްނޓް 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަްށ  ،އެ އެކައުންޓް ދޫކޮްށލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ނެގުމުން
 ލިބިގެންވެއެވެ.
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މި އުސޫލުގެ ދަށުން ބަހައިލައިެގން އިންސްޓ ލްމަންަޓށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް  )ބ(  
)ތިރ ސް( ދުވަސް  30ވެވޭ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ަފއިސާ ނުދައްކާތާ 

 އުސޫލުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ، ފާއިތުވެފައިވާނަމަ

އެއްބާވަތެއްގެ ޓެކުހާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއްކޮށްލައިގެްނ  )ޅ(  
 ،އިންސްޓ ލްމަންޓް ދެވިާދނެއެވެ. ނަމަވެސް މި ގޮތަށް އިންސްޓ ލްަމންޓް ދޭނ 

އިންސްޓ ލްމަންްޓ  ،އެ ޓެކުހާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއްކޮށްލުމުން
 ދިނުމުގައި ބަލާ ތްރެޝްހ ލްޑަށްުވރެ އިތުރުވާނަމައެވެ.

ޓެކްސް ދައްކާ  ،މި އުސޫލުގައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުވިޔަސް )ކ(  
ވަގުތާ ހާލަތަށް  ،ކޮމްޕްލަޔަންސް ހިސްޓްރ އާއި ،ފަރާތުގެ މާލ  ހާލަތާއި

އިްނސްޓ ލްމަންޓަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަުތ ބަހައިލައިގެން ، ރިޢާޔަތްކޮށް
 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ންޓުގެ ެއްއބަްސވުންއިންސްޓ ލްމަ 
 ހާލަތުތައް  ބާޠިލުވާ

 

ްނޓުގެ ަފއިސާ ދައްކަންޖެހޭ މައިންސްޓ ލްއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްަކންޖެހޭ   .8
)ފަްސދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު އުޒުރެއްނެތި  60ސުންގަޑ ގެ ފަހުން 
 ،އިންސްޓ ލްމަންޓުގެ އެއްބަސްވުން ާބޠިލުުކރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ، ދައްކައިފައި ނުވާނަމަ

އަންަނނިިވ  ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެްނވެއެވެ. މަގުބޫލު އުޒުރެއް ކަމަށް ބަލާނ 
 ނަމައެވެ. ކަންތައްތަކުންކުރެ ކަމެއް މެދުވެރިވެފައިވާ

 ؛އެކްސިޑެންޓެއް ނުވަތަ ޤުދުރަތ  ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވުން )ހ(  

 ؛އެ ކަމެއް ކުރުމަށް ނުކުޅެދޭ ފަދަ ބައްޔެއްވުން )ށ(  

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ކޮންޓްރ ލުން ބޭރުގައިވާ ކަމަށް ޮކމިޝަނަރ  )ނ(  
 ޖެނެރަލަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އެނޫންެވސް ކަމެއް ކުރިމަތިވުން.

 އުފުލޭ ދަުޢވާ ކ ޓުގައި

 ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ ފަރާތްތަކާެމދު

 

އިން ސިވިލް ކ ޓުގައި ދަޢުވާ އުފުލާ މ ރާ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތަކުން ފަިއސާ ހ ދުމަށް  .9
ދަޢުވާކުރާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކ ޓުން ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު،  ،މައްސަލައެއްގައި

އެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތެއް އެ ފަރާތަކަށް  ހައިލައިގެން އިންސްޓ ލްަމންޓަށް ބަ
 ނުދެވޭނެއެވެ.
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ޓެކުހަށް ނުވާ ފައިސާ ހ ދުުމަގއި 

 ޓެކުހުގެ އުސޫލު ހިްނގުން 

 

ގުޅިގެން އިންސްޓ ްލމަންޓް ދިނުމުގައި ުނވާ ފައިސާއާ  މ ރާއަށް ބަލައިގަންނަ ޓެކުހަށް   .10
އެ ފައިސާއެއްގެ ބެލެނިވެރި އިދާރާއަކުން ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ  ،ޢަމަލުކުރާނ 
 މަތ ންނެވެ.

 ގުުނން  މުްއދަތު

 

   ނުވާހައި ހިނދަުކ،  މި އުސޫލުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި   .11
ރަސްމ  ބަންދު ދުވަސްތަކާއި  ،މުއްދަތު ގުނާނ މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.

