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 މިއީ އަންނަނިވި ލިޔުންތައް އެއްކޮށްލުމުން މި ގަވާއިދު އޮންނާނެ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ލިޔުމެކެވެ.

 
ގަވާއިދު / ޓެކްސް 
 ރޫލިންގ ނަންބަރު 

 އިސްލާހުތަކުގެ ޚުލާޞާ  ނެރުނު ތާރީޚު  ތަފުސީލު 

2020/R-56 ްއާްމދަނީން ޓެކްސް ެނގުުމގެ ަގާވއިދަށ 
 ގަާވިއދު  ފުރަތަމަ ިއސްލާހު ެގނަުއމުގެ

 

ވަނަ މާއްދާ )ިއންޓެރިމް ޭޕމަްނޓް   100-1 2020 ޖުލައި 20
ވަނަ މާްއދާ  1-102ހިސާބުުކރުން( ައދި 

)ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ފައިނޭްނޝަލް 
 ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ީމާރއަށް ހުށަހެުޅން( ގެ

 ގޮތުަގއި އާ މާްއދާތަކެއް އިތުރުުކރުން.
 99 ަ(ިއންކަމް ޓެކްސް ބަާޔން) މާއްދާ ވަނ 

ވަނަ މާްއދާ )ކޮމިޝަަނރ  122އަދި 

ޖެނެރަލް ުހއްަދދީފަިއވާ އެަކއުންޓިްނގ 
 އިސްލާހުުކރުން. ސްޓޭންޑަޑްަތއް(
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 ގަވާއިދު  އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ

 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 

 
ށުްނ ދަ)އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ  2019/25މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި

  ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ބޯޑަށް މީރާގެ
 

 މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ. )ށ(  
 

ގުފަހިކުރުމާއި ތަންފީޒުކުރެޭވނެ ގޮތް މަ ޤާނޫނުފުރިހަމަ ގޮތުގައި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، މި   .2 މަޤްަޞދު 
ކަނޑައެޅުމާއި  މައްޗަށް ޤާނޫުނ ހިނގާ ފަރާތްތަކުން ޢަަމލުކުރަްނވާނެ ގޮތް ގެއެ ފަރާތްތަކެއް

 އެޅުމެވެ.އުސޫލުތަކާއި ަހމަތައް ކަނޑަޤާނޫނުގައިވާ ކަންކަން ތަްނފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
 

 
 ދެވަނަ ބާބު 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 
 

ށް އެިދ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުްނ އެކަމަޤާނޫނުގެ ދަުށން  )ހ(  .3 ރަިޖސްޓަރީކުުރމަށް ެއދި ހުށަހެުޅން 
( MIRA 117ރަޖިސްޓަރީކުރުން" ) އާމްަދނީން ނަާގ ޓެކުހަށްހުށަހަޅަންވާނީ، "

ޢުލޫމާތާިއ މަފައިވާ އެންމެހައި އިފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެ ފޯމުގައި ކަނޑައަޅަ
 ލިޔެކިޔުންތަކާ އެކުގައެވެ.

 
ބަރު ޤާނޫނު ނަން  ކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،ން( ގައި އެހެން ބަޔާހމާއްދާގެ )މި  )ށ(  

މަށް ރުގެ ަދށުން ރަޖިސްޓަރީކު )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2014/18
މްދަނީން ނަގާ އާ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަުކން،އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް މިނިސްޓްރީ 

ން" "އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހަށް ަރޖިސްޓަރީކުރު ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް،
(MIRA 117) .ެފޯމު މީރާއަށް އިތުރަށް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެޭހނެއެވ 
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 މީހެއް ލިބޭ އުޖޫރަ ،( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސްހމި މާއްދާގެ ) (ނ)  
ހާ  ހުށަހަޅަންވާީނ، "އުޖޫރަ ލިބޭ މީދޭ ފަރާތުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އުޖޫރަ

އެ ފޯމުގައި ، ފުރިހަމަކުރުމަްށަފހު ( ފޯމMIRA 118ުރަޖިސްޓަރީކުރުން" )
 ފައިވާ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާ އެކުގައެވެ.އިކަނޑައަޅަ

 
ޅަންވާނީ ެއ ކުން ލިބޭ އާމްދަނީއާ ގުޅިގެން، ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަނުއުފުލޭ މުދަލަ )ރ(  

 ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ަނމުގައެވެ. 
 

ފަރާތްަތއް  އުޫޖރަ ނޫން ާއމްދަނީ ިލބޭ
 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

ްނ )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ަދށު 2014/18ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ހ(  .4
ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތައް

 ވާނެއެވެ.ރަޖިސްޓަރީކުރަން
 

އިވާ ވަނަ ނަންބަރުގައި މާނަކޮށްދީފަ (2)ވަނަ މާއްދާގެ )ށނ( ގެ  79ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
 ގޮތަށެވެ. ޕާޓްނަރޝިޕްތަކަށް މި ގަވާއިދުގައި ހަވާލާދޭނީ "ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕް" މި

   
ނިިވ އަންނަ( ރައްދުނުާވ ަފރުދުންނާއި ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕްތައް ހމި މާއްދާގެ ) )ނ(  

 އެވެ.ހުށަހަޅަންވާނެ ޝަރުޠުތަކުން ޝަރުޠެއް ފުރިހަަމވާނަމަ ރަޖިސްޓަރީކުރަން
  

އުލަތުގެ ރަކާތެއް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ދަޙަވިޔަފާރި  (1)   
ދައެއް ޕާޓްނަރޝިޕަށް ހުއްޑީމްޑް  މީހާއަށް ނުވަތަ އެމުއައްސަސާއަކުން އެ 

 ނުވަތަ  ؛ނުވަތަ ލައިސަންސެއް ދޫކޮށްފައިވުން
 

 ،ރައިންދޭ ުއޖޫ މީހަކަށްއެއްވެސް އެ މީހާ ނުވަތަ އެ ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕުން  (2)   
ކްސް ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެމުވައްޒަފުންގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  54ޤާނޫނުގެ 

 ވަތަނުތިބުްނ؛  މީހުން)އެކެއް( ނުވަަތ އެއަށްވުރެ ގިނަ  1އުނިކުރަންޖެހޭ 
 

ވިޔަފާރި  ހުރިހާ ޕާޓްނަރޝިޕުން ހިންގާ  ޑީމްޑް އެ މީހާ ނުވަތަ އެ  (3)   
ގެ މަްސދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަިއ މަހެއް)ބާރަ(  12ރަކާތަކުން ޙަ

 ލިބޭ ޕާޓްނަރޝިޕަށްޑީމްޑް މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް އެ މީހާއަށް ނުވަތަ އެ 
 .)ސާޅީސް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވުން -/40,000އާމްދަނީ  ޖުމްލަ
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ޖޭގައި ދިވެހިރާއްމި މާއްދާގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  )ރ(  
އްދާގެ މާވަނަ  55ގެ ޤާނޫނު ،މީހެއް، ނުވަތަ ޑީްމޑް ޕާޓްނަރޝިޕަކުންވިޔަފާރިކުރާ 

ކްސް ޓެ ފަރާތުގެ ވިުތޯހލްޑިންގ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަްނވެރިވެފައިނުވާ
ޓްނަރޝިޕް ޕާއެ މީހާ ނުވަތަ އެ ޑީމްޑް  ،އުނިކުރަންޖެހޭ ފަދަ ފައިސާއެއް ަދއްކާނަމަ

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރީކުރަން
 

ދާިއމީ މަރުަކޒެއް ެމުދވެރިކޮށް 
ދިވެިހާރއްޭޖގައި ވިޔަފާރިުކރާ 

 ފަރާތްތައް ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

 

އްދާގެ މާވަނަ  79 ގެއެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ޤާޫނނު މި ބާބުގައި  .5
ގައި ވިޔަފާރިކުރާ ދާއިމީ މަރުކަޒެއް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭފަދަ  )ހވ( ގައި މާނަކޮށްދީފައިވާ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ. ފަރާތްތަކުން ޤާޫނނުގެ ދަށުން ަރޖިސްޓަރީކުރަން

އާްމދަނީ ނުލިބޭ ފަާރތްތަކާއި 

އިސްިތސްނާ ާއމްަދނީ ލިބޭ ފަރާތްަތއް 
 ން ރަިޖސްޓަރީކުރު 

 ހުރިހާ  ނަމަ، ނުަވތަ އެ ފަރާަތކަށް ލިބޭފަރާތެއް އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭ )ހ(  .6
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްިތސްނާ އާމްދަނީ  12 ގެއާމްދަނީއަކީ ޤާނޫނު

 ފަރާތަކީ  އެ ލާޒިމުވާނީހުށަހަޅަން އެ ފަރާތުން ރަޖިސްޓަރީކުރަން  ،ކަމުގައިވާނަމަ
 ވިތުޯހލްޑިންގ ޓެކްސްމުވައްޒަފުންގެ ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން  54ޤާނޫނުގެ 

 މީހުންަނށް އުޖޫރަ ދޭ)އެކެއް( ުނވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ  1އުނިކުރަންޖެހޭ 
 ފަރާތެއްނަމައެވެ.

 
 އްދާއާ ވަނަ މާ 5އި ވަނަ މާއްދާއާ 4 މި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރާނީ މި ގަވާއިދުގެ )ށ(  

 ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

  ޒިންމާއެކެވެ.އުޖޫރަ ދޭ ފަާރތުގެ މަށް ހުށަހެޅުމަކީރަޖިސްޓަރީކުރު މީހުން އުޖޫރަ ލިބޭ  )ހ(  .7 އުޫޖރަ ލިބޭ މީހުން ރަިޖސްޓަރީކުުރން 
  

ފަރާތުގެ  ުއޖޫރަ ދޭން ހުށަހެޅުމަށް، މީހުން ަރޖިސްޓަރީކުރަ ދޭއުޖޫރަ އެ ފަރާތުން  )ށ(  
 ގައެވެ.ޙާލަތްތަކުމައްޗަށް ލާޒިމުވާނީ އަންނިވި 

  
ަމސްދުވަހުގެ  )ބާރަ( 12 އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާއަށް (1)   

ކްސް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެ ،މުއްދަތެއްގައި އެވްރެޖްކޮށް މަހެއްގެ މައްޗަށް
 )ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރުފިޔާ  -/60,000ބިނާކުރެވޭ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި 

 ނުވަތަ ؛ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ދޭނެަކމަށް އަންދާޒާކުރެވުން
 

މަހުގައި، ޮކންެމ މަހަކަށް، )ދޭއް(  2ވިދިވިދިެގން އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާއަްށ  (2)   
 -/60,000ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބިނާުކރެވޭ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި 



 (2020ޖުލައި  20) އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުުމގެ ަގާވއިދު                                                            5ގެ  82

އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން )ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް 
 ދިނުން.

 
އުޖޫރަ  ތުންއެ ފަރާ ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތެއް ފުރިހަމަވެގެންށމި މާއްދާގެ ) )ނ(  

 ފަރާތުްނ އެ ،ލާޒިމުވެއްޖެަނމަހުށަހެޅުމަށް އެއްވެސް މީހެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  ދޭ
ގެ ގޮތުގައި ވިުތހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ުއޖޫރައިއުޖޫރަ ދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 

އްޗަށް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެވްރެޖްކޮށް މަހެއްގެ މަ)ބާރަ(  12
 ންމެން އުޖޫރަ ދޭ އެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް )ތިރީސް ހާސް( ރުފިޔާ -/30,000
 ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. ރުމަށް ކުރަޖިސްޓަރީ

 
ރާތަށްވުެރ ފަ)ެއކެއް(  1 ،( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސްހމި މާއްދާގެ ) )ރ(  

އެ  ކުންއުޖޫރަ ދޭ އެއްވެސް ފަރާތައަދި  ގިނަ ފަރާތުން އުޖޫރަ ލިބޭ މީހެއްނަމަ،
 ަރޖިސްޓަރީކުރުމަށް ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،ނުވާނަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި މީހާ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

 ،އިމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގަ )ބާރަ( 12މި މާއްދާގެ )ރ( އަށް ޢަމަލުކުރާނީ  )ބ(  
 -/40,000އާމްަދނީ  އެވްރެޖްކޮށް މަހެއްގެ މައްޗަށް އެ މީހަކަށް ލިބޭ ޖުމްލަ

 )ސާޅީސް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާނަމައެވެ. 
 

މީހަކަށް،  މާއްދާގައި އެހެން ޮގތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ެއއްވެސްމި  )ޅ(  
އްޗަށް ލިބުނު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެވްރެޖްކޮށް މަހެއްގެ މަ )ބާރަ( 12ފާއިތުވެދިޔަ 
ނަމަ، )ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާ -/60,000ޖުމްލަ  އާމްދަނީގެ

 ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 
 

ޖުމްލަ ާއމްދަީނއަށް ބަަލއި 
 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

ރުޠެއް ޝަ ލާޒިމުވާރަޖިސްޓަރީކުރަން  ގެ އެހެން މާއްދާއެއްގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާމި ބާބު  .8
ދަތެއްގައި ހިސާބުކުރާ މުއް ފުރިހަމަނުވި ނަމަވެސް، ފަރުދުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް 

ނަމަ، އެ ލައްކަ( ރުފިޔާއަްށވުރެ އިތުރުވެއްޖެ )ފަސް -/500,000ނީ ޖުމްަލ އާމްދަލިބުނު 
 ކުރަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފަރާތުން ޤާނޫނުގެ ަދށުން ރަޖިސްޓަރީ

 
އަިމއްލަ އިްޚތިޔާުރގައި 

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 
ޤާނޫނު އްޗަށް މި ބާބުގައި އެެހން ގޮތަކަށް ބަާޔންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެ ފަރާތެއްގެ މަ  .9

 ނެއެވެ.ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުުރމަށް ހުށަހެޅިދާ ކުން ވެސްހިނގާ ކޮންމެ ފަރާތަ
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ކްސް ނަގަްނ ޓެމި ބާބުގައި އެެހން ގޮތަަކށް ބަާޔންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ޤާޫނނުގެ ދަށުން   .10 ނުޖެހުން  ހުށަހަަޅން ރަިޖސްޓަރީކުަރން

ނު( ެގ )ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ  2010/3ޤާނޫުނ ަނންބަރު  ،ފަށާ ދުވަހާ ހަމަައށް
 ށް ނުޖެހޭނެއެވެ.ހުށަހަޅާކަ ންދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަލުން ރަޖިސްޓަރީކުރަ

 
ގުޅޭ  ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއްގެ ރަޖިސްޓަީރކޮށްފައިވާ ފަރާތެޤާނޫނުގެ ދަށުން  )ހ(  .11 މަޢުލޫމާތު ަބދަލުުވން 

)ފަނަރަ(  15ން އެ ބަދަލުއައި ތާރީޚުން ފެށިގެ ،މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ
 ގަންވާނެއެވެ.އަން މީރާއަށް ފަރާތުންއެ ެމދުވެރިކޮށް  މީރާކަނެކްޓްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

 
 ،ރާތަކުންއެއްވެސް ފަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، )ށ(  

އެ ފަރާތުްނ  މީހެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހެއްގެއެ ފަރާތުން އުޖޫރަ ދޭ 
 މީރާކަނެކްޓްލެއް އެ ބަދަ  ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތަަކށް ބަދަލެއް ައތުވެއްޖެނަމަދީފައިވާ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.މެދުވެރިކޮށް މީރާއަށް 
 

ލިބޭ  އުޖޫރަ ،ފަހުން ރަޖިސްޓަރީކުރިއުޖޫރަ ލިބޭ މީހަކު އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތަކުން  )ނ(  
ތެރޭގަިއ  ދުވަހުގެ)ަފނަރަ(  15 ބޭނަމަ އެހެން ބާވަތެއްގެ އާމްަދނީއެއް ލި މީހާއަށް

 ވާނެއެވެ.މީރާއަށް އަންގަން ކަން އެ އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާ މީރާކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށް
 

 އިތުރު  އެ މީހާ، ރަޖިސްޓަރީކުރި ފަހުން އުޖޫރަ ިލބޭ މީހަކު އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތަކުން  )ރ(  
 އަންގާފައި ކަން މީރާއަށް ފަރާތުން އެ އަދި އެ ވަޒީފާ ދިން ރާނަމަވަޒީފާއެއް އަދާކު

ރަ ލިބޭ އުޖޫމީރާކަނެކްޓް މެދުވެިރކޮށް ދުަވހުެގ ތެރޭގައި )ފަނަރަ(  15 ނުވާނަމަ،
 މީރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ކަން އެ މީހާ
 

 109ދުގެ މި ގަވާއި ،މަރުވެއްޖެނަމަ މީހެއްޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  )ހ( 1 .12 ރަިޖސްޓަރީން ުއނިކުރުން 
މީހާ  ކަން އެންގުމުން، އެ މީރާއަށް އެ އޭނާގެ ވާރިޘުންވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 

 މަށް ހުށަެހޅުނީއެވެ.ރުރަޖިސްޓަރީން އުނިކު
 

އް  ނުވަތަ ނުވަތަ ޕާޓްަނރޝިޕެ ،ކުންފުންޏެއްޤާނޫނުގެ ދަުށން ރަޖިސްޓަރީކޮށްަފއިވާ  )ށ(  
  ރެވޭނެއެވެ.ލުމުން، އެ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުއިކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް އުވަ
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ނިމުމަކަށް ފާރި ވިޔަކުރަމުންދާ މެދުވެރިކޮށް  ތައްދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ދާއިމީ މަރުކަޒު )ނ(  
ނިކުރަްނ ން ރަޖިސްޓަރީން އުވެރިފަރާތުތަކުގެ އެ ދާއިމީ މަުރކަޒުއަތުވެއްޖެނަމަ، 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  
 

 ވަނަ ބާބު ތިން 
 މަންފާ  ނާޔަތާއި އި އުޖޫރައިގެ މާނައިގައި ނުހިމެނޭ 

 
ނުިހމެނޭ އުޫޖރަިއގެ މާަނިއގައި 

 މަންފާ  ނާޔަާތއިއި
ރޭގައި އުޖޫަރ މަންފާގެ ތެ ނާޔަތާއިއި ަވނަ މާއްދާގެ )ޔ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  79ޤާނޫނުގެ   .13

  ނުހިމެނެއެވެ.މަންފާ ނާޔަތާއިއިއަންނަނިވި  ދޭކޮށްފޯރުދޭ ފަރާތުން ފައިސާއިން ނޫން ގޮތަކަށް 
 

ޔާގެ )ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް 2009/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  
 9އްދާއާއި ަވނަ މާ 4ނާޔަތްތަކާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ އިނައިބުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިނާޔަތް؛ 11ވަނަ މާއްދާއާއި 
 

 ދޭށްކޮފޯރު މީހަކަށްސަލާމަތީ ޚިދުމަތެއް މެދުވެރިކޮށް، އެއްވެސް  ،ދައުލަތުން )ށ(  
 ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން؛

 
ފައިވާ ދީކޮށްއެ މީހާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ފޯރު )ނ(  

ދޭ ކޮށްރުއުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ފޯ ،ތަނެއްގައި
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިނާޔަާތއި މަންފާ؛

 
 ؛ކެއިންބުއިން (1)   

 
 .މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު (2)   

 
ގައި ނަމަވެސް، ތަން ފިޔަވައި އެހެން ަތެނއް އެ މީހާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ )ރ(  

ނަށް މުވައްޒަފުންށް ވަކި ޚާއްޞަ ކަމަކާ ގުޅިގެން ކަލުން ނޫން ގޮތަސޫންމު އުޢާ
 ކެއިންބުއިން؛ދޭ ކޮށްހަމަހަމަ ކަމާއެކު ފޯރު
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 ،ކުރުމަށްޓަކައިއަދާ ތައްއުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް، އެ މީހާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު (ބ)  
ފިޔަވައި  ންއަދި މުވައްޒަފުކުރެވިގެން ޞަހަމައެކަނި މުވައްޒަފުން ބޭތިއްބުަމށް ޚާއް

  ފިޔަވައިމުވައްޒަފުން އެހެން މީހަކަށް އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު ނެތް އަދި 
 ؛ތަންޅޭ ދިރިއުދޭ ކޮށްދިރިނޫޅެވޭ ގޮތަްށ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ފޯރުއެހެން މީހަކަށް 

 
މަތުެގ އެ ސަލާމަތީ ޚިދު މުވައްޒަފުންނަށް ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްަތކުގެ (ޅ)  

 އުޅޭ ތަން؛ދިރި ދޭކޮށްފޯރުމަރުކަޒެއްގައި ނުވަތަ އޮފީހެއްގައި ނުވަތަ ޕޯސްޓެއްގައި 
 

އިން ބޭރުގަިއ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ (ކ)  
 ؛ޅޭ ތަންިދރިއު ދޭކޮށްފޯރުހުރި ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހަކަށް ދައުލަތުން 

 
ތުތައް އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް، އެ މީހާ ވަޒީފާގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަ (އ)  

 އޭނާ އަދި ،އަދާކުރަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ފިޔަވައި އެނޫން ތަނެއްގައިނަމަ
 އް އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަ ދިރިއުޅެނީ އެ ތަނުގައި ނޫންނަމަ،
 ؛ދަތުރުފަުތރު ދޭކޮށްފޯރުދޭ ފަރާތުން  ތަނަށް ގޮސްއައިސްވުމަށް އުޖޫރަ

 
އެހެން  ތަން ފިޔަވައި އެ މީހާ ވަޒީފާގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާ (ވ)  

)އެކެއް(  1 ކައިތަނަކަށް، ހަމައެކަނި ވަޒީފާގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަ
 ދޭ ށްކޮފޯރު އުޖޫރަ ދޭ ަފރާތުން ދިއުމަށް އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްަދަތކަށް

 ؛ދަތުރުފަތުރާއި ކެއުމާއި ހުރުން
 

ެގ މި މާއްދާގެ )ވ( އަށް ޢަމަލުކުރާނީ، މި މާއްދާގެ )ކ( އާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތު )މ(  
 މަތިންނެވެ.

 
ޞަދުގަިއ ބަދަހިކޮްށ ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤްމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންަނ ގުޅުން  )ފ(  

ށް ހިނާގ ތަފާތުކުރުމެއް ނެިތ މުވައްޒަފުްނނަށް ބައިވެރިވެޭވ ގޮތަށް އަިދ އެ ކަމަ
ރަ ދޭ އުޖޫ ،ޚަރަދު ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައެޅިގެން އެލޮކޭޓް ނުުކރެވޭ

 ރަކާތްތައް؛ޙަރެކްރިއޭޝަނަލް ބާއްވާ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
 

އޯޕަން އޯޑިނަރީ  އިންޓްރެސްޓަކާ ނުލަިއ ނުވަތަ  ،އަންނަނިވި ޝަރުުޠތައް ހަމަވާ  )ދ(  
ގެ ލޯނުދޭ  ންއުޖޫރަ ދޭ ފަރާތު މާކެޓް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަށްވުެރ ކުޑަ ރޭޓެއްގައި
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 )އެކެއް( 1ވަގުތެްއގައި  )އެއް ގެ އިންޓްރެސްޓްނުވަތަ އެޑްވާންސް  އިންޓްރެސްޓް
 ؛ ލޯނު ނުވަތަ އެޑްވާންސްއަށްވުރެ ގިނަ ނުވާގޮތަށް(

 
)ހައެއް(  6 އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުލޯނު ނުވަތަ އެޑްވާންސް  (1)   

 މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވުން؛ އަދި
 

)ފަންސާސް  -/50,000 ޢަދަދު ޕްރިންސިޕަލް ލޯނު ނުވަަތ އެޑްވާންސްގެ (2)   
 ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވުން.

 
  ލާންޖެހޭ ކުރާ މަސައްކަތުގައި މީހާލިބޭ  އުޖޫރަ ،ދޭކޮށްފޯރުއުޖޫރަ ދޭ ފަރާތަކުން  (ތ)  

 އަދި ައންނައުނަީކ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރުަމށް ޚާއްޞަ އަންނައުނު، އެ
 ންނައުނެއްނަމަ؛ލުމަށް އެކަށީގެންނުވާ އަ ޢާންމުކޮށް ހައުލުން ބޭރުގައިމަސައްކަތުގެ މާ

 
ފަސް ) -/5,000 ދަދު ޢައަހަރަކަށް ދެވޭ ޖުމްލަ  ،އެވޯޑް އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ދޭ  (ލ)  

 ނުވާނަމަ؛އިތުރު ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ 
 

ްނ )ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ާޤނޫނު( ެގ ދަށު 2007/1ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ގ)  
 ؛އަޕްހެއްދުމުގެ ނުވަތަ އައުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ހަދާ މެޑިކަލް ޗެކްވަރކް ވިޒާ 

 
ްނ )ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ާޤނޫނު( ެގ ދަށު 2007/1ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ޏ)  

 އިންޝުއަރެްނސް؛މެޑިކަލް ދޭންޖެހޭ 
  

ރަ ލިޭބ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އުޅެނިކޮށް ދިމާވާ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން އުޖޫ (ސ)  
 ރުވާ؛ފަކޮށްދޭ ބޭސްމީހެއްގެ ޞިއްޙަތަށް ލިބޭ ގެއްުލމަކަށް އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން 

 
ކަށް ދެޭވ ފައިސާއިން ނޫން ގޮތަށް އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ދޭ އިނާޔަތާއި ަމްނފާ، މަހަ (ޑ)  

 )އެއް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނަމަ. -/1,000ޖުމްލަ ޢަދަދު 
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 ބާބު  ހަތަރުވަނަ 
 ނާޔަތާއި މަންފާ އި އުޖޫރައިގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ ބައެއް 

 
 ަބއެއް އުޫޖރަިއގެ މާަނިއގައި ިހމެނޭ

 އިނާޔަާތއި މަންފާ 
ހިމެނޭ އިނާޔަތާއި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޖޫރައިގެ މާނައިގައި ނު 13މި ގަވާއިދުގެ   .14

ޔަތަކާއި މަންފާތައް ފިޔަވައި، އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާއަްށ ދޭ ކޮންމެ އިނާ
ގަިއ މަންފާއަކީ އުޖޫރައިގެ މާނަގައި ހިމެނޭ އިނާޔަތާއި މަންފާެއކެވެ. އަދި މި ބާބު

އިނާޔަތަކާއި  ހުރިހާއިނާޔަތާއި މަންފާތަކަކީ އުޖޫރައިގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 މަންފާތަކެއް ނޫނެވެ.

 
ހިސާބުުކރާ އިނާޔަާތއި މަންާފގެ 

ޢަދަދުން ބަެއއް ުއޖޫރަ ލިބޭ ީމހާ 
 ދެއްކުން 

 ހިސާބުކުރާ މި ބާބުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި ބާބުގެ ދަށުން  .15
 ޢަދަދަކީ އެއިނާޔަތާއި މަންފާގެ ޢަދަދުން ެއއްވެސް ބައެއް އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާ ދައްކާނަމަ، 

 އުޖޫރައިގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ އިނާޔަތާއި މަންފާއެއް ނޫނެވެ.
 

ގުުޅންހުރި ފަާރތަކުން ދޭ ުއޖޫަރއާއި 
 ގުުޅންހުރި ފަާރތަކަށް ލިބޭ އުޫޖރަ 

ޖޫރަ ޭދ މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އެއްވެސް އިނާޔަތަކާއި މަންފާއެއް ދެނީ އު )ހ(  .16
ކުންނަމަ ެއ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުންނަމަ ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަ
 ވެލިއުއެވެ.  އިނާޔަތާއި މަންފާގެ މިންވަރަކީ، އެ އިނާޔަތާއި މަންފާގެ އޯޕަން މާކެޓް

 
އުޖޫރަ ިލބޭ  އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެްއވެސް އިނާޔަތަކާއި މަންފާއެއް ިލބެނީ ބާބުގަމި )ށ(  

 ،ކަށްނަމަގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށްނަަމ ނުވަތަ އެ ފަރާތުްނ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަ މީހަކާ
 އެއީ އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާއަށް ލިބޭ އިނާޔަތަކާއި މަންފާއެވެ.

 
ގެ މާނައިގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ "އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތު" ގެ )ހ( ގައި މި މާއްދާ )ނ(  

ވަޞީލަތްތަްއ  ތެރޭގައި އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ނުވަތަ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުގެ
ކުާރ ބޭނުންކޮށްެގން ހިންގާ ނުވަތަ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްސީލު

 މެނެއެވެ. ވް ސޮސައިޓީ ފަދަ ތަންތަން ހިކޯޕަރޭޓި، ޖަމާޢަތް ،ކުންފުނި، ޖަމްޢިއްޔާ
 

ގެ މާނައިގައި ތަުނގެ އުޖޫރައި ދޭ ދިރިއުޅޭކޮށްއުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާއަށް ފޯރު  .17 ތަން  ދިިރއުޅޭ
 ނަނިވި ގޮތަށެވެ.ހިމެނޭ އިނާޔަތާއި މަންފާގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއު ހިސާބުކުރާނީ އަން
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ންހުރި އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުގެ ތަނެއްނަމަ، ނުަވތަ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތާ ގުޅުއެ ތަނަކީ  )ހ(  
ތުން ކުއްޔަށް އަފަރާތެއްގެ ތަނެއްނަމަ ނުވަތަ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްގެ 

 .ހިފާފައިވާ ތަނެއްނަމަ އެ ތަނުގެ ކުލީގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއު
 

 އެހެން އެ ތަނަކީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން އެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން ފިޔަވައި )ށ(  
 ފަރާތުން ފަރާތެއްގެ އަތުން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެއްނަމަ، އެ ތަނަށް އުޖޫރަ ދޭ

 ދައްކާ ކުލި. 
 

ނަމަ ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ ތަނަކީ ފަރނިޝްޑް ތަނެއް ނޫން ށ( އާއި )ހމި މާއްދާގެ ) )ނ(  
މަނައި، ެއ އެ ތަނުގެ ފަރުނީޗަރު އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ދޭނަމަ، ފަުރނީޗަރު ނުހި އަދި

ވާ ފޯމިއުލާ ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައި ،އަކުރުތަކުގައިވާ ގޮތަށް ހިސާބުުކރާ ޢަދަދަށް
 ބޭނުންކޮށްެގން ހިސާބުކުރާ ފަރުީނޗަރުގެ ވެލިއު.

 
%20ފަރުނީޗަރު ނުހިމަނައި ހިސާބުކުރާ ޢަދަދު  ×  

 
ންގސް މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ފަރިންޝޑް ތަނެއް ކަމަށް ބަލާނީ އެ ަތނުގައި ފިޓި )ރ(  

 ފިޔަވައި އިތުރު ފަރުނީޗަރެއް ހުރިނަމައެވެ.
 

