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  ވަނަ   2  އަށް(  ޤާނޫނު   އިދާރ    ނެގުމާބެހޭ  ޓެކްސް )   3/ 2010  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 

 ބިލު   ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު 
 

ަވނަ މާއްދާެގ އަރިމަތ  ުސރުޚ  އަދި އެ މާއްާދެގ )ހ( އަންނަނިިވ ޮގތަްށ  4ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ 
 އިޞްލާޙުކުރުން.

 
 އަދި އެ މާއްާދެގ )ހ( ައންނަނިިވ ޮގތަްށ އްދާެގ އަރިމަތ  ސުރުޚ  މާ ނަ ަވ 4ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1

 އިޞްލާޙުކުރުން.

   

މ ރާެގ ހިންުގމުެގ ިސޔާަސތުތައް ކަނަޑއެޅުމަށާިއ، ިމ ޤާނޫނުން   )ހ( .4 ބޯޑު   މ ރާގެ 

ކަނޑައަޅާ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަާދކުރުމަށް، މި ޤާނޫނުގައިާވ 

 ޑެއް އޮންނަްނާވނެެއެވ. ބޯ ޭވރެކުއްޔަން ޮގތުެގމަތިން ޢަ
 

 

 .އިޞްލާޙުކުރުން ޮގަތށް އަންނަނިިވ( ށ) މާއްދާެގ ަވނަ 4 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .2

 
ރާެގ ބޯޑުެގ މަސްއޫލިްއަޔތުތަކުެގ ތެރޭަގއި އަންނަނިިވ ކަންކަން މ  (ށ) .4 

 ހިމެނެއެެވ.

 ؛ދުންހެއް ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދުތަޓެކްސް ޤާނޫނުތަކުެގ  (1)   

 ެއންމެހައި  މ ރާެގ ޓެކްސޭޝަންާއއި، އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ (2)   

 އެކަމަށް ދިރާސާކުރުމާއި، މަޢުލޫމާތު މިލްިކއްޔާތާބެހޭ  މުަވްއޒަފުންެގ

 ؛ހެދުން ަގވާއިދުތައް ބޭނުންާވ

ިމނިސްޓަރު ކަނަޑއަޅާ ިސޔާަސތުތައް ޓެކްސް ެނުގމާ ުގޅޭޮގތުން  (3)   
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މާއި، މ ރާެގ މަޤްޞަދުތައް ބެލު ރޭތޯކުންފ ޒުމ ރާއިން ތަ

ޞިލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތކާބެހޭ ޮގތުން މިނިްސޓަރަށް ޙާ

 ؛ލަފާ ދިނުން

މ ރާެގ އިދާރ  ކަންކަން ހިނުްގމުަގއި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް  (4)   

ބޭނުންެވއްޖެ ހިނދެއްަގިއ، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް  ޓެކްސޭޝަން 

 ؛ންނު ފާދިލަ ންއަށްއޮފް ޓެކްސޭޝަ

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންއާއި، ޑެޕިއުޓ  ކޮމިޝަނަރ  (5)   

ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންއާިއ މ ރާގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 ސުލޫކ  މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުން.

 

 އިޞްލާޙުކުރުން.ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( އަންނަިނިވ ޮގަތށް  4ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .3
)ހަތެއް( މެންބަރުންގެ   7ެގ ބޯޑު އެކުލެިވެގންަވނ  އަންނަނިިވ ރާމ  (ރ) .4 

 މައްޗަށެެވ.
ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަުތެގ ކަްނކަން ބެލެހެއްޓުމުެގ މަސްއޫިލއްޔަުތ  (1)   

ޙަާވލުކޮށްފަިއާވ ުވޒާރާަގއި ެޓކުހާބެހޭ ސިޔާސަތުތަކާުގޅޭ ަކންކަން 
 ؛ތްފަރާ  ކަނޑައަޅާަފއިާވބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓަރު

 ؛)ފަހެއް( މެންބަރުން 5ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރާ  (2)   

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން. (3)   

 

 ަވނަ މާއްދާެގ )ބ( އަންނަނިިވ ޮގަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 4ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .4

ބަރު ންމެ ރާނަންބަރުގައި ބަޔާންކު ( ަވނ1ަމި މާއްދާެގ )ރ( ެގ ) (1) (ބ) .4 
 ރައ ސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއެެވ.ޢައްޔަންކުރާނ  

ނަންބަރުގައި ަބާޔންކުރާ ( ަވނަ 2މި މާއްދާެގ )ރ( ެގ ) (2)   
މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނ ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލ ހުެގ ރުހުމާއެުކ 

އްޔާ ބޯޑުެގ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއެވ. މިޮގތުން، ރައ ސުލްޖުމްހޫރި
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ުކރުމުން، ނ ، ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުވާ ންކުރަންމެންބަރުން ޢައްޔަ
ފަރާތްތައް  ބޯޑުެގ މެންބަރުކަމަށް އެިދ ހުށަހަޅާ އެންމެހައި

ދިރާސާކޮށް، އެ ދިރާސާެގ ނަތ ޖާއަށް ބަލައި، ނަންތައް 
ތަރުތ ބުކޮށް، އެ ތަރުތ ބުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލ ހަށް ފޮނުުވމުން، 

ން، ނަން  ތުޮގ. މިެވެގ މަޖިލ ހުން ރުހުންދޭ ބައެކެރައްޔިތުން
ޑަށް މެންބަރުން ބޭނުންާވ ޢަދަދަށްުވރެ އިތުރަށް ފޮނުުވމުގައި ބޯ

ަވންާވނެެއެވ. ބޯުޑެގ މެންބަރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ ނަން ފޮނު
ފަރާތްތައް، ބޯޑަށް ބޭނުްނާވ މެންބަރުންެގ ޢަދަދަށްުވރެ މަދުނަމަ، 

ެގ ކުތަާރތްފަ މަށް އެިދ ހުށަހަޅާ އެންމެހައިބޯޑުެގ މެންބަރުކަ
 ެގ މަޖިލ ހަށް ފޮނުަވންާވނެެއެވ.ނަންތައް ރައްޔިތުން 

 

 ( ަވނަ ނަންބަރު އަންނަނިިވ ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.10ަވނަ މާއްދާެގ )ޅ( ެގ ) 4ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .5
ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ އިދާރާައކުން ޓެކްްސ، އިޤްތިޞާދު، މާލ ،  (10) (ޅ) .4 

ޤާނޫނ  ދާއިރާއިން މާސްަޓރސް  ތަނުވަ  ރިއެަކއުންޓިންގ، ިވޔަފާ
ނަދެއް ޑިްގރ އެއް ުނަވތަ އެާއ އެްއ ފެންަވުރެގ ސަ 

ޙާޞިލުކޮށްފައިުވްނ، ނުަވތަ ެއއިން ދާއިރާައކުން ފުރަތަމަ ޑިްގރ  
ނުަވތަ ެއއާ އެްއ ފެންަވުރެގ ސަނަދެއް ޙާޞިުލކުރުމަށްފަހު އެ 

 ރު ހަ( އަ އް)ފަހެ 5ދާއިރާެއއްަގއި މަަސއްކަތްކޮްށ، މަދުެވެގން 
 ދުަވހުެގ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން.

