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  26/ 2019  ނަންބަރ    ބިލ  
 

 ބިލ    ނެގ މ ގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނީން 
 

 

ބާބ    އެއްވަނަ   

 ފެށ ން 

 
 ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ިނޒާމެއް ެނގ މ ެގ ޓެކްސް އާމްދަނީން ،މިއީ )ހ(   .1 ނަން   ތަޢާރ ފާއި 

 އެކަމާގ ޅޭ އ ސޫލ ަތއް ބަޔާންކ ރ މ ެގ ޤާނޫެނެވ. ،ޤާއިމ ކޮށް

 . ޓެކްސް ނެގ މ ެގ ޤާނޫނ " އެެވމި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "އާމްދަީނން )ށ(  

 
 މި ޤާނޫނ  ހިނާގނީ އަންނަނިިވ ފަރާތްތަކ ެގ މަްއޗަެށެވ.   .2 ޤާނޫނ  ހިނގާ ފަރާތްތައް 

 ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަމ ަގއިވީ އެ ފަރާތަކަށް އާމްދަނީ ލިބެނީ  )ހ(  

 ،ސްނަމަެވސް ނ ަވތަ އެހެން ތަނަކ ން ކަމ ަގިއީވ ނަމަވެ 

 ދި އަ ؛ފަރާތެއް ކޮންމެ އިާވިރެވފަ ަވޒަންެވ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި

އެ ފަރާތަކީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ވަޒަްނެވރިެވަފއިާވ ފަރާތެްއކަމ ަގިއ  )ށ(  

 .ފަރާތެއް ކޮންމެ ލިބޭ އާމްދަނީ ދިެވހިރާއްޖެއިން  ،ސް ނ ިވނަމަެވ
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 ދެވަނަ ބާބ  

 ޓެކްސް ދެއްކ ން ލާޒިމ ވ ން 

 
ަކމަށް މި ޤާނޫނ ގައި ަބޔާންކޮްށފައިާވ ެޓކްސް  ''ެޓކްސް ނަާގ އާމްދަނީން''   .3 އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް 

ަވނަ މާއްާދަގިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ އާމްދަނީ  12މި ޤާނޫނ ެގ  ،ނަާގނީ

ަވނަ  7މި ޤާޫނނ ެގ ، ފިޔަަވިއ، އަންނަނިިވ ާބަވްތތަކ ެގ އާމްދަނީން

ަވނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ  9ަވނަ މާއްދާާއއި  8މާއްދާއާއި 

 ޮގތ ެގމަތިންނެެވ.

 ؛އ ޖޫރަ )ހ(  

 ؛އާމްދަނީ ިވޔަފާރި )ށ(  

އ ފ ލޭ މ ދާ ނ ަވތަ ނ އ ފ ލޭ މ ދާ ކ އްޔަށް ދޫކޮށްެގން ލިބޭ  )ނ(   

 ؛ދަނީއާމް

 ؛ޑިިވޑެންޑް )ރ(   

 ؛އިންޓްރެސްޓް )ބ(   

 ؛ބެނިފިޓް ރިޓަޔަރމަންޓް އަދި ޕެންޝަން އެނ އިީޓއާއި )ޅ(   

 ؛އާމްދަނީ ލިބޭ ބެނިފިޝަރީންނަށް )ކ(   

 ؛ފީ ސަރިވސް ޓެކްނިކަލް )އ(   

 ؛ކަމިޝަން )ވ(   

 ؛ރޯޔަލްޓީ )މ(  



 

 

 

 

 

 

 3 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން  25އެ މ ދަލަކާ ގ ިޅެގން މި ޤާނޫނ ެގ  )ފ(   

އ ފ ލޭ މ ދަލެްއ ނ ަވަތ ނ އ ފ ލޭ   ،ކެޕިޓަލް އެަލަވންސް އ ނިކ ެރވޭ 

މ ދަލެއް ނ ަވތަ ފިކ ރީ މ ދަެލއް ނ ަވަތ ޣައިރ  މާއްީދ މ ދަލެއް 

 ؛ތަޞައްރ ފ ކޮށްެގން ލިބޭ އާމްަދނީ

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން  25މި ޤާނޫނ ެގ އެ މ ދަލަކާ ގ ިޅެގން  )ދ(   

އ ފ ލޭ މ ދަލެއް ނ ަވތަ  ،ކެޕިޓަލް އެލަަވންސް އ ނިނ ކ ރެޭވ

ދަލެއް ނ ަވތަ ޣައިރ  ާމއްދީ ނ އ ފ ލޭ މ ދަލެއް ނ ަވތަ ފިކ ރީ މ 

 ؛މ ދަލެއް ތަޞައްރ ފ ކޮށްެގން ލިބޭ ފައިދާ

ން ލިބޭ އާމްދަނީ )އެ އާމްދަނީ ލިބ ނީ ސް ޮގތަކ އެނޫންެވ )ތ(  

މ ޢާމަލާތެއްެގ މ ޤާބިލެއްެގ ޮގތ ގައި ނޫންކަމަށް ިވޔަސް ނ ަވތަ 

ނޫން  އެ އާމްދަނީ ލިބ ނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނ ަވތަ ހ އްދަ

 ޮގތަކަށްކަމަށް ިވޔަސް(.

 
މި  ،ޔާްނކޮށްފައި ެއަވނީ"ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް" ކަަމށް މި ޤާނޫނ ގައި ބަ  .4 ވިތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް 

ަވނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ އާމްދަނީ ފިޔަވައި،  12ޤާނޫނ ެގ 

ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ެނގ ން ލާޒިމ ާވ ކަމަށް މި ޤާނޫނ ގައި 

ަވނަ  55 ަވނަ ާމއްދާާއއި 54ިމ ޤާނޫނ ެގ ، ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އާމްދަނީން

 މާއްދާަގިއާވ ޮގތ ެގމަތިން ދަްއކަންޖެހޭ ޓެކ ހަށެެވ.
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އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް  

 ދެއްކ ން ލާޒިމ ވ ން 

 ، މެއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ކޮންމެ ފަރާތަކ ންއްާދަގަވނަ މާ 2މި ޤާނޫނ ެގ    .5

ޓެކްސް އަހަރެްއެގ ތެރޭަގއި ނިމޭ ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތެއްެގ ތެރޭގައި ެއ 

ފަރާތަކަށް ލިބޭ ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީން މި ޤާނޫނ ގައިާވ ޮގތ ެގމަތިން 

 މި  ،ނީޓެކްސް ދެއްކ ން ލާޒިމ ެވެގްނެވެއެވ. މި މާއްދާއަށް ޢަމަލ ކ ރާ

 ަވނަ މާއްާދއާ ޚިލާފ ނ ާވ ޮގތ ެގމަތިންނެެވ. 61ނޫނ ެގ ޤާ

 
ވިތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް  

 ދެއްކ ން ލާޒިމ ވ ން 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ިވތ ހޯލްިޑންގ ޓެްކސް ނެގ ްނ ލާޒިމ ާވ އާމްދަނީެއއް    .6

 ފަިއސާއިްނ ިވތ ހޯލްޑިންގ އެ  ،ތ ންފައިސާ ަދއްކާ ފަރާލިބޭ ފަރާތަކަށް އެ  

ޓެކ ހަށްާވ ޢަދަދ  އ ނިކ ރ މަށްފަހ  މި ޤާނޫނ ގައިާވ ޮގތ ެގަމތިން އެ ޢަދަދ   

 .ެވެއެވމީރާއަށް ދެއްކ ން ލާޒިމ ެވެގން 

 
 ތިންވަނަ ބާބ  

 އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގ ން 

 
 5ނީން މި ޤާނޫނ ެގ  ފަރ ދ ންނަށް ލިބޭ ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަ )ހ(   .7 ފަރ ދ ންގެ ޓެކްސް ރޭޓ  

 ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ޓެކްސް ނަާގނީ އަންނަނިިވ ރޭޓ ތަކ ަގެއެވ.

މ އްދަތެއްގެ  ހިސާބ ކ ރާ     
ތެރޭގައި ލިބޭ ޓެކްސް  

 ބިނާކ ރެވޭ އާމްދަނީގެ ބްރެކެޓ  
 ޓެކްސް ރޭޓ  

ހަތް ލައްަކ )-/720,000    
ނ ަވަތ  ރ ފިޔާހާސް(  ިވހި

 އެއަްށވ ރެ ކ ޑަ 
 

 )ސ މެއް އިންަސއްތަ( 0%
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)ހަތް ލައްަކ  -/720,000   
އަްށވ ެރ  ހާސް( ރ ފިޔާ ިވހި
ނަމަެވްސ ޑ ، ބޮ

)ެއއް މިލިއަްނ   -/1,200,000
ލައްކަ( ރ ފިޔާ ނ ަވަތ  ދެ

 އެއަްށވ ރެ ކ ޑަ 
 

)ފަހެއް ޕޮއިންޓް  5.5%

 ފަހެއް އިންސައްތަ(

ލިއަްނ )ެއއް މި  -/1,200,000   
 ،ލައްކަ( ރ ިފޔާއަްށވ ރެ ބޮޑ   ދެ

 -/1,800,000ނަމަެވސް 
)އެއް މިލިއަން އަށް ލަްއކަ( 
 ރ ފިޔާ ނ ަވތަ ެއއަށްވ ރެ ކ ޑަ 

 

 )އަށެއް އިންަސއްތަ( 8%

)ެއއް މިލިއަްނ   -/1,800,000   
އަށް ލައްަކ( ރ ފިޔާއަްށވ ެރ 

ނަމަެވްސ  ،ބޮޑ 
)ދެ މިލިއަން  -/2,400,000
ރ ފިޔާ ނ ަވަތ  ހަތަރ  ލައްކަ(

 ޑަ އެއަްށވ ރެ ކ 

 )ބާރަ އިންަސއްތަ( 12%

)ދެ މިލިއަން  -/2,400,000   
ހަތަރ  ލައްކަ( ރ ފިޔާއަށްވ ެރ 

 ބޮޑ 
 

 )ފަނަރަ އިންސައްތަ( 15%

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ހިސާބ ކ ރެޭވ ޓެކ ހ ެގ ޖ މްލައަީކ ެއ  )ށ(  

ސް ބިނާކ ރެޭވ އަކ ރ ަގިއާވ ތާަވލ ގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ޓެކް 

ކިން ޓެކ ހ ެގ މިންަވރ  އާމްދަނީެގ ބްރެކެޓ ތަކަށް ަވިކަވ

 ހިސާބ ކ ރ މ ން އަންނަ ޢަދަދ ތަކ ެގ ޖ މްލަެއެވ.
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 5ބޭންކ ތަކަށް ލިބޭ ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީން މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .8 ބޭންކ ތަކ ގެ ޓެކްސް ރޭޓ  

ޓެކްސް ނަާގނީ އެ ބޭންކެއްެގ ޓެްކސް  އްދާެގ ދަށ ން މާަވނަ

)ފަންސަީވސް އިންސައްތަ( ެގ  25ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީެގ %

 ރޭޓ ަގެއެވ.

ޤާނޫނ   ،މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށް "ބޭންކ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ )ށ(  

)ިދެވހިރާއްޖޭެގ ބޭންކިްނގއާބެހޭ ޤާޫނނ (  2010/24ނަންބަރ  

ކިްނގ ިވޔަާފރިކ ރ މަށް ލައިސަންސް ދީަފއިާވ ެގ ދަށ ން ބޭން

 ފަރާތަކަށެެވ.

 
ފަރ ދ ންނާއި ބޭންކ ތައް  

ފިޔަވައި އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތަކ ގެ ޓެކްސް ރޭޓ  

ފަރ ދ ންނާއި ބޭންކ ތައް ފިަޔަވއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ިލބޭ  )ހ(   .9

ަވނަ މާްއދާެގ  5ޓެކްސް ބިނާކ ެރޭވ އާމްދަނީން މި ޤާނޫނ ެގ 

 އަންަނނިިވ ރޭޓ ތަކ ަގެއެވ.ޓެކްސް ނަާގނީ  ދަށ ން

ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތެއްގެ     
ތެރޭގައި ލިބޭ ޓެކްސް  

 ބިނާކ ރެވޭ އާމްދަނީގެ ބްރެކެޓ  

 ޓެކްސް ރޭޓ  

)ފަސް ަލއްކަ(  -/500,000   
 ރ ފިޔާ ނ ަވތަ ެއއަށްވ ރެ ދަށް 

 ަސއްތަ()ސ މެއް އިން 0%

   

 
)ފަސް ަލއްކަ(  -/500,000

 ރ ފިޔާއަށްވ ރެ މަތި 

 

 )ފަނަރަ އިންސައްތަ( 15%

 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ހިސާބ ކ ރެޭވ ޓެކ ހ ެގ ޖ މްލައަީކ ެއ  )ށ(  

އަކ ރ ަގިއާވ ތާަވލ ގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ޓެްކސް ބިނާކ ރެޭވ 
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މިންަވރ   އާމްދަނީެގ ބްރެކެޓ ތަކަށް ަވިކަވކިން ޓެކ ހ ެގ

 ހިސާބ ކ ރ މ ން އަންނަ ޢަދަދ ތަކ ެގ ޖ މްލަެއެވ.

އެްއެވސް ކ ންފ ންޏަކީ ކ ްނފ ނިތަކ ެގ ްގރޫޕަކަށް ނިސްަބތްާވ  )ނ(  

 -/500,000ކ ންފ ންޏެއްނަމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

އެ  ،)ފަސް ލައްކަ( ރ ފިޔާެގ ަބދަލ ގައި ބޭނ ންކ ރަންާވނީ 

ކ ންފ ނިތަކ ެގ  ންފ ނިތަކ ެގ ތެރެއިން އެްގރޫޕ ަގއި ހިމެނޭ ކ 

ކ ންފ ނިތަކ ެގ މެދ ަގިއ އެ  މައްޗަށް މި ޤާނޫނ  ހިނާގ

)ފަސް ަލއްކަ( ރ ފިޔާ ހަމަހަމަކޮށް ބެހ މ ން އަންނަ   -/500,000

 ޢަދަދެެވ.

 
ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވަފއިާވ ފަރާތެްއެގ ޖ މްލަ އާމްދަނީެގ  )ހ(   .10 އާމްދަނީ ކަނޑައެޅ ން 

އާމްދަނީއާިއ ތެރޭގައި އެ ފަރާތަކަށް ިދެވހިރާއްޖެއިން ލިބޭ 

 ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރ ން ލިބޭ އާމްދަނީެވސް ހިމެނެއެެވ.

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވިރެވފައިނ ާވ ފަރާތެްއެގ ޖ މްލަ  )ށ(  

އާމްދަނީެގ ތެރޭަގއި ހިމެނެނީ އެ ފަރާތަކަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން ލިބޭ 

 އާމްދަނީއެެވ.

ބަޔާންކޮށްފައިީވ ނަމަެވސް މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ެއހެން  )ނ(  

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވގ ީތޮގތ ން ވަޒަްނެވރިެވަފއިާވ މީހެއްެގ ޖ މްލަ 

އާމްދަނީެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭނީ އެ ފަރާތަކަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން ލިބޭ 

 އާމްދަނީއެެވ.
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ދިެވހިރާއްޖެއިން ލިބޭ އާމްދަނީ ކަމަށް  ކ ެގ އާމްދަނީއަކީ  އަންނަނިިވ ބާަވތްތަ   .11 ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބޭ އާމްދަނީ 

 ބެލެޭވނެެއެވ.

 ؛ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އަދާކ ރާ ަވީޒފާއަކ ން ލިބޭ އ ޖޫރަ )ހ(  

ދައ ލަތ ެގ އޮފީހަކާެއކ  ެވފަިއާވ އެއްބަސްވ ެމއްެގ ދަށ ން އަދާކ ރާ  )ށ(  

 މަށްވީ ކަ ގައިއެ ވަޒީފާ އަދާކ ރަނީ ކޮންމެ ތަނެއް ،ވަޒީާފއަކ ން

 ؛ލިބޭ އ ޖޫރަ ،ނަމަެވސް

ދައ ލަތ ެގ އޮފީހަާކއެކ  ެވަފއިާވ އެއްބަްސވ މެްއެގ ދަށ ން  )ނ(  

ެއ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދެނީ ކޮންމެ   ،ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތަކ ން

ލިބޭ އ ޖޫރަ ފިަޔަވިއ އެެހން ، ތަނެއްަގއި ކަމަްށީވ ނަމަެވސް 

 ؛ނީއާމްދަ

ރާ އޮޕަރޭޓްކ ާރ ނ ަވތަ ޗާޓަރ ކ   ކަނޑ ބޯޓ  ނ ަވތަ މަތިންދާބޯޓ  )ރ(  

ނ ަވތަ ކ އްޔަށްދޭ ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވފަިއާވ ފަރާތަާކެއކ  

އެ  ،ެއއްބަްސވ މެްއެގ ދަށ ން އަދާކ ރާ ަވޒީފާއަކ ން ެވފަިއާވ 

ލިބޭ ، ވަޒީފާ އަދާކ ރަނީ ކޮންމެ ަތނެއްަގއި ކަމަްށީވ ނަމަެވސް 

 ؛ޖޫރައ 

ކ ން އެ ކ ންފ ނީެގ ެވިރެވފައިާވ ކ ންފ ންޏަދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަން )ބ(  

 ؛ފީލިބޭ ޑިރެކްަޓރ ންެގ  ޑިރެކްޓަރ ންނަށް

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވަފއިާވ ޕާޓްނަރޝިޕެްއެގ އާމްަދނީން  )ޅ(  

 ؛އެ ޕާޓްނަރޝިޕ ެގ ޕާޓްނަރ ްނނަށް ލިބޭ ފައިސާ
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އާމްަދނީ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވރިެވަފއިާވ ފަރާތަކަށް ލިބޭ )ކ(  

ެގ ދާއިމީ މަރ ކަޒަކ ން )ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރ ަގއި ހ ރި އެ ފަރާތ 

 ؛އާމްދަނީ ފިޔަވައި(ލިބޭ 

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވަފއިނ ާވ ފަރާތަކަށް ލިބޭ އަންަނނިިވ  )އ(  

 ބާަވތްތަކ ެގ ިވޔަފާރި އާމްދަނީ:

   (1)  

  
ޒެްއ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި އެ ފަރާތ ެގ ދާއިމީ މަރ ކަ

 ނ ަވތަ؛ މްދަނީމެދ ެވރިކޮށް ކ ރާ ިވޔަފާރިއަކ ން ލިބޭ އާ

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި އެ ފަރާތ ެގ ދާއިމީ މަރ ކަޒެްއ   (2)   

މެދ ެވރިކޮށް ވިއްާކ މ ދަލެއް ނ ަވތަ މަރޗެންަޑއިްޒެއއް، 

ނ ަވތަ އެ މ ދަލާކާ ނ ަވތަ މަރޗެންޑަިއޒްައކާ ެއްއ 

ޑަިއޒްެއްއ ބާަވތެްއެގ މ ދަލެއް ނ ަވތަ މަރޗެން

 ނ ަވތަ؛ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ިވއްަކިއެގން ލިބޭ އާމްދަނީ

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި އެ ފަރާތ ެގ ދާއިމީ މަރ ކަޒަކ ްނ   (3)   

ކ ރާ ިވޔަފާރި ނ ަވތަ އެ ިވޔަފާރިއާ ެއއްފަދަ އެހެން 

 ިވޔަފާރިެއއް ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ކޮށްެގން ލިބޭ އާމްދަނީ.

