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ގަވާއިދު / ޓެކްސް 
 ރޫލިންގ ނަންބަރު 

 އިސްލާހުތަކުގެ ޚުލާޞާ  ނެރުނު ތާރީޚު  ތަފުސީލު 

2015/R-181  ު2015އޮކްޓޫބަރު  12 ގްރީން ޓެކްސް ގަާވިއދ - 
TR-2016/E1 ްވަަނ  1ށް ަގާވއިދަ ގްރީން ޓެްކސ

 ގެަނއުން  ޞްލާޙުއި
ވަނަ ާމއްދާ  3 ،ވަނަ މާްއދާ )މަުގސަދު(  2 2016 އޯގަސްޓު 18

ވަނަ  4 ،)ގްރީން ޓެކުހަށް ަރޖިސްޓަރީުކރުން(
)އޮޕަރޭޓުކުަރމުްނދާ ރިޒޯޓުތަާކއި މާްއދާ 

ހޮޓާތަކާއި އުަޅނދުަތއް ްގރީން ޓެކުހަށް 
ވަނަ ާމްއދާ )ޓިން(،  5ކުރުން(، ރަިޖސްޓަރީ 

ވަނަ މާްއދާ )ގްީރން ޓެކްސް  6
ވަނަ މާއްދާ  7ރެިޖސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް(، 

ވަނަ ާމއްދާ  8)ރަޖިސްަޓރީ ބާޠިލުކުރުން(، 
ަވނަ  9)ގްރީން ޓެކްސް ިހސާބުުކރުން(، 

ައއުޓް -އިން ކުރުާމއި ޗެކް -މާްއދާ )ޗެކް
 ވަނަ މާްއދާ )ގްީރން ޓެކްސް 10ކުރުން(، 
)ޓެކްސް ބަާޔން ވަނަ ާމއްދާ  12 ،ބަޔާން(

ވަނަ ާމއްދާ  13ުކރުން(، ޙުލާޞްއި
ވަނަ  14)އިންފޮމޭަޝން ޝީޓު ހުށަހެޅުން(، 
ވަނަ  18މާްއދާ )ގްީރން ޓެކްސް ދެއްުކން(، 
ވަނަ  22މާްއދާ )ރިކޯޑު ބެލެެހއްޓުން( އަދި 
 މާްއދާ )މާނަކުުރން( އިސްލާހުުކރުން.
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް  36)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  99/2މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(
 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.އިންލަންޑް 

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ގްރީން ޓެކްސް ގަވާއިދު" އެވެ.   )ށ(

 

 

ސޫލުތަކާއި ގެ ދަށުން ގްރީން ޓެކްސް ނެގޭނެ އު އަދި )އ( ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( 35ޤާނޫނުގެ  ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ
ނޑައެޅުމާ ލޫމާތު ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލުތަކާއި އެ ނޫން ޢުއި، ގްރީން ޓެކްސް ނެގުމަށްޓަކައި މީރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަހަމަތައް ކަ

ނޑައެޅުމެ  ވެ.ވެސް ކަމާބެހޭ އުސޫލުތައް ކަ

 

 

 

 ގެސްޓްހައުސްއެއް ޓޫރިސްޓް ނުވަތަ އުޅަނދެއް ޓޫރިސްޓް  ނުވަތަ ހޮޓަލެއް ޓޫރިސްޓް ނުވަތަ ރިޒޯޓެއް ޓޫރިސްޓް )ހ(
 ރަޖިސްޓަރީ ޓެކުހަށް  ގްރީން ތަނެއް އެ ފެށިގެން ތާރީޚުން ދޫކުރާ ޓޫރިޒަމުން އޮފް މިނިސްޓްރީ  ހުއްދަ އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ

 އެ  ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނީ މީރާގައި ގެސްޓްހައުސް ނުވަތަ  އުޅަނދު ނުވަތަ ހޮޓާ ނުވަތަ ރިޒޯޓު އެ ގޮތުން މި. ކުރެވުނީއެވެ
 އަދި  އުޅަނދެއް ހޮޓަލެއް، ރިޒޯޓެއް، ކޮންމެ އަދި. ނަމުގައެވެ ފަރާތުގެ  ލިބިފައިވާ ހުއްދަ  ހިންގުމުގެ ތަން

 .ވަކިންނެވެ ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނީ ޓެކުހަށް ގްރީން ގެސްޓްހައުސްއެއް

ތައް މީރާގައި ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ، ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން  )ށ(
ލޯކަލް އޭޖެންޓުގެ އެ އުޅަނދުގެ  ،އްޔަންކޮށްފައިވާދާގެ )ށ( ދަށުން ޢަވަނަ މާއް 24ޤާނޫނުގެ  ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނީ

 ނަމުގައެވެ.

ގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް މުޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަ )ނ(
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް އެ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް ހިންގިކަމުގައި ވިޔަސް، 

އެ ރަން ފެށުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ވާ ނަމަ ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ނުވަތަ އެ ތަން ހިންގަން ފެށީ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކު 
 ،ތަން ހިންގަން ފެށި ތާރީޚުން ފެށިގެން، ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި

 ގްރީން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

ގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް އެ މިނިސްޓްރީގައި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމު )ރ(
 1އިން ފެށިގެން، ނުވަތަ އެ ތަން ހިންގަން ފެށީ  2016އޮކްޓޫބަރު  1ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް ހިންގިކަމުގައި ވިޔަސް، 



(2016އޮގަސްުޓ  18) ގަާވިއދު ގްރީން ޓެކްސް  ސަފުހާ 12 ގެ  5   

ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ  ގެ ފަހުން ކަމަށް ވާ ނަމަ އެ ތަން ހިންގަން ފެށި ތާރީޚުން ފެށިގެން، 2016އޮކްޓޫބަރު 
 ގޮތުގެ މަތިން ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި، ގްރީން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

 

 

 2015އޮކްޓޫބަރު  31 ންގެ ދަށު)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު(  2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(
ގެ ނިޔަލަށް މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކާއި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތައް 

އެ ފަދަ ރިޒޯޓުތަކާއި ހޮޓާތަކާއި އުޅަނދުތައް މީރާއިން ގްރީން ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 
 ކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު އެ ތަން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތަށް ފޯރުވައިދެވޭނެއެވެ.، ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު

ސެޕްޓެންބަރު  30ގެ ދަށުން )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު(  2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(
ގެ ނިޔަލަށް މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާކަށް  2016

ތައް މީރާއިން ގްރީން ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު، ކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު އެ ތަން ގެސްޓްހައުސް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެ ފަދަ 
 ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތަށް ފޯރުވައިދެވޭނެއެވެ. ހިންގުމުގެ

 

 

 ޓޫރިސްޓް  އުޅަނދަކަށާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލަކަށާއި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓަކަށާއި ޓޫރިސްޓް ކޮންމެ ރަޖިސްޓަރީކުރާ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި
 .ދެވޭނެއެވެ އެއް( ޓިން) ނަންބަރު  އައިޑެންޓިފިކޭޝަން  ޓެކްސްޕޭޔަރ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް

  

 

 އުޅަނދަކަށާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލަކަށާއި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓަކަށާއި ޓޫރިސްޓް ކޮންމެ ރަޖިސްޓަރީކުރާ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި )ހ(
 .ދޫކުރެވޭނެއެވެ ސެޓްފިކެޓެއް ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ޓެކްސް  ގްރީން ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ޓޫރިސްޓް

ކަން ތަނެއް ކީ ގްރީން ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަނަކުންމެ، އެ ތަނަކޮންމެ  ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރާމި  )ށ(
ބޭނުމަށް، މީރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ގްރީން ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް  ކަސްޓަމަރުންނަށް އަންގައިދިނުމުގެ 

 އާންމުކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެހެން އެ ތަނެއްގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 

 

 ނުވަތަ  ބާޠިލުކުރާ ހުއްދަ ހިންގުމުގެ  ގެސްޓްހައުސް  ޓޫރިސްޓް ނުވަތަ އުޅަނދު  ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ، ޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓު، ޓޫރިސްޓް 
 ޓެކްސް  ގްރީން ފަރާތުގެ އެ ތެރޭގައި، ދުވަހުގެ( ފަނަރަ) 15 ފެށިގެން  ތާރީޚުން ބަދަލުކުރާ  ހުއްދަ އެ ފަރާތަކަށް އެހެން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުމުން މީރާއަށް ފަރާތުން  އޮތް ހުއްދަ އެ އެދި ބާޠިލުކުރުމަށް  ރެޖިސްޓޭޝަން 

 

 



(2016އޮގަސްުޓ  18) ގަާވިއދު ގްރީން ޓެކްސް  ސަފުހާ 12 ގެ  6   

 

 

 ހިސާބުކުރާނީ އަދަދު  ދައްކަންޖެހޭ  ގޮތުގައި  ޓެކްސްގެ  ގްރީން  ބޭނުމަށް، ގެ( އ) އަދި ( ކ) މާއްދާގެ ވަނަ  35 ޤާނޫނުގެ
 .އުސޫލުންނެވެ އަންނަނިވި