 
 ަވނަ މާއްދާެގ )ޅ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން އަކުެރއް އިުތރުކުރުން. 4ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .6

 ޯވޓު ިހމެނޭނ  ބޯުޑގައި ޓެކްސޭޝަން އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ (ޅ-1) .4 
 .ޮގތުަގއެވެ  މެންބަރެއްެގ ނުދެޭވ

 
 އަންނަނިިވ ޮގަތށް އިޞްލާޙުކުރުން.ދާެގ )އ( ނަ މާއްަވ 4 ނުެގޤާނޫބުނެިވދިޔަ  .7

( ަވނަ ނަންބަރުަގިއ 1ބޯޑުެގ ެޗއަރޕަރސަންއަކ  ިމ މާއްދާެގ )ރ( ެގ ) (އ) .4 

ބަޔާންކުރާ ފަރާތެެވ. ބޯުޑެގ ޑެޕިއުޓ  ޗެއަރޕަރސަްނއަކ  މި މާއްދާެގ 
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 ންއިތެރެ ންެގ( ަވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ މެންބަރ2ު)ރ( ެގ )

 ހެެކެވ.ބޯޑުން ޢައްޔަންކުރާ މ 

 
 .ިއޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ ަވނަ 5 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .8

  ބޯޑުގެ 
  މެންބަރުން 
  ވަކިކުރުމާއި 
  އިސްތިޢުފާ 

 ދިނުން 

އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކުެގ ތެރެިއްނ  ަގއި ހިމެނޭ މެންބަރަކަށްމ ރާެގ ބޯޑު (ހ) .5
 ރާެގ ބޯުޑެގ މެންބަރުކަމުން ަވކިާވނެެއެވ.، މ މަޖެނަެވއްޙާލަތެއް މެދުެވރި

 ނުަވތަ ؛ ޝަރުޢ  ޙުކުމަކުން އިފްލާސްުކރުން (1)   

؛ ޖިނާއ  ކުށެްއ ކުރިކަން ޝަުރޢ  ކޯޓަކަށް ސާބިުތެވ ުޙކުމްުކރުން (2)   
 ަވތަނު

 މެންބަރެއްަގއި ހުރުމަށް މި ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ސިފައެއް އުނިުވން. (3)   

 މެދުެވިރނުިވނަމަެވސް، ޙާލަެތއް ަބާޔންކޮށްފައިާވ ގައި( ހ) އްދާެގމާ މި )ށ(  
 މަޤާމުެގ އޭނާގެ  މެންބަރަކު ތެރެއިން މެންބަރުންެގ ބޯޑު

 މަޤާމުެގ ުނަވތަ އިހުމާލުިވކަމަށް، އަާދކުރުމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް
 ެގމ ރާ ހުެގމަޖިލ  ރައްޔިތުްނެގ ބޭުނންކުރާކަމަށް ޮގުތގައި ނާޖާއިޒް ނުފޫޒު

 ފެނިެގން، ކޮމިޓ ައށް ޙަާވލުކޮށްފަިއާވ މަސްއޫލިްއޔަތު ބެލުމުެގ ކަންކަން

 މަޖިލ ހުެގ ރައްޔިތުްނެގ ަވކިކުރުމަށް މަޤާމުން  މެންބަރަކު އެ
 ައޣުލަބިއްޔަތުން މެންބަރުންެގ ބައިެވިރާވ ޯވުޓަގއި ހާޒިުރެވ ޖަލްސާއެްއގައި
 .އެވެ ނެ ކިާވަވ ންމެންބަރުކަމު މެންބަރަކު އެ ފާސްކުރުމުން

 ސިޓ އަކުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ަވިކާވން އަމިއްަލއަށް  މެންބަރަކު ބޯޑުެގ )ނ(  
 ސިޓ   އެ ހުށަހަޅައި، ރައ ސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ބަޔާންކޮށް އެކަން

 .ަވކިވ އެެވ ޤާމުންމަ މެންބަރަކު އެ ލިބުުމން، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
  މެންބަރަކު  އެ  ހުރެކާބަސަބަ ެވސްއެއް  މެންބަރަކު ބޯޑުެގ )ރ(  

 ަވިކވެއްޖެނަމަ، މަޤާމުން އެ ކުރިން ހަމަުވމުެގ މުއްދަތު ޢައްޔަންކޮށްފަިއާވ
 މަޤާމަށް ހުސްިވ އެ ތެރޭަގއި ދުަވހުެގ( ސާޅ ސްފަހެއް) 45 ިގނަެވެގން
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 .ޢައްޔަންކުރަންާވެނއެެވ މ ހަކު
 

 ޙުކުރުން.ލާޞްށް އިޮގތަ  ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( އަންނަިނިވ 7ނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ ބު .9
ޗެއަރޕަރސަންއަްށ ބޯޑުން ކަމެއް ފާސްކުރުމަށް ޯވޓު ދިނުމުގައި ބޯުޑެގ  )ރ( .7 

ޯވޓު ދެޭވނ  އެ ކަމެްއގައި ެދކޮޅަށް ލިބޭ ޯވޓު އެްއަވރުެވއްެޖ ހިނދެއްގައި 
އެކަންޏެެވ. ޯބޑުން ފާސްކުާރ ކޮންމެ ކަމެއްަގއިެވސް ކޮްނމެ މެންބަރަކު  

 މިއްޔާއިން އެނެގން އޮންނަްނާވނެެއެވ.އު ޔަ ން ކިިކަވޯވޓު ދިން ޮގތް ވަ 
 

 .އިޞްލާޙުކުރުން ޮގަތށް އަންނަނިިވ( ބ) މާއްދާެގ ަވނަ 7 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .10
މާިލއްޔަތާެބހޭ ކަންކަން  ބޯޑުެގ އިދާރ  ކަންކަން ބަލަހައްޓާނ  ދައުލަތުެގ (ބ) .7 

ެގ ރުރުކާލިްއޔަތު ޙަާވލުކުެރިވފަިއާވ ސަބެލެހެއްޓުމުެގ މަސްއޫ
 ާރއިންނެެވ.ޒާުވ

 
 ޮގތަށް  ނަނިިވައން( ހ) މާއްާދެގ އެ އަދި ސުރުޚ   އަރިމަތ  މާއްދާގެ  ަވނަ  8 ޤާނޫނުގެ  ބުނެިވދިޔަ .11

 .އިޞްލާޙުކުރުން
ކޮމިޝަނަރ  
އޮފް  ޖެނެރަލް  
ން  ޓެކްސޭޝަ 

 އަދި ޑެޕިއުޓ  
ކޮމިޝަނަރ  
ޖެނެރަލް އޮފް  
ޓެކްސޭޝަން  

ޢައްޔަންކުރުމާއި  
ވަކިކުރުމާއި  

މުސާރަ  
 ޅުން އެ ނޑަ ކަ 

 ކޮމިޝަނަރ ޑެިޕއުޓ   ޓެކްސޭޝަންާއއި އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ (ހ) .8