 ނ ަވތަ ދިެވހިާރއްޖޭަގއިދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހ ިރ  )ވ(  

މ ދަލެއް ކ އްޔަށްީދެގން ލިބޭ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ ނ އ ފ ލޭ 

 ؛އާމްދަނީ

ދައ ލަތ ން ނ ަވތަ ދިެވހިރާއްޭޖގައި ވަޒަްނެވިރެވފަިއާވ ފަރާތަކ ން  )މ(  

ދޭ، ނ ަވތަ ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ައދާކ ރި ވަޒީާފއަކާ ގ ިޅެގން ނ ަވތަ 
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ޕެންޝަން ނ ަވތަ   ،ެގން ލިބޭ އެނ އިޓީފޯރ ކޮށްދިން ޚިދ މަތަކާ ގ ޅި

 ؛ޓްއެނޫންެވސް ރިަޓޔަރމަންޓް ބެނިފި

 

 

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވފަިއާވ ކ ންފ ންޏަކ ން ލިބޭ  )ފ( 

 ؛ޑިިވޑެންޑް

ނ ަވަތ ، އަންނަނިިވ ޮގތ ެގމަތިން ލިބޭ އިންޓްރެސްޓް، ޯރޔަލްޓީ )ދ(  

 ؛ޓެކްނިކަލް ސަރިވސް ފީ

 ،ޒަންެވރިެވަފއިާވ ފަރާތަކ ން އްޖޭަގއި ވަ އެއީ ދިެވހިރާ    (1)   

ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރ ަގއި ހ ރި އެ ފަރާތ ެގ ދާއިީމ 

މަރ ކަޒެްއެގ ޚަރަދެއްެގ ޮގތ ަގއި ނޫން ޮގތަކަށް ދައްާކ 

 ނ ަވތަ ؛ ފައިސާައކަށްވ ން 

 ،އެއީ ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ަވޒަންެވރިެވފައިނ ާވ ފަރާތަކ ން   (2)   

ެގ ފަާރތ ެގ ދާއިީމ މަޒ ަކޒެއް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި އެ 

 ޚަރަދެއްެގ ޮގތ ަގއި ދަްއކާ ފަިއސާއަކަްށވ ން.

މި މާއްދާެގ )ކ( ނ ަވތަ )އ( ގައި ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތްތަކ ަގިއ  )ތ(  

ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ހ ރި ނ ަވތަ ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ ، ފިޔަަވއި 

އި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ އ ފ ލޭ މ ދަލެއް ނ ަވތަ އެއިން މ ދަލެްއަގ

ނ ަވތަ ެއއިން މ ދަލެއް ،  ހިމެނޭ މަޞްލަޙަތެއް ތަޞައްރ ފ ކޮށްެގން

ތަޞައްރ ފ ކ ރ މަށް ދިެވހިރާްއޖޭގައި ެވަފއިާވ ެއއްބަްސވ މެއްެގ 

ދަށ ން )މ ދާ ލިބިަގންނަ ފަރާތަށް އެ މ ދާ ރައްދ  ކޮށްދެެވނީ 

 ؛ނެއްގައި ކަމަށްީވ ަނމަެވސް( ލިބޭ އާމްދަނީކޮންމެ ތަ
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ތަ )އ( ގައި ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތްތަކ ަގިއ  )ކ( ނ ަވމި މާއްދާެގ )ލ(  

ނ އ ފ ލޭ މ ދަލެްއ ތަޞައްރ ފ ކޮށްެގން އަންަނނިިވ ، ފިޔަަވއި 

 ؛ޮގތ ެގމަތިން ލިބޭ ފައިދާ

   (1)  

  

މ ދަލެްއ އެ ފައިދާ ލިބެނީ ިދެވހިރާއްޭޖަގއި ހ ރި ނ އ ފ ލޭ  

 ނ ަވތަ ؛ތަޞައްރ ފ ކޮށްެގން ކަމަށްވ ން

ނ ަވަތ ކ ންފ ންޏެއްެގ  އެ ފައިދާ ލިބެނީ   (2)   

ޕާޓްނަރޝިޕެއްެގ ނ ަވތަ ްޓރަސްޓެްއެގ ޙިއްާޞއެްއ 

ނ ަވތަ މަޞްލަޙަތެއް ތަޞައްރ ފ ކ ރާ ހިނދ ، 

)ތިން ަސތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް(  365ފާއިތ ެވދިަޔ 

 50ފަރާތެއްެގ ެވލިއ ެގ %އެ ، ދ ަވހ ެގ ތެޭރަގއި 

)ފަންސާސް އިންަސއްތަ( އަށްވ ރެ ޮބޑ  ަބއެްއ 

ތ ން ިވަޔސް ނ ަވަތ ނ ސީދާޮގތ ން ިވޔަްސ ސީދާޮގ

ނ އ ފ ލޭ މ ދަލަކަށް   ނިސްބަތްަވނީ ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ ހ ރި

ކަމަށްާވނަމަ، އެ ޙިްއޞާެއްއ ނ ަވތަ މަޞްލަޙަތެއް 

 ނ ަވތަ ؛ ތަޞައްރ ފ ކޮށްެގން 

ފައިދާ ލިބެނީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ަވޒަންެވިރެވފަިއާވ އެ    (3)   

ްއޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވފަިއާވ ކ ންފ ންޏެއް ނ ަވތަ ިދެވހިރާ

ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނ ަވަތ ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ 

ަފއިާވ ޓްރަސްެޓްއެގ ޙިއްޞާެއއް ނ ަވަތ ވަޒަްނެވރިެވ

 ނ ަވތަ ؛ މަޞްލަޙަތެއް ތަޞައްރ ފ ކޮްށެގން ކަމަށްވ ން
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ަވނަ  (1)އެ ފައިދާ ލިބެނީ މި މާއްދާެގ )ލ( ެގ    (4)   

ަވނަ  (3)( ަވނަ ަނންބަރާއި، 2)، ނަންބަރާއި

ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މ ދަލަކާގ ޅޭ އޮޕްޝަނެްއ، 

ނ ަވތަ ެއއިން މ ދަލެްއ ަގތ މ ެގ ަޙއްޤެްއ 

 ތަޞައްރ ފ ކޮށްެގން ކަމަށްވ ން.

ޙާލަތްތަކ ަގިއ އި ބަޔާންކ ރާ މި މާއްދާެގ )ކ( ނ ަވތަ )އ( ަގ )ގ(  

ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ޭބނ ންކ ރާ ނ ަވތަ ިދެވހިރާއްޭޖަގިއ ، ފިޔަަވއި 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ ފިކ ރީ ނ ަވތަ ޣައިރ  މާއްދީ މ ދަެލއް 

ނ ަވަތ ެއއިން މ ދަލެއް ތަަޞއްރ ފ ކ ރ މަށް ، ތަޞައްރ ފ ކޮށްެގން 

 ؛ދަނީށ ން ލިބޭ އާމްދިެވހިރާއްޖޭަގއި ެވަފއިާވ އެއްަބސްވ މެްއެގ ދަ

މި މާއްދާެގ )ކ( ނ ަވތަ )އ( ގައި ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތްތަކ ަގިއ  )ޏ(  

ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވފަިއާވ ފަރާތަކާ ގ ިޅެގން ، ފިޔަަވއި 

ނ ަވތަ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި މ ދަލަކާ ގ ޅިެގން ލިބޭ 

 ؛އިންޝ އަރެންސް ޕްރީމިއަމް

ަބއިނަލްއަޤްާވމީ ޖަމްޢިްއޔާައާކއެކ   ބޭރ  ޤައ މެއް ނ ަވތަ )ސ(  

ދިެވހިރާއްޖެއިން ެވަފއިާވ މ ޢާހަދާއެއް ނ ަވތަ އެއްަބސްވ ެމއްެގ 

 ؛ދަށ ން ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ެޓކްްސ ނެޭގ އާމްދަނީ

ބައިނަލްއަޤްާވމީ ދަތ ރ ފަތ ރ ަގއި ކަނޑ ބޯޓ  ނ ަވތަ މަތިންދާބޯޓ   )ޑ(  

 ،ނ ާވ ފަރާަތކަށްރިެވަފއިވަޒަްނެވދިެވހިާރއްޖޭަގިއ ، އޮޕަރޭޓްކ ރާ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަންޒިލަކ ން ފ ރައިެގންދާ ކަނޑ ބޯޓަކަށް ނ ަވތަ 



 

 

 

 

 

 

 13 

މަތިންދާބޯޓަކަށް ފަސިންޖަރ ން ނ ަވތަ ލަިއްވސްޮޓކް ނ ަވަތ ިސޓީ 

ނ ަވތަ ޕާރ ސަލް ނ ަވތަ މަރޗެންޑައިޒް ނ ަވތަ މ ދާ އަރ ަވިއެގން 

 .ލިބޭ އާމްދަނީ

 
މި ޤާނޫނ ގެ ، ގައި އެހެން ޮގތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިީވ ނަމަެވސްނޫނ މި ޤާ   .12 އިސްތިސްނާވާ އާމްދަނީ 

ދަށ ން ޓެކްސް ނެގ މ ން އަންނަނިިވ ބާަވތްަތކ ެގ އާމްދަނީ 

 އިސްތިސްނާާވެނއެެވ.

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވަފއިާވ ފަރާތަކަށް ދިެވހިާރއްޖޭަގއި  )ހ(  

 ؛ންޑް ވަޒަްނެވރިެވަފއިާވ ކ ންފ ންޏަކ ން ލިބޭ ޑިިވޑެ

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވފައިާވ ޕާޓްނަރޝިޕަކ ން އެ  )ށ(  

ޕާޓްނަރޝިޕ ެގ ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވރިެވަފިއާވ 

 ؛ޕާޓްނަރ ންނަށް ބަހާ ފައިދާ

ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ ، އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކ ންކ ެރ ޙާލަތެއްަގއި  )ނ(  

ަގިއ ވަޒަްނެވރިެވަފއިާވ ޓްަރސްޓަކ ން ދިެވހިާރއްޖޭ

 ވަޒަްނެވރިެވަފއިާވ ބެނިފިޝަރީއަކަށް ބަހާ ފައިާދ ނ ަވތަ 

 ؛އެނޫންެވސް ފަިއސާ

އެއީ އެ ޓްރަސްޓ ެގ ޓެކްްސ ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީެގ   (1)   

 ނ ަވތަ؛ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ޢަދަދަކަށްވ ން

ޓްރަސްޓ ެގ ކޯޕަސްއިން ަދއްާކ އެއީ އެ   (2)   

 ފައިސާައކަށްވ ން.
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ހިލޭސާަބހަށް  ، ހ އްދަ ދީފަިއާވކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް )ރ(  

 ؛މަސައްކަތްކ ރާ ޖަމްޢިއްާޔއަކަްށ ލިބޭ އާމްދަނީ

 ؛ދައ ލަތ ެގ އޮފީހަކަށް ލިބޭ އާްމދަނީ )ބ(  

 އަންނަނިިވ ޮގތ ެގމަތިން ލިބޭ އިންޓްރެސްޓް: )ޅ(  

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސްޓޮްކ އެކްްސޗޭންޖ ަގިއ   (1)   

އިާވ ލިސްޓ ކޮށްފަިއާވ ކ ންފ ްނޏަކ ން ދޫކޮށްފަ

 ؛ސެކިއ ރިީޓއަކާ ގ ިޅެގން ލިބޭ އިންޓްރެސްޓް

ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ   3މި ޤާނޫނ ެގ    (2)   

އިންްޓރެސްޓް )ހިސާބ ކ ރާ  އާމްދަނީއަކަށްނ ާވ

)ފަސް ހާސް(  5,000/-މ އްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ޖ މްލަ 

 މައަށް(.ރ ފިޔާއާ ހަ

ދިެވހިާރއްޖޭަގިއ  ިޑެވލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީންކެޕިޓަލް މަރކެޓް  )ކ(  

އޮޕަރޭޓްކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ދީފަިއާވ ސެކިއ ރިީޓޒް އެްކސްޗޭންޖެްއަގިއ 

ަގނެިވއްކ މަށް ލިސްޓ ކޮށްފަިއާވ ނ ަވތަ އެކަމަށް ހ އްދަ ލިބިފައިާވ 

ޓަކާ ގ ޅިެގން ޑެޓް ސެކިއ ރިީޓއަކާ ނ ަވތަ ެއފަދަ އެހެން ޕްރޮޑަކް

 ؛ަވތަ ފަިއދާލިބޭ އިންޓްރެސްޓް ނ 

ބޭރ  ޤައ މެއް ނ ަވތަ ަބއިނަލްއަޤްާވމީ ޖަމްޢިްއޔާައާކއެކ   )އ(  

ދިެވހިރާއްޖެއިން ެވަފއިާވ މ ޢާހަދާއެއް ނ ަވތަ އެއްަބސްވ ެމއްެގ 

 ؛ދަށ ން ޓެކްސް ނެގ މ ން އިްސތިސްނާކޮށްފައިާވ އާމްދަނީ
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ޤައ ެމއްެގ ނ ަވަތ ބޭރ  ،  ފ ރިހަމަާވނަމައަންނަނިިވ ޝަރ ޠ ަތއް )ވ(  

ސަރަޙައްދެްއެގ ސަރ ކާރ ްނ ވަޒީފާ ދީފައިާވ މީހަކަށް އެ 

 ސަރ ކާރ ން ދޭ އ ޖޫރަ:

އެ މީހަކީ ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވފަިއާވ މީހަކަްށ    (1)   

ނ ވ ން ނ ަވތަ އެ މީހަކ  ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ 

ޒީފާެގ ބޭނ މަށް ވަޒަްނެވރިެވަފއިަވނީ ހަމައެކަިނ އެ ަވ

 އަދި ؛ ކަމަށްވ ން

އޭނާއަށް އ ޖޫރަ ދެނީ އެ ޤައ މ ެގ ނ ަވތަ އެ    (2)   

 އަދި ؛ ސަރަޙައްދ ެގ ސަރ ކާރ ން ކަަމށްވ ން

އެ އ ޖޫރައިން އެ ަޤއ މ ަގއި ނ ަވތަ އެ ސަރަޙައްދ ަގިއ    (3)   

 ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ ން.

ޖެނެރަލް ޝަނަރ އެހެން ޤައ މެއްެގ ސަރ ކާަރާކއެކ  ނ ަވތަ ކޮމި )މ(  

ހ އްދަކ ރާ ބައިނަލްއަްޤާވމީ ިއދާރާއަކާެއކ  ދައ ލަތ ެގ އޮފީަހކ ން 

، ހަދާ ފަންނީ އެހީ ދިނ މ ެގ އެއްަބސްވ ެމއްެގ ދަށ ން

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވިރެވފައިނ ާވ މީހަކަށް ނ ަވތަ ހަމައެކަނި 

އެ ެއއްބަސްވ މ ެގ ދަށ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 

މ ެގ ބޭނ މަށް ދިެވހިރާްއޖޭަގއި ވަޒަްނެވރިެވަފއިާވ މީހަަކށް ދާކ ރ އަ

 ؛ލިބޭ އ ޖޫރަ

ބައިނަލްއަޤްާވމީ ދަތ ރ ފަތ ރ ަގއި ކަނޑ ބޯޓ  ނ ަވތަ މަތިންދާބޯޓ   )ފ(  

، އޮޕަރޭޓްކ ރާ ނ ަވތަ ޗާަޓރ ކ ރާ ނ ަވތަ ކ ްއޔަްށ ދޭ
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އިން ރާއްޖެ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވރިެވަފއިނ ާވ ފަރާތަކ ން ިދެވހި

ނ ަވތަ ދިެވހިރާއްެޖއަށް ފަސިންޖަރ ން ނ ަވތަ ލައިްވސްޓޮްކ 

ނ ަވތަ ސިޓީ ނ ަވތަ ޕާރ ސަލް ނ ަވތަ މަރޗެންަޑއިޒް ނ ަވތަ މ ދާ  

ނ ަވތަ ދިެވހިރާއްޭޖގައި ބޭނ ްނކ ރާ ، ފަދަ ތަކެތި އ ފ ލައިދީެގން

މަތިންދާބޯޓ  ނ ަވތަ ކަނޑ ބޯޓ  ނ ަވތަ މަތިންދާބޯޓެއްެގ 

ށް ނ ަވތަ ކަނޑ ބޯޓެްއެގ ީސަވރދިނަްސއަށް ނަސްއައެއަރަވރދި

ކޮންމެހެން ބޭނ ންާވ އިކ އިޕްަމންޓް ކ އްޔަށްީދެގން ލިބޭ އާްމދަނީ 

 ،)އެ ފަރާތ ން ވަޒަންެވިރެވފަިއާވ ޤައ މ ން ނ ަވތަ ސަރަޙައްދ ން

ކަނޑ ބޯޓ  ނ ަވތަ މަތިންދާބޯޓ  އޮޕަރޭޓްކ ާރ ނ ަވތަ ޗާޓަރ ކ ރާ 

ޖޭަގއި ވަޒަްނެވިރެވފައިާވ ރާއްހިިދެވ، ނ ަވތަ ކ އްޔަށް ދޭ 

އާމްދަނީން ނަާގ ޓެކ ހ ން ނ ަވތަ އެނޫންެވސް އެަފދަ   ،ފަރާތަކަށް

ޓެކ ހަކ ން ހަމަ އެ ޙާލަތ ަގއި އިސްތިސްނާެއއް ދޭނަމަ ނ ަވަތ އެ 

އާމްދަނީން އެ ޤައ މ ަގއި ނ ަވތަ ސަރަޙައްދ ގައި ެޓްކސް 

 ؛ރެޭވނަމަ(ބޫލ ކ ދައްކަންނ ޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ޤަ

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޕެންޝަނާބެހޭ  8/2009ޤާނޫނ  ނަންބަރ   )ދ(  

ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން ލިބޭ އަސާސީ ޕެންޝަނާއި ރިޓަޔަރަމންޓް 

 ؛ޕެންޝަންެގ ޮގތ ގައި ލިބޭ ފަިއސާ

 ؛ލައިފް އިންޝ އަރެންސް ޕޮިލސީއެްއެގ ދަށ ން ލިބޭ ފައިސާ )ތ(  

ތަ ޮކލަރޝިޕް )އެ އެހީ ނ ވަ ތަޢ ލީމާގ ޅޭ އެހީއާއި ސް  )ލ(  

ސްކޮލަރޝިޕް ލިބ ނީ އެ މީހާ ކިެޔވ މަށް މަގ ފަހިކ ރ މަށް ނ ަވތަ 
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އެހީތެރިވ މަށް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ޤަބޫލ ކ ރެޭވނަމަ، 

ނ ަވތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހ އްދަ ދީފައިާވ ތަޢ ލީމ  ދޭ ނ ަވަތ 