ދޭ ކޮށްގައި ފޯރުތަނުގައި އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުގެ ޚަރަދު މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ދިރިއުޅޭ )ބ(  
 ؛އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއުއަންނަވި ވަޞީލަތްތަކާއި ޚިދުމަްތތަކުގެ 

 
 ؛އުކައިދިނުން ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ކަރަންޓާއި ފެނާއި ކުނި (  1)   

 
 ؛ކޭބަލް ޓީވީއާއި، ޓެެލފޯނާއި އިްނޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް (2)   

 
 ؛މަރާމާތުކުރުމާއި، ޒީނަތްތެރިކުރުން  (3)   

 
 ފޮޅައި ސާފުކުރުން. (4)   
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ޖޫރައިގެ އުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޞީލަތްތަކާއި ޚިދުމަްތތަކުގެ ( ބމި މާއްދާގެ ) )ޅ(  
ހިސާބުކުރާނީ  އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއު ،މާނައިގައި ހިމެނޭ އިނާޔަތާއި މަްނފާގެ

 އަންނަނިވި ގޮތުގެމަިތންނެވެ.
 

ތުން ދެނީ ސީދާ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާކޮށްފޯރުނުަވތަ ޚިދުމަތެްއ ވަޞީލަތެއް އެ  (1)   
ނުވަތަ ަވޞީލަެތއް ނުވަތަ އެ ފަރާާތ ގުޅުންހުިރ ފަރާތަކުންނަމަ އެ 

 ޚިދުމަތެއްގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއު؛
 

ރާތުްނ ދެނީ ސީދާ އުޖޫރަ ޭދ ފަކޮށްފޯރުނުަވތަ ޚިދުމަތްެތއް ވަޞީލަތެއް އެ  (2)   
ތަކުންނަމަ ފަރާތެއް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާ ނޫންނަމަ އަދި އެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި 

ތުން ކުރާ ދިނުމަށް އުޖޫރަ ދޭ ފަރާކޮށްފޯރުނުަވތަ ޚިދުމަތެއް ވަޞީލަތެއް އެ 
 ޚަރަދު.
 

މުދަލެއް ުނވަތަ ޚިުދމަތެއް ގަތުން، 
 ވިއްކުން ުނވަތަ ިދނުން 

ގެ އޯޑިނަރީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން، އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާގެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް އޭ )ހ(  .18
ނައިގައި މާއޯޕަން މާކެޓް ވެލިއުއަށްވުރެ ޮބޑު އަގެއްގައި ގަނެފިނަމަ، އުޫޖރައިގެ 

ޑިނަރީ އޯޕަން އޯދަދަކީ އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ ޢަހިމެނޭ އިނާޔަތާއި މަންފާގެ 
 ރެވެ. އަށްވުރެ އެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ގަތް އަގު ބޮޑުވި މިންވަމާކެޓް ވެލިއު

 
ގެ އޯޑިނަރީ އޭއުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން، އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާއަށް މުދަލެއް ނުަވތަ ޚިދުމަެތއް  )ށ(  

 މާނައިގައި ފިނަމަ، އުޖޫރައިގެއިއޯޕަން މާކެޓް ވެލިއުއަށްވުރެ ކުޑަ އަގަކަށް ވިއްކަ
ޑިނަރީ އޯޕަން ދަަދކީ އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އޯޢަފާގެ ހިމެނޭ އިނާޔަތާއި މަން

 ވަރެވެ.މާކެޓް ވެލިއުއަށްވުރެ އެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ވިއްކި އަގު ކުޑަވި މިން
 

 ،ލޭ ދީފިނަމަހިއުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން، އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާއަށް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް  )ނ(  
ވަތަ ޚިދުމަތުެގ ދަދަކީ މުަދލުގެ ނުޢައުޖޫރައިގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ އިާނޔަތާއި މަންފާގެ 

 އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއުއެވެ.
 

އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން، އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާގެ ބޭނުަމށް ތިންވަނަ ަފރާތަކުން މުދަލެްއ  )ރ(  
ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ގަތުމަށްފަހު، އެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާއަށް 

ދީފިނަމަ އަދި އޭގެ މުޤާބިލުގެ ގޮތުގައި އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތަށް ކޮށްފޯރު
ދާ ނުވަތަ ޚިުދމަތުގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ެވލިއުއަށްވުރެ ކުޑަ ދައްކާ އަގަކީ އެ މު
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ދަދަކީ އެ މުދާ ޢައުޖޫރައިގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ އިނާޔަތާއި މަންފާގެ  ،އަގެއްނަމަ
ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ގޮތުަގއި އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާ އުޖޫރަ ޭދ ފަރާތަށް ދައްާކ 

 ނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއުގެ ތަފާތެވެ.އަގާއި، އެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އޯޑި
  

ބޭނުންުކރުުމގެ ަޙއްޤު  މުދަލެއް

 ދިނުން 
ރާތުން، އުޖޫރަ ދޭ ފަ ،އެއްގަމުގައި ނުވަތަ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދެއް ފިޔަވައި  )ހ(  .19

 ޮގތަކަްށ، އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާގެ ވަޒީފާގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން
ލިއުއަށް ވުރެ ބޭުނންކުރުމުގެ ޙައްޤު ިހލޭ ނުވަތަ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާެކޓް ވެމުދަލެއް 

ގައި ހިމެނޭ އުޖޫރައިގެ މާނައި ،ކުޑަ އަގެއްގައި އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާއަށް ދީފައިވާނަމަ
 އިނާޔަތާއި މަންފާ މަހަކަށް ހިސާބުކުރާނީ އަންނިވި ގޮތަށެވެ.

 
   (1) 

 
 އަންނަނިވި ފޯމިއުލާ ،މުދަލެއްނަމައެ މުދަލަކީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުގެ 

 ބޭނުންކޮށްެގން؛
 

𝐴 × 20% ×
1

12
 

 
A ުއެ މުދަލުގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއ = 
 

ތުން އައެ މުދަލަކީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން އެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްގެ  (2)   
އްޤު ިހލޭ ޭބނުންކުރުމުެގ ޙަ ނުވަތަ ކުއްޔަށް ނަގައިފައިވާ މުދަލެއްަނމަ

ން މާކެްޓ އެ މުަދލުގެ މަހު ކުލީެގ  އޯޑިނަރީ އޯޕަހޯދާފައިވާ މުދަލެއްނަަމ، 
 ؛ވެލިއު
 

ވައި ފަރާތެއް ފިޔައުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން އެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި  އެ މުދަލަކީ (3)   
 ދަލުގެމުެއ ، އެހެން ފަރާތެއްގެ އަުތން ކުއްޔަށް ނަގައިފައިވާ މުދަލެްއނަމަ

 މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ދައްކާ ޢަދަދު.
 

 ،ރާތުންއުޖޫރަ ދޭ ފަ ،އެއްގަމުގައި ނުވަތަ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދެއް ފިޔަވައި (ށ)  
ނޫން ކަމަކަްށ އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ބޭނުމަށާއި އެ
ލިއުއަށް ވުރެ މުދަލެއް ބޭުނންކުރުމުގެ ޙައްޤު ިހލޭ ނުވަތަ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާެކޓް ވެ

އި ހިމެޭނ ކުޑަ އަގެއްގައި އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާއަށް ދީފައިވާނަމަ އުޖޫރައިގެ މާނައިގަ
 މަހަކަށް ހިސާބުކުރާނީ އަންނިވި ގޮތަށެވެ. މަންފާއިނާޔަތާއި 
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 އަންނަނިިވ ފޯމިއުލާ ، އެ މުދަލަކީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުގެ މުދަލެއްނަމަ (1)   
 ބޭނުންކޮށްެގން:

 

𝐴 ×
2

7
× 20% ×

1

12
 

 
A ުއެ މުދަލުގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއ = 
 

އްޔަށް ކުއެ މުދަލަކީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން އެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން  (2)   
ފައިވާ ލިބި ޤުއްޙަނަގައިފައިވާ މުދަލެއްނަމަ ނުވަަތ ހިލޭ ޭބނުންކުރުމުގެ 

 އަންނަނިވި ފޯމިއުާލ ބޭނުންކޮށްގެން: ،ނަމަމުދަލެއް
  

𝐴 ×
2

7
 

 
 A = ުއެ މުދަލުގެ މަހު ކުލީގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއ 
 

ވައި އް ފިޔައުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން އެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެ އެ މުދަލަކީ (3)   
ފޯމިއުލާ  އެހެން ފަރާތަކުން ކުއްޔަށް ނަގައިފައިވާ މުދަލެއްނަމަ އަންނަނިވި 

 ބޭނުންކޮށްެގން:
 

𝐴 ×
2

7
 

 
A  = ާދަދު ޢައެ މުދަލުގެ މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ދައްކ 
 

ޚިުދމަތެއް ބޭނުންުކރުުމގެ ަޙއްޤު 
 ދިނުން 

 ޮގތަކަްށ، އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާގެ ވަޒީފާގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން )ހ(  .20
 ކުޑަ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ހިޭލ ނުވަަތ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިުއއަށް ވުރެ

 މާނައިގައި ދޭނަމަ، އުޫޖރައިގެކޮށްފޯރުޚިދުމަތެއް އަގެއްގައި އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާއަްށ 
 ންފާ މަހަކަްށ ހިސާބުކުރާނީ އަންނިވި ގޮތަށެވެ.ހިމެނޭ އިނާޔަތާއި މަ

 
ރާތެއް އެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަ ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތަކީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން (1)   

އެ  ދޭ ޚިދުމަތެއްނަމަ، އެ މަހަކަށް ހިސާބުުކރެވޭފޯރުކޮށްމެދުވެރިކޮށް 
 ؛އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއު ޚިދުމަތުގެ
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 ޔަވައިފި ފަރާތެއް ޚިދުމަތަކީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން އެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި  އެ (2)   
އުޖޫރަ  ތަށްއެ ޚިދުމަދޭ ޚިދުމަތެއްނަމަ، ކޮށްމެދުވެރިކޮށް ފޯރު އްއެހެން ފަރާތެ
 ކުރާ ޚަރަދު.މަހަކަށް ދޭ ފަރާތުން 

 
ރުމުގެ އުޖޫރަ ިލބޭ މީހާގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކު ،އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން )ށ(  

ތަ އޯޑިނަރީ ބޭނުމަށާއި އެނޫން ކަމަަކށް ޚިދުމަތެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ހިލޭ ނުވަ
 ،ފައިވާނަމައޯޕަން މާކެޓް ވެލިއުއަށް ވުރެ ކުޑަ އަގެއްގައި އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާއަށް ދީ

އަންނިވި  މަހަކަށް ހިސާބުކުރާނީ އި މަންފާއިނާޔަތާއުޖޫރައިގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ 
 ގޮތަށެވެ.

 
ރާތެއް ނުވަތަ ެއ ފަރާތާ ގުޅުންހުިރ ފަ ،އެ ޚިދުމަތަކީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާުތން (1)   

 ؛ްނކޮށްގެންދޭ ޚިދުމަތެްއނަމަ، އަންަނނިވި ފޯމިއުލާ ބޭނުފޯރުކޮށްމެދުވެރިކޮށް 
 

𝐴 ×
2

7
 

 
A  ްލިއުވެ= އެ ޚިދުމަތަށް މަހަކަށް ިހސާބުކުރެވޭ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓ 
 

 ޔަވައިފިރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް އެ ޚިދުމަތަކީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން އެ ފަ (2)   
 ؛ދޭ ޚިދުމަތެއްނަމަކޮށްއެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ފޯރު

 

𝐴 ×
2

7
 

A  = ްކުރާ ޚަރަދު އެ ޚިދުމަތަށް މަހަކަށް އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުނ 
 

އެްއގަމު އުޅަނެދއް ނުވަތަ ކަނޑު 

 ުމގެ ަޙްއޤުއުޅަނެދއް ބޭނުންުކރު
 ދިނުން 

ރުމުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުއުޖޫރަ ލިބޭ މީހާގެ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން،  )ހ(  .21
ންކުރުމުެގ ބޭނުބޭނުމަށް ނޫން ގޮތަަކށް، އެއްގަމު އުޅަނދެއް ނުވަތަ ކަނޑު އުޅަނެދއް 

ގައި އުޖޫރަ ހިލޭ ނުވަތަ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއުއަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއްޙައްޤު 
ންފާގެ ޢަދަދު ނާޔަތާއި މައުޖޫރައިގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ އި ،ލިބޭ މީހާއަށް ދީފައިވާނަމަ

 މަހަކަށް ހިސާބުކުރާނީ އަންނިވި ގޮތަށެވެ.
 

މިއުލާ ފޯއުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުގެ ކަނޑު އުޅަނދެއްނަމަ އަންނަނިވި އެ އުޅަނދަކީ  (1)   
 ބޭނުންކޮށްެގން؛
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𝐴 × 10% ×
1

12
 

 
A ުއުޅަނދު ގަތް އަގ = 
 

ިވ އުޅަނދެއްނަމަ އަންނަނިއުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުގެ އެއްގަމު އެ އުޅަނދަކީ  (2)   
 ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްެގން؛

 

𝐴 × 20% ×
1

12
 

 
A ުއުޅަނދު ގަތް އަގ = 
 

ކުއްޔަށް  އެ އުޅަނދަކީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން އެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން  (3)   
ފައިވާ ހިލޭ ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިއެ ފަރާތަށް ނަގައިފައިވާ ނުވަތަ 

 ؛ލިއުވެއެ އުޅަނދުގެ މަހު ކުލީގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް  ،އުޅަނދެއްނަމަ
 

 ޔަވައި ފަރާތެއް ފިއެ އުޅަނދަކީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން އެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި  (4)   
ގެ ކުލީގެ އެހެން ފަރާތަކުން ކުއްޔަށް ނަގައިފައިވާ އުޅަނދެއްނަމަ އެ އުޅަނދު 

 ގޮތުގައި އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން މަހަކަށް ދައްކާ ޢަދަދު.
 

ރުމުގެ އުޖޫރަ ިލބޭ މީހާގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކު ،އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން )ށ(  
 ބޭނުމަށާއި އެޫނން ކަމަކަށް އެއްގަމު އުޅަނދެއް ނުވަތަ ަކނޑު އުޅަނދެއް

ރެ ކުޑަ ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ހިލޭ ނުވަތަ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއުއަށްވު
ރޭގައި ހިމެޭނ ގެ މާނައިގެ ތެއުޖޫރައި ،އަގެއްގައި އުޖޫރަ ލިބޭ މީހަކަށް ދީފައިވާނަމަ

 އިނާޔަތާއި މަންފާގެ ޢަދަދު މަހަަކށް ހިސާބުކުރާނީ އަންނިވި ގޮތަެށވެ.
 

މިއުލާ ފޯއަންނަނިވި  ،އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުގެ ކަނޑު އުޅަނދެއްނަމައެ އުޅަނދަކީ  (1)   
 ބޭނުންކޮށްެގން؛

 

𝐴 × 10% ×
1

12
×

2

7
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A ުއުޅަނދު ގަތް އަގ = 
 

ވި އަންނަނި ،އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުގެ އެއްގަމު އުޅަނދެއްނަމައެ އުޅަނދަކީ  (2)   
 ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްެގން؛

 

𝐴 × 20% ×
1

12
×

2

7
 

 
A ުއުޅަނދު ގަތް އަގ = 
 

 އެ އުޅަނދަކީ ގުޅުންހުރި ަފރާތެއްގެ އަތުން ކުއްޔަށް ަނގައިފައިވާ  (3)   
ޤު ޙައްއުޅަނދެއްނަމަ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ފަރާތުން ހިލޭ ބޭނުންކުރުުމގެ 

 ؛އަންނަިނވި ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްެގން ،ދީފައިވާ އުޅަނދެއްނަމަ
 

𝐴 ×
2

7
 

 
A  = ުއެ އުޅަނދުގެ މަހު ކުލީގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއ 
  

ން ކުއްޔަށް އެހެން ފަރާތެއްގެ އަތު ފިޔަވައިގުޅުންހުރި ފަރާތެއް އެ އުޅަނދަކީ  (4)   
 ؛އަންނަނިވި ފޯމިއުލާ ބޭުނންކޮށްގެން ،ނަގައިފައިވާ އުޅަނދެއްނަމަ

 

𝐴 ×
2

7
 

 
A  = ެދަދުކުލީގެ ގޮތުގައި އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ދައްކާ ޢަމަހު އުޅަނދުގ 
 

، ގެންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އުަޅނދަކާ ގުޅި )ށ(ނުވަތަ  )ހ(މި މާއްދާގެ  )ނ(  

ގެ އުޖޫރައިގެ ވަޞީަލތްތަކާއި ޚިދުމަްތތަކު ދޭ ައންނަނިވިކޮށްއުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ފޯރު
ރާނީ މި މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ އިނާަޔތާއި މަންފާގެ ޢަދަދު މަހަކަްށ ހިސާބުކު

 ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. )ބ(އަދި  )ރ(މާއްދާގެ 
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 ފިއުލް؛ (1)   
 

 ؛ޑްރައިވަރު، ކެޕްޓަން އަދި ކްރޫއިންގެ އުޖޫރަ (2)   
 

 ؛އެންމެހައި ޖޫރިމަނާ އިއަހަރީފީއާ (3)   
 

 ؛ންސް ޕްރީމިއަމްއިންޝުއަރެ (4)   
 

 ؛ދޮވުމާއި މަރާމާތުކުރުމާއި މެއިންޓެނަންސް އަދި ސަރވިސްކުރުން (5)   
 

 ؛ޕާކްކުރާ ތަނަށް ދައްކާ ފައިސާ (6)   
 

 ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު؛ (7)   
 

 ޗާރޖްސް؛ޑޮކިން  (8)   
 

ގައި  ()ހގައި ބަޔާންުކރާ އިނާޔަތާއި މަންފާއަކީ، މި މާއްދާގެ  )ނ(މި މާއްދާގެ  )ރ(  
، ެއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އުޅަނދަާކ ގުޅިގެން ދޭ އިނާޔަތާއި މަންފާއެއްނަމަ

 .މަހަަކށް ހިސާބުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮަތށެވެ ޢަދަދު އިނާޔަތާއި މަންފާގެ
 

ނުވަތަ  ދެނީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުންކޮށްފޯރުލަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ޞީއެ ވަ (1)   
ތެއްގެ ލަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަޞީއެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުންނަމަ އެ ވަ

 އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއު؛
 

ނޫންނަމަ  ދެނީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުންކޮށްފޯރުލަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ޞީއެ ވަ (2)   
މަ އެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުންނައަދި އެ 

 ކުރާ ދިނުމަށް އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުންކޮށްފޯރުލަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ޞީވަ
 ޚަރަދު.
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ގައި  ()ށގައި ބަޔާންކުރާ އިނާޔަތާއި މަންފާއަކީ، މި މާއްދާގެ  )ނ(މާއްދާގެ  މި (ބ)  
، ެއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އުޅަނދަާކ ގުޅިގެން ދޭ އިނާޔަތާއި މަންފާއެއްނަމަ

 .މަހަަކށް ހިސާބުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮަތށެވެ ގެ ޢަދަދުއިނާޔަތާއި މަންފާ
 

ނުވަތަ  ދެނީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުންކޮށްލަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުޞީއެ ވަ (1)   
އަންނަނިިވ ފޯމިއުލާ  ،ފަރާތަކުންނަމައެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި 

 ބޭނުންކޮށްެގންނެވެ.
 

𝐴 ×
2

7
 

 
A  =ަލިއުލަތެއް ނުވަތަ ިޚދުމަތެއްގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެޞީއެ ވ 
 

ނޫންނަމަ  ދެނީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުންކޮށްލަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުޞީއެ ވަ (2)   
 ،މަފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުންނައަދި އެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް 
 އަންނަނިވި ފޯމިއުލާ ޭބނުންކޮށްެގންނެވެ.

 

𝐴 ×
2

7
 

 
A  =ަރާތުން ފަދިނުމަށް އުޖޫރަ ދޭ ކޮށްލަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުޞީއެ ވ

 މަހަކަށް ކުރާ ޚަރަދު 
 

 ރުމުގެ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން، އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކު )ޅ(  
ރި ފަރާތެއްގެ ބޭނުމަށް ނޫން ގޮތަަކށް، އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ ފަރާތާ ގުޅުންހު

 ހިފާފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދެއް ނުވަތަ ކަނޑު އުޅަނދެއް ނުވަތަ އެ ފަރާުތން ުކއްޔަށް
ޕަން އެއްގަމު އުޅަނދެއް ނުވަތަ ކަނޑު އުޅަނދެއްގައި ހިލޭ ނުވަތަ އޯޑިނަރީ އޯ

އިގައި ހިމެނޭ ރެ ކުޑަ އަގެއްގައި ދަތުރުކުރާނަމަ، އުޖޫރައިގެ މާނަމާކެޓް ވެލިއުއަށްވު
 އުއެވެ.އިނާޔަތާއި މަންފާގެ ޢަދަދަކީ އެ ދަތުރުގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލި

  
އިންޓްރެސްޓަކާ ނުލައި )އިންޓްރެސްޓް ފްރީ(  މީހަކަށްއުޖޫރަ ލިބޭ  ،އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން  .22 ލޯނު

ލޯނެއް ނުވަތަ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއުއަށްވުރެ ކުޑަ އިންޓްރެސްޓެއްގައި ލޯނެއް ދީފިނަމަ 
ދަދަކީ އެ ބާވަތުގެ ލޯނުގެ އޯޑިނަރީ ޢަނާޔަތާއި މަންފާގެ އިއުޖޫރައިގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ 
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 އެ ލޯނަށް އެ ީމހަކު ދައްކާ ދަދާޢައިންޓްރެސްޓްގެ  އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއުއިން ހިާސުބކުރާ
 ތަފާތެވެ. އިންޓްރެސްޓްގެ

 
 އުޫޖރަ ދޭ ފަރާުތގެ ަޚރަުދގައި ުޗއްޓީ

 ހަމަަޖއްަސއިިދނުން 
އާ ެއ ޗުއްޓީ، ކޮށްފިނަމަޭހދަޗުއްޓީއެއް މީހެއް، ލިބޭ  ޚަރަދުގައި އުޖޫރަ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުގެ  .23

 ހިސާބުކުރާީނ ގެ އޯޕަން ާމކެޓް ވެލިއުނާޔަތާއި މަންފާއި އުޖޫރައިގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ ،ގުޅޭ
 އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

 
ރި ފަރާތެއްެގ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވަނީ އުޖޫރަ ޭދ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ ފަާރތާ ގުޅުންހު )ހ(  

 ؛ތަނެއްގައިނަމަ އެ ޗުއްޓީގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއު
 

 ފަރާތާ އެޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވަނީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުގެ ތަނެއްގައި ނޫންނަަމ އަދި  )ށ(  
ރާތުން ކުރި ތަނެއްގައި ނޫންނަމަ، އެ ޗުއްޓީއަށް އުޖޫރަ ދޭ ފަ އްގެގުޅުންހުރި ފަރާތެ

 ޚަރަދު.
 

 ނަމަރެއް ދީފިމްރާ ދަތުޢުއްޖު ދަތުރެއް ނުވަަތ ޙަ މީހަކަށްިލޭބ  އުޖޫރަ ން،ދޭ ފަރާތު އުޖޫރަ  .24 ޙަްއޖު ދަުތރާއި ޢުްމރާ ދަުތރު 
 ނިވި ގޮަތށެވެ.ގެ ޢަދަދު ހިސާބުުކރާނީ އަންނަާނޔަތާއި މަންފާއިއުޖޫރައިގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ 

 
 ފަރާތާ އެއަށް ގެންދާ ފަރާތަކީ، އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތް ނުވަތަ މްރާޢުނުވަތަ ށް އްޖަޙަ )ހ(  

 އެވެ.ޚިދުމަތުގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއުގުޅުންހުރި ފަރާތެއްނަމަ، އެ 
 

ރި ފަރާތެއް އަށް ގެންާދ ފަރާތަކީ، އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތާ ގުޅުންހުމްރާޢުނުވަތަ ށް އްޖަޙަ )ށ(  
 ކުރި ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްނަަމ، އެ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން އުޖޫރަ ޭދ ފަރާތުން

 ޚަރަދެވެ.
 

ގޭަގއި ަމސައްކަތްުކރުމަށް ކުރާ 
 ދު ޚަރަ 

ޔަތު އަދާކުރަނީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުގެ ބޭނުަމށް، އުޫޖރަ ލިބޭ މީހާ ވަޒީފާގެ މައިަގނޑު މަސްއޫލިއް  .25
ޓަކައި އޭނާ ދިރިއުޅޭ ތަނުގައިނަމަ، ހަމައެކަނި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް

ތަކާއި ތް އަދި އެނޫން ކަމަކަްށ ބޭުންނ ނުކުރާ ވަޞީލަބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ިލބިފައިާވ 
 ފަރާތުން ޚިދުމަތްތައް ފިޔަވައި، އެ ތަނުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން އުޖޫރަ ދޭ

 ހިމެނޭ ހަމަޖައްސައިދޭ ޚަރަދުގެ )ދިރިއުޅޭ ތަން ހިމެނޭ ގޮތުން( އުޖޫރައިގެ މާނައިގައި
 އިނާޔަތާއި މަންފާގެ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއު ހިސާބުކުރާނީ އަންނަނިިވ ގޮތަށެވެ.
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ނުވަތަ އެ  ދެނީ ސީދާ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުންކޮށްއެ ވަޞީލަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރު )ހ(  
 ؛އަންނަނިވި ފޯމިއުލާ ބޭުނންކޮްށގެން ،ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުންނަމަ

 

𝐴 ×
2

3
 

 
A  =ަގެ ޖުމްލަ ލަތެއްގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއުޞީއެ ވ  
 

ނަމަ ައިދ ދެނީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާުތން ނޫންކޮށްވަޞީލަތެއް ނުވަަތ ޚިދުމަތެއް ފޯރުއެ  )ށ(  
ވި ފޯމިުއާލ އަންނަނި ،އް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުންނަމައެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެ

 ބޭނުންކޮށްެގން؛
 

𝐵 ×
2

3
 

 
B  = ެކުރާ ން ދޭ ފަރާތު ދިނުމަށް އުޖޫރަކޮށްނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރު އްވަޞީލަތެއ

 ޚަރަދު 
 

ވަޒީފާ ައދާކުަރން ފެށުމަށް ުނވަތަ 
ވަޒީާފއިން ވަކިުކރުމާ ުގިޅގެން 

 ކުރަންޖެހޭ ދަތުރު 

އިގަނޑު އުޖޫރަ ލިބޭ މީހަކު ވަޒީފާ އަާދކުރަން ފެށުމަށްޓަކައި އޭނާ ވަީޒފާގެ މަ )ހ(  .26
ޒީފާއިން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ދިއުމަށާއި، އޭނާ ވަ

ގެ މައިގަނޑު އޭނާ ވަޒީފާ ،ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމާ ގުޅިގެން
ޓަކައި، އުޖޫަރ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނުން އަނބުރައި ދިއުމަށް

ޔަތާއި ދޭ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭ ދަތުރުގެ އުޖޫރައިގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ އިނާ
 ވެ. އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއު ހިސާބުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެމަންފާގެ އޯޑިނަރީ

 
ރި އެ ދަތުރު ކޮށްދެނީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތާ ގުޅުންހު (1)   

 ؛ފަރާތަކުންނަމަ އެ ދަތުރުގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއު
 

ޅުންހުރި ފަރާތާ ގުއެ ދަތުރު ކޮށްދެނީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ނޫންނަމަ އަދި އެ  (2)   
 .އެ ދަތުރަްށ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ކުރި ޚަރަދު  ،ފަރާތަކުން ނޫންނަމަ

 
އިން ބޭރުްނ ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ދަތުރުގެ ތެރޭގައި ދިެވހިރާއްޖެ )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  

 އެވެ.މީހަކު ގެނައުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް މީހަކު ފޮނުވުންވެސް ިހމެނެ
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އިންުޝއަެރންސް ޕްީރމިައމްާއއި 
 އިންުޝއަެރންްސގެ ފަިއސާ 

އިދީފައިާވ ނަގަ މީހަަކށްއަންނަނިވި ޙާލަްތތަކުގައި އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުްނ އުޖޫރަ ލިޭބ  )ހ(  .27
ފާެގ އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީގެ އުޖޫރައިގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ އިނާޔަތާއި މަން

 އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއު ހިސާބުކުރާނީ އަންނިވި ގޮތަށެވެ.
 

 އެ އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީއަކީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތާ  (1)   
 އެ ދޫކޮށްފަިއވާ އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީއެއްނަމަގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން 

 ޕޮލިސީގެ ޕްރީމިއަމްގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއު؛
 

އެ އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީއަކީ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ  (2)   
އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީއެއް ނޫންނަމަ، އަދި އެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި 

ލިސީގެ ޕޮއިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީއެއް ނޫންނަމަ، އެ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 
 ޕްރީމިއަމްގެ ގޮތުގައި އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ދައްކާ ޢަދަދު.

 
ލިސީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންޝުއަރެންސް ޕޮިލސީއެއްގެ ޕޮ )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ލިސީގެ ޕޮހޯލްޑަރަކީ އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާ ކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ އެ އިންޝުއަރެންސް 
ޝިއަރީއަކީ ހޯލްޑަރއަކީ އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާކަުމގައި ނުވިނަމަވެސް، އެ ޕޮލިސީގެ ބެނިފި

ނާޔަތާިއ އެއީ އުޖޫރައިގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ އި ،އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާކަމުގައިވާނަމަ
 މަންފާއެވެ. 

 
ސް ހެލްތު އިންޝުއަެރންސް ފިޔަވައި، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިންޝުއަރެން )ނ(  

ވަަނ  12ޤާނޫނުގެ  ،ޕޮލިސީއެއްގެ ދަށުން އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާއަށް ލިބޭ ފައިސާއަކީ
 އިނާޔަތާއި ޖޫރައިގެ މާނައިގައި ހިމެނޭމާއްދާގެ )ތ( އާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން، އު

 މަންފާއެވެ.
  

 ،ދަތުރުފަުތރާިއ، ކެއިްނބުިއމާއި 
 މުނިފޫހިފިލުުވމާއި ުކޅިަވރު 

އިމާއި ދޭ ދަތުރުފަތުރާއި، ކެއިންބުފޯރުކޮށްލިބޭ މީހާއަށް އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން އުޖޫރަ   .28
ފާގެ އޯޑިނަރީ އިާނޔަތާއި މަން މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުގެ ުއޖޫރައިގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ

 އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއު ހިސާބުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެަމތިންނެވެ.
 