 މަޖިލ ހުެގ ަރއްޔިތުްނެގ ޢައްޔަންކުރާނ ، ޓެކްސޭޝަން އޮފް ޖެނެރަލް

 ަރއ ުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިޮގތުން. ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެެވ ރުހުމާއެކު

 ނަރޝަކޮމި ޑެިޕއުޓ   ޓެކްސޭޝަންާއއި އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ

 ޢާންމުކޮށް ޢައްޔަންކުރަންާވނ ، މަޤާމަށް ޓެކްސޭޝަންގެ  އޮފް ނެރަލްޖެ

 ފަރާތްތައް  އެންމެހައި ހުށަހަޅާ އެދި މަޤާމަށް ދެ އެ އިޢުލާނުކުރުމުން،

 އެ  ަތރުތ ބުކޮށް، ނަންތައް ބަލައި، ަނތ ޖާއަށް ދިރާާސެގ އެ ދިރާސާކޮށް،

 މަޖިލ ހުން  ތުްނެގޔިރައް ،މުންފޮނުުވ މަިޖލ ހަށް ރައްޔިތުންެގ ތަރުތ ބުން

  ބޭނުންާވ  މަޤާމަށް ދެ އެ ފޮނުުވމުގައި ނަން މިޮގތުން. ބައެކެެވ ރުހުންދޭ

 .ފޮނުަވންާވނެެއެވ ނަން އިތުރަށް ޢަދަދަށްުވރެ
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 .އިޞްލާޙުކުރުން ޮގަތށް އަންނަނިިވ( ށ) މާއްދާެގ ަވނަ 8 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .12
 

ތަ ޑެިޕއުޓ  ކޮމިޝަނަރ ަވނު ންސޭޝަޓެކް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް (ށ) .8 

ނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އޭނާެގ މަޤާމުެގ މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ ޖެ

ަގިއ ނުަވތަ މަޤާމުެގ ނުފޫޒު ނާާޖއިޒް ޮގތު  ،އަދާކުރުމުަގއި އިހުމާލުިވކަމަށް

ނުަވތަ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިާވ ސުލޫކ  މިންަގނޑާ  ،ބޭނުންކުރާކަމަށް

ކަންކަން ބެލުމުެގ މ ރާެގ ޖިލ ހުެގ މަ ެގންތު އްޔި ރަޚިލާފުެވފައިާވ ކަމަށް

ކޮމިޝަނަރ  ،ޓ އަށް ފެނިެގންމަސްއޫލިއްޔަތު ަޙާވލުކޮށްަފިއާވ ކޮމި

ނެރަލް އޮފް ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުަވތަ ޑެިޕއުޓ  ކޮމިޝަނަރ ޖެ

ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލ ހުެގ  ،ޓެކްސޭޝަން މަޤާމުން ަވކިކުރުމަށް 

އިެވިރާވ މެންބަރުންެގ ައޣުލަބިއްޔަތުން ބަ އިގަ ޯވޓު  ުރެވޖަލްސާއެްއގައި ހާޒި

 ކިާވެނެއެވ.ރުމުން އޭނާ އެ މަޤާމުން ަވފާސްކު

 
 .އިޞްލާޙުކުރުން ޮގަތށް އަންނަނިިވ( ބ) މާއްދާެގ ަވނަ 8 ޤާނޫނުެގ ޔަބުނެިވދި .13

 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންާއއި ޑެިޕއުޓ  ކޮމިޝަނަރ  (ބ) .8 

ން އަމިއްލައަށް ަވކިާވްނ މުޤާމަ ޝަންކްސޭ ޓެޖެނެރަލް އޮފް

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސިޓ ައކުން އެކަން ބަޔާންކޮށް ރައ ސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށ 

ޔާއަށް ލިބުުމން މަޤާމުން  ހުށަހަޅައި، އެ ސިޓ  ަރއ ސުލްޖުމްހޫރިއް

 ަވިކވ ެއެވ.

 
 .ރުންޙުކުަވނަ މާއްދާެގ )ޅ( އަންނަނިިވ ޮގަތށް އިޞްލާ 8ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .14

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުަވތަ ޑެޕިުއޓ  ކޮމިޝަނަރ  (ޅ) .8 

ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންެގ މަޤާމު، އެއްެވްސ ސަބަބަކާހުރެ  

)ސާޅ ސްފަހެއް( ުދަވހުެގ ތެރޭގައި ެއ  45 ިގނަެވެގން ނަމަ،ހުސްވެއްޖެ

 މަޤާމަށް މ ހަކު ޢައްޔަންކުރަންާވނެެއެވ.
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 ިއތުރުކުރުން. ކުރުދެ އަ ފަދައިން އަންނަނިިވ ފަހަތަށް ެގ( ޅ) މާއްދާެގ ނަަވ 8 ނުެގޤާނޫ ބުނެިވދިޔަ .15

 ކޮމިޝަނަރ  ޑެިޕއުޓ   ޓެކްސޭޝަންާއއި އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ (ކ) .8 

 މަޤާމުގެ  މ ެހއްެގ ޢައްޔަންކުރެޭވ މަޤާމަށް ޓެކްސޭޝަންގެ  އޮފް ޖެނެރަލް

 5 ފެށިެގން ން ޚުތާރ  ރެޭވޢައްޔަންކު ޭއނާ މަޤާމަށް އެ މުއްދަތަކ ،

 ދަށުން ެގ( ށ) މާއްދާގެ  މި އެެހންނަމަެވސް،. ދުަވެހެވ އަހަރު( ފަހެއް)

 އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ފިަޔަވިއ، ޙާލަތުަގއި ވަކިކުެރޭވ މަޤާމުން

 ޓެކްސޭޝަންގެ  އޮފް ޖެނެރަލް  ޮކމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓ  ސޭޝަންާއއިޓެކް

 މި ަޢއްަޔންކުރުމަކަށް ށްކަރަދައު ރުތުއި މ ހަކު ޔަންކޮށްފައިާވއްޢަ މަޤާމަށް

 .ނާޅައެެވ ހުރަހެއް ޤާނޫނު

 ޑެޕިއުޓ   ޓެކްސޭޝަްނއާއި އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަަނރ ދަށުން ޤާނޫނުެގ މި )އ(  

 ޢަްއޔަންކޮށްފަިއވާ  މަޤާމަށް ޓެކްސޭޝަންެގ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ

 .ެވށެރައުދަ ދެ ެގއަހަރު )ފަހެއް(  5 ނަެވެގންިގ ކުރެޭވނ ންޢައްޔަ މ ހަކު

 
 .އިތުރުކުރުން މާއްދާ އަންނަނިވި  ފަހަތަށް މާއްދާެގ ަވނަ  10 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .16

  މުދަލާއި 
  ބަޔާން   ފައިސާގެ 
 ހުށަހެޅުން 

 ބޯޑުގެ  ޢައްޔަންކުރެޭވ ދަށުން ެގ( ރ) މާއްދާެގ ަވނަ 4 ޤާނޫނުެގ މި (ހ) .10-1

 ުއޓ ޕިޑެ ޓެކްސޭޝަންާއއި އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ މެންބަރުންނާއި،