މަށް ނ ަވތަ ަގއި ތަޢ ލީމ  ޙާޞިލ ކ ރ ރިސަރޗްކ ރާ މަރ ަކޒެއް 

 ؛މަށް ކަމަށްާވނަމަ(ރިސަރޗްކ ރ 

ފަރ ދަކަށް ލިބޭ ހަދިޔާ )ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތެއްެގ    (1) )ގ(  

)ސާޅީސް ހާސް( ރ ފިޔާާއ   40,000/-ތެރޭަގއި ޖ މްލަ  

 ނ ަވތަ ؛ ހަމައަށް(

ކޮންމެ އަންނަނިިވ ޮގތ ެގމަތިން ފަރ ދަކަށް ލިބޭ ހަދިޔާެގ     (2)   

 މިންަވރެއް:

    i.   ާމީހެއްެގ ފަރާތ ން ލިބ ނ    ެގ ތިމާެގއެއީ އޭނ

 ނ ަވތަ ؛ އެްއޗަކަްށވ ން

    ii.    އެީއ އޭާނެގ ކަިއެވނީެގ މ ނާސަބަތ ގައި ލިބ ނ

 ނ ަވތަ ؛ އެްއޗަކަްށވ ން

    iii.   ްއެއީ ަދއ ލަތ ން، ނ ަވތަ ކޮިމޝަނަރ ޖެނެރަލ

މަސައްކަތްކ ާރ ހ އްދަކ ރާ ހިލޭސާބަހަށް 

 ން.ޖަމްޢިއްޔާއަކ ން ލިބ ނ  ެއއްަޗކަށްވ 

ނ ަވތަ ާވރ ތަިއެގ ޮގތ ގައި ނ ަވތަ ަވޞިްއޔަތަކ ން ލިބޭ  ،ހިބަ )ޏ(  

 ؛ފައިސާ

ޒަކާތ ެގ ޮގތ ަގއި ަދއ ލަތ ެގ ިއދާރާއެއް މެދ ެވިރކޮށް ލިބޭ ފަިއސާ  )ސ(  

 ؛ނ ަވތަ މ ދާ
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 ؛ފައިސާާއއި ޙަޟާނަތ ެގ ަފއިސާކަިއެވނީެގ ރަނާއި ނަފަާޤެގ  )ޑ(  

 ނ ަވތަ މަިއަގނޑ   ހ ރި ހަމައެކަނި ތަންމީހަކ  ދިރިއ ޅޭ އޭާނެގ )ޒ(  

ޮގތެްއގައި އޭނާެގ ދިިރއ ޅ ން ޤާއިމ ެވފަިއާވ އޭާނެގ ތަން 

 ؛ތަޞައްރ ފ ކޮށްެގން ލިބޭ އާމްަދނީ

ޓެކްސް )މ ދަލާއި ޚިދ މަތ ެގ އަގ ން    2011/10ޤާނޫނ  ނަންބަރ    )ޓ(  

ނެގ މ ެގ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ްނ މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްަފިއާވ 

 ؛ތަކ ން އެ ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ނަާގ ޓެކްސްފަރާ

)ިއޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމ ެގ ޤާޫނނ (   2014/2ޤާނޫނ  ނަންބަރ    )ޔ(  

ެގ ދަށ ން ލިބޭ އެހީ އަދި ދައ ލަތ ން ދޭ އެހެނިހެން އެހީެގ 

 ؛ ފައިސާޮގތ ަގއި ފަރ ދ ންނަށް ލިބޭ

)އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ  2011/15ޤާނޫނ  ނަންބަރ   )ޕ(  

ރެންްސެގ ޤައ މީ ނިޒާމ ެގ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން އިންޝ އަ

ކޮށްފަިއާވ "އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝ އަރެންސް ްސކީމް" ޤާއިމ 

 ؛ެގ ދަށ ން ހަމަޖައްސައިދޭ ފަިއސާ

 
މި ޤާޫނނ ެގ ، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކ ންމި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  )ހ(   .13 އެކައ ންޓިންގ ބޭސިސް 

މާލީ ހިސާބ ތައް  ،މަދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ  ާލޒިމ ކ ރާނަ

 ތައްޔާރ ކ ރަްނާވނެެއެވ.

، މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތްތަކ ގައި ފިަޔަވއި )ށ(  

އެ ފަރާތަކ ން މާލީ ހިސާބ ތަްއ ތައްޔާރ ކ ރަންާވނީ ކޮމިޝަނަރ 
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ޖެނެރަލް ޤަބޫލ ކ ރާ ބައިނަލްއަޤްާވމީ ޮގތ ން ބަލަިއަގންނަ 

ހިސާބ ކ ރ މ ަގިއ ، ކާ އެްއޮގތަށްހިސާބ ކ ރ މ ެގ މިންަގނޑ ތަ 

 "އެކްޫރއަލް ބޭސިސް" އަށެެވ.

މި ، މަެވސް މި މާއްދާެގ )ށ( ގައި އެެހން ބަޔާންކޮށްފައިީވ ނަ )ނ(  

"ޭކޝް   ،ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ން ހ އްދަކ ރާ ފަރާތްތަކަށް

 ބޭސިސް" އަށް މާލީ ހިސާބ ތައް ތައްޔާރ ކ ރެިވދާެނއެެވ.

ފަރާތ ން ހިސާބ ތައް ތަްއޔާރ ކ ރ މަށް މި މާއްާދެގ ދަްއކާ  ޓެކްސް   )ރ(  

)ނ( ެގ ދަށ ން ކޭޝް ބޭސިސް އިޚްތިޔާރ ކ ރި ނަމަެވްސ، އެ 

ފަރާތެއްެގ ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރ މ ަގއި ކެޕިޓަލް 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ  ، ޚަރަދަކާ ގ ޅިެގން ޢަމަލ ކ ރަންާވނީ

 ޮގތެްއެގ މަތިންނެެވ. ަގާވއިދ ަގއި ކަނޑައަޅާ

މާލީ ހިސާބ ތައް ތައްޔާރ ކ ާރ ހިސާބ ކ ރ މ ެގ މިންަގނޑ ަތކ ގައި  )ބ(  

މި މާއްާދެގ )ށ( ެގ  ،ޮގތަކަްށ ބަޔާންކޮށްަފއިީވ ނަމަެވސްަވކި 

ދަށ ން އެކްރޫއަލް ބޭސިސްައށް މާލީ ހިސާބ ތައް ތައްޔާރ ކ ރާ 

 ާވނެއެެވ.އަންނަނިިވ ޮގތ ެގމަތިން ޢަމަލ ކ ރަން، ފަރާތަކ ން

ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތެއްެގ ެއ ފަރާތެއްެގ ޓެކްްސ   (1)   

އެ މ އްދަތ  ، ހިސާބ ކ ރ މ ަގއި ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީ 

ނިމ ނ އިރ  ރެެވނިއ  އެަކއ ންެޓއްަގއި ހ ރި މ ދާ ނ ަވަތ 

ދަރަންޏާ ގ ޅިެގން ލިބޭ އަންރިއަލަިއޒްޑް ެގއިން )އޭެގ 
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ޗޭންޖް ތެރޭގައި އަންރިއަަލއިްޒްޑ ފޮރިން އެކްސް 

 .ގެއިްނެވސް ހިމެނޭ ޮގތ ން( ހިމަނަންާވނެއެވެ 

މ އްދަތެއްެގ ެއ ފަރާތެއްެގ ޓެކްްސ ހިސާބ ކ ރާ   (2)   

އެ މ އްދަތ   ،ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރ މ ަގއި 

ނިމ ނ އިރ  ކެޕިޓަލް އެކައ ންެޓއްަގއި ހ ރި މ ދާ ނ ަވތަ 

ެގ ދަރަންޏާ ގ ޅިެގން ލިބޭ އަންރިއަލަިއޒްޑް ެގއިން )އޭ

ތެރޭގައި އަންރިއަަލއިްޒްޑ ފޮރިން އެކްްސޗޭންޖް 

 ތ ން( ހިމަނައިެގން ނ ާވނެެއެވ.ގެއިްނެވސް ހިމެނޭ ޮގ

ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތެއްެގ ެއ ފަރާތެއްެގ ޓެކްްސ   (3)   

އެ މ އްދަތ   ،ބިނާކ ރެޭވ ފައިދާ ހިސާބ ކ ރ މ ަގއި 

ނިމ ނ އިރ  ރެެވނިއ  އެަކއ ންެޓއްަގއި ހ ރި މ ދާ ނ ަވަތ 

ންޏާ ގ ޅިެގން ލިޭބ އަްނރިއަލަިއޒްޑް ލޮްސ )ޭއެގ ދަރަ

 ފޮރިން އެކްްސޗޭންޖް ތެރޭގައި އަންރިއަަލއިްޒޑް 

ަވނަ  17މި ޤާނޫނ ެގ  ،ލޮސްެވސް ހިމެނޭ ޮގތ ން(

 މާއްދާއާ ެއއްޮގްތާވ ޮގތ ެގމަިތން އ ނިކ ރެިވދާނެެއެވ.

ތެއްެގ ޓެކްްސ ދަތެއްެގ ެއ ފަރާހިސާބ ކ ރާ މ އް  (4)   

އެ މ އްދަތ   ،ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރ މ ަގއި 

ނިމ ނ އިރ  ކެޕިޓަލް އެކައ ންެޓއްަގއި ހ ރި މ ދާ ނ ަވތަ 

ދަރަންޏާ ގ ޅިެގން ލިޭބ އަްނރިއަލަިއޒްޑް ލޮްސ )ޭއެގ 



 

 

 

 

 

 

 21 

ތެރޭގައި އަންރިއަަލއިްޒްޑ ފޮރިން އެކްްސޗޭންޖް 

 ންޏެއް ނ ކ ރެޭވނެެއެވ. ލޮސްެވސް ހިމެނޭ ޮގތ ން( އ  

ކެޕިަޓލް އެކައ ންޓ ަގއި ހ ރި މ ދަލާއި ރެެވނިއ  އެަކއ ންޓާއި  )ޅ(  

ހެޖިންގ އަދި އެނޫންެވސް މ ޢާމަލާތްތަކަށް ،  ދަރަނި ކަނޑައެޅ މާއި 

މި މާއްދާ ހިނާގނެ ޮގތް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގިއ 

 ކަނޑައަޅަްނާވނެެއެވ.

 ، ބަޔާންކޮށްފައިީވ ނަމަެވސްށ( ަގއި ެއހެންމި މާއްދާެގ ) )ކ(  

ބޭންކަކ ން ދޫކ ރާ ދަރަންޏަކަށް ލިބޭ އިންޓްރެސްޓް އެީއ 

އެ ދަރަނީެގ ޕްރިންސިޕަލް  ،އާމްދަނީއެްއެގ ޮގތ ގައި ނ ަބލާނީ

ނ ަވތަ އިންޓްރެސްްޓެގ އެްއެވސް ޢަދަދެއް އަނބ ރާ 

  ނ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކ ާރ ޙާލަތ ަގިއ، އަދި އެ ޢަދަދ  

އޮތޯިރޓީން ހިސާބ ކޮށްފައިަވނީ މޯލްިޑްވސް މަނިޓަރީ 

ހ އްދަކޮށްފަިއާވ ހިސާބ ކ ރ މ ެގ މިންަގނޑ ތަކާ ެއްއޮގތަށް 

ާއމްދަނީެގ ޮގތ ގައި ނ ބަލާ ޢަދަދ   ،ކަމަށްާވނަމަެއެވ. މިޮގތ ން

އިންޓަރެސްޓް އިންކަމް އޮްނ ސަސްޕެންސް އެަކއ ންޓްަގއި 

ން ޓެކްސް ނަާގނީ އެަކއ ންިޓންގ ހިމަނަންާވނެއެެވ. އަދި އެ ޢަދަދ 

އެްއޮގތަށް އެ ޢަދަދ  އާމްދަނީެގ ޮގތ ަގއި ހިމަނާ   އ ސޫލ ތަކާ

ޓެކްސް ނެޭގ މ އްދަތ  ނ ަވަތ އެ ޢަދަދ  ލިބޭ ޓެކްސް ނޭެގ 

 މ އްދަތ ެގ ތެރެއިން ކ ރިން ައންނަ ޓެކްސް ނެޭގ މ އްދަތ ަގެއެވ.
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 މިންަގނޑ ަތކ ގައި މާލީ ހިސާބ ތައް ތައްޔާރ ކ ާރ ހިސާބ ކ ރ މ ެގ )އ(  

މާލީ ހިސާބ ތައް  ،ށްަފިއީވ ނަމަެވސް ަވކި ޮގތަކަްށ ބަޔާންކޮ

ތައްޔާރ ކ ރަްނާވނީ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގިއ 

ރ ފިޔާއިން ނ ަވތަ އެމެރިކާ  ،ކަނޑައަޅާ ޮގތެްއެގ މަތިން

 ޑޮލަރ ންނެެވ.

 
އަނބ ރާ ނ ލިބޭނެ ކަމަށް  

 ފައިވާ ދަރަނި ލިބ ން ލާ ބަ 
ަވަނ މާއްދާަގއިާވ   23ރާ ނ ލިބޭނެ ދަރަންޏެއްެގ ޮގތ ަގއި މި ޤާނޫނ ެގ  ނބ އަ   .14

ޮގތ ެގމަތިން އ ނިކޮށްފަިއާވ ަދރަންޏެއް ނ ަވތަ ދަރަންޏެްއެގ ބައެއް އަނބ ރާ 

މްލަ ެއ ފަރާތ ެގ ޖ  އެ ޢަދަދ  ލިބ ނ  ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ ެގ ،ލިބިއްޖެނަމަ

  ތެރޭަގއި އެ ޢަދަދ  ހިމަނަންާވނެއެެވ.އާމްދަނީެގ

 
އ ނިކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއް  

 ލިބ ން އަނބ ރާ  
ެއއްެވސް ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތެްއެގ   ،އެްއެވސް ފަރާތަކ ްނ ކޮށްފަިއާވ ޚަރަދެއް   .15

ތެރޭގައި އެ ފަރާތ ެގ އާމްދަނީން އ ނިކޮށްފައިަވނިކޮށް ެއްއެވސް ޮގތަކ ން 

 އެއިން ބައެްއ އެ ފަރާތަށް އަނބ ރާ ލިބިއްޖެނަމަ ނ ަވތަ އެ ޢަދަދ  ނ ަވތަ

އެ ޢަދަދ  ލިބ ނ  ނ ަވަތ ލިބޭނެ ކަމަށް ، ލިބޭނެ ކަމަށް ކަނަޑއެޅިއްޖެަނމަ

ނ  ހިސާބ ކ ރާ މ އްަދތ ެގ ެއ ފަރާތ ެގ ޖ މްލަ އާމްދަނީެގ ތެރޭަގިއ ކަނޑައެޅ 

 އެ ޢަދަދ  ހިމަނަންާވނެއެެވ.
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 ހަތަރ ވަނަ ބާބ  

 ތައް ރ ން އ ނިކ  

 
އެްއެވސް ޚަރަދެއް އ ނިކ ރެޭވނެ ކަމަށް މި ބާބ ަގިއ  )ހ(   .16 ޚަރަދ ތައް އ ނިކ ރ ން 

ފަރާތ ެގ ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ ެޓކްސް ދައްކާ ، ބަޔާންކޮށްފަިއާވނަމަ

އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރ މ ގައި ެއ ފަރާތެއްެގ ޖ މްލަ އާމްދަނީން އެ 

 ޚަރަދެއް އ ނިކ ެރިވދާނެެއެވ.

އްޮގްތާވ ޮގތ ެގމަތިން އެްއެވސް ޚަަރދެއް ނާ އެމި ޤާނޫ )ށ(  

 އ ނިކ ރެޭވެނ ކަމަށް މި ާޤނޫނ ެގ ެއއްެވސް މާއްާދއެްއަގއި 

އެ ިއޝާރާތްކ ރަނީ ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ ، ބަޔާންކޮށްފަިއާވނަމަ

އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރ މ ގައި އ ނިކ ރ މަށް މި މާއްދާެގ )ހ( އިން 

 އިާވ ޚަރަދަކަެށެވ.މި ބާބ ަގއި ބަޔާންޮކށްފަ، ހ އްދަކ ރާ

 
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެްއެގ ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ އާްމދަނީ  )ހ(   .17 ޢާންމ  އ ސޫލ  

އެްއެވސް ަޚރަދެއް އ ނިކ ރެޭވީނ، ެއއީ އެ  ހިސާބ ކ ރ މ ގައި

މ އްދަތ ަގއި ހިނާގފަިއާވ އެ ފަރާތ ެގ ޚަރަދަކަށްެވފަިއ، އެ ޚަރަދ  

މްލަ އާމްދަނީ އެކަނި އެކ ަގިއެވސް ހިނާގފަިއަވނީ ެއ ފަރާތ ެގ ޖ 

 ހޯދ މަށް ކަމަށްާވނަމައެެވ.

ފަިއަވނީ ޖ މްލަ ާގތެޭރަގއި ޚަރަދެްއ ހިނހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތެްއެގ   )ށ(  

އެ ފަރާތެްއެގ ޓެްކސް ، އާމްދަނީ ހޯދ މަށް އެކަނި ކަމަށް ނ ާވނަމަ
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ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރ މ ަގއި މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން 

ނިކ ރެޭވނީ އެ ފަރާތެއްެގ ޖ މްލަ އާމްދަނީ ހޯދ މަށް އެ ޚަރަދ  އ 

 .އެ ޚަރަދ  ހިނިގ ނިސްބަތ ންނެެވ

މި މާްއދާެގ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ، ޚަރަދެއްެގ ތެރެއިން )ނ(  

ފަިއާވ ޚަރަދ ެގ ނިސްބަތް ބަލާނެ ާގޖ މްލަ އާމްދަނީ ހޯދ މަށް ހިނ 

 އަޅަްނާވނެެއެވ.ޮގތް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި ކަނޑަ

ަވނަ މާްއދާއާ  32 މި މާއްދާއަށް ޢަމަލ ކ ރަންާވނީ މި ޤާނޫނ ެގ )ރ(  

 ޚިލާފ ނ ާވ ޮގތ ެގމަތިންނެެވ.

