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އިދާރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި، އަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި، 
 ތަފުސީލު  ސިޔާސަތުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި، ހަމަތަކުގެ 

 

ޖުމްޙޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެކުހާއި ގުޅޭގޮތުްނ  ރާއްޖޭގެއިދާރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ދިވެހި
ާހ މެއަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވެމުން ގެންދާ އެން، ޓެކްސް ރޫލިންގސް ކާއިފައިވާ އެންމެހާ ޤާނޫނުތަާކއި ގަވާއިދުތައިދަހަ

. މީގެ  ކޯޓުތަކުން ގާއިމުކުރާ ސާބިޤާތަކަ އުސޫލުތަކަށް ރިއާޔަތްކުރެއެވެކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ުއސޫލުތަ
އެހެން ގައުމުތަކުަގއި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޓެކުހުގެ ެބސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކާއި، ޓެކުހާުގޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަާދތަކާއި އިތުރުންވެސް 

 ކޭސް ލޯތައް ބޭނުންކުެރވެއެވެ. މުހިންމު
 

 ޤާނޫނު  ނަންބަރު 
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 2010/3ނަންބަރު  ޤާނޫނު 2010/3ނަންބަރު  ޤާނޫނު
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 1)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު )އަށް  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  2011/14ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 )ޤާނޫނު
ގެނައުމުގެ  ވަނަ އިޞްލާޙު 2ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު )އަށް ) 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  2019/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު(
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 3) ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު )އަށް 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  2020/27ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 )ޤާނޫނު
 ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް  2011/05ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު  2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ  1)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  10/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު   2014/06ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 

ވަނަ  2)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  10/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު  2014/31ޤާނޫނު ނަންބަރު  
 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 

ވަނަ  3)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  10/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު  2014/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  
 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 

ވަނަ  3)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  10/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު  2015/33ޤާނޫނު ނަންބަރު  
 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 
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ވަނަ  5)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  10/2011 ޤާނޫނު ނަންބަރު 2018/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  
 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 

 އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު  2019/25ޤާނޫނު ނަންބަރު  
  15/2021ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  ވަނަ 1މުގެ ޤާނޫނު( އަށް )އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގު 2019/25ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު 

 އިދު ވާ ގަ 
 2021ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު 

 ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު 
 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ވަނަ އިޞްލާޙު  1)ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު( އަށް  R-35/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން 6ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން  7ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 

 މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  25މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  26މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 
 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ވަނަ  27މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  28މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 

 ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 4ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދަށް 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 5ވާއިދަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަ 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 6ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދަށް 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން  12މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް: މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 
 ވާއިދު ގްރީން ޓެކްސް ގަ 

 ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ގަވާއިދު 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ 2017އާރ/-11ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 

 އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 
 ގަވާއިދު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 2އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  3އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 

 2020އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ގަވާއިދު 
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