 ކުިރއަށް ަޙާވލުުވުމެގ މަޤާމާ ެޓކްސޭޝަން، އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ

( އެކެއް ) 1 ަވކިާވތާ މަޤާމުން ފަރާތެއް ެއއިން  އަދި އަހަުރެގ، ިވފާއިތު

 ފަރާތުގެ  އެ ފަހަރު، އެއް އަހަރަކު ހަމައަށް، ހަމަުވމާ ދުަވސް އަހަރު

 ފާރ ެގޔަިވ ،އި ހިސާބުތަކާ ފައިސާގެ  މުދަލާއި  ާވަގއި އްޔާތު މިލްކި

  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ ހާމަކޮށް ދަރަނި އަރަންޏާއި  މަޞްލަޙަތުތަކާއި،

  ޖެނެރަލަށް  އޮޑިޓަރ ބަޔާނެއް ތަްއާޔރުކުރާ ޮގަތކަށް ކަނޑައަޅާ 

 މ ރާެގ ބަޔާން، ހުށަހަޅާ އެޮގތުން އަދި. ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ
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 .އެެވްނާވނެކުރަޝާއިޢު ެވބްސައިްޓަގއި

 ެއއް ައހަރަކު ޮގުތެގމަތިން ންކޮށްފައިވާ ޔާ ބަ  އިގަ ( ހ) މާއްދާެގ މި )ށ( 

 ނިސްބަތްާވ އަހަރަށް ފާއިތުިވ ހުށަހަޅާނ ، ބަޔާން ހުށަހަޅާ ފަހަރު

 ދުަވހުެގ ަވނަ 31 މަހުެގ މާރިޗު އަަހރެއްެގ އެ ހިމަނައި، މަޢުލޫމާތު

 .ކުރިންނެެވ

 ންެގޅިުގ ަބާޔނާ އެ ދިރާސާކޮށް، ބަޔާން ހުށަހަޅާ ދަށުން މާއްދާެގ މި (ނ)  

 ބިނާކޮށް މަްއޗަށް  ކަންަތއްތަުކެގ ފާހަަގުކރެޭވ ޖެނެރަލަށް އޮޑިޓަރ

 ކޮމިޓ އަށް ކަމާބެހޭ  މަޖިލ ހުެގ ަރްއޔިތުންެގ ރިޕޯެޓއް، ތައްޔާރުކުރާ

 .ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ

 
 .އިޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް ނިިވއަންނަ( ހ) މާއްދާެގ ަވނަ  15 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .17

  ރު ސިއް 
 ހެއްޓުން ފެ ހި 

 ލިޔުމަކ ، އެްއެވސް ތައްޔާރުކޮށްަފއިާވ ދަށުން ޤާނޫނެްއެގ ޓެކްސް (ހ) .15

 ހޯދާ ނުަވތަ ލިބޭ ތެރޭަގއި މަސައްކަުތެގ ނެުގުމެގ ޓެކްސް ނުަވތަ

 ޤާނޫނުެގ މި  ނުަވތަ މަޢުލޫމާތަކ ، އެްއެވސް ފަރާތާބެހޭ ކާދައް  ޓެކްސް

 މާއްދާެގ  ަވނަ 51-1 ެގޤާނޫނު މި ނަުވތަ ދަށުން މާއްދާެގ ަވނަ 51

 ސިއްރު  މަޢުލޫމާތަކ ، ހޯދާ ދަށުން ެއއްބަްސުވމެއްެގ ެވފައިާވ ދަށުން

 މުަވްއޒަފަކު  އެްއެވސް މ ރާެގ މަޢުލޫމާތު، އެފަދަ އަދި. މަޢުލޫމާތެެވ

 .ހާމަކޮށްެގންނުާވނެެއެވ

 
 .އިޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް ނަނިިވންއަ( ހ) ެގމާއްދާ ަވނަ  16 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .18

  މާތު ލޫ ޢު މަ 
 ހާމަކުރުން 

 51-1 ޤާނޫނުެގ މި ނުަވތަ ދަށުން މާއްދާެގ ަވނަ 51 ޤާނޫނުެގ މި )ހ( .16

  މަޢުލޫމާތު  ހިމެނޭ އެއްބަްސުވމެްއގައި ެވވޭ  ދަށުން މާއްދާެގ ަވނަ

 އެފަދަ  ނުަވތަ ހާމަކުރުމަކ  ފަރާތަކަށް ކަމާބެހޭ ދައުލަތުެގ

 ކަނޑައެޅިަފއިވާ  ށްމަރުބަދަލުކު ަމޢުލޫމާތު ދަށުން ެގްސުވމެއް ބައެއް
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 މާއްދާެގ ަވނަ 15 ޤާނޫނުެގ މި ބަދަުލކުުރމަކ  ތެރެއިން ނިޒާމުެގ

 .ނުެބލެޭވނެެއެވ ކަމުގައެއް ހާމަކުރުން މަޢުލޫމާތު ސިއްރު ބޭނުމަށްޓަކައި

 

 .އިތުރުކުރުން ައކުރެއް ށްޮގތަ ނިިވައންނަ ފަހަތަށް ެގ( ނ) މާއްދާެގ ަވނަ  30 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .19
ނަމަެވްސ، ޓެކްސް ވ މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި އެެހން ބަޔާންކޮށްފައި  (ނ-1) .30 

މުެގ ކުެށއް ނުަވަތ ަގސްތުަގއި ދެއްކުމުަގއި މަކަާރއި ހ ލަްތ ހެދު

ސް ދެއްކުމުން ެއއްކިާބުވމުެގ ކުެށއް ޮކށްފިކަމަށް ޓެކް

 ބަޔާްނކޮށްފައިާވ  )ށ( ަގއިޝައްކުކުެރޭވނަމަ، މި މާއްދާެގ

ނެއް( އަހަރު ުދަވހުެގ ެތރޭަގިއ، )ތި 3ން ެގށިތާރ ޚުތަކުން ފެ

ޅުމަށް ބޭނުންާވ ިހސާބުތަކާއި ެގ މިްނަވރު ކަނޑައެސްކްޓެ

 ން މ ރާއަށް ފޮނުިވދާެނއެެވ.ކިޔުންތައް ބަާލކަން އަންާގ އެންުގލިޔެ

 
 .ންރުކުއުނި އަކުުރތައް ހުރި ނިޔަލަށް ެގ( ޅ) ެގން ށިފެ އިން( ނ) މާއްދާެގ ަވނަ  31 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .20

 )އުނިކުރެވިފައި( )ނ( .31 

 )އުނިކުރެވިފައި( )ރ(  

 )އުނިކުރެވިފައި( )ބ(  

 )އުނިކުރެވިފައި( )ޅ(  

 
 .ިއތުރުކުރުން އަކުރު ދެ ޮގތަށް ައންނަނިިވ ފަހަތަށް ެގ( މ) މާއްދާެގ ަވނަ  31 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .21

ންފުނިތަކުެގ ކު  ނަލްޝަްނެވރިެވފައިާވ މަލްޓިނޭޖޭަގއި ވަޒަެވހިރާއްދި )ފ( .31 
ތަ މައި ކުންފުނިން، އެ ކުންފުންޏާއި ެއ ޕޭރަންޓް އެންޓިޓ  ުނަވ

