
` 

 

 

 

   
 

 R-88/2023: ނަންބަރު ގަވާއިދު
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336211ފޯނު: 
 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 52 އަދަދު:     99 ތާރީޚު: 1444 ޝަޢުބާން 17  – 2023 މާރިޗު 9  ބުރާސްފަތި  

                  )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( އަށް R-45/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު  

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  7



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި             R-88/2023ގަވާއިދު ަނންަބރު:              99އަދަދު:            52ވޮލިުއމް: 

 

3 

 

` 
 

  
 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ  

 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.     

 
ވަނަ އިޞްލާޙު  7)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ  ގަވާއިދު( އަށް  R/2013-45ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 

 
 ގެނައުން. ތައްއިޞްލާޙު )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ  ގަވާއިދު( އަށް އަންނަނިވި  R-45/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލުހކުރުން. 7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .1

ރަިޖސްޓަރ  ނުކުުރމުގެ ކުުށގެ  

 އަަދބު 
ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ަދށުްނ ނުވަތަ ގަވާއިދެއްެގ ދަށުން  .7

އެ ކުށުގެ ރަޖިސްޓަރ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ނުވާނަމަ، 
ވަަނ  67 ާޤނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާއާއި 65ާޤނޫނުގެ  ،މަދަނ  އަދަބަކ 

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން  -/5,000 ،ގެ ދަށުންމާއްދާ
ކުށް ކުރި  ،ކުށުގެ ޖިނާއ  އަދަބަކ  އެއަދި  ވެ.ކުރުމެޖޫރިމަނާއަދަދަކުން 

)ހައެއް( މަސްދުވަހާ ެދމެދުގެ  6 އި)އެކެއް( މަސްދުވަހާ  1 ފަރާތް
 މުއްދަތަކަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުމެެވ.

 ސުރުޚ  އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ބާުބގެ   .2

 ބަލައިގަތުން ހުށަހެޅުމާއި މާއި ފޮނުވު ދެވަނަ ބާބު: ލިޔެކިޔުން  

 އިތުރުކުރުން. ތަކެއް( ގެ ފަހަތަށް ައންަނނިވި ގޮތަށް އަކުރުނވަނަ މާއްދާގެ ) 10ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .3

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަުށން ނުަވތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން މ ރާގަިއ  (ނ-1) .10  
ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން އ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް މ ރާއަށް 
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މ ރާގައި  ،ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް އ މެއިލް ކުރަންވާނ 
 ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ އެ ފަރާތުގެ އ މެއިލް އެޑްރެހަކުންނެވެ.

ނ( ގަިއ -1މާއްދާގެ )ށ( ނުވަތަ )ނ( ނުވަަތ )މި  ނ(-2)   
ހުށަހަޅާ  އ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް

ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިނުގަތުމުެގ އިޚްތިޔާރު މ ރާއަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން. 10ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .4

ނ( ގަިއ އެހެްނ -1މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( އާއި ) )ރ( .10  
ޓެކްްސ ބަޔާންކޮށްފައި އޮްތ ނަމަވެސް، އ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް 

ކަމަށް މ ރާއިން ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.   އެ ،ޅޭނ ހެބަޔާނެއް ހުށަ
ށަހަޅާ ޓެކްސް ނޫން ގޮތަކަށް އ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހު އެ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބަޔާންތަކާއި އެއާއެކު 
 ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 10ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .5

މ ރާއިން ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވާ ޓެކްސް ދައްކާ  )ބ( .10  
މުޢާމަލާތްތައް ކުރާނ  ފަރާތްތަކާ މ ރާއިން ކުރާ އެންމެހައި 

މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް  ޢާއިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރ  ހަމައެކަނި
     ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

އެ ފަދަ  ،މި ފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނ 
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން މ ރާގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ 

ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ މ ރާކަނެކްޓް   އެޑްރެސް އ މެއިލް
 އެކައުންޓްތަކެވެ.