 
ަވނަ މާްއދާގައި އެހެން  32ަވނަ މާއްދާއާއި  17މި ޤާނޫނ ެގ    .18 ޒަކާތް 

ޮގތ ަގއި ދައ ަލތ ެގ ކަމާބެހޭ މ ދަލ  ޒަކާތ ެގ  ،ބަޔާންކޮށްފަިއީވ ނަމަެވސް 

ިމ ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވިއދާ އެްއޮގތްާވ  ،އޮފީހަކަށް ދައްކާ ަފއިސާ

ޭވ އާމްދަނީ އެ ފައިާސ ދަްއކާ ފަރާތ ެގ ެޓކްސް ބިާނކ ރެ ،ޮގތ ެގމަތިން

 އ ނިކ ެރިވދާނެއެެވ. ހިސާބ ކ ރ މ ގައި

 
ަވނަ މާްއދާގައި އެހެން  32ަވނަ މާއްދާއާއި  17މި ޤާނޫނ ެގ    .19 ޕެންޝަނަށް ދައްކާ ފައިސާ 

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ  2009/8ނަންބަރ  ނ  ޤާނޫ ،ބަޔާންކޮށްފަިއީވ ނަމަެވސް

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން ޤާއިމ ކޮށްފައިާވ ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

އެ ، ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ްސކީމަށް އެ ފަރާތަކ ން ަދއްާކ ފައިސާ

ފައިސާ ދަްއކާ ފަރާތ ެގ ެޓްކސް ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރ މ ަގިއ 

 އ ނިކ ރެިވދާެނއެެވ.
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ިވޔަފާރި އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތެއްެގ ޓެކްސް ބިނާކ ެރޭވ އާމްދަނީ    .20 ޚަރަދ  އަރ  ވެލްފެ 

ހިސާބ ކ ރ މ ގައި މ ަވްއޒަފ ްނެގ ެވލްފެއަރ ޚަރަދ ެގ ޮގތ ަގިއ ޢަދަދެއް 

އ ނިކ ރެޭވީނ އަންނަނިިވ ޝަރ ޠ ތަކ ެގ ތެރެިއން ޝަރ ޠެްއ 

 ފ ރިހަމަާވނަމައެެވ.

ކ ރ މަށް ނ ކ ޅެދިފައިާވ ކަތްމަސައްޞިއްޙީ ޙާލަތަކާ ގ ިޅެގން  )ހ(  

 ނ ަވތަ ؛ މ ަވްއޒަފަކަށް ކ ރާ ޚަރަދަކަްށވ ން

މަރ ެވފައިާވ މ ަވްއޒަފެްއެގ ދިރިހ ރި އަނތްބަކަށް ނ ަވތަ  )ށ(  

)އަާށރަ( އަހަރ ނ ާވ ދަރިއަކަށް ކ ރާ  18ފިރިއަކަށް ނ ަވތަ 

 ނ ަވތަ ؛ ޚަރަދަކަށްވ ން

 އަށް އަާމޒ ކޮްށެގން މ ަވއްޒަފ ްނެގ ފައިދާ އެ ފަރާތެްއެގ  )ނ(  

މ ަވްއޒަފ ންެގ ިޞއްޙީ ނ ަވތަ  ހާ އަދި ހ ރި ،ާވފައި ދާއ ފައް

އެނޫންެވސް ެވލްެފއަރ ޙައްޤ ތައް ފ ރިހަމައަށް ޙިމާޔަތްކ ރެޭވ 

 ؛ފަންޑަކަށް ކ ރާ ޚަރަދަކަށްވ ން 

މ ަވްއޒަފ ންެގ މެދ ގައި ތަާފތ ކ ރ މެއް ނެތި، މ ަވްއޒަފ ންެގ  )ރ(  

 ޚަރަދަކަށްވ ން.ރިއެރ ވ ަމށް ކ ރާ ޢާންމ  މަންފާއެއް ކ 

 
ަވނަ މާއްާދގައި ެއހެން   32ަވނަ މާއްާދއާއި  17މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(   .21 ޑޮނޭޝަން 

ދައ ލަތ ެގ އޮފީހަކަށް ނ ަވތަ  ،ބަޔާންކޮށްފަިއީވ ނަމަެވސް

ހިލޭސާބަހަށް  ވާ މިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހ އްދަ ދީފައިކޮ

މަސައްކަތްކ ރާ ޖަމްޢިއްާޔއަަކށް ޑޮނޭޝަންެގ ޮގތ ގައި ެޓކްްސ 
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ފަރާތ ން ދޭ ަފއިސާައކީ ެއ ފައިާސ ދިން ހިސާބ ކ ރާ  ދައްކާ

މ އްދަތ ެގ އެ ފަރާތެއްެގ ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ ާއމްދަނީ  

 .ހިސާބ ކ ރ މ ގައި އ ނިކ ެރިވދާނެ ޢަދަދެކެެވ

މި މާއްދާެގ ،  މި މާއްދާެގ ދަށ ން އ ނިކ ރެޭވނެ އެންމެ ބޮޑ  ޢަދަދަކީ )ށ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮޑނޭޝަންެގ ޢަދަދާއި މި ޤާނޫނ ެގ )ހ( ގައި 

 ފަސްަވނަ ބާބ ެގ ދަށ ން ެގއްލ ން އ ނިކ ރ މ ެގ ކ ރިން އެ

)ފަހެއް  5ފަރާތެއްެގ ޓެކްސް ބިނާކ ެރޭވ އާމްދަނީެގ %

 އިންސައްތަ( އެެވ.

ޖަމްޢިއްޔާައކަށް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކ ާރ   )ނ(  

ހ އްދަ ދިނ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާެނ އ ސޫލ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ  

 ަގާވއިދ ަގއި ކަނޑައަޅަްނާވނެެއެވ.

 
ނޫން -ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ޤަބޫލ ކ ރާ ބޭންކަކަށް ނ ަވތަ ބޭންކ  )ހ(  .22 އިންޓްރެސްޓް 

ޖ މްލަ އާމްދަނީ   ،ރާއަކަށް ދައްކާ އިންްޓރެސްޓް ފިޔަަވއި މާލީ އިދާ

ފައިާވ ލޯނަކާ ގ ިޅެގން ާގހޯދ މ ެގ ބޭނ މަށް އެއްެވސް ފަާރތަކ ން ނަ

އެ ފަރާތެއްެގ ެޓކްސް ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރ މ ަގއި 

)ހައެއް އިންސަްއތަ(  6އިންޓްރެސްޓް އ ނިކ ެރޭވނީ ައހަރަކ  %

 ނ ާވ ޮގތ ެގމަތިންނެެވ.ެގ ރޭޓަށްވ ރެ އިތ ރ 

ަވނަ މާްއދާއާ  71މި މާއްދާއަށް ޢަމަލ ކ ރާނީ މި ޤާނޫނ ެގ  )ށ(  

 ޚިލާފ ނ ާވ ޮގތ ެގމަތިންނެެވ.
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އަނބ ރާ ނ ލިބޭ ދަރަންޏާއި  
 އެ ފަދަ ދަރަނީގެ ޕްރޮވިޜަން 

، އަނބ ރާ ނ ލިބޭނެ ދަރަނީެގ ިވޔަފާރި އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތަކަށް )ހ(   .23

ޢަދަދެއް އ ނިކ ރެޭވނީ އަންނަނިިވ ޝަރ ޠ ތައް އި ެއއްެވސް  ޮގތ ގަ 

 ފ ރިހަމަާވނަމައެެވ.

އެ ދަރަންޏަކީ އެ ޢަދަދ  އ ނިކ ރާ ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ ެގ    (1)   

ނ ަވތަ ޭއެގ ކ ރީެގ ހިސާބ ކ ާރ މ އްދަތެްއެގ ެއ ފަރާތ ެގ 

ފައިާވ ޢަދަދަކަށްވ ން ނާޖ މްލަ އާމްދަނީެގ ތެރޭގައި ހިމަ

ނޫން މާލީ -ބޭންކަކ ން ނ ަވަތ ބޭންކ ނ ަވތަ 

އެ އިދާރާއިން ާޢންމ  ިވޔަފާރީެގ ތެެރއިްނ   ،އިދާރާއަކ ން 

 އަދި ؛ދޫކޮށްފައިާވ ފަިއސާައކަށްވ ން

އެ ޢަދަދ  އަނބ ރާ ހޯދ މަށް އެޅެންހ ރި އެކަށީެގްނާވ    (2)   

 ދި އަ؛ ަފއިވ ން ޅާފިޔަަވޅ ަތއް އެ ފަރާތ ން އަ

އ ނިކ ާރއިރ ، ެއއީ އަނބ ރާ ނ ލިބޭެނ އެ ޢަދަދ     (3)   

ޢަދަދެއް ކަމަށް ެއކަށީެގްނާވ ސަބަބ ތަކާއެކ  އެ ފަރާތަްށ 

 އަދި؛ ޤަބޫލ ކ ރެވ ން

ެއ  ،އެ ޢަދަދަކީ އަނބ ރާ ނ ލިބޭނެ ޢަދަދެއްެގ ޮގތ ަގއި  (4)   

މާލީ   ޢަދަދ  އ ނިކ ރާ ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ ެގ

 ދަދަކަށްވ ން.ފަިއާވ ޢައ ނިކޮށްހިސާބ ތަކ ގައި 

އަންނަނިިވ ޝަރ ޠ ތަކ ްނކ ރެ ޝަރ ޠެއް ފ ރިަހމަާވ  )ށ(  

މި މާއްދާެގ ދަށ ން އެ ދަރަންޏެއް އ ންޏެއް  ،ދަރަންޏެއްނަމަ

 ނ ކ ރެޭވނެެއެވ.
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އެ ދަރަންޏަކާ ގ ޅިެގން މ ދަލެއް ރަހ ނ ކޮށްފައިވ ްނ    (1)   

ަތ ދީފަިއވ ން )އެ މ ދަލ ެގ ނ ަވނ ަވތަ ެގރެންީޓެއއް 

 ނ ަވތަ ؛ (ެގރެންޓީެގ އަާގ ހަމައަށް

އެ ދަރަންޏެއް އަނބ ރާ ހޯދ މަށް އެ ފަރާތ ން ކޯޓަްށ    (2)   

ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ  ނިމޭއިރ  ، މައްސަލަ ހ ށަހަޅައި

 ނ ަވތަ  ؛ަފއި ނ ވ ންޅާކޯޓ ން އެ ކަމާމެދ  ޮގތެއް ކަނޑައަ

  ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޓެކްސް ނަަގން ފަށާ އެ ދަރަންޏަކީ މި     (3)   

ލާތަކާގ ޭޅ ދ ަވހ ެގ ކ ރިން ކޮށްފައިާވ މ ޢާމަ

 ދަރަންޏަކަށްވ ން.

 
ދިެވހިާރއްޖޭަގިއ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވަފއިނ ާވ ފަރާތަކ ން )ހ(   .24 ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދ  

އެ ، ހ ރި ދާއިމީ މަރ ކަެޒއް މެދ ެވރިކޮށް އާމްދަނީ ހޯދާނަމަ

ެއ ، ފީސް ޚަރަދ  ފަރާތ ން އެ ދާއިމީ މަރ ކަަޒށް ކ ރާ ހެޑް އޮ

، ދާއިމީ މަރ ކަޒ ެގ ެޓކްސް ބިާނކ ރެޭވ އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރ މ ަގއި

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވިއދ ަގއި ކަނަޑއަޅާ ޮގތެްއެގ މަިތން 

 އ ނިކ ރެިވދާެނއެެވ.

ހެޑް  ،ބަޔާންކޮށްފަިއީވ ނަަމެވސްމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި އެހެން  )ށ(  

 އްެވސް ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތެްއަގއި އޮފީސް ޚަރަދ ެގ ޮގތ ަގއި އެ 

އ ނިކ ރެޭވނީ އެ ދާއިމީ މަރ ަކޒ ން ޢާންމ ކޮށް ކ ރާ ިވޔަފާިރން 
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 3އެ މ އްދަތ ަގއި ލިބ ނ  ޖ މްލަ އާމްދަނީެގ ިގަނެވެގން %

 )ތިނެއް އިންސައްަތ( ެއެވ.

ދާއިީމ މަރ ކަޒަށް ހިނާގ ހެޑް އޮފީހ ެގ  ،މާއްދާެގ ބޭނ މަށްމި  )ނ(  

ދާއިމީ މަރ ކަޒ ެގ ެވރިފަރާތާ ގ ޅ ްނހ ރި  ،އިޚަރަދ ެގ ތެރޭގަ 

ފަރާތަކ ން ކ ރާ ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދާއި އެހެނިހެން ޚަރަދ ތައްެވސް 

 ހިމެނެއެެވ.

 

އާމްދަނީ ހޯދ މ ެގ ބޭނ މަށް ހޯދާ  ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތ ެގ ޖ މްލަ  )ހ(   .25 ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް 

 ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މ ދަލަކަށް ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް ކޮށްފައިާވނަމަ، މި

އެ މ ދަލ ެގ ކެިޕޓަލް ،  ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި ކަނޑައަާޅ ޮގތެއްެގ މަތިން

 އެލަަވންސް އ ނިކ ެރިވދާނެއެެވ.

އަންނަނިިވ ކަްނކަން މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި  )ށ(  

 ކަނޑައަޅަްނާވނެެއެވ.

 ؛މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ަބޔާންކ ރާ މ ދަލ ެގ ބާަވތްތައް   (1)   

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަާޔންކ ރާ ބާަވތްތަކ ެގ މ ާދ    (2)   

ގ ްޑިވލް އަދި ސާބިތ ކޮްށ ، ފިޔަަވިއ އެނޫން މ ދާ )ބިން 

ހިމެނޭ  އަގ  ކަނޑަެއޅެން ނެތް ޣައިރ  މާއްދީ މ ދާ 

 ؛ޮގތ ން(

ކެޕިޓަލް އެލަަވންސް ހިސާބ ކ ރ މ ެގ ބޭނ މަށް އެ   (3)   

 ؛މ ދަލ ެގ އަގ  ކަނޑަައޅާނެ ޮގތް
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ަވކި މ ދަެލއްެގ ނ ަވތަ ަވކި ާބަވތެްއެގ މ ދަލ ެގ ކެޕިޓަްލ    (4)   

 ؛އެލަަވންސް ރޭޓ  

މ ދަލެއް ތަޞައްރ ފ ކ ރ މާ ގ ޅިެގން އަންަނ    (5)   

ނ ަވތަ އ ނިކ ރެޭވ ބެލަންސިންގ ބެލަންސިންގ ޗާޖް 

 ؛އެލަަވންސް ހިސާބ ކ ރާނެ ޮގތް 

މި މާއްދާެގ )ހ( ދަށ ން ކެޕިޓަލް އެަލަވންްސ    (6)   

 ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންކަން.އ ނިކ 

( ަވނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން ކެޕިޓަލް 4މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ) )ނ(  

 2010/24ކަނަޑއެޅ މ ަގިއ ޤާނޫނ  ނަންބަރ  އެލަަވންސް ޭރޓް 

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބޭްނކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން ލައިސަްނސް 

)މޯލްޑްިވސް   81/6ނޫނ  ނަންބަރ   ދީފައިާވ ބޭންކަކ ން ނ ަވތަ ޤާ 

މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން ލައިސަންސް ދީފަިއާވ 

ޢިމާރާތްކ ރ މަށް ނަާގފައިާވ ބޭންކ  ނޫން މާލީ އިދާރާއަކ ން ެގދޮރ   

ލޯނަކ ން ހަދާފައިާވ ޢިމާރާތެއްެގ ކެޕިޓަލް އެލަަވންސް ރޭޓް 

އްަބސްެވަފިއާވ ކަނޑައެޅ މ ގައި އެ ލޯނ  އަނބ ރާ ދެއްކ މަށް އެ

މ އްދަތަށް ރިޢާޔަތްކ ރަންާވެނއެެވ. އަދި މިކަާމގ ޅޭ ިއތ ރ  

އ ސޫލ ތައް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގިއ 

 އަޅަްނާވނެެއެވ.ކަނޑަ
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ވިޔަފާރި ފެށ މ ގެ ކ ރިން  

 ހިނގާ ޚަރަދ ތައް 

ިވޔަފާރި  ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތ ން ޖ މްލަ އާމްދަނީ ހޯދ މަށް )ހ(   .26

ޚަރަދެއް ކޮށްފައިާވނަމަ އެ ޚަރަދަކީ އެ ިވޔަާފރި  ެގ ކ ރިންފެށ މ 

 ބެލެޭވނެެއެވ.ފައިާވ ކެޕިަޓލް ޚަރަދެއް ކަމަށް ާގފަށާ ދ ަވހ  ހިނ

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ޚަރަދ  އ ިނކ ރެޭވެނ  )ށ(  

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ، މިންަވރާއި އެ މިންަވރ  އ ނިކ ރެޭވނެ ޮގތް

 ެވ.އިދ ގައި ކަނަޑއަޅަްނާވނެއެ ހަދާ ަގާވ

ިވޔަފާރި ފެށ މ ެގ ކ ރިން އެ ިވޔަފާރިާއ ގ ޅިެގން ެޓކްސް ަދއްާކ  )ނ(  

އެ ފަރާތ ެގ ިވޔަފާރި ފަށާ ، ފަރާތަށް އާމްދަނީއެއް ލިބިއްެޖނަމަ

މި މާއްދާެގ ދަށ ން އ ނިކ ރެޭވ  ،ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ ަގއި 

ނެެއެވ. އަިދ އެ ޚަރަދ ތަކ ން އެ އާމްދަނީ އަޅަިއކަނޑަްނާވ

އެ އިތ ރ ާވ ޢަދަދަކީ ، ޚަރަދ ތަކަށްވ ރެ ެއ އާމްދަނީ އިތ ރ ާވނަމަ

ތ ަގިއ ލިބ ނ  އާމްދަނީއެއް ކަމަށް އެ ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަ

 ބެލެޭވނެެއެވ.

 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

ވަޒަންވެރިވެފައިނ ވާ  
ފަރާތްތަކ ގެ ވިތ ހޯލްޑިންގ  

 ޓެކ ހ ން އ ނިކ ރ ން 

ދިެވހިާރއްޖޭަގިއ ، އިނ ާވ ފަރާތަކަށް  ަވޒަންެވިރެވފަ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި )ހ(  .27

ހ ރި ދާއިމީ މަރ ކަެޒއް މެދ ެވރިކޮށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކ ްނ މި 

ދިެވހިާރއްޖޭަގިއ ، ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން 57ޤާނޫނ ެގ 

ކްސް ވަޒަްނެވރިެވަފއިނ ާވ ފަރާްތތަކ ެގ ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެ 

އެ ޮގތ ން ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ަދއްކަންެޖހ ނ     ،ފަިއާވނަމަކާދައް
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އާމްދަނީެގ ޢަދަދަކީ އެ ފަރާތ ެގ ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ އާމްަދނީ 

 ހިސާބ ކ ރ މ ގައި އ ނިކ ެރިވދާނެ ޢަދަދެކެެވ.

އްދާެގ )ހ( އަށް ޢަމަލ ކ ރ މަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތ ން މި މާ )ށ(  

އެ ފަރާތ ެގ ޓެކްްސ ބިނާކ ރެޭވ އާމްަދނީ ، މައިޚްތިޔާރ ކޮށްފިނަ

ހިސާބ ކ ރ މ ގައި އެ އާމްދަނީއާ ގ ޅިެގން އިތ ރ  އެްއެވްސ 

 ޢަދަދެއް އ ންޏެއް ނ ކ ރެޭވެނެއެވ.

