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ވރިވެފައިނުވާ ،އަދި އެ ފަރާތުގެ ދާއިމީ މަރުކަޒެއް
އ ވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަން ެ
ށފަ ި
 .1މި ރޫލިންގ ގައި ބަޔާންކޮ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ހުރި،

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

އެއަރލައިނެއްގެ

ނުވަތަ

ކަ ނޑުބޯޓު

އޮޕަރޭޓްކުރާ

ފަރާތެއްގެ

ތރުފަތުރުކުރާ ފަރާތް") ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކްސް
("ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަ ު
ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރާނެ ގޮތެވެ.
ނއެވެ.
ކށް މި ރޫލިންގ އެއް ނުހިނގާ ެ
 .2އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަ ަ
(ހ) އެ ފަރާތުގެ ދާއިމީ މަރުކަޒެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެތް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ދ
ދަތުރުފަތުރުކުރާ ފަރާތްތައް؛ އަ ި
މއްދާގެ ދަށުން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކުހުން އިސްތިސްނާ ދީފައިވާ،
(ށ) ޤާނޫނުގެ  01ވަނަ ާ
ތރުކުރާ ފަރާތްތައް.
ފ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރު ަ

ޖ
ރއް ެ
މގު ،މާލެ  ،97302ދިވެހި ާ
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  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ވަނީ:
"(ނ) އެ ކުންފުންޏަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ކުންފުންޏެއް ނޫންނަމަ ،އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް އަހަރެއްގެ
ޓެކްސް ނެގޭ ފައިދާ ބިނާކުރާނީ ...
...
( )9އެ ކުންފުނީގެ އެހެން އެއްވެސް ފައިދާއެއްގެ ފުރިހަމަ ޢަދަދު .އެ ޢަދަދަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ދާއިމީ
މަރުކަޒެއްގެ ޒަރީޢާއިން އެ ކުންފުނިން ހިންގާފައިވާ ވިޔަފާރިއަކުން ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ބަޔަކުން
ލިބުނުކަމަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ ،މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް ހިސާބުކުރެވިގެން ،އަދި އެ މިންވަރުން މި
ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާގޮތަށް މެނުވީ އެހެން އެއްވެސް ޢަދަދެއް އުނިކޮށްފައިނުވާ މުޅި ޖުމްލަ ފައިދާއެވެ "...

 .4ޤާނޫނުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ދާއިމީ މަރުކަޒު މާނަކޮށްދީފައިވަނީ:
"މުޅި ވިޔަފާރި ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ބައެއް ހިންގާ ވަކި ތަނަކަށެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަން
ހިމެނެއެވެ؛
( )0ވިޔަފާރީގެ މެނޭޖްމަންޓް ގާއިމުވެފައިވާ ތަނެއް؛
( )9ގޮތްޕެއް؛
( )3އޮފީހެއް؛
...
( )5ގުދަނެއް؛
( )1ވަރކްޝޮޕެއް؛
...
( )07ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ޕްލާންޓާއި މެޝިނަރީ ބެލެހެއްޓުން".

