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ބޭރަށް ފަިއސާ ފޮުނވުން"( 
 އިސްލާހުުކރުން. 
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ންލަންޑް ރެވެނިއު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް އި 93)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2008/2މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(
 ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން 

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

 

 

 ވެ.ކަނޑައެޅުމެހަމަތައް  ޓެކްސް ނެގޭނެ އުސޫލުތަކާއި ރެމިޓެންސްދަށުން  ވަނަ ބާބުގެ 11ޤާނޫނުގެ  ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ

 
 

 

 

ދޭ ޚިދުމަތް  ނުމުގެބޭންކުތަކާއި ފައިސާ ފޮނުވައިދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު  )ހ(
މާބެހޭ ކަ މަށްފަހު،ރީކުރުމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު މީރާއިން ރެމިޓެންސް ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަ ،އޭޖެންސީތައް

 މައުލޫމާތު އެ ފަރާތަށް ފޯރުވައިދެވޭނެއެވެ.

 މަތްދޭޚިދު މުގެ ވައިދިނުފޮނު  ފައިސާ ބޭންކުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރާ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ފަހުން  )ށ(
ރާއިން މީ ގެންތާރީޚުން ފެށި  ފަރާތަކަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދޫކުރާ އެ ، އޭޖެންސީތައް
 .އެވެފޯރުވައިދެވޭނެ ފަރާތަށް އެ މައުލޫމާތު ކަމާބެހޭ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު، ޓެކުހަށް ރެމިޓެންސް

ޑިވްސް ވޭނީ މޯލްރީކުރެބޭންކުތަކާއި ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީތައް ރެމިޓެންސް ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަ  (ނ)
 ދި ފައިސާ ކެއް އަދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައެވެ. އަދި ކޮންމެ ބޭން  ލައިސަންސްން ކަމާބެހޭ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

 .ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީއެއް ރެމިޓެންސް ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނީ ވަކިންނެވެ

 ސަންސްލައި ތޯރިޓީން އޮ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް އޭޖެންސީއަކަށް  ޚިދުމަތްދޭ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ފައިސާ ނުވަތަ ބޭންކަކަށް )ރ(
މުން އަށް އެ ކަން ލިޔުއޮތޯރިޓީން މީރާ މަނިޓަރީ )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް 3ފެށިގެން  ތާރީޚުން ދޫކުރާ

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 

 

ސްޕޭޔަރ ކަށް ޓެކްންސީއަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރާ ކޮންމެ ބޭންކަކަށާއި ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖެ
 އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު )ޓިން( އެއް ދެވޭނެއެވެ. 
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 ސީއަކަށް އޭޖެންކޮންމެ ބޭންކަކަށާއި ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރާ  )ހ(
 ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

އް ކަން  ތަނެރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ތަނަކުންމެ، އެ ތަނަކީ ރެމިޓެންސް ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ )ށ(
ންނަން ފެ ންމުކޮށް ޓް އާބޭނުމަށް، މީރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެ  އަންގައިދިނުމުގެ

 ހުންނާނެހެން އެ ތަނެއްގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 

 ން އޮތޯރިޓީ ނިޓަރީ މަ މޯލްޑިވްސްލައިސަންސް ބޭންކެއްގެ ނުވަތަ ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީއެއްގެ  )ހ(
ރެޖިސްޓޭޝަން  އެ ފަރާތުގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް  ،)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 15ބާޠިލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ބާޠިލުކުރުމަށް އެދި އެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތުން މީރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 3  ފެށިގެންރީޚުން ތާ ބާޠިލުކުރާ  ލައިސަންސްބޭންކެއްގެ ނުވަތަ ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީއެއްގެ  )ށ(
 ވެ.ންވާނެއެއޮތޯރިޓީން މީރާއަށް އެ ކަން ލިޔުމުން އަންގަ މަނިޓަރީ )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް

 
 

 

 

ކަމަކީ ވި ކަންވަނަ ބާބުގެ ބޭނުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ކުރާ އަންނަނި 11ޤާނޫނުގެ  )ހ(
 ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ށް އިން ބޭރަރާއްޖެފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީއެއް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިބޭންކެއް ނުވަތަ  (1) 
 ފައިސާ ފޮނުވުން.