 މާނަކުރުން 

 

 ،ނުވާހައި ހިނދަކު މި އުސޫލުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮްށފައި  .12
ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދ ފައިވަނ ، އެ އިބާރާތްތަކާއި 

 ލަފުޒުތަކަށް ތިރ ގައި ދ ފައިވާ މާނައެވެ.

ިއންސްޓ ލްމަންޓަްށ  ،"ކޮމިޓްމަންޓް ޕޭމަންޓް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެ ވަނ  )ހ(   
ބަހައިލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިަގތުމަށް ޓަކައި މި އުސޫލުގެ 
ޖަދުވަލުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން، އިންސްޓ ލްމަްނޓް އެއްަބސްވުމުގައި 

 ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން މ ރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަށެވެ.

ޓެކްސް ދައްކާ  ،ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނ "ކޮމްޕްލަޔަންސް ލެވެލް"  )ށ(  
ތައް އެ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރާ ން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމުފަރާތްތަކު

 މިންވަރަށެވެ.

 ،"އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ަފންތ ގެ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނ  ( ނ)  
     )ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރ ގެ  2013/6ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

އެންމެ ުކދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރ ގެ  ،ަދށުންގެ ޤާނޫނު( 
 ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ދައްކަންޖެހޭ  ،"ދައްކަންޖެހިފައިވާ ފައިސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނ  ( ރ)  
 ޖޫރިމަނާއާއި އިންޓްރެސްޓް ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.

 R-45/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،"ގަވާއިދު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއ ވަނ  ( ބ)  
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ  ގަވާއިދު( އަށެވެ.

)ޓެކްސް  2010/3ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،"ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުެނފައި އެ ވަނ  ( ޅ)  
 ނެގުމާބެހޭ އިދާރ  ޤާނޫުނ( އަށެެވ.
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  1ޖަދުވަލު 

 ވިޔަފާރިތަކަށް( އިންސްޓ ލްމަންޓުގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާ ތާވަލު )އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދުފަންތ ގެ  ކޮމިޓްމަންޓް ޕޭމަންޓާއި 

 ކޮމިޓްމަންޓް ޕޭމަންޓް )%( އަދަދު  ދައްކަންޖެހޭ  އިންސްޓ ލްމަންޓުގެ އަދަދު 

 ރުފިޔާ  Aކެޓަގަރ   Bކެޓަގަރ  
 .އާއި ޖ .އެސް.ޓ  *

 ޖ .އާރް.ޓ  
 ޖ .އާރް.ޓ  ނޫން ފައިސާ  .އާއި ޖ .އެސް.ޓ  

 އިން ދަށް  10,000 0 0

2 4 10,000-30,000 25% 20% 

3 5 30,001- 40,000 25% 20% 

4 6 40,001- 50,000 25% 20% 

5 7 50,001- 75,000 25% 20% 

6 8 75,001-150,000 20% 20% 

7 9 150,001-250000 20% 15% 

8 10 250,001-400,000 20% 15% 

9 11 400,001-625,000 20% 15% 

10 12 625,001-1000,0000 20% 15% 

11 13 1,000,001-1,500,000 20% 15% 

12 14 1,500,001-2,000,000 15% 10% 

12 16 2,000,001-3,000,000 15% 10% 

12 18 3,000,001-4,000,000 15% 10% 

12 20 4,000,001-5,000,000 15% 10% 

12 22 5,000,001-6,000,000 15% 10% 

12 
އިން މަތި  24 6,000,000 15% 10% 

 
 ނ ޓު:

 ކޮމްޕްލަޔަްނސް ލެވެލް ރަނގަޅު ފަާރތްތަކެވެ. ،ނ   ިހމެނެމި ކެޓަގަރ ގައި :Aކެޓަގަރ  
 ލަޔަްނސް ލެވެލް ދަްށވެ ފިޔަަވޅު އަަޅންޖެހިަފއިވާ ފަާރތްތަކެވެ.ކޮމްޕަ ،މި ކެޓަގަރ ގައި ިހމެނެނ   :Bކެޓަގަރ  

        ގޮތުަގއި ަދއްކަންެޖހޭ އަަދދު  ވާނަަމ، ކޮމިޓްމަންޓް ޕޭަމންޓުގެ  * ނުލިބި ހުރި ފައިާސއަކ  ހަަމއެކަިނ ޓެކުހާ ގުޅޭ ޖޫިރމަނާ ފަިއސާ ކަުމގައި
 ކޮިމޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިިބގެްނވެެއވެ. ،)ދިހައެއް ިއންަސއްތަ( އާ ހަމަަޔށް ދަށްކުރުުމގެ ިއޚުތިާޔރު 10%
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  2ޖަދުވަލު 