 
ނ އ ފ ލޭ މ ދަލ ގެ ކ އްޔަށް  

 ޚާއްޞަ އ ނިކ ރ ންތައް 
ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި ނ އ ފ ލޭ މ ދަލެއް ކ ްއޔަށް ީދެގން އާމްަދނީ  )ހ(   .28

ަވނަ މާއްާދެގ )ނ( ެގ ދަށ ން   13ހޯދާ ފަރާތަކ ން މި ޤާނޫނ ެގ  

ެއ ފަރާތ ެގ ،  ބ ތައް ތަްއޔާރ ކ ރާނަމަކޭޝް ބޭސިްސއަށް މާލީ ހިސާ

ނ އ ފ ލޭ މ ަދލ ެގ   ،ޓެކްސް ބިނާކ ެރޭވ އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރ މ ަގއި 

ށް ެއ ޓެކްސް އަހަރ ަގއި ލިބ ނ  ޖ މްލަ ކ ލީެގ ޮގތ ަގއި އެ ފަރާތަކަ

ން މި މާއްދާެގ ދަށ ން ޢަދަދެއް އ ނިކ ރ މަށް އާމްދަނީ

 އިޚްތިޔާރ ކ ެރިވދާނެެއެވ.

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ޢަދަދެއް އ ނިކ ރ މަށް އިޚްިތޔާރ ކ ރާ  )ށ(  

އެ  ބިނާކ ެރޭވ އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރ މ ގައި،ފަރާތެއްެގ ޓެކްސް 

ަގއި ލިބ ނ  އާމްދަނީ  މ ދަލ ެގ ކ ލީެގ ޮގތ ފަރާތަކަށް ނ އ ފ ލޭ

ނ އ ފ ލޭ މ ދަލ ެގ ކ ލީެގ ، ހޯދ މަށް ހިނިގ ޚަރަދ ެގ ޮގތ ަގއި 

ޮގތ ަގއި އެ ހިސާބ ކ ާރ މ އްދަތ ގައި ލިބ ނ  ޖ މްލަ  

 ނެެއެވ.)ިވހި އިްނސައްތަ( އ ނިކ ެރިވދާ 20އާމްދަނީެގ %
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ޢަމަލ ކ ރ މަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތ ން މި މާއްދާެގ )ހ( އަށް  )ނ(  

އެ ފަރާތ ެގ ޓެކްްސ ބިނާކ ރެޭވ އާމްަދނީ ، އިޚްތިޔާރ ކޮށްފިނަމަ

ހިސާބ ކ ރ މ ގައި ނ އ ފ ލޭ މ ދާ ކ އްޔަށް ދީެގން ލިބޭ އާމްދަނީއާ 

 ގ ިޅެގން އިތ ރ  ެއްއެވސް ޢަދަދެއް އ ންޏެއް ނ ކ ެރޭވނެެއެވ.

ރ މަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތ ން މި މާއްދާެގ )ހ( އަށް ޢަމަލ ކ  )ރ(  

އެ ޮގތް އިޚްތިޔާރ ކ ރި ހިސާބ ކ ރާ  އިޚްތިޔާރ ކޮށްފިނަމަ،

)ފަހެއް( އަހަރ ދ ަވސް ހަމަވ މ ެގ ކ ިރން،   5މ އްދަތ ން ފެށިެގން  

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްެގ ހ އްދައާ ނ ލައި އެ އިޚްތިޔާރ ކ ރި ޮގތް 

 ބަދަލެއް ނ ކ ރެޭވނެެއެވ.

ރާ ޮގތް ބަދަލ ކ ރ މ ަގިއ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ިއޚްތިޔާރ ކ  )ބ(  

ޖެހޭ އ ސޫލ ތައް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގިއ ޢަމަލ ކ ރަން

 ކަނޑައަޅަްނާވނެެއެވ.

 
ބެލަންސިންގ އެލަވަންސްއާއި  

ބެލަންސިންގ ޗާޖް  
 ހިސާބ ކ ރ ން 

އި ަބޔާންކޮށްަފއިާވ ަވނަ މާްއދާެގ )ފ( ަގ 3މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(   .29

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގިއ ކަނަޑައޅާ  ،މްދަނީންއާ

އެ މ ދަލ ެގ ެޓކްސް ރިޓްންަޑއ ން   ،ޮގތެްއެގ މަތިން ހިސާބ ކ ެރޭވ

 ެވލިއ  އ ނިކ ެރިވދާނެއެެވ.

މ ދަލެއް ތަޞައްރ ފ ކ ރ މ ން އެ މ ދަލަކާ ގ ިޅެގން ލިބޭ  )ށ(  

 ން ނ ަވތަ ބަދަލ ެގ ޮގތ ަގިއ ލިބޭ އިންޝ އަރެންސް ކޮމްޕެންޭސޝަ

އެނޫންެވސް ަފއިސާ އެ ފަާރތެއްެގ ޖ މްލަ އާމްދަނީެގ ތެޭރަގިއ 
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ހިމަނަންާވނެއެެވ. އަދި މި ޙާަލތ ަގިއެވސް މި ާމއްދާެގ )ހ( އަށް 

 ޢަމަލ ކ ރަންާވނެއެެވ.

 
ކެޕިޓަލް ގެއިންއާއި ލޮސް  

 ހިސާބ ކ ރ ން 

ަވނަ މާއްދާެގ )ދ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ  3މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(   .30

ފައިދާއަކީ އެ ނަންބަރ ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ މ ދާ  

އެ މ ދާ ، ތަޞައްރ ފ ކ ރިއިރ  އެ މ ދަލ ެގ ައަގށްވ ރެ 

 އިތ ރ ާވ ޢަދަދެެވ.ތަޞައްރ ފ ކޮށްެގން ލިބ ނ  މ ޤާބިލ ެގ 

ަވނަ މާއްާދެގ )ދ( ަގއި ބަޔާްނކ ރާ މ ދަލެއް  3މި ޤާނޫނ ެގ  )ށ(  

ެއ މ ދާ ، ތަޞައްރ ފ ކޮށްެގން ލިޭބ މ ޤާބިލަށްވ ރެ

ތަޞައްރ ފ ކ ރިއިރ  އެ މ ދަލ ެގ ައގ  އިތ ރ ާވނަމަ، އެ އިތ ރ ާވ 

ބިނާކ ެރޭވ އާމްދަނީ ޢަދަދަކީ އެ ފަރާތ ެގ ޓެކްސް 

ަވނަ މާއްާދއާ އެްއޮގތްާވ  34ނ ެގ ހިސާބ ކ ރ މ ަގިއ މި ޤާނޫ

  އ ިނކ ރެިވދާނެ ަޢދަދެކެެވ.ޮގތ ެގމަތިން

މ ދަލެްއ ތަޞައްރ ފ ކ ިރއިރ  ެއ މ ދަލ ެގ  ،މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށް )ނ(  

އަންނަނިިވ ޢަދަދ ތަކ ެގ  ،އަގ  ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ

 ޖ މްލައަށެެވ.

ޅ ކ ރ މަްށ އެ މ ދާ ަގތ މަށް ނ ަވތަ އޭެގ ފެންަވރ  ރަނަގ  (1)   

 އަދި ؛ ފައިާވ ޚަރަދ  ާގހިނ

ފަިއާވ ާގއެ މ ދާ ތަޞައްރ ފ ކ ރ މ ަގއި ސީދާ ޮގތ ން ހިނ  (2)   

 ޚަރަދ .
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މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި އަންނަނިިވ ކަްނކަން  )ރ(  

 ކަނޑައަޅަްނާވނެެއެވ.

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މ ދާތަކ ންކ ރެ މ ދަލެްއ ތިރީަގިއ   (1)   

 މ ަގއި ޭއެގ ައގ  ހިސާބ ކ ރާނެ ޮގތް:ތަޞައްރ ފ ކ ރ 

    i.   ާމި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޓެްކްސ ނަަގން ފަށ

 ؛ދ ަވހ ެގ ކ ރިން ަގނެފައިާވ މ ދާ

    ii.   ާގ ޅ ން ހ ރި ދެ ފަރާތެއްެގ މެދ ަގއި ަގެނިވްއކ

 ؛މ ދާ

ޢަމަލ ކ ރ މ ަގއި ރިޢާޔަތްކ ރާނެ އެހެނިހެން  މި މާއްދާއަށް    (2)   

 ކަންކަން.

 )ހ( އާއި )ށ( އާއި )ރ( ގައި އެެހން އްދާެގމި މާ )ބ(  

އަްނނަނިިވ ޮގތްަތކ ންކ ރެ ޮގތަކަްށ ާވ ،  ބަޔާންކޮށްފަިއީވ ނަމަެވސް 

ފަރ ދެއްެގ ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ  ،ފައިދާއެއް ނ ަވތަ ެގއްލ މެއް 

 އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރ މ ަގއި ނ ިހމެނޭނެއެެވ.

ްއ ަވކި މ ދަލެްއ ނ ަވތަ އެްއ ބާަވތެްއެގ މ ދާތަކެ   (1)   

ލ ެގ ޖ މްލަ  އެއްފަހަރާ ތަޞައްރ ފ ކޮްށެގްނ ލިބޭ މ ޤާބި

)ސާޅީސް ހާސް( ރ ފިޔާއަްށވ ެރ  40,000-/

އިތ ރ ނ ވ ން އަދި މި ފަަދ މ ޢާމަލާތްތަކ ން ލިބޭ  

    މ ޤާބިލ ެގ ޖ މްލަ ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި 
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ަލއްކަ( ރ ިފޔާއަްށވ ެރ  )ެއއް 100,000-/

 ؛އިތ ރ ނ ވ ން

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި ކަނަޑއަާޅ  މި  (2)   

އޭނާެގ ދިރިއ ޅ ްނ  ،އ ސޫލ ތަކާ ެއއްޮގްތާވ ޮގތ ެގަމތިން

މައިަގނޑ  ޮގތެްއގައި ާޤއިމ ެވފަިއާވ އަދި އޭާނެގ 

 ؛މިލްކ ަގިއާވ ހަމައެކަނި ތަން ތަޞައްރ ފ ކ ރ ން

މީހަކ  އޭނާެގ އަނބިމީހާއަށް ނ ަވތަ ފިރިމީހާއަށް ނ ަވަތ   (3)   

ރިއަކަށް ނ ަވތަ މަންމައަށް ނ ަވތަ ބައްަޕއަށް، އ ފ ޭލ ދަ

ނ އ ފ ލޭ މ ދަލެއް ނ ަވތަ ފިކ ރީ ދަލެއް ނ ަވތަ މ 

 ؛މ ދަލެއް ނ ަވތަ ޣައިރ  މާއްދީ މ ދަލެއް ދިނ ން

ޭގތެރޭގައި ބޭނ ންކ ާރ  ،މީހަކ  އޭނާެގ އަންނައ ނާއި   (4)   

ފަރ ނީޗަރާއި ހައ ސްހޯލްްޑ އެޕްލަޔަންސް އަިދ 

 ؛ގ ޅޭ ސާމާނ  ތަޞައްރ ފ ކ ރ ންހިފާެގން

މީހަކ  މަރ ވ މ ން އޭނާެގ މިލްކ ަގއި ހ ރި އ ފ ލޭ ނ ަވަތ   (5)   

ނ އ ފ ލޭ ނ ަވތަ ފިކ ރީ ނ ަވތަ ޣައިރ  މާއްދީ މ ދަލެއް  

 އެހެން މީހަކަށް ލިބ ން. 

 
ޚަރަދެއް ދެ ފަހަރަށް  އެއް  

 އ ނިނ ކ ރ ން 
ރެ ިގނަ ާމއްދާެގ ދަށ ން އެްއެވސް ޚަރަދަކީ މި ޤާނޫނ ެގ އެއް މާއްދާއަްށވ    .31

މ ަގިއީވ ނަމަެވސް، އެ ޚަރަދެްއ އ ނިކ ރަންާވނީ އެންެމ އ ނިކ ރެޭވ ޚަރަދެއްކަ
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ފައިާވ ޚަރަދ ެގ ޖ މްލައަށްވ ރެ ާގފަހަރަކ އެެވ. އަދި އ ނިކ ރާ ަޢދަދަކީ ހިނ

 އިތ ރ  ޢަދަދަކަށް ެވެގންނ ާވެނއެެވ. 

 
ކްސް ބިނާކ ރެޭވ އާްމދަނީ ފަރާތެްއެގ ޓެ ޓެކްސް ދައްކާ )ހ(   .32 އ ނިނ ކ ރެވޭނެ ޚަރަދ ތައް 

ހިސާބ ކ ރ މ ގައި އަންނަނިިވ ޚަރަދ ތަކަކީ އ ނިކ ރެޭވނެ 

 ޚަރަދ ތަކެއްނޫނެެވ.

ދިރިއ ޅ މަށް ނ ަވތަ އަމިއްަލ ބޭނ ންތަކަށް ހިނާގ   (1)   

 ؛ޚަރަދ 

ަގިއ  ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 26މި ޤާނޫނ ެގ   (2)   

 30ިއާވ ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި މި ޤާނޫނ ެގ ބަޔާންކޮށްފަ

އި ބަޔާންކޮްށފައިާވ ހިސާބ ކ ރ މ ަގިއ ަވނަ މާއްދާގަ 

ފައިާވ ކެޕިޓަލް ޚަރަދ  ފިޔަަވއި އެހެނިހެން ނާހިމަ

ަވނަ މާއްާދާއ  25ކެޕިޓަލް ޚަރަދ  )މި ޤާނޫނ ެގ 

އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން ކެޕިަޓލް އެލަަވންސްެގ ޮގތ ަގިއ 

 ؛އ ނިކ ރެޭވ ޢަދަދ  މެނ ީވ(

ަވނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ  12މި ޤާނޫނ ެގ   (3)   

 ؛އާމްދަނީ ހޯދ މ ެގ ބޭނ މަށް ހިނާގ ޚަރަދ 

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ނ ަވތަ ދިެވހިރާއްޖޭން ބޭރ ަގިއ   (4)   

 ؛ދައްކަންޖެހޭ، އާމްދަނީން ނަާގ ޓެކްސް
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)މ ދަލާއި ޚިދ މަތ ގެ   2011/10ނަންބަރ  ޤާނޫނ     (5)   

އަގ ން ެޓކްސް ނެގ މ ެގ ޤާޫނނ ( ެގ ދަށ ން މީރާަގިއ 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ ފަރާތަަކށް އ ނިކ ެރޭވ އިންޕ ްޓ 

 ؛ޓެކްސް

ަވނަ މާއްާދއާިއ  36ަވނަ މާއްާދއާއި  23މި ޤާނޫނ ެގ   (6)   

( ަވނަ ނަންބަރާ  2ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ) 39

ޚިލާފ ނ ާވ ޮގތ ެގމަތިން، ކ ރަންޖެހިދާނެ ޚަރަދަކަށް  

 ؛ނ ަވތަ ެވދާނެ ެގއްލ މަކަށް ހަދާ ޕްރޮިވޜަން

ޤާނޫނެއް ނ ަވތަ ަގާވއިދަކާ ެއއްޮގތަށް ޢަމަލ ނ ކ ރ މ ެގ   (7)   

ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ނ ަވތަ އެނޫންެވްސ  ސަބަބ ން

 ؛ފައިސާ

 ؛ފަރާތަކަށް ދޭ ފައިސާރިޝްަވތ ެގ ޮގތ ގައި އެްއެވްސ   (8)   

އަންނަނިިވ ޝަރ ޠ ަތއް ހަމަާވ ލައިފް އިންޝ އަރެންްސ   (9)   

ޕޮލިސީތައް ފިަޔަވިއ އެހެން ލައިފް އިންޝ އަރެންްސ 

 ޕޮލިސީއެްއެގ ޕްރީމިއަމް:

    i.   ދައްކާ ފަރާތަކީ ން ޕްރީމިއަމް  އެ ޕޮލިސީެގ ދަށ

 ައދި؛ ިވޔަފާރިކ ރާ ފަރާތަކަްށވ ން

    ii.    ެޕޮލިސީއަކީ އެ ފަރާތ ެގ ިވަޔފާރީެގ މ ހިންމ   އ

ފަިއާވ "ކީ ޕަރސަން ާގމ ަވްއޒަފަކަށް ނަ

 އަދި؛ އިންޝ އަރެންސް" ޕޮލިީސއަަކށްވ ން
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    iii.   އެ ޕޮލިސީެގ ދަށ ން ބަދަލ ެގ ޮގތ ަގއި ފައިާސ

 ،ޔަފާރިކ ރާ ފަރާތަށްކަމަށްވ މާއިލިބެނީ އެ ިވ

އެ ޢަދަދަކީ އެ ފަރާތ ެގ ޖ މްލަ އާމްދަނީެގ 

 ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ޢަދަދަކަށްވ ން.

 ؛ޕާޓްނަރޝިޕަކ ން ކ ރާ އަންަނނިިވ ޚަރަދ ތައް  (10)   

    i.  ް؛ ޕާޓްނަރ ންެގ ކެޕިޓަލަށް ދައްާކ އިންޓްރެސްޓ

 އަދި

    ii.   ްޕާޓްނަރޝިޕ ެގ އާމްދަނީން ޕާޓްނަރ ންނަށ  

 ބަހާ ފައިދާ.

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި ކަނަޑއަާޅ މި   (11)   

އ ސޫލ ތަކާ ެއްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން ކަނޑައަާޅ 

 ؛އެކްސެިސްވ ކޮމްޕެންސޭޝަން

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން އ ނިކ ާރ  54މި ޤާނޫނ ެގ   (12)   

މ ަވްއޒަފ ންެގ ިވތ ހޯލްޑިްނގ ޓެކްސް ނ ަވތަ މި 

އ ނިކ ރާ ދާެގ ދަށ ން ަވނަ މާއް 55ޤާނޫނ ެގ 

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވރިެވފައިނ ާވ ފަރާތްތަކ ެގ 

ިވތ ހޯލްޑިންގ ެޓކްސް ިމ ޤާނޫނާ އެްއޮގތްާވ 

ެއ  ،ފައިނ ާވނަމަކާޮގތ ެގމަތިން މީރާއަށް ދައް

 ؛ިވތ ހޯލްޑިންގ ެޓކ ހ ެގ ޢަދަދ 
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މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޓެކްސް ނަަގން ފަށާ ދ ަވހ ެގ ކ ރިްނ   (13)   

 އެްއެވސް ޚަރަދެްއ.ާވ އިފަާގހިނ

ދިރިއ ޅ މަށް ނ ަވތަ އަމިއްލަ ބޭނ ންަތކަށް   ،މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށް )ށ(  

 ހިނާގ ޚަރަދ ެގ ތެރޭަގއި އަްނނަނިިވ ޚަރަދ ތައް ހިމެނެއެެވ.