އިސާގެ ފަނަގުދު  ރުންގައި ހުރި ފައިސާ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭއެކައުންޓު ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި (2) 
 ގޮތުގައި ނެގުން.

ޖެއިން ވެހިރާއްން، ދި ޕްރީޕެއިޑް ކޭޝް ކާޑެއް ބޭނުންކޮށްގެދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކަކުން ދޫކޮށްފައިވާ  (3) 
 ބޭރުން ނަގުދު ފައިސާ ނެގުން.

ޓެކްސް   ރެމިޓެންސް( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މުޢާމަލާތްތަކަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(
 ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކުން ފެށިގެންނެވެ.ދައްކަންޖެހޭނީ ކޮމިޝަނަރ 
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ކުރާނީ ދު ހިސާބުވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް، "ރެމިޓެންސް ޓެކްސް" ގެ ގޮތުގައި މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަ 89ޤާނޫނުގެ 
 އަންނަނިވި އުސޫލުންނެވެ.

ންކުން ބޭ ،މުގައިބުކުރުފޮނުވާ މުއާމަލާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ހިސާދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ  )ހ(
އެއް ގާ ފީނަނުވަތަ ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީން ކަސްޓަމަރުގެ އަތުން އެ މުއާމަލާތަށް 

 ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

ޖެއިން ވެހިރާއްދި އިސާ އެ ފަ ،ކުތަކުން ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރާނީދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާގެ އަދަދު ބޭން  )ށ(
 ބޭރަށް ފޮނުވި ދުވަހު އެ ފައިސާ ބޭންކުން ވިއްކި ރޭޓު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. 

ށް ރުފިޔާއަ ތަކުން އަދަދު ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާގެ  )ނ(
 ބަދަލުކުރާނީ:

ޓަރީ ސް މަނިލްޑިވްމޯދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވަނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނަމަ، ފައިސާ ފޮނުވި ދުވަހު  (1) 
 ނެވެ.  ށްގެންރޭޓު ބޭނުންކޮއޮތޯރިޓީން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުގެ މަތީ 

ދުވަހު  ސާ ފޮނުވި ފައި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވަނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނޫން އެހެން ފައިސާއަކުންނަމަ (2) 
ހު ވި ދުވަ ސާ ފޮނު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކްރޮސް ރޭޓު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ފައި

 މެ ފަހުން  އެންކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެ ތާރީޚުގެ ކުރިންމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކްރޮސް ރޭޓު ޝާއިޢު 
 ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރޭޓު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. 

 

 

ންސީތަކަށް ތްދޭ އޭޖެޚިދުމަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ފަރާތްތަކުން ބޭންކުތަކަށާއި ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ )ހ(
ތަކަށާއި ށް ބޭންކުއްކުމަރެމިޓެންސް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ދިވެހި ރުފިޔާ ނޫން އެހެން ފައިސާއަކުން ދެ

 ވެ. ދުމަތްދޭ އޭޖެންސީތަކަށް އެ ތަންތަނުން މަޖުބޫރުކޮށްގެން ނުވާނެއެ ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚި 

ން ނާ ބިދޭސީ މަ ރުން ވާކް ވީޒާ ލިބިފައިވާ ބިދޭސީންނާއި ވާކް ވީޒާ ލިބިގެން މެނުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކު )ށ(
ސާ ރަށް ފައިއިން ބޭ ދިވެހިރާއްޖެވެ. ފިޔަވައި އެ ނޫން ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގައިގެން ނުވާނެއެ

ގެ އިދިނުމުފޮނުވަ ފޮނުވާ ފަރާތަކީ ވާކް ވީޒާ ނޫން އެހެން ވީޒާއެއް އޮތް ބިދޭސީއެއްކަން ބޭންކަށް ނުވަތަ ފައިސާ
އްދަތު މު ގެ ވީޒާނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީއަށް ޔަގީންކުރެވެން ނެތްނަމަ، ނުވަތަ ސައްހަ ވީޒާއެއް އޮތް ފަރާތެއްކަން

ކްސް ޓެންސް ޓެން ރެމިވާކަން ކަށަވަރުނުކުރެވޭނަމަ، އެ މުއާމަލާތުން ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނުމަހަ
 ނަގަންޖެހޭނެއެވެ. 

