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މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު
ތަޢާރުފު

.0

އުސޫލުގެ ތަރަހަ

.2

ތަންފީޒީ އިދާރާތައް

.3

ފިޔަވަޅު

.4

(ހ)

މިއީ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ،ފީ ،ކުލި ،ރޯޔަލްޓީ ނުވަތަ މި ނޫންވެސް ފައިސާ ނުދައްކައި ފަރާތްތަކާމެދު
ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލެވެ.

(ށ)

މި އުސޫލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
އެކުލަވައިލާފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅާނީ މީރާއަށް ބަލައިގަންނަ ޓެކްސް ،ފީ ،ކުލި ،ރޯޔަލްޓީ އަދި މި ނޫންވެސް ފައިސާ
ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާ މެދުގައެވެ.
(ހ)

މި އުސޫލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް
އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން،

ސޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ،މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް،
މިނި ް

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އަދި މިނޫންވެސް މީރާ
އަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ އާއި ގުޅުންހުރި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއި މީރާ އާއި ގުޅިގެންނެވެ.
(ށ)

މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރުމުގައި ކޮންމެ ތަންފީޒީ އިދާރާއަކުންވެސް އަމަލު ކުރާނީ އެއިދާރާއަކާއި ގުޅުންހުރި
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

އެޅޭފަރާތްތައް

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ،ފީ،
ކުލި ،ރޯޔަލްޓީ ނުވަތަ މި ނޫންވެސް ފައިސާއެއް ނުދައްކައި ފަރާތްތަކާ މެދުގައެވެ.

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިމްޕޯޓް
މުދާ ވިއްކާފަރާތްތައް؛

(ށ)

ރެސްޓޯރަންޓް ،ކެފޭ ،ސައިހޮޓާ އަދި ކެންޓީން ފަދަ ތަންތަން ހިންގާފަރާތްތައް؛

(ނ)

ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކާއި ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކާއި ،ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ،ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކާއި ،ޓްރެވަލް

ތކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލު2102 :
ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތް ަ

ޞަފްޙާ1 :

އެޖެންސީތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ އެންމެހައި ފަރާތްތައް؛
(ރ)

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު އަދި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އެއްޗިހިން ފީނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން
ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ވެރިފަރާތްތައް؛

(ބ)

ވަރުވާއަށާއި ،ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުރަށްރަށާއި ،ބިންބިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި
ފަޅުރަށްރަށް ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުމަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތައް؛

(ޅ)

ސަރުކާރާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ބިމާއި ،އިމާރާތާއި މުދާ ކުއްޔަށް ހިފައި އަދި ބޭނުންކުރާ
ފަރާތްތައް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ދައުލަތަށް އެއްވެސް ފައިސާ އެއް ދައްކަންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތައް؛

މަޢުލޫމާތު
ޙިއްޞާކުރުން

.5

ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު  50ދުވަސް ހަމަވާއިރު ނުވަތަ މީރާގެ އެންފޯސްމަންޓް އުސޫލުގެ ދަށުން
ދީފައިވާ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ،ފައިސާ ދައްކައިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ވަގުތުންވަގުތަށް (ރިއަލްޓައިމްކޮށް)
އެކަމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރ މެދުވެރިކޮށް ،މި އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންފީޒީ
އިދާރާތަކާ ހިއްސާ ކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ.

ފިޔަވަޅު އެޅުން

.6

ފިޔަވަޅު

.7

(ހ)

މިއުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޙިއްޞާ ކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު ތަންފީޒީ
އިދާރާތަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

()1

ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ޚިދުމަތް ނުދިނުން؛

()2

ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއެކު ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުހިންގުން؛

()3

ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ބީލަމުގެ އުސޫލުން އެއްވެސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުދިނުން؛

މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތަކުން އިތުރު  40ދުވަސް ފާއިތުވާއިރުވެސް
ފައިސާ ނުދައްކައިވާނަމަ ،ތަންފިޒީ އިދާރާތަކުން އެފަރާތެއްގެ ހުއްދަތައް ވަގުތީގޮތުން (އެފަރާތުގެ ޒިންމާ ފުރިހަމަ
ކުރަންދެން) ހިފަހައްޓައި އެފަރާތަކުން ހިންގަމުން ގެންދާ ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތައް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ
ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް އެފަރާތެއްގެ "ސްޓޭޓަސް" ކަނޑައަޅާތާ  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން އެފަދަފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

އެޅުމަށްފަހު

ކުރަންވާނެއެވެ.