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ 11ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .6

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މ ރާއަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުމަކ  ފުރިހަމަ  )ހ( .11 ލިޔެކިޔުން ބަލައިަގތުން  
            ،މ ރާއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަލިޔެކިޔުމެއް ނޫންކަމަށް 

އެ ލިޔެކިޔުމެއް ގަބޫލު ނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މ ރާއަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.
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އެއްވެސް ފަރާތަކުން މ ރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުމެއް  )ށ(   
       ،ފުރިހަމަ ނޫންކަމަށް އެ ފަރާތަށް މ ރާއިން އަންގައިފިނަމަ

ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުގެ ޒިންމާ އެ ފަރާތުން އެ 
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ނުބެެލވޭނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ގޮަތށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. 11ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .7

       ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ިމރާގައި  )ހ( .1-11 ލިޔެކިޔުން ރައްުދވިަކމަށް ބެލުން  
އެ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުން ފޮނުވަންވ  އެޑްރެހަށް މ ރާއިން 

ޕޯސްޓުގެ ޒަރ ޢާއިން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ރ  ޓަރަޖިސްލިޔެކިޔުމެއް 
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަްށ  ،ފޮނުވައިފިނަމަޚިދުމަތެއް މެދުވެރިކޮށް 

 އެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުވ  ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

ރާގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ އ މެއިްލ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މ  )ށ(   
ޓެކްސް ދައްކާ  ،އެޑްރެހަށް މ ރާއިން ލިޔެކިޔުމެއް ފޮނުވައިފިނަމަ

 ފަރާތަށް އެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުވ  ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

ން ރ  އެކައުންޓުޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ މ ރާކަނެކްޓް ޕްރައިމަ )ނ(   
ޓެކްސް  ،އްސާކޮށްފިނަމަހިމ ރާއިން ލިޔެކިޔުމެއް  ެހންނޭފެންނާ

 ދައްކާ ފަރާތަށް އެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުވ ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް މ ރާއިން އެއް ވަސ ލަތަށްވުރެ ގިނަ  (ރ)   
       ،މެދުވެރިކޮށް ލިޔެކިޔުމެއް ފޮނުވައިފިނަމަ ތައްވަސ ލަތް

      ،ލިޔެކިޔުން ރައްދުވި ތާރ ޚުކަމަށް ބަލާނ އެ ފަރާތަށް އެ 
 އެ ލިޔެކިޔުމެއް ފުރަތަމަ ރައްދުވި ތާރ ޚެވެ.

 ފަހަތަށް އަންަނނިވި ގޮަތށް މާއްދާތަކެއް އިތުރުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ  13ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .8

 ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިުކރުން  

 

ވަނަ ( 2) ވަނަ ނަންބަރާއި( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 17ޤާނޫނުގެ  .13-1
 އި ގަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާހލަތުތަކުގައި މެނުވ ، ވަކި ލިޔުމެއްނަންބަރު

ނުވަތަ ލިޔުންތަކެއްގައި ސޮިއކުރުމަށް މ ރާގެ އިދާރ  އޮިނގަނޑާއި 
 ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިްނ ހުއްދަ ލިބިެގން މ ރާގެ ުމވައްޒަފަކު

ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަްށ  17ޤާނޫނުގެ  ،ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކ 
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްަދ ދ ފައިވާ މ ހަކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ިލޔުމެއް 

 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
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 ނޯޓިސްތައް  

 

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ހުރިހާ ނޯޓިސްތަކެއް ވެސް ދޭންވާނ   .13-2
އ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކާއި މ ރާކަނެކްްޓ ލިޔުމުންނެވެ. އަދި 

މި ގަވާއިދުގެ ޭބނުމަށް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ މުޢާމަލާތްތަަކކ  ޤާނޫނާއި 
 ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.ލިޔުމެއް

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 14ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .9