ނޫން  ކުދި އަދި މެދުފަންތ ގެ ވިޔަފާރި  ،ކޮމިޓްމަންޓް ޕޭމަންޓާއި އިންސްޓ ލްމަންޓުގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާ ތާވަލު )އެންމެ ކުދި 
 ވިޔަފާރިތަކަށް(

 ކޮމިޓްމަންޓް ޕޭމަންޓް )%( އަދަދު  ދައްކަންޖެހޭ  އިންސްޓ ލްމަންޓުގެ އަދަދު 

 Aކެޓަގަރ   Bކެޓަގަރ  
ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ  )އެ 

 ކަރަންސ އަކުން(

. ޖ .އެސް.ޓ  *
  އާއި 

 ޖ .އާރް.ޓ  

ޖ .އާރް.ޓ  ނޫން   . އާއި ޖ .އެސް.ޓ  
 ފައިސާ 

 އިން ދަށް   20,000 0 0

2 4 20,001-60,000 35% 25% 

3 5 60,001-80,000 35% 25% 

4 6 80,001-100,000 35% 25% 

5 7 100,001-150,000 30% 20% 

6 8 150,001-300,000 30% 20% 

7 9 300,001-500,000 30% 20% 

8 10 500,001-800,000 30% 20% 

9 11 800,001-1,250,000 30% 20% 

10 12 1,250,001-2,000,000 30% 20% 

11 13 2,000,001-3,000,000 25% 15% 

12 14 3,000,001-4,500,000 25% 15% 

12 15 4,500,001-6,500,000 25% 15% 

12 16 6,500,001-9,000,000 25% 15% 

12 17 9,000,001-12,000,000 25% 15% 

12 
އިން މަތި  18 12,000,000 25% 15% 

 

 ނ ޓު:

 ކޮމްޕްލަޔަްނސް ލެވެލް ރަނގަޅު ފަާރތްތަކެވެ. ،ނ   ިހމެނެމި ކެޓަގަރ ގައި :Aކެޓަގަރ  
 ފިަޔވަޅު ައޅަްނޖެހިަފއިވާ ފަާރތްތަކެވެ. ،ސް ލެވެލް ދަްށވެކޮމްޕަލަޔަން  ،މި ކެޓަގަރ ގައި ިހމެނެނ   :Bކެޓަގަރ  

        ވާނަަމ، ކޮމިޓްމަންޓް ޕޭަމންޓުެގ ގޮތުަގއި ަދއްކަންެޖހޭ އަަދދު  ޓެކުހާ ގުޅޭ ޖޫިރމަނާ ފަިއސާ ކަުމގައި* ނުލިބި ހުރި ފައިާސއަކ  ހަަމއެކަިނ 
 ެއވެ.ކޮިމޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިިބގެްނވެ ،)ދިަހއެއް އިންަސއްތަ( އާ ހަމަަޔށް ދަށްކުރުުމގެ ިއޚުތިާޔރު %10
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  3ޖަދުވަލު 

 އިންސްޓ ލްމަންޓުގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާ ތާވަލު )ވިޔަފާރި ހުއްޓައިލައިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް( ޕޭމަންޓާއި ކޮމިޓްމަންޓް 

 އިންސްޓ ލްމަންޓުގެ އަދަދު 

 ކޮމިޓްމަންޓް ޕޭމަންޓް )%( އަދަދު  ދައްކަންޖެހޭ 

 ރުފިޔާ 
  . އާއި ޖ .އެސް.ޓ  *

 ޖ .އާރް.ޓ  

ޖ .އާރް.ޓ    . އާއި ޖ .އެސް.ޓ  
 ނޫން ފައިސާ 

 ދަށް  އިން  10,000 0

6 10,000-30,000 20% 15% 

7 30,001-50,000 20% 15% 

8 50,001-75,000 20% 15% 

9 75,001-100,000 20% 15% 

10 100,001-125,000 15% 10% 

11 125,001-150,000 15% 10% 

12 150,001-200,000 15% 10% 

13 200,001-300,000 15% 10% 

14 300,001-400,000 15% 10% 

15 400,001-500,000 10% 5% 

16 500,001-1,000,000 10% 5% 

18 1,000,001-1,500,000 10% 5% 

20 1,500,001-2,000,000 10% 5% 

22 2,000,001-3,000,000 10% 5% 
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