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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ  
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

       ށް ( އަ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު ) R/2011-43ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ވަނަ އިޞްލާޙު  29

)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެޓކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް  R-43/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ގެނައުން.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .1

އިންޓަގްރޭޓެޑް  ،ޓޫިރސްޓް ރިޒޯޓުތަކާއިއަލަށް ތަރައްޤ ކޮށްފައިވާ  )ށ( .3  
ޓޫރިސްްޓ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްތަކާއި، ރިޒޯޓް ހޮޓާތަކާއި، ޮހޓާތަކާއި، 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން  ގެސްޓްހަުއސްތައް ޓޫރިސްޓް ،ކާއިހޮޓާތަ
ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކާއި  ،ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން

ގަވާއިދުތަކަށް އެ ތަންތަން ަތބާވުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަުރ 
ފަދަ އިންސްޕެކްޝަނަކަށް  އެ  ،ބެލުމަށް އެދި މ ރާއަށް ހުށަހަޅައި

 މަގުފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް އަންނަނިވި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .2

ޤާޫނުނގެ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް )ށ( .7  
 ގައި ބަޔާންޮކށްފަިއވާ( ވަނަ ނަންބަރ1ުގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 15
ހިންުގމުގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ނުވަތަ އުޅަނދެއް އްތަނެ

 އުޅަނދެއް ނަކާއިއިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން އެއިން ކޮންމެ ތަ
ނުވަތަ ކުރަންވާނ  ވަކިންނެވެ. އަދި އެ ފަދަ ތަނެއްގައި  ރަޖިސްޓަރ 

      ގެ( ހވަނަ މާއްދާގެ ) 15ޤާނޫނުގެ  ،ހިންގާއުޅަނދެއްގައި 
 ތަްނތަން ރަޖިސްަޓރ  ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ( ވަނަ ަނންބަރ2ު)

 އެކުގައެވެ.ނުވަތަ އުޅަނދާ  ނާއް ހިންގަމުްނދާ ތަކުރަންވާނ ، އެ ތަނެ
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 އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. ގޮތަށް ައންނަިނވިގެ ފަހަތަށް ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .3

ޓޫރިަޒމް  ބަާޔންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ގޮތަަކށް އެހެންއި މި މާއްދާގަ )ނ( .7  
ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ދޭ ތަނެއްގެ މުވައްޒަފުްނނަްށ 

ކޮށްގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ ތަނުގައި ހިންގާ ފިާހރަ ޞަޚާއް
އެެހްނ އެ ފަރާތުން ހިންގާ ޓެކްސް ނެގޭ  ކުރަންވާނ  ރަޖިސްޓަރ 

  ހަރަކާތްތަކާ ވަކިންނެވެ.

 ގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ 13 ގެޔަ ގަވާއިދުބުނެވިދި  .4

ދަށުްނ ޖ .އެސް.ޓ  ނެގުން ހުއްދަ ޫންނ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ  )ރ( .13  
ފަރާތަކުން ފޯރުވައިދޭ އެއްވެސް މުދަލަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަްށ 
ޖ .އެސް.ޓ  ނަގައިފިނަމަ، ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުްނ 

ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖ .އެސް.ޓ  ނަަގްނ  ދަލުގެފޯރުވައިދޭ މު
ޚިދުމަަތކަށް ޖ .އެސް.ޓ  ނަގައިފިނަމަ ނުވަަތ  ނުޖެހޭ މުދަލަކަށް ނުވަތަ

މުާދ  ،ނަގަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަްށ ޖ .އެސް.ޓ  ނަގައިފިނަމަ
 ަހއިނުވަތަ ޚިދުމަތް ިލބިގަތް ފަާރަތށް އެ އަދަދު އަނބުރައި ނުދޭ

ގެ ގޮތުަގއި ކުހުޓެގެ އަދަދު .ހިނދަކު، އެގޮތުން ނެގުނު ޖ .ެއސް.ޓ 
 ދައްކަންވާނެއެވެ.މ ރާއަށް 

 ގެ )ބ( އަންަނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ 43 ގެޔަ ގަވާއިދުބުނެވިދި  .5

 ( ވަނަ ަނންބަރުަގއ1ިގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 15ޤާނޫނުގެ  )ބ( .43  
        ،ހިންގާ ފަރާތަުކންނުވަަތ އުޅަނދެއް   ތަނެއްބަޔާންކޮށްފައިވާ

މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްެގްނ އުޅަނދެއްގެ އެ ނުވަތަ  ތަނެއްގެއެ 
އަދި އެ ފިާހރަ  ،ހިންގާ ފިހާރައަކަށް މުދަލާއި ޚިުދމަތް ފޯރުވައިދޭނަމަ

