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 .1މި ރޫލިންގ ރައްދުވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެ ފަރާތަކަށް ޓެކްސް
ނއަކީވެސް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގޭ އާމްދަނީ
އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބުނު ހުރިހައި އާމްދަ ީ
ފއިވާނީ އެ ފަދަ ފަރާތަކުން ޓެކްސް އަހަރަކަށް
ކަމުގައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ .މި ރޫލިންގ ގައި ތަފްޞީލުކޮށްދީ ަ
ތތަކެވެ.
ހުށައަޅާ ޓެކްސް ބަޔާނާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތައް ހުށައަޅަންނުޖެހޭ ޙާލަ ު
 .2ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ:
"ޓެކްސް

ދައްކަންޖެހޭ

އެންމެހައި

ފަރާތްތަކަކުން

މި

ގަވާއިދުގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

އ
ހިސާބުތަ ް

ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ".

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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 .3ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވަނީ:
"އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭނަމަ އެ ހިސާބުތައް
ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި އެ މަރުކަޒަކުން ނުވަތަ މަރުކަޒެއް މެދުވެރިވެގެން ކުރި ވިޔަފާރިއަކަށެވެ".

 .4ގަވާއިދުގެ  03ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ:
"އެމް.އައި.އާރ.އޭ އިން އެ ފަރާތެއް އިސްތިސްނާ ނުކުރާހާ ހިނދަކު ،ޓެކްސް ބަޔާނާއެކު އެ ފަރާތެއްގެ މާލީ
ހިސާބުތައް އެމް.އައި.އާރ.އޭ އަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ".

 .5ގަވާއިދުގެ  04ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ:
"އެއްވެސް ޓެކްސް އަހަރެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އޮޑިޓަރަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެމް.އައި.އާރ.އޭ އިން
ލާޒިމުކުރާނަމަ ،އެމް.އައި.އާރ.އޭ ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު އެ ފަރާތަކުން ޢައްޔަންކޮށް ،މި
ގަވާއިދުގެ  03ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށައަޅާ މާލީ ހިސާބުތަކާއެކު އެ ފަރާތެއްގެ އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓު
ހުށައަޅަންވާނެއެވެ".

އ
 .6ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާއާއި 8 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި 03 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި  04ވަނަ މާއްދާގަ ި
ވސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތަކަށް:
އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަ ެ
މ؛ އަދި
(ހ) ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ދާއިމީ މަރުކަޒެއް މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ ލިބޭނަ ަ
ޓކްސް ނެގޭ އާމްދަނީއަކަށްވާނަމަ؛ އަދި
(ށ) އެ އާމްދަނީއަކީ ވިތުހޯލްޑިންގ ެ
(ނ) އެ ޓެކްސް އަހަރު ތެރޭގައި ،އެ އާމްދަނީއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އިތުރު އެއްވެސް
ބނަމަ،
އާމްދަނީއެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން އެ ފަރާތަށް ނުލި ޭ
ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާއާއި 8 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި 03 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި  04ވަނަ މާއްދާއަށް
ނއެކު އަންނަނިވި
އ ޓެކްސް އަހަރަށް އެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ޓެކްސް ބަޔާ ާ
ެ
ޢަމަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި،
ލިޔެކިޔުންތައް ހުށައެޅުމަށް އިޚްތިޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.
ވ ހަމައެކަނި އާމްދަނީއަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި
(ރ) އެ ޓެކްސް އަހަރުގައި އެ ފަރާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބިފައި ާ
ހުރި އެ ފަރާތުގެ ދާއިމީ މަރުކަޒު މެދުވެރިކޮށް ލިބިފައިވާ އަދި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ
ކސް ނަގައިފައިވާ އާމްދަނީކަމަށް އެ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ހުއްދަ
އާމްދަނީން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެ ް
ލިބިފައިވާ އޮފިސަރަކު ޔަޤީންކޮށްދޭ އިޤުރާރެއް؛ އަދި

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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(ބ) ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އެ ފަރާތުގެ ދާއިމީ މަރުކަޒުން ލިބުނު އަދި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ
ކސް ނަގައިފައިވާ އާމްދަނީ ފިޔަވައި ،އެ އާމްދަނީއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
އާމްދަނީން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެ ް
ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އިތުރު އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން އެ ފަރާތަށް ނުލިބޭކަން ޔަޤީންކޮށްދޭ،
އެ ފަރާތުގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުގެ ލިޔުމެއް.
ލންގ ގެ  6ވަނަ
ވ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތަކަށް މި ރޫ ި
މނު ީ
 .7އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައި ެ
ޕެރެގްރާފް ރައްދެއްނުވާނެއެވެ.
ދ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ
(ހ) މި ރޫލިންގ ގެ  6ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،އަ ި
ބޔާނުގައި
އ ޓެކްސް އަހަރުގެ ޓެކްސް ަ
ށން ެ
ވނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )8ގެ ދަ ު
ޤާނޫނުގެ ަ 07
ވ
ހއި ،ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ލިބިފައި ާ
އކަންޖެހޭ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކު ާ
އުނިކޮށްފައިވާ އާމްދަނީން ދަ ް
ހއި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ،އެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސުންގަޑީގެ
ހ އެންމެ ަ
އާމްދަނީން ދައްކަންޖެ ޭ
ތ
ނިޔަލަށް މީރާއަށް ދައްކައިފައިވުން؛ ނުވަ ަ
(ށ) މި ޕެރެގްރާފްގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަނުވާނަމަ ،ދައްކަންޖެހިފައިވާ ވިތުހޯލްޑިންގ
ޓެކުހާއި ޖޫރިމަނާ ،މި ރޫލިންގ ގެ  6ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެކްސް އަހަރުގެ ޓެކްސް
ދ
ބަޔާން ހުށައަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް މީރާއަށް ދައްކައިފައިވުން؛ އަ ި
އ
(ނ) ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ޒިންމާތަ ް
އެ ފަރާތުން އަދާކޮށްފައިވުން.

ފށާނީ ޓެކްސް އަހަރު  9709އިން ފެށިގެންނެވެ.
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