ން ސް ދައްކަސް ޓެކް މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގައިފައިވާ ފަރާތަކުން، އެ ފަރާތަކީ ރެމިޓެން )ނ(
ސާ ގުނު ފައިނެ ތުން މަށް ފަހުން ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ، ރެމިޓެންސް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އެ ފަރާތުގެ އަފަރާތެއް ނޫންކަ

 އަނބުރާ ދޭންވާނެއެވެ.
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ވަނަ  7ގެ ގަވާއިދު އް، މިދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީއެއްގެ ޑިޕެންޑެންޓެ ،"ޑިޕެންޑެންޓް ވީޒާ" އެއް އޮތް )ހ(
 ވާ ގޮތުގެ ވާއިދުގައިގަ ޤާނޫނާއި މި  ،ށް ފޮނުވާ ފައިސާއިން( ގައިވާ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރ1ަމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 މަތިން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

 މާއްދާގެ )ހ( ގެ ( ވަނ7ަދިވެހި ރައްޔިތެއް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީއެއްގެ ފަރާތުން މި ގަވާއިދުގެ ) )ށ(
ޓެންސް ތިން ރެމިމަތުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮ ، ފޮނުވާ ފައިސާއިން( ގައިވާ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށ1ް)

 ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

ސަބަބުން  ނެތުމުގެ އިފައިދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީއަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭންކު އެކައުންޓެއް ހުޅުވަ )ނ(
ނާގެ ބޭންކު އޭއިފައިވާ ހުޅުވަ ބިދޭސީއެއް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގައިނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

ފައިވާ  ހުޅުވައިއްގައިއެކައުންޓު ބަންދުކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުން އެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފު އެހެން ގައުމެ
ޓެކްސް  މިޓެންސްރެތިން މަ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ ބޭންކު އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ފޮނުވާނަމަ، އެ ފައިސާއިން ޤާނޫނާއި މި

 ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

ފާ އަދާކުރާ ގައި ވަޒީރާއްޖޭނުވަތަ "ޑިޕެންޑެންޓް ވީޒާ" އެއް އޮތް، ދިވެހި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީއެއް )ރ(
ގެ ފައިސާ ދޭސީއެއް ބިހެން އި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެބިދޭސީއެއްގެ ޑިޕެންޑެންޓެއް، ނުވަތަ ދިވެހި ރައްޔިތެއް، ދިވެހިރާއްޖޭގަ

 ކަމެއްގެ މަށް ކުރިރީޢަވުބަދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ، އެއީ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ދެއްކުމުން 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބެލެވޭނެއެވެ. 92ގޮތުގައި ޤާނޫނުގެ 

 
 

 

 

 91ގެ ޤާނޫނު ދި އަ ، ރާނީރެމިޓެންސް ޓެކްސް ހިސާބުކު ބޭންކުތަކާއި ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީތަކުން )ހ(
ގައިވާ  ގަވާއިދުނާއި މިރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން މީރާއަށް ހުށަހަޅާނީ، ޤާނޫވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 MIRA 520ން ޅޭ ގޮތު ކަލަންޑަރު މަހަކާ ގު ކޮންމެ ބޭންކުތަކާއި ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީތަކުން  )ށ(
މީރާއަށް އެ ބަޔާން  ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 15)ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން( ތައްޔާރުކޮށް، ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

އާމަލާތެއް ންޖެހޭ މުއްކަދަ ންސް ޓެކްސްބޭންކު ނުވަތަ ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ރެމިޓެ )ނ(
( އްދާގެ )ށމި މާ، އެ ތަނުގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުނުކުރާހާ ހިނދަކު ،ޔަސްކަމުގައި ވިނުހިނގި 

 ވެ.ޖެހޭނެއެ ށަހަޅަންއެ އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މީރާއަށް ހު ، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން
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ން މީރާއި  ،ކުނާއެބޭންކުތަކާއި ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީތަކުން ހުށަހަޅާ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާ
 އެ ތެރޭގައި  ހުގެއެ މަ ،ކަނޑައަޅާ ފޯމެޓެއްގައި އިންފޮމޭޝަން ޝީޓެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި އިންފޮމޭޝަން ޝީޓުގައި

 ވާނެއެވެ.ނަން  ކޮށްފައިވާ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހައި މުއާމަލާތްތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމަތަނުން

 

 