ކުންފުންޏާ ުގޅުންހުރި ުކންފުނިތަކުެގ ިވޔަފާރި މުޢާމަލާތްތަކާއި 
، ޓުކަންޓްރ  ރިޕޯ-ބައި-ކުންފުނި ހިންުގމާުގޅޭ މަޢުލޫމާތު ނުަވތަ ކަންޓްރ 

ފަިއާވ އުސޫލުތަކާ ޔާންކޮށްން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ބަމި ޤާނޫނުެގ ދަށު
  ފޯރުކޮށްިދނުމަށް އެންިގދާނެއެެވ.އެްއޮގތަށް މ ރާއަށް
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ކަންޓްރ  -ަބއި-މި މާއްދާެގ )ފ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ކަންޓްރ  )ދ( 

ރު ، ބޭވ ނަމަެވްސ، އެފަދަ ރިޕޯުޓތައްކަމުަގއި ރިޕޯޓުތައް މ ރާއިން ހޯދި 

 މާއްދާެގ ަވނަ  51-1ޤައުމުތަކާ ޙިއްާޞކުރަންާވނ ، މި ޤާނޫނުެގ 

 ކާ އެްއޮގްތާވ ޮގުތެގމަތިންނެެވ.ދަށުން ެވފައިާވ އެއްބަްސުވންތަ 

 
 .އިތުރުކުރުން ައކުރެއް ޮގތަށް ައންނަނިިވ ފަހަތަށް ެގ( ރ) މާއްދާެގ ަވނަ  32 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .22

 ައކުރުތަކުަގއި ހުރި ނިޔަލަށް ެގ( ރ) ެގންފެށި  އިން( ހ) މާއްދާެގ މި (ބ) .32 

 މާއްދާަގއި  ަވނަ  51 ޤާނޫނުެގ މި ނަަމެވސް،ވ ޔާންކޮށްފައި ބަ އިންދައެފަ

 ފަދަ ބަޔާްނކޮްށފައިާވ މާއްދާގައި ަވނަ 51-1 ޤާނޫނުެގ މި ނުަވތަ

 ފަރާތެއްެގ އެ މަޢުލޫމާތު، ބޭނުންާވ ހޯދަން ދަށުން އެއްބަްސުވމެްއެގ

( ތިރ ސް) 30 ފަރާތަކަށް، ކޮންމެ ބެލެޭވ މަށްކަހުރެދާނެ އަތުަގއި

 ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުެގ މި މަޢުލޫމާތު އެ ޭރގައިތެ ަވހުެގދު

 .އެންިގދާނެެއެވ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މ ރާއަށް ޮގުތެގމަތިން ބަޔާންކޮށްފަިއާވ

 
 .ިއޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ ަވނަ  39 ޤާނޫނުެގ ދިޔަބުނެިވ .23

  މ ރާއިން 
  ޢަދަދު   ޓެކްސްގެ 

 ކަނޑައެޅުން 

 ިލޔެކިޔުންަތއް ބުތަކާއިހިސާ ފަރާތެއްެގ ދައްކާ ޓެކްސް ރާއިންމ  (ހ) .39

 އެކަުމަގއި  ހިންުގމަށްފަހު، ޤ ޤެއްޙްތަ ުނަވތަ  އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު،

 އެ ަފރާތުން އެ ބިނާކޮށް، މައްޗަށް ނުކުތާަތކުެގ ފާހަަގކުރެުވނު

. ެވކަނޑަެއޅިދާނެއެ މ ރާއަށް ޢަދަދު ޓެކްސްެގ ޖެހޭންދަްއކަ މުއްދަތުގައި

 މ ރާއިން " ަޙާވލާދޭނ  ޤާނޫނުގައި މި ކަނޑައެުޅމަށް ކަނޑަައޅާ ންއެޮގތު

 .މިފަދައިްނނެެވ" ޢަދަދު ކަނޑައަޅާ

މ ރާއިން ކަނޑަައޅާ ޢަދަދު، މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ަކނޑައަަޅއިފި  )ށ(  

 ަކނޑައެޅުން ނިސްބަްތާވ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެ ، ެއކަން،ހިނދެއްަގއި 

ކަންކަން  ެއ އެންުގުމގައި އަންނަނިިވ ެވ. އަދިއެ އަންަގްނާވނެ
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 ހިމަނަންާވނެއެެވ.

ޓެކްސް ދަްއކާ ފަރާތުެގ ނަމާއި އެޑްރެާހއި ޓެްކސްޕޭޔަރ  (1)   

 ؛)"ޓިން"( ރުއަިއޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަ

 ؛ކްސް ނެޭގ މުއްދަތުޓެ ސްބަތްާވ އެ ކަނަޑއެޅުން ނި (2)   

 މ ރާއިން ކަމަށް ޖެހޭދައްކަން ޮގތުަގއި ޓެކްސްެގ ފަރާތުން އެ (3)   

 މ ރާއިން ހިސާބުކުރުމަށް ޢަދަދު އެ  އަދި ޢަދަދު، ކަނޑައެޅި

 ؛ތަފްޞ ލު ހިސާބުކުރުމުެގ އެ އަސާސްތަާކއި ބޭނުންކުރި

 . ތާރ ޚު ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާ ފަރާތަކުން އެ (4)   

 މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން މ ރާއިން ކަނަޑއަޅާ ޢަދަަދކ  ޓެކްސް  )ނ(  

ޢަދަދަށްުވރެ  ޓެކްްސެގފަރާތުން އެ ުމއްދަތަަކށް ކަނޑަައޅާފަިއާވ ދައްކާ 

ބޮޑު ޢަދަދެއްނަމަ، މ ރާއަށް ެއފަދަ ޢަދަދެއް ކަނޑަެއޅޭނ ، ިމ ޤާނޫނުެގ 

ންުގން ފޮނުާވ އެ ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ 30

 ންނެެވ.ރި)ދޭއް( އަހަރު ދުަވސް ފާއިުތުވމުެގ ކު  2ތާރ ޚުން ފެށިެގން 

 މި ެތރޭަގިއ، މުއްދަުތެގ ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ަގއި( ނ) މާއްދާެގ މި )ރ(  

  ކަމަށް  ނެތް ކަނޑައެޅެން ޢަދަދެއް ދަށުން  ެގ( ހ) މާއްދާެގ

 އަހަރު ( އްތިނެ) 3 އޮތްނަމަ، ޢުުޛރެއް މަޤުބޫލު ޤަބޫލުކުރެޭވ

 ދިނުމަށްއިތުުރކޮށް ުމއްދަތު އެ ޮގެތއްެގމަތިން އިތުރުުނާވނެ ދުަވހަށްުވރެ

 .އެެދިވދާނެެއެވ މ ރާއަށް ޓްަރއިބިއުނަލްަގއި އެޕ ލް ޓެކްސް

  ޤާނޫނަށް  މި  ނަމަެވސް، އޮތް އެހެން ަގއި( ނ) މާއްދާެގ މި )ބ(  

 މާއްދާަގއި ަވނަ  30 ޤާނޫނުެގ މި ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން

