
` 
 

 
 

 

1 

 

 

 21/ 2022  ނަންބަރ    ބިލ  
 

މ ދަލާއި ޚިދ މަތ ގެ އަގ ން ޓެކްސް ނެގ މ ގެ  ) 10/2011ޤާނޫނ  ނަންބަރ   

 ވަނަ އިޞްލާޙ  ގެނައ މ ގެ ބިލ    6ޤާނޫނ ( އަށް  

 

އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙ ތަްއ  މ ދަލާއި ޚިދ މަތ ެގ އަގ ން ޓެކްސް ނެގ މ ެގ ޤާނޫނ (  ) 10/2011 ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

 ެގނައ ން. 

 
 ( ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.1ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  15 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .1

 

ހިންާގ    (1) )ހ( . 15  ލިބިެގން  ހ އްދަ  މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިސްޓް ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

ރިޒޯޓް   ރިޒޯޓ ތަކާއި،  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަްގރޭޓަޑް  ރިޒޯޓ ތަކާއި، 

ޕިކްނިކް  ެގސްޓްހައ ސްތަކާިއ،  ޓޫރިސްޓް  ހޮޓާތަކާއި،  ހޮޓާތަކާއި، 

ޓޫރިސްޓް  އައިލެންޑްތަކާއި،  ޕްރައިެވޓް  އައިލެންޑްތަކާިއ، 

އ ޅަނދ ތަކާިއ، ޔޮޓް ބަނދަރ ތަކާއި، އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަންތަނ ން  

 ؛މ ދަލާއި ޚިދ މަތް ވިްއކާ

 
 ( ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.4ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ )  15 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .2

 

ެގ    2022ޑިސެންބަރ     31އިން ފެށިެގން    2014ނޮވެންބަރ     1  (4) )ށ( . 15 

 ؛)ބާރަ އިންސައްތަ( %12ނިޔަލަށް 
 

 

( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ނަންބަރެއް 4ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ )  15ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .3
 އިތ ރ ކ ރ ން. 
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 )ސޯޅަ އިންސަްއތަ(. %16އިން ފެށިެގން  2023ޖަނަވަރީ  1  (5) )ށ( . 15 

 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް   15 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .4

 
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ނ ވަތަ ރިޒޯޓް ހޮޓަލެއް ނ ވަތަ ހޮޓަލެްއ ނ ވަތަ ޓޫރިސްޓް   )ރ( . 15 

ޕްރައިވެޓް   ނ ަވތަ  ައއިލެންޑެްއ  ޕިކްނިކް  ނ ވަތަ  ެގސްޓްހައ ސްެއއް 

ވަކި   ނ ވަތަ  ބައެއް  ވަކި  ތަނެްއެގ  އެއިން  ނ ވަތަ  އެކ ަގއި  އައިލެންޑެއް 

ނ ވަތަ   ކޮޓަރިތަކެްއ،  ބައިތަކެއް  ނ ވަތަ  ކޮޓަރިެއއް  ނ ވަތަ  ެގއެްއ  ަވކި 

ސްޓްރާޓާ އ ޞޫލ ން ނ ވަތަ ެއނޫން ޮގތަކަށް، ކަނޑަެއޅޭ ަވކި މ އްދަތަކަށް،  

އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ައަގކަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ، ެއ މ ޢާމަލާތާ ގ ޅޭޮގތ ން  

ެގ ަމއްޗަށް  ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބ ކ ރާނީ، ެއޮގތ ން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖ މްލަ ައގ 

 ބިނާކޮށެވެ. 
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   16ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .5

 
ެގ ނިޔަލަށް   2022ޑިސެންބަރ     31އިން ފެށިެގން    2012ޖަނަވަރީ    1 )ށ( . 16 

 ؛)ހައެއް އިންސައްތަ(  6%
 

 ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކ ރެއް ިއތ ރ ކ ރ ން.ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ   16ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .6

 
 )އަށެއް އިންސައްތަ(. %8އިން ފެށިެގން  2023ޖަނަވަރީ  1 )ނ( . 16 

 

 

 

ކޮށް، ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާ  ޤ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނ  ފާސްވެ، ތަޞްދީ .7
 ފެށިެގންނެވެ. ދ ވަހ ން 

 

 