ދެީނ ކޮށްރުފޯދަތުރުފަތުރު ނުވަތަ ކެއިންބުއިްނ ނުވަތަ މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު  )ހ(  
މަތެއްގެ ޚިދުއުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުންނަމަ އެ 

 އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއު.
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ދެީނ ކޮށްފޯރުރު އެ ދަތުރުފަތުރު ނުަވތަ ކެއިންބުިއން ނުވަތަ ުމނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަ )ށ(  
ނަމަ އެ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ނޫންނަމަ އަދި އެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން ނޫން

 ން ކުރި ޚަރަދު.ދިނުމަށް އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުކޮށްފޯރުޚިދުމަތެއް 
 

 ފަރުާވއަކަށް ހިނގާ ަޚރަދު ޙީ އް ޞި

 
ޖޫރައިގެ އު ،ދޭނަމަކޮށްފޯރުއުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން އުޖޫރަ ލިޭބ މީހާއަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް   .29

ކުރާނީ މާނައިގައި ހިމެނޭ އިނާޔަތާއި މަންފާގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއު ހިސާބު
 އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

 
ޅުންހުރި ގުއުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތާ  ދެނީކޮށްޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުއެ  )ހ(  

 ފަރާތަކުންނަމަ އެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއު؛
 

ރާތާ ފައުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ނޫންނަމަ އަދި އެ  ދެނީކޮށްފޯރުއެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  )ށ(  
ޖޫރަ ދޭ ދިނުމަށް އުކޮށްފޯރުއެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  ،ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން ނޫންނަމަ

 ފަރާތުން ކުރި ޚަރަދު.
 

އްކަންޖެހޭ ދަގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އުޫޖރަ ލިބޭ މީހާ  މި ގަވާއިދުގައި އެހެން  .30 ފައިާސއެއް ދައްަކއިިދނުން 
ދަކީ އުޖޫރައިގެ ޢަދަ ގޮުތން ދައްަކއިދިންއެ ފައިސާއެއް އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ަދއްކައިދީފިނަމަ، 

 މާނައިގައި ހިމެނޭ އިނާޔަތާއި މަންފާގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއުއެވެ.
 

ޕެންޝަން ފަންޑް ުނވަތަ 

ަމންޓް ފަންޑަށް ދައްކާ ރރިޓަޔަ
 ފައިސާ 

 ފަންުޑ އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާއަްށ މަންފާ ލިޭބ ޕެންޝަން ފަންޑު ނުވަތަ ރިަޓޔަރމަންޓް )ހ(  .31
ކަށް އުޖޫރަ މީހާގެ ވެލްެފއަރ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ އެނޫންވެސް ފަންޑަ ނުވަތަ އުޖޫރަ ލިބޭ

ނާޔަތާއި ދޭ ފަރާތުން ދައްކާ ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ އުޖޫރައިގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ އި
 2009/8ޤާނުނު ނަްނބަރު  މަންފާގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއުއެވެ.

ހިރާއްޖޭގެ އިމުކޮށްފައިވާ ދިވެ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޤާ
އަްށ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން، އުޫޖރަ ލިބޭ މީހާ ،ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް

 ފާއެއް ނޫނެވެ.ފައިސާއަކީ އުޖޫރައިގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިނާޔަތާއި މަން ދައްކާ
 

 އިނާޔަތާއި ގެފައިސާއިން ނޫން ގޮތަަކށް ދޭ އެވޯޑް މީހާއަށްލިބޭ  ދޭ ފަރާތުން އުޖޫރަ އުޖޫރަ  .32 ސް އެޯވޑް
 ރި ޚަރަދެވެ.  ކުމަންފާގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ވެލިއުއަކީ އެ އެވޯޑަށް އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން 

 
 



 (2020ޖުލައި  20) އާމްދަީންނ ޓެކްސް ނެގުުމގެ ަގވާިއދު                                                            24ގެ  82

 ވަނަ ބާބު ފަސް 
 ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް 

 
މާއްދާގައި  ވަނަ 54އެވަނީ ޤާޫނނުގެ މި ބާބުގައި "ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެްކސް" ކަމަށް ބުނެފައި   .33 ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެކްސް 

އްދާގައި މާވަނަ  55ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހަށާއި ޤާޫނުނގެ 
  ލްޑިންގ ޓެކުަހށެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ވިތުހޯ

 
ހެޑްއޮފީާހއި ާދއިމީ ަމރުކަޒަކީ ވަކި 

 ފަރާތް ކަުމގައި ބެުލން ދެ 
ކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތަކުން ދާއިީމ މަރުކަޒެއް މެދުވެރި  .34

ގައި ބަލާނީ އެ ވަނަ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުމު 55 ޤާނޫނުގެ، މަދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާނަ
 ފަރާތާއި އެ ދާއިމީ މަރުކަޒަކީ ވަކި، ދެ ފަރާތްކަމުގައެވެ.

 
ދިވެިހާރއްޭޖގައި ވަޒަްނވެިރވެަފއިުނވާ 

ފަރާތަކަށް ލިބޭ ވިތުހޯލްިޑންގ ޓެކްސް 

 އުނިކުެރވިަފއިވާ އާްމދަނީ 

އިނުވާ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ޭބނުމަށް، ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަޒަންވެރިވެފަ 27ޤާނޫނުގެ   .35
ނީއަކުން، ދަފަރާތަކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ދާއިމީ މަރުކަޒެއް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ އާމް

އްކާފައިވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ވިތުޯހލްޑިންގ ޓެކްސް ދަ
ދޭ ވިތުހޯލްޑިންގ އެ މުޢާމަލާތުން ވިުތހޯްލޑިންގ ޓެކްސް އުނިކޮށްފައިވާކަން އަންގައި ،ބެލެވޭނީ

 ޓެކްސް ސެޓްފިކެޓް އެ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާނަމައެވެ.
 

ނުވަތަ ަޢދަދު އެނގެން ނެތް މުްއދަތު 

ޙާލަތްތަކުަގއި ވިތުހޯްލޑިްނގ ޓެކްސް 
 އުނިކުުރން 

ން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު 55ވަނަ މާއްދާއާއި  54އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .36
އަހަރު  ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރަްނޖެހޭ ފައިސާއަކީ، އެ ފައިސާ ނިސްބަތްވާ

 ޖެހޭ ވަގުތު ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން ނެތްނިމުނުއިރު، އެ ފައިސާ ދައްކަން
މަ، ފައިސާއެއްނަމަ، ނުވަތަ ޢަދަުދ ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން ނެްތ ފައިސާއެއްނަ

ރަންޖެހޭ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ބޭނުމަށް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެްކސް އުނިކު 80ޤާނޫނުގެ 
 37އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  ،ޢަދަދު ކަނޑަޅާނީ

ޓްސް( ރޮވިޜަންސް، ކޮންޓިންޖެްނޓް ލައިބިލިޓީސް އެންޑް ކޮންިޓންެޖންޓް އެސެ)ޕް
 ނެވެ.އާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮވިޜަންއެއް ހަދަންޖެހޭނަމަ އެ ޕްރޮވިޜަންގެ ޢަދަދުން

 
އްގައިކަްނ ަދށުން ހަދާ ޕްރޮވިޜަންގެ ފައިސާ ދައްކާނީ ކޮން މަހެ ގެ )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ން ފެޭށ ކަނޑައެޅިގެން އެގެން ނެްތނަމަ، އެ ޕްރޮވިޜަން ނިސްބަތްާވ އަަހރާ ވިދިގެ
 މަހުެގ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަސް ނުވަތަ ފައިސާ ދައްކާ ތާރީޚު ހިމެނޭ މަސް، މި ދެ

ޑިންގ ޓެކްސް ރޮވިޜަންގެ ޢަދަދުން ވިތުހޯލްތެރެއިން ކުރިން ބައްދަލުވާ މަހުަގއި އެ ޕް
 އުނިކުރަންވާނެއެވެ. 
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އި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި މާއްދާގަ )ނ(  
ގަވާއިދުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ލިބޭ ަފރާތުން އެ އާމްދަނީ ހިމަނަންވާީނ، މި

ޭހ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ނުވަަތ )ބ( އާ އެއްގޮތަށް، އެ އާމްަދނީ ހިމަނަންޖެ 59
 ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގައެވެ. 

 
ޖެޭހ ރައްދުވާ ޙާލަތުގައި، ވިުތހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ އުނިކުރަން )ށ(މި މާއްދާގެ  (ރ)  

ތުރަްށ އި، ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަށަވަރުވާ މަހުގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާނުގައި
  ގުޅިގެން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރަންޖެހޭނަމަ އުނިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެއާ

 ޓެކްސް ދައްކަންވާނެއެވެ. ދައްކަންޖެހޭ އިތުރަށް
 

ރީިއމްަބރްސމަންޓްގެ ގޮުތގައި ަދއްކާ 

ފައިާސއިން ވިުތހޯލްޑިްނގ ޓެކްސް 
 ދެއްކުން 

ެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ބާވަތު 55ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .37
ފައިނުާވ ޚިދުމަތަކަށް ނުވަތަ ކަމަކަށް ފައިސާއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެ

 އިނުވާ ފަރާތުންދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފަ ،ފައިސާގެ ތެރޭގައިފަރާތަކަށް ދައްކާ 
މްބަރސް ށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ރިއިކަނުވަތަ އެ ކަމަ އެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް

ންގ ޓެކްސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ދައްކާ ފައިސާއެއް ހިމެނުނުކަމުގައި ވިޔަސް، ވިތުހޯލްޑި
( ދައްާކ އުނިކުރަންޖެހޭނީ )ރީއިމްބަރސް ކުރުމަށް ދައްކާ ފައިސާވެސް ހިމެނޭގޮތުން

  ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުންނެވެ.
  

 55ނޫނުގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތަކަށް ދައްކާ ފައިސާައކީ،  )ށ(  
ކުެގ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ދިެވހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތްތަ
އްކާ ދަވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ރިކަވަރ ކޮށްދިނުމަށް 

 . ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރަްނވާނެއެވެފައިސާއެއްނަމަ، އެ ފައިސާއިން
  

 ގފައިސާ ަދއްކާފަިއވަނީ ވިތުހޯލްޑިން 
 ޓެކްސް އުނިކޮށްފައިަކމަށް ބެލުން 

ނިކުރަންޖެހޭ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ިވތުހޯލްޑިްނގ ޓެކްސް އު 55ވަނަ މާއްދާއާއި  54ޤާނޫނުގެ   .38
 ފައިސާ ގ ޓެކްސް އުނި ނުކޮށް އެފައިސާއަކުން، އެ ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތުން ވިތުހޯލްޑިން

މަލާުތން ޢާމާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން، އެ މު ވަނަ 56ދައްކާފައިވާނަމަ، ޤާނޫނުގެ 
ޓެކްސް  އުނިކުރަންޖެހޭ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުގެ ޢަދަދު )މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ

މިއުލާ ނަނިވި ފޯކޮންމެ ބްރެެކޓަކަށް ވަކިން( ހިސާބުކުާރީނ އަން ،ކަމަށްވާނަމަ
 ބޭނުންކޮށްެގންނެވެ.

 

  𝐴×𝑡

100−𝑡
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t ްވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރަންޖެހޭ ރޭޓ = 
A ުދެއްކި ފައިސާގެ ޢަދަދ = 
 

ޤާނޫުނގެ ދަށުން ޓެކްސް ަނގަން 

ފެށުމުގެ ކުީރގެ ުމއްަދތަކަށް 
ނިސްބަްތވާ ފަިއާސއިން 

ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެކްސް އުނިުކރަން 
 ނުޖެހުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  3ވަނަ މާއްދާ ހިނގާނީ، ޤާޫނނުގެ  54ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .39
 އެ ތާރީޚުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ތާރީޚުގައި ފެށޭ ނުވަތަ

 ފަހުން ފެށޭ މުއްދަތަކަށް ނިސްަބތްވާ އުޖޫރައަށެވެ.

ރީޚުގައި ތާކްސް ނަަގން ފަށާ ވަނަ މާއްދާ ހިނގާނީ، ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެ 55ޤާނޫނުގެ  )ށ( 
 ށެވެ.ފެށޭ ނުވަތަ އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން ފެށޭ މުއްދަތަކަށް ނިސްބަތްވާ ަފއިސާއަ

 
ބޭރު ފަިއސާިއން ަދއްކާ ފައިސާ 

 ރުފިޔާއަށް ަބދަލުކުުރން 
ތަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޖޫރަ ދެނީ، ނުވަ 54ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .40

 މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާވަނަ  55ޤާނޫނުގެ 
ގައި އެ ދައްކަނީ ރުފިޔާއިން ނޫންނަމަ، މީރާއަށް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުމު

ޖެހުނު ދުވަުހ ފަރާތަކުން އެ ޢަދަދު ރުފިޔާއަށް ަބދަލުކުރަންވާނީ އެ ފައިސާ އުނިކުރަން
 ±2%ވާ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގެ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ޝާޢިއުކޮށްފައި

އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ތަފާތު ބޮޑު ނޫން  ދޭއް)"ޕްލަސް އޯރ މައިނަސް" 
ގަިއ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓެއް ބޭނުންކޮްށގެންނެވެ. އަދި އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބެލުމު

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ އެއް މަސްދަރަށެވެ.
 

އިސާ ނަމަވެސް، އެ ފަދަ ފައޮތް ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  
 ދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިހންގަމުންދާ ވިޔަފާރި ބޭންެކއް މެދުވެރިކޮށް

މަލާތަކަށް ޢާމުކަމުގައިވާނަމަ، އެ ޢަދަދު ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ބޭންކަކުން އެ 
 ވިދާނެއެވެ.ހަމަޖައްސައިދިން އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބޭނުންކުރެ

 
މުަވއްޒަފުްނގެ ވިުތހޯލްޑިްނގ ޓެކްސް 

 އުނިކުާރނެ ގޮތް 
 ގެ)ސުމެއް އިންސައްތަ(  0ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ % 54ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .41

ވާއިދުގައި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އުޖޫރައިގެ ބްރެކެޓަށް، މި ގަ ރޭޓުގައި
 ތްރެޯޝލްޑް" މި ގޮތަށެވެ.ފްރީ -ހަވާލާދޭނީ "ޓެކްސް

 
މަސްދުވަހެއްގެ )ބާރަ(  12ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި  )ށ(  

)ތިރީސް ހާސް( ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުެރ  -/30,000ތެރޭގައި އެވްރެޖްކޮށް މަހަކަށް 
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ސް އުނިކުރާނެ އުޖޫރައިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްއިތުރަށް އުޖޫރަ ދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް، "
 އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާ ހުަށހަޅަންވާނެވެ.  ،ފޯމު (MIRA 916)ގޮތް ހުށަހެޅުން" 

 
ގ ޓެކްސް އުޖޫރައިން ވިތުޯހލްޑިންރައްދުވާ އުޖޫރަ ލިބޭ މީހަކު، " )ށ(މި މާއްދާގެ  )ނ(  

އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތަށް ފޯމު  (MIRA 916)އުނިކުރާނެ ގޮތް ހުށަހެޅުން" 
ނާކުރެވޭ މީހަަކށް އެ މަހަކަށް ދޭ ވިތުހޯލްޑިންގ ެޓކްސް ބިއެ ހުށަނާޅައިފިނަމަ، 

ންގެ )އަށެއް އިންސައްތަ( ގެ ރޭޓުގައި، މުވައްޒަފު 8އުޖޫރައިގެ ޖުމްލައިން، %
 ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރަްނވާނެއެވެ.

 
 )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ނ(މި މާއްދާގެ  )ރ(  

 -/150,000 ރައްދުވާ މީހަކަށް މަހަކަށް ދޭ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އުޖޫރަ
ރުާވ )އެއް ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ، އެ އިތު
ބަތްވާ، މިންވަރުން ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެކްްސ އުނިކުރާނީ، އެ ިއތުރުވި މިންަވރު ނިސް

ކްސް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިތުޯހލްޑިންގ ޓެ 54ޤާނޫނުގެ 
 ަކށް ވަކިވަކިން ހިސާބުކޮށްގެންނެވެ.ބިނާކުރެވޭ އުޖޫރައިގެ ބްރެކެޓުތަ

 
ެގ  )ށ(ގެ މި މާއްދާ އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާްތތަުކން އުޖޫރަ ލިބޭ މީހެްއނަމަ، )ބ(  

ގޮްތ  ކުރާނެއުޖޫރައިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިދަށުން، އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތްތަކަށް "
 ފްރީ ތްރެޝޯލްޑް-ހުށަހަޅާއިރު، އެ މީހާގެ ޓެކްސް (MIRA 916)ހުށަހެޅުން" 

 ފަރާތް އިޚްތިޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.  (އްކެއެ) 1ބޭނުންކުރާނެ އުޖޫރަ ދޭ 
 

ޖޫރަ ލިޭބ ގެ ދަށުްނ އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާުތން، އު )ބ(މި މާއްދާގެ  )ޅ(  
ޓްވެސް ފްރީ ތްރެޝޯްލޑް ބްރެކެ-މީހާގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރާނީ ޓެކްސް

 ހިމެނޭގޮތުން ކޮންމެ ބްރެކެޓަކަށް ވަކިން ހިސާބުކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
 

ވައި އެހެން ގެ ދަށުން އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތް ފިޔަ )ބ(މި މާއްދާގެ  )ކ(  
ރެވޭ ފަރާތްތަކުން، އެ މީހަކަށް އެ މަހަކަށް ދޭ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބިނާކު

ންގ )އަށެއް އިންސައްތަ( ގެ ރޭޓުގަިއ، ވިތުހޯލްޑި 8އުޖޫރައިގެ ޖުމްލައިން، %
 ޓެކްސް އުނިކުރަންވާނެއެވެ.

 )ކ(ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ  )ކ(މި މާއްދާގެ  )އ(  
ރައްދުވާ ފަރާތަކަށް މަހަކަށް ދެވޭ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އުޖޫރަ 
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)އެއް ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ، އެ  -/150,000
ކްސް އުނިކުރާނީ، އެ އިތުރުވި މިންވަރު އިތުރުވާ މިންވަރުން ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ވިތުހޯލްޑިންގ  54ނިސްބަތްވާ، ޤާނޫނުގެ 
 ބުޮކށްގެންނެވެ.ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އުޖޫރައިގެ ބްރެކެޓުތަކަށް ވަކިވަކިން ހިސާ

 
ގެ ދަށުްނ ަރއްދުވާ އުޖޫރަ ލިބޭ މީހަުކ، އެ ައކުރުތަކު )އ(ނުވަތަ  )ކ(މި މާއްދާގެ  )ވ(  

ންވެއްޖެނަަމ، ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރެވޭ ރޭޓާއި ބްރެކެޓްތައް ބަަދލުކުރަން ބޭނު
ޅުން" "އުޖޫރައިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރެވޭ ރޭޓް ބަދަލުކުރަން ހުށަހެ

(MIRA 917) ައް ބަދަލުކުރުމަށް ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ރޭޓާއި ބްރެކެޓްތ
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 
ރާއިްނ މީގެ ަދށުން ިލބޭ ހުށަހެޅުމަކަްށ ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު،  )ވ(މި މާއްދާގެ  )މ(  

ދުާވ ރައް )އ(ނުަވތަ  )ކ(ރޭޓާއި ބްރެކެޓްތައް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، މި މާއްދާގެ 
ރައިން، އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތްތަކުން އެ މީހާގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބިނާުކރެވޭ އުޖޫ
 ކުގައެވެ. ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރާީނ، މީރާއިން ކަނޑައެޅި ރޭޓާއި ބްރެކެޓްތަ

 
ގެ ކުރިން ވަނަ ދުވަސް ނުވަތަ އެ ދުވަހު 10އުޖޫރަ ލިބޭ މީހަކު، އެއްވެސް މަހެއްގެ  )ފ(  

 (MIRA 916)އުޖޫރައިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރާނެ ގޮތް ހުށަހެޅުން" "
އިވާ ކަންކަމަށް ފައި ފޯމު އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ފޯމުގައި ކަނޑައަޅަ
ބޭ މީހަކު، އުޫޖރަ ލި އެ މަހުން ފެށިގެްނ އުޖޫރަ ދޭ ަފރާތުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރާނެ ގެ ފަހުން "އުޖޫރައިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިވަނަ ދުވަހު 10މަހުގެ 
މަ، ފޯމު އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅައިފިނަ (MIRA 916)ގޮތް ހުށަހެޅުން" 

އި އެންމެ ލަސްވެގެން އެ ހުށަހަޅާ މަހާ ވިދިގެން ފެށޭ މަހުގައި، އެ ފޯމުގަ
 ންވާެނއެވެ.ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންކަމަށް އުޖޫރަ ދޭ ދަރާތުން ޢަމަލުކުރަ

 
އުޖޫރަ ލިބޭ މީހަކު ހުށަހަޅައިފައިވާ "އުޖޫރައިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރެވޭ  )ދ(  

ފޯމަކާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންެގ  (MIRA 917)ރޭޓް ބަދަލުކުރަން ުހށަހެޅުން" 
ވަނަ ދުވަސް  10އެ މަހުގެ  ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރާެނ ރޭޓާއި ބްރެކެޓްތައް

އެކަްނ އެ މަހަކުްނ ފެށިގެން  މީރާއިން އަންގައިފިނަމަނުވަތަ އެ ދުވަހުގެ ކުރިން 
"އުޖޫރައިން ވިުތހޯލްޑިންގ ޓެކްސް  ޛުުކރަންވާނެއެވެ.އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ަތންފީ

ފޯމަކާ ގުޅިގެން  (MIRA 917)އުނިކުރެވޭ ރޭޓް ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅުން" 
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މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ެޓކްސް އުނިކުރާނެ ރޭޓާއި ބްރެކެޓްތައް މީރާއިން 
ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ކަމަށްވާނަަމ، އެންމެ ލަސްވެގެްނ  10އަންގާފައިވަނީ މަހުގެ 

 އެ މަހާ ވިދިގެން ފެށޭ މަހުގައި އެކަން އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ތަންފީޛުކުރަންވާނެއެވެ.

  
 މާއްދާެގ މިން ރަޖިސްޓަރީކުރަން ލާޒިމުނުވާ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާްތަތކަށް، ޤާނޫނުގެ ދަށު  )ތ(  

 އަށް ުހރި އަކުރުތައް ރައްދެއްނުވާނެއެވެ.  )ދ(އިން ފެށިެގން  )ނ(
 

އްކާ މި މާއްދާގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ޓެކްސް ދަ )ލ(  
ން މީރާއަްށ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ދައުަލތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކު

ނާކުރެވޭ މާތުގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް، މީހެއްގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ެޓކްސް ބިމަޢުލޫލިބޭ 
 ،ބްރެކެޓްތައް ގެ ވިތުޯހލްޑިން ޓެކްސް އުނިކުރަންޖެހޭ ރޭޓާއިއުޖޫރައިން، މުވައްޒަފުން

ނޑައަޅާ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތްތަކަށް މީރާއަްށ އެންގިދާނެއެވެ. މި ގޮތަށް ީމރާއިން ކަ
 ފަރާތުްނ އުޖޫރަ ދޭ ،ރޭޓާއި ބްރެކެޓްތަކުގައި މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް

 އުނިކުރަންވާނެއެވެ.
  

 ުއޖޫަރިއގެ ޢަދަަދށްުވރެޢާންމުކޮށް ދޭ 
ތަފާތު ޢަދަެދއް އުޫޖރަިއގެ ގޮތުަގއި 

 ދޭން ޖެހުން 

ބ( ެގ )ވަނަ މާއްދާގެ  41މި ގަވާއިދުގެ  ،އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާ ،މި މާއްދާ ހިނގާނީ )ހ(  .42
ންގ ޓެކްސް ދަށުން އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ އުޖޫަރ ދޭ ފަރާތުްނ އެ މީހާއަްށ ވިތުޯހލްޑި

 އުނިކުރުމުގައެވެ.
 

 އެއްވެސް މީހަކަށް، ޢާންމުކޮްށ މަހެއްގެ މައްޗަށް އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ދޭ  )ށ(  
 -/60,000، ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ިބނާުކރެވޭ އުޖޫރައިގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ

ހަރުގައި )ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދު ޢަދަދެއްނަމަ، އަދި އެ ޓެކްސް އަ
އިގެ ޖުމްލަ އެ މީހާއަށް ދޭ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ  އުޖޫރަ

)ހަތް ލައްކަ ވިހި ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުވާނެކަމަށް  -/720,000
 -/60,000 ތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އުޖޫރައެ މަހުގެ ވި  ،އަންދާޒާކުރެވޭނަމަ

ހަށް )ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވީ ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، އެ މަ
 މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެްކސް އުނިކުރަން ލާޒިމެއްނޫނެވެ.

 
ރައްދުވާ ަފރާތުގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އުޖޫރަ   (ށ)މި މާއްދާގެ  )ނ(  

)ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ  -/60,000މަހުގަިއ )ދޭއް(  2ވިދިވިދިގެން 
އިތުރުވެއްޖެނަމަ، އަދި އޭގެ ފަުހން އެ ޓެކްސް އަހަރުގައި އަްނނަ މަހެއްގައި ެއ 
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)ފަސްދޮޅަސް ހާސް(  -/60,000 ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ިބނާކުރެވޭ އުޖޫރަފަރާތުގެ 
ގައި ބަޔާންޮކށްަފއިވާ އިސްތިސްނާ  )ށ(ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ 

 ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ.
 

އަށް އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން މަހު އުޖޫރަ ދިނުމުގައި، މަހުގެ ވަކި ތާރީޚަކާ ހަމަ އުޖޫރަ )ހ(  .43 މަހު އުޫޖރަ ހިާސބުކުުރން 
ންގ ޓެކްސް ހިސާބުކޮށް، މަހު އުޖޫރަ ދޭނަމަ އެ އުސޫލުން އެ މަހަށް ޖެހޭ ވިުތހޯލްޑި

 ބިނާކުރެވޭ އުޖޫރަ ހިސާބު ކުރެވިދާނެއެވެ. 
 

ހަރުެގ އަވަނަ  2020ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  
 1ނީ އެޕްރީލް މަހަށް ވާ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އުޖޫރަ ހިސާބު ކުރާ

ރާ މި އެ މަހުގެ އުޖޫރަ ހިސާބުކުރުމަށް ބޭނުންކު އިން ފެށިގެން، 2020އެޕްރީލް 
 ވެ.ގައި ބަޔާންކުރާ ާތރީޚުގެ ނިޔަލަށެ )ހ(މާއްދާގެ 

 
 

 ބާބު  ހަވަނަ 
 ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާ 

 
މަށް ބުނެފައި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނުމަށް، "ޖަމްޢިއްޔާ" އަދި "ޖަމާޢަތް" ކަ 79ޤާނޫނުގެ   .44 ޖަމްިޢއްޔާ ނުވަތަ ަޖމާޢަތް 

އް ނުވަތަ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަުކންކުރެ ޝަރުތެއް ފުރިހަމަވާ ޮކންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެ ،އެވަނީ
 ޖަމާޢަތަކަށެވެ.

  
ެގ )ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާޫނނު( ގެ ަދށުން ސަރުކާރު 2003/1ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ހ(  

 ނުވަތަ  ؛ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވުން
 

މަޖިލީހުން ާފސްކުރާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ރައްޔިތުންގެ  )ށ(  
 އުފައްދައިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.