 .5ޤާނޫނުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ވަނީ:
" މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބުރޫނާރާ ގޮތުގެމަތިން ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދާއިމީ
މަރުކަޒެއް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނީ ،އެފަރާތުން؛
...
( )9ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއްކުރުމަށް އެ ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރުން:
( )9.0ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވުން އަދި އާދަވެގެން އެ ބާރު ބޭނުންކުރުން؛ ނުވަތަ
( ) 9.9އެ ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި ތަކެއްޗާއި ނުވަތަ މުދާ ރައްދުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މުދަލުގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން؛
ނުވަތަ
( )9.3އެ ފަރާތައް ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ކޮންޓްރޯލް ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިއަކަށް ޢާންމުކޮށް އޯޑަރ ހޯދައި ދިނުން".
ޖ
އ ެ
ހރާ ް
މގު ،މާލެ  ،97302ދިވެ ި
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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ނ  9709ގައި
ފތުރުކުރާ ފަރާތަކުން 90 ،ޖޫ ް
މ ދަތުރު ަ
 .6ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ބައިނަލްއަޤްވާ ީ
ނެރެފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު ) TR-2012/B13ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ
އޖޭގައި ހުރި އެ
ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުން) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިސާބުކޮށްފައިވާ ،ދިވެހިރާ ް
ށ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ތ ދާއިމީ މަރުކަޒުތަކުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާއަށް ބިނާކޮ ް
ފަރާތުގެ ދާއިމީ މަރުކަޒު ނުވަ ަ
ބކުރާ މުއްދަތަކަށްވެސް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
ޓެކްސް ބަޔާނެއް (އެއާ ގުޅޭ މާލީ ހިސާބުތަކާއެކު) ކޮންމެ ހިސާ ު
ތރުކުރާ ފަރާތަކުން މި ރޫލިންގ ގެ  1ވަނަ
ފ ު
 .7ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރު ަ
ޕެރެގްރާފަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ،އެ ދާއިމީ މަރުކަޒު ނުވަތަ ދާއިމީ މަރުކަޒުތައް މެދުވެރިކޮށް ކޮށްފައިވާ
ތ
ހރާއްޖެއަށް ނުވަ ަ
ނ ދިވެ ި
ނ (އެ އާމްދަނީ ލިބު ީ
މހައި އާމްދަ ީ
ކން ލިބިފައިވާ އެން ެ
ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތްތަ ު
ނ
ލއިދީގެން ކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކު ް
ފ ަ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ފަސިންޖަރުން ނުވަތަ ކާގޯ ނުވަތަ މެއިލް އު ު
ނ
ބ ު
ކަމުގައި ވިޔަސް) ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އެ ފަރާތުގެ ދާއިމީ މަރުކަޒުން ނުވަތަ ދާއިމީ މަރުކަޒުތަކުން ލި ު
އާމްދަނީގެ ޖުމުލައިގެ ތެރޭގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ނ
ފއި އޮތް ނަމަވެސް ،މި ރޫލިންގގެ  2ވަ ަ
 .8މި ރޫލިންގގެ  1ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށް ަ
ރ
ބނާކޮށް ،ހިސާބުކު ާ
ށ ި
ކސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީއަ ް
ށފައިވާ ޓެ ް
ނކޮށްގެން ހިސާބުކޮ ް
ޕެރެގްރާފްގައިވާ ފޮމިއުލާ ބޭނު ް
ވ
މުއްދަތަކަށް ޓެކްސް ބަޔާން (އެއާ ގުޅޭ މާލީ ހިސާބުތަކާއެކު) ހުށައެޅުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނު ާ
ފތުރުކުރާ ފަރާތަކަށް އިޚްތިޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރު ަ
ވ
ޚތިޔާރުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނު ާ
 .9މި ރޫލިންގ ގެ  8ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް އި ް
ރ ފަރާތަކުން ،ހިސާބުކުރާ މުއްދަތަކަށް އެ ފަރާތެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުކު ާ
ގންނެވެ.
މއުލާ ބޭނުންކޮށް ެ
ހިސާބުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ފޮ ި
ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބުނު ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ =

+ދިވެހިރާއްޖެއިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބުނު ނެޓް ޕްރޮފިޓް

ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބުނު އާމްދަނީ
)
(*
ދިވެހިރާއްޖެއިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބުނު އާމްދަނީ

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ނުވަތަ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބުނު ނެޓް ޕްރޮފިޓް

