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 .1މި ރޫލިންގ އަކީ ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި
ނބަރު
ރލިންގ ނަ ް
ޓބަރ  2012ގައި ނެރެވުނު ޓެކްސް ޫ
ރމުގެ ގޮތުން  8އޮކް ޯ
ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު ބަޔާންކު ު
( TR-2012/B21ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް :ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ
ފހު އޭގެ ބަދަލުގައި ނެރެވޭ ރޫލިންގ އެކެވެ .މި ރޫލިންގ ގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި
ކުށްކުށުގެ އަދަބު) އުވައިލުމަށް ަ
ތއް މި ރޫލިންގ މެދުވެރިކޮށް އެ ވަނީ ޤާނޫނުގެ
ބ ަ
ނނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަ ު
ޤ ޫ
ހިމެނޭ ކުށްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ާ
 37ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ލުއިކޮށްދެވިފައެވެ.
 .2ޤާނޫނުގެ  37ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ:
"އެމް.އައި.އާރް.އޭ

އަށް

ފެނިއްޖެނަމަ

އަދަބު

ލުއިކޮށްދީ،

އަދަބެއްގެ

މައްސަލައެއް

ފަސްކޮށްދީ

ނުވަތަ

ދެމައްސަލައެއް އެއްކޮށްލައި ،އަދި ނިޔާ ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،އަދަބު އިތުރަށް ލުއިކޮށްދީ ނުވަތަ އެއްކޮށް
މަޢާފުކޮށްދިނުމަކީ ،އެމް.އައި.އާރް.އޭ އަށް އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާ ކަންކަމެވެ".

ޖ
ރއް ެ
މގު ،މާލެ  ،20379ދިވެހި ާ
އމީނީ ަ
ރޓީ ،ޓީ ބިލްޑިންގަ ،
ރވެނިއު އޮތޯ ި
ނޑް ެ
ވސް އިންލަ ް
މޯލްޑި ް
ޓެލެފޯން ، (960) 332 2261 :ފެކްސް ، (960) 331 6577 :އީމެއިލް ، info@mira.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.mira.gov.mv :
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 .3ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ އަދަދެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް
ކ އޮތް އަދަދުގެ
މންދާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،ނުދައް ާ
ގން ވޭތުވަ ު
ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެ އަދަދު ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށި ެ
ވ .މި ގޮތުގެ މަތިން
( 0.05%ސުމެއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް ފަހެއް އިންސައްތަ) އިން އެ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ވާނެއެ ެ
ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނީ ނުދައްކާ އޮތް ޓެކުހުގެ އަދަދުގެ ދެގުނަ ނުވަތަ ( 250,000/-ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް)
ރުފިޔާ ،މި ދެ އަދަދުންކުރެ ބޮޑު އަދަދަކާ ހަމައަށެވެ.
ނނުގެ  23ވަނަ
ރމަނާއެއް ކަނޑައެޅުނު ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ނުވިޔަސް ،ޤާ ޫ
 .4ޕެރެގްރާފް  3ގެ ދަށުން ޖޫ ި
އ
މާއްދާގެ (އ) އާއި  24ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި  25ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބުތައްެ ،
ގތުގެ މަތިން ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.
މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ

 .5ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށައަޅާފައި ނުވާނަމަ އަންނަނިވި
ނ ވާނެއެވެ.
ގޮތުގެ މަތިން އެ ފަރާތް ޖޫރިމަ ާ
(ހ) އެ ފަރާތަކުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ މުއްދަތަށް އެއްވެސް އަދަދެއް ދައްކަން ނުޖެހޭނަމަ،
ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅައި ވޭތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ( 50/-ފަންސާސް) ރުފިޔާގެ މަގުން ،ޖުމުލަ
( 125,000/އެއް ލައްކަ ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފިޔާ އާ ހަމައަށް؛ކށް 50/-
ކންމެ ދުވަހަ ަ
ވ ޙާލަތުތަކުގައި ،ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅައި ވޭތުވާ ޮ
(ށ) މި ޕެރެގްރާފްގެ (ހ) ރައްދުނު ާ
(ފަންސާސް) ރުފިޔާގެ މަގުން ،އެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ މުއްދަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ އަދަދުގެ ދެ ގުނަ އާ
ހަމައަށް.
 .6ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށައަޅާފައި ނުވާނަމަ
ނމެ ދުވަހަކަށް ( 50/-ފަންސާސް) ރުފިޔާގެ މަގުން އެ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ވާނެއެވެ.
އެ ބަޔާން ހުށަނާޅައި ވޭތުވާ ކޮ ް
ގ
ހ ެ
ބނާކުރެވޭ މުއްދަތަށް އެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކު ު
ކރެވޭނީ ،އެ ޓެކްސް ި
ތން ޖޫރިމަނާ ު
މި ގޮތުގެ މަ ި
އަދަދުގެ ދެ ގުނައާ ހަމައަށެވެ.
ވ މަޢުލޫމާތެއް،
އވާ ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ މީރާއަށް ފޯރުވައިދިނުމަށް އަންގާފައި ާ
 .7މީރާއަށް ހުށައެޅުމަށް އަންގާފަ ި
އދީފައި ނުވާނަމަ
ވތަ ފޯރުވަ ި
އޅާފައި ނުވާނަމަ ނު ަ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަ ަ
ތން އެ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ވާނެއެވެ.
އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަ ި
(ހ) އެ ފަރާތަކުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ މުއްދަތަށް އެއްވެސް އަދަދެއް ދައްކަން ނުޖެހޭނަމަ،
ފރާތެއްގެ
ނުވަތަ އެ ލިޔެކިޔުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުވައިދިނުމަށް މީރާއިން އެދިފައިވަނީ ތިންވަނަ ަ
ޖ
ރއް ެ
މގު ،މާލެ  ،20379ދިވެހި ާ
އމީނީ ަ
ރޓީ ،ޓީ ބިލްޑިންގަ ،
ރވެނިއު އޮތޯ ި
ނޑް ެ
ވސް އިންލަ ް
މޯލްޑި ް
ޓެލެފޯން ، (960) 332 2261 :ފެކްސް ، (960) 331 6577 :އީމެއިލް ، info@mira.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.mira.gov.mv :
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ފންސާސް)
ވ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ަ ( 50/-
ހށަނާޅައި ވޭތު ާ
ތ މަޢުލޫމާތު ު
ކިބައިންނަމަ ،ލިޔެކިޔުން ނުވަ ަ
ރުފިޔާގެ މަގުން ،ޖުމުލަ ( 125,000/-އެއް ލައްކަ ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފިޔާ އާ ހަމައަށް؛
މ
ތވާ ކޮން ެ
ނވަތަ މަޢުލޫމާތު ހުށަނާޅައި ވޭ ު
ވ ޙާލަތުތަކުގައި ،ލިޔެކިޔުން ު
(ށ) މި ޕެރެގްރާފްގެ (ހ) ރައްދުނު ާ
ގ
ދުވަހަކަށް ( 50/-ފަންސާސް) ރުފިޔާގެ މަގުން ،އެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ މުއްދަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހު ެ
އަދަދުގެ ދެ ގުނަ އާ ހަމައަށް.