 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނުމަްށ، "އެނޫްނވެސް ޢާންމު މަންފާއެއް  79ޤާނޫނުގެ   .45 ޢާންމު މަންފާަތއް 

 ވެ.ަކންތައްތަކެކަންތައްތައް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި  ކުރިއެރުވުމަށް" ކުރާ
 

 ؛ދިނުންކޮށްއިންސާނީ އެހީ ފޯރު )ހ(  
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 ؛މާޔަތްކުރުންޙިތިމާވެށި ނުވަތަ "ވައިލްޑްލައިފް"  )ށ(  
 

 ؛އިޖްތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން )ނ(  

 
 ؛ރަކާތްތައް ކުރިއެރުވުންޙަޘަޤާފީ  )ރ(  

 
 ؛ޙަރަކާތްތައް ކުރިއެރުވުންކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ  )ބ(  

 
  ؛ވަކި ޕްރޮފެޝަންއެއް ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއެއް ކުރިއެރުވުން )ޅ(  

 
 ؛އްދެއްގެ ނުވަތަ ރަށެއްގެ މުޖުތަމަޢު ތަރައްޤީކުރުންޙަސަރަ )ކ(  

 
 ކުރިއެރުވުން؛  ޑިމޮކްރެސީ )އ(  

 
 ؛"ގުޑް ގަވަރނެންސް" )ވ(  

 
 "އެޑްވޮކެސީ". )މ(  

 
ކޮމިޝަަނރ ޖެނެރަްލގެ ހުްއދަ 

 ހޯދުމަށް ހުށަެހޅުން 
ސާބަހަށް ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަްށ، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ބޭނުްނވާ ހިލޭ )ހ(  .46

މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން، "ޗެރިޓަބްލް ޮއގަނައިޒޭޝަންތަްއ 
އެ ފޯމުގައި  ،( ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހMIRA 103ުރަޖިސްޓަރީކުރުން" )

 މާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މީރާއަށްމަޢުލޫކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެހައި 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
ުށްނ ގަިއ އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ޤާނޫނުގެ ދަ )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ޓެކްސް  )ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން 2011/5ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ޓެކްސް ނަގަން ފަށާއިރު
 )ޗެރިޓަބަލް   TR-2014/B38ނެގުމުގެ ޤާނޫުނ( ގެ ބޭނުމަްށ، ޓެކްސް ރޫލިންގ

ސްޓުގައި ލިއޮގަނައިޒޭޝަންތައް( ގެ ދަށުން، މީރާއިން ޤަބޫލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ 
ާވ ހިމެނޭ ފަރާތްތަްއ، މި ބާބުެގ ދަށުން ކޮމިަޝނަރ ޖެނެރަްލ ހުއްދަ ދީފައި

 މްޢިއްޔާތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެެވ.ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަ
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ހިލޭސާބަހަށް މަަސއްކަތްކުރާ 
 ޖަމްިޢއްޔާތަކުގެ ލިސްޓު 

ޢިއްޔާތަކުގެ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމް ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފައިވާ )ހ(  .47
 ލިސްޓު މީރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

 
ނަރ މި ބާބުގެ ދަށުން ކޮމިޝަ ،ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްގެންމީރާގެ  )ށ( 

ގެ ލިސްޓަްށ ހިޭލސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކު ،ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފައިވާ
 .އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިެގްނވެއެވެ

 
ހިލޭސާބަހަށް މަަސއްކަތްކުރާ 
 ޖަމްިޢއްޔާތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

ޢިއްޔާތަކުން ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމް ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީަފއިވާ )ހ(  .48
ނު ޑޮނޭޝަންެގ ކޮންމެ ކަލަންޑަރު އަހަރަކާ ގުޅޭ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އެ އަހަރެއްގައި ލިބު

ނަ އަހަރުެގ ހިގެން އަންމާތު ހިމެނޭ ޮގތަށް އާމްދަީނއާއި ޚަރަދުގެ ބަޔާނެއް ޖެމަޢުލޫ
 މީރާއަށް ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅާ ފޯެމޓެއްގައި 30ޖޫން މަހުގެ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

އަހަރުގެ   ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ޖެހިގެްނ އަންނަ  )ހ(މި މާއްދާގެ )ށ(  
މްޢިއްޔާއެއް އެ ޖަ ،ނުާވނަމަ ވަނަ ދުވަުހގެ ނިޔަލަށް ހުށަހަޅައިފައި 31ޖުލައި މަހުގެ 

ޢިއްޔާތަކުގެ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމް ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފައިވާ
ނެރަލްެގ ޖަމްޢިއްޔާއިން އަލުން ކޮިމޝަނަރ ޖެ ިދ އެލިސްޓުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ. އަ

 ކޮމިޝަނަރ މި ބާބުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެަމތިން ،ހުއްދަ ހޯދަން ބޭނުންާވނަމަ
 ޖެނެރަލްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އަލުްނ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
ކޮމިޝަަނރ ޖެނެރަލް ުހއްދަ ދީފަިއވާ 

 ޖަމްިޢއްޔާެއއްކަން  އަްނގަިއދޭ ލޯގޯ 
އްޔާތަކުގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީަފއިވާ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢި )ހ(  .49

އެ ފަދަ  ލެަޓރހެޑާއި، ވެބްސައިޓާއި، އީމެއިލް އަދި، މާކެޓިންގ މެޓީރިއަލްތަކާއި
އްދަ ހުއެ ޖަމްޢިއްޔާއަކީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް  ،އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކުގައި

އެއް ދީފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން ަކނޑައަޅާ ލޯގޯ
 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

 
 ، ދީފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެމަތިން ކޮމިަޝނަރ ޖެނެރަްލ ހުއްދަ )ށ(  

ން މި މާއްދާގެ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކު
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލޯގޯ ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. )ހ(
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ޖަމްިޢއްޔާއަކަށް ޑޮޭނޝަްނގެ ގޮުތގައި 
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާުތން ދައްކާ 

 ފައިސާ ުއނިކުރުން 

ކަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްަދ ދީފައިވާ ހިލޭސާބަހަށް މަަސއްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަ  .50
ދާގެ ވަަނ މާއް 21ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ޓެކްސް ަދއްކާ ފަރާތުން ދޭ ފައިސާ، ޤާޫނނުގެ 

ވަަނ  47ގެ ދަށުން އުނިކުރެވޭނީ ެއ ފައިސާ ދިން ތާރީޚުގައި އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް މި ގަވާއިދު
ނޭ ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ޝާއިުޢކުރާ ލިސްޓުގައި ހިމެ ހ()މާއްދާގެ 

 ކަމުގައިވާނަމައެވެ.
 

ޖަމްިޢއްޔާތަކަށް ލިބޭ ާއމްދަނީ 
 އިސްިތސްާނވުން 

ނަ މާއްދާގެ ވަ 12ޤާނޫނުގެ  ،ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ  .51
 އެ އާމްދަނީ ޓެކުހުން  ،ހުން އިސްތިސްނާވާނީ )ރ( ގެ ދަށުން އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކު

ޔާން އެ ފަރާތުން އެ އަހަރަކަށް އާމްދަނީްނ ނަގާ ޓެކްސްގެ ބަ ،އިސްތިސްނާ ނުވިނަމަ
ރަލް ހުއްދަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ތާރީޚުގައި ނުަވތަ އޭގެ ކުރިން އެ ފަރާތަކަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެ

 ދީފައިވާނަމައެވެ. 
 

 

 ބާބު  ހަތްވަނަ 
 ނޫން މާލީ އިދާރާތައް -ޖެނެރަލް ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކްތަކާއި ބޭންކު ކޮމިޝަނަރ 

 
ކޮމިޝަަނރ ޖެނެރަލް ޤަބޫލުުކރާ 

ނޫން މާލީ -ބޭންކްތަކާއި ބޭންކު
 އިާދރާތައް 

-ކާއި ޭބންކުވަނަ މާއްދާގެ ބޭުނމަށް، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ަޤޫބލުކުރާ ބޭންކްތަ 22ޤާނޫނުގެ   .52
 ނޫން މާލީ އިދާރާތަކަކީ:

 
ންސް ބޭންކު އޮޕަރޭޓުކުރާ ޤައުމެއްގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބޭންކިންގ ލައިސައެ  )ހ( 

 ؛ދޫކޮށްފައިވާ ބޭންކުތައް
 

ކުންފުނިތަްއ  އެ ކުންފުނި އޮޕަރޭޓުކުރާ ޤައުމެއްގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ނުވަތަ އެ ފަދަ )ށ(  
 ރެގިއުލޭޓްކުރާ ފަރާތުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ފައިނޭންސް 

 ؛ކުންފުނިތަކާއި ލީސިންގ ފައިނޭްނސް ކުންފުނިތައް
 

 ޖެންސީތައް.ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކާިއ، އެ އިދާރާތަކުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ އޭ )ނ(  
 

ކޮމިޝަަނރ ޖެނެރަލް ޤަބޫލުުކރާ 
ބައިނަލް އަްޤވާމީ މާލީ އިާދރާތަކުގެ 

 ލިސްޓު

ދާރާތަކުގެ ރައްދުވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އި )ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  52މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .53
 މީރާގެ ބޯޑުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، މީރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ، ލިސްޓު

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
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ދާރާއެއް އިގެ ދަށުން ޝާއިޢުކުރާ ލިސްޓަށް ބައިނަލްއަޤްާވމީ މާލީ  )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ( 
ލަްށ އިތުރުކުރަން ބޭނުންާވނަމަ ޓެްކސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ކޮިމޝަނަރ ޖެނެރަ

 ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

ގައި  )ހ(މީރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްގެން، މި މާއްދާގެ  )ނ(  
ޑުްނ ބޯމީރާގެ ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަިއނަލްއަޤްވާީމ މާލީ އިދާރާތަކުގެ ލިސްޓަށް

ށް ފާސްކުރުމަށްފަހު، އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަ
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 
ަވނަ  41އަށް ޢަަމލުކުރަންވާނީ، ާޤނޫނުގެ  )ނ(ވަަނ މާއްދާެގ  52މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  

ގެ ކުރިން އޭމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚުގައި ނުވަތަ 
 މައެވެ.އެ ބައިނަްލއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާ ޤަބޫލުކޮށްަފއިވާނަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް

 
 

 ބާބު  އަށްވަނަ  
 ކަނޑުބޯޓު ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓުތަކަށް ދެވޭ އިސްތިސްނާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގައި 

 
 ނެގުމުްނ ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީން ޓެކްސް 12ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .54 އިސްިތސްާނއަށް ެއދި ހުށަހެުޅން 

 އިސްތިސްނާކުރުމަށް އެދި މީރާއަށް ހުށަހަޅާނީ، އިސްތިސްނާއަށް އެދޭ ފޯމު 
(MIRA 607 )ަފައިވާ އެންމެހައި އިމެދުވެރިޮކްށ، އެ ފޯމުގައި ަކނޑައަޅ

 މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާ އެކުގައެވެ.
 

މާުތ ޢުލޫމައިސްތިސްނާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުަށހެޅުމާއެކު އަްނނަނިވި  )ށ(  
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
ންކޮށްދޭ، ތަނެއްގައިކަން ަބޔާއެ ފަރާތުގެ ހިންގުމާއި ކޮންޓްޯރލް އޮތީ ކޮން  (1)   

 އެ ފަރާތުގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުގެ ލިޔުމެއް؛
 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  55އެ ފަރާތުން ޤާނޫނުގެ  (2)   
 ޖެހޭވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކުެގ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދަްއކަން

 އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް.މުޢާމަލާތާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަާކއި 
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މަލަކުރަްނ ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ޤާޫނނަށް ޢަ )ހ(މި މާއްދާގެ  )ނ(  
ގެ )ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމު 2011/5ފެށިއިރު، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ޭބ، ލިމާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަނަ  16ޤާނޫނު( ގެ 
ބުގެ ބާވަނަ މާއްދާގެ )ފ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީއަކީ މި  12ޤާނޫނުގެ 

 ދަށުން އިސްތިސްނާ ދީފައިވާ އާމްދަނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.
 

އިސްިތސްާނއަށް ެއދޭ ފަރާތް 
 ވަޒަްނވެިރވެަފއިވާ ޤަުއމު 

ތް ހުށަހަޅާ ފަރާވަނަ މާއްދާގެ )ފ( ގެ ބޭނުމަށް އިސްތިސްނާައށް އެދި  12ޤާނޫނުގެ   .55
 .ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ޤައުމަކީ، އެ ފަރާތުގެ ހިންގުމާއި ކޮންޓްރޯލް ޮއތް ތަނެވެ

 
ށް ދެވުނު ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( ގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިސްނާ އެއްވެސް ފަރާތަކަ 12ޤާނޫނުގެ   .56 އިސްިތސްނާ ފެށޭ ތާީރޚު 

އެ  ،ންލިޔުމުން އެ ކަން އެންގުމުކަމަށް ބެލެވޭނީ ކޮމިަޝނަރ ޖެނެރަލް އެ ފަރާތަކަށް 
 އެންގުމުގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނނެވެ.

 
 

 ބާބު  ނުވަވަނަ 
 ހިސާބުކުރުން 

 
ތްތަކުން މާީލ އުޖޫރަ ލިބޭ މީހުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާ އެންމެ ފަރާތަކުން ހަމައެކަނި )ހ(  .57 ހިސާބުަތއް ތައްާޔރުކުުރން 

 ންވާނެއެވެ.ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރަ
 

ގާ ކޮންެމ ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ޤާޫނނު ހިނ )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  
 ވެ.ފަރާތަކުންމެ، އެ ފަރާތަކަށް ިލޭބ އާމްދަނީގެ ރިކޯޑު ބަލަހައްޓަންާވނެއެ

 
 1އްދަތަކީ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެވެސް ހިސާބުުކރާ މު ،ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުަމށް )ހ(  .58 ހިސާބުުކރާ މުްއދަތު 

 ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ. 31ޖަނަވަރީން 
 

 ،ރާ މުއްދަތުޓެކްސް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތެއްގެ ފުރަތަމަ ހިސާބުކު )ށ(  
 ޑިސެންބަރުގައި ނިންމަންވާނެއެވެ. 31އެ ޓެކްސް އަހަރުގެ 

 
 ފަރާތަކުން ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހުން ނިމުމަކަށް އެއްވެސް  )ނ(  

 .އައިސްފިނަމަ، އެ ފަރާތުގެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ނިމުމަކަށް އަންާނނެއެވެ
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 ހިސާބުުކރުުމގެ ުއސޫލުތައް 

 
ޔަފާރިއަށްވުރެ ވި (އްކެއެ) 1ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން  )ހ(  .59

ސާބެއް ހިގިނަ ވިޔަފާރި ކުރާނަމަ އެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިއަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ޖުމްލަ 
 ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.

 
އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ހިސާބުތަްއ  )ށ(  

 މަރުކަޒަކުން އެއެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި  ،ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭނަމަ
ތަކުން ނުވަތަ މަރުކަޒެއް މެދުވެރިވެގެން ކުރި ވިޔަފާރިއަކަށެވެ. އަދި އެ ފަރާ

ޒު މެދުވެރިކޮށް ދާިއމީ މަރުކަޒަށްވުރެ ގިނަ ދާއިމީ ަމރުކަ)އެކެއް(  1ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ރުކަޒުތަކުގެ ބުތައް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ، އެ މައެ ފަރާތަކުން ހިސާ ،ވިޔަފާރިކުރާނަމަ

 ޝަޚުޞެއްގެ ތެރެއިން އެއް ރޭޓެއްގައި ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މަރުކަޒުތަކަކީ ވަކި އެއް
 ގޮތުގައި ބަލައި، އެ ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކެއް އެކުލެވޭގޮތަށެވެ.

 
 އެއްފަދަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އެ ފަރާތުގެ ދާއިމީ މަރުކަޒަކުން ކުރާ ވިޔަފާރިއާ )ނ(  

އި ހުރި އެ އެހެން ވިޔަފާރިއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާނަމަ، ނުވަަތ ދިވެހިާރއްޖޭގަ
ންޑައިޒްއެއް، ފަރާތުގެ ދާއިމީ މަރުކަޒެއް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކާ މުދަލެއް ނުވަތަ މަރޗެ

ނުވަަތ  ކާ ނުވަތަ ަމރޗެންޑައިޒްއަކާ އެއް ބާވަތެއްގެ މުދަލެއްނުވަތަ އެ މުދަލަ
 )ށ(މާއްދާގެ  މަރޗެންޑައިޒްއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިއްކައިގެން އާމްދަނީ ޯހދާނަމަ މި

 ވެ.ގެ ބޭނުމަށް ބެލެޭވނީ އެއީ އެ ދާއިމީ މަރުކަޒުންކުރާ ވިޔަފާރިއެއްކަމަށެ
  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ހިސާބުތައް  57މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  
ާވ ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 79ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ޤާނޫނުގެ 

އްގޮތަށް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ބަލައިަގންނަ ހިސާބުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެ
 ންެނވެ.ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމުގެ "އެކްރޫއަލް ބޭސިސް" ބޭނުންކޮށްގެ

 
ރާތެއްެގ ގައި އެެހން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެއްވެސް ފަ )ރ(މި މާއްދާގެ  )ބ(  

ރެ އިތުރު )ދިހަ މިލިއަން( ރުފިޔާއަށްވު -/10,000,000ޖުމްލަ އާމްދަނީ އަހަރަކަށް 
ޔާރު ނުވާނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ ހިސާުބ ތައްޔާރުކުރުމަށް "ކޭޝް ބޭސިސް" އިޚްތި

 ކުރެވިދާނެއެވެ.
 

ގެ ދަުށްނ  )ބ(އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މި މާއްދާގެ  )ޅ(  
"ކޭޝް ބޭސިސް" އިޚްތިޔާރުކުރާނަމަ އެ ފަރާތެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ 
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ހިސާބުކުރުމުގައި ބަލާނީ އެ ފަރާތަކަށް އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ފައިސާއިން ލިބުނު 
 އާމްދަނީއަށާއި އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދަށެވެ.

 
ންތައް ހިސާބުުކރުުމގެ ލިޔެކިޔު

 ބެލެހެއްޓުން 

 

ރާތްތަކުން، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މާލީ ހިާސބުތައް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެންެމހައި ފަ )ހ(  .60
ންވަރަކަށް ފެމީރާއަށް އެ ފަރާތެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ދެނެގަނެވޭނެ ފަދަ 

ދަ ހިސާބުތައް ފަ އެ ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. އަދި އެ
 ހުންނަންވާނީ އެ ފަރާތެއްގެ ަފްނކްޝަނަލް ކަރަންސީ އިންނެވެ.

 
ަންލ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ފަންކްޝަނަލް ކަރަންސީ ކަނޑައަޅަންވާނީ އިންޓަރނޭޝަ )ށ(  

 )ދަ އިފެކްޓްސް އޮފް ޗޭންަޖސް އިން ފޮރިން  21އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތިްނނެެވ.އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްސް( ގައި 

 
ކޯޑު ފަންކްޝަނަލް ކަރަންސީ ޫނން އެހެން ފައިސާއަކުން ކުރާ މުާޢމަލާތްތައް ރެ )ނ(  

 އޮފް )ދަ އިފެކްޓްސް 21ކުރަންވާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް 
ކުގެ އިވާ ހަމަތަޗޭންޖަސް އިން ފޮރިން އެކްްސޗޭންޖް ރޭޓްސް( ގައި ބަޔާންޮކްށފަ

ނިގ އެ މުޢާމަލާތް ހި ،މަތިން، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ޝާއިޢުކުރާ
ތަ( )"ޕްލަސް އޯ މައިނަސް" ދޭއް އިންސައް  %2±ދުވަހުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުގެ

 އަށްވުރެ ތަފާތު ބޮޑުނޫން އެކްްސޗޭންޖް ރޭޓެއް ބޭނުންކޮށްގެްނނެވެ.
 

އެއް  އެކްސްޭޗންޖް ރޭޓު ބެލުމުގައި ރިޢާޔަްތކުރަންވާނީމި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް  )ރ(  
 މަސްދަރަކަށެވެ.

 
ބުކުރާ ކުންފުންޏެއް އުވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުން އެ ކުންފުންެޏއްގެ ހިސާ )ހ(  .61 ކުންފުނި އުަވއިލުން 

 މުއްދަތު ނިމޭނެއެވެ.
 

މަްށ ކަގެ ބޭނުމަށް ކުންފުނި އުވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން  )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  
 ބެލެވޭނީ:

 
)ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫުނ( )މީގެ  10/96ޤާނޫނު ަނންބަރު  (1)   

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  76ގެ  ފަހުން "ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު"(



 (2020ޖުލައި  20) އާމްދަީންނ ޓެކްސް ނެގުުމގެ ަގވާިއދު                                                            38ގެ  82

މާއްދާެގ )ނ( ެގ ދަށުން ޚާއްޞަ ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ 
 ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްއަށް އެ ކަން އެންގުމުން؛ ނުވަތަ 

 
މުރެއް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން އަ 80ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  (2)   

 ކުރުމުން؛ ނުވަތަ 
 

ރުެގ ( ވަނަ ނަންބ2ަަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 75ކުންފުންޏާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  (3)   
 ދަށުން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް އިޢުލާނެއް ކުރުމުންނެވެ.

 
އް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަދަ ޤަރާރެަވނަ ނަންބަރު (1)ށ( ގެ )މި މާއްދާގެ  )ނ(  

ކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާންވަނަ ަނންބަރު (2)ށ( ގެ )ފާސްކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ 
ށ( ނުވަަތ ވަަނ މާއްދާގެ ) 76ކުްނުފންޏާބެހޭ ޤާޫނނުގެ  ،ފަދަ އަމުރެއް ކޮށްފިނަމަ

ރުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ެގ ދަުށން އެ ކުންފުނި އުވައިލުމުގެ ަމސައްކަތް ކު 81
)ަފނަރަ(  15ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތުން، އެ ޤަރާރު ފާސްކުރާތާ ނުވަތަ އެ އަމުރު ކުާރތާ 

ނެއެވެ. އަދި  ލިޔުމުން ައންަގންވާމާތު މީރާއަށްަމޢުލޫދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކަމާބެޭހ 
 83 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ނުވަތަ 76އެ އެންގުމާއެކު، ކުންފުންޏާބެޭހ ޤާނޫނުގެ 

ފް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ ކުރާ ާޢންމު އިޢުލާނުގެ ކޮޕީއަކާއި ެރޖިސްޓްރާރ އޮ
 ކޮމްޕެނީޒްއަށް ފޮނުވާ އެންގުމުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
ރީޚުގެ ތާހަރެއްގެ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި ނުވަތަ އެ ޓެކްސް އަ )ރ(  

މް ޕޭމަންޓާއި ކުރިން ކުންފުންޏެއް އުވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިނަމަ، އެ އިްނޓެރި
ންފުނިްނ އެ ޓެކްސް އަހަރަށް ދައްކަންޖެޭހ އެހެން އިންޓެރިމް ޕޭމަްނޓްތަްއ އެ ކު

 ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
 

ޕެނީޒްއަށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމް 93ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާޫނނުގެ  )ބ(  
މުގެ މަސައްކަތް ކުންފުންޏެއް އުވަިއލު ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ުހށަހެޅުން ހުށަހެުޅމުގެ ކުރިން

ޔާނެއް ބަފެށުމާއެކު ނިމޭ ހިސާބުކުރާ މުްއދަތަށް އެ ކުންުފނިން އިންކަްމ ޓެކްސް 
 އެވެ.އެ މުއްދަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ދައްކަންާވނެ ،ހުށަހަޅައި

 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްއަށް  93ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާޫނނުގެ  )ޅ(  

ލިކުއިޑޭޓަރ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަެހޅުން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، އެ ކުންފުނިން މީރާއަްށ 
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ހުރި އެންމެހައި ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކުރެވުނުކަްނ އިދައްކަންޖެހި ނުދައްކަ
 ލިކުއިޑޭޓަރ ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ. 

 
 ލިކުއިޑޭޓަރ ޢައްޔަންކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޤާނޫނުގެ ދަުށން ކުންފުނިން  )ކ(  

 އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމްތަކަށް ޒިންމާވާ ފަރާތަކީ އެ ލިކުއިޑޭޓަރެވެ.
 

ޏެއް މާއްދާގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ކުންފުންމި  )އ(  
ވަހުގެ މަސްދު )ބާރަ( 12އުވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ފަހުން ފެށޭ އެއްވެސް 

 -/500,000 މުއްދަތެއްގައި އެ ކުންފުންޏަށް ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި
ށް ކޮމިޝަނަރ )ފަސް ލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިުތރަށް ލިބޭނެކަަމށް ނުަވތަ ިލބުނުަކމަ

މުގެ ފަހުން ޖެނެރަލަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ކުންފުނި އުވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށު
ޅާ ގޮތެއްގެ ފެށޭ މުއްދަތަކަށް ނުަވތަ މުއްދަުތތަކަކަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ަކނޑައަ

މުގެ މް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ލާޒިމުކުރުމަތިން އިންކަ
 އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 
ރެވެިނއު އެަކއުންޓާއި ކެޕިޓަލް 

 އެކައުންުޓގައި ުހރި ުމދަލާއި ަދރަނި

 ކަނޑަެއޅުން 

ދާ" ކަމަށް މު"ކެޕިޓަލް އެކައުންޓެއްގައި ހުރި ވަނަ މާއްދާގެ ބޭުނމަށް،  13ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .62
ންސް ދެވޭ ބުނެފައި އެވަނީ އެ ފަރާތަކުން ްޓރޭޑް ނުކުރާ މުދަލާއި، ކެޕިޓަލް އެލަވަ
ތުގެމަތިްނ މުދަލާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހިސާބުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮ

ޕަޓީ ނުވަތަ ވެސްޓްމަްންޓ ޕްރޮޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް ނުވަތަ އިން
އި ބެލެޭވ ކަރަްނޓް އެސެްޓގެ ގޮތުގަ-އިންޓެންޖިަބލް އެސެޓް ނުަވތަ ިމނޫންވެސް ނޮން

 އެސެޓެވެ.
 

ރަނި" ދަ"ކެޕިޓަލް އެކައުންޓެއްަގއި ހުރި ވަނަ މާއްދާގެ ޭބނުމަށް،  13ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
ރަދެއް ޚަފަދަ  އުނިކުެރވޭވަނަ ާބބުގެ ދަުށން  4ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ ޤާޫނނުެގ 

ގެ އެ ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން ނުހިނގާ، ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާީމ ހިސާބުކުރުމު
ގައި ބެލެވޭ ކަރަްނޓް ލައިބިިލީޓގެ ގޮތު-މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގމަތިން ނޮން

 ދަރަންޏަށެވެ.
 

ނީ، ކެޕިޓަލް ރެވެނިއު އެކައުންޓެއްގައި ހުރި މުދަލާއި ދަރަނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ" )ނ(  
 އެސެޓާއި ދަރަނީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ އެްނމެހައި އެސެޓާއިއެކައުންޓެއްގައި ހުރި 

 ދަރަންޏަށެވެ.
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ހެޖިްނގ އަދި އެނޫްނވެސް އެފަދަ 
 މުޢާމަލާތްތަކަށް ޢަމަލުކުާރނެ ގޮތް 

 އެ ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ބޭނުމަްށ، ހެޖިންގ ނުވަަތ އެނޫންވެސް 13ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .63
 އަކާ ގުޅޭ ވަކި ފަދަ މުޢާމަލާތްތައްކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެސެޓަކާ ނުވަތަ ލައިބިލިޓީ

ރާ ރިސްކެއްގެ ސަބަބުން ކޭޝް ފްލޯއަށް އަތުވެދާނެ )އެ ފަރާެތއްގެ ހިސާބުކު
ން ިލޭބ އަސަރު ފޯރުވާ ފަދަ( ބަދަލުތަކުގެއްލުމަށް  މުއްދަތެއްގެ ފައިދާ ނުވަތަ

 .ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ހެޖް ކުރުމަށެވެ
 

އޭގެ )ހެޖިންގ ޓްރާންޒެކްޝަންތަކުން ލިބޭ އަންރިއަލައިޒްޑް ގެއިން އާއި ލޮސް  )ށ(  
އަލައިޒްޑް ތެރޭގައި ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ެހޖިންގ ޓްރާންޒެކްޝަްނތަކުން ިލބޭ އަންރި

ބ( )ވަނަ މާއްދާގެ  13އާއި ލޮސް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން( އަށް ޤާޫނނުގެ ގެއިން 
 ރައްދެއް ނުވާނެއެވެ.

 
ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އެކްރޫއަލް ބޭސިސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން  )ނ(  

ފަދަ  ވޭވަނަ ބާބުގެ ދަުށން އުނިކުރެ 4އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާނަމަ، އަދި ޤާނޫނުގެ 
އެ ފަރާތުން  މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން ހެޖިންގ ޓްރާންޒެކްޝަނެއްގައިޚަރަދެއް އެކުލެވޭ 

އި ޚަރަދުގެ ބައިވެރިވާނަމަ، އެ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގަ
އެ ފަރާތުްނ  ގޮތުގައި އުނިކުރެވޭ ޢަދަދަކަށް ާވނީ އެ ހެޖިންގ ކޮްނޓްރެކްޓާ ގުިޅގެން

 ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދެވެ.
 

ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އެކްރޫއަލް ބޭސިސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން  )ރ(  
މުގައި ހިމެނޭ އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާނަމަ، އަދި ެޓކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިާސުބކުރު

ގައި އެ އާމްދަނީއެއް އެކުލެވޭ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން ހެޖިންގ ޓްރާންޒެކްޝަނެއް
ގޮތުގައި އެ  އެ ހެިޖންގ ކޮންޓްރެކްޓާ ގުޅިގެން އާމްަދނީގެ، ފަރާތުން ބައިވެރިވާނަމަ

ސް ބިނާކުރެވޭ )ޚަރަދު ކަނޑައި ބާކީ( ލިބެންޖެހޭ ޢަދަދު، އެ ފަރާތުގެ ޓެކްފަރާތަކަށް 
 އާމްދަނީ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ.

 
ރިން ހެޖިންގ ޓްރާންޒެކްޝަންތަކުން ލިބޭ ގެއިން އާއި ލޮސް )އޭގެ ތެރޭގައި ފޮ )ބ(  

ހިމެނޭ  އެކްސްޗޭންޖް ހެޖިންގ ޓްރާންޒެްކޝަންތަކުން ލިބޭ ގެއިން އާއި ޮލސް ވެސް
ގޮތުން( ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ތެރޭގަިއ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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ކުރެވޭ ގެ ބޭނުމަށް، އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޓެކްސް ބިނާ )ރ(އާއި  )ނ(މި މާއްދާގެ  )ޅ(  
 ހެޖިންގ ސާބުކުރުމުގައި، އެ ފަރާތެއްގެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ނިމުމުންއާމްދަނީ ހި

ހިމަނައިގެން  ކޮންޓްރެކްޓެއް ވެލިއުކޮށްގެން ލިބޭ އަންރިއަލައިޒްޑް ގެއިން އާއި ލޮސް
 ނުވާނެއެވެ.

 
ރާތެއްގެ ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ެއއްވެސް ފަ )ށ(މި މާއްދާގެ  )ކ(  

މަ، ނުވަަތ ވިޔަފާރިއަކީ ހެޖިންގ ޓްރާންޒެކްޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުންކަމުަގއިވާނަ
ސް މި ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް، އިންޓްެރސްޓް ސްވޮޕް، ޑެރިވެޓިވް ނުވަަތ މި ނޫންވެ

ރާ ގުން ކަމުގައިވާނަމަ، ހިސާބުކުފަދަ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ މުޢާމަލާތް ހިން
ގައި އެ ފަދަ މުއްދަތެއްގައި އެ ފަރާތެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމު
އިން އާއި ގެމުޢާމަލާތްތަކުން ިލބޭ އެންމެހަިއ ރިއަލައިޒްޑް އަދި އަންރިއަލައިޒްޑް 

 ލޮސް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 

 ގޮތުގައި ނުއުފުލޭ މުދަލަކުްނ އާމްދަީނ ލިބޭ ފަރާުތގެ ،ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުަމށް   .64 ނުއުފުލޭ މުދަލަކުން ިލބޭ އާްމދަނީ 
 ބަލާނީ، އެ ނުއުުފލޭ މުދަލެއްގެ ވެރިފަރާތެވެ.

 
ބިނާކުރާ ފަާރތުގެ ޓެކްސް 

 ބިނާކުެރވޭ ާއމްަދނީ ހިސާބުުކރުން 

 

މުދަލަްށ  ނުއުފުލޭ މި މާއްދާ ރައްދުވާނީ މީހުން ިދރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބިނާކުރެވޭ )ހ(  .65
 އެކަންޏެވެ.