ބޭނުަމށް،  ވަނަ ނަްނބަރުގެ (7)ހ( ގެ ) މި މާއްދާގެ )ށ( .14  
ދާރުން ކަމަށް ބުނެފައި ސާއްހިތެއް އޮތް ޙަލަޞްއެކަށ ގެންވާ މަ

ތަކުގެ ތެރެއިްނ ސާއްހިވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިދޭ  ،އެވަނ 
ގެ މައްޗަށް ސާއްހި)ަފހެއް އިްނސައްތަ(  %5މަދުވެގެން 

 ވޯޓުލުމުގެ ބާރު ހިންގޭ މ ހުްނނަެށވެ. 

 އިތުރުކުރުން. މާއްދާއެއްވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ގޮަތށް  16ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .10

ލިޔެކިޔުންތަކާއި މާލ  ހިާސބުތައް  

 ނުބެލެހެއްުޓމުގެ ކުުށގެ ައދަބު 
މި ބާބުގަިއ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނުވަތަ ވަނަ މާއްދާ 27ޤާނޫނުގެ  .16-1

އެ ުކށުގެ މަދަނ   ،ނުވާނަމަ ފައިއިރިކޯޑު ބަަލހައްޓަ ަތށްބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ
މާއްދާގެ ދަށުން،  ވަނަ  67ވަނަ މާއްދާއާއި  65ޤާނޫނުގެ  ،އަދަބަކ 

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން  -/5,000
       ުކށް ކުިރ ފަރާތް ،ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. އަދި އެ ކުުށގެ ޖިނާއ  އަދަބަކ 

)ަހއެއް( މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް  6 އިވަހާ)އެކެއް( މަސްދު 1
 ގޭގައި ބަންދުކުރުމެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ގޮަތށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. 21ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .11

ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަން އަްނގާ  

 ހުށަނޭުޅމުގެ އަަދބު 
ަވނަ ާމއްދާގެ  20އާއި މި ގަވާއިދުގެ ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(  31ޤާނޫނުގެ  .21-1

ގައި ( "ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް އަންގާ އެންގުން") އެންގުން ދަށުން ފޮނުވާ
 ދ ފައިވާ އެ އެންގުމުގައިިލޔެކިޔުމެއް ފައިވާ ގައިހުށަހެޅުމަށް އަން

ޤާނޫނުގެ  ނުވަތަ ،ނުވާނަމަ ށަހަޅައިފައިމ ރާއަށް ހުމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 
ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުްނ ފޮނުވާ  21ވަނަ މާއްދާއާއި މި ގަވާިއދުގެ  32

 އެންގުން )"ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް އަންގާ 
އެންގުން"( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ލިޔެކިޔުމެއް އެ އެންގުމުގައި ދ ފައިވާ 

އެ ކުށުގެ މަދަނ  މަ، ނުވާނަ ފައިޅައިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މ ރާއަށް ހުށަހަ
ގެ ވަނަ ާމއްދާ 67ޤާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާއާއި  65   ޤާނޫނުގެ ،އަދަބަކ 
          އެ ލިޔެކިޔުން ހުށަނާޅާ ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، ،ދަށުން
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ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުމެވެ.  ންސާސް()ފަ -/50
 އި)އެކެއް( މަސްުދވަހާ 1ތް ުކށް ކުރި ފަރާ ،އަދި އެ ކުށުގެ ޖިނާއ  އަދަބަކ 

 )ހައެއް( މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުމެެވ. 6

 )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ  22ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .12

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ެޓކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ފޮނުާވ  )ނ( .22  
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ،ރިޕޯޓުގައިއޮޑިޓް 

    ެއ ކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަުހ  ،ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވާނަމަ 
އެ ކަމުގެ ތަފުސ ލު ނުވަތަ އެ ކަން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި 
ނުވާނަމަ އެ ކަން އިޞްލާޙު ނުކުރެވުނު ސަބަބާިއ 