 ނުވަތަ އުޅަނދަކަށް ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލަކަށް، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓަކަށް، ޓޫރިސްޓް ޓޫރިސްޓަކު ފަށާނީ ނަގަން ޓެކްސް ގްރީން )ހ(
 .ފެށިގެންނެވެ ވަގުތުން ވާ އިން-ޗެކް  ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ޓޫރިސްޓް

 ވާ  ގައި( ހ) މާއްދާގެ  މި  ނަގާނީ، ޓެކްސް  ގްރީން އުޅަނދުތަކުން  ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކާއި  ޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓުތަކާއި  ޓޫރިސްޓް  )ށ(
 އެމެރިކާ ( ހައެއް) 6 ގަޑިއިރަކަށް( ސައުވީސް) 24 ކޮންމެ ހޭދަކުރާ ޓޫރިސްޓް  އެ  ތަނުގައި އެ ފެށިގެން ވަގުތުން
 ވަގުތުން  ވާ ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި ނަގާނީ، ޓެކްސް  ގްރީން ގެސްޓްހައުސްތަކުން ޓޫރިސްޓް. ރޭޓުންނެވެ ޑޮލަރުގެ
 ޑޮލަރުގެ  އެމެރިކާ( ތިނެއް) 3 ގަޑިއިރަކަށް( ސައުވީސް ) 24 ކޮންމެ ހޭދަކުރާ ޓޫރިސްޓް  އެ ތަނުގައި އެ ފެށިގެން

 ޓެކްސް  ގްރީން ބްލޮކަށް  ގަޑިއިރުގެ  24 ވާ  އައުޓް-ޗެކް  ތަނުން  އެ ޓޫރިސްޓް  އެ އެހެންނަމަވެސް . ރޭޓުންނެވެ
 ވާ  ހޭދަކޮށްފައި ގަޑިއިރު( ބާރަ ) 12 މަދުވެގެން ތަނުގައި އެ އޭނާ ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ  24 އެ ދައްކަންޖެހޭނީ،

 .ނަމައެވެ

އެ ކުރުމުގައި ބަލާނީ އެ މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ގްރީން ޓެކުހުގެ އަދަދު ހިސާބު  ނުވާ ގެސްޓުން އައުޓް-މަސް ނިމޭއިރު ޗެކް  )ނ(
ގަޑިއިރުގެ ބްލޮކްގެ ތެރޭގައި އޭނާ އެ ތަނުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ވަގުތަށެވެ.  24ނިސްބަތްވާ  23:59މަސް ނިމޭ ދުވަހުގެ 

ގަޑިއިރު ގުނަން ފަށާ  24އެ  ،ގަޑިއިރުގެ ބްލޮކަށް އެ މަހުގައި ގްރީން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނީ 24އެ ގޮތުން އެ 
)ބާރަ( ގަޑިއިރު  12އޭާނ އެ ތަނުގައި މަދުވެގެން  އާ ހަމައަށް 23:59ވަގުތުން ފެށިގެން އެ މަސް ނިމޭ ދުވަހުގެ 

ގެ ބްލޮކަށް ގްރީން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނީ ޖެހިގެން ގަޑިއިރު  24ހޭދަކޮށްފައި ވާ ނަމައެވެ. އެ ނޫން ހާލަތުތަކުގައި އެ 
 އަންނަ މަހުގައެވެ.

ކުން ގްރީން ޓެކްސް ހިސާބުކުރަންޖެހެނީ މަހުން މަހަށް ކަމުގައި ނުވާތީ، އެ ފަދަ ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަ (ރ)
 ރައްދެއްނުވާނެއެވެ. ކަށް މި މާއްދާގެ )ނ(އުޅަނދުތަ

ވެސް ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ންނަށް ޓޫރިސްޓުހިލޭ ނުވަތަ ކޮމްޕްލިމެންޓަރީ އުސޫލުން ބައިތިއްބާ  (ބ)
 ގްރީން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

 

 

 ނުވަތަ  އުޅަނދަކަށް ޓޫރިސްޓް  ހޮޓަލަކަށް، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓަކަށް، ޓޫރިސްޓް  މީހަކު އެއްވެސް ބޭނުމަށް، ގަވާއިދުގެ މި )ހ(
 އެ  ގޮތުގައި މީހެއްގެ ހުންނަ ތަނުގައި އެ މީހަކީ އެ ބަލާނީ، ކަމުގައި ވީ އިން-ޗެކް  ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ޓޫރިސްޓް
 ކަމުގައި ވީ އައުޓް-ޗެކް  ތަނުން އެ މީހާ އެ އަދި. ރެކޯޑުކުރުމުންނެވެ ކުގައިލިޔެކިޔުންތަ ނުވަތަ ސިސްޓަމްގައި ތަނުގެ
 .ރެކޯޑުކުރުމުންނެވެ ކަން އެ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ނުވަތަ ސިސްޓަމްގައި ތަނުގެ އެ ބަލާނީ،