ން ވިޔަސް، ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް އެ މުދާ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކު )ށ(  
މްދަނީގެ ބިނާކުރާ ފަރާތަްށ އެ މުދަުލން ލިބޭ އެންމެހަިއ އާމްދަނީ އެ ަފރާތުގެ އާ

 ތެރޭގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 

ނަ މާއްާދ ވަ 28ބިނާކުރާ ފަރާތަށް ޤާނޫނުގެ  ،އާމްަދނީއާ ގުޅިގެންއެ މުދަލުން ލިބޭ  )ނ(  
 އިޚްތިޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 
ދަލަށް ކުރާ ވަނަ މާއްދާ އިޚްތިޔާރުކޮށްފިނަމަ، ބިނާކުރާ ފަރާތުން އެ މު 28ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

 ނެއެވެ.އެއްވެސް ޚަރަދަކާ ގުޅިގެން އިތުރު އެއްވެސް ޢަދަދެއް އުންޏެއް ނުކުރެވޭ
 

ވަނަ މާއްާދ އިޚްތިޔާރުނުކުރާނަމަ، ބިނާކުރާ ަފރާތުން އެ މުާދ  28ޤާނޫނުގެ  )ބ(  
ބިނާކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު، އެ ފަރާތުން ކެޕިޓަލައިޒް ކުރަންވާނެއެވެ. އެ ފަރާތުގެ 

ކުރަންވާނީ އެ ފަރާތާއި  ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި އެ ޚަރަދު އުނި
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އަހަރާއި، މި ދެ  25ވެރިފަރާތާއެކު ވެފައިވާ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތާއި، 
މުއްދަތުންކުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ސްޓްރެއިޓް ލައިން ބޭސިސްއިން އެ ޚަރަދު 

އެ ފަރާތުން އެ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ  ،ބަހައިލައިގެންނެވެ. އަދި މި ޙާލަތުގައި
އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް، ޤާޫނނާއި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހެދިފައިވާ ގަވާިއދުތަކާ އެއްގޮތްވާ 

 ގޮތުގެމަތިން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
 

ވިޔަފާރީގެ  މުދަލުގެ އެއްވެސް ބައެއް، ބިނާކުރާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ނުވަތަ )ޅ(  
 މާއްދާގެ ބޭނުން ޫނން އެހެން ބޭނުމަަކށް ބޭނުންކުރާނަަމ، އެ ބަޔަކާ ގުޅޭގޮތުން މި

 ގެ ދަށުން އެއްވެސް ޢަދަެދއް އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. )ބ(
 

ދަލުން ލިބޭ ވެރިފަރާތަށް އެ މު ، ގޮތަކުން ވިޔަސް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ނުވަތަ އެނޫން )ކ(  
 .އެންމެހައި އާމްދަނީ އެ ފަރާތުގެ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ހިމަނަންވާެނއެވެ

 
އްާދ މާވަނަ  28ވެރިފަރާތަށް ޤާނޫނުގެ  ،އެ މުދަލުން ލިބޭ އާމްަދނީއާ ގުޅިގެން )އ(  

 އިޚްތިޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.
 

ށް ކުރާ މާއްދާ އިޚްތިޔާރުކޮށްފިނަމަ، ވެރިފަރާތުން އެ މުދަލަވަނަ  28ޤާނޫނުގެ  )ވ(  
 ނެއެވެ.އެއްވެސް ޚަރަދަކާ ގުޅިގެން އިތުރު އެއްވެސް ޢަދަދެއް އުންޏެއް ނުކުރެވޭ

 
ދާ މުނުކުރާނަމަ، އަދި ވެރިފަރާތުން އެ  ވަނަ މާއްދާ އިޚްތިޔާރު 28ޤާނޫނުގެ  )މ(  

ޫނނުގެ ޤާކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ޚަރަދަށް ޤާނޫނާއި ބިނާކުރުމަށް އެއްވެސް ޚަރަދެއް 
 ދަށުން ހެިދފައިވާ ގަވާއިދުަތކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކެޕިަޓލް އެލަވަންސް 

އި ނުވާ އުނިކުރެވިދާނެއެވެ. އެބަހީ، ެއ މުދާ ބިނާކުރުމަށް ވެރިފަރާތުން ކޮށްފަ
ފައިާވ  ކޮށްނުވަތަ ބިނާކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަާރތަކުން ،ޚަރަދަކަށް

ކުރެވޭނެއެވެ. ޚަރަދަކަށް، މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަކަށް ކެޕިޓަލް އެލަވަންސެއް އުންޏެއް ނު
ނިެހްނ އެ ފަރާތުން އެ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮްށފައިވާ އެހެ ،އަދި މި ޙާލަތުގައި

 އެވެ.ޚަރަދުތައް، ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އުނިކުެރވޭނެ
 

އި ިހމެނޭ ެއހެން ގްރޫުޕގަ

ކުންފުންޏަކަށް ކެޕިޓަލް އެސެޓެއް 
 ބަދަލުކުުރން 

ނިވި މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އަންނަ )ހ(  .66
އި މުާދ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ޙާލަތުަގއި، ކެޕިޓަލް އެސެޓް ަބދަލުކުާރ ފަރާތަށާ

 ރައްދުވާނެއެވެ. )ރ(އަދި  )ނ(، )ށ(ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތަށް މި މާއްދާެގ 
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 ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގެ ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކުން، އެ ގްރޫޕްަގއި (1)   
 އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ކެޕިޓަްލ އެސެޓެއް ބަދަލުކުރުން، އަިދ އެ ދެ

ވަނަ  9 ކުންފުންޏަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ، ޤާނޫނުގެ
ފްރީ ތްރެޝޯލްޑް" -)ނ( ގައި ަކނޑައަޅައިފައިވާ "ޓެކްސް މާއްދާގެ

 ހިއްސާކުރާ ދެ ކުންފުނި ކަމުގައިވުން؛ އަދި 
 

ކުރާ ކެޕިޓަލް އެސެޓް ބަދަލުކުރުމުެގ މުޤާބިލުގެ ޮގތުން، އެސެޓް ބަދަލު (2)   
ތަ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތުެގ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދޫކުރެވޭ އަދި/ނުވަ

  ނޫން އެހެްނ މުޤާބިލެއް ނެތުްނ؛ އަދި ބަދަލުކުރެވޭ ޙިއްޞާ
 

ސެޓް އެސެޓް ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތުްނ އެ ކެޕިޓަލް އެސެޓް ބޭުނންކުރަނީ، އެ (3)   
 ވިޔަފާރި ބަދަލުކުރުމާ ހަމައަށް އެ އެސެޓް ބަދަލުކުރާ ފަރާތުން ކުރަމުންދިޔަ

 ކުރުމަށް ކަމުގައިވުން.
 

ސެޓް ރައްދުވާ ޙާލަތުގައި، އެސެޓް ބަދަލުކުރާ ފަރާތަށާއި އެ )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  
 ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތަށް އަންަނނިިވ ގޮތް އިޚްތިޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 
ތު އެ ބަދަލުކުރެވުނު ކެޕިޓަލް އެސެޓަކީ، އެ އެސެޓް  ބަދަލުކުރެވުނު ވަގު (1)   

ކަމުގައި  އެސެޓެއް އެސެޓްގެ ޓެކްސް ރިޓްން ޑައުން ވެލިއުގައި ވިއްކައިލެވުނު
 އަދި ؛ ބެލެވުން

 
ލަވަންސް އެ ކެޕިޓަލް އެސެޓް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެ އެސެޓާ ގުޅިގެން ކެޕިޓަލް  (2)   

ގޮތުން  އުނިކުރެވޭނީ މުދާ ބަދަލުކުރެވުުނ ފަރާތަށް ކަމުގައިވުން، އަދި އެ
އެސެޓް  ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް އުނިކުރެވޭނީ )އެސެޓް ބަދަލުކުރި ފަރާތުން އެ 
އިން( އެ ބޭނުންކުރަމުން ެގންދިޔަނަމަ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް އުނިކުރާނެ ބީދަ 

ތް އޮއެސެޓް ބޭނުންކުރެވޭނެކަަމށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ މުއްދަތުްނ ބާކީ 
 އަދި ؛މުއްދަތަށް ކަމުގައިވުން

 
ކެޕިޓަލް އެސެޓް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެ އެސެޓާ ގުޅިގެން ބެލެންސިންގ  (3)   

އެލަވަންސް އުނިކުރެވޭނީ ނުަވަތ ބެލެންސިންގ ޗާޖް ހިނގާީނ )އެސެޓް 
ބަދަލުކުރި ފަރާތުްނ އެ އެސެޓް ބޭނުންކުރަމުން ެގންދިޔަނަމަ ެބެލންސިންގ 
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ދައިން( އެލަވަންސް އުނިކުރާނެ ނުވަަތ ބެލެންސިންގ ޗާޖް ހިނގާެނ ބީ
 އެސެޓް ބަދަލުކުރެވުނު ފަރާތަށް ކަމުގައިވުން.

 
އްދާގެ ދަުށްނ އެއް ކެޕިޓަލް އެސެޓަށްވުރެ ގިނަ ކެޕިޓަލް އެސެޓް ބަދަލުކުރާނަމަ މި މާ )ނ(  

. އަދި މި އެ ހުރިހާ ކެޕިޓަލް އެސެޓަކަށް ވެސް އިޚްތިޔާރުކުރަންވާނީ އެއްގޮތެކެވެ
 ނުކުރެވޭނެއެވެ. ގޮތުން އިޚްތިޔާރުކުރާ ގޮތް ބަދަލެއް

 
ނީ، ެއ އިޚްތިޔާރުކުރާ ޙާލަތުގައި އެ ކަން މީރާއަށް އަންގަންވާ )ށ(މި މާއްދާގެ  )ރ(  

ލުކުރެވޭ މުޢާމަލާތް ހިންގުމުގެ ކުރިްނ، އެސެޓް ބަދަލުކުރާ ފަރާތާއި ެއސެޓް ބަދަ
ބަދަލުކުރާ  ފަރާތުން ސޮއިކޮށް އަންގާ ލިޔުމަކުންނެވެ. މި މާއްދާ ރައްދުވާނީ އެސެޓް

ލުކޮްށ އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ ގޮތް ޤަބޫފަރާތާއި އެސެޓް ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތުން 
 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އެ ކަން ލިޔުމުން އެންގުމުންނެވެ.

 

 
 ނަ ބާބު ވަ ދިހަ 

 އުނިކުރުން 
 

ވަަނ  17މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ޮގތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ޤާޫނނުގެ  )ހ(  .67 ޚަަރދުގެ ިނސްަބތް ބަަހއިލުން 
ގެ ނިސްބަްތ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ބޭނުަމށް، ޖުމްލަ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު
ގެ މައްޗަށް ބަލާނީ އެ ޚަރަދެއް ބަހައިލުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދި އަދުލުވެރި އަސާސެއް

 ބިނާކޮށެވެ. 
 

ރަދެއް ޚައެ  ،މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް ަފރާތަކުން ޚަރަދެއް ބަހައިލައިފިަނމަ )ށ(  
ކުރާ ފަދަ ގައި ބަޔާން )ހ(ބަހައިލުމުގައި ބޭުނންކޮށްފައިވާ އަސާސަކީ މި މާއްދާގެ 

 ގޮތުެގ އަސާސެއްކަމަށް އެ ފަރާތަކުން ދެކޭ ސަބަބާއި އެ އަސާސް ހިސާުބކޮށްފައިވާ
 ޓަންާވނެެއވެ. ތަފްސީލު ލިޔެ ބަލަހައް

 
ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި، މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި އުނިކުރެވޭނީ އެ   .68 މުދަލު ޒަކާތް 

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އޮފީހަކަށް އެ ފަރާތަކުން މުދަލު ޒަކާތުގެ 
ކުން ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދެވެ. އަދި މި ޢަދަުދ އުިނކުރެވޭނީ، އެ އޮފީހަ
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މުދަލު ޒަކާތުގެ ޮގތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ަޢދަދު އެނގޭނެ ރަސީދެއް  ،ދޫކޮށްފައިވާ
 ނުވަތަ ލިއުމެއް އޮތްނަމައެވެ.

 
ވެފައިނުާވ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދާއިމީ މަރުކަޒެއް ހުރި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރި )ހ(  .69 ދާިއމީ މަރުަކޒުގެ ހެޑް އޮފީސް 

 ފީސް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ:ފަރާތެއްގެ "ހެޑް އޮ
 

 ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ ވެރިފަރާތް؛ ނުވަތަ (1)   
 

އެހެން  ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ ވެރިފަރާތުގެ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި، (2)   
 ދާއިމީ މަރުކަޒެއް؛ ނުވަތަ

 
ންބަރު ވަނަ ނަ (1)ހ( ގެ )ދާއިމީ މަރުކަޒާ ގުޅުންހުރި، ނުވަތަ މި މާއްދާގެ  (3)   

ރި އެއްވެސް ނަންބަރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކާ ގުޅުންހުވަނަ  (2)ނުވަތަ 
 ފަރާތަކަށެވެ.

 
ހެޑް އޮފީހަީކ  ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުަމށް، ދާއިމީ މަރުކަޒާއި ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ )ށ(  

 ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެވެ.
 

ހިމެނެީނ  "ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދު" ގެ ތެރޭގައި، ބޭުނމަށް ވަނަ މާއްދާގެ 24ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .70 ޚަަރދު  އޮފީސް ޑްހެ
ރުކަޒަކަށް ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ހެޑް އޮފީހަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ދާއިމީ މަ
 .ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުްނ ވިޔަސް ކޮށްފައިވާނަމަ އެ ޚަރަދުތަކެވެ

 
ހޯދުމަްށ  ހަމައެކަނި އެ ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ އާމްދަނީހެޑް އޮފީސް ޚަރަދު ކުރެވުނީ  )ށ(  

އިީމ އެ ޚަރަދުގެ ސަބަބުން ދާ ،އެކަނިކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން ނެތްނަމަ
ހައިލުމުްނ އެ ޚަރަދު އަދުލުވެރިކަމާެއކު ބަ ،މަރުކަޒަށް ލިބޭ މަްނފާގެ ނިސްަބތުން

ބުކުރުމުގައި ދާއިމީ މަރުކަޒަށް ނިސްބަތްވާ މިންވަރު ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާ
 އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.

 
ވަަނ  79( ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭުނމަށް، ޤާޫނނުގެ 11ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 32ޤާނޫނުގެ   .71 އެކްެސސިވް ކޮމްެޕންސޭަޝން 

ގެ ބޭނުމަށް، މާއްދާގެ )ޕ( ގައި މާނަކޮށްދީފައިވާ "އެކްސެސިވް ކޮމްޕެންސޭޝަން" ކަނޑައެޅުމު
 ލިއުއެވެ.ވެމުޢާމަލާތެއްގެ އަގުކަމަށް ބަލާނީ އެ މުޢާމަލާތެއްގެ އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް 
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ގެއްލުން ުކރިއަށްުހރި ހިާސބުކުރާ 
 މުްއދަތުތަކުަގއި ުއނިކުރުން 

ސް ބިނާކުރެޭވ ދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގެއްލުމުގެ ޢަދަދު ޓެކްވަނަ މާއް 33ޤާނޫނުގެ   .72
 އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި އުނިކުރެވޭނީ ވިޔަފާރި އާމްދަނީންނެވެ.

 
 

 ބާބު  އެގާރަވަނަ 
 ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް 

 
 މި ބާބުގެ ބޭނުަމށް:  .73 ކެޕިޓަލް އެލަވަންާސގުޅޭ 

 
 ޤާނޫނުގެ "ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ކެޕިޓަލް ޚަރަދަކާ ގުޅިގެން )ހ(  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން އުނިކުރެވޭ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސަށެވެ.  25
 

ގެ )ށ( ވަނަ މާއްދާ 25"ބެލެންސިންގ އެލަވަންސް" ކަމަށް ބުނެފައިވަީނ، ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 5ގެ )

 ހިސާބުކުރުމުގައި އުނިކުރެވޭ ބެލެންސިންގ އެލަވަންސަށެވެ.
 

( ެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ 25"ބެލެންސިންގ ޗާޖް" ކަމަށް ުބނެފައިވަނީ، ާޤނޫނުގެ  )ނ(  
ކްސް ( ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ަފރާތެއްގެ ޓ5ެ)

 ވެ.ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުުމގައި އިތުރުކުރެވޭ ބެލެންސިންގ ޗާޖަށެ
 

ތުމަްށ ގަ"ޓެކްސް ރިޓްންޑައުން ވެލިއު" ކަމަށް ބުނެފައިވަީނ، ކެޕިޓަލް ެއސެޓެށް  )ރ(  
 އަގުގެ ހިނގި ޚަރަދާއި، ޤާޫނނުގެ ދަުށްނ ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ދުަވހު އެ އެސެޓްގެ

ްނ އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  80 ގޮތުގައި މި ގަވާއިދުގެ
ބުކުރާ ކުރީގެ ހިސާ ،ހިސާބުކުރެވޭ ޢަދަދާއި، މި ދެ ޢަދަދުންކުރެ ކުޑަ ޢަދަދަކުން

ދުތަކުގެ ޖުމްަލ މުއްދަތުތަކުގައި ކެޕިޓަލް އެލަވަްނސްގެ ގޮތުގައި އުނިކުރެވިފައިވާ ަޢދަ
 އުނިކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދަށެވެ.

 
ތަކާއި، ޢިމާރާތްތަކާއި، ޖެީޓތަކާއި، ސްލިޕްވޭ ،"ޢިމާރާތް" ކަމަށް ބުެނފައިވަނީ  )ބ(  

 ތުްނނެވެ.ގޮމަގުތަކާއި މިނޫންވެސް މި ަފދަ އެހެނިހެން ދާއިމީ ބިާނތައްވެސް ހިމެނޭ 
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ސީޕްލޭން،  "އެއަރކްރާފްޓް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، މަތިންާދބޯޓާއި، ެހލިކޮޕްަޓރާއި، )ޅ(  
ޅަނދުތައް ސް އޭރޯޑައިނަމިކްސް ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވާ އެންމެހައި އުއަދި މިނޫންވެ

 ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.
 

ކަމަކުންކުރެ  "ރެލަވަންޓް އިވެންޓް" ކަމަށް ުބނެފައިވަނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ )ކ(  
 ކަމަކަށެވެ.

 
 ކެޕިޓަލް އެސެޓެއް ވިއްކައިލުން ނުވަތަ ދިނުްނ؛ (1)   

 
މީކޮށް ވެރިފަރާތުން ދާއިއެސެޓްގެ ކެޕިޓަލް އެސެޓެއްގެ މިލްކުވެރިކަން އެ  (2)   

 ؛ނެތިދިއުން
 

 ؛އުންހަލާކުވެގެން ނުވަތަ އެޫނންވެސް ގޮތަކަށް ކެޕިޓަލް އެސެޓެއް ނެިތދި (3)   
 

ސެޓް ކެޕިޓަލް އެސެޓް ބޭުނންކުރުން ދާއިމީކޮށް ހުއްޓާލުްނ ނުވަަތ ެއ އެ (4)   
ކަށް ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ވިޔަފާރި ދާއިމީކޮށް ހުއްޓާލުން ނުވަތަ ނިމުމަ

 ؛ގެނައުން ނުވަތަ އުވައިލުން
 

ންދާ ކެޕިޓަލް އެސެޓެއްގެ ވެރިފަރާުތން އެ އެސެޓް ޭބނުންކޮށްެގން ކުރަމު (5)   
 ؛ވިޔަފާރިއަކުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހުން ނިމުމަކަށް އައުން

 
ވަަތ އެސެޓެއް ނުވަަތ އެސެޓެއްގެ ބައެއް ވިއްކައިުލން ނުއިންޓޭންޖިަބލް  (6)   

 ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުން.
 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ައގުކުުރން 
 

ވެސް ޚަރަދަކީ މި ބާބުގެ ދަށުން އެ ޚަރަދަކާއި ގުޅިގެން ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ުއނިކުރެވޭ އެއް  .74
 ކަމަށް ބެލެވޭނީ ބާޒާރުގައި ހިނގާނެ ޚަރަދަކަށްވުރެ އިތުރު ޚަރަދެއްނަމަ، އެ ޚަރަދެއްގެ ޢަދަދު

ބަލައިަގންަނ  ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިނަލްައޤްވާމީ ގޮތުން 79ޤާނޫނުގެ 
 ހިސާބުކުރެވޭ އަގެވެ.ހިސާބުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް 

 
 ބާޒާުރަގއި ކެޕިޓަލް އެސެޓުގެ ައގު 

 
މި ބާބުގެ ބޭނުމަށް، މި ގަވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ތަޢާރުޒުނުވާ ގޮތުގެމަތިން، ތިރީގައިވާ   .75

ޙާލަތްތަކުގައި ކެޕިޓަލް އެސެޓެއް ގަތުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދުކަމަށް ބަލާނީ އެ އެސެޓެއް އެންމެ 
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 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި  79ނޫނުގެ ޤާފުރަތަމަ ބޭނުންކުރިއިރު ހުރި އަގު ކަމަށް 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާީމ ގޮތުން ބަލައިގަންނަ ހިސާުބކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ 

 ހިސާބުކުރެވޭ އަގެވެ. އެއްގޮތަށް
 

ށުމުގެ ކުރިން ވިޔަފާރިއެއް ހިންގާ ފަރާތަކުން، އެ ފަރާތެއްގެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ފެ )ހ(  
ލަވަންސް އެކެޕިޓަލް އެސެޓެއް ގަތުމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދަކާއި ގުޅިގެން ކެޕިޓަލް 

 ހޯދުމަށް އެދުން؛ 
 

އަގަށްވުެރ  އެ ކެޕިޓަލް އެސެޓެއް ފުރަތަމަ ޭބނުންކުރި އިރު، އެ އެސެޓް އަްސލު ގަތް )ށ(  
 އޭގެ ބާޒާރުގެ އަގު ކުޑަވުން.

 
ހިސާބުުކރާ މުްއދަތުން ބަެއްއގައި 

 ކެޕިޓަލް އެސެޓް ބޭނުންކުުރން 
ވަންސް ކެޕިޓަލް އެލަ އެސެޓަކަށްކެޕިޓަލް އެސެޓް ގަންނަ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގައި އެ   .76

އެވެ. އެއީ، އުނިކުރެވޭނީ އެ މުއްދަތެއްގެ ބޮޑު ބައެއްގައި އެ އެސެޓް ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ
ދުވަުހ  އް()ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިނެ 183ފުރިހަމަ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގައިނަމަ މަދުވެގެން 

 އެ އެސެޓް ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަެއވެ.
 

ގޮތަކަށް  ވިޔަފާީރގެ ބޭުނމަށް ނޫން
 ކެޕިޓަލް އެސެޓް ބޭނުންކުުރން 

 އެސެޓެއްނަމަ، ގޮތަކަށް ބޭުނންުކރާ ކެޕިޓަލް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ނޫން  .77
ސެޓެއް އެ އެސެޓަކަށް ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް އުނިކުރެވޭނީ އެ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އެ އެ

 ބޭނުންކޮްށފައިވާ ނިސްބަތަކުްނނެެވ.
 

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ެއއްފަހަރާ 

 އުނިކުުރން 
ސެޓެއް މި ބާބުގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްަފއި އޮތް ނަމަވެސް، އެއްވެސް ކެޕިޓަލް އެ )ހ(  .78

 ޚަރަދު ނުވަތަ އެއް ބާަވތެއްގެ ކެޕިޓަްލ އެސެޓްތަކެއް އެއްފަހަރާ ގަުތމަށް ދިޔަ
ރަދު ކުން އެ ޚަ)ފަސް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނަމަ އެ ަފރާތަ -/5,000

އި އެ ހިނގި ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގަ
 ޚަރަދެއް އެއްފަހަރާ އުނިކުރުމަށް އިޚްތިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ. 

 
މްލަ އެއްވެސް ޚަރަދުގެ ޖުރާ މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއްފަހަރާ އުނިކުރުމަށް އިޚްތިޔާރުކު )ށ(  

ރުވެގެން )އެއް ލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތު -/100,000ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގައި 
 ނުވާނެއެވެ.
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 ގަވާއިދުެގ ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަެވސް، މި )ށ(އަދި  )ހ(މި މާއްދާގެ  )ނ(  
ގެ ދަށުން، ކޭޝް ބޭސިސްއަށް ހިސާބު ތައްޔާރުކުރާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( 59

ލް ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް ކެޕިޓަްލ އެސެޓެއް ނުވަތަ އެއް ބާަވތެއްގެ ކެޕިޓަ
( )ފަންސާސް ހާސް -/50,000އެސެޓްތަކެއް އެއްފަހަރާ ގަތުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު 

 ޚަރަދެއް އެއި ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނަމަ އެ ޚަރަދުކުރި ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގަ
 އެއްފަހަރާ އުނިކުރުމަށް އިޚްތިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ.

 
އެއް ަޚަރދެއް ދެ ފަަހރު އުނި 

 ނުކުރުން 
ފާރީގެ ވިޔަފާރިއަށްވުރެ ގިނަ ވިޔަ )އެކެއް( 1މި ބާބުގެ ޭބނުމަްށ، އެއްވެސް ޚަރަދެއް   .79

ކެޓަގަރީއަކުން  ކެޓަގަރީއަށްވުރެ ގިނަ )އެކެއް( 1ހިސާބުތަކުން ނުވަތަ އެލަަވންސް އުނިކުރެވޭ 
 އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާ ުދވަހު 

 ކެޕިޓަލް އެސެޓް އަގުުކރުން 
 

އި ހުރި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ދުވަހު އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަތުގަ )ހ(  .80
 ޓެކްސް )ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން R-35/2011ކެޕިޓަލް އެސެޓަކީ، ގަވާއިދު ަންނބަރު 

ވާ ފައިއިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން އަގު ކަނޑައަޅަ 46ނެގުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ 
މަށް ބަލާީނ ކަމުދަލެއްނަމަ، ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ހިސާބުކުރުމުގައި އެ މުދަލުގެ އަގު 

 ވެ.ޢަދަދެފައިވާ އިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅަ 46 އެ ގަވާއިދުގެ
 

ވަހު ހުރި ދުވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތެއްގެ އަތުގައި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ  )ށ(  
 ޓެކްސް )ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން R-35/2011ކެޕިޓަލް އެސެޓަކީ، ގަވާއިދު ަންނބަރު 

 އެ އެސެޓުގެ ފައި ނުވާ އެސެޓެއްނަމަ،އިނެގުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން އަގު ކަނޑައަޅަ
ކްސް އަގު ކަނޑައަޅާނީ އެ އެސެޓް ގަތް ދުވަހުން ފެށިގެން ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޓެ

ށް ނުވަަތ ނަގަން ފަށާ ދުވަހާ ހަމައަށް އެ އެސެޓް ބޭނުންކުރެވުނު ކޮންމެ އަހަރަކަ
ވާ ެއ އެ އެސެްޓ ގަތް އަގާއި މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ،އަހަރަކުން ބަޔަކަށް

ނަްލ ރޭޓާ ގުނަކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދު )ނޮޝަ މުދަލެއްގެ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް 
 އެ އެސެޓް ގަތް އަގުން އުނިކޮށްގެންނެވެ.  ،އެޖަސްމަންޓް(

 
އްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭންކުަތކަށް މި މާ 8ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

 ރައްދެއް ނުވާނެއެވެ. )ށ(
 

 އުނިކުރާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެސެޓް ގަތް އަގުން )ށ(މި މާއްދާގެ  )ރ(  
 ނެއެވެ.ޢަދަދަކީ ޤާނޫނުގެ ޭބނުމަށް ކެޕިަޓލް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައެއް ނުެބލެވޭ
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ދަދުގެ އެސެޓް ގަތް އަގު އެނގެން ނެތްނަމަ އެ ޢަ ،ގެ ބޭނުމަށް )ށ(މި މާއްދާގެ  )ބ(  
 ންވާނެއެވެ.އެކަށީގެންވާ އަންދާޒާއެއް ކަނޑައަޅަ

 
 ނެތްނަަމ ގެ ބޭނުމަށް، އެސެޓް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އެނގެން )ށ(މި މާއްދާގެ  )ޅ(  

 އެ މުއްދަތުގެ އެކަށީގެންވާ އަންާދޒާއެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
 

ފަރާތަކުން  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެްއވެސް )ޅ(އަދި  )ބ(މި މާއްދާގެ  )ކ(  
ށް ކޮށްފައިވާ އެސެޓް ގަތް އަގުކަމަށް ނުވަތަ އެ އެސެޓް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުކަމަ

 އަންދާޒާއަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ިއޚްތިޔާރު މީރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 

ޤާނޫުނގެ ދަށުން ޓެކްސް ަނގަން 

ުހރި ކެޕިޓަލް ފަށާ ދުވަހު 
އެސެޓަކަށް ކެޕިޓަލް އެލަވަްނސް 

 އުނިކުުރން 

 

 ކެޕިޓަލް ޤާނޫނުގެ ދަުށން ޓެކްސް ނަަގްނ ފަށާ ދުވަހު އެއްވެސް ފަރާތެްއގެ އަތުގައި ހުރި  .81
އި މި ބާބުގައި އެސެޓަކަށް އުނިކުރެވޭ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ހިސާބުކުރާނީ އެ އެސެޓް ގަތް އަގާ

 ޓެއްގެ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ރޭޓާ ގުނަކޮށްގެންނެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ އެސެ

ކެޕިޓަލް އެލަވަންްސއާ ުގޅޭ 

 ޢާންމު ާމއްދާަތއް 
 

ލަވަންސް ކެޕިޓަލް އެސެޓަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އުނިކުރެވޭ ކެޕިޓަލް އެ )ހ(  .82
 ގޮތުގައެވެ. ބެލެވޭނީ އެ އެލަވަންސް ދެވުނު މުއްދަތެއްގައި އެ ފަރާތެއްގެ ޚަރަދެއްގެ

 
ންސެއް މި ބާބުގެ ދަުށން އެއްވެސް ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގައި އުނިކުރެވޭ އެލަވަ )ށ(  

ޓެކްސް  ހިމެނޭނީ އެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ނިމޭ ޓެކްސް އަހަރެއްގެ އެ ފަރާތެއްގެ
 ބަޔާނުގައެވެ.

 
ރުނަމަ، މަސްދުވަހަށްވުރެ ކު )ބާރަ( 12އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު  )ނ(  

 ހިސާބުކުރާ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އުނިކުރެވޭ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް އުނިކުރަންވާނީ އެ
 މުއްދަތުގެ ނިސްބަތުްނނެވެ.