ރިޕޯޓު ފޮނުވާތާ އެ  ،އިޞްލާޙުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރ ޚު
)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަްލ  15

ޓެކްސް ދައްކާ  ،ކަނޑައަޅާ އެ ނޫންވެސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި
 ފަރާތުން މ ރާއަށް އަންގަންވާނެެއވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން. 23 ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .13

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އެއްވެސް މުއްދަތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެޭހ  )ނ( .23  
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސުންގަޑ ގެ ނިޔަލަްށ  ،ޓެކްސް ބަޔާން

ހުށަނޭޅުމުގެ ސަބަބުން ޓެކުުހގެ ގޮތުގައި އެ ފަރާތުން 
  ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު މ ރާއިން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، ޤާނޫނުގެ 

ނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުަމްށ ( ވ2ަވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 65
އެ ގޮތުން އަދަދު ކަނޑައެޅުނު ދުވަހާ  ދުވަސް ގުނާނ ،
      މި ހާލަތުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން  ހަމައަށެވެ. އަދި

 އެ މުއްދަތަށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުަށހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. 26 ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .14

ހުރި  ދައްކަްނޖެހި ުނދައްކާ 

ޓެކުހަށް މަދަނ  ައދަބު 
ކަނޑަެއޅުާމއި އިންްޓރެސްޓް 

 އެރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މ ރާއިން އަދަދެއް  39ޤާނޫނުގެ  )ހ( .26
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އަދި ެޓކްސް ދައްކާ ފަރާތުްނ 
 އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތަށް ދައްކައިފައިވަނ  މ ރާއިން ކަނޑައެޅި 

ާޤނޫނުގެ ދަުށން މަދަނ  އަަދުބ  ،އަދަދަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްނަމަ
 އެއ  އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ  ،ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނ 

 އޮތް އަދަދެއް ކަމަށެވެ.  ސުންގަޑިން ފެށިގެން ނުދައްކާ
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މ ރާއިން އަދަދެއް  39ޤާނޫނުގެ  )ށ(   
ެޓކްސް ދައްކާ ފަރާތުްނ ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އަދި 

އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތަށް ދައްކައިފައިވަނ  މ ރާއިން ކަނޑައެޅި 
އެ މަދުވާ އަދަދަކ  އެ ފައިސާ  ،އަދަދަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްނަމަ

އޮތް އަދަެދްއ   ސުންގަޑިން ފެށިެގން ނުދައްކާދައްކަންޖެހޭ
ިއ އެ ދުވަހުން ފެށިގެން ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކާ     ،ކަމަށް ބަލައި

ން އިންޓްރެސްޓް ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތ 
 އަރަމުންދާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. 39ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .15

މަދަނ  އަަދބު ކަނޑަެއުޅމާއި  
 އިންޓްެރސްޓް އަަރމުން ިދއުން 

ނިންމުމަކާމެުދ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ  )ހ( .39
       މ ރާގެ ނިންމުމަކާމެުދ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުްނ ނުވަތަ 

އުތިރާޒުކޮށްފައިވ  ނަމަވެސް، ން އިމި ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ މަތ 

ށް އެކަން ހުރަހެއް ކަޤާނޫނުގެ ދަށުން މަދަނ  އަދަބު ކަނޑައެޅުމަ
 ނާޅައެވެ. 