ޓޫރިސްޓުން ބޭތިއްބުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކޮޓަރިއެއްގައި ވަގުތު ހޭދަކުރާ ކޮންމެ މީހަކީ  )ށ(
 މީހެއްގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.އިން ވީ -ވެސް އެ ތަނަށް ޗެކް 



(2016އޮގަސްުޓ  18) ގަާވިއދު ގްރީން ޓެކްސް  ސަފުހާ 12 ގެ  7   

ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދަކަށް މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  )ނ(
ރޑް ކްލިއަރެންސް ޓައިމް"  ވަގުތު  ވީ  އިން-ޗެކް މީހަކު  އަށެވެ. އަދި ކަމަށް ބަލާނީ އެ އުޅަނދުގެ "ކަސްޓަމްސް އިންވަ

 " އަށެވެ.އެސްޓިމޭޓެޑް ޓައިމް އޮފް ޑިޕާޗަރކަމަށް ބަލާނީ އެ އުޅަނދުގެ " އައުޓްވި ވަގުތު-ޗެކް 

ނޮވެންބަރު  1މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް،  )ރ(
ރިޒޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއްގައި ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއްގައި ހުރި ޓޫރިސްޓް ގައި  00:00ގެ  2015

 އެވެ. 00:00ގެ  2015ނޮވެންބަރު  1އިން ވީ ވަގުތު ކަމުގައި ބަލާނީ -މީހަކު އެ ތަނަށް ޗެކް 

 2016 އޮކްޓޫބަރު 1 ބޭނުމަށް، ގަވާއިދުގެ މި ނަމަވެސް، އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން ގައި( ނ) އަދި( ހ) މާއްދާގެ މި )ބ(
 1 ބަލާނީ ކަމުގައި ވަގުތު ވީ އިން-ޗެކް  ތަނަށް އެ މީހަކު ހުރި ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ޓޫރިސްޓް ގައި 00:00 ގެ

 .އެވެ 00:00 ގެ 2016 އޮކްޓޫބަރު

 ގެސްޓްހައުސްއަކުން ޓޫރިސްޓް ނުވަތަ އުޅަނދަކުން ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލަކުން، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓަކުން، ޓޫރިސްޓް މީހަކު، (ޅ)
 އައުޓް -ޗެކް  ތަނުން  އެ މީހަކީ  އެ ވެއްޖެނަމަ، އިން-ޗެކް  ތަނަށް އެ އަލުން ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ  12 ވާތާ  އައުޓް-ޗެކް 

 ވެސް  އަދަދު  ޓެކުހުގެ ގްރީން  ދައްކަންޖެހޭ  މީހަކު  އެ  އަދި . ވާނެއެވެނު ބަލައިގެން  ގޮތުގައި މީހެއްގެ ވެފައިވާ 
 .ބަލައިގެންނެވެ ގޮތުގައި މީހެއްގެ ނުވާ އައުޓް-ޗެކް  ހިސާބުކުރަންވާނީ

 

 

 

 ޓެކްސް  ގްރީން ގެސްޓްހައުސްތަކުން  ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކާއި  ޓޫރިސްޓް  ހޮޓާތަކާއި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާއި  ޓޫރިސްޓް  )ހ(
 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ މި ޤާނޫނާއި ހުށަހަޅާނީ، ބަޔާން ޓެކްސް ގްރީން  މީރާއަށް އަދި ހިސާބުކުރާނީ،

 ކަލަންޑަރު  ކޮންމެ ގެސްޓްހައުސްތަކުން ޓޫރިސްޓް  އުޅަނދުތަކާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކާއި ޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓުތަކާއި ޓޫރިސްޓް  )ށ(
 ދުވަހުގެ  ވަނަ 28 މަހުގެ  އަންނަ  ޖެހިގެން ތައްޔާރުކޮށް،( ބަޔާން  ޓެކްސް ގްރީން) MIRA501 ގޮތުން ގުޅޭ މަހަކާ

 .ނެއެވެހުށަހަޅަންޖެހޭ ބަޔާން އެ މީރާއަށް ނިޔަލަށް

 ގެސްޓްހައުސްއެއް ޓޫރިސްޓް  ނުވަތަ  އުޅަނދެއް ޓޫރިސްޓް  ނުވަތަ  ހޮޓަލެއް ޓޫރިސްޓް ނުވަތަ ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް  )ނ(
 ގްރީން  ތަނުގެ އެ ކަމުގައިވިޔަސް، ނުބޭތިއްބި ގެސްޓުން  ތަނެއްގައި ފަދަ އެ ނުވަތަ ވިޔަސް، އޮޕަރޭޓްނުކުރިކަމުގައި

