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 ލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތ ރިޓ  މ  

 ،މާލެ
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި  ނުވަތަ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާމެދު  ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކާމެދު 
 އާންމު އުސޫލު  ނެ ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާ 

ޓެކުހުގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ަދށުން އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމުަތއް އަދާނުކުރާ  ،މިއ  )ހ(  .1 ތަޢާރުފު 
    ފަރާތްތަކާއި ޓެކުހަްށނުވާ އެހެިނހެން ފައިސާ ނުދައްކައި ހުިރ ފަރާތްތަކުްނ 

ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި އެ އިލްތިޒާމުތައް އަދާކުރުވުމުގައި އެ ފަރާތްތަކާމެދު މ ރާއިން 
 އިދާރ  އުސޫލެވެ. ނެ ގޮތުގެޢަމަލުކުރާ

     )ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާރ   2010/3ޤާނޫނު ނަންަބރު  ،މި އުސޫލަކ  )ށ(  
ވަަނ  50ވަަނ މާއްދާއާއި  49ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( އާިއ  47ޤާނޫނު( ެގ 

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  R-45/2013މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ގަވާއިދު ނަންބަރު 
ވަނަ  64ވަނަ މާއްދާއާއި  45ވަނަ މާއްދާއާއި  44އިދާރ  ގަވާއިދު( ގެ 

 މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފަިއވާ އުސޫލެކެވެ.

ނުވަތަ ފައިސާ ފަރާްތތަކާމެދު "ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅާ  ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނ  )ނ(  
އާންމު އުސޫލު"  ނެ ގޮތުގެ އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނުދައްކާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު 

 އެވެ.

 އުސޫލު  އެުޅމުގެ ފިޔަވަޅު

 

ނުދައްކައި ހުރި ފައިސާ ހ ދުމުގައި މ ރާއިްނ  ،ޓެކްސް ބަޔާން ހ ދުމާއި ހަޅައިފައިނުވާހުށަ   .2
 އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތ ންނެވެ. ،ފިޔަވަޅު އަޅާނ 

 ،ތެޭރގައި ޓެކްސް ބަޔާން ުހށަހަޅައިަފއި ނުވާނަމަކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގެ  )ހ(  
)ތިރ ސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަޔާން  30 ،ނުވަތަ ފައިސާ ދައްކައިފައި ނުވާނަމަ
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އް )"ފުރަަތމަ ނ ޓިސް"( ހެސާ ދެއްކުމަށް އަންގައި ނ ޓިހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ ފައި
 .ފޮނުވުން

)ތިރ ސް( ދުވަހުގެ ެތރޭގައި ބަޔާން  30ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ހުފުރަތަމަ ނ ޓި )ށ(  
)ތިރ ސް(  30 ،ނުވާނަމަ ނުވަތަ ފައިސާ ދައްކައިފައި ،ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ

މި މުއްދަތުެގ  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަޔާން ހުށަހެުޅމަށް ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުމަށާއި
 ،ނުވާނަމަ ނުވަތަ ފައިސާ ދައްކައިަފއި ،ުނވާނަމަ ތެރޭގައި ބަޔާން ހުށަހަޅައިފައި

އް )"ފައިނަލް ނ ޓިސް"( ހެއަންގައި ނ ޓިއެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަން 
  .ފޮނުވުން

ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބަޔާން ހުށަހަޅައިފައި ހުފައިނަލް ނ ޓި )ނ(  
ނުވަތަ ފައިސާ ދައްކައިފައި ނުވާނަމަ، އަދި ނުދައްކަިއ ހުރި ފައިސާ  ،ނުވާނަމަ

ޓެކްސް ބަޔާން  ،ދެއްކުމަށް މ ރާއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައި ނުވާނަމަ
 .އަްނނަނިވި ފިޔަަވޅުތައް އެޅުން ހ ދުމުގެ ގޮތުން  ނުވަތަ ފައިސާ ހ ދުމުގެ ގޮތުން

 ުނވަތަ  ހުށަނާޅާ ބަޔާން ޓެކްސް) G-10/2022އުސޫލު ނަންބަރު  (1)   
 ޮގތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ހާމަކުރުމުގައި ަނން ފަރާތްތަކުގެ ނުދައްކާ ފައިސާ
 ގެ ދަށުން ނަން ހާމަުކރުން؛ (އުސޫލު

ފައިސާ ނުދައްކައި ހުރި ފަރާތުގެ ބޭންކު އެކައުންޓުގައި ހުރި ަފއިސާ  (2)   
)ބެންކު އެކައުންޓުގައި ހުރި ފަިއސާ  G-9/2022 އުސޫލު ނަންބަރު

ހިފެހެއްޓުމާއި، ބެންކު އެކައުްނޓު ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތުގެ 
 ؛ފައިސާ ނެގުން ،އުސޫލު( ގެ ދަށުން ހިފަހައްޓައި

 ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން؛  (3)   

 ؛ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ހ ދުންނުދައްކައި ހުރި ފައިސާ ތިންވަނަ  (4)   

ސިވިލް ކ ޓުގައި ދައުވާ އުފުލުން. އަދި  ،ވަނ  ޓެކްސްނަމަ ނުދައްކައި (5)   
ފައިސާއަކާ  އެހެނިހެން ފައިސާނަމަ، އެ ނުދައްކައި ވަނ  ޓެކުހަށް ނުވާ

ގުޅުންހުރި ބެލެނިވެރި އިދާރާއާއި އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހާ މަޢުޫލމާތު 
 ؛ހިއްސާ ކުރުން
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   ގެ  )ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ  ޤާނޫނު( 2010/3ޤާނޫނު ނަމްބަރު  (6)   
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން އެ ފަރާތުގެ މުދަލުގެ މައްޗަށް  46

 ކުރުން.ޛު ޖޫރިމަނާ ކަނޑައަޅައި އެ ޖޫރިމަނާގެ އަމުރު ތަންފ 

ވަކިން ނުވަަތ މަތ ގައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަކި  ،ލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްހާވަގުތާއި  )ރ(  
މަތ ގައިވާ ތަރުތ ބުން ނުވަތަ ެއނޫން ތަުރތ ަބކުން ވެސް  ،އެކުއެކ ގައި
 އެޅިދާނެއެވެ.

ނުދައްކައި ހުރި ފައިސާ ހ ދުމުެގ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި، ެޓކްސް ދައްކާ  )ބ(  
 100 ނުަވތަ ދައުަލތުގެ %އިދާރާއަކުންފަރާތަށް ޓެކްސް ުނދެއްކިވަނ  ދަުއލަތުގެ 

އޮތް ކުންފުންޏަކުްނ  ހިއްސާނުވަތަ މެޖ ރިޓ   ހިއްސާ އިންސައްތަ(  އްތަ)ސަ
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ލިބިަފއި ނުވުމުގެ ސަބަުބންނަމަ، އަދި އެކަން 

އްލު ކުރެވުމާ ޙައެ މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަަޅއިފައިވާނަމަ، 
ގައިވާ ފިޔަވަޅު ފިޔަވައި ( ވަނަ ނަްނބަރ4ުމި މާއްދާގެ )ނ( ގެ )ށް ޔަހަމަ
ގެ އިޚްިތޔާރު މ ރާއަށް ލަސްކޮށްލުމުފިޔަވަޅުތައް އެ ފަރާތަކާެމދު އެޅުން  ހެންއެ

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ނ ިޓސް  ެދއްކުމަށް ފައިސާ

 އާްމދަނ ގެ ދ ފަިއވަނިކޮށް އެ
 އިތުރަށް ގުިޅގެން ބާވަތާ

 ަދއްކަްނޖެހުން  ފައިސާ

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް އެއްވެސް  2މި އުސޫލުގެ   .3
 ހަކާ ގުޅިގެންޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމުނު ޓެކުފަރާތަކާމެދު އަޅައިފައި ވަނިކޮށް، އެ ފި

        ނުވަތަ އެހެިނހެން ފ އަކާ ގުިޅގެން އިތުރު ފައިސާއެއް ދަްއކަން ޖެހިއްޖެނަމަ، 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައިވާ ގޮތުެގ  2އެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން މި އުސޫލުގެ 

މަތ ން ނ ޓިސް ދ ފައިނުވި ނަަމވެސް، އެ ފަރާތަކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހ ދުމަށް 
ށް އެ ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހިފައިވާ ޔައެ ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ހަމަ ،ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ބަލާނ 

 ފައިސާއަށެވެ. 

 ިމންަވރު ޓެކުހުގެ ދައްކަްނޖެހޭ

 ފުރަަތމަ އެްނގުމަކ  އަްނގާ

 ބެލުން  ކަމަށް ނ ޓިސް

 

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މ ރާިއން އަދަދެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ޓެކްސް ދައްކާ  )ހ(  .4
      ފަރާތަށް ފޮނުވާ "ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެންގުން" އަކ  

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުަރތަމަ ނ ޓިްސ ވަނަ  3މި އުސޫލުގެ 
)ތިރ ސް(  30ލަތުގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހާއަިދ މި  ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.
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ގައި ބަޔާންކޮްށފަިއވާ މުއްދަތުގެ ހުނ ޓިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފޮނުވާ  )ށ(  
ވަނަ މާއްދާެގ  2ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްނުކޮށްފިނަަމ، މި އުސޫލުގެ 

 )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަިއަނލް ނ ޓިސް ފޮނުވޭނެއެވެ.