ނިންމުމަކާމެުދ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ  )ށ(   
        ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުްނ ނުވަތަ މ ރާގެ ނިންމުމަކާމެުދ 

    ން ިއއުތިރާޒުކޮށްފައިވ  ނަމަވެސް، މި ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ މަތ 
ށް ދައްކައި ޔައެ ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހަމަ

ށް ޔައެ ފައިސާ ހަމަ ،ހިނދަކު އިނުވާހަ ޚަލާޞްކޮށްފައި
 ނުދެއްކުމުން އަރާ އިންޓްރެސްޓް އަރަމުންދާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 40ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .16

އެ ފަރާތުްނ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ހާލަތުގައި )ށ( .40  
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންެގ  އުތިރާޒުކުރިއި

 ނުވަތަ މ ރާގެ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމަށް ބެލެޭވނެއެވެ.ނިންމުން 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. 43ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .17

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދައްާކންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައި ހުރި ފަރާތަކާމެދު  .43  
ން ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައި އޮތް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތ  41މި ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންސްޓޯލްމަންޓަްށ  42ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ  ،ނަމަވެސް
 ،ބަހައިލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާަތށް ދ ފައި އޮތް ނަމަވެސް
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ޤާނޫނުގެ ަދށުން މަދަނ  އަދަބު ަކނޑައެޅުމަށް އެކަން ހުރަހެއް ނާަޅއެވެ. އަދި 
އްކުމުގެ ސަބަބުްނ އެއްވެސް ހުރި ފައިސާ ނުދެ ދައްކާންޖެހި ނުދައްކާ

އެ ފަރާތުން ދައްކާންޖެހޭ ފައިސާ އެއްކޮށް  ،އިންޓްރެސްޓެއް އަރާނަމަ
 ޚަލާޞްކުރުމާ ހަމަޔަށް އިންޓްރެސްޓް އަރަމުންދާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 64-11ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .18

ސްޓޭންޑަޑް ކޮމަން ރިޕޯޓިްނގ  

 ރިޕޯޓު
ކޮމަން ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްގެ ދަށުން މަޢުލޫމާުތ  )ހ( .64-11

ޮކންމެ ކަލަންޑަރު އަހަރަކަށް  ،ހުށަހަޅާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން
ހުށަހަޅާންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިަމނައިގެން ވިދިގެން އަންަނ 

 ،ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  31ކަލަންޑަރު އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 
 ން ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް ރިޕޯޓު" ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ."ކޮމަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުުކރުން. 64-11ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .19

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު މ ރާއަށް  (ހ-1) .64-11  
   މ ރާގެ ،ކަނަޑއަޅާ ފޯމެޓެއްގައިހުށަހަޅަންވާނ  މ ރާއިން 

 ،"ކޮމަން ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް ސިސްޓަމް" މެދުވެރިކޮށް
 އޮންލައިންކޮށެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. 68ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .20

ކޮމިަޝނަރ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ބޭނުމަށް 26ޤާނޫނުގެ  )ހ( .68 އެްއބާރުލުން ދިނުން  
ޖެނެރަލް އަދި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ މ ހަކަށް ނުވަތަ 
ބަޔަކަށް ފުރިހަމައަށް އެއްާބރުލުން ދިނުމުގެ ތެރޭަގިއ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ޤ ޤަކަށް ބޭުނންވާ ޙުމ ރާއިން ކުރާ އޮޑިޓަކަށް ނުވަތަ ތަ (1)    
އެންމެހައި ރިކޯޑުތަކުގެ ކޮޕ  ނުވަތަ މ ރާއިން 

ލަތެއްގަިއ އޭގެ އަސްލު ހާބޭނުންވެއްޖެ 
ރިކޯޑުތަކުގެ ކޮޕ  ހެއްދުމަށް މ ރާގެ  ،ފޯރުވައިދިނުމާއި

 ؛އޮފިސަރުންނަށް މަގުފަހިކޮށްދިުނން 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ކުރާ ވިޔަފާރިއާ ގުޅިގެން  (2)    
މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާ ފަރާްތަތކުގެ މަޢުލޫމާތު 
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ފޯރުވައިދިނުން ނުވަތަ އެ ފަރާތްތަކާއި މ ރާއާ 
 ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަަމޖައްސައިދިނުން؛ތުމުޢާމަލާ

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ އިދާރ  އޮފ ހަށް ނުވަތަ  (3)    
ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަނަކަށް މ ރާގެ އޮފިސަރުން ދާނަމަ، 

