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 އިދާރާގެ ދައުރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، އޮނިގަނޑާއި، ވާޖިބުތަކުގެ ތަފުސީލު 

 
 ދައުރު  އިދާރާގެ 

 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  54)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ  2010/3ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޓެކުހާެބހޭ  ،ދައުރަކީ ޓެކުހާ ގުޅިގެން އިސްތިއުާނފުކުރާ މައްސަލަތަކާއި އިދާރާގެލެކެވެ. މި ނަޓްރަިއިބއު އުފައްދައިފައިވާދަށުން 
 ،ެއނޫންވެސް ޤާޫނެނއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ޓެކްްސ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލުމަްށ ކަނޑައަޅައިފައިވާ މައްސަލަތައް ،ޤާނޫނުތަކާއި

 އިންސާފުވެރިކަމާއެކު އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގައި ބަލައި ނިންމުމެވެ.

 
 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކާއި ވާޖިބުތައް 

 
i. ްޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކާ މެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފ 

ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ިނންމާ ކޮންމެ ިނންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުަމްށ 
 ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުން.

 
ii.  ީވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުން ހޯދުމަްށ  31ޤާނޫނުގެ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ

 މީރާއިން އެފަރާތަށް އަންގާ އެްނގުމަށް އިއުތިރާޒުކޮށް، ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަތައް ބެލުން.
 

iii. ާފުކުރުމަްށ ދައުލަތަށް ލިެބންޖެހޭ ޓެކުހެއް ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ހޯދުމަށް ީމރާއިން އަންގާ އެންގުން އިސްތިއުނ
 އެފަރާތުން )ތިންަވނަ ފަރާތުން( ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުން.

 
iv.  ިރާއްޖޭގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ނުކުޅެދޭފަދަ ބައްޔަކާހުެރ ނުވަތަ ޤަޫބލުކުރެވޭ އުޒުރަކާހުރެ ރާއްޖޭގައ

ގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމެްއ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުން ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭ
ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ަލސްވި މުއްދަތު މަޢާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

 މައްސަލަތައް ބެލުން.
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v.  ުށަހަޅާ މައްސަލަތަްއ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މަދަނީ އަދަުބތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހ
 ބެލުން.

 
vi.  ޓެކުހާ ގުޅިގެން ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް އެކުލެވޭ ކުށެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، ނުވަަތ އެފަދަ ކުށެްއ

ކޮށްފާނެކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ނަމަ، އަދި އެފަދަ ކުށެއް ކުރަމުންދާކަމުގެ ހެކި ހުރިނަމަ، އަދި ޓެކުހާ ގުޅޭ 
ންކޮށްފައިވާ ަތންތަނުން ހެކި ެފންނާނެކަމަށް ީމރާއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ، އެ ުކށް ކުރަމުންާދ މަޢުލޫމާތުގައި ބަޔާ

 ތަނަކަށް ވަނުމުގެ އަމުރަކަށް މީރާއިން އެދެފިނަމަ، އެ އަމުރާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
 

vii.  ެމަށް މީރާއިން ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކުރު 39ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގ
ހުށަހެޅުމުން، އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މުއްދަތު އިތުރުކުރަންޖެހޭފަދަ މަޤްބޫލު އުޒުރެއް އޮތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަަމ 

 މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުން.
 

viii.  ެވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން އަމުރު ނެރެދިނުން. 54ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނގ 
 

ix.  ޭޤާނޫނެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނެއްެގ ދަށުްނ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުަނލަށް ެބލިާދެނ ޓެކުހާބެހ
 މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުން.
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 އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު 
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