 
ވަންސް ނުވަތަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދަކާ ގުޅިގެން މި ބާބުގެ ދަށުން އުނިކުރެވޭ ކެޕިޓަލް އެލަ )ރ(  

އިތުރުވެގެްނ  ްނސް، އެ ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަްށވުރެއެހާތަނަށް ދެުވނު ޖުމްލަ އެލަވަ
 ނުވާނެއެވެ.
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އެ  ،ފަހުވުމަށްައށް  އް(ސުމެ) 0ކެޕިޓަލް އެސެޓެއްގެ ޓެކްސް ރިްޓންޑައުން ވެލިއު  )ބ(  
ކެޕިޓަލް  ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި އެ މުދަލެއްގެ ފަރާތެއްގެ

 އެއްވެސް ޢަދަދެއް އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 
 

 ކެޕިޓަލް އެލަވަންްސގެ ރޭޓްތައް 

 
ވަތްތަކާިއ ބާމި ބާބުގެ ދަށުން އުނިކުރެވޭ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް އުނިކުރެވޭ އެސެޓްގެ  )ހ(  .83

 . ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް އުނިކުރެވޭ ރޭޓް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ

 ރޭޓް 
(%) 

 ބާވަތް ގެ އެސެޓް 

 ޢިމާރާތް 4

 އެއަރކްރާފްޓް 7

 ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ލަކުޑި އުޅަނދު  7

 ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ލަކުޑި އުޅަނދު ނޫން އެހެނިހެން އުޅަނދު  5

 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގ 10

 އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދުފަަހރު 20

 އާރތް މޫވިންގ ވެހިކަލް 5

 އި()އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓް ފިޔަވަޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް  10

 އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓް 20

 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ ⅓33

 ބަދިގޭ ސާމާނު )އޫ، ތެލި، ސަމުސާ، ތަށި ފަދަ(، ލިނެން، ައދި ⅓33
 ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

 
 

އި ިމ މި ބާބުގެ ަދށުން އުނިކުރެވޭ ެކޕިޓަލް އެލަވަންސް، އެ އެސެްޓ ގަތް އަގާ )ށ(  
ފައިވާ އިއަޅަނިސްބަތްވާ ބާވަތަށް ކަނޑަ އެސެޓެއް ގައިވާ ތާވަލުގައި އެ  )ހ(މާއްދާގެ 

ބުކުރުމުގައި ރޭޓާ ގުނަކޮށްގެން ހިސާބުކުރުމަށްފަހު، ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާ
 އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.

 
ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ގެންގުޅޭ  )ށ(އަދި  )ހ(މި މާއްދާގެ  )ނ(  

ބަދިގޭ ސާމާނު )އޫ، ެތލި، ސަމުސާ، ތަށި ފަދަ(، ލިނެން އަިދ ހިފައި ގެންގުޭޅ 
ސާމާނުގެ ބަދަލުގައި އަލަށް ގަްނނަ އެ ފަދަ އެސެޓް ގަތުމަށް ިހނގާ ޚަރަދު، އެ 
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ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި އެކުގައި ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގެ 
 އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.

 
މާރާތެއް ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ޢި )ށ(އަދި  )ހ( މާއްދާގެ މި )ރ(  

 2010/24ރު ނުވަތަ ޢިމާރާތެއްގެ ބައެއް ހެދުުމގެ ޚަރަދު ހޯދާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަ
 ބޭންކަުކްނ ންިކންގއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދީފައިވާ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭ

 ދަށުްނ ގެ )މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު(  81/6ނުވަތަ ޤާޫނނު ަނންބަރު 
މަށް ޫނން މާލީ އިދާރާއަކުން ގެދޮުރ ޢިމާރާތްކުރު-ލައިސަންސް ދީފައިވާ ބޭންކު

ޚަރަދަށް، ައންނަނިވި ގޮަތްށ ނަގާފައިވާ ލޯނަކުން ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ 
ލަވަންސް ޓެކްސް ނެގޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި ކެޕިޓަލް އެ ،ހިސާބުކުރުމަށްފަހު

 އެވެ.އުނިކުރެވިދާނެ
 

ލް ޢިމާރާތުގެ އަގުގެ ތެރެއިން ޯލނުގެ ޚަރަދު ނުހިމެނޭ ބަޔަްށ ކެޕިޓަ (1)   
 ބޭނުންޮކށްގެންނެވެ.އެލަވަންސް ހިސާބުކުރާނީ އަންަނނިވި ފޯމިއުލާ 

 
(A − B)  × 4% 

 
A ުޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ އަގ = 
B =  ުޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޯނުގެ ޢަދަދ 
 

ވަންސް ޢިމާރާތުގެ އަގުގެ ތެރެއިން ލޯނުގެ ޚަރަދުގެ ބަޔަށް ކެޕިޓަލް އެލަ (2)   
 ހިސާބުކުރާނީ އަންނަނިވި ފޯމިއުާލ ބޭނުންކޮށްގެްނނެވެ.

 
    (i)  ަހުގެ ލޯނު ނަގާފައިވަނީ ާޤނޫނުގެ ަދުށން ޓެކްސް ނަގަން ފެށި ދުވ

 ކުރިން ކަމުގައިވާނަމަ:
 

E − (E × 4% × 𝑛)

𝑚
 

 
E =   ުޢިމާރާތުގެ ޚަރަދަށް ލޯނުން ބޭނުންކުރި މިންވަރ 
𝑛  ް2020ޖަނަވަރީ  1=  އެ ޚަރަދުކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެނ 

 އަށް ހޭދަވި މުއްދަތު )އަހަރުން(
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𝑚  ް1= ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުނ 
 ގައި ބާކީ އޮތް މުއްދަތު )އަހަރުން( 2020ޖަނަވަރީ 

 
    (ii) ަހުލޯނު ނަގާފައިވަނީ ޤާނޫނުގެ ަދުށން ޓެކްސް ނަގަން ފެށި ދުވ 

 ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން ކަމުގައިވާނަަމ:
 
E

𝑚
 

 
E =   ުޢިމާރާތުގެ ޚަރަދަށް ލޯނުން ބޭނުންކުރި މިންވަރ 
𝑚  ުލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަްށ އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތ =

 )އަހަރުން(
 

ރާތަކުން ގެ ދަށުން ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް އުނިކުރަން އެއްވެސް ފަ )ރ( މާއްދާގެ މި )ބ(  
 ގިނަ ލޯނު ލޯނަށްވުރެ)އެކެއް(  1ޢިމާރާތުގެ އަގުގެ ތެރޭގައި އިޚްތިޔާރުކޮށްފިނަމަ، 

އިވާ މިންވަރު ހިމެނޭނަމަ އެއިން ކޮންމެ ލޯނަުކން ޢިމާރާތުގެ އަގުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފަ
ށް ކެޕިޓަލް ގައިވާ ގޮތަ )ރ(ވަކިކޮށް އެއިން ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވަކިވަކިން މި މާއްދާގެ 

 އެލަވަންސް ހިސާބުކުރަންވާނެއެވެ.
 

ރާތަކުން ގެ ދަށުން ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް އުނިކުރަން އެއްވެސް ފަ )ރ( މާއްދާގެ މި )ޅ(  
ނު އަނބުާރ އިޚްތިޔާރުކޮށްފިނަމަ، އެ އިޚްތިޔާރު ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަިދ، ލޯ

ށުްނ ގެ ދަ )ރ(ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި މި މާއްދާގެ 
 ވޭނެއެވެ.ބޭނުންކޮްށފައިވާ މުއްދަތު ބަދަލެްއ ނުކުރެ

 
އިންޓޭންިޖބަލް ެއސެޓަށް 

 އުނިކުެރވޭ އެަލވަްނސް 
 

ރަދެްއ ޚަވިޔަފާރިއެއް ކުރަމުންދާ ފަރާތަކުން އިންޓޭންިޖބަލް އެސެޓެއް ަގތުމަށް  )ހ(  .84
ކުރެވޭ ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ހިސާބުކުާރ މުއްދަތެއްގައި އެ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ބިނާ

ރުމަށްފަުހ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެން ިހސާބުކުއާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ 
 ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.

E

𝑛
 

 
E =   ުޚަރަދ 
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𝑛  ެބޭނުންކުރެވޭެނކަމަށް އެ ފަރާތުން އަންދާޒާކޮްށފައިވާ މުއްދަތު  އެސެޓެއް= އ
 )އަހަރުން(

 
ށް އެ އެ އެސެޓެއް ބޭުނންުކރެވޭނެކަމަ ،ގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ރާއަށް މީފަރާތުން އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ުމއްދަތަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ިއޚްތިޔާރު 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 
 ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ތާއަބަދަށް  )ހ(މި މާއްދާގެ  )ނ(  

 ންޓޭންޖިބަލް އެސެޓް ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންޭޓންޖިބަްލ އެސެޓެއްނަމަ، އެ އި
 )ދިހައެއް( އަހަރެވެ. 10ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލާނީ 

 
ބިން ހިއްުކމާ ުގޅޭ ކެޕިޓަލް 

 ޚަަރދަށް އުނިުކރެވޭ އެލަަވންސް 
ޚަރަދެއް  ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިން ހިއްކުމާ ގުޅިގެން )ހ(  .85

 ފޯމިއުލާ ިތރީގައިވާކޮށްފައިވާނަމަ، ޓެކްސް ބިނާކުެރވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި 
 އެވެ.ބޭނުންކޮށްެގން ހިސާބުކުރުމަށްފަުހ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް އުނިކުރެވިދާނެ

 
E

𝑛
 

 
E =  ަށް ކުރި ޚަރަދުގެ ޖުމްލަބިން ހިއްކުމ 
 𝑛  =25 )ްމި ދެ ޢަދަދުގެ ތެރެއިން ބޮޑު  ،ނުވަތަ ލީޒްގެ މުއްދަތު )އަހަރުނ

 ޢަދަދު
 

ރަދުތައް ބިން ހިއްކުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިނާގފައިވާ ޚަ ،ގެ ބޭނުމަށް )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން  59އެ ފަރާތުން ގަވާއިދުގެ  ،ބެލެވޭނީ

އެ ޚަރަދުތައް  އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ ހިސާބުކުރުމުގެ މިންގަޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން
ހިސާބުކުރާ  ކެޕިޓަލް އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި އެ ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ

 ގޮތުގައެވެ.މުއްދަތުގައި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ 

 

ވިޔަފާރި ފެށުުމގެ ކުިރން ހިނގާ 
 ޚަަރދުތައް 

ރަދުކަމަށް ވިޔަފާރި ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގާ ޚަ ،ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް 26ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .86
ވިޔަފާރި  އެ ފަރާތެއްގެ ފުރަތަމަ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ފެށުމުގެ ކުރިން ،ބެލެވޭނީ

 ޚަރަދަށެވެ.ކޮށްފައިވާ  އާމްދަނީ ހޯދުމަށް
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ކީ ވިޔަފާރި އެ ޚަރަދަ ،ވިޔަފާރި ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގާަފއިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން )ށ(  
ދެއްނަމަ، ފެށުމުގެ ފަހުން ހިނގިނަމަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ނުބަލާނެ ޚަރަ
މުގައި އެ ފުރަތަމަ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ިހސާބުކުރު

 ޚަރަދު އުނިކުރެވިދާނެއެވެ. 
 

 ޚަރަދަށް ރައްދުނުވާ ޙާލަތުގައި، ވިޔަފާރި ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގާ )ށ(މި މާއްދާގެ  )ނ(  
 މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ ގޮތުގެމަތިން ޓެކްސް ިބާނކުރެވޭ އާމްދަނީ 

 ހިސާބުކުރުމުގައި ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް އުނިކުރެވިދާނެއެވެ. 
 

ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ުއނި 

 ނުކުރެވޭ އެސެޓްަތއް 
އުނި  ބާވަތްތަކުގެ އެސެޓަކަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަކަށް ކެޕިޓަލް އެލަވަންސްއަންނިވި   .87

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.
  

 ބިން؛  )ހ(  
 

 ގުޑްވިލް؛ )ށ(  
 

 ސާބިތުކޮށް އަގު ކަނޑައެޅެން ނެތް ޣައިރު މާއްދީ މުދާ؛ )ނ(  
 

ނަ ވަ 85އާއި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  84 އާއި (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  83މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  
ހެނިހެްނ ިފޔަވައި އެ އެސެްޓތައްގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ބާވަތްތަކުގެ މާއްދާގެ )ހ( 

 .ތައްއެސެޓް
 

ބެލެންސިްނގ އެަލވަްނސް ައދި 
 ބެލެންސިްނގ ޗާޖް 

އެސެޓެއް  މި މާއްދާ ރައްދުވާނީ މި ބާބުގެ ދަށުން ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ދެިވފައިވާ )ހ(  .88
 ޙާލަތުގައެވެ.ތަޞައްރުފުކުރާ 

 
ރުފުކުރި ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި، އެ އެސެޓެއް ތަޞައް )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(   

ކްސް ގެ ތަޞައްރުފުުކރި އަގަކީ ޓެއެސެޓެއް)ސުމެއް( ނަމަ، ނުަވތަ އެ  0އަގަކީ 
އި ޓެކްސް ރިޓްން ޑައުން ވެލިއުއަށްވުރެ ދަށް ޢަދަދެއްނަމަ، ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގަ
އި އެ ދަށްވި ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުުމގައި ބެލެންސިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގަ

 ޢަދަދު އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.
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ޓްން އެއްވެސް ެއސެޓަކަށް ރައްދުވާނަމަ، އަދި ޭއގެ ޓެކްސް ރި )ހ(މި މާއްދާގެ  )ނ(  
ކްސް  ޓެޑައުން ވެލިއުއަށްވުރެ ތަޞައްރުފުކުރި އަގު އިތުރުނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ
ތުރުވާ އިބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި ބެލެންސިންގ ޗާޖްގެ ގޮތުގައި އެ 

 ޢަދަދު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 

 އެސެޓްގެރައްދުވާނަމަ އަދި އެ  )ހ(ކެޕިޓަލް އެސެޓަކަށް މި މާއްދާގެ  (1) )ރ(  
ރުވާނަމަ؛ ޓެކްސް ރިޓްންޑައުން ވެލިއުއަށްުވރެ އޭގެ ތަޞައްރުފުކުރި އަގު އިތު 

 އަދި
 

 މި ރައްދުވާނަމަ،  (ށ) ވަނަ މާއްދާގެ 80މި ގަވާއިދުގެ  އެސެޓަކަށްއެ  (2)   
 ގައި އެެހން ބަޔާންކޮްށފައި އޮތް (ނ)ވަނަ މާއްދާެގ  88ގަވާއިދުގެ 

ގައި ނަމަވެސް، އެ ފަރާތެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާުބކުރުމު
 ނޭނެއެވެ.ބެލެންސިންގ ޗާޖްގެ ގޮތުގަިއ އަންނަނިވި ޢަަދދުތަކުގެ ޖުމްލަ ހިމެ 

 
    (i) :ްއަންނަނިވި ޢަދަދުތަުކންކުރެ ކުޑަ ޢަދަދެއ 

 
ގެ އޭޓެކްސް ރިޓްންޑައުން ވެލިއުއަށްވުރެ އެ އެސެޓެއްގެ  )ހހ(     

 ތަޞައްރުފުކުރި އަގު އިތުރުވާ ޢަދަދު؛ ނުވަތަ 
 

ފައިވާ އެ އެސެޓަކަށް ކެޕިޓަލް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވި )ހށ(     
 އަދި؛ އުނިކުރުންތަކުގެ ޖުމްލަ

 
    (ii) ުރުވާ އެ އެސެޓް ގަތް އަގަށްވުރެ އޭެގ ތަޞައްރުފު ކުރި އަގު އިތ

 ޢަދަދު.
 

ގެ މެދުވެރިވި ރެލަވަންޓް އިވެންަޓކީ އެސެޓެއް ވިއްކައިލުންނަމަ، އެ އެސެޓު )ހ(  .89 ތަޞަްއރުފުކުރި ައގު 
 .ތަޞައްރުފުކުރި އަގު ކަމަށް ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ޢަދަދުތަކުގެ ޖުމްަލއެވެ

  
ދިޔަ މަށް އެ އެސެޓެއް ވިއްކައިލުމުން ލިބުނު ޢަދަދުން، އެ އެސެޓް ވިއްކައިލު  (1)   

 އަދި، ޚަރަދު އުނިކުރުމަށްފަހު ބާކީވާ ޢަދަދު
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ދަ ކަމަކާ އެ އެސެޓެއް ވިއްކައިލެވޭނެ އަގަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ފަ  (2)   
 އަދި، ގުޅިގެން ލިބުނު ނުވަތަ ިލބެންޖެޭހ އިންޝުއަރެންސް ފައިސާގެ ޢަދަދު

 
ނޫންވެސް އެފައިސާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އެއްވެސް  (3)   

 ގޮތަކުން ލިބުނު ނުވަތަ ލިެބންޖެޭހ ފައިސާގެ ޢަދަދު.
 

ކައިފައިވަނީ ގައި ެއހެން ބަާޔންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެސެޓް ވިއް )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  
ވާނަމަ، އެ ބާޒާރުގައި އެ އެސެޓް ވިއްކައިލެވޭނެ އަގަށްވުރެ ދަށް އަގަކަށް ކަމުގައި

ކ( ގައި )ވަނަ މާއްދާގެ  79ނޫނުގެ ޤާގެ ތަޞައްރުފުކުރި އަގުކަމަށް ބަލާނީ އެސެޓް
މިންގަނޑުތަާކ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިނަލްައޤްވާމީ ގޮތުން ބަލައިގަްނނަ ހިސާބުކުރުމުގެ

 ހިސާބުކުރެވޭ އަގެވެ. އެއްގޮތަށް
 

ލާކުވުްނ، ހަމެދުވެރިވި ރެލަވަންޓް އިވެންޓްައކީ ދާއިމީކޮށް ގެއްލުން، ނައްތާުލން،  )ނ(  
ގު ކަމަށް ގެ ތަޞައްރުފުކުރި އައެސެޓްނުވަތަ އެސެޓް އެއްކޮށް ދޫކޮށްލުންނަމަ، އެ 

 ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ޢަދަދުތަކުގެ ުޖމްލައެވެ.
 

އްވެސް ވަތަ ލިބެންޖެހޭ އެއެސެޓެއް ނުވަތަ އެ އެސެޓުގެ ބަޔަކަށް ލިބުނު ނު (1)   
 އަދި؛، ފައިސާގެ ޢަދަދު

 
ބަބަކާ އެސެޓަށް ލިބުނު ގެއްލުާމ ގުޅިގެން ނުވަތަ މި ފަދަ ެއނޫން ވެްސ ސަ (2)   

އެއްގެ ގުޅިގެން ލިބުނު ނުވަތަ ިލބެންޖެހޭ އެއްވެސް އިންޝުއަރެންސް ފައިސާ
 އަދި؛، ޢަދަދު

ވަތަ ނުއެނޫންވެސް ޮގތަކުން ިލުބނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުެގ ގޮތުގައި ުނވަތަ  (3)   
 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު.

 
ސެޓުގެ ބައެްއ މެދުވެރިވި ރެލަވަންޓް އިވެންޓްއަކީ އިންޓޭންޖިަބލް އެސެޓެއް ނުވަތަ އެ )ރ(  

 މަށްވާނަމަ؛ވިއްކައިލުން ނުވަތަ ބޭުނންކުރުމުގެ ޙައްޤު އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުންކަ
 

 އެސެޓެއް މުޤާބިލެއްގެ ގޮތުގަިއ ދައްކާފަިއވަނީ ފައިސާ ނޫްނނަމަ އެ  (1)   
ރުމުގެ ތަޞައްރުފުކުރި އަގުކަމަށް ބަާލީނ ބާޒާރުގައި އެ އެސެޓެއް ބޭނުްނކު

 ޙައްޤު އުނިކުރެވޭނެ ފައިސާގެ ޢަދަދެވެ.



 (2020ޖުލައި  20) އާމްދަީންނ ޓެކްސް ނެގުުމގެ ަގވާިއދު                                                            58ގެ  82

އްެގ ބާޒާރުގައި އެ އެސެޓެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ދީފައިވަނީ މުޤާބިލެ (2)   
ގޮތުގައި އެ އެސެޓަށް ލިޭބނެ ޢަދަދަށްވުރެ ދަށް އަގެްއގައިނަމަ، 

ކުރުމުގެ ތަޞައްރުފުކުރި އަގު ކަމަށް ބަލާނީ ބާޒާރުގައި އެ އެސެޓެއް ބޭނުން
 ޙައްޤު އުނިކުރެވޭނެ ފައިސާގެ ޢަދަދެވެ.

 
ހިމެނޭ ވަނަ ނަންބަރުގައި ނު (2)ވަނަ ނަންބަރާއި  (1)ރ( ގެ )މި މާއްދާގެ  (3)   

ރީގައިވާ ަތޞައްރުފުކުރި އަގުކަމަށް ބަލާީނ ތި ،ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
 ޢަދަދުތަކުގެ ޖުމްލައެވެ.

 
    (i) ްލިބުުނ އެ އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓެއް ބޭުނންކުރުމުގެ ޙައްޤު ދިނުމުނ 

 ލިބުނު ކުރުމަށްފަހު ޢަދަދުން، އެ ޙައްޤު ދިނުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު އުނި
 ؛ނުވަތަ ލިބެންެޖހޭ ޢަދަދު

 
    (ii) ްވެސް އެ ޙައްޤު ވިއްކައިލެވޭނެ ނުވަަތ އުނިކުރެވޭނެ އަގަށް އެއ

ސްގެ އަސަރެއް ކުރުވައިފާނެ ފަދަ ޢަަމލަކާ ގުޅިގެން އިންޝުއަރެން
 ؛ގޮތުގައި ލިބުނު ނުަވތަ ލިބެންެޖޭހ ފައިސާގެ ޢަދަދު

 
    (iii)  ްތުގައި ގޮއެއްވެސް ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ މުޤާބިލެއްގެ އެހެނ

 ؛ލިބުނު ނުވަތަ ލިބެންޖެހޭ ފައިާސގެ ޢަދަދު
 

ޞައްރުފުކުރި އެހެން އެއްވެސް ރެލަވަންޓް އިވެންޓެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ތަ )ބ(  
 އެސެޓެއްއަގުކަމަށް ބަލާނީ އެ އިވެންެޓއް ހިނގި ވަގުތު، ބާޒާރުގަިއ އެ 

 ވިއްކައިލެވޭނެ އަގެވެ.
 

ވިޔަފާރި ަބދަލުކުުރމާ ުގޅިެގން 
 ބަދަލުކުެރވޭ ެއސެޓް 

ފަރާތަށް އަިދ  އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ޙާލަތްތަކުގައި، ވިޔަފާރި ބަދަލުކުރި )ހ(  .90
 ނެއެވެ.ރައްދުވާ )ރ(އަދި  )ނ(، )ށ(ވިޔަފާރި ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތަށް މި މާއްދާގެ 

 
ގަން ފަރުދެއްގެ ނަމުގައި ކުރާ ވިޔަފާރިއެއް، ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަ (1)   

 އަދި  ؛ފެށުމުގެ ފަހުން ކުންުފންޏެއްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރާނަމަ
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ފުނީގެ ވިޔަފާރި ބަދަލުކުރުމުގެ މުޤާބިލެއްގެ ގޮތުގައި އެ ފަރުދަކަށް ކުން (2)   
 އަދި ؛ޙިއްޞާ ލިބޭނަމަ

 
ޫނން އެހެްނ  ބަދަލުކުރުމުގެ މުޤާބިލެްއގެ ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާވިޔަފާރި  (3)   

 އަދި ؛އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިބޭނަމަ
 

ނު އަދި ވިޔަފާރި ބަދަލުކުރުމުގައި، ކުރިން ވެސް ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރެވު (4)   
ކެޕިޓަލް އިވާ ވިޔަފާރި ބަދަލުކުރި ފަރާތަށް މި ާބބުގެ ދަށުން ެއލަވަންސް ދެވިފަ

 އެސެޓެއް ހިމެނޭނަމަ.
 

އެ ހުރިާހ  މި ގަވާއިދުގެ ޭބނުމަށް ،އެއް އެސެޓަށްވުރެ ގިނަ އެސެޓް ބަދަލުކުރާނަމަ )ށ(  
ރާ ގޮތް ގޮތުން އިޚްތިޔާރުކު އެސެޓަކަށްވެސް ޚިޔާރުކުރަންވާނީ އެއްގޮތެކެވެ. މި

 ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 

ްޓ ރައްދުވާނަަމ، އެ އެސެޓެއް ބަދަލުކުރުން އެއީ ރެލަވަން )ހ(މި މާއްދާގެ  )ނ(  
ފެށިެގްނ  އިވެންޓެއްކަމަށް ުނބެލެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ފަދަ ަބދަލެއް ކުރާ ުދވަހުން

ތަ އުނިކުރެވޭ ކެޕިޓަލް އެލަވަންެސއް ނުވަތަ ބެލެންސިންގ ެއަލވަންސެއް ނުވަ
. އަދި ކުރެވުނު ފަރާތަށެވެބެލެންސިންގ ޗާޖެއް އުނިކުރެވޭނީ އެ އެސެޓެއް ބަދަލު

 ބަދަލުކުިރ އެމިގޮތަށް ބަދަލުކުރެވުނު ފަރާަތށް އުނިކުރެވޭ އެލަވަންސް އުނިކުރެވޭނީ 
 ފަރާތުން އެ ވިޔަފާރިއެއް ކުރަމުންގެންދާކަމަށް ބަލައިގެްނނެވެ.

 
ޔަފާރި ގެ ދަށުން ޚިޔާރުކުރާ ގޮތެއް މީރާއަށް އަންގަންވާނީ ވި )ހ(މި މާއްދާގެ  )ރ(  

ނެވެ. އަދި ބަދަލުކުރި ފަރާތް އަދި ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތް ސޮއިކޮށް އަންގާ ލިޔުމަކުން
ންނަ އަމި ފަދަ އެންގުމެއް އަންގާނީ ތިރީގައިވާ ތާރީޚުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިން 

 ތާރީޚެއްގައެވެ.
 

   ()ހަޔެއް 6 ކުރެވުނު ޓެކްސް އަހަރެއް ނިމުމަށްފަހު އެ ފަދަ ބަދަލެއް (1)   
 މަސްދުވަސް ވުމުގެ ކުރިން، ނުވަތަ

 
އް އެޙިއްޞާގެ ތެރެއިން ޙިއްޞާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(މި މާއްދާގެ  (2)   

 ވިއްކައިލާ ދުވަހު.
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ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް 
އުނިކޮށްފަިއވާ ކެޕިޓަލް އެސެޓް 

 ތަޞަްއރުފުކުރުން 

 .މާއްދާ ހިނގާނީ އަންނަނިވި ކަންތައްތައް މެދުވެރިވާ ޙާލަތްތަުކގައެވެ މި )ހ(  .91
 

ނިކޮށް ަފއިވަދީމި ބާބުގެ ދަށުން ކެޕިޓަްލ އެސެޓަކަށް ކެޕިޓަލް އެލަަވންސް  (1)  
ލައިފިނަމަ ކާއެކު ވިއްކައި އެސެޓަވަކިން ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް  އެސެޓެއްއެ 

 ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ، އަދި 
 

ހުރިހާ  ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކައިލުމުން ލިބުނު މުާޤބިލަކީ ވިއްކައިލެުވނު (2)   
 އެސެޓަކަށް ނިސްބަތްވާ އެއްޗަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ އިންޝުައރެންސްގެ 

 ނުވަތަ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާއަކީ ހަލާކުވި ހުރިހާ އެސެޓަކަށް ނިސްބަތްވާ
މްއަކަށް ދަށުން ކުރެވިފައިވާ ކްެލއިއެކަމާއި ގުޅޭ އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީގެ 

 ވެއްޖެނަމަ، އަދި
 

، ދަދުވިއްކި އަގު ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ޢަ (3)   

 .ގެ ނިސްބަތުން ބަހައިފައި ނުވާަނމައެސެޓްވިއްކުނު ނުވަތަ ހަލާކުވި 
 

ސެޓުގެ އެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދު އެ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
އްކާ ޞައްޙަ ޢަދަދުތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް އެ އެސެޓުތަކުގެ މެދުގައި ޓެކްސް  ދަ

 ފަރާތުން ބަހަންާވނެއެވެ.
 

 
 ބާބު  ބާރަވަނަ 

 އިންޝުއަރެންސްގެ ވިޔަފާރި 
  

އިންުޝއަެރންސް ވިޔަާފރިކުރާ 
ފަރާތްތަކުގެ ޓެކްސް ިބނާކުެރވޭ 

 ހިާސބުކުުރން އާްމދަނީ 

 ވަނަ މާއްދާެގ ބޭނުމަށް، ހަމައެކަނި ލަިއްފ އިންޝުއަރެންސް  39ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .92
ނިހެްނ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި ލައިފް އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާރިއާއި އެހެ

 އިންޝުއަރެންސްގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ 
ޔަފާރިތަކަށް އި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ، ލައިފް އިންޝުއަރެްނސް ވިހިސާބުކުރާނީ، މި ާބބުގަ

 ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
 

ހަމައެކަނި ލައިފް އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި ލައިްފ  )ށ(  
އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން އިންޝުއަރެްނސްގެ ވިޔަފާރިކުރާ 



 (2020ޖުލައި  20) އާމްދަީންނ ޓެކްސް ނެގުުމގެ ަގވާިއދު                                                            61ގެ  82

އިންޝުަރންސްގެ ބަޔަށް ނިސްބަތްވާ ެޓކްސް ބިނާކުރެވޭ  ފަރާތްތަކުގެ ލައިފް
އާމްދަނީއަކީ އިންވެސްޓްމަންުޓން ލިބޭ އާމްދަީނން، ހިްނގުމުގެ ޚަރަދުތައް 

 އުނިކުރުމުން އޮންނަ ޢަދަދެވެ.
 

އިޓަރީ" އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތަކީ "މިއުޗުއަލް" ނުވަތަ "ޕްރޮޕްރަ )ނ(  
 މާއްދާގެ )ށ( ރައްދުވާނެއެވެ. ކަމުގައި ވިޔަސް، މި

 

 
 ބާބު  ވަނަ ތޭރަ 

 ކެޕިޓަލް ގެއިންއާއި ލޮސް 
 

ޤާނޫުނގެ ދަށުން ޓެކްސް ަނގާ 

 ދުވަުހގެ ކުރިން ޯހދާފަިއވާ ުމދާ 
، ގުކަމަށްޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ދުވަހުގެ ކުރިން ގަނެފައިވާ މުދަލެއްގެ އަ  .93

އްގެ ގައި އެ މުދަލެ 2020ޖަނަވަރީ  1ބަލާނީ  ވަަނ މާއްދާގެ ޭބނުމަށް،  30ޤާނޫނުގެ 
 އޯޕަން މާރކެޓް ވެލިއުއެވެ.

ގުުޅންހުރި ދެ ަފރާތެްއގެ 

 ދެެމދުަގއި ަގނެިވއްކާ މުދާ 
ރުފުކޮށްގެްނ ގުޅުންހުރި ދެ ފަރާތެއްގެ ދެމެުދގައި ހިނގާ މުޢާމަާލތެއްގައި، ުމދަލެއް ތަޞައް  .94

 67ނޫނުގެ ޤާއްދާގެ ބޭނުމަށް ަކނޑައަޅާނީ، ވަނަ މާ 30ލިބުނު މުާޤބިލުގެ ޢަަދދު، ާޤނޫުނގެ 
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

 
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ކެޕިޓަލް ލޮސް އުނިުކރެވޭނީ ކެޕިޓަލް 34ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .95 ކެޕިޓަލް ލޮސް އުނިކުރުން 

 ގެއިންއިންނެވެ.
 