އެ މީހެއްެގ ނ ަވތަ އެެހން އެއްެވސް މީހެއްެގ   (1)   

ދިރިއ ޅ މ ެގ ބޭނ ންތަކަށް ނ ަވތަ މީހަކ  ދިރިއ ޭޅ 

ަވތަ އާމްދަނީ ހޯދ މ ެގ ބޭނ މަކަށްނ ާވ ޮގތ ން ށް ނ ތަނަކަ

 ؛ބޭނ ންކ ރެޭވ އެނޫންެވސް މ ދަލަކަށް ހިނާގ ޚަރަދ 

އެ މީހަކ  ދިރިއ ޅޭ ތަނ ން ޭއނާ މަސައްކަތްކ ރާ ތަނަށް   (2)   

 ؛ދިއ މަށާއި ައއ މަށް ހިނާގ ޚަރަދ 

އަންނައ ނަށް އެ މީހަކ  ކ ާރ މަސައްކަތ ަގިއ ލާންޖެހޭ   (3)   

ށް ޚާއްޞަ އަިދ ކަތ ގައި ބޭނ ންކ ރ މަ)މަސައް

މަސައްކަތ ެގ މާހައ ލ ން ބޭރ ަގއި ލ މަށް ެއކަށީެގންނ ާވ 

 ؛އަންނައ ނ  ފިޔަަވއި( ހިނާގ ޚަރަދ 

ިވޔަފާރިކ ރާ މީހެއްނަމަ، އޭާނ އެ ިވޔަފާރިއާ ސީާދ   (4)   

ނ ަވތަ ެއ  ،ގ ޅ މެއް ނެތް ތަޢ ލީމ  ޙާޞިލ ކ ރ މަށް

ެމއް ހ ރި ނަމަެވސް އޭާނ ިވޔަފާރިއާ ސީދާ ޮގތ ން ގ ޅ 

އެ ފެންަވަރށްވ ރެ މަތީ ސަނަދެއް ޑިްގރީ ނ ަވތަ 

 ؛ޙާޞިލ ކ ރ މަށް ހިނާގ ޚަރަދ 
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އެ މީހަކ  ތަޢ ލީމ  ، އ ޖޫރަ ލިބޭ މީހެއްނަމަ  (5)   

ޙާޞިލ ކ ރ މަށް )އޭނާ އަދާކ ރާ ވަޒީފާއާ ސީދާ ޮގތ ްނ 

ތަޢ ލީމެއް ނަމަެވސް ނ ަވތަ ނޫން  ގ ޅ ން ހ ރި 

 ޚަރަދ  )އޭާނ އަދާކ ރާ ަވޒީފާއާ ސީާދ ނަމަެވސް( ހިނާގ

ވަޒީފާ އަާދކ ރ މަށް  ،ރި ތަމްރީނ  ހޯދ މާއިގ ޅ ން ހ 

ނ ަވތަ ަވޒީފާެގ ކ ިރއެރ ން ހޯދ މަށް ސީދާ ޮގތ ން 

 ؛އެހީތެރިެވދޭނެ ޚަރަދ ތައް ފިަޔވައި(

އޭނާެގ ވަޒީާފެގ  ، މީހެއްނަމައ ޖޫރަ ލިބޭ   (6)   

ހެން ބޭނ ންާވ މަސްއޫލިއްޔަތ ަތއް އަާދކ ރ މަށް ކޮންމެ

 އް.ޚަރަދެއް ކަމ ަގއި ނ ހިމެނޭ ކޮންމެ ޚަރަދެ

 
 ފަސްވަނަ ބާބ  

 ގެއްލ ން 

 
ކ ރިއަށް ހ ރި ހިސާބ ކ ރާ  
މ އްދަތ ތަކ ގައި ގެއްލ ން  

 އ ނިކ ރ ން 

 މ އްދަތެްއަގއި  ހިސާބ ކ ރާ ފަރާތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ިވޔަފާރި )ހ(   .33

 މ އްދަތ ތަކ ގެ   ކ ރާބ ހިސާ  ހ ރި  ކ ރިައށް  ެވފަިއާވނަމަ،  ެގއްލ މެއް

 އެ  ހިސާބ ކ ރ މ ަގއި  އާމްދަނީ ބިނާކ ެރޭވ ެޓކްސް ފަރާތ ެގ އެ

 .އ ނިކ ރެިވާދނެއެެވ ޢަދަދ  ެގއްލ މ ެގ
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ހިސާބ ކ ރާ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ކ ރިއަށް ހ ރި  )ށ(  

މ އްދަތ ތަކ ެގ ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރ މ ަގިއ 

 އ ނިކ ރާ ާޙލަތ ގައި: ެގއްލ މ ެގ ޢަދަދެއް

މި  ،އެ ެގއްލ ން އ ނިކ ރާ ހިާސބ ކ ރާ މ އްދަތ ަގއި (1)   

މާއްދާެގ ދަށ ން ެގއްލ ން އ ނިކ ރ މ ެގ ކ ރިން އޮންަނ 

)ސ މެއް( އަްށވ ރެ  0ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީައކީ 

އިތ ރ  ޢަދަދެއްނަމަ ގެއްލ މ ެގ ޮގތ ގައި އެންމެ 

ިއތ ރ ިވ ޢަދަދާ ެއއްަވރ ެގ ިގނަެވެގން އ ިނކ ރެޭވނީ އެ 

 ޢަދަދެކެެވ. އަދި 

މި  ،އ ނިކ ރާ ހިާސބ ކ ރާ މ އްދަތ ަގއިއެ ެގއްލ ން  (2)   

މާއްދާެގ ދަށ ން ެގއްލ ން އ ނިކ ރ މ ެގ ކ ރިން އޮންަނ 

)ސ މެއް( ނ ަވތަ  0ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީައކީ 

އެއަްށވ ރެ ކ ޑަ ޢަދަދެއްަނމަ ެގއްލ މ ެގ ޢަދަދެއް 

 އް ނ ކ ެރޭވނެެއެވ.އ ންޏެ

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ެގއްލ މ ެގ ޢަދަދެއް ކ ރިއަށް ހ ރި  )ނ(  

ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ ތަކ ެގ ޓެކްސް ބިާނކ ރެޭވ ާއމްދަނީ  

ހިސާބ ކ ރ މ ަގއި އ ނިކ ރާނަމަ އެ ޮގތ ން އ ނިކ ރަމ ން ެގންެދޭވނީ 

ށެިގން އެ ެގއްލ ްނިވ ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ  ނިމ ނ  ތާރީޚ ން ފެ

 ( އަހަރ ދ ަވހ ެގ މ އްދަތަކަެށެވ. )ފަހެއް 5ިގނަެވެގން 
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މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ްނ ެގއްލ މ ެގ ޢަދަދ  އ ނިކ ަރމ ން   )ރ(  

ެގންދަންާވނީ އެ ެގއްލ ްނިވ ތަރ ތީބ  )ކ ރިން ިވ ެގއްލ ން ކ ރިން 

 އ ނިކ ރާ އ ސޫލ ( އިންނެެވ. 

ޢަމަލ ކ ރޭެވނީ  އަކ ރ ތަކަށް  މި މާއްދާެގ )ހ( އިން )ރ( އަށް ހ ރި )ބ(  

 އަންނަނިިވ ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިަހމަާވނަމައެެވ.

 ސްޓޮކް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ) ކ ންފ ންޏެއް އެއީ  (1)   

 ކ ންފ ނިތައް  ލިސްޓ ޮކށްފައިާވ އެކްްސޗޭންޖ ަގއި

 މ އްދަތ  ހިސާބ ކ ރާ ެގއްލ ްނެވފަިއާވ ނަމަ،( ފިޔަަވއި 

 ބަެއއް  އެއިން  ތަނ ަވ  ަޢދަދ   ެގއްލ މ ެގ  އެ  ފެށ ނީއްސ ރެ

 އެ ނިމެންދެން، މ ްއދަތ  ހިސާބ ކ ރާ އ ނިކ ރާ

 50% ކެޕިޓަލ ެގ ޝެައރ ރީއޯޑިނަ ކ ންފ ނީެގ

 ަބއެއް  ބޮޑ  އަށްވ ރެ( އިންސައްތަ ފަންސާސް)

 ފަރާތްތަެކްއެގ ެއއް ނ ަވތަ ފަރާތެްއެގ ެއއް ބަދަލ ނ ެވ

 ކ ންފ ނިން އެ މ އްދަތ ަގއި އެ އަދި އޮތ ން، އަތ ަގއި

 ؛ެގންދިއ ން ކ ރަމ ން ިވޔަފާރިެއއް ާބަވތެްއެގ އެއް

 ހިސާބ ކ ރާ ެގްއލ ންެވފައިާވ ޕާޓްނަރޝިެޕއްނަމަ، އެއީ  (2)   

 އެއިން  ނ ަވތަ  ޢަދަދ   ެގއްލ މ ެގ  ފެށ ނީއްސ ރެ  މ އްދަތ 

  އެ  ނިމެންދެން، މ އްދަތ  ހިސާބ ކ ރާ އ ިނކ ރާ ބައެއް

 ފަންސާސް) 50% ކެޕިޓަލ ގެ  ޕާޓްނަރޝިޕ ެގ

 ެއއް ބަދަލ ނ ެވ ބައެއް ބޮޑ  އަށްވ ރެ ( އިންސައްތަ
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 މ އްދަތ ަގއި  އެ  އަދި  އޮތ ން،  އަތ ަގއި  ކެއްެގޕާޓްނަރ ންތަ

 ިވޔަފާރިެއއް ބާަވތެްއެގ ެއއް ޕާޓްނަރޝިޕ ން އެ

 ؛ެގންދިއ ން ކ ރަމ ން

 ހިސާބ ކ ރާ  ެގްއލ ންެވފައިާވ ޓްރަސްެޓއްނަމަ، އެއީ  (3)   

 ނ ަވތަ  ދ ޢަދަ ެގއްލ މ ެގ އެ  ފެށ ނީއްސ ރެ މ އްދަތ 

 ނިމެންދެން،  މ އްދަތ   ހިސާބ ކ ރާ  އ ނިކ ރާ  ަބއެއް  އެއިން

 50% އާމްދަނީެގ ނ ަވތަ ކެޕިޓަލް ޓްރަސްޓ ެގ އެ

 މަޞްލަޙަތެއް ބޮޑ   އަްށވ ރެ( އިންަސއްތަ ފަންސާސް)

 އަތ ަގއި  ފަރާތްތަކެއްެގ ެއއް  ނ ަވތަ ތެއްފަރާ އެއް

 އެއް ޓްރަސްޓ ން އެ މ އްދަތ ަގއި  އެ އަދި އޮތ ން،

 .ެގންދިއ ން ކ ރަމ ން ިވޔަފާރިެއއް ބާަވތެްއެގ

 
ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ހިސާބ ކޮށްފައިާވ ކޮންމެ  30މި ޤާނޫނ ެގ   .34 ކެޕިޓަލް ލޮސް އ ނިކ ރ ން 

ެގއްލ މެްއެވސް އ ިނކ ރެޭވީނ އެ މާއްދާއާ އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން 

އެ ެގއްލ ންެވަފއިާވ ހިސާބ ކ ރާ ، ކޮށްފައިާވ ފައިާދއިންހިސާބ 

މ އްދަތެއްަގެއެވ. ނ ަވތަ ެއ ަފއިދާއަްށވ ރެ އެ ެގއްލ މ ެގ ަޢދަދ  އިތ ރ ާވ 

ޖެހިެގން އަންަނ ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ ތަކ ަގިއ މި ޤާނޫނ ގެ   ،މިންަވރަކަށް

އެ އިތ ރ ާވ  ،ން ހިސާބ ކޮށްފައިާވ ފައިާދއިންެގ ދަށ ނަ މާއްދާަވ 30

ަވނަ މާއްާދެގ   33ެގއްލ މ ެގ ޢަދަދ  އަަޅއިކެނޑިާދނެއެެވ. އަދި މި ޤާނޫނ ެގ  
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ނ ަވތަ ]ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ އާމްަދނީ[ ކަމަށް  ގައި ]ެގއްލ ން[ 

 ނަކ ރަންާވނީ މިއާ ެއއްޮގްތާވ ޮގތ ެގމަތިންނެެވ.ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ތަންތަން މާ

 
ެޓްކސް   ،މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށް ]ެގއްލ ްނ[ ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ )ހ(  .35 ގެއްލ ން އ ނިކ ރ މ ގެ އ ސޫލ  

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ، ދައްކާ ފަރާތެްއެގ ޖ މްލަ އާމްދަނީއަށްވ ރެ

 21ަވނަ މާއްދާ ާއިއ  18މި ޤާނޫނ ެގ (އ ނިކ ރެޭވ ޚަރަދ ަތއް 

ަވނަ މާއްދާ ެގ ދަށ ން އ ނިކ ރެޭވ ޚަރަދ ތައް ފިަޔަވއި( 

 އެ އިތ ރ ާވ ޢަަދދަށެެވ.، މައިތ ރ ާވނަ

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން އ ނިކ ރާ ގެއްލ މ ެގ  33މި ޤާނޫނ ެގ  )ށ(  

ޢަދަދަކީ އެ މ އްދަތ ަގއި ެވފަިއާވ ެގއްލ މ ެގ ޖ މްލައަްށވ ރެ ިއތ ރ  

 ޢަދަދަކަށް ެވެގންނ ާވެނެއެވ.

މި މާްއދާ ، މި ޤާނޫނ ެގ ތޭރަަވނަ ބާބާ ޚިލާފ ނ ާވ ޮގތ ެގމަތިން )ނ(  

ަގން ފަށާ އެމައްޗަށް ހިނާގީނ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޓެކްސް ނަ

 ދ ަވހ ެގ ފަހ ން ާވ ެގއްލ ންަތކަށް އެކަންޏެެވ.

 ަދށ ން ޤާނޫނ ެގ މި ެވފަިއަވނީ ބަެއއް ެއއިން ނ ަވތަ  ެގއްލ މެއް  )ރ(  

 އެ  ޮގތ ން   ކ ޑަކ ރ މ ެގ  ޢަދަދ   ޓެކ ހ ެގ  ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތ ން  އެ

 މ ޢާމަލާތަކާ ކޮށްފަިއާވ ފަރާތަކ ން އެހެން ނ ަވތަ ފަރާތ ން

 ގ ިޅެގން އިންިތޒާމަކާ ހަމަޖައްސާފައިާވ ނ ަވތަ ގ ިޅެގން

 އާމްދަނީން  ބިނާކ ެރޭވ ޓެްކސް ފަރާތެްއެގ އެހެން ކަމަށްާވނަމަ،
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 ބައެއް  އެއިން ނ ަވތަ ޢަދަދ  ެގއްލ މ ެގ އެ

 .އަޅަިއކަނަޑއިެގންނ ާވނެެއެވ

 
 ބާބ  ހަވަނަ  

 ބައެއް ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްޞަ އ ސޫލ ތައް 

 
ަވނަ ާމއްދާަގއި އެހެން ބަޔާްނކޮށްފައިީވ  23ެގ މި ޤާނޫނ  )ހ(  .36 ބޭންކ  

ނަމަެވސް، އަންނަނިިވ ފޯމިއ ލާ ބޭނ ންކޮށްެގން ހިސާބ ކ ރ މ ން  

ބޭްނކަކ ން  ،އަންނަ ޢަދަދަށްވ ރެ އިތ ރ ނ ާވނެ ޮގެތއްެގމަތިން

ދޫކޮށްފައިާވ ަވިކަވކި ލޯނަކ ން ނ ަވތަ ަވކިަވކި ެއޑްާވންްސއަކ ން 

ބޭންެކްއެގ ޓެްކސް  ޜަން، އެޕްރޮިވއަނބ ރާ ނ ލިބޭނެ ދަރަނީެގ 

 ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރ މ ަގއި އ ިނކ ރެިވދާެނއެެވ.

(5% x a) - b 

"a"  ައކީ އެ ބޭންކ ްނ ދޫކޮްށފައިާވ ލޯނ  ނ ަވތަ އެްޑާވްނސްެގ
ޮގތ ަގއި އެ ބޭންކ ެގ ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ  ނިމޭ ދ ަވހ  ހ ރި 

 ޢަދަދ ެގ ބ ކް ެވލިއ ެއެވ.

"b" ާހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ ެގ ެޓކްސް ބިނާކ ރެޭވ  އިތ ިވައކީ ފ

އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރ މ ގައި، އަނބ ރައި ނ ލިބޭނެ ދަރަނީެގ 

 ިވޜަންެގ ޮގތ ަގއި އ ިނކޮްށފައިާވ ޢަދަދެެވ.ޕްރޮ

 ،އިމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން އ ނިކ ރެޭވ ޢަދަދ  ފިޔަަވ )ށ(  

ންޓަކާ ގ ިޅެގން ބޭންކަކ ން ކޮށްފަިއާވ އެހެނިެހން އިންެވސްޓްމަ



 

 

 

 

 

 

 47 

ޒާކ ރާ ދަރަނީެގ ޕްރޮިވަޜން އަނބ ރާ ނ ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާ

 ނ ކ ެރޭވނެެއެވ.އ ންޏެއް 

 
ޕާޓްނަރޝިޕެއްެގ ެޓކްސް ިބނާކ ރެޭވ އާމްދަނީން މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(   .37 ޕާޓްނަރޝިޕް 

ދަށ ން ޓެކްސް ދަްއކަންާވނީ އެ ޕާޓްނަރޝިޕަކީ ަވިކ ޤާނޫނީ 

 އެ ޕާޓްނަރޝިޕ ެގ ނަމ ަގއެެވ. ،ޝަޚ ސެއް ކަމަށް ބަލަިއެގން

މި ޤާޫނނ ެގ ، ޕާޓްނަރަކ މެޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕެއްެގ ކޮންމެ  )ށ(  

ދަށ ން އެ ޕާޓްނަރޝިޕ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ ޒިންމާތަްއ 

 ަވިކަވކިންާނއި ެއކ އެީކަގއި ޒިންމާާވން ާވނެެއެވ.، އަދާކ ރ މަށް

 
ން  އާމްދަނީން މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ޓްރަސްޓެްއެގ ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ )ހ(   .38 ޓްރަސްޓް 

ޓްަރސްޓަކީ ަވކި ޤާނޫނީ ޝަޚ ސެްއ ޓެކްސް ދަްއކަންާވނީ އެ 

 ކަމަށް ބަލައިެގންނެެވ.

ޓްރަސްޓ ެގ ެއއްބަްސވ މ ަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއީވ  )ށ(  

މި ޤާނޫނ ަގިއާވ ޮގތ ެގމަތިން އެ ޓްރަސްޓ ެގ ޓެްކސް ، ނަމަެވސް

 ން ޓެކްސް ދައްކަންާވެނއެެވ.ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީ

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެ ، ޓްރަސްޓެްއެގ ކޮންމެ ޓްރަްސޓީއަކ މެ )ނ(  

ަވިކަވކިންާނއި  ޓްރަސްޓ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކ ރ މަށް

 އެކ އެީކގައި ޒިންމާާވންާވެނއެެވ.
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ސްެގ ިވޔަފާިރކ ރާ މި މާއްދާ ހިނާގނީ ިއންޝ އަރެން )ހ(   .39 އިންޝ އަރެންސްގެ ވިޔަފާރި 

 ފަރާތްތަކަށެެވ.

ލައިފް އިންޝ އަރެންްސެގ ިވޔަފާރި ފިަޔަވއި އެެހނިހެން   )ށ(  

ހިސާބ ކ ރާ  ،އިންޝ އަރެންްސެގ ިވޔަފާިރކ ރާ ފަރާތަކ ން

މ އްދަތަކަށް އެ ފަރާތ ެގ ޓެކްސް ބިނާކ ެރޭވ ާއމްދަނީ  

 ،ންހިސާބ ކ ރަންާވނީ މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ޮގތ ެގމަތި 

 އަންނަނިިވ އ ިނއިތ ރ ކ ރ ންަތއް ހިމަނައިެގންނެެވ.