 ހިންގާ ފަރާތް ކަމުަގއި އުޅަނދުއެ  ނުވަތަ ތަންހިންގާ ފަރާތަކ  އެ 
ައްށ .އަދި އެ ފިހާރަ ހިންގާ ފަރާތް ޖ .އެސް.ޓ  ،ވާނަމަ

     ޤާނޫނުގެ ،އެ ފަދަ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ،ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާނަމަ
 ބަޔާންޮކށްފަިއވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައ1ި) ގެވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  15

 އައުްޓޕުޓް ޓެކްސް ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ނުވަތަ އުޅަނދުން ތަނުން

 ގެ )މ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ 54 ގެޔަ ގަވާއިދުބުނެވިދި  .6

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގައި ނުވަތަ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގައި  )މ( .54  
އެ ރިޒޯޓުގައި އޭނާގެ ވަޒ ފާ މެދުކެނޑުމެއްނެތި  ،ވަޒ ފާގައި އުޅޭ
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އަދާކުރަމުންދާ މ ހަކަށް އެ ރިޒޯޓުގައި ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި 
      ،އާއި  )ޅ( ،އާއި )ބ( ،އާއި ޚިދުމަތްތަކަށް މި މާއްދާގެ )ރ(

 )ވ( ރަްއދެއް ނުވާނެއެވެ. އާއި،އ( ) ،އާއި )ކ(

 އިތުރުކުރުން. ތަކެއްގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ގޮަތށް މާއްދާވަނަ މާއްދާ 78 ގެޔަ ގަވާއިދުބުނެވިދި  .7

ޖ .އެސް.ޓ  ބަާޔނާއެކު  

 ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް 
 ،ބަޔާނާއެކުރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުްނ ހުށަހަޅާ ޖ .އެސް.ޓ   )ހ( .78-1

 އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް މ ރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ގެ ގޮތުގަިއ ކުހުރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އިންޕުޓް ޓެ (1)  
އެއްވެސް އަދަދެއް އުނިކުރާނަމަ، މ ރާއިން ކަނޑައަާޅ 

މަތ ން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޕުްޓ  ނަމޫނާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 
 ސްޓޭޓްމަންޓެއް؛ޓެކްސް 

ރައްދުވާނަމަ، އިންޕުްޓ ވަނަ ަނންަބރު ( 1މި އަކުރުގެ ) (2)    
ގެ ގޮތުގައި އުނިކުރާ ކޮންމެ އަދަދެއް ނިސްބަތްވާ ކުހުޓެ

 ޓެކްސް އިންވޮއިސްގެ އަސްލު؛ 

ްނ މަތ   މ ރާއިން ކަނޑައަޅާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ (3)    
 ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓެއް.ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އައުޓްޕުޓް 

  ( ވަނަ ނަންބަރަށް ޢަމަލަކުާރނ ، 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(   
 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.

ަދށުން ޖ .އެސް.ޓ   ( ަވނަ ނަންބަރުގ2ެމާއްދާގެ )ހ( ގެ ) މި (ނ)   
ބަޔާނާއެކު ހުށަހަޅާ ޓެކްސް އިންވޮއިސްތައް ތަރުތ ބުކޮްށފައި 

ގައި އެ އިންވޮއިސްަތއް ޓުއިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަން ،ހުންނަންވާނ 
 ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ތަރުތ ުބންނެވެ.

ަދށުން ުހށަހަޅާ ޓެްކސް  ( ވަނަ ނަންބަރުގ2ެމި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) (ރ)   
ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހަމަތަކާ މި އިންވޮއިސްއަކ  ޤާނޫނާއި 

ޚިލާފަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއް ކަމަށް މ ރާގެ 
        ައންނަނިވި ތާރ ޚުތަކުން ފެށިެގން ،އޮފިސަރަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ

ތަކަށް އެ ޓެކްސް )ތިރ ސް( ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަ 30
 އިންވޮއިސް ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.
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 3/2010ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ޤާނޫނު ަނންބަރު  (1)    
ވަނަ މާއްދާގައި  42)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ  ޤާނޫނު( ގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައި
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނުަވަތ ވާނަމަ، ނުވަތަ ޓެކްސް އެޕ ލް ނު

މުމެއް އިސްތިއުާނުފކުރުމަށް ދ ފައިވާ މުއްދަތުެގ ކޯޓެއްގެ ނިން
ޤާޫނނު ނަްނބަުރ ނުވާނަމަ،  ތެރޭގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި

ަވަނ  42 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ިއދާރ  ޤާނޫނު( ގެ 3/2010
ޚު ނުވަތަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރ 

 ހަމަވާ ތާރ ޚު؛ އުނާފުކުރުމަށް ދ ފައިވާ މުއްދަތުއިސްތި

 3/2010ނޫނު ަނންބަރު ޤާ ،ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން (2)    
ވަނަ މާއްދާގައި  42 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ  ޤާނޫނު( ގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާނަމަ، 
             ޓެކްސް އެޕ ލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނުވަތަ ކޯޓަުކްނ 

 އެ އިއުތިރާޒާމެދު ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމާ ތާރ ޚު.