ކުެގ ހުރި ހިސާބުކުާރ މުއްދަތުތަވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން، ކުރިއަށް  34ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
ނީ އެ އުނިކުރަމުން ގެންދެވޭ ،ކެޕިޓަލް ގެއިންއިން ކެޕިޓަލް ޮލސް އުނިކުރާނަމަ

)ފަހެއް(  5ގެއްލުންވި ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ނިމުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަެވގެން 
 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. 

 
ރަމުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކެޕިޓަލް ލޮސްގެ ޢަދަދު އުނިކު )ށ(މި މާއްދާގެ  )ނ(  

ން ކުރިން ގެންދަންވާނީ އެ ކެޕިޓަލް ލޮސް އައިސްފައިވާ ތަރުތީބު )ކުރިން ވި ގެއްލު
 އުނިކުރާ އުސޫލު( އިންނެވެ.

 ރެވޭނެއެވެ.ނުކު ޏެއްކެޕިޓަލް ލޮސް ނޫން އެހެން ގެއްުލމެއް ކެޕިޓަލް ގެއިންއިން އުން )ރ(  
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 ބާބު  ވަނަ ސާދަ  

 ޓެކްސް ބަޔާން އަދި ޓެކްސް ދެއްކުން 
 

 
މުަވއްޒަފުްނގެ ވިުތހޯލްޑިްނގ 

 ޓެކްސް ބަޔާން 
ކުރަންޖެހޭ އެ މަހަަކށް ުމވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެްކސް އުނި، ޤާނޫނުގެ ަދށުން )ހ(  .96

ށް އެ މަހަކަ ،ނަށް އުޖޫރަ ދޭނަމަ)އެކެއް( ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މީހުން 1
( ފޯުމ MIRA 601"މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން" )

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

 މީހުންެގ ދޭ ގެ ދަށުން ހުަށހަޅާ ބަޔާނުގައި، އެ ފަރާތަކުން އުޖޫރަ )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  
ްނ މީހު ވަނަ މާއްދާ ރައްދުވާ އުޖޫރަ ލިބޭ ހުރިހާ 7މި ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން 

 މަނަންވާނެއެވެ.ހި
 

ނަމަ، ެއ ގެ ަދށުން ބަޔާނެއް ުހށަހަޅައިފި )ހ(މި މާއްދާގެ  ،އެއްވެސް މަހެއްގައި )ނ(  
މުވައްޒަފުންގެ  މަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްހުރި އެ އަހަރުގެ ބާކީ މަސްތަކަށް އެ ފަރާތުން

 ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

ކުރަންޖެހޭ  ނިއުއޮތް މުއްދަތުގައި ުމވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަހަރުގެ ބާކީ  )ރ(  
ން ބަޔާން ގެ ދަށު )ނ(ފަދަ ޙާލަތެއް ނާންނާނެކަމަށް ޤަޫބލުކުރެވޭނަމަ، މި މާއްދާގެ 

ހުށަހަޅަންޖެހުމުން އިސްތިސްާނކޮށްދިނުން އެދި ކޮމިޝަަނރ ޖެނެރަލަްށ 
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

  
ޓެކްސް ވިތުހޯލްޑިްނގ 

 ރިކޮންސިިލއޭޝަން ަބޔާން 
ކްސް ވިތުޯހލްޑިންގ ޓެވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  59ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .97

ރިކޮންސިލިއޭޝަން ބަޔާން ުހށަހަޅަން ލާޒިމުވާނީ، ވިތުޯހްލޑިންގ ޓެކްސް 
ޑިްނގ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ބަޔާން ިނސްބަތްވާ އަހަރުގައި މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލް

 ސް ބަޔާނެއް ހުށަހަޅަން ލާޒިމުވިނަމައެވެ.ޓެކް
 

ވިތުޯހލްޑިންގ ޓެކްސް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  59ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންާވނީ، "ވިތުހޯލްޑިންގ  ،ރިކޮންސިލިއޭޝަން ބަޔާން
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ުފރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ފޯުމ ( MIRA 650ޓެކްސް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ބަޔާން" )
 މާތާއި ލިޔެކިޔުންަތކާ އެކުގައެވެ.މަޢުލޫފައިވާ އެންމެހައި އިއެ ފޯމުގައި ކަނޑައަޅަ

 
ކްސް ވިތުޯހލްޑިންގ ޓެވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  59ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ޭށ ފެ ވިދިގެން  އެ ބަޔާން ނިސްބަތްާވ ޓެކްސް އަަހރާ ،ރިކޮންސިލިއޭޝަން ބަޔާން
އި، އަދި ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހަޅަ 28ޓެކްސް އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 

ތާރީޚުގެ  މި ،ކުރުމާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭަނމަ ސައިލްރިކޮން
 ނިޔަލަށް އެ ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ. 

 
ދިވެިހާރއްޭޖގައި 

ުކގެ ވަޒަްނވެިރވެަފއިުނވާ ފަރާތްތަ

 ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެކްސް ބަޔާން 
 

 ޔާން""ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ިވތުހޯލްިޑންގ ޓެކްސް ބަ  .98
(MIRA 602)  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( 55ހުށަހަަޅންޖެހޭނީ، ޤާނޫނުެގ ފޯުމ 

ފައިނުވާ ފަރާތަކަށް ވަޒަންވެރިވެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތެއްގެ ަފއިސާއެއް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
 މަހަކަށެވެ.ދައްކާ އެ  ،ނަމަދައްކާ
 

 މިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެްކސް ބަޔާނަށް  41ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .99 އިންކަމް ޓެކްސް ބަާޔން 
 ގަވާއިދުގައި ހަވާލާދޭނީ "އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން" މި ފަދައިންނެވެ.

 
" "އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން، ބަޔާނުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާނީ އިންކަމް ޓެކްސް )ށ(  

(MIRA 604) .ެފޯމެވ 
 

ންސްގެ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ިއންޝުއަރެ )ނ(  
ނީ، "އިންކަމް ވިޔަފާރުކުރާ ފަރާތްތަކުން، އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާނުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ

 ( ފޯމެވެ.MIRA 605އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތް" )-ބަޔާންޓެކްސް 
 

ޓާ ގުޅޭ ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިއންޓެިރމް ޕޭމަން 41ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .100 އިންޓެިރމް ބަޔާން 
 ވެ.އި ހަވާލާޭދނީ "އިންޓެރިމް ބަޔާން" މި ފަދައިންނެގަބަޔާނަށް މި ގަވާއިދު

 
 (MIRA 603)"އިންޓެރިމް ބަޔާން" ، ބަޔާނުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާނީ އިންޓެރިމް )ށ(  

 ފޯމެވެ.
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 ،ސްފުރަތަމަ އިންޓެރިމް ބަޔާނުގަިއ ނުވަތަ ދެވަނަ ިއންޓެރިމް ބަޔާނުގައި ވެ )ހ( .1-100 އިންޓެިރމް ޕޭމަންޓް ހިާސބުކުުރން 
 ން ނުވަތަ)ހ( ގެ ދަށު ވަނަ މާއްދާގެ 43ޤާނޫނުގެ  އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓުގެ އަދަދު، 

 )ރ( ގެ ދަށުން އަންދާޒާކުރެވިާދނެއެވެ.
 

 ބެލެޭވ ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، އުނިުކރާނެކަމަށް 43ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
ޤާނޫނުގެ  ،ދުވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުގެ އަދަދު ުއނިކުރެވޭނީ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓުގެ އަދަ

ތުގައި )ރ( ގެ ދަުށން އަްނދާޒާކުރާ ހާލަ )ހ( ގެ ދަުށން ނުވަތަ ވަނަ މާއްދާގެ 43
 އެކަންޏެވެ.

 
  އިންކަމް ޓެކްސް ބަާޔން

 ހުށަހެުޅމުން ިއސްތިސްާނވުން 
)ހަތް  -/720,000ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ  ތުގައިހިސާބުކުރާ މުއްދަ ފަރުދެއްގެ )ހ(  .101

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ ނުވާނަމަ އަދި ލައްކަ ވިހި ހާސް( ރުފިޔާއަްށވުރެ އިތުރު
އް އެ އެ މުއްދަތަ ،ނަމަނުވާ )ދެ މިލިއަްނ( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު -/2,000,000

 ފަރުދަކު އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
 

ދަނީ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމް ތުގައިހިސާބުކުރާ މުއްދަ ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ  )ށ(  
މްދަީނ ނުވާނަަމ އަިދ ޖުމްލަ އާ )ފަސް ލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު -/500,000

ށް އެ އެ މުއްދަތަ، ނުވާނަމަ )ދެ މިލިއަން( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު -/2,000,000
 ވެ. ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕްއިން އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާކަށް ުނޖެހޭނެއެ

 
ހިސާބުކުރާ  ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ފަރުދެއްގެ )ހ( މި މާއްދާގެ )ނ(   

މުއްދަތެއްގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީއަކީ ވަޒީފާ ދޭ އެންމެ ފަރާތަކުން ލިބުުނ 
ން އެ މުއްދަތައް އެ ފަރުދަކު އިންކަމް ޓެކްސް  ބަޔާ އުޖޫރަކަމުގައިވާނަމަ،

 ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
 

 ފަރާތުގެ މުއްދަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ އަދި އެހިސާބުކުރާ  )ރ(  
އްދަތުގައި ދާއިމީ މަރުކަޒެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެތް ފަރާތަކަށް، އެ ހިސާބުކުރާ މު

އި ވަނަ މާއްދާގަ 55ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބުނު ޖުމްަލ އާމްދަނީއަކީ ޤާނޫނުގެ 
ންކަމް ޓެކްްސ އިމަ، އެ މުއްަދތަށް އެ ފަރާތުން ކަމުގައިވާނަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ 

 ބަޔާން ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެޭހނެއެވެ.
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އިންކަމް ޓެކްސް ބަާޔނާއެކު 
 ހުށަހަޅަްނޖެހޭ މާލީ ހިާސބުަތއް 

 .އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާނާއެކު އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަްނވާނެވެ )ހ(  .102
 

 ؛ބަޔާންއާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ  (1)  
 

 ؛ބެލެންސް ޝީޓް (2)  
 

 ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަވި ގޮުތގެ ބަޔާން؛ (3)   
 

 ޙިއްޞާގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ބަޔާން؛ (4)   
 

 ؛މާލީ ހިސާބުތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްސް (5)   
 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް؛ (6)   
 

   (7) 
 

 އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް.
 

ރާތެއްގެ ގައި އެެހން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ެއއްވެސް ފަ )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  
ރެ )ދިހަ މިލިއަްނ( ރުފިޔާއަށްވު -/10,000,000ޖުމްލަ އާމްދަނީ އަހަރަކަށް 
އިާވ ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަ (7)ހ( ގެ )އިތުރުނުވާނަމަ، މި މާއްދާގެ 

ން ިމ މެއް ނޫނެވެ. އަދި މި ފަދަ ފަރާތްތަކުއޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން ާލޒި
 )ހ( ގެ އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާނަމަ، މި މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( 59ގަވާއިދުގެ 

ށަހެޅުމުން ހުވަނަ ނަންަބރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް  (4)އަދި  (3)، (2)
 ވެސް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

 
އްވެސް ގަިއ އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަަމވެސް، އެ )ށ(އަދި  )ހ(މި މާއްދާގެ  )ނ(  

އަކީ ފަރާތަކަށް ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ހަމައެކަނި އާމްދަނީ
ކަމަށްވާނަަމ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ

ވަނަ މާއްދާ  28ގެ އަދި ޓެކްސް އަހަރެއްގައި އެ ފަރާތަކުން ޤާނޫނު
( ވަނަ ނަންބަަރްށ 7( އިން )1ގެ ) )ހ(އިޚްތިޔާރުކުރާނަމަ، މި މާއްދާގެ 

އެވެ. މި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން އެ ފަރާތް އިސްތިސްނާވާނެ
 ވެ.ނުވާނެ ގޮތުގެމަތިންނެ އާ ޚިލާފު )ރ(އަކުރަށް ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގެ 
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ސް، ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެ )ނ(އަދި  )ށ(، )ހ(މި މާއްދާގެ  )ރ(  
 ވަނަ  (6)ކުންފުނިތައް ފިޔަވައި އެނޫން ފަރާތްތަކުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ހޭނެއެވެ. ނުޖެ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާކަށް
 96/10ރު ރަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަކުންފުނިތަކުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކު
ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއ  66)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ 

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ފައިޭނންޝަލް 
ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ީމާރއަށް 

 ހުށަހެޅުން 

ކަމް ޓެކްސް ޕޭރެންޓް އެންޓިޓީއެއް ނަމަ، އެ އެންިޓޓީގެ އިންޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކީ  )ހ( .102-1
ޓީއެއް ހިމެޭނ ހުރިހައި އެންޓި ،ބަޔާނާއެކު، އެ އެންޓިޓީ ނިސްބަްތވާ ގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ

އް މީރާއަްށ ފައިވާ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްަމންޓްތަކޮށްގޮތުން ތައްޔާރު
ތަްއ  ޑޭޓެޑް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ެއ ކޮންސޮލި

ރާތަކުްނ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން އެ ފަ 59ތައްޔާރުކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ 
ންޑަޑަކާ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ އެކައުންޓިްނގ ސްޓޭ

 އެއްގޮތަށެވެ.
 

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަްށ؛ )ށ(  
 

އްދާގެ ވަަނ މާ 59ޕޭރެންޓް އެންޓިޓީއެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ މި ގަވާއިދުެގ  (1)   
)ރ( ގެ ދަށުން އެ ަފރާތަކުން ހިސާބުތައް ތައްޔާުރކުރުމުގައި 

ީކ ބޭނުންކުރަމުންގެްނދާ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑަކުން އެ އެންޓިޓީއަ
 ޕޭރެންޓް އެންޓިޓީއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާނަމައެވެ.

 
ޓް ޕޭރެންޓް އެންޓިޓީއާއި އެ ޕޭރެން ،ގުރޫޕް ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ (2)   

 އެންޓިޓީގެ އެންމެހައި ސަބްސިޑިއަރީތަކަށެވެ.
 

މުގައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޕޭރެންޓް އެންޓިޓީއަކީ ކުންފުންޏެއް ކަ )ނ(  
ފ( މާއްދާގެ )ަވނަ  79ނޫނުގެ ޤާ( ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އާއި 9ނަމަ، ޤާނޫނުގެ )

ންފުންޏާއި އެ ކު ،އެ ކުންފުިނތަކުގެ ގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކަކީ ،ގެ ބޭނުމަށް
 ފުނިތަކެވެ.ޤާނޫނު އެ ކުންުފނިތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާ އެންމެހައި ސަބްސިޑިއަރީ ކުން
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ވަނަ  59ގެ މި ގަވާއިދު ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް، ސަބްސިޑިއަރީއެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ )ރ(  
މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން އެ ފަރާތަކުން ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި 

ރެންޓް ބޭނުންކުރަމުންގެްނދާ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑަކުން އެ އެންޓިޓީއަކީ ޕޭ
 އެންޓިޓީއެއްގެ ސަބްސިޑިއަރީއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާނަމައެވެ.

 
ްލ  އެންޓިޓީއަކުން ޮކންސޮލިޑޭޓެޑް ފައިނޭންޝަމާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް  މި )ބ(  

މެ ގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ ކޮން، ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ތައްޔާރުކުރިކަމުގައި ވިޔަސް
 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން އެ 59މި ގަވާިއދުގެ  ، އެންޓިޓީއަކުންވެސް

ންގ ންޓިއެންޓިޓީއަކުން ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންާދ އެކައު
ންޓްަތްއ މަތިން ސެޕަރޭޓް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަ ސްޓޭންޑަޑަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

 ތައްޔާރުކޮށް ވަކި އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާނެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

މީރާކަނެކްޓް ެމދުެވރިކޮށް ބަޔާން 

 ހުށަހެުޅމާއި ފަިއސާ ެދއްކުން 
އި ވަނަ މާއްދާގަ 98މާއްދާއާއި ވަނަ  97 ވަނަ މާއްާދއާއި 96މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .103

. އަދި، ެއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަޔާންތައް ުހަށހަޅަންވާނީ މީރާކަނެޓް ެމދުވެރިކޮށެވެ
 ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ފައިސާ ދައްކަންވާނީ މީރާކަނެކްޓް މެުދވެރިކޮށް ނުވަތަ

 އެމް.އާރް.ޓީ.ޖީ.އެސް މެދުވެރިކޮށެވެ.
 

ކާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ޓެކްސް ދައްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން  )ށ(  
ޔާންތަކާއި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން، އެނޫން ގޮތްގޮތުން ހުށަހަޅާ ޓެކްސް ބަ
 ވެއެވެ.ދައްކާ ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެން

 
ާވ ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައ7ިގެ ) (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  102މި ގަވާއިދުގެ   .104 މާލީ ހިސާބުަތއް ޮއޑިޓްކުރުން 

ބެހޭ އިދާރާއަކުން އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓުގައި، އެ ފަރާތުގެ އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާއިރު ކަމާ
 ހުއްދަ ދީފައިވާ މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

 
މާލީ ހިސާބުަތއް 

 ކަރަްނސީ ތައްޔާރުުކރަންެޖހޭ 

 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި 102މި ގަވާއިދުގެ   .105
 ވެ.ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ އެ ފަރާތެއްގެ ފަންކްޝަނަލް ަކރަންސީއިންނެ

ތަކާިއ މާލީ ހިސާބުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  102މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .106 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ަކރަންސީ 
ޓޭޝަން ލިޔެކިޔުންތައް މީރާއަށް ހުށަހަޅާ ކަރަންސީއަކީ އެ ފަރާތެއްގެ ޕްރެޒެން

 ކަރަންސީއެވެ.
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ތެއްގެ އެ ފަރާތެއްގެ ފަންކްޝަަނލް ަކރަންސީއަކީ ރުފިޔާ ކަމުގައިވާނަމަ އެ ފަރާ )ށ(  
 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ކަރަންސީއަކީ ރުފިޔާއެވެ.

 
މަ އެ ފަންކްޝަަނލް ަކރަންސީއަކީ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ކަމުގައިވާނައެ ފަރާތެއްގެ  )ނ(  

 ފަރާތެއްގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ކަރަންސީއަކީ އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ.
 

 ޑޮލަރު އެ ފަރާތެއްގެ ފަންކްޝަަނލް ަކރަންސީއަކީ ރުފިޔާ ފިޔަވައި އަދި އެމެރިކާ )ރ(  
ގެ ގޮތުގައި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ކަރަންސީ ،ފިޔަވައި އެހެން ކަރަންސީއެއް ކަމުގައިވާނަމަ

 ރުފިޔާ ނުވަތަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު އިޚްތިޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.
 

ސީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ކަރަންސީ އާއި ފަންކްޝަނަލް ކަރަން )ބ(  
ްނ އެ ފަރާތެއްގެ ާމލީ ހިސާބުތައް އެ ފަރާތެއްެގ ޕްރެޒެންޓޭޝަ ،ތަފާތުނަމަ

 21ޑް ކަރަންސީއަށް ބަދަލުކުރަންވާނީ ިއންޓަރނޭޝަނަލް އެކައުްނޓިންގ ސްޓޭންޑަ
)ދަ އިފެކްޓްސް އޮފް ޗޭންަޖސް އިން ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްސް( ގައި 

ޝާއިޢުކުރާ،  އޮތޯރިޓީއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތިްނ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ
"ޕްލަސް )  %2±އެ ފަދަ ބަަދލުކުރުންތައް ނިްސބަްތވާ ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުގެ

ޓެއް ރޭއޯ މައިނަސް" ދޭއް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ތަފާތު ބޮޑުނޫން އެކްސްޗޭންޖް 
 ބޭނުންކޮށްެގންނެވެ.

 
ބަޔާން ތައްާޔރުކުރަްނޖެހޭ 

 ކަރަންސީ 

 

 ބަޔާނާއި އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަންވާނީ އެ ފަރާތެއްގެ އިންޓެރިމް   .107
 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ކަރަންސީއިންނެވެ.

 
 41ނުެގ އެ ފަރާތެއްގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ަކރަންސީއަކީ ރުފިޔާ ކަމުގައިވާނަމަ، ޤާނޫ )ހ(  .108 ޓެކްސް ދައްކަްނޖެހޭ ކަރަްނސީ 

ގެ  ޓެކްސް އަދި އެ މާއްދާގެ )ށ(ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ 
 އިންނެވެ.ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ އިންޓެރިމް ޭޕމަންޓް މީރާއަށް ދައްކަންވާނީ ުރފިޔާ

 
ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަްނ ކަރަންސީއަކީ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ކަމުގައިވާ )ށ(  

އްދާގެ މާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް އަދި އެ  41ޤާނޫނުގެ 
ރުފިޔާއިން  )ށ( ގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް މީރާއަށް ދައްކަންވާނީ

 ވެ. ނުވަތަ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެ
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އި، މި ކަމުގައިވެފަ ޑޮލަރުއެމެރިކާ އެ ފަރާތެއްގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ކަރަންސީއަކީ  )ނ(  
ނަމަ، ެއ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ރުފިޔާއިން ޓެކްސް ދެއްކުމަށް އިޚްތިޔާރުކޮށްފި

 ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ރުފިޔާއަށް
ޅީސް ސާރ )ފަނަރަ ރުފިޔާ 15.42)އެކެއް( އެެމރިކާ ޑޮލަރަށް  1ބަދަލުކުރަންވާނީ 

 ދެ ލާރި( ގެ ރޭޓުންނެވެ.
 

ސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެކް )ރ(  
 ވެ.މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެްކސް ދައްކަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެ

 
ސްވެގެން ޓެކްސް ދައްކާ މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާ މަރުވި ދުވަހުން ފެށިގެން ލަ )ހ(  .109 މީހަކު ަމުރވުން ޓެކްސް ދައްކާ 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ވާރިސުން އެ ކަން މީރާއަްށ  30
ސްމީ އަންގަންވާނެއެވެ. މި ގޮަތށް ައންގާއިރު އެ މީހާ މަރުވިކަން އެނގޭނެ ރަ

 ންވާނެއެވެ. ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަ
 

ކުހާގުޭޅ މަރުވި މީހާގެ ޓެ ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 52ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
ށްޓަކައި، އެ އިލްތިޒާމުތަކަށް ޒިންމާވާނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަ

ގައި ެއ )ނުވަިދހަ( ދުަވހުގެ ތެރޭ 90މީހާ މަރުވި ދުވަހުން ެފށިގެން ލަސްވެގެން 
 މައްސަލަ ޝަރުޢީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަކީ އޭނާގެ ވާރިސުންގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 
 މަރުވި މީހާގެ ވާރިސުން ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް )ނ(  

ންމާވާެނ ޢަމަލުކޮށްފައި ނުާވނަމަ، މަރުިވ މީހާގެ ޓެކުހާގުޅޭ އިްލތިޒާމުަތކަށް ޒި
 ޝަރުޢީ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާްތތަކެއް ަކނޑައެޅުމަށްޓަކައި މީރާއަށް އެ މައްސަލަ

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 

ވޭ ފަދައިްނ ދިރިހުރި މީހަކަށް ލިބިދެ ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތް މަރުވެފައިވީ ނަމަވެސް )ރ(  
ޒާމުތަކަްށ ޤާނޫނުން ިލބިދޭ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް މަރުވި މީހާގެ ޓެކުހާގުޅޭ އިލްތި

 ޒިންމާވާ ފަރާތަށް ލިބިދޭްނވާނެެއވެ. 
 

ޅިގެްނ ޓެކްސް ދައްކާ މީހަކު މަރުވެްއޖެނަމަ އޭނާގެ އާމްދަީނން ނަާގ ޓެކުހާ ގު )ބ(  
 އަންނަނިވި ގޮތުގެަމތިންނެވެ.ޢަމަލުކުރާނީ 
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ންމެފަހު ޓެކްސް ދައްކާ މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާ މަރުވި ދުވަހު އޭނާގެ އެ (1)   
 ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ނިމުނީއެވެ.

 
ކްސް ޓެމަރުވި މީހާގެ ފަރާތުން އޭނާގެ އެންމެފަހު ހިސާބުކުރާ މުއްދަތަްށ  (2)   

ސް ބަޔާން ނުަވތަ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނަމަ ޓެކް  ،ބަޔާނެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ
ފައިވާ ހުށަހެޅުމާއި ޓެކްސް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް

 ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ފަހުން އަންަނ ދުވަހެކެވެ. 
 

    (i)  ެ؛ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚު 42ޤާނޫނުގ 
 

    (ii) ާތެއް މަރުވި މީހާގެ ޓެކުހާގުޅޭ އިލްތިޒާމުތަކަށް ޒިންމާވާނެ ފަރ
 ޫޖން ޝަރުޢީ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ދުވަުހން ފެށިގެން އަްނނަ ފުރަތަމަ

 ވަނަ ދުވަސް.  30މަހުގެ 
 

ކަންޖެހޭ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެފަހު ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގައި ދައް (3)   
ކަށް ބިނާޮކށް އެއްވެސް އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓެއް ދައްކާޓެކުހުގެ ޢަދަދަށް 

 ނުޖެހޭނެއެވެ.
 

އްދާގައި މާ 55ވަނަ މާއްދާއާއި  54ޤާނޫނުގެ  ،ޓެކްސް ދައްކާ މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ )ޅ(  
ން ޢަމަލުކުރާީނ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޭނާގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުގެ އިލްތިޒާމުތަކާ ގުޅިގެ

 އަންނަނިވި ގޮތުގެމަިތންނެވެ.
 

 57 ާޤޫނނުގެ ،އެ މީހާ މަރުވި ދުވަހު ހިނގަމުންދާ މަހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ (1)   
ޔާން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ ބަ
ފައިވާ ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް

 ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ފަހުން އަންަނ ދުވަހެކެވެ.
 

    (i)  ެ؛ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚު 58ޤާނޫނުގ 
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    (ii) ާތެއް މަރުވި މީހާގެ ޓެކުހާގުޅޭ އިލްތިޒާމުތަކަށް ޒިންމާވާނެ ފަރ
 15ޝަރުޢީ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ދުވަހާ ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ 

 ވަނަ ދުވަސް.
  

 ޤާނޫނުގެ އެ މީހާ މަރުވި ދުވަހު ހިނގަމުންދާ ޓެކްސް އަހަރަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  (2)   
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  59

 ،އަކީރިކޮންސިލިއޭޝަން ބަޔާން ހުށަެހޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި
ުރޢީ ކޯޓުން މަރުވި މީހާގެ ޓެކުހާގުޅޭ އިލްތިޒާމުތަކަށް ޒިންމާވާނެ ފަރާތެއް ޝަ

ކަނޑައަޅާ ދުވަސް ހިމެނޭ ޓެކްސް އަހަރަށް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް 
 ޝަން ބަޔާން ހުށަަހޅަންޖެހޭ ސުންގަޑިއެވެ.ރިކޮންސިލިއޭ

  
ނާގެ އެންމެފަހު މީހަކު މަރުވިއިރު އޭނާގެ ޓެކުހާުގޅޭ އިލްތިޒާމެއް އޮތްނަމަ، ނުަވތަ އޭ )ކ(  

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތަށް ުނވަތަ މަހަކަށް އިލްތިޒާމެްއ އުފެދޭނެކަމަްށ 
ސުންގެ ީމހާގެ ވާރި އަންދާޒާކުރެވޭނަމަ، މި މާއްދާެގ )ށ( އަްށ ޢަމަލުކުރުން އެ

 މައްޗަށް ލާޒިމެވެ.
 

އެއްވެސް  ޓެކްސް ދައްކާ މީހަކު މަރުވުމަށްފަހު، އޭނާގެ ވާރުތައިން ލިބޭ ާއމްދަނީ )އ(  
ޤާނޫނުެގ  ،އަކީފަރާތަކުން ބޭނުންކުރަުމންދާނަމަ، އެ ގޮތުން ބޭނުންކުރަމުންދާ އާމްަދނީ

އެ އާމްދަނީން  މްދަނީއެކެވެ. އަދިބޭނުމަށް، އެ އާމްދަނީ ބޭނުންކުަރމުންދާ ފަރާތުގެ އާ
 ޓެކްސް ދެއްކުމަށް އެ އާްމދަނީ ބޭުނންކުރަމުންދާ ފަރާުތން ފުރިހަމައަށް 

 ޒިންމާވާންވާނެއެވެ.
 

 ޓެކްސް ދައްކާ މީހަކު މަރުވުމަށްފަހު، އޭނާގެ ނަމުގައި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )ވ(  
އެ ، ހިންގަމުންދާނަމަރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް އެހެން ފަރާތަކުން 

އި މާއްދާގަ 55ވަނަ މާއްދާއާއި  54ވިޔަފާރިއަކާ ގުޅިގެން އުފެދޭ ޤާނޫނުގެ 
 ވިޔަފާރިއެއް އެބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިތުހޯލްޑިންގ ެޓކުހުގެ އެންމެހައި އިލްތިޒާމުތަކަކީ 

 ހިންގާ ފަރާތެއްގެ އިލްތިޒާމުތަކެެކވެ.
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 ވަނަ ބާބު ފަނަރަ 
 ގައި ދައްކާ ޓެކުހަށް ދެވޭ ކްރެޑިޓް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރު 

 
ދިވެިހާރއްެޖއިން ޭބރުން ލިބުނު 

ޢަދަދުން ދިވެިހާރއްޭޖގައި 

 ދައްކަްނޖެހޭ ޓެކުހުގެ ޢަަދދު 

( ަވނަ ނަްނބަރުގެ ބޭނުމަްށ، 2ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ) 72ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .110
ގައި ދިވެހިރާއްޖޭދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބުުނ އާމްދަނީގެ ނެޓް ޢަދަދުން 

 ށްެގންނެވެ. އަންނިވި ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ޢަދަދު ިހސާބުކުރާނީ،
 

𝐴

𝐵
× 𝐶 

𝐴  ުދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިުބނު އާމްދަނީގެ ނެޓް ޢަދަދ = 
B = ަޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިާސބުކުރެވޭ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ ޖުމްލ 
C =  ްވަނަ މާއްދާގެ  72ޤާނޫނުެގ ދައްަކންެޖހޭ ޓެކުހުގެ ޢަދަދު )ޤާނޫނުެގ ދަށުނ

 )ހ( ގެ ދަށުން އުނިކުރެވޭ ޓެކްސް ކްރެޑިޓް ގެ ޢަދަދު އުނިކުރުމުގެ ކުރިން( 
 

އި، ހިސާބުކުާރ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ިލބުނު ާއމްދަނީގެ ނެޓް ޢަދަދު ހިސާބުކުރުުމގަ )ށ(  
ބުނު އާމްދަނީެގ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިމުއްދަތެއްގައި ވެފައިވާ ގެއްލުމެއް 

 . ނުކުރެވޭނެއެވެ ނެޓް ޢަދަދު ހިސާބުކުރުމުގައި ވެފައިވާ ގެއްލުމެއް އުނި
 

 58އިދުގެ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތާއި މި ގަވާ  .111 ހިސާބުުކރާ މުްއދަތު ތަފާުތވުން 
ވަނަ މާއްދާގެ  72ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ތަފާތުނަމަ، ޤާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާގައި 

 ޓެކްސް" ( ވަނަ ަނންބަރުގެ ބޭނުމަށް "ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ދައްކާފައިވ1ާ)ހ( ގެ )
ެއ ، ދަނީންގެ ޢަދަދު ހިސާބުކުރާީނ، ދިވެިހރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޓެކްސް ަދއްކާފައިވާ އާމް

 ލަ އާމްދަނީގައި ހިމަނާފައިވާ ޢަދަދުގެ ނިސްބަތުްނނެެވ.ފަރާތުގެ ޖުމް
  

 ކްރެޑިޓްގެ ގޮތުަގއި ޢަަދދެއް އުނި
 ނުކުރެޭވނެ ޙާލަތްަތއް 

އިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަ 72އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، ޤާޫނނުގެ   .112
  އުނި ގައި ޢަދަދެއްދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދައްކާ ޓެކުހަށް ދެވޭ ކްރެޑިޓްގެ ގޮތު

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 

ވާ، ( ަވނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައ1ިވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 72ޤާނޫނުގެ  )ހ(  
( ނުވަަތ )ސުމެއް 0"ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދައްކާފައިވާ ޓެކްސް" ގެ ޢަދަދަކީ 

 އެއަށްވުރެ ކުޑަ ޢަދަދަކަށްވުން؛ ނުވަތަ 
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( ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 72ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
ގައި "ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިުބނު އާމްދަނީގެ ނެޓް ޢަދަދުްނ ދިވެހިރާއްޖޭ

)ސުމެއް( ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ  0ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް" ގެ ޢަދަދަކީ 
 ޢަދަދަކަށްވުން.