 މާއްދާގެ ވަނަ 12ދުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާނާއި، މި ގަވާއި 11މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(
. އަދި ރިކޮށެވެމެދުވެ  ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓު މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، މީރާގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް

 ރިކޮށެވެ.ލް މެދުވެ ޕޯޓަ ޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާ ދައްކަންވާނީ ވެސް އެރެމިޓެންސް ޓެކުހާ ގުޅޭ ގޮތުން މީރާއަށް ދައްކަން

 ޅިގެން،ގު ށަހެޅުމަކާހު ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  ދައްކާ  ޓެކްސް  ނަމަވެސް، އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން  )ށ(
 ނަރކޮމިޝަ ޚްތިޔާރު އި ބަލައިގަތުމުގެ ފައިސާ ދައްކާ  ބަޔާންތަކާއި ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ހުށަހަޅާ ގޮތްގޮތުން ނޫން އެ

 ޓެކްސް މިޓެންސްއަދި އެ ފަދަ ހާލަތެއްގައި މީރާއަށް ހުށަހަޅާ ރެ .ލިބިގެންވެއެވެ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަނަށް
 އިވާ އްދަ ދީފަމުގެ ހުޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޓެކްސް ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކުރު ،ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ

އިވާ ށް އަންގާފަމީރާއަ )ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުން( ފޯމު މެދުވެރިކޮށް MIRA101ފަރާތްތައް ކަމަށް 
 ފަރާތަކުންކުރެ ފަރާތެކެވެ.

 

 

އްދާގައި ވާ ގޮތުގެ މާވަނަ  11ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީއަކުން މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(
( ބާރަ ) 12 ހިނގާ  ންފެށިގެ  ތާރީޚުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބަޔާން  އެ  މަތިން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށްފަހު،

ޔާން ށް އެ ބަދުވެރިކޮ އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާނެއް މެ ތެރޭގައި މީރާއަށް ހުށަހަޅާ މަސްދުވަހުގެ
 ކުރެވިދާނެއެވެ.އިސްލާހު

އިވާ ހުކުރެވިފައިސްލާ  ބޭންކެއް ނުވަތަ ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީއެއް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން (ށ)
ޅޭ ގުއި ކަމާ ބަޔާން އިސްލާހުކުރަން ޖެހުނު ސަބަބުގެ ތަފުސީލާއެ ، އް ހުށަހަޅާނަމަބަޔާނެރެމިޓެންސް ޓެކްސް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެކުބަޔާނާއެ ލިޔެކިޔުންތައް 

 ނުގައި އެ ސް ބަޔާ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅާ އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ރެމިޓެންސް ޓެކްށމި މާއްދާގެ ) (ނ)
އިވާ ޑައަޅައިފައި ކަނދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ގޮތުގަބޭންކުން ނުވަތަ ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީން 

ސާ ވަތަ ފައިނު ންކުން ބޭއެންމެ ފަހުން ހުށަހެޅި ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާނުގައި އެ އެ ތަނުން ދަކީ، އެ މުއްދަތަށް އަދަ
 ވުރެ ދަށްދަދަށްދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީން 

 ވެ.ހުގައެމީރާއިން ގަބޫލުކުރާނީ އެ ބަޔާން ރިވިއުކުރުމަށްފަ އަދަދެއްނަމަ، އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ބަޔާން

( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅާ އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާނުގައި އެ ށމި މާއްދާގެ ) (ރ)
ތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ގޮ ބޭންކުން ނުވަތަ ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖޭންސީން
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ބޭންކުން ނުވަތަ ފައިސާ ބަޔާނުގައި އެ  ރެމިޓެންސް ޓެކްސްން އެންމެ ފަހުން ހުށަހެޅި ތަނުއަދަދަކީ، އެ މުއްދަތަށް އެ 
ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދާ އެއްވަރުގެ ނުވަތަ  ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖޭންސީނ

 ރެ ބޮޑު އަދަދެއްނަމަ، އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ބަޔާން ރިވިއުކުރުމަކާނުލައި މީރާއިން އެ ބަޔާން ގަބޫލުކުރާނެއެވެ.އެއަށްވު

 ( ރައްދުވާނަމަ:ނމި މާއްދާގެ ) (ބ)