ެއ ފަރާތެއްެގ ޖ މްލަ އާމްދަނީއަްށ ،  އަންނަނިިވ ޢަދަދ ތައް   (1)   

 އިތ ރ ކ ރ ން:

    i.   ިހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ  ފެށ ނ އިރ  ހ ރ

؛ އަންއެްކސްޕަޔަރޑް ރިްސކް ިރޒަރވ ެގ ބާކީ 

 އަދި

    ii.    ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ  ފެށ ނ އިރ

އަދި ެއއާ ގ ޅިެގން ފައިސާ ، ރިޕޯޓ ކޮށްފައިވާ 

ނަމަެވސް ފައިސާ ނ ދައްކަިއ  ،ދައްކަންޖެހޭ

ހ ރި ކްލެއިމްތަކ ެގ އަންދާޒާ ޢަދަދ  )ރިޕޯޓެޑް 

 އަދި؛ ބަޓް ނޮޓް ޕެއިޑް ކްލެއިމްސް(

    iii.  ފަިއާވާގހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ  ފެށ ނ ިއރ  ހިނ ،

 ނަމަެވސް ރިޕޯޓ ކޮށްފައިނ ާވ ކްލެއިމްތައް 

( )އިންކަރޑް ބަޓް ނޮޓް ރިޕޯެޓޑް ކްލެއިމްސް
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ހިސާބ ކޮށްފައިަވނީ ޢާންމ ކޮްށ ބަލައިަގންނަ 

އަދި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ޤަބޫލ ކ ރާ 

އެްކޗ އޭިރއަލް އ ސޫަލކ ން ަކމަށްާވނަމަ އެ 

 ޢަދަދ .

ފަރާތެއްެގ ޖ މްލަ އާމްދަނީްނ އެ  ، އަންނަނިިވ ޢަދަދ ތައް   (2)   

 އ ނިކ ރ ން:

    i.   އްދަތ  ނިމ ނ އިރ  ހ ރި  ކ ރާ މ ހިސާބ

؛ އަންއެްކސްޕަޔަރޑް ރިްސކް ިރޒަރވ ެގ ބާކީ 

 އަދި

    ii.    ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ  ނިމ ނ އިރ

އަދި ެއއާ ގ ޅިެގން ފައިސާ ، ރިޕޯޓ ކޮށްފައިވާ 

ނަމަެވސް ފައިސާ ނ ދައްކަިއ  ،ދައްކަންޖެހޭ

ހ ރި ކްލެއިމްތަކަށް އެކަށީެގްނާވ 

ރާ ޢަދަދ  )ރިޕޯޓެޑް މިންަގނޑެްއަގއި އަންދާޒާކ 

 އަދި؛ ބަޓް ނޮޓް ޕެއިޑް ކްލެއިމްސް(

    iii.  ފަިއާވާގހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ  ފެށ ނ ިއރ  ހިނ، 

ނަމަެވސް ރިޕޯޓ ކޮށްފައިނ ާވ ކްލެއިމްތަްއ 

)އިންކަރޑް ބަޓް ނޮޓް ރިޕޯެޓޑް ކްލެއިމްސް( 

ހިސާބ ކޮށްފައިަވނީ ޢާންމ ކޮްށ ބަލައިަގންނަ 

ޤަބޫލ ކ ރާ އަދި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް 
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އެްކޗ އޭިރއަލް އ ސޫަލކ ން ަކމަށްާވނަމަ އެ 

 ޢަދަދ .

ިވޔަފާރިކ ރާ ފަރާތެއްެގ ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ އިންޝ އަރެންްސެގ  )ނ(  

ކްެލއިމަކާ ގ ިޅެގން ، އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރ މ ގައި

)ރީއިންޝ އަރެންސް ކޮންޓްެރކްޓެްއެގ ދަށ ން ނ ަވތަ އެނޫން 

ކަްށ އަނބ ރާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކ ރެޭވ ޮގތަކަށް ިވޔަސް( އެ ފަރާތަ

 ޢަދަދ  ހިމަނަންާވނެއެެވ.

މަށް، އަންއެކްސްޕަޔަރޑް ރިސްކް ރިަޒރްވ މި މާއްދާެގ ބޭނ  )ރ(  

ެއ އިރަކ  ހ ރި އިންޝ އަރެްނސް  ،ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ 

ޕޮލިސީތަކ ެގ ބާކީ އޮތް މ ްއދަތަށް ނިސްބަތްާވ ކްލެއިމްތަކާ 

ތް ަތނ ގައި ަދއްކަންޖެހިދާނެ ަކމަށް ގ ިޅެގން ކ ރިޔަްށ އޮ

އޭިރއަލް ކޮމިޝަނަރ ެޖނެރަލް ޤަބޫލ ކ ރާ އެްކޗ  ،ލަފާކ ރެޭވ

އ ސޫލަކ ން ހިސާބ ކޮށްފަިއާވ ޢަދަދަކ ން، އެއިަރކ  އެ ފަާރތ ެގ 

އަންއަރންޑް ޕްރީމިއަމް ރިޒަރްވަގއި ހ ރި ޢަދަދ  އ ނިކ ރ މ ން 

 ޓެކްސް ަނަގން ފަށާ އަންނަ ޢަދަދަށެެވ. އަދި މި ާޤނޫނ ެގ ދަށ ން

ދ ަވހ ެގ ފަހ ން އަންނަ ެއ ފަރާތެއްެގ ފ ރަތަމަ ހިސާބ ކ ރާ 

 ފެށޭއިރ  ހ ރި އަންއެކްސްޕަޔަރޑް ރިސްކް ރިޒަރވ ެގ މ އްދަތ 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޓެކްސް ނަަގން ފަށާ ދ ަވހ  ހ ރި ، ތެރޭަގއި 

އެ ފަރާތ ެގ އަްނއެކްސްަޕޔަރްޑ ރިސްކް ިރޒަރްވަގއި ބާީކ ހ ރި 

 ދަދ  ހިމެނެއެެވ.ޢަ
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ފަރާތްތަކ ެގ ޓެްކސް އަންނަނިިވ ާބަވތްތަކ ެގ ިވޔަފާރިކ ރާ  )ބ(  

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ،  ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރާނެ ޮގތް

 ަގާވއިދ ަގއި ކަނޑައަޅަްނާވނެެއެވ.

ލައިފް އިންޝ އަރެންްސެގ ިވޔަފާރި )ޢާންމ ކޮްށ   (1)   

އ ސޫލ ތަކަްށ  ބަލައިަގންނަ އެްކޗ އޭިރއަލް

 އަދި ؛ ރިޢާޔަތްކޮށްެގން(

އިންޝ އަރެންސްެގ ިވޔަފާރިާއއި އެހެނިހެން ލައިފް   (2)   

 އިންޝ އަރެންްސެގ ިވޔަފާރި.

 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތ ރ ފަތ ރ ގެ  

 ވިޔަފާރި 
މި ޤާނޫނ ގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިީވ ނަމަެވްސ، މި  )ހ(   .40

ަވނަ މާއްާދެގ )ޑ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ  11ޤާނޫނ ެގ 

)ދޭއް   2އާމްދަނީން ޓެކްސް ދައްކާނީ ެއ އާމްދަނީެގ ޖ މްލައިެގ %

 އިންސައްތަ( ެގ ރޭޓ ަގެއެވ.

އާމްދަނީައކަށް މި މާއްާދއެއް ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ެއްއެވސް  )ށ(  

 ނ ހިނާގނެއެެވ.

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން އިސްތިސްނާާވ  12 ެގމި ޤާނޫނ   (1)   

 ؛އާމްދަނީ

އަންނަނިިވ ޝަރ ޠ ތަކ ންކ ެރ ޝަރ ޠެއް ފ ރިހަމަާވ   (2)   

 އާމްދަނީ:
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    i.    ެއެ އާމްދަނީ ލިބ ނީ ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރ ެގ ދ

ިއ ދެމެދ ަގއި ދަތ ރ ކ ރ މ ެގ ތެރޭަގމަންޒިލެއްެގ  

ރާ ފަސިންޖަރަކާ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޓްރާންސިޓްކ  

 ނ ަވތަ ؛ ގ ިޅެގން ކަމަށްވ ން

    ii.    އެ އާމްދަނީ ލިބ ނީ ލަިއްވސްޮޓކް ނ ަވތަ ސިީޓ

ނ ަވތަ ޕާރ ސަލް ނ ަވތަ މަރެޗންޑައިްޒ ނ ަވަތ 

މ ދަލެއްެގ ޓްރާންޝިޕްމަްނޓާ ގ ިޅެގން 

 ކަމަށްވ ން.

 
 ހަތްވަނަ ބާބ  

 ން ޅ މާއި ޓެކްސް ދެއްކ  ޓެކްސް ބަޔާން ހ ށަހެ 

 
ޓެކްސް ބަޔާން ހ ށަހެޅ މާއި  
 ޓެކްސް ދެއްކ ން ލާޒިމ ވ ން 

މި ، މި ޤާނޫނ ގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ާވނަމަ )ހ(    .41

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އާމްދަނީން ނަާގ ޓެކްސް ދައްކާ ޮކންމެ  

އެ ެޓކްސް ، ފަރާތަކ ންމެ، ކޮންމެ ޓެކްސް އަހަރަކަށްެވސް 

ސާބ ކ ާރ މ އްދަތ ެގ ތެޭރަގިއ އެ ފަރާަތކަށް ްއަގއި ނިމ ނ  ހިއަހަރެ

ލިބ ނ  ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ ާއމްދަނީއާ ގ ިޅެގން މި ޤާނޫނ ަގިއ 

ކަނޑައަޅާ ޮގތެްއެގ މަތިން މީރާއަށް ޓެކްސް ބަޔާނެއް ހ ށަހަޅައި 

 ނެެއެވ.ޓެކްސް ދައްކަްނާވ
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މި  ،ނ ާވނަމަމި ޤާނޫނ ގައި އެހެން ޮގަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައި )ށ(  

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އާމްދަނީން ނަާގ ޓެކްސް ދައްކާ ޮކންމެ  

ކޮންމެ ޓެކްްސ އަހަރަކަށްެވސް މި ޤާނޫނ ަގިއ  ،ފަރާތަކ ންމެ

އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓާގ ޅޭ ބަޔާނެއް  ކަނޑައަޅާ ޮގތެްއެގ މަތިން

 ހ ށަހަޅައި، އެ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް މީރާއަށް ދައްކަންާވެނއެެވ.

 ހ ށަހަޅަންާވނީ  ަބޔާން ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ަގއި( ހ) ދާެގއްމާ މި )ނ(  

 ޤާނޫނ ެގ މި  އަދި. ފޯމަކ ންނެެވ ކަނޑައަޅާ  ކަމަށް އެ މީރާއިން

 ބަޔާން ޓެކްސް ފަރާތްތަކ ން ލާޒިމ ކ ރާ ަގވާއިދ ން ހަދާ ދަށ ން

 ފަރާތަކ ން ދީފައިާވ ހ އްދަ އިދާރާއަކ ން ކަމާބެހޭ ހ ށަހަޅަންާވނީ

 .އެކ ަގއެެވ ހިސާބ ަތކާ މާލީ އިާވއޮޑިޓްކޮށްފަ 

ތަްއޔާރ ކ ރ މަށް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ  މާލީ ހިސާބ ތައް  )ރ(  

މި މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ(   ،ަގާވއިދ ަގއި ލާޒިމ ކ ރާ ފަރާތްަތކ ން

ެގ ދަށ ން ަތއްޔާރ ކ ރަންޖެހޭ ބަޔާންތައް ަތއްޔާކ ރަްނާވނީ ައދި 

ކްސް ަދއްކަްނާވނީ މި އެ ފަރާތަކ ން އެ އަކ ރ ތަކ ެގ ދަށ ން ޓެ

އި ކަނަޑއަޅާ ޮގެތއްެގ ަމތިން ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވިއދ ަގ

 ރ ފިޔާ ނ ަވތަ އެމެރިކާ ޑޮލަރ ންނެެވ.

 
ޓެކްސް ބަޔާން ހ ށަހެޅ މާއި  
 ޓެކްސް ދެއްކ މ ގެ ސ ންގަޑި 

ށަހަޅައި ޓެްކސް ން ެޓކްސް ބަޔާްނ ހ ަވނަ ާމއްާދެގ ދަށ  41މި ޤާނޫނ ެގ     .42

 ދައްކަންާވނީ އަންނަނިިވ ތާރީޚ ތަކ ެގ ނިޔަލަެށެވ. 
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ފ ރަތަމަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓާއި އެާއގ ޅޭ ބަޔާން: ޓެކްސް އަހަރ ެގ  )ހ(  

 ؛ަވނަ ދ ަވސް 31މަހ ެގ ޖ ލައި 

ދެަވނަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓާއި އެާއގ ޅޭ ބަޔާން: ިވިދެގންައންނަ  )ށ(  

 ؛ަވނަ ދ ަވސް 31ކްސް އަހަރ ެގ ޖަނަަވރީ މަހ ެގ ޓެ

ފައިނަލް ޕޭމަންޓާއި ޓެކްސް ބަޔާން: ިވދިެގންއަންނަ ޓެކްސް  )ނ(  

 ަވަނ ދ ަވސް. 30އަހަރ ެގ ޖޫން މަހ ެގ 

 
އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް  

 ހިސާބ ކ ރ ން 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެ ފަރާަތކ ން ޓެކްްސ ދައްކަންޖެހޭ ފ ަރތަމަ  )ހ(   .43

 41މި ޤާނޫނ ެގ  ،އަހަރ  )]ފ ރަތަމަ ޓެކްސް އަހަރ [( ޓެކްސް

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ދައްކަންޖެހޭ ކޮންމެ އިންޓެރިމް 

އެ ޓެްކްސ އަހަރ ގައި ނިމޭ ހިސާބ ކ ރާ  ،ޕޭމަންޓަކީެވސް

ކ ރާ މ އްދަތަކަށް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ފަރާތ ން އަންދާޒާ

 އެއްަބޔާ އެްއަވރ ެގ ޢަދަދަކަށް ޓެކ ހ ެގ ޢަދަދ ެގ ދެބައިކ ޅަ 

 ާވންާވެނއެެވ.

ފ ރަތަމަ ޓެކްސް އަހަރާ ޖެހިެގން އަންނަ ޓެކްސް އަހަރަށް އަދި  )ށ(  

އޭެގ ފަހ ން އަންނަ ކޮންމެ ެޓކްސް އަހަރަކަށްެވްސ މި ޤާޫނނ ެގ 

ންޖެހޭ ކޮންމެ އިންެޓރިމް ާމއްދާެގ ދަށ ން ދައްކަނަ ަވ 41

ފައިބެ ޓެްކްސ އަހަރަށް އެ ފަރާތ ން ދަްއކަންޖެހޭ    ،ޕޭމަންޓަކީެވސް

ޓެކ ހ ެގ ޢަދަދ ެގ ދެބައިކ ަޅ އެއްަބޔާ އެްއަވރ ެގ ޢަދަދަކަށް 

 ާވންާވެނއެެވ.
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މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ބޭނ މަށް، ފައިބެ ޓެކްސް އަހަރަށް ޓެްކސް  )ނ(  

)ބާރަ( މަސްދ ަވހަށްވ ރެ ކ ރ  ނ ަވތަ  12ފަިއަވނީ ކާއްދަ

އެއަްށވ ރެ ދިގ  ހިސާބ ކ ާރ މ އްދަތެއްެގ ެޓކްސް ބިާނކ ރެޭވ 

ަވނަ   41އާމްދަނީން ކަމ ަގިއާވނަމަ، އެ ފަރާތަކ ން މި ޤާނޫނ ެގ  

 ،ޓެރިމް ޕޭމަންޓަކީެވސްމާއްދާެގ ދަށ ން ދަްއކަންޖެހޭ ކޮންމެ އިން

ފައިބެ ޓެކްސް އަހަރަށް ެއ ފަރާތ ން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކ ހ ެގ 

ޢަދަދ ެގ ދެބައިކ ަޅ ެއއްބަޔާ އަންނަނިިވ ަކސްރާ ގ ަނކ ރ މ ން 

 އަންނަ ޢަދަދެެވ.

365

a  

[a   އަކީ ފައިބެ ޓެކްސް އަހަރ ] ނިމ ނ  ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ ަގިއ

 ހިމެނޭ ދ ަވސްތަކ ެގ ޢަދަދެެވ.

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއީވ ނަމަެވސް، ޓެްކސް  )ރ(  

އަހަރަކަށް ދަްއކަންޖެހޭ ޓެކ ހ ެގ ޢަދަދަކީ ފައިބެ ޓެކްސް އަހަަރށް 

ބެލެޭވނެ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވ ރެ ކ ޑަ ޢަދަދެއް ކަމަށް 

ަވނަ  41މި ޤާނޫނ ެގ  ،އެކަީށެގންާވ ސަބަބ ތަކެްއ ހ ރިނަމަ

މާއްދާެގ ދަށ ން ެއ ފަރާތ ން ދައްކަންޖެހޭ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓ ެގ 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދާ ެއްއޮގތްާވ ޮގތ ެގަމތިން ،  ޢަދަދ 

 އަންދާޒާކ ެރިވދާނެެއެވ.

މި މާއްދާެގ )ރ( ގައި ބަާޔންކ ރާ ޙާލަތ ަގިއ، އަންާދޒާކ ރާ  )ބ(  

ރިމް ޕޭމަންޓް ނިސްބަތްާވ ޓެކްސް އަހަރަށް ދައްކަްނޖެހޭ  އިންޓެ
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 ޖ މްލަ ޢަދަދަކީ އެ ފަރާތ ން އަންދާޒާކ ރި އިންެޓރިމް ޓެކ ހ ެގ

)ިވހި އިންސައްތަ( ޮބޑ   20ޕޭމަންޓ ތަކ ެގ ޖ މްލައަށްވ ރެ %

ތ ން އެ ޓެކްސް އަހަރަށް އިންޓެރިމް ޢަދަދެއްނަމަ، އެ ފަރާ

ނީ މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ކަމަށް ޕޭމަންޓް ދައްކަންޖެހިފައިަވ

ންޓް މަ ަގއި ހަމައަށް އިންޓެރިމް ޕޭބަލައި، ދައްކަންޖެހޭ ތާރީޚ 

 ފައިނ ާވ ކަމަށް ބެލެޭވެނއެެވ.ކާދައް

އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓެއް އެްއެވސް ޓެކްސް އަހަރަށް ަދއްކަންޖެހޭ  )ޅ(  

ތ ެގ އެ ޓެްކސް އަހަރ ގައި ނިމޭ ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަ، ދެއްކ މ ަގއި

ަވނަ މާއްދާ ނ ަވތަ  54އެ ފަރާތ ެގ އާމްދަނީން މި ޤާނޫނ ެގ 

މާއްދާެގ ދަށ ން ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކ ހ ެގ ޮގތ ަގއި ަވނަ  55

ިވތ ހޯލްޑިންގ ިއާވ ނ ަވތަ އ ިނކ ާރނެ ކަމަށް ބެލެޭވ އ ނިކޮށްފަ

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގއި ކަނަޑއަޅާ   ،ޓެކ ހ ެގ ޢަދަދ 

ޮގތެްއެގ މަތިން އެ ފަރާތ ން އެ މ އްދަތަށް ދައްކަްނޖެހޭ  

 އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓ ެގ ޢަދަދ ން އ ނިކ ރެިވދާެނއެެވ.