 
ކޮންޓްރޯލްޑް ފޮރިން ެއންޓިޓީޒް 

ރާ ފަރާތްތަކަށް ެދވޭ ކޮންޓްރޯލްކު

 ޓެކްސް ކްރެޑިޓް

ންކޮށްފައިާވ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ 70ަވނަ މާއްދާގެ ޭބނުަމށް، ޤާޫނނުގެ  72ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .113
އިވާ ޓެކުހުގެ ކޮންޓްރޯލްޑް ފޮރިން އެންޓިޓީއަުކން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ަދއްކާފަ

ވެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިޢަދަދުން، އެފަދަ ޝަޚްސެއް ކޮންޓްރޯލްކުރާ 
ވާ ޓެކްސް ފަރާތަށް ނިސްބަތްވާ މިންވަރަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭއިން ބޭރުގައި ދައްކާފައި

 ކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ.
 

އި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަ 72މި މާއްދާގެ )ހ( ރައްދުވާ ޙާލަތުގައި، ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
ބުކުރާނީ ބޭރުގައި ދައްކާފައިވާ ޓެކްސް" ހިސާބަޔާންކޮށްފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖެއިން 
 އަންނިވި ފޯމިއުލާ ބޭުނންކޮށްގެްނނެވެ.

 
𝐴

𝐵
× 𝐶 

𝐴 ާދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތުގެ ޙިއްޞ = 
B = ަޙިއްޞާގެ ޖުމްލ 
C =  ާއެ ކޮންޓްރޯލްޑް ފޮރިން އެންޓިޓީއިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭުރގައި ދައްކާފައިވ

 ޖުމްލަޓެކްސްގެ 
 

އި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަ 72މާއްދާގެ )ހ( ރައްދުވާ ޙާލަތުގައި، ޤާނޫނުގެ މި  )ނ(  
ދު" އަކީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުން ލިުބނު އާމްދަނީގެ ެނޓް ޢަދަ

ށްގެްނ ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމިުއލާ ބޭުނންކޮ 70ޤާނޫނުގެ 
 ޢަދަދެވެ.ހިސާބުކުރާ 
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 ވަނަ ބާބު ސޯޅަ 
 ޢާއްމު މާއްދާތައް 

 
ބެލެޭވނީ  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ޭބނުމަށް، ފައިސާ ދައްކާ ތާރީޚުގެ ގޮތުގައި 80ޤާނޫނުގެ   .114 ފައިސާ ަދއްކާ ތާީރޚު 

 އަންނަނިވި ތާރީޚުތަކެވެ.
 

ހޭ ފަރާތަްށ ލިބެންޖެފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ނަގުދު ފައިސާއިން ކަމަށްވާނަމަ، ފައިސާ  )ހ(  
ދެއްކި  ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ފަރާތަށް އެ ފައިސާ 

 ތާރީޚެވެ.
 

 ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ޗެކުން ނަމަ، އެ ޗެކު ތައްޔާރުކުރާ ތާރީޚެވެ. )ށ(  
 

މަ، ެއ ކަމަށްވާނަފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ޓެލެގްރެފިކް ޓްރާންސްފަރ މެދުވެރިކޮށް  )ނ(  
 ޓެލެގްރެފިކް ޓްރާންސްފަރ ކުރަން ހުށަހެޅި ތާރީޚެވެ.

 
ވަތަ ެއ ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ހިސާބުތަކުން އަޅައިކަނޑައިގެން ކަމަށްވާނަމަ، ނު )ރ(  

 ދީގެން ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް )ކަރަންްޓ އެކައުންޓް ހިމެނޭގޮތުން( ކްރެޑިޓްކޮށް
ގައި ންޓް ހަދާ އެކައުންޓިންގ އެންްޓރީ ފޮތްތަކުކަމަށްވާނަމަ، އެ އެޖަސްޓްމަ

 ރިކޯޑްކުރާ ތާރީޚެވެ. 
 

 އެ ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަކުގައި 80ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .115 ފައިސާ ަދއްކަްނޖެހުނު ތާީރޚު 
ބުެނފަިއ ށް ފައިސާއަކީ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުނު ތާރީޚު ކަމަ

 އެވަނީ އަންނަނިވި ތާރީޚުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިން އަންނަ ތާރީޚަށެވެ.
 

ކީ އެހެން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކުގައި، އެ ފައިސާގެ ޢަދަދަ (1)   
 ؛ޚުފަރާތަކަށް ދެއްކުން ލާޒިމު ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ ތާރީ

 
ްނ، އެހެްނ ކަމަކާ ގުޅިގެން، ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުމާޒީގައި ހިނގާފައިވާ  (2)   

 ފަރާތަކަށް އަދާކުރުން ލާޒިމު ޒިންމާއެއް އުފެދުނު ތާރީޚު.
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ފައިސާއެއް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެަމތިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްަކންޖެހޭ )ށ(  
ކުރެވެން  ކަްނ ޔަގީންއެ ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހެނީ ެއ މަހެއްގެ ކޮން ދުވަހެއްގައި

ތުގައި އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ތާރީޚުގެ ގޮ، ނެތް ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
 ކަނޑައަޅާނީ އެ މަހެއްގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހެވެ.

 
ކޮމިޝަަނރ ޖެނެރަލް ުހއްދަުކރާ 

 ބައިނަްލއަްޤާވމީ ިއދާރާަތއް 
އިނަްލ ކޮމިޝަނަރ ެޖނެރަލް ހުއްދަކުރާ ބަވަނަ މާއްދާެގ )މ( ގެ ބޭނުަމށް،  12ޤާނޫނުގެ   .116

 އަޤްވާމީ އިދާރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ: 
 

އަޤްވާމީ ދިވެހިރާއްޖެއިން މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާ އެންމެހައި ބައިނަލް )ހ(  
 ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢައްތަކާއި އިދާރާތައް؛

 
 ؛އެކުލެވޭ އިއްތިހާދުތަކާއި ޖަމާޢަތްަތއްދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ މައްޗަށް  )ށ(  

 
ރޯލްކުާރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާްތތަކުން ކޮންޓް )ށ( ނުަވތަ )ހ(މި މާއްދާގެ  )ނ(  

 އޭޖެންސީތައް.
 

 ކޮމިޝަަނރ ޖެނެރަލް ުހއްދަ
ދީފަިއވާ ތަޢުލީމު ދޭ 

މަރުކަޒުތަާކއި ިރސާޗް 
 މަރުކަޒުަތއް 

ވާ ދީފައި ހުއްދަވަނަ މާއްދާގެ )ލ( ގެ ބޭނުމަށް، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް  12ޤާނޫނުގެ   .117
ންސް ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކާއި ިރސާޗްކުރާ މަރުކަޒުތަކަކީ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަ

 .އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ ތަުޢލީމު ޭދ މަރުކަޒުތަކާއި ރިސާޗްކުރާ މަރުކަޒުތަކެވެ

 ޢުލީމާުގޅޭ އެީހއާއިތަ

 ސްކޮލަރޝިޕް 
ވަނަ މާއްދާގެ )ލ( ގެ ބޭނުމަށް، ތަޢުީލމާގުޅޭ އެހީއާއި  12ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .118

 އަންނަނިވި ޢަދަދުތަކުގެ ޖުމްލައެވެ. ،ލަރޝިޕްގެ މިންވަރަކީސްކޮ
 

 ފީ؛ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒަށް ނުވަތަ ރިސާޗް މަރުކަޒަށް ދައްކާ ޓިއުޝަން (1)   
 

އިވާ ފައިއޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅަސްޓައިޕެންޑް )މިނިސްޓްރީ  (2)   
 ؛ރޭޓަށްވުރެ އިތުރު ނޫން މިންވަަރކަށް(

 
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަޢުލީމު ހާޞިލުކުރުމަށް ނުވަތަ ރިސާޗްކުރުމަށް  (3)   

ދީފައިވާ އެހީއެއް ނުވަތަ ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ، ދިވެހިރާއްޖެއާ އެ ޤައުމާ 
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 1ކުލާހުގައި ދަތުރުކުރުމަށް ދެވޭ ޓިކެޓްގެ އަގު )އަހަރަކު ދެމެދު އިކޮނޮމީ 
 )އެކެއް( ފަހަރު(؛

 
ލިބޭ  ކައިވެީނގެ ުމނާަސބަތުަގއި

 ހަދިޔާ 
ނުމަށް ބޭވަނަ ނަންބަރުގެ  (ii( ވަނަ ނަންބަރުގެ )2ވަނަ މާއްދާގެ )ގ( ގެ ) 12ޤާނޫނުގެ   .119

ކައިވެނީގެ  އްހަދިޔާއަކީ ކައިވެނީގެ މުނާސަބަތުގައި ލިބުނު އެއްޗެއްކަމަށް ބަލާނީ އެ އެއްޗެ
ހުގެ ކުރިން މުނާސަބަތުގައި ކައިވެނިކުރާ ދެ މީހުންކުރެ މީހަކަށް ލިބުނީ ކައިވެނިކުރާ ދުވަ

 ކައިވެނިކުރާ ނިކުރާ ދުވަހު، ނުވަތަ)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ކައިވެ 30ގިނަވެގެން 
 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނަަމއެވެ. 30ދުވަހުގެ ފަހުން ގިނަވެގެން 

 
ދިިރއުޅޭ ތަން ުނވަތަ ިދރިުއޅުން 

މަިއގަނޑު ގޮތެްއަގއި 

 ޤާިއމުވެަފިއވާ ތަން 

( ވަަނ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ) 30ވަނަ މާއްދާގެ )ޒ( އަދި  12ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .120
ނޑު ގޮތެއްގައި ީމހެއްގެ ިދރިއުޅޭ ތަން ނުވަތަ ދިރިއުޅުން ަމއިގަ ،ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށް

ތާރީޚުން  އެ ީމހާައށް އެ ތަނެއްެގ މިލްކުވެރިކަން ލިބުނު ،ޤާއިމުވެފައިވާ ތަނަކީ
އްގައި އެ އެ ތަނެ ،ފެށިގެން ނުވަތަ އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން އަންނަ ތާރީޚަކުން ފެށިގެން

ތެއް )ދޭއް( އަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަ 2ނޑި ދިރިއުޅޭތާ މީހަކު  މެދުނުކެ
 ފާއިތުވެފައިވާ ތަނެކެވެ.

 
އަންނަނިިވ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަެވސް )ށ(  

ން ސަބަބުތަކުން ކުރެ ސަބަބަކާުހރެ އޭނާ އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅުން ވަގުތީގޮތު
ށްދީގެން މެދުކެނޑުނު ނަމަވެސް އެ ގޮތުްނ މެދުކެނޑޭ މުއްދަތުގައި އެ ތަްނ ކުއްޔަ

 އޭނާ އެ ،ުނވާނަމަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް އެ ތަނުން އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފައި
 ކަމަށް ބަލަންވާެނއެވެ. ގޮސްފައިވާ ނޑި ދިރިއުޅެމުންތަނުގައި މެދުނުކެ

 
އަލުން ޢިމާރާތްކުރުމަްށ ނުވަތަ  ،އޭނާ އާދަވެގެން ދިރިއުޅޭ ތަން (1)   

މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި އޭނާެގ ދިރިއުޅުން އެހެްނ ތަނަކަށް 
ތަ ބަދަލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް އަދި އެ ތަން ޢިމާރާތްކޮށް ނިމުމުްނ ނުވަ

 މަރާމާތުކޮށް ނިމުމުން ދިރިއުޅުން އެ ތަނަށް ބަދަލުކޮްށފައިވުން؛
 

ނާއަށް ސަބަުބން އެހެން ަތނެއްގައި ދިރިއުޅެން އޭއޭނާ އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ  (2)   
 މަޖުބޫރުވެފައިވުން؛
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ވާއެއް އޭނާ އެތަނުގައި ދިރިއުޅުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކެނޑުނީ ޞިއްޙީ ފަރު (3)   
އްދަތަކަށް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް އެހެން ތަނެއްގައި ދިގުމު

ން ހުރީ ތަ އްދަތުގައި އޭނާގެ ދިރިއުޅޭ ހުންނަންޖެހުުމން ކަމަށްވެފަިއ، ެއ މު
ހުސްކޮށް ނުވަތަ އެ ަތނުގައި އެ މުއްދަތުގައި ދިރިއުޅުނީ އެ ތަްނ 

 ބެލެހެއްޓުމުގެ މަޤްސަދުގައި އޭާނގެ ތިމާގެ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
 

އި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެ އަކުރުގަ )ނ(  
ވަނަ  30ވަނަ މާއްދާގެ )ޒ( އަދި  12ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި، ޤާނޫނުގެ 

 ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ލިބޭނީ އޭނާ އ2ެމާއްދާގެ )ބ( ގެ )
ހުންވެސް ފަތަނުގައި ދިރިއުޅުން ވަގުތީގޮތުްނ މެދުކެނޑުނު މުއްދަތުގެ ކުރިްނ އަދި 

ދިރިއުޅުން  އޭާނ އެ ަތނުގައި  ޅޭ ތަނަށްވުމާއެކު،އެ ތަނަކީ އޭނާ އާދަވެެގން ދިިރއު
 30ދި އަވަނަ މާއްދާެގ )ޒ(  12ވަގުތީގޮތުން މެދުކެނޑުނު މުއްދަުތގައި ޤާނޫނުގެ 

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުާރ އިސްތިސްނާއެއް 2ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ )
 ބޭނުންކޮްށފައި ނުވާނަމައެވެ.

 
ވައި އެހެން ދިރިއުޅުން ފިޔަ ،އިވާ ފަދަ ތަނެއްގެ ބައެއްމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ )ރ(  

އިމުވެފައިވާ ޤާބޭނުމަކަށް ބޭނުންކުރާނަމަ އެ ބަަޔކީ ދިރިއުޅުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި 
 ތަނުގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ ބައެއް ނޫނެވެ. 

  
މަކަްށ ބޭނުމި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން  )ބ(  

ނުންކުރުމަްށ ބޭބޭނުންކުރުމުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި، ދިރިއުޅޭ ތަނުގައި އެހެން ކަމަކަށް 
ންކުރުން ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ތަނެއް ނެތި، އެހެން ކަމަކަށް އެ ތަނުގެ ބަެއއް ބޭނު

 ނުހިމެނެއެވެ.
 

ލިޭބ  ތަޞަްއރުފުކޮށްގެންމި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ތަނެއް  )ޅ(  
 ވެ.ފައިދާއިން އިސްތިސްނާވާ ޢަދަދު ހިސާބުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެަމތިންނެ

 
އަދި ، ެވފައިތަޞައްރުފުކުރި ތަނަކީ ވަކި ބައިބަޔަށް ބަހައިލެވޭ ޔުނިޓްތަކަކަށް (1)   

ޭބނުމަކަށް ން އެއިން ކޮންމެ ޔުނިޓެއް އެއީ ވަކިވަކީން ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ އެހެ
ވިޔަސް ބޭނުންކުރެވޭފަދަ ޔުނިޓެއްނަމަ، ތިރީގައިާވ ފޯމިއުލާ 

 ބޭނުންކޮށްެގންނެވެ.
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𝐴

𝐵
 x C 

A  =ިގައި ދިރިއުޅުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެފައިވާ ތަނުގެ މާނައ
 ހިމެނޭ ޔުނިޓުގެ ޢަދަދު 

B ުތަޞައްރުފުކުރި ތަނުގައި ހުރި ޖުމްލަ ޔުނިޓުގެ ޢަދަދ =  
C  ާތަޞައްރުފުކޮށްގެން ލިުބުނ ޖުމްލަ ފައިދ =  
 

( ވަނަ ަނންބަރުގައި 1ތަޞައްރުފުކުރި ތަނަކީ މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ) (2)   
ދުލުވެރި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަހަިއުނލެވޭ ތަނެއްނަމަ، އެކަށީގެންވާ އަ

 އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
 

( ވަަނ 2( އަދި )1ާމއްދާގެ )ޅ( ގެ )ތަޞައްރުފުކުރި ތަނަކީ މި  (3)   
ގެ ފްޯލ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަިތންވެސް ބަހައިނުލެވޭ ަތނެއްނަމަ، އެ ަތނު

 އޭރިޔާގެ ނިސްބަތަށް ބިނާކޮށެވެ.
 

ގެ ދަށުގައިވާ ތަޞައްރުފުކުރި ތަން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވަނީ، އެ ފަރާތުގެ މިލްކުވެރިކަމު )ކ(  
 މެނޭނެއެވެ.ތަޞައްރުފުކުރި އަގުގެ ތެރޭގައި އެ ބިމުގެ އަގުވެސް ހިބިމެއްގައިނަމަ، 

 
ރި ބިމުގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ތަނެއް ޢިމާރާތްކޮްށފައި ހު )ކ(މި މާއްދާގެ  (އ)  

ބައެއް، އެ ޢިމާރާތް ނުހިެމނޭ ގޮތުން ތަޞައްރުފުޮކށްފިަނމަ، އެ ގޮތުްނ 
ދާގެ ވަނަ މާއް 30އަދި  ވަނަ މާއްދާގެ )ޒ( 12ޤާނޫނުގެ ތަޞައްރުފުކުރި ބަޔަށް 

 ބަޔާންކުރާ އިސްތިސްނާ ރައްދެއްނުވެއެވެ. ( ަވނަ ނަންބަރުގައ2ި)ބ( ގެ )
 

ަތ )ދޭއް( ނުވަ 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ަތނަކީ  (1) )ވ(  
ތަނުގެ  އެއަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިލްކުެވރިކަން ހިއްސާކުރާ ތަނެއްނަމަ، އެ

އްދާގެ މާވަނަ  12މިލްކުވެރިކަން ނިސްބަތްވާ ވަކިަވކި މީހުންނަށް ޤާޫނނުގެ 
ރާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކ2ުވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ) 30)ޒ( އަދި 

 އެ އިސްތިސްނާ ލިބޭނީ މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް
 މީހެއްގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާަނމައެވެ.
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ގައި ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތ1ުމި މާއްދާގެ )ވ( ގެ ) (2)   
ބުުނ އިސްތިސްނާ ނުލިބޭ މީހެއް ހުިރނަމަ އެ ތަން ަތޞައްރުފުކޮށްެގން ލި
 އެވެ. އާމްދަނީން އެ މީހަކަށް ނިސްބަްތވާ ބަޔަށް އިސްތިސްނާއެއް ނުލިޭބނެ

 
ކޮމިޝަަނރ ޖެނެރަލަށް 

ގުުކރުުމގެ ޤަބޫލުކުެރވޭ ައުގމަ
 އުސޫލުަތއް 

ލިއު އުޖޫރައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިނާޔަތެއް ނުވަތަ މަންފާއެއްގެ އޯޕަން މާރކެޓް ވެ  .121
ނާޔަތާއި އިހިސާބުކުރާނެ ގޮތް މި ގަވާއިދުގެ ހަތަރު ވަނަ ބާބުގައި ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާ 

ންބަރުެގ ވަނަ ނަ( 2( ަވނަ ަނންަބރާއި )1ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ) 73މަންފާއާއި ޤާނޫނުގެ 
ންފާއެއްގެ މަދަށުން އަގު ކަނޑައެޅެން ނެތް އެނޫންވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ 

ނަ ( ވަ 4ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( ގެ ) 73އޯޕަން މާރކެޓް ވެލިއު ކަނޑައަޅާނީ، ޤާނޫނުގެ 
އަރ ފެ) 13ނަންބަރުގެ ދަށުްނ، އިންޓަރނޭަޝނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް 

 ވެލިއު މެޝަރމެންޓް( ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
 

ކޮމިޝަަނރ ޖެނެރަލް  ަޤބޫލުކުރާ 

 ހިސާބުުކރުުމގެ މިްނގަޑުަތއް 
ކޮމިަޝނަރ ޖެނެރަލް ޤަބޫލުކުރާ  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގެ ބޭނުަމށް، 13ޤާނޫނުގެ   .122

 ގެ މިންގަޑުތަކަކީ؛ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ބަލައިގަްނނަ ހިސާބުކުރުމު
 

 އަދި  (IFRS) އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިޭނންޝަްލ ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް  )ހ(  
 ؛(IAS) އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކައުްނޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް

 
 އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިޭނންޝަްލ ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް ފޮރ ސްމޯލް އެންޑް  )ށ(  

 ؛(IFRS for SMEs) މީޑިއަމް ސައިޒްޑް އެންޓިޓީސް
 

ޝަްލ އެކައުންޓިންގ އެންޑް އޮޑިޓިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ އިސްލާމިކް ފައިނޭން )ނ(  
 .( ސްޓޭންޑަޑްސAAOIFIްއިންސްޓިޓިއުޝަންސް )

 
ވަަނ  46ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ނުވަތަ  41ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން، ޤާޫނނުގެ  )ހ(  .123 ރީފަންޑް ިދނުން 

ންޖެޭހ ބަާޔނެއްގެ ނަތީޖާއަކީ، އެ މުއްަދތަށް ދައްކަ މާއްދާގެ ދަށުން ުހށަހަޅާ
ދެއްކިފައިާވ  މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ޓެކްސް ދެއްކިފައިވުން ކަމަށްވާނަމަ، އިުތރަށް
 ނިވި ގޮތަށެވެ.ޓެކުހުގެ މިންވަރު މީރާއިން އެ ފަރާތަކަށް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަން

 
އި ހުރި އެ ވަގުތު ދައްކަންެޖހި ނުދަްއކަ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މީރާއަށް  (1)   

 ފައިސާއިން އަޅައިކެނޑުން؛ ނުވަތަ
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އި ހުރި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މީރާއަްށ އެ ވަގުތު ދައްކަންެޖހި ނުދަްއކަ (2)   
ރު ފައިސާއެއް ނެތްނަމަ، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ފައިސާއިން ެއ މިންވަ

 ދިނުން.
 

މަވެސް، ނަ( ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްަފއި އޮތް 2)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  
ރިއަށްހުިރ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ، އިތުރަށް ދެއްކިފައިވާ ޓެކްސް، ކު

 ޓިދާނެއެވެ.މުއްދަތުތަކުގައި މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން އުނިކުރުމަށް ބެހެއް
 

 ރިފަރާތެވެ. ވެމި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަްށ، އެސެޓެްއގެ ވެރިފަރާތަކީ، އެ އެސެޓުގެ ާޤނޫނީ  )ހ(  .124 އެސެޓެްއގެ ވެރިަފރާތް 
 

ލީސްއެއްގެ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަާޔންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ފައިޭނންސް )ށ(  
ދި މި ދަށުން ހޯދާފައިާވ އެސެޓެއްގެ ެވރިފަރާތަކީ އެ އެސެޓުގެ "ލެސީ" އެވެ. އަ

 ޙާލަތުގައި "ލެސޯ" އަކީ، އެސެޓުގެ ވެރިފަރާތެއް ނޫނެވެ. 
  

އުޫޖރަ ލިބޭ މީާހއަށް ުއޖޫަރއިގެ 
 ދިުނން މަޢުލޫމާތު 

ންނަނިވި އައެ ފަރާތުން އުޖޫރަ ދޭ ކޮންމެ މީހަކަށް، އެ ފަރާތުން ދޭ އުޖޫރައިގެ ތަފްސީލު   .125
 ގޮތުގެމަތިން ލިއުމުން ދޭންާވނެެއވެ.

 
ހޭ އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާއަކީ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ އުނިކުރަންޖެ )ހ(  

ދު އެ ބިނާކުރެވޭ އުޫޖރައިގެ ޢަދަމީހެއްނަމަ، އެ މަހުގެ ިވތުހޯްލޑިންގ ޓެކްސް 
 މަހެއްގެ މުސާރަ ސްލިޕްގައި ހިމަނައިގެން؛

 
ޖެހޭ ނުއުޖޫރަ ލިބޭ މީހާއަކީ މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރަން  )ށ(  

ކްސް ޓެއެ ، )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ެތރޭގައި 30މީހެއްނަމަ، ޓެކްސް އަހަރެއް ނިމޭތާ 
 އުޖޫރައިގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު.އަހަރަށް ދޭން ޖެހުނު 

 
މާއި ކޮންޓްރޯލް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ހިންގު، ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް  .126 ހިންުގމާއި ކޮންޓްރޯލް 

. އެހެން އޮތް ތަން ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތަްއތަކަށް ރިޢާަޔތްކުރަންވާނެއެވެ
އްކަތާއި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސަނަމަވެސް މިއީ ކުންފުންޏެއް 

 އް ނޫނެވެ.ކޮންޓްރޯލް އޮތް ތަން ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާނެ ހަމައެކަނި ކަންތައްތަކެ
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ވުންތައް ޢާންމު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދައްލުވުންތައް ނުވަތަ ޕާޓްނަރުންގެ ބައްަދލު )ހ(  
 ؛ތަންގޮތެއްގައި ބާއްވާ 

 
ންތަކާއި ޢާންމު ސިޔާސަތުތަކާއި ސްޓްރެޓީޖިކް މިސްރާބުތަކާއި މުހިއްމު އެއްބަސްވު )ށ(  

 ؛މުހިއްމު މާލީ ނިންމުންތައް ފަދަ ކަންކަން ނިންމާ ތަން
 

ށް ޕަރފޯމަންސް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މޮނިޓަރކޮށް، ޕަރފޯމަންސްއަށް ރިޢާޔަތްކޮ )ނ(  
 ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް މުރާޖަޢާކުރާ ތަން.އެކުލަވައިލެވޭ ސްޓްރެޓީޖިކް 

 
ފުލޭ މުދަލަކަށް ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް، "ނުއުފުލޭ މުދާ" ގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި، ނުއު  .127 ނުއުފުލޭ މުދާ 

ވްސްޓޮކާއި، އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ބޭުނންކޮށްފައިވާ މުދަލާއި، ލައި
ޑެޑް ނުވަަތ ފޮރެސްޓްރީއަށް ބޭނުންކުާރ އިކުއިޕްމަންޓާއި ލޭންއަދި ދަނޑުވެރިކަމަށް 

ަވނަ ފަރާތެއްެގ ޕްރޮޕަޓީއަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ިލބޭ ޙައްޤުތަކާއި، ވަުގތީގޮތުން ދެ
ން ނެޗުރަލް ނުއުފުލޭ މުދަލަކުން ފައިދާއެއް ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤާއި، މަޢުަދްނ ނުވަތަ އެހެ

ފަދަ  ސައްކަތާ ގުޅިގެން މުޤާބިލެއް ލިބުމުގެ ޙައްޤު އަދި އެ ރިސޯސްއެއް ނެގުމުގެ މަ
ކަށް މުދަލެއް މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނުވަތަ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ބަޔަ

ހެން ނަމަވެސް، ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ހިެމނެއެވެ. އެކޮށްނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރު
 ވެ.ނައިގެ ތެރޭަގއި ކަނޑުބޯޓު އަދި މަތިންދާޯބޓު ނުހިމެނެއެނުއުފުލޭ މުދަލުގެ މާ

 
ދިވެިހާރއްޭޖގައި ފޯރުޮކށްދޭ 

 ޚިުދމަތް 
ލަްތތަކުގައި ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުަމްށ، އަންނަވި ޙ6ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 55ޤާނޫނުގެ   .128

 ބަލަންވާނީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްިދނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިކަމަށެވެ.
 

ރުކޮށްދޭ ފޯޚިދުމަތް ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތުން ބައެއް ފޯރުކޮށްދިން ވަގުތު ޚިދުމަތް އެ  (ހ)  
 ފަރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރުން؛ ނުވަތަ 

 
ތުގެ އެ ޚިދުމަތް ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތުން ބައެއް ފޯރުކޮށްދިީނ، ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާ (ށ)  

ޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އޭޖެންދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ 
 މެދުވެރިކޮށް ކަމަށްވުން.
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 ވަނަ ބާބު ސަތާރަ 
 މާނަކުރުން 
 

 މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ުބނެފައިނުވާހާ ިހނދަކު:  .129 މާނަކުރުން 
 

އި ގަވަނަ މާއްދާގެ )ހޅ(  79"އިންޓްރެސްޓް" ގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނުގެ  )ހ(  
 މާނަކޮށްދީފައިވާ ފައިނޭންސް ީލސް ގެ އިންޓްރެސްޓް ހިމެނެއެވެ.

 
ޓެކްްސ  )ާއމްދަނީން 2019/25"ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ށ(  

 ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށެވެ. 
 

 
 ވަނަ ބާބު އަށާރަ 

 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން 
 

 
އި ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު، ދިވެިހ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަ ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި   .130 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
 

 R-1090/2019މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށ ދުވަހުން ފެށިގެްނ، ގަވާއިދު ނަންބަރު   .131 އުަވއިލެވޭ ގަާވިއދު 
 )އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ަގވާއިދު( އުވުނީއެވެ.

 
 

 