 .8ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ރިކޯޑު
ނވި ގޮތުގެ މަތިން އެ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ވާނެއެވެ.
ވނަމަ ،އަންނަ ި
ބަލަހައްޓާފައި ނު ާ
އ ފަރާތަށް
(ހ) އެންމެ ކުޑަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ގިންތީގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްނަމަ ،ރިކޯޑު ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ެ
ނޯޓިސް ފޮނުވޭ ފަހަރުގެ އަދަދާ ( 2,500/-ދެ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ) ރުފިޔާއާ ގުނަކުރުމުން އަންނަ އަދަދު؛
ސ
ށ ނޯޓި ް
ލހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތަ ް
ނބެ ެ
(ށ) ކުޑަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ގިންތީގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްނަމަ ،ރިކޯޑު ު
ފޮނުވޭ ފަހަރުގެ އަދަދާ ( 5,000/-ފަސް ހާސް) ރުފިޔާއާ ގުނަކުރުމުން އަންނަ އަދަދު؛
ށ
އ ފަރާތަ ް
ބން ެ
ގ ސަބަ ު
ނތީގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްނަމަ ،ރިކޯޑު ނުބެލެހެއްޓުމު ެ
ގ ް
(ނ) މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ި
ނޯޓިސް ފޮނުވޭ ފަހަރުގެ އަދަދާ ( 10,000/-ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާއާ ގުނަކުރުމުން އަންނަ އަދަދު؛
އ ފަރާތަށް
(ރ) ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުގެ ގިންތީގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްނަމަ ،ރިކޯޑު ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ެ
ނޯޓިސް ފޮނުވޭ ފަހަރުގެ އަދަދާ ( 25,000/-ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފިޔާއާ ގުނަކުރުމުން އަންނަ އަދަދު.
 .9ޕެރެގްރާފް  8ގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއެއްގެ ޖުމުލަ ( 250,000/-ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ
އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 .10މި ރޫލިންގ ގެ ބޭނުމަށް ،ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ މުއްދަތު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް
ނޖެހޭ ކޮންމެ މުއްދަތަކަށެވެ.
ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު އެ ފަރާތުން އަމިއްލައަށް ބިނާކުރަ ް
ނނެވެ.
ނނަނިވި ގޮތުގެ މަތި ް
 .11މި ރޫލިންގ ގެ ބޭނުމަށް ވިޔަފާރިތައް ގިންތި ކުރެވިފައިވަނީ އަ ް
(ހ) އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަކީ ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ( 500,000/-ފަސް ލައްކަ)
ބ
ތ އެއަށްވުރެ މަދުން މުވައްޒަފުން ތި ޭ
ރުފިޔާ އަށްވުރެ މަދުން ލިބޭ ،ނުވަތަ ( 5ފަހެއް) ނުވަ ަ
ވިޔަފާރިތަކެވެ.
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(ށ) ކުދި ވިޔަފާރިތަކަކީ ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ( 500,001/-ފަސް ލައްކަ އެކެއް)
އއް) އާއި
ފސް މިލިއަން) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ލިބޭ ،ނުވަތަ ( 6ހަ ެ
ރުފިޔާ އާއި ަ ( 5,000,000/-
ތކެވެ.
( 30ތިރީސް) އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މުވައްޒަފުން ތިބޭ ވިޔަފާރި ަ
ނ
(ނ) މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަކީ ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ( 5,000,001/-ފަސް މިލިއަ ް
އެކެއް) ރުފިޔާ އާއި 20,000,000/-ރ (ވިހި މިލިއަން) ރުފިޔާ އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ލިބޭ ،ނުވަތަ 31
(އެއްތިރީސް) އާއި ( 100ސަތޭކަ) އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މުވައްޒަފުން ތިބޭ ވިޔަފާރިތަކެވެ.
ހ މިލިއަން
ތރޭގައި ( 20,000,001/-ވި ި
(ރ) ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަކީ ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އަހަރެއްގެ ެ
އެކެއް) ރުފިޔާ އަށްވުރެ ގިނައިން ލިބޭ ،ނުވަތަ ( 101ސަތޭކަ އެކެއް) ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ
މުވައްޒަފުން ތިބޭ ވިޔަފާރިތަކެވެ.
ވޔަފާރީގެ ޖުމުލަ
ނ އެ ި
އޒަފުންގެ އަދަދަށް ބަލާ ީ
ޔފާރިތައް ގިންތިކުރުމުގައި މުވަ ް
 .12ޕެރެގްރާފް  11ގެ ދަށުން ވި ަ
ކގައި އެކަންޏެވެ.
އާމްދަނީ އެނގެން ނެތް ޙާލަތުތަ ު

ފށާނީ  8އޮކްޓޯބަރ  2012އިން ފެށިގެންނެވެ.
 .13މި ރޫލިންގ އަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
ނބަރު
ނ ފެށުމުން  8އޮކްޓޯބަރ  2012ގައި ނެރެފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަ ް
 .14މި ރޫލިންގ އަށް ޢަމަލުކުރަ ް
( TR-2012/B21ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް :ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ
ކުށްކުށުގެ އަދަބު) އުވުނީއެވެ.
ނ
ލންގ ގެ ދަށު ް
ކށެއްގެ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި މި ރޫ ި
 .15ޕެރެގްރާފް  14ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސްު ،
ށ ކަނޑައެޅި އެ
ކށަ ް
ނބަރު  TR-2012/B21ގެ ދަށުން ހަމަ އެ ު
ކަނޑައެޅޭނެ އަދަދަކީ ،ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަ ް
ގ
ކމުގައިވާނަމަ ،އިސްކަން ދެވޭނީ އެ ރޫލިންގ ެ
ވ އަދަދަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ަ
އންގިފައި ާ
ކުށް ކުރި ފަރާތަށް ެ
ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖޫރިމަނާއަށެވެ.

ޔަޒީދު މުޙައްމަދު
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން
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