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
މގު ،މާލެ  ،97302ދިވެ ި
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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މި ފޮމިއުލާގައި ،ކޮންމެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް:
ވތަ މެއިލް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
މދަނީ" އަކީ ،ފަސިންޖަރުން ނުވަތަ ކާގޯ ނު ަ
"ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބުނު އާ ް
ތރުފަތުރާއި
އވެ .މީގެ ތެރޭގައި ވައިގެ ދަ ު
ބނު އާމްދަނީގެ ޖުމުލަ ެ
ކން ލި ު
އުފުލައިދިނުމާ ގުޅޭ ޙަރަކާތްތަ ު
ބނު އާމްދަނީއެއް ނުހިމެނެއެވެ.
ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތަކުން ލި ު
ލ
މ ަ
ނ ލިބުނު ޖު ު
ލބުނު އާމްދަނީ" އަކީ ،ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރި ް
"ދިވެހިރާއްޖެއިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ި
ނ ކޮންމެ ޤައުމަކުން ކަމަށް ވިޔަސް) އެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ވައިގެ
ލބު ީ
އާމްދަނީ (އެ އާމްދަނީ ި
މނެއެވެ.
ތރު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީއެއް ނުހި ެ
ދަތުރުފަތުރާއި ކަނޑު ދަތުރުފަ ު
ނޓް ޕްރޮފިޓް" އަކީ ،އެ ފަރާތުގެ އަހަރީ ޕްރޮފިޓް އެންޑް
"ދިވެހިރާއްޖެއިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބުނު ެ
ގ ޓެކުހާއި
ތރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރިން ލިބުނު ނެޓް ޕްރޮފިޓް (އާމްދަނީން ނެ ޭ
ލޮސް ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ ،ދަ ު
ނކަމާ ގުޅިގެން އެޖަސްޓްމަންޓް ހެދުމުން
ކ ް
ނނަނިވި ަ
އެކްސެޕްޝަނަލް އައިޓަމްތަކުގެ ކުރިން) އަށް އަ ް
އަންނަ އަދަދަށެވެ.
ވތަ ބަދަލުކުރުން؛
(ހ) ރިޒަރވެއް ނުވަތަ ޕްރޮވިޜަނެއް ހެދުން ނުވަތަ އުވައިލުން ނު ަ
(ށ) މުދަލެއްގެ އަގު ދަށްވެފައިވާ މިންވަރު ދައްކައިދިނުމުގެ ގޮތުން ،އެ މުދާ ގަތް އަގު ނުވަތަ އެ
ށ އުނިކޮށްފައިވާ ޑިޕްރިސިއޭޝަން.
މުދަލުގެ ރިޓްން ޑައުން ވެލިއު ފިޔަވައި އެހެން އަދަދަކަށް ބިނާކޮ ް
ޓ
ނ ް
"ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ނުވަތަ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބުނު ެ
ނ
ފތުރު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތަކު ް
ޕްރޮފިޓް" އަކީ ،ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ނުވަތަ ކަނޑު ދަތުރު ަ
ލއަޤްވާމީ
ނ ް
ވހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ބައި ަ
ނ ހިސާބުކޮށްފައިވާ ،ދި ެ
ދ ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
ލިބިފައިވާ ،އަ ި
ދަތުރުފަތުރުކުރާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ދާއިމީ މަރުކަޒަކަށް ނިސްބަތްވާ ފައިދާއެވެ.
ގ
ބނު ފައިދާ" އަކީ ،ވައި ެ
ހން ޙަރަކާތްތަކުން ލި ު
"ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ނުވަތަ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ފިޔަވައި އެހެނި ެ
ގ ތެރޭގައި
ދތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރިއާ ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތް ފައިދާއެވެ .މީ ެ
ތ ކަނޑު ަ
ދަތުރުފަތުރު ނުވަ ަ
ބ
ކން ލި ޭ
ލތަ ު
ރތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ހޮޓެ ް
އިންޓްރެސްޓް ،ކުލި ،ޑިވިޑެންޑް އަދި ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާ ަ
ފައިދާ ހިމެނެއެވެ.
ދނީ" ގެ ތެރޭގައި،
 .11މި ރޫލިންގ ގެ  2ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައިވާ ފޮމިއުލާގެ ބޭނުމަށް" ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބުނު އާމް ަ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އަންނަ