 މ ރާއިން ފަރާތަށް ދައްކާ ޓެކްސް އެންުގން  ޔާންކޮށްފަިއާވބަ

 ބައްދަލުާވ ފަހުން ތެރެއިން ތާރ ޚުތަކުެގ ނިިވއަންނަ ،މަފޮނުާވފައިާވނަ

( ހ) މާއްދާެގ މި  ޢަދަދު ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަުކން އެ ކުރިން، ތާރ ޚެއްެގ

 .ކަނޑަެއިޅދާނެއެެވ މ ރާއަށް ދަށުން ެގ
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 އެްނުގން ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މާއްދާގައި ަވނަ 30 ޤާނޫނުެގ މި (1)   

 ؛ތާރ ޚު ހަމަާވ އަހަރު( އްދޭ) 2 ފެށިެގން ތާރ ޚުން ފޮނުާވ

 ަސތޭކަ) 120 ފެށިެގން ދުަވހުން ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި (2)   

 .ތާރ ޚު ހަމަާވ ދުަވސް( ިވހި

 

 .ކުރުންޙުިއޞްލާ ޮގތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ ަވނަ  42 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .24

  ނިންމާ  ންމ ރާއި  ތަނުަވ ޓެކްސޭޝަން އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ (ހ) .42 އިއުތިރާޒުކުރުން 

 އެ ިއއުތިރާުޒުކރާނަމަ ފަރާތުން ދައްކާ ޓެކްސް ނިންމުމަކާމެދު

 ދުަވހުގެ ( ތިރ ސް) 30 ފެށިެގން ތާރ ޚުން  ނިންމި ނިންމުމެއް

. ހުށަހަަޅންާވނެެއެވ ށްއަމ ރާ އެންުގެމއް ިއއުތިރާުޒކުރާކަުމގެ  ތެރޭަގިއ،

 ނޫނުަގއި ޤާ މި ށްއެންުގމަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދަްއކާ ކްސްޓެ މިޮގތުން

 .މިފަދައިންނެެވ" އެްނުގން އިއުތިާރޒުކުާރކަމުެގ" ޙަާވލާދޭނ 

 މާއްދާެގ ަވނަ 39 ޤާނޫނުެގ މި ކަމަށް ދަްއކަންޖެހޭ ޮގތުަގއި ޓެކްސްެގ )ށ(  

 އެ ނުަވތަ ުގިޅެގން  ޢަދަދާ ިއާވފަަކނޑައަޅާ މ ރާއިން  ދަށުން ެގ( ހ)

 ދައްކާ  ެޓކްސް ޮގތުން ފައިާވޢަމަލުކޮށް މ ރާިއން ކަނޑައެޅުމުަގއި ޢަދަދު

 ށްކަމަ އަިއސްފަިއާވ އުނިކަން ޙައްަޤކަށް އެްއެވސް ފަރާތުެގ

 ފަރާތަށް ަދއްކާ  ެޓކްސް ުގިޅެގން ކަމަކާ  އެ  ޤަބޫލުކުރެޭވނަމަ

 .ޅިދާނެއެެވހެހުށަ އެްނުގމެއް  އިއުތިާރޒުކުރާކަުމެގ

 މުަގއި،ެއންުގ ެގކުާރކަމުއިއުތިރާޒު ހުށަހަޅާ ދަށުން ެގ( ހ) މާއްދާެގ މި )ނ(  

  ނިންމުމާމެދު  މ ރާެގ ނުަވތަ ޓެކްސޭޝަންެގ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ

 ޞ ލުކޮށްފްތަ ސަބަބު އިއުތިާރޒުކުރާ ފަރާތުން ދަްއކާ ޓެކްސް

 .ބަޔާންކުރަންާވނެެއެވ
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 .ިއޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ ަވނަ  43 ެގޤާނޫނު ބުނެިވދިޔަ .25

އިއުތިރާޒުކުރުމާ 
  އިން މ ރާ   މެދު 
 ނިންމުން   ގޮތެއް 

 ދަށުން  މާްއދާެގ ަވނަ 42 ޤާނޫނުެގ މި ފަރާތަކުން ދަްއކާ ޓެކްސް (ހ) .43

 އެންުގން  އެ ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މ ރާއަށް އެންުގެމއް ކަމުެގ އިއުތިާރޒުކުރާ

 އެ  ތެރޭަގއި  ދުަވހުގެ ( ިވހި ސަތޭކަ ) 120 ށިެގންފެ ތާރ ޚުން ހުށަހަޅާ

 .މަންާވނެއެެވނިން ޮގެތއް ންމ ރާއި އެންުގމާމެދު

  ޤާނޫނަށް  މި ނަމަެވސް، އޮތް އެހެން ގައި( ހ) މާއްދާެގ މި )ށ(  

 ަވނަ 42 ޤާނޫނުެގ މި ފަރާތަކުން ދައްކާ ޓެކްސް ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން

 މ ރާއަށް އެްނުގމެއް  ެގމު އިއުިތރާޒުކުރާކަ ދަށުން މާއްދާެގ

 ބައްދަލުވާ  ހުންފަ ންތެރެއި ެގތާރ ޚުތަކު އަންނަނިވި  ހުށަހަޅާފައިާވނަމަ،

 .ނިންމަންާވނެެއެވ ޮގތެއް މ ރާއިން އެންުގާމމެދު އެ ކުރިްނ، ތާރ ޚެއްެގ

 ތާރ ޚުން ހުށައެޅި މ ރާއަށް އެންުގން  އިއުތިާރޒުކުރާކަުމެގ (1)   

 ؛ތާރ ޚު ހަމަާވ ދުަވސް( ިވހި ސަތޭކަ) 120 ފެށިެގން

 60 ން ފެށިެގ ންދުަވހު ފަށާ ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް މި (2)   

 .ތާރ ޚު ހަމަާވ ދުަވސް( ފަސްދޮޅަސް)

( ށ) އަދި( ހ) މާއްދާެގ މި ުގިޅެގން އެްނުގަމކާ ކަމުެގ އިއުތިާރޒުކުރާ )ނ(  

 ޮގތެއް  މ ރާިއން އިތެރޭގަ  މުއްދަތުެގ ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ގައި

 ނިންމުން މ ރާެގ ނިސްބަތްާވ އިއުިތރާޒުކުރުން އެ އިފިނަމަ،މަނުނިން

 .ބެލެޭވނެެއެވ ކަމުގައި މިނިން ރާއިން މ  ،ށްނޫންކަމަ ރަނަގޅު

 
 .ިއޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ ަވނަ  44 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .26

 އެންުގމަކާ  ރާުޒކުރާކަމުގެ ތިއިއު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން ދަްއކާ ޓެކްސް (ހ) .44 އިސްތިއުނާފުކުރުން 

 ލްަގއިބިއުނަޓްރައި ކ ،ނިންމުމަ ކޮންމެ ނިންމާ މ ރާއިން ުގިޅެގން

 މިޮގތުން  އަދި . ނިންމުމެކެެވ އިސްތިއުނާފުކުެރިވދާނެ
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 މ ރާއިން ުގިޅެގން  އެންުގމާ އިއުތިާރޒުކުރާކަުމެގ އިސްތިއުނާފުކުެރޭވނ 