އި ކަން ށްފަހުގަކުރުމައިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން ގަބޫލުކުރާނީ އެ ބަޔާން މީރާއިން ރިވިއު (1) 
 ވެ.ވާނެއެލިޔުމުން އަންގަން  ބޭންކަށް ނުވަތަ ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖޭންސީއަށްއެ 

އެ   ކުރިން،ރުމުގެ އިން ރިވިއުކޮށް އެ ބަޔާން ގަބޫލުކު އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން މީރާ (2) 
 އެވެ.ނޑޭނެބަޔާނާ ގުޅިގެން އުފެދޭ ކްރެޑިޓް ނުވަތަ ރީފަންޑް އެހެން އެއްވެސް އަދަދަކާ އަޅައެއްނުކެ 

ދޭ ތް ޚިދުމަދިނުމުގެ ބޭންކަށް ނުވަތަ ފައިސާ ފޮނުވައި ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިވިއުގެ ނަތީޖާ، އެ ނމި މާއްދާގެ ) (ޅ)
 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. އޭޖޭންސީއަށް

 
 

 

 

މަ، ނަގައިފިނަ ކްސް ޓެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނެގުން ހުއްދަ ނޫން ފަރާތަކުން ރެމިޓެންސް  )ހ(
ގަންޖެހޭ ނަވަތަ ނުވަތަ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގަން ނުޖެހޭ މީހެއްގެ އަތުން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގައިފިނަމަ، ނު

 ރާއިސާ އަނބުއެ ފަ ފައިސާ ނެގި ފަރާތުން އެ މީހާއަށް ގައިފިނަމަ، އެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަ 
 ދޭންވާނެއެވެ.

ގެ ނުވާ ފައިސާށް ފޮބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީއަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަ )ށ(
 ނބުރާއަ ފައިސާ އެ މީހާއަށް  އެ ފަރާތުން ނެގި ފައިސާ އެމުއާމަލާތެއް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ، 

 ހެއްޓުމުގެގައި ބެއެ މީހާއާ އެ ފައިސާ ހަވާލުކުރެވެންދެން އެ ފައިސާ މީރާއަށް ހޯދައި، މީރާ އަދި . ދޭންވާނެއެވެ
 އިޚްތިޔާރު މީރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

 

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

ޔެކިޔުންތަކާއި، ދެވޭނެ ލިއްކައިދަޓެކުހުގެ އަދަދަކީ ސައްހަ އަދަދެއްކަން  ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީތަކުން ދައްކަންޖެހޭ
 ނެއެވެ.ހައްޓަންވާ ބަލަރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކާބެހޭ މައުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް

  
 



(2017ޖަނަވަރީ  16) ަގވާިއދުރެމިޓެްނސް ޓެކްސް  9ގެ  9
  

 

ޔާން ބަކްސް ޓެރެމިޓެންސް ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ރެމިޓެންސް 
ޓެންސް ވަތަ ރެމިނުނަމަ، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކުން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ނުވަތަ ލަހުން ހުށަހަޅައިފި 

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  2010/3ދައްކައިފިނަމަ ނުވަތަ ލަހުން ދައްކައިފިނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ނު 
ވާއިދު( ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަ R-45/2013އިދާރީ ޤާނޫނު( އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ވާނެއެވެ.

  

 

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ) 2010/3)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  2008/2މި ގަވާއިދު ކިޔާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އި ނުވާ މާނަކޮށްފަ ދުގައިއިދާރީ ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނުތަކުން ބާރު ލިބިގެން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެކުގައެވެ. އަދި މި ގަވާއި

އި އެ ނޫނުތަކުގައެ ޤާ، ލަފުޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް، ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު މާނަކުރާނީ ކޮންމެ
 ލަފުޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 

 

 

 ންނެވެ.  ފެށިގެ ރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުންމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާ 

 

 

 މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު:

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށެވެ.  2008/2"ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(

 ޤާނޫނު( ގައި )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ 2010/24"ބޭންކު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(
 "ބޭންކު" އަށް ދެވިފައިވާ މާނައިގައެވެ. 

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

  ޚިދުމަތް ނުމުގެ"ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ފައިސާ ފޮނުވައިދި )ރ(
 . ށެވެޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިނުމުގެ ލައިސަންސް މޯލް

  ޓެކުހަށެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ނެގޭ 89"ރެމިޓެންސް ޓެކްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ޤާނޫނުގެ  )ބ(

 

 