މަލްޓި-ސެކްޓަރ

ފްލައިޓްތަކުން

ބނު
ލި ު

އާމްދަނީ،

އަންނަނިވި

ގޮތުގެ

މަތިން

ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ނ
ބ ު
ޓން ލި ު
ނސިޓް ކުރުމަށްނަމަ ،އެ ފްލައި ު
އޓް ހުއްޓަނީ ހަމައެކަނި ޓްރާ ް
(ހ) އެހެން މަންޒިލެއްގައި އެ ފްލަ ި
އާމްދަނީގެ ޖުމުލަ؛
ޖ
އ ެ
ހރާ ް
މގު ،މާލެ  ،97302ދިވެ ި
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 :

-5-

ޓ
ރންސިޓް ކުރުމަށްނޫންނަމަ ،އެ ފްލައި ް
ލއިޓް ހުއްޓަނީ ހަމައެކަނި ޓް ާ
(ށ) އެހެން މަންޒިލެއްގައި އެ ފް ަ
ނ
ށ އަން ަ
ނ ދިވެހިރާއްޖެއަ ް
ޒލަކުން ފެށިގެ ް
އޓި މަން ި
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމުގެ ކުރިން އެންމެ ފަހުން ހު ް
ސެކްޓަރ ނުވަތަ ސެކްޓަރތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީ.
ބނާކުރެވޭ ފައިދާ
ޕރެގްރާފްގެ ދަށުން ޓެކްސް ި
 .11މި ރޫލިންގ ގެ  1ވަނަ ޕެރެގްރާފް ނުވަތަ  8ވަނަ ެ
ޤވާމީ ދަތުރުފަތުރުކުރާ ފަރާތަކުން އިޚްތިޔާރުކުރާ
ހިސާބުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ބައިނަލްއަ ް
ގޮތެއްގައި ،އެ ގޮތް އިޚްތިޔާރުކުރާ ޓެކްސް އަހަރު ނިމޭ ދުވަހުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަސް
ށ
ނންވާނެއެވެ .އެއީ އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ،ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމަ ް
ނިމެންދެން ހުން ަ
މށް ހުއްދަ ނުދޭނަމައެވެ.
ގނަމަ ނުވަތަ އެ ގޮތް ބަދަލުކުރު ަ
މީރާއިން އެހެން ގޮތަކަށް ނާން ާ
ގ
 .12ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރާ ގޮތް ،މި ރޫލިންގ ގެ  00ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން ބަދަލުކުރުމު ެ
ދލެއް ގެނައުމުގެ އެއް މަޤްޞަދަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ އަދަދު
ބ ަ
ވތަ އެފަދަ ަ
މަޤްޞަދަކީ ،ނު ަ
ނއުމުގެ ހުއްދައެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
ލކުރެވޭނަމަ ،އެފަދަ ބަދަލެއް ގެ ަ
މަދުކުރުން ކަމަށް މީރާއަށް ޤަބޫ ު
ތރުކުރާ ފަރާތަކުން މި ރޫލިންގ ގެ  1ވަނަ
 .13ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަ ު
ނބަރު
ލންގ ނަ ް
ބތައް ހުށައަޅާނަމަ ،ޓެކްސް ރޫ ި
ބޔާނާއި އެއާ ގުޅޭ މާލީ ހިސާ ު
ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން ޓެކްސް ަ
( TR-2013/B28މާލީ ހިސާބުތައް ހުށައެޅުމާއި އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން (އިޞްލާޙުކުރެވިފައި)) އާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތިން ކެޓަގަރީ  Aގެ އޮޑިޓަރަކު އެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ޓެކްސް ބަޔާން ފުރުމަށް
ކގައިވާ ،އެ ކެޓަގަރީ  Aގެ އޮޑިޓަރަށް އޮޑިޓްކުރުމުގެ އެކްސެސް ނެތް އަދަދުތަކުގެ
ށފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަ ު
ބޭނުންކޮ ް
ސައްޙަކަން ޔަޤީންކޮށްދޭ ރިޕޯޓެއް ،އެ ފަރާތުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރި އޮޑިޓަރުގެ ކިބައިން ހޯދަންވާނެއެވެ.
ތރުކުރާ ފަރާތަކުން މި ރޫލިންގ ގެ  8ވަނަ
 .14ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަ ު
ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް އިޚްތިޔާރުކުރާނަމަ:
ކޓަގަރީ  Aގެ އޮޑިޓަރަކު އެ
ނބަރު  TR-2013/B28އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ެ
(ހ) ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަ ް
ނ
ހ ް
ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި "ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ނުވަތަ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ފިޔަވައި އެހެނި ެ
ގ
ށފައިވާ އަދަދުތަކު ެ
ހސާބުކުރުމަށް ބޭނުންކޮ ް
ޙަރަކާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބުނު ނެޓް ޕްރޮފިޓް" ި
ސައްޙަކަން ޔަޤީންކޮށްދޭ ރިޕޯޓެއް އެ އޮޑިޓަރަކު ދޭންވާނެއެވެ؛ އަދި
(ށ) އެ ހިސާބުތަކުގައިވާ އަންނަނިވި އަދަދުތަކުގެ (މި ރޫލިންގ ގެ  2ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި މާނަކޮށްދީފައިވާ
ނ
ގޮތަށް) ސައްޙަކަން ޔަޤީންކޮށްދޭ ރިޕޯޓެއް ،އެ ފަރާތުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރި އޮޑިޓަރުގެ ކިބައި ް
ހޯދަންވާނެއެވެ.