 .ެތރޭަގެއެވ ަވހުެގދު( ތިރ ސް) 30 ފެށިެގން ތާރ ޚުން ނިންމާ ޮގތެއް

 ަވނަ 39 ެގ ޤާނޫނު މި އިސްތިއުނާފުކުރަނ  ފަރާތުން ދައްކާ ޓެކްސް )ށ(  

 ުގޅިެގން  ޢަދަދަކާ  ެޓކްސްެގ ކަނޑައަޅާަފއިާވ މ ރާއިން ދަށުން މާއްދާެގ

 މ ރާއިން އިސްތިއުނާފުކުެރޭވނ   މަްއސަލައެއް އެ ކަމަށްާވނަމަ،

  ފަރާތުން  ދަްއކާ  ޓެކްސް ތެރެއިން، ޢަަދދުެގ ސްެގކްޓެ ާވކަނޑައަޅާަފއި 

 އާ( އްތަްނސައި ސް ތިރ ) 30% މަުދެވެގން ޢަދަދުެގ އިސްތިއުނާފުކުރާ 

 .ަޚލާޞްކުރުމަށްފަހުގައެވެ  ަދއްަކއި ޢަދަދެއް އެްއަވރުެގ

( ިއންސައްތަ ތިރ ސް) 30% ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގައި( ށ) މާއްދާެގ މި )ނ(  

 އެްއެވސް ަދއްކަންެޖހޭ ުގޅިެގން ޢަދަދާ ނާފުުކރާއުއިސްތި  ކުރާނ ،ހިސާބު

 .ނުލަެއެވ އިންޓްެރސްޓަކާ ނުަވތަ ޖޫރިމަނާއެއް

 
 .އިތުރުކުުރން މާއްދާެއއް ޮގތަށް އަންނަނިވި  ފަހަތަށް މާއްދާެގ ަވނަ  49 ޤާނޫނުެގ ޔަނެިވދިބު .27

  ފައިސާ   ލިބެންވާ 
  ބޭރު   ހޯދުމުގައި 
  އެހ    ޤައުމުތަކުގެ 

 ހޯދުން 

 ފައިާސއެްއ، އެނޫންެވސް ނުަވތަ ޖޫރިމަނާއެއް ޓެކުހެްއ، ދައްކަންޖެހޭ މ ރާއަށް .49-1

 ަވނަ  51-1 ޤާނޫނުެގ މި ނުަވތަ ށުންދަ ެގމާްއދާ ނަަވ 51 ޤާނޫނުެގ މި

 މެދުެވިރކޮށް  ޤައުމެއް ބޭރު ދަށުން އެއްަބސްުވމެްއެގ ެވޭވ ދަށުން މާއްދާެގ

 .ހޯދިދާނެއެެވ

 

 .އިޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް އަންނަނިިވ ރުޚ ސު ބާބުެގ ފަސްަވނަ  ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .28

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 މުޢާހަދާތައް ޓެކްސް  

 

 .އިތުރުކުރުން މާއްދާ ދެ އަންނަނިވި  ފަހަތަށް މާއްދާެގ ނަ ަވ 51 ނުެގޤާނޫ ދިޔަބުނެިވ .29
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  ޓެކުހާގުޅޭ 
  މަޢުލޫމާތު 

  ބަދަލުކުރުމުގެ 
 އެއްބަސްވުން 

ްއެގ ސަރުކާރާެއކު ެވޭވ އުމުތަކެޤަ ދިެވހިސަރުކާރާިއ ބޭރު ޤައުެމއްެގ ުނަވތަ  .51-1

 ހަށް ކު ޓެން ނުަވތައެއްބަްސުވމެްއެގ ދަށުން، ޓެކްސް ދެއްކުމުން ެއއްކިާބުވ

ޤ ޤުކުރުމަށް ބޭނުންާވ ޙްމަކަރުހެދުން ހުއްޓުުވމަށާިއ، އެފަދަ ކަްނކަން ތަ

 މަޢުލޫމާތު، ޓެކްސް އިދާރާތަުކެގ މެދުގައި ބަދަލުކުެރިވދާނެެއެވ.

 

  މުޢާހަދާއަށް 
 މަލުކުރުން ޢަ 

 ަވނަ  51-1 ޤާނޫނުެގ މި ނުަވތަ މާްއދާ ަވނަ 51 ޤާނޫނުެގ މި (ހ) .51-2

 ަޢމަލުކުރުމަށް  ދައުލަތުން ސްުވންތަކަށްއްބަ އެ  ޭވވެ  ދަށުން މާއްދާެގ

 .ލާޒިމުާވނެެއެވ

 އެއްަބސްުވންތަކަށް  ފަދަ ބަޔާންކުރާ ަގއި ( ހ) މާއްދާެގ މި (ށ)  

 ޤާނޫނުތަކަށް ޢަމަލުކުރެޭވ އިގަ ދިެވހިރާއްޖޭ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި

 .ެވޒިންާމއެކެ  ދައުލަތުެގ ެގނަުއމަކ  ބަދަލުތައް ެގންނަންޖެހޭ
 

 .ިއތުރުކުރުން އަކުެރއް ފަދައިން ައންނަނިިވ ފަހަތަށް ެގ( ނ) މާއްދާެގ ަވނަ  54 ޤާނޫނުެގ ޔަދިނެިވބު .30
 ކުާވއަކ  ޝަ ހުށަހަޅާ ުގިޅެގން މަްއސަލައަކާ ހުށަހެޅޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް (ރ) .54 

 އަންނަނިވި  ފެނިއްޖެނަމަ، ްޓރައިބިއުނަލަށް ކަމަށް ަޝކުާވއެއް  ޞައްޙަ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް  ބާރު ނެރުމުެގ އްުމރެއަ ންތެރެއި ެގއަމުރުތަކު

 .ލިބިެގންެވއެެވ

 ؛އަމުރު ކުރާ ުނކުރުމަށް ނުަވތަ ކުރުމަށް ކަެމއް ަވކި (1)   

 ަކމަކާ  ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި ަވނަ( 1) އަކުރުެގ މި (2)   
 ަވުގތ  ކުރާ ނުކުރުމަށް ނުަވތަ ކުރުަމށް ކަެމއް ަވކި ުގޭޅޮގތުން
 .އަމުރު

 

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ ަވނަ  55 ނޫނުެގޤާ ޔަިވދިބުނެ .31
 ޝަރުޢ  ނިންމާފައިަވނ ، މައްސަލަެއއް ނިންމާ ޓްރައިބިއުނަލުން (ހ) .55 އިސްތިއުނާފުކުރުން 
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 ފެނިއްޖެ ކަމަށް ޚިލާފަށް ަގާވއިދާ ޤާނޫނާއި  ަވތަނު އުސޫލަކާ

 އްރެބާ ނުވާ ލިބިެގން ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުަވތަ ހިނދެއްަގިއ،