ުކރެވެންދެން މ ރާގެ ބޭނުމެްއ ފުރިހަމައެ ދާ 
އޮފިސަރުންނަށް އެ ތަނެއްގަިއ މަސައްކަތްކުރެވޭނެ 

 އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުން؛

މ ރާގެ އޮފިސަރުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް އެކަށ ގެންާވ  (4)    
މ ރާގެ އޮފިސަރުން  ،ފެންވަރަށް ޖަވާބުދާރ ވުމާއި

 އަންގާ އެންގުންތަކަށް އިޖާބަިދުނން؛

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ރިކޯޑުތައް ބެލުމަށް މިރާއިްނ  (5)    
ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، އަދި އެ ތަކެތި ބަހައްޓަިއފައިވަނ  

ޅޭ ރަށެއްގައިނަމަ، މ ރާއިން އެދިއްޖެ ނޫމ ހުން ދިރި
ކަމާބެހޭ އޮފިސަރުން ލަތެއްގައި، އެ ތަނަކަށް މ ރާގެ ހާ

ދަތުރުކޮށް އެ ތަނެއްގައި ހުިރ ރިކޯޑުތައް ބެލޭނެ 
 އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުން.

ްށ ޔަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފުރިހަމަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ )ށ(   
)ދެހާސް(  2,000/-އެއްބާރުލުން ނުދޭ ފަާރތްަތއް 

 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. 72ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .21

އޭނާ މަރުވި ދުވަހުން  ،ޓެކްސް ދައްކާ މ ހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ )ހ( .72 ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތް ަމުރވުން  
)ތިރ ސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ  30ލަސްވެގެން  ،ފެށިގެން

ވާރިސުން އެ ކަން މ ރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. މި ގޮތަްށ 
އެ މ ހާ މަރުވިކަން އެނގޭނެ ރަސްމ  ލިޔުމެއް ނުވަތަ  ،އަންގާއިރު

 ލިޔުމެއްގެ ކޮޕ އެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މަރުވި މ ހާގެ ޓެކުހާ ގުޅޭ އިލްތިޒާމުތަކަށް ޒިންމާވާނެ ފަރާތެއް  )ށ(   
ޓަކައި، އެ މ ހާ މަރުވި ދުވަހުްނ  ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް 

     )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  60ފެށިގެން ލަސްވެގެން 
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އެ މައްސަލަ ޝަރުޢ  ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަކ  އޭނާގެ ވާރިސުންގެ 
 ޒިންމާއެކެވެ. 

 )ނ(   

 

މަރުވި މ ހާގެ  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތަށް
ގުޅޭ  ވާރިސުން ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާަނމަ، މަރުވި މ ހާގެ ޓެކުހާ

އިލްތިޒާމުތަކަށް ޒިންމާވާނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް 
ޓަކައި މ ރާއަށް އެ މައްސަލަ ޝަރުޢ  ކޯޓަށް  ކަނޑައެޅުމަށް

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ދިރިހުރި މ ހަކަށް  ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތް މަރުވެފަިއވ  ނަމަވެސް )ރ(   
ލިބިދެވޭ ފަދައިން ޓެކްސް ޤާނޫުނތަކުގެ ދަށުން ލިބިދޭ އެންމެހަިއ 

ގުޅޭ އިލްތިޒާމުތަކަށް ޒިންމާާވ  މަރުވި މ ހާގެ ޓެކުހާ  ،ޙައްޤުތައް
 ފަރާތަށް ލިބިޭދންވާނެއެވެ. 