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
މގު ،މާލެ  ،97302ދިވެ ި
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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މދަނީ؛
( )iދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބުނު އާ ް
ދނީ؛ އަދި
ހރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބުނު އާމް ަ
( )iiދިވެހިރާއްޖެއިންނާއި ދިވެ ި
ނޓް ޕްރޮފިޓް.
( )iiiދިވެހިރާއްޖެއިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބުނު ެ
 .15ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު  TR-2013/B28ގައި ކޮންމެ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،މި
ރޫލިންގގެ  03ވަނަ ޕެރެގްރާފާއި  03ވަނަ ޕެރެގްފްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުންގެ ތެރެއިން މީރާގައި
ރަޖިސްޓަރީކުރަން ޖެހޭނީ އެ ޕެރެގްރާފްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީ  Aގެ އޮޑިޓަރުން އެކަންޏެވެ.

ހރު  9700އަދި
ތރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް އަ ަ
ފ ު
އޤްވާމީ ދަތުރު ަ
 .16ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ބައިނަލް ަ
 9709ގެ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށައެޅުމާއި ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ  37ޖޫން  9703އެވެ .އެއީ
މނުކަމުގައިވިޔަސް
އދަތުތައް ކޮންމެ ތާރީޚެއްގައި ނި ު
އެ ޓެކްސް އަހަރުތަކުގައި ނިމޭ އެ ފަރާތްތަކުގެ ހިސާބުކުރާ މު ް
މެއެވެ.
ހރު  9700އަދި
ތރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް އަ ަ
ފ ު
އޤްވާމީ ދަތުރު ަ
 .17ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ބައިނަލް ަ
 9709ގެ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓްތައް ،ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުންގަޑިތަކުގެ ނިޔަލަށް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
އެ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓްތައް ދައްކާނީ ފައިނަލް ޕޭމަންޓާ އެކުގައެވެ.
ތރުކުރާ ފަރާތަކުން މި ރޫލިންގގެ  01ވަނަ
ދތުރުފަ ު
 .18ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަ
ގ
ޤނޫނުގައިވާ ގޮތު ެ
ނނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބުތައްާ ،
ޕެރެގްރާފްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ،ޤާ ޫ
މަތިން ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.

ފށިގެންނެވެ.
ފށާނީ ރޫލިންގ ނެރޭ ތާރީޚުން ެ
 .19މި ރޫލިންގ އަށް ޢަމަލުކުރަން ަ

ޔަޒީދު މުޙައްމަދު
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން
ޖ
އ ެ
ހރާ ް
މގު ،މާލެ  ،97302ދިވެ ި
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 :