 އެ ބަޔާން، ޓެކްސް  ގްރީން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި ހިނދަކު، ބާޠިލުނުކުރާހާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޓެކްސް
 .ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ މީރާއަށް  މަތިން ގޮތުގެ އަކުރުގައިވާ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރުމުގެ  ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް، ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސްމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން  (ރ)
)ގްރީން ޓެކްސް  MIRA502 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެ އުޅަނދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތާ ގުޅޭ ގޮތުން  ،ކުރިން
ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް، ބޭރުގެ  .ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ  މީރާއަށް ( ތައްބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު  ބަޔާން:

ރޑް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑިކަމުގައި ބަލާނީ އެ އުޅަނދަށް  MIRA502ޓޫރިސްޓް އުޅަނދަކުން  "ކަސްޓަމްސް އައުޓްވަ
 " ލިބުނު ތާރީޚެވެ.ކްލިއަރެންސް 
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( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނވަނަ މާއްދާގެ ) 9ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރި ގަޑިއާއި މި ގަވާއިދުގެ  ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއްބޭރުގެ  )ބ(
އައުޓް ވީ އެ -ތަފާތުވެއްޖެނަމަ، އަދި އެ އުޅަނދުގައި ތިބި ޓޫރިސްޓުން ޗެކް  "އެސްޓިމޭޓެޑް ޓައިމް އޮފް ޑިޕާޗަރ"

ށްފިނަމަ އެ އުޅަނދުން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އުޅަނދު ފުރި ގަޑީގައި ކަމަށް ބަލައިގެން ގްރީން ޓެކްސް ހިސާބުކޮ
)ސައުވީސް(  24ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށް ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށް ވާ ނަމަ، އެ އުޅަނދު ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރާތާ 

ކަމަށް ވާ  ކުރެވިފައިވާ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާނެއް ހުށަހަޅައި، އިތުރަށް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭޙު ލާޞްގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އި
 ނަމަ އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

 

 

ވަނަ މާއްދާގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާނާއި، މި ގަވާއިދުގެ  10މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(
. އަދި މީރާގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓު މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، 

 އްކަންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާ ދައްކަންވާނީ ވެސް އެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.ގްރީން ޓެކުހާ ގުޅޭ ގޮތުން މީރާއަށް ދަ

 ގުޅިގެން، ހުށަހެޅުމަކާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދައްކާ ޓެކްސް  ނަމަވެސް، އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި އެހެންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(
ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ އިޚްތިޔާރު ބަލައިގަތުމުގެ ފައިސާ  ދައްކާ ބަޔާންތަކާއި ޓެކްސްގްރީން  ހުށަހަޅާ ގޮތްގޮތުން ނޫން އެ

މީރާއަށް ހުށަހަޅާ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާނުގައި އަދި އެ ފަދަ ހާލަތެއްގައި  .ލިބިގެންވެއެވެ  ށްއޮފް ޓެކްސޭޝަނަ
ދަ ދީފައިވާ ން ހުށަހަޅާ ޓެކްސް ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތު  އެ ތަން  ،ސޮއިކުރަންވާނީ

މީރާއަށް އަންގާފައިވާ  )ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުން( ފޯމު މެދުވެރިކޮށް MIRA101ފަރާތްތައް ކަމަށް 
 ވެ.ކުރެ ފަރާތެކެފަރާތަކުން

 

 

 މި  ގެސްޓްހައުސްއަކުން ޓޫރިސްޓް ނުވަތަ އުޅަނދަކުން  ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލަކުން، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓަކުން، ޓޫރިސްޓް )ހ(
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ބަޔާން އެ ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ބަޔާން ޓެކްސް  ގްރީން މަތިން  ގޮތުގެ  ވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 10 ގަވާއިދުގެ 
 ޓެކްސް  ގްރީން ކުރެވިފައިވާޙު ލާޞްއި  ހުށަހަޅާ މީރާއަށް  ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ ( ބާރަ) 12 ހިނގާ  ފެށިގެން ތާރީޚުން
 .ކުރެވިދާނެއެވެޙު ލާޞްއި  ބަޔާން އެ މެދުވެރިކޮށް ބަޔާނެއް