އަންނަނިވި މަޢުލޫާމތު  ،ތަންފ ޒުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް މި މާއްދާ )ބ(   
އްޔާއި ގަނުހޯދުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ

 މ ރާއިން އެދެވިދާނެއެވެ. ޝަރުޢ  ކޯޓުތަކުގައި

މަރުވި މ ހާގެ ޓެކުހާ ގުޅޭ އިްލތިޒާމުތަކަށް ޒިންމާވާެނ  (1)    
 މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުްނ  ،ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް

ފައިާވ ޅައިޓަކައި، ޝަރުޢ  ކޯޓަށް ހުށަހަ ކަނޑައެޅުމަށް
ރައްޔިތެއްކަން  ނަމާއި އެޑްރެހާިއ ދިވެހިފަރާތްތަކުގެ 

 ނުަވތަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރާއި އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު
 ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު؛

 ރުވި މަ ،ރައްދުވާ ( ވަނަ ަނންބަރ1ުގެ )ބ( ގެ )މި މާއްދާ (2)    
ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި ،އެޑްރެހާއި ،ނަމާއި މ ހާގެ

 އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު.

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. 75ވަނަ މާއްދާއާއި  74ވަނަ މާއްދާއާއި  73ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .22

 )އުނިކޮށްފައި(. .73  

 )އުނިކޮށްފައި(. .74  

 )އުނިކޮށްފައި(. .75  
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 75-2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .23

ގަވާއިދު ަނންބަުރ ) R-40/2021ންބަރު ގަވާއިދު ނަ )ހ( .2-75 އުަވއިލެވޭ ޓެކްސް ރޫލިންގަތއް  
2013/R-45، ިަވަނ  4ށް ދަޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރ  ގަވާއ
ށް ޢަމަލުކުރާން ފަށާ ތާރ ޚުްނ ދު( އަގެނައުމުގެ ގަވާއިއިޞްލާޙު 
)އިއުތިރާޒުކުރާ  TR-2015/A2ޓެކްސް ރޫލިންގ  ،ފެށިގެން

 މައްސަލަ ބަލާ މަރުޙަލާގައި ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުން( އުވުނ އެވެ.

ންބަުރ ގަވާއިދު ނަ ) R-88/2023ންބަރު ގަވާއިދު ނަ (ށ)   
2013/R-45،  ޭަވނަ  7ށް ދައިދާރ  ގަވާއިޓެކްސް ނެގުމާެބހ 

ށް ޢަމަލުކުރާން ފަށާ ތާރ ޚުްނ ދު( އައިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއި
)ޓެކްްސ  TR-2017/A11ޓެކްސް ރޫލިންގ  ،ފެށިގެން

         ނެގުމާބެހޭ އިދާރ  ޤާނޫނުެގ ދަށުން ފަރުދުންނާއި 
 "ޑ މްޑް ޕާޓްނަރޝިޕް" ރަޖިސްޓަރ ކުރުން( އުވުނ އެވެ.

 އަންަނނިވި ގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. ފަހަތަށްވަނަ މާއްދާގެ  75-2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .24

ޓެކްސް ރޫލިންގ  

 އިޞްލާޙުުކރުން 
، R-45/2013ްނބަރު ގަވާއިދު ނަ) R-88/2023ންބަރު ވާއިދު ނަގަ .75-3

އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  ވަނަ 7ށް ދަޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ  ގަވާއި
ލިންގ ޓެކްސް ރޫ ،ޢަމަލުކުރާން ަފށާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން ށް ދު( އަގަވާއި

TR-2017/A12  ެވަނަ  8)ޓެކްސް ބަޔާން އިޞްލާޙުކުރުން( ގ
 ޕެރެގްރާފް އުވުނ އެވެ.

 ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި އިބާރާތުގެ މާނަ އިތުރުކުރުން. 77 ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .25

ކަމަށް ބުނެފަިއ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން""ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް  .77  
)ޖުޑ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ  2008/10ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،އެވަނ 

ފައިވާ ަދއި)ހ( ގެ ދަުށން އުފައް ަވނަ މާްއދާގެ 1-21ނޫނު( ގެ ޤާ
 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށެވެ.

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރ ޚުން ފެށިގެންނެވެ. ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ    .26

______________________ 