އެންގުން
ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާ

މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ސޮފްޓްވެއަރ އިން ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން އަޕްޑޭޓް

.8

ފަރާތްތަކުގެ

މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު މީރާއިން ހާމަކުރަމުން
ގެންދާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު
ހާމަކުރުން
ފައިސާ ދެއްކުން

.9

މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅައިފައިވާ ފަރާތަކުން ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞް ކޮށްފިނަމަ
އެފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން ނުވަތަ އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެއެވެ.

ތކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލު2102 :
ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތް ަ

ޞަފްޙާ2 :

ފިޔަވަޅު އަޅާފަހުން
ވިޔަފާރިކުރާ

.01

ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނު ،ގަވާއިދު ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މި އުސޫލުގެ

ފަރާތްތަކާމެދު

 3ވަނަ މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

ޢަމަލުކުރުން
އިސްތިސްނާވާ

.11

ގެއްލުންތަކަށް

.02

ޙާލަތްތައް

މި އުސޫލުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިފައިވަނިކޮށް ،އެފަރާތަކުން އިތުރަށް ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް

(ހ)

މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރުމުގައި އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އަސާސީ ނުވަތަ ޒަރޫރީ ޚިދުމަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފޯރުވައިދޭ
ޚިދުމަތްތަކާއި

ދައުލަތުގެ އެއް އިދާރާއަކުން އަނެއް އިދާރާއަކަށް ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތް ދިނުން ހުއްޓާލުން

އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
(ށ)

މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރުމުގައި ،ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައިވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން ކޯޓުގައި
ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ،ކޯޓުން އެމައްސަލަ ނިމެންދެން ،މި ޕޮލިސީ ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުން
އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

ޒިންމާނުވުން
މި އުސޫލަށް

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބޭ މާލީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގެއްލުމަކަށް ،މި އުސޫލު
ތަންފީޒުކުރާ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.

.03

(ހ)

ޢަމަލު ކުރުން

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  1ނޮވެމްބަރ  2012އިން ފެށިގެންނެވެ .އަދި މި އުސޫލު ތަންފީޒު ކުރާނީ

2

މަރުޙަލާ އަކަށް ބަހައިލައިގެން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
()1

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހު ( 1ނޮވެމްބަރ  2012އިން  30އޭޕްރީލް
 2013އަށް) ގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން
ކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ ހަމައެކަނި އެ އިދާރާއަކާއި ގުޅޭ ރެވެނިއު ކޯޑަކާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާ ނުދައްކައިވާ ފަރާތްތަކާއި ،ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިވާ ފަރާތްތަކާ މެދުއެވެ.

()2

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  6މަސް ދުވަސް ފާއިތުވުމަށްފަހު ( 1މެއި  2013އިން ފެށިގެން)
ތަންފީޒީ އިދާރާއަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދިނުމުގެ ކުރިން މީރާއަށް އެފަރާތަކުން
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއް ނުދައްކައި ވާނަމަ ،މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް
އަޅަންވާނެއެވެ.

()3

މި މާއްދާގެ ( )1އަދި ( ) 2ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަންފަށާ ދުވަހުން
ފެށިގެން،

މޯލްޑިވްސް

ކަސްޓަމްސް

ސަރވިސް

އަދި

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

އިމިގްރޭޝަން

އެންޑް

އެމިގްރޭޝަނުން މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި އުސޫލަށް ޢަމަލު ކުރިނަމަވެސް 27 ،އޭޕްރީލް  2011ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން
ނެރެފައިވާ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ (ނަންބަރު )2011/07 :އަށް ،ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.

ތކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލު2102 :
ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތް ަ

ޞަފްޙާ3 :