 ނިންުމމާެމދު މ ާރގެ
 ލަުތގައިހާ އިއުިތރާޒުކޮށްަފއިވާ

 ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ

 

ޤާނޫނު ފައިސާ ނުދައްކައި ހުރި ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހިފައިވާ ފައިސާއާމެދު  )ހ(  .5
ވަނަ މާއްދާއާ  42)ޓެކްސް ެނގުމާބެހޭ އިދާރ  ޤާޫނނު( ގެ  2010/3ބަރު ންނަ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތ ން އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ، 
ންމުމުގެ ކުރިން އެ ފަރާތަކާމެދު އެ އެންގުާމ އެ އެންގުމާމެދު މ ރާއިން ގޮތެއް ނި

ގުޅޭ މުއްދަތަށް ނިސްބަތްވާ ފައިސާއަކާ ގުޅިގެން މި އުސޫލުގެ ދަށުން އެއްވެސް 
 ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެއެވެ.

އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާމެދު މ ރާއިން ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަުހ،  )ށ(  
އިއުތިރާޒުކުރި އަދަދު ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ދެއްކުމަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގަިއ  2އަންގައިފިނަމަ، އެ ެއންގުމަކ  މި އުސޫލުގެ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިނަލް ނ ޓިސް ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

 ޢަމަލުކުރާ އެުޅމުަގއި ފިޔަވަޅު

 އުސޫލުން އާންމު

 ތައް ލަތްހާ އިސްިތސްާނވާ

 

، ކުރާކަންތުހިރާއްޖެ ދޫކޮށްފައި ދާން ގަސްފައިސާ ނުދައްކައި ހުރި ފަރާތަކުން ދިވެ )ހ(  .6

ލަްނ އިގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވުން ހުއްޓަދިެވހިރާއްޖޭ ކުންފުންޏެއްނަމަނުވަތަ އެއ  
އިން ނުވަތަ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ދިވެހިރާއްޖެ، ކުރާކަންތުގަސް

ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ސަބަަބކާހުރެ، ނުިލބި ، ކުރާަކންތުބޭރަށް ބަަދލުކުރަން ގަސް
ރިވެދާނެކަމަށް ކޮމިޝަަނރ ޖެނެރަލަށް ހުރި ފައިސާ ހ ދުމަށް ހުރަހެއް މެދުވެ

އް ިދނުމަކާ ނުލައި ހެރާތަކަށް ނ ޓިލަތުތަކުގައި، މ ާރއިން އެ ފަހާގަބޫލުކުރެވޭ 
    ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު  2މި އުސޫލުގެ 

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިެގްނވެއެވެ.

ވާ އުފުލާ ޢުގޮތުން މ ރާއިން ކ ޓުގައި ދަ ގެނުދައްކައި ހުރި ފައިސާ ހ ދުމު )ށ(  
މި އުސޫލުގެ ދަށުން އެ ފަރާތާމެދު  ،ލަތުގައި، ކ ޓުން އެ މައްސަލަ ނިމެންދެންހާ

 އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެއެވެ.
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 މުްއދަތު ގުުނން 

 

ރަސްމ  ބަންދު ދުވަސްތަކާއި  ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ފޮނުވާ ނ ޓިސްތަކުގެ މުއްދަތު ގުނާނ   .7
 ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

ޓެކުހަށް ނުވާ ފައިސާ 

 ހ ދުން 

 

މ ރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ ތެރެއިން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ ފައިސާ ހ ދުމުގައި   .8
    ޤާނޫނު( ގެ )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ   2010/3ބަރު ން ޤާނޫނު ނަ ،ޢަމަލުކުރާނ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެ މަތ ންނެވެ. 50

ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކާ އެުކަގއި 
 މި އުސޫލު ކިޔުން 

 

      )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ   2010/3ބަރު ންނޫނު ނަޤާ ،މި އުސޫލު ކިޔާނ   .9
ހަދައިފައިާވ ޤާނޫނު( އާއި އެޫނންވެސް ޓެްކސް ޤާނޫނުތަކާއި އެ ޤާޫނނުތަުކގެ ދަށުން 

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެކުގައެވެ. އަދި މި އުސޫލުގައި މާނަކޮށްދ ފައިނުވާ ކޮންމެ 
ިހނދަކު  ހައިގެން އެހެން ގޮތަަކށް ދޭހަނުވާލަފުޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް، ަކނޑައެޅި

މާނަކުރާނ ، އެ ޤާނޫނުތަކާިއ ގަވާއިދުތަކުގައި އެ ލަފުޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެްއ 
 ށްދ ފައިވާ ގޮތަކަށެވެ. މާނަކޮ

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 

 އިން ފެށިގެންނެވެ. 2022އެޕްރ ލް  1 ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ  )ހ(  .10

 އެންފ ްސމަންޓް ޕޮލިސ 

 އުަވއިލުން 
އިން ފެށިގެން  2015ފެބުރުވަރ   19މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު،   .11

 "އެންފ ސްމަންޓް ޕޮލިސ " އުވުނ އެވެ.މަލުކުރަމުން އައި ޢަ
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