  ނިންމާތާ  މައްސަަލއެއް  އެ ހިނދެއްަގިއ، ފެނިއްޖެ ބޭނުންކޮށްެގންކަމަށް

  ނިންމުން  ޓްރައިބިއުނަްލގެ  ތެރޭގައި ދުަވހުގެ ( ތިރ ސް) 30

 މ ރާއަށާއި ޙައްޤު  ހުށަހެޅުމުެގ ހައިކޯޓަށް އިއިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކަ 

 .ލިބިެގންެވެއެވ ފަރާތަށް ދައްކާ ޓެކްސް

 ނަމަެވސް، ިއސްތިއުނާފުކުރި  މައްސަލަެއއް ދަށުން ެގ( ހ) ެގއްދާމާ މި ށ()  

 ބަދަލުނުކުރާހާ  ނިންމުން އެ  ޓްަރއިބިއުނަލުގެ  ކޯޓަކުން މަރުޙަލާެގ މަތ 

  ނިންމުމަށް  އެ  ނުަވތަ ނދަކުހި ބާޠިލުނުުކރާހާ ނުަވތަ ހިނދަކު

 ހިނދަކު، ނުނެރޭހާ އަމުރެއް ފަސްކުރުމުެގ ޢަމަލުކުރުން

 ލާޒިމު، ޢަމަލުކުރުން މައްޗަށް އެ ތަކަކ ންންމުނި ެގނަލް ބިއުޓްރައި

 .ނިންމުންތަކެކެެވ ފަހުެގ އެންމެ
 

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ ަވނަ  84 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .32
  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ ތެރޭަގއި، ދާއިރާެގ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި (ހ) .84 ލިންގ ރޫ   ޓެކްސް 

 ނެރޭ ެއޮގތުން. ނެރެިވދާނެެއެވ ރޫލިންގ  ކްސް ޓެ ށްކްސޭޝަްނއަޓެ އޮފް

 .ާލޒިމުާވނެއެެވ މައްޗަށް މ ރާެގ ޢަމަލުުކރުން، ރޫލިންގތަކަށް ޓެކްސް

 މާނަކުރުމުަގއި  އިދުތައްވާ ަގ ޤާނޫނާއި ޓެްކސް  ރޫލިންގައކ ، ޓެކްސް ށ()  

 ަވކި  ނުަވތަ ބަޔާންކުރުމަށްޓަަކއި އުސޫލުތައް ޢަމަލުކުރާނެ މ ރާއިން

  ޢަަމލުކުރަންޖެހޭ  ދެއްކުުމގައި ޓެކްސް ުގިޅެގން ޢާމަލާތަކާމު ެގއް ތެބާަވ

 ކަންކަން އިާދރ  ނެުގމާުގޅޭ ޓެކްސް ނުަވތަ ބަޔާންކުރުމަށްޓަކަިއ، ޮގތް

 ޙާލެއްަގއި، ެއްއެވސް . ރޫލިންގެއކެެވ ރޭ ނެ ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

 އެ އިޤާނޫނުތަކާ ޓެކްސް ޤާނޫނާއި މި ރޫލިންގއެްއ، ޓެކްސް އެފަދަ

 ާދއިރާއަްށުވރެ ަގވާއިދުތަުކެގ ހަދާ ދަށުން ނޫނުތަކުެގޤާ
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 .ފުޅާެވެގންުނާވނެެއެވ

 ރޫލިންގއަކަށް  ޓެކްސް ކޮންމެ ނެރޭ ދަށުން ެގ( ހ) މާއްދާެގ މި )ނ(  

 މުއްދަތެއް  ދުަވހުގެ ( ތިރ ސް) 30 މަދުވެެގން ފެށުމަށް، ންޢަމަލުކުރަ

 .ދޭންާވނެއެވެ 
 

 ޮގތަށް  އަންނަނިިވ މާނަކުރުންތައް އަންނަނިިވ އެކުެލވޭ  ގައި( ހ) ެގމާއްދާ ނަ ަވ 86 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .33
 .އިޞްލާޙުކުރުން

 

 ނެުގމާބެހޭ  ސްކްޓެ އަދި  ޤާނޫނު މި ެއަވނ ، ބުެނފައި ކަމަށް" ޤާނޫނު ޓެކްސް" .86 

 .ޤާނޫނުތަކަށެެވ އެންމެހައި

 ދަށުން އްެގނޫނެޤާ ސް ޓެކް ނ ،އެަވ ބުނެފައި ކަމަށް" ފަރާތް ދައްކާ ޓެކްސް"  

 .ފަރާތަށެެވ ރަޖިސްޓަރ ކުރަންޖެހޭ

 ދަށުން ޤާނޫނެއްެގ ޓެްކސް އެަވނ ، ބުނެފައި ކަމަށް" ބަޔާން ޓެކްސް"  

 .ލިޔެކިުޔންތަކަށެެވ ށަހަޅަންޖެހޭހު ބަޔާނާއެކ  އެ ބަޔާނާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ
 

 ޓެކްްސއާބެހޭ " ށްފަިއާވކަލުކޮނަ ަގއިތިރ  ލެޭވ،ެއކު  ގައި( ހ) މާއްދާެގ ަވނަ 86 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .34
 .އުނިުކރުން މާނަކުރުން ެގ" ޤާނޫނު

 

 ޓެކްސް އަދި މިޤާނޫނު އެަވނ ، ކަމަށްބުނެފައި" ޤާނޫނު ޓެކްސްއާބެހޭ" (ހ) .86 

 .ޤާނޫނުތަކަށެެވ މެހައިންއެ ނެުގމާބެހޭ
 

ޢިބާރާތްތައް، ހައި ންމެާވ އެންކޮށްފައިބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުގައި "ޓެްކސްއާބެހޭ ޤާނޫނު" މިފަދައިން ބަޔާ .35
 ކުރުން."ޓެކްސް ޤާނޫނު" އަށް ބަދަލު 

 

 4)ތިރ ްސ( ދުަވހުެގ ތެރޭަގިއ، ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  30 ށާތާ ިގނަެވެގންފަ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  .36
ަޔންކުރާ ފަރާތް، ށް ަޢއްބޯޑަރާެގ ނަންބަރުެގ ަދށުން މ ( ަވަނ 1)ރ( ެގ )ނަ މާއްާދެގ ަވ
 .ެއެވާވނެއްޔަންކުރަން ޢަ
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 ެގނައުުމގެ ަވނަ ިއޞްލާޙު  2މާބެހޭ އިދާރ  ޤާނޫނު( އަށް )ޓެކްސް ނެުގ 2010/3ނޫނު ނަންބަރު ޤާ .37

 8ިދޔަ ޤާނޫނުެގ ބުނެިވ ،)ތިރ ސް( ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި  30 ޚުން ފެށިެގންތާރ  ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ

މިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓ  ކޮޕިއު އި ޑެަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންއާ

 ެއެވ.ޝަންެގ މަޤާމަށް އަލުްނ މ ހުން ޢައްޔަންކުރަންާވނެޓެކްސޭ

 

 ެގެޒޓުަގިއ ކޮށް، ދިެވހިސަުރކާރުެގޤާނޫނު ފާސްެވ، ތަޞްދ ޤުޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ، މި  މި .38
 ޝާއިޢުކުރާ ދުަވހުން ފެށިެގްނނެެވ.

 

 