 ރައްދުވާނަމަ:މާއްދާގެ )ރ( މި  (ބ)   

ހުއްދައަކަށް އެ ޓެކްސް އިންވޮއިސް ބެލުމުގެ  (1)    
ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް އެދެވިދާނެއެވެ. އަދި އެ ޓެކްސް 
އިންވޮއިސް ބެލުމުގެ ހުއްދަ ދ ފިނަމަ، އެ ފަރާތަށް އެ ޓެކްސް 
 އިންވޮއިސް ބެލޭނ  މ ރާގެ އޮފިސަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

 ،އެ ޓެކްސް އިންވޮއިސްގެ ފޮޓޯއަކަށް ނުވަތަ ކޮޕ އަކަށް (2)    
 ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް އެދެވިދާނެއެވެ. އަދި:

     (i)  މ ރާގެ އޮފިސަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ ޓެކްްސ
 ؛އިންވޮއިސްގެ ފޮޓޯއެއް ނުވަަތ ކޮޕ އެއް ނެގިދާނެއެވެ

 ނުވަތަ 

     (ii)  ްމ ރާގެ އޮފިސަރަކު އެ ޓެކްސް އިންވޮއިސްގެ ފޮޓޯއެއ
ނެގުމަށްފަހު އެކަށ ގެންވާ މުއްދަތެއްެގ ނުވަތަ ކޮޕ އެއް 

ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް 
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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އެޭދ  މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން (ޅ)   
އެދުމަކަށް އިޖާބަދ ފިނަމަ ޓެްކސް އެޕ ލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުވަތަ 
ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ުނވަތަ ހުށަހަޅާނެ މައްސަލައަކަްށ 

އެ ފަދަ  ،ހުރަސްއެޅޭނެކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ
 އެދުމަކަށް އިޖާބައެއް ނުދެވޭނެއެެވ.

ޖ .އެސް.ޓ  ބަޔާނާއެކު ހުށަހަޅާ ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއް ނުވަަތ  (ކ)   
ޖ .އެސް.ޓ  ބަޔާނުގައިވާ އިންޕުޓް ޓެކްސް އުނިކުރުމެއް )އެ އުނިކުރުމާ 
ގުޅޭ ޓެކްސް އިންވޮއިސް އޮތްކަމުގައި ނުވަތަ ނެތްކަމުގައި ވ  

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާ މި ނަމަވެސް( ޤާނޫނާއި 
 ،ތޯ ކަނޑައެޅުމަށް މ ރާގެ އޮފިސަރަކު ކުރާ މުރާޖަޢާއަކ  އެއްގޮތް

ެގ ( ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ  ޤާނޫނު) 3/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކަމުގަެއއް  ތަޙުޤ ޤެއްއޮޑިޓެއް ނުވަތަ  ،ވަނަ ާބބުގެ ބޭނުމަށް 3

 ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 ާޓއިސްޓޭޓްމަން ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުްނ އިންޕުޓް ޓެކްސް  )އ(   
ނިވި ނަހުށަހަޅާނ ، އަން މ ރާއަށް އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް 

ވަސ ލަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މ ރާއިން ކަނޑައަޅާ ވަސ ލަތެއް 
 މެދުވެރިކޮށެވެ. 

 ކަނެކްޓް؛މ ރާ (1)    

 އ މެއިލް؛ ނުވަތަ  (2)    

 ޕޯޓަބަލް ސްޓޯރޭޖް ޑިވައިސްއެއް. (3)    

          ( ވަނަ ނަންބަރާއި މި މާްއދާގ3ެ))ހ( ގެ މި މާއްދާގެ  )ވ(   
 ފައިބެ ޓެކްސް އަހަރުގައި ނިމުނު )އ( ރައްދުވާނ ، އެ ފަރާތަށް 

    -/5,000,000ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުތަކުގެ ޖުމުލަ އާމްދާނ  
 ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވާ ފަރާތްތަކަށެެވ.ން( ޔަ)ފަސް މިލި

އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުން ޖ .އެސް.ޓ  ބަޔާން ހުށަހަޅަންވާނ   )ހ( .78-2 
 މ ރާކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށެވެ.
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ެމދުެވރިކޮށް މ ރާކަނެކްޓް  
ޖ .އެސް.ޓ  ބަާޔން ހުށަހެުޅމާއި 

 ފައިސާ ެދއްކުން 

ފައިބެ ޓެކްސް އަހަރުގައި ނިމުނު ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުތަކުެގ  (1)  
ން ފަސް ލައްކަ( ޔަ)ދެ މިލި -/2,500,000ޖުމުލަ އާމްދާނ  

 ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވާ ފަރާތްތައް؛

ުނވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުްނ  ގެ ދަށުންޓެކްސް ޤާނޫނެއް (2)    
އެއްވެސް ޓެކްސް ބަޔާނެއް މ ރާކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށް 

 ފަރާްތތައް. ހުނުހުށަހަޅަންޖެ

ފައިބެ ޓެކްސް އަހަރުގައި ނިމުނު ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުތަކުގެ ޖުމުލަ  )ށ(   
ން( ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްުވރެ ޔަމިލި ވިހި) -/20,000,000އާމްދާނ  

އާ ގުޅޭ ޖޫރިމަނާ .އާއި ޖ .އެސް.ޓ .ޖ .އެސް.ޓ  އިތުރުވާ ފަރާތްތަކުން
މެދުެވރިކޮށް ނުވަތަ އެމް.އާރް.ޓ .ޖ .ެއސް  ޓްމ ރާކަނެކް ،ދައްކަންވާނ 

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

              ،މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އަށް ޢަމަލުކުރަން ަފާށނ  )ނ(   
 އިން ފެށިގެންނެވެ.  2023 މޭ 1

 އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން. ގެ )ރ(ވަނަ މާއްދާ 83 ގެޔަ ގަވާއިދުބުނެވިދި  .8

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވާ ޖ .އެސް.ޓ   )ރ( .83  
ބަޔާނަކާ ގުޅިގެން އެ ފަރާތަށް ޖ .އެސް.ޓ  ރ ފަންޑް ލިބެންޖެހޭނަަމ، 

      R-45/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ރ ފަންޑް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނ 
ވަނަ މާއްދާގައި  69)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ  ގަވާއިދު( ގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

 ގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ 88 ގެޔަ ގަވާއިދުބުނެވިދި  .9

ރަިޖސްޓަރ  ބާޠިލުކޮށްިދނުމަށް  

 ،އެދި ހުށަެހޅުާމއި 
ރަިޖސްޓަރ ން ުއނިކޮށްދިުނމަށް 

 އެދި ހުށަެހޅުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރ  ބާޠިލުކޮށްދިނުަމށް  55ޤާނޫނުގެ  )ހ( .88
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  58އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުންނާއި، ޤާނޫނުގެ 

ކަަމށް  ރަޖިސްޓަރ ން އުނިކޮށްދިނުމަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އެ
 (MIRA 106)"ރަޖިސްޓަރ ން އުނިކުރުން"  ،ށަހަޅަންވާނ އެދި ހު

ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ެއ ޯފމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެހައި 
 މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާ އެކުގައެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުނިކުރުން. 88ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ    .10
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    ކޮށްފައި(.)އުނި )ށ( .88  

 ގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ގޮތަށް މާްއދާއެއް އިތުރުކުރުން. 113-2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .11

)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް  R-43/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު  )ހ( .3-113 އުަވއިލެވޭ ޓެކްސް ރޫލިންގ 
ަވނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިަދްށ  29ނެގުމުގެ ގަވާއިދު( އަްށ 

    ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަްނަބރު ،ޢަމަލުކުރަން ފަާށ ތާރ ޚުން ފެިށގެން
TR-2015/G23  ޖ .އެސް.ޓ  ބަޔާނާއެކު ހުށަހަޅަންެޖޭހ(

 ލިޔެކިޔުންތައް( އުވުނ އެވެ.

 ޢަަމލުކުރަން )ހ( އާއި )ށ( އަށް  ވަނަ މާއްދާގެ 78-2ގަވާއިދުގެ މި  )ށ(   
           ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު  ،ފަށާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން

TR-2019/A18 ްއޮންަލއިންކޮށް ޓެކްސް ދެއްކުނ(    
 ގެ )ހ( އުވުނ އެވެ.ވަނަ ޕެރެގްރާފު 3 ގެ (ލާޒިމުކުރުން

)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް  R-43/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު  )ނ(   
ަވނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިަދްށ  29ނެގުމުގެ ގަވާއިދު( އަްށ 

    ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަްނަބރު ،ޢަމަލުކުރަން ފަާށ ތާރ ޚުން ފެިށގެން
TR-2015/G26 .ެޖ .އެސް.ޓ  ބަޔާން އިޞްލާޙުކުރުން( އުވުނ އެވ( 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް އަންނަނިވި ޢިބާރާތުގެ މާނަ އިތުރުކުރުން.  117ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .12

       "ޓެކްސް އަހަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، މ ލާދ  އަހަރުގެ  )ހ(  .117  
 ވެ.ރުގެ ނިޔަލަށެޑިސެންބަ 31 ފެށިގެން ޖަނަވަރ ން 1

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރ ޚުން ފެށިގެންނެވެ. ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ    .13
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