ބަޔާން އެ ، އް ހުށަހަޅާނަމަބަޔާނެގްރީން ޓެކްސް ކުރެވިފައިވާ ޙުލާޞް އިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން  (ށ)
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެކުއެ ބަޔާނާކުރަން ޖެހުނު ސަބަބުގެ ތަފުސީލާއި ކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ޙުލާޞްއި

 ތަނުން ކުރެވިފައިވާ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާނުގައި އެ ޙު ލާޞް( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅާ އި ށމި މާއްދާގެ ) (ނ)
ން އެންމެ ފަހުން ހުށަހެޅި ގްރީން ތަނުދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދަކީ، އެ މުއްދަތަށް އެ 

ން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދަށްވުރެ ދަށް އަދަދެއްނަމަ، ތަނުޓެކްސް ބަޔާނުގައި އެ 
 ކުރެވިފައިވާ ބަޔާން މީރާއިން ގަބޫލުކުރާނީ އެ ބަޔާން ރިވިއުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.ޙުލާޞްއި

 ތަނުން އެ ކުރެވިފައިވާ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާނުގައި ޙު ލާޞްއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅާ އި ( އާ ށމި މާއްދާގެ ) (ރ)
ގްރީން ން އެންމެ ފަހުން ހުށަހެޅި ތަނުދަދަކީ، އެ މުއްދަތަށް އެ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަ

ނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދާ އެއްވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  ތަނުންބަޔާނުގައި އެ  ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ކަ



(2016އޮގަސްުޓ  18) ގަާވިއދު ގްރީން ޓެކްސް  ސަފުހާ 12 ގެ  9   

 ކުރެވިފައިވާ ބަޔާން ރިވިއުކުރުމަކާނުލައި މީރާއިން އެ ބަޔާން ގަބޫލުކުރާނެއެވެ.ޙުލާޞް ބޮޑު އަދަދެއްނަމަ، އި

 ( ރައްދުވާނަމަ:ނމި މާއްދާގެ ) (ބ)

ކުރެވިފައިވާ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ގަބޫލުކުރާނީ އެ ބަޔާން މީރާއިން ރިވިއުކުރުމަށްފަހުގައި ކަން އެ ޙުލާޞްއި (1) 
 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. ތަން ހިންގާ ފަރާތަށް 

ކުރެވިފައިވާ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން މީރާއިން ރިވިއުކޮށް އެ ބަޔާން ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުރިން، އެ ބަޔާނާ ޙުލާޞްއި (2) 
ނޑޭނެއެވެ.  ގުޅިގެން އުފެދޭ ކްރެޑިޓް ނުވަތަ ރީފަންޑް އެހެން އެއްވެސް އަދަދަކާ އަޅައެއްނުކެ

 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. އެ ތަން ހިންގާ ފަރާތަށް( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިވިއުގެ ނަތީޖާ، ނމި މާއްދާގެ ) (ޅ)

 

 

 ގްރީން  ހުށަހަޅާ ގެސްޓްހައުސްތަކުން  ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކާއި  ޓޫރިސްޓް  ހޮޓާތަކާއި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާއި  ޓޫރިސްޓް  )ހ(
 އިންފޮމޭޝަން  މި. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޝީޓެއް އިންފޮމޭޝަން  ފޯމެޓެއްގައި ކަނޑައަޅާ މީރާއިން  ބަޔާނާއެކު، ޓެކްސް

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ މައުލޫމާތު ގެސްޓުންގެ  ހުރިހާ ތިބި  ގައިތަނު އެ ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ އެ ޝީޓުގައި

 އަންނަނިވި އުސޫލުންނެވެ. ނީ ތައްޔާރުކުރާ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް )ށ(

 ތަރުތީބުންނެވެ. ޝަން ނަންބަރު ރެޖިސްޓްރޭ  ކުރާނީ ގެސްޓް ތަރުތީބުންގެ ނަންތައް ޓުގެސް (1) 

ލޫމާތު މި ޝީޓުގައި ޢުހުރިހާ ގެސްޓުންގެ މަ ވާ އިން-ޗެކް  ނިޔަލަށްގެ  23:59 ދުވަހުގެ  ސް ނިމޭއެ މަ (2) 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ،ނުވާ ގެސްޓުން އައުޓް-މަސް ނިމޭއިރު ޗެކް  (3) 
ބޭނުންކުރި ގެސްޓް ކުރިން ވެސް އެ ގެސްޓުން ހިމަނަންވާނީ ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓުގައި 

 އެވެ.ގައެންމެ ކުރީ  އެ ޝީޓުގެ، ދަށުން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުގެ 

ށް )އެކެއް( އަ 1ޝަން ނަންބަރު ގެސްޓް ރެޖިސްޓްރޭ ރެއް ފެށުމާއެކުއަހަކޮންމެ ކަލަންޑަރު  (4) 
ސްޓްރޭޝަން ގެ ނޮވެންބަރު މަހުން ފެށިގެން ގެސްޓް ރެޖިވަނަ އަހަރު  2015އަދި  ރީސެޓްކުރަންވާނެއެވެ.

ނަންބަރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ ގެސްޓް 
ނޑި ދެމިގެންދާ ގޮތަށްރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުތައް މެދު   .އެ ތަރުތީބުންނެވެ، ނުކެ

 1 ގެސްޓްހައުސްތަކުން  ޓޫރިސްޓް ނަމަވެސް، އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން ގައި( 4) ގެ( ށ) މާއްދާގެ މި (5) 
 30ފެށިގެން ގެސްޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ، އިން  2016އޮކްޓޫބަރު 

އާ ހަމައަށް ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ ގެސްޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުތައް މެދުނުކެނޑި  2016ސެޕްޓެންބަރު 
 ންނެވެ.އެ ތަރުތީބު، ދެމިގެންދާ ގޮތަށް

 

 



(2016އޮގަސްުޓ  18) ގަާވިއދު ގްރީން ޓެކްސް  ސަފުހާ 12 ގެ 10   

 

 

ކޮންމެ މަހަކަށް  އި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތަކުންޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާއި ޓޫރިސްޓް ހޯޓާތަކާއި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކާ )ހ(
 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. 28ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  ،ދައްކަންޖެހޭ ގްރީން ޓެކްސް

ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރުމުގެ ، ޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަ  )ށ(
 މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.ކުރިން އެ އުޅަނދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ގްރީން ޓެކްސް 

ނދެއްގެ އެ އުޅަޓެކްސް ނަގައި މީރާއަށް ދެއްކުމަކީ ގްރީން ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއްގައި ތިބޭ  )ނ(
ދެއް އަދަ ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް އިތުރަށް  ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އެ އުޅަނދަކުންލޯކަލް އޭޖެންޓުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި 

 ދެއްކުމަކީ ވެސް ލޯކަލް އޭޖެންޓުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ވާނަމަ، އެ ޓެކުހެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް  ޖޫރިމަނާއެއްނުވަތަ 

ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ޗާޓަރުކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި އެ އުޅަނދުގައި ތިބޭ ގެސްޓުންގެ ފަރާތުން ގްރީން ޓެކްސް ދެއްކުމަކީ  )ރ(
ޒިންމާއެކެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް، ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ޗާޓަރުކޮށްފައިވާ ކަމުގައި  ފަރާތުގެހިންގާ އެ އުޅަނދު 

ޓޫރިސްޓް )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު( ގައި  R-43/2011ބަލާނީ ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ޗާޓަރުކުރުން ކަމަށް ބުނެފައިވާ ހާލަތުގައެވެ.އުޅަނދެއް 

 

 

 ވާނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ. ދައްކަންމީރާއަށް ޓެކްސް  ގްރީން

 

 

 

ތައްޔާރުކުރާ ޓެކްސް ބޭނުމަށް ގެ )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު(  2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގައި އެ އިންވޮއިސްއެއްގައި ނުވަތަ ރަސީދެއްގައި ގްރީން ޓެކްސް ހިމެނިފައިވާނަމަ، އެ މުއާމަލާތަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރުމު 

މުގައި މުއާމަލާތެއްގައި ހިމެނޭ ގްރީން ޓެކުހުގެ އަދަދު ކަ މުއާމަލާތުގައި ހިމެނޭ ގްރީން ޓެކުހުގެ އަދަދު ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.
، ވާފައި ލިޔެޓެކްސް އިންވޮއިސްގައި ނުވަތަ ރަސީދުގައި ސާފުކޮށް ފެންނާނެހެން  އެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން ދޫކޮށްފައިވާ ،ބަލާނީ

 ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ގްރީން ޓެކުހުގެ އަދަދެވެ.

 

 

ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ގްރީން ޓެކްސް ނެގުން ހުއްދަ ނޫން ފަރާތަކުން ގްރީން ޓެކްސް ނަގައިފިނަމަ، ނުވަތަ ގްރީން 
ސް ޓެކްސް ނަގަން ނުޖެހޭ މީހެއްގެ އަތުން ގްރީން ޓެކްސް ނަގައިފިނަމަ، ނުވަތަ ނަގަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ގްރީން ޓެކް



(2016އޮގަސްުޓ  18) ގަާވިއދު ގްރީން ޓެކްސް  ސަފުހާ 12 ގެ 11   

ނަގައިފިނަމަ، އެ ގޮތުން ނެގުނު ފައިސާ އެ މީހާއަށް އަނބުރައި ނުދޭހާ ހިނދަކު، އެ ފައިސާއަކީ މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ 
 ގޮތުގައި ހޯދުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

 

 

 ނެގުމާބެހޭ  ޓެކްސް) R-45/2013 ނަންބަރު  ގަވާއިދު އަދި( ޤާނޫނު އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް) 3/2010 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ރިޒޯޓުތަކާއި  ޓޫރިސްޓް އިތުރުން، ރިކޯޑުތަކުގެ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ޓެކްސް ދަށުން ގެ( ގަވާއިދު  އިދާރީ

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ރިކޯޑުތައް އަންނަނިވި ސްތަކުންގެސްޓްހައު ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކާއި ޓޫރިސްޓް

 ގެސްޓް ރެޖިސްޓަރ )ހ(

 ތައް ގެސްޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކާޑު )ށ(

  

 

ގްރީން ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހޭ ތަނަކުން ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
ތަނަކުން ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ނުވަތަ ލަހުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ނުވަތަ ގްރީން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ނުދައްކައިފިނަމަ 

ގަވާއިދު ނަންބަރު  )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އާއި  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު އްކައިފިނަމަ، ނުވަތަ ލަހުން ދަ
2013/R-45 .ެޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ތަނެއް ޖޫރިމަނާ ވާނެއެވ( 

  

 

)ޓެކްސް  2010/3)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ގަވާއިދު ކިޔާނީ، 
އެ ޤާނޫނުތަކުން ބާރު ލިބިގެން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެކުގައެވެ. އަދި މި ގަވާއިދުގައި މާނަކޮށްފައި  ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އާއި

ނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު މާނަކުރާނީ، އެ ޤާނޫނުތަކުގައި އެ ، ނުވާ ކޮންމެ ލަފުޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް ކަ
 ލަފުޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 

 

 

 ފެށިގެންނެވެ.  އިން 2015ނޮވެންބަރު  1މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، 

 

 

ނޑައެޅި )ހ(  ހިނދަކު: ތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައިގެން އެހެން ގޮމި ގަވާއިދުގައި ކަ

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށެވެ.  99/2"ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތަކަށެވެ. 24ޤާނޫނުގެ "ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ،  

 



(2016އޮގަސްުޓ  18) ގަާވިއދު ގްރީން ޓެކްސް  ސަފުހާ 12 ގެ 12   

 ހިންގާ " ގެސްޓްހައުސްއެއް ޓޫރިސްޓް  ނުވަތަ އުޅަނދެއް ޓޫރިސްޓް ނުވަތަ  ހޮޓަލެއް ޓޫރިސްޓް  ނުވަތަ ރިޒޯޓެއް ޓޫރިސްޓް 
 ދޫކޮށްފައިވާ  ޓޫރިޒަމުން  އޮފް މިނިސްޓްރީ ލައިސަންސް އޮޕަރޭޓިންގ ތަނުގެ އެ ވަނީ، އެ ބުނެފައި ކަމަށް" ފަރާތް 

 .ފަރާތަށެވެ

ނޑުމަކާ ނުލައި ގުނާ އިން ވާ ވަގުތުން ފެށިގެން -ގަޑިއިރުގެ ބްލޮކް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ޗެކް  24"  ކޮންމެ މެދުކެ
 ގަޑިއިރަކަށެވެ. 24

"ޓޫރިސްޓެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ދިވެހިރައްޔިތަކު ނޫން "ރެސިޑެންޓް ޕާރމިޓް" ނެތް  
ކޮންމެ މީހަކަށެވެ. "ރެސިޑެންޓް ޕާރމިޓް" އަކީ، ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ޓޫރިސްޓެއްނޫން ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގައި 

 އްދައެވެ.ހުހުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތުންދޭ 

 .ޓެކުހަށެވެ ނެގޭ ދަށުން ގެ( އ) އަދި ( ކ) މާއްދާގެ  ވަނަ  35 ޤާނޫނުގެ ވަނީ، އެ  ބުނެފައި ކަމަށް " ޓެކްސް  ގްރީން" 

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  3/2010"މީރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  
 އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށެވެ. 

މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް، ޢިބާރާތްކުރުމުގައި އެކަހެރި ނަން ގިނަނަމުގެ ތެރޭގައި އަދި ގިނަނަން އެކަހެރި ނަމުގެ ތެރޭގައި  )ށ(
 ހިމެނެއެވެ.

 