 
   .44 ފައިނަލް ޕޭމަންޓް 

 
ަވނަ މާއްާދެގ )ނ( ެގ ދަށ ން ަދއްކަްނޖެހޭ ފައިނަލް   42މި ޤާނޫނ ެގ 

ޕޭމަންޓަކީ އެ ފަރާތަކ ްނ ެއ ޓެކްސް އަހަރަށް ދަްއކަްނޖެހޭ ޓެކ ހ ެގ 

 ޖ މްލައިން އަންނަނިިވ ޢަދަދ ތައް އ ނިކ ރ މ ން އަންނަ ޢަދަދެެވ.

ފަިއާވ އިންެޓރިމް ކާފަރާތަކ ން އެ ޓެކްސް އަހަރަށް ދައްއެ  )ހ(  

 އަދި  ؛މަންޓ ތަކ ެގ ޖ މްލަޕޭ
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 ،މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވިއދ ަގއި ކަނަޑއަޅާ ޮގތެްއެގ މަިތން )ށ(  

ަވނަ މާއްދާ ނ ަވތަ  54އެ ފަރާތ ެގ އާމްދަނީން މި ޤާނޫނ ެގ 

އްދާެގ ދަށ ްނ ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކ ހ ެގ ޮގތ ަގިއ މާަވނަ   55

އ ނިކޮށްފަިއާވ ނ ަވތަ އ ިނކ ާރނެ ކަމަށް ބެލެޭވ ިވތ ހޯލްޑިންގ 

ަވނަ ާމްއދާެގ  43މި ޤާނޫނ ެގ  ،ޓެކ ހ ެގ ޢަދަދ ެގ ތެރެއިން 

ނިނ ކ ެރިވ އޮތް ދަށ ން އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ހިސާބ ކ ރ މ ގައި އ 

 ޢަދަދ .

 
ޓެކ ހ ގެ ގޮތ ގައި ދައްކަންޖެހޭ  

ޢަދަދ  އަމިއްލައަށް  
 ހިސާބ ކ ރ ން 

ޅާ ޓެކްސް ބަޔާނ ަގއި، ެއ މ އްދަތަކަށް ހަ ދަށ ން ހ ށަ މި ޤާނޫނ ެގ    .45

ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތ ން ހިސާބ ކޮށް ހިމަނާ ޢަދަދ  )އެ 

ެގ ޢަދަދ ެވްސ ހިމެނޭ ޮގތ ން( އަީކ މި ފަރާތ ން ހިސާބ ކ ރާ ެގއްލ މ 

އެ ފަރާތ ން  އެ ބަާޔން ނިސްބަތްާވ މ އްދަތަކަށް  ،ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަށް

 ކަންޖެހޭ ޓެކ ހ ެގ ޢަދަދ ކަމ ގައި ބެެލޭވނެެއެވ.ދައް

 
ޓެކްސް ބަޔާން  
 އިޞްލާޙ ކ ރ ން 

ޓެކްސް ދަްއކާ ފަރާތ ން ިމ ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާފައިާވ  )ހ(   .46

ޔާނ ަގއި ބައިަތކެއް އ ިނެވފަިއާވކަމަށް ނ ަވތަ ޓެކްސް ބަ

ޢަދަދ ތަކެްއކަމަށް ެއ ދ ތަކަކީ ރަނަގޅ ނޫން ކަނޑައަޅާަފިއާވ ޢަދަ

އަދި މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން  ،ފަރާތަށް ޤަބޫލ ކ ރެޭވނަމަ

ަވނަ   42މި ޤާނޫނ ެގ  ،  ޓެކްސް ބަޔާން އިޞްލާޙ ކޮށްަފއިނ ާވނަމަ

ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ތާރީޚ ން  58އާއި   މާއްދާެގ )ނ(

ިއޞްލާޙ ކޮށްަފއިާވ   ،)ބާރަ( މަސްދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި   12ފެށިެގން  
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ހަޅަިއ، ކ ރިން ހ ށަހެޅި ބަޔާން ިއްޞލާޙ  ޓެކްސް ބަޔާެނއް ހ ށަ

 ެވ.ކ ރެިވދާނެއެ 

ޓެކ ހ ެގ ޮގތ ަގިއ ދައްކަންޖެޭހކަމަށް ޓެކްްސ ބަޔާނ ަގއި ނ ަވތަ  )ށ(  

އިޞްލާޙ ކޮށްފަިއާވ ެޓކްސް ަބޔާނ ަގއި ޓެކްްސ ދަްއކާ ފަާރތ ން 

ހިސާބ ކޮށްފައިާވ ޢަދަދ ގައި ކަނޑައެިޅެގން ކ ށެއް އޮތްަކމަށް 

ޤާނޫނ  ނަްނބަރ  ، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ޤަބޫލ ކ ރެޭވނަމަ

ރީ ޤާނޫނ ( އާ ޚިލާފ ނ ާވ )ެޓކްސް ެނގ މާބެހޭ އިދާ 2010/3

އެ ކ ށް ރަނަގޅ ކޮށް، އެ ކަން އެ ފަރާަތށް  ،ންޮގތ ެގމަތި

 އެންިގދާނެެއެވ.

މި މާއްދާެގ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޙާލަތ ގައި ކޮމިަޝނަރ  )ނ(  

އެ ކ ށް އިސްލާޙ ކ ރި ސަބަބ  ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ޖެނެރަލް 

 ންަގންާވެނއެެވ.ލިޔ މ ން އަ

 
ޓެކްސް ބަޔާން ހ ށަހަޅާފައި  

ނ ވިޔަސް ޓެކްސް  
 ދައްކަންޖެހ ން 

ހިާސބ ކ ރާ މ އްދަތަކަށް ޓެްކސް ަބޔާނެއް ނ ަވތަ   ،ޓެކްސް ދަްއކާ ފަރާތ ން   .47

އިޞްލާޙ ކޮށްފަިއާވ ޓެކްސް ަބޔާނެއް ހ ށަހަޅާފައިީވ ނަމަެވްސ ނ ަވތަ ނ ިވ 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން އެ މ އްދަަތށް ދައްކަންޖެހޭ   42ނަމަެވސް މި ޤާނޫނ ެގ  

 އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓާއި ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ދައްކަންާވނެެއެވ.

 
ބައެއް ޙާލަތްތަކ ގައި ޓެކްސް  

ބަޔާން ހ ށަހެޅ މަށް  
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް  

 އެންގ ން 

ނަިނިވ ެޓކްސް ދަްއކާ ފަރާތ ން އަން  މި މާއްދާއަށް ޢަމަލ ކ ރެޭވނީ  )ހ(   .48

ކަންތައްތަކ ންކ ރެ ކަމެއް ކޮްށފިނަމަ ނ ަވތަ ކ ރަން އ ޭޅ ަކމަށް 

އަދި ޓެކ ހ ެގ ޮގތ ގައި ލިެބންޖެހޭ އާމްދަނީއަށް އެ ަކމ ެގ 
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ސަބަބ ން ނޭދެޭވ އަސަރެްއ ކޮށްފާނެ ކަމަށް އެކަށީެގންާވ 

 ނަމައެެވ.ޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ޤަބޫލ ކ ރެޭވސަބަބ ތަކާއެކ  ކޮމި

 ؛ދިެވހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިއ ން  (1)   

 ؛ލ ން ޓާދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވަފއިވ ން ހ އް  (2)   

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި ދާއިމީ މަރ ކަޒެްއެގ ޙަރަކާތްަތްއ   (3)   

 ؛ލ ންޓާހ އް

ފައިސާެއއް ނ ަވަތ ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެްއެވސް   (4)   

 ؛ދަލ ކ ރ ންމ ދަލެއް ެގންދިއ ން ނ ަވތަ ބަ 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި ކަނަޑއަާޅ   (5)   

 އެނޫންެވސް ކަެމއް ކ ރ ން.

ހިސާބ ކ ރާ   ،މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިާވ ޙާލަތްތަކ ަގއި )ށ(  

މ އްދަތަކާ ނ ަވަތ މ އްދަތ ތަަކކާގ ޭޅ ޓެކްްސ ބަޔާެނއް ނ ަވތަ 

 ނޑައަޅާ މ އްދަެތއްގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކަ ،ބަޔާންތަކެއް 

ތެރޭގައި ހ ށަހެޅ މަށް ޓެކްްސ ދައްކާ ފަރާތަކަށް ކޮމިަޝނަރ 

 ޖެނެރަލަށް އެންިގދާނެއެެވ. 

ހެން ޮގތަަކށް މި ޤާނޫނ ެގ އެހެން މާއްދާެއއްަގއި އެ )ނ(  

މި މާއްދާއަށް ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ  ،ބަޔާންކޮށްފަިއީވ ނަމަެވސް 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ، ސަބަބ ން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކ ހ ެގ ޢަދަދ 

ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ޓެކްސް ބަޔާން ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚ ން ފެށެިގން 

 )ހަތެއް( ދ ަވހ ެގ ތެޭރގައި ދައްކަންާވެނއެެވ. 7
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މާއްދާެގ )ނ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއީވ ނަމަެވސް، މި މި  )ރ(  

 މާއްދާެގ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮްށފައިާވ ކަންތައްތަކ ްނކ ރެ ކަެމއް

މި މާއްދާެގ ދަށ ން އެ ފަރާތ ން ދަްއކަްނޖެހޭ  ، ހިނގ މ ެގ ކ ރިން 

 ޓެކ ހ ެގ ޢަދަދ  ދައްކަްނާވނެެއެވ.

ށ ން ޓެކްސް ބަާޔނެއް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތ ން މި މާއްދާެގ ދަ )ބ(  

ކޮމިަޝނަރ ޖެނެރަލް އެ ފަރާތަކަށް  ،ޅި ނަމަެވސްހެހ ށަ

ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި އަންަގއިފި ހިނދެއްަގއި މި ާޤނޫނ ެގ ދަށ ން 

ކަނޑައަޅާ ޮގތ ެގމަތިްނ އިތ ރ  ޓެކްސް ބަޔާނެއް 

 ނެއެެވ.ހ ށަހަޅަންާވ

 
އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް  

ދެއްކ މާއި ބަޔާން ހ ށަހެޅ ން  
 ލާޒިމ ނ ވާ ޙާލަތްތައް 

ީވ ނަމަެވސް، މި ަވނަ ާމއްާދގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  42މި ޤާނޫނ ެގ    .49

ކ ރިއަށް ދައްކާ އިންޓެިރމް ޕޭމަންޓްގެ   ަވނަ މާއްާދެގ ަދށ ން  43ޤާނޫނ ެގ  

)ިވހި ހާސް( ރ ފިޔާއަްށވ ރެ ބޮޑ ނޫން  -/20,000ޖ މްލަ ޢަދަދަކީ 

ންޖެހ ނ  ޢަދަދެއްނަމަ، ނ ަވތަ ފާއިތ ިވ ޓެކްސް އަހަރަށް އެ ފަރާތ ން ދައްކަ

)ިވހި ހާސް( ރ ފިާޔއަށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން  -/20,000ޓެކ ހ ެގ ޢަދަދަކީ 

ަވނަ ާމއްދާެގ )ށ( އަްށ އެ ފަރާތ ން  41ނ ެގ ޢަދަދެއްނަމަ މި ޤާނޫ

 ޢަމަލ ކ ރ ން ލާޒިމެއްނޫނެެވ.

 
ޓެކްސް ބަޔާން  

 ހ ށަހަޅަންނ ޖެހޭ ޙާލަތްތައް 
ަވނަ ާމއްދާަގއި އެހެން ބަޔާްނކޮށްފައިީވ  41މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(   .50

ޓެްކސް  ،އަންނަިނިވ ޙާލަތްތަކ ންކ ރެ ޙާލަތެއްަގއި، ނަމަެވސް
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ދައްކާ ފަރާތ ން ޓެކްސް އަހަރަކަށް ޓެކްސް ބަޔާން ހ ށަހަޅާކަށް 

 ނ ޖެހޭނެއެެވ.

ރ ެގ ތެރޭގައި ލިބ ނ  ޖ މްަލ އެ އަހަ ފަރާތަށްއެ     (1)   

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގިއ  ،އާމްދަނީ

 ނ ަވތަ ؛ ކަނޑައަޅާ ޢަދަދަކަްށވ ރެ ކ ަޑވ ން

އެ އަހަރ ގައި އެ މީހަކަށް ލިބ ނ  ޖ މްލަ އާމްދަނީ      (2)   

؛ ލިބިފައިަވނީ ވަޒީފާ ދޭ އެންމެ ފަރާތަކ ން ކަމަށްވ ން

 ނ ަވތަ

ވަޒަްނެވިރެވފައިނ ާވ އަދި އެ ފަރާތ ެގ  އްޖޭަގއިދިެވހިރާ    (3)   

ލިޭބ  ދާއިމީ މަރ ކަޒެއް ިދެވހިރާއްޭޖަގއި ނެތް ފަރާތަކަށް

ަވނަ މާއްާދަގިއ  55އާމްދަނީއަކީ މި ޤާނޫނ ެގ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އާމްދަނީ ކަމަށްވ ން.

ަވނަ ނަންބަރ ގައި އެެހން  (2)މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ  )ށ(  

ަވޒީފާ ، ެޓކްސް އަހަރެްއެގ ތެޭރަގއި ، ބަޔާންކޮށްފަިއީވ ނަމަެވސް 

 41މި ޤާނޫނ ެގ  ،ދޭ އެންމެ ފަރާތަކ ން އާމްދަނީ ލިބޭ މީހަކ 

ތިން ޓެކްސް ބަޔާން ހ ށަހެޅ މަށް ޮގްތާވ ޮގތ ެގމަނަ މާއްދާއާ ެއއްަވ

 އިޚްތިޔާރ ކ ެރިވދާނެެއެވ.

ަވނަ ނަންބަރ ގައި އެެހން  (3)މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ  )ނ(  

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވރިެވަފިއނ ާވ ، ބަޔާންކޮށްފަިއީވ ނަމަެވސް 

ަވނަ މާއްދާެގ  55މްދަނީއަކީ މި ޤާނޫނ ެގ ފަރާތަކަށް ލިބޭ އާ



 

 

 

 

 

 

 62 

 (8)ަވނަ ނަންބަރ  އަދި  (7)، ަވނަ ނަންބަރާއި  (1))ހ( ެގ 

މި  ، ަވނަ ނަންބަރ ގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ އާމްދަނީ ކަމަށްާވނަމަ

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތ ެގމަިތން  41ޤާނޫނ ެގ 

 ޓެކްސް ބަޔާން ހ ށަހެޅ މަށް އިޚްތިޔާރ ކ ރެިވދާެނއެެވ.

 
ޓާއި  ރިމް ޕޭމަން ޓެ އިން 
ލް ޕޭމަންޓް ދައްކަން  ފައިނަ 

 ނ ޖެހޭ ބައެއް ޙާލަތްތައް 

 50މި ޤާނޫނ ެގ  ،  ޤާނޫނ ަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއީވ ނަމަެވސްމި     .51

، ންކޮށްަފއިާވ މީހ ންރ ގައި ަބޔާަވނަ ނަންބަ (2)ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ޓެކްސް ނަާގ އާމްދަނީާއ  55ނ ަވތަ މި ޤާނޫނ ެގ 

ެއްއެވސް އިންޓެިރމް ޕޭމަންޓެއް އަދި ފައިނަލް ޕޭމަންޓެއް  ،ގ ިޅެގން

 ދައްކާކަށް ނ ޖެހޭނެއެެވ.

 
  ޓެކްސް ދައްކާ މީހަކ  

 މަރ ވ ން 
ޓެކްސް ބަޔާން ހ ށަހަޅަންޖެހޭ   ،އެްއެވސް ޓެކްސް އަހަރަކަށް )ހ(   .52

މީހަކ  ނ ަވތަ ޓެްކސް ދަްއކަންޖެހޭ މީހަކ  އެ އަހަރ ެގ ތެރޭަގިއ 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން   ،އޭނާ މަރ ިވ ދ ަވހާ ހަމައަށް މަރ ވެއްޖެނަމަ

އް ޓެކްސް ަބާޔނެ، ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި ކަނަޑއަޅާ ޮގތެްއެގ މަތިން

ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ދެއްކ މަކީ އި އެ ދ ަވހާ ހަމައަށް ހ ށަހަޅަ

ޝަރ ޢީޮގތ ން ނ ަވތަ ޤާނޫނޮީގތ ން ޓެކ ހ ެގ އިލްތިޒާމްަތކާިއ 

 ހަާވލ ާވ ފަރާތ ެގ ޒިންމާއެެކެވ.

ޓެކްސް ދަްއކާ މީހަކ  މަރ ިވއިރ  ެއއްެވސް ޓެކްްސ ބަާޔނެއް  )ށ(  

ސް ޓެކ ހެއް ނ ދަްއކަިއ ނާޅައި އޮެވއްޖެނަމަ ނ ަވތަ އެއްވެ ށަހ 

އެ ަބޔާން ހ ށަހެޅ މަށާއި އެ ޓެްކސް ދެއްކ މަށް  ،މަނައޮެވއްޖެ
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އަދި އެއާ ގ ިޅެގން ެއއްެވސް ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަންޖެހޭނަމަ އެ 

ޖޫރިމަނާ ދެއްކ މަށް މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ކަނޑައަާޅ 

 ފަރާތ ން ޒިންމާާވންާވނެެއެވ.

މަރ ވެއްޖެނަމަ އޭނާ މަރ ިވ ދ ަވހ ން  މީހަކ     ޓެކްސް ދަްއކަންޖެހޭ )ނ(  

ފެށިެގން މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ޝަރ ޢީ ކޯޓަކ ން ެޓކ ހާގ ޭޅ 

އިލްތިޒާމ ތަކަށް ޒިންާމާވނެ ފަރާތެއް ނ ަވތަ ފަރާތްތަކެްއ 

ކަނޑައެޅ މ ެގ ނިޔަލަށް އެ ޓެްކސް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތ ެގ މަްއޗަށް 

 ޖޫރިމަނާއެއް ނ ހިާގނެެއެވ.

 
 ބާބ    އަށްވަނަ 

 ވިތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް 

 
ވިތ ހޯލްޑިންގ ޓެކ ހ ގެ  

 ބާވަތްތައް 
ަވނަ މާްއދާެގ ދަށ ން ނަާގ ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް  6މި ޤާނޫނ ެގ    .53

 )ދޭއް( ބާަވތަެށެވ. 2ބެހިެގންަވނީ އަންނަނިިވ 

އެ  ޒަފަކަށް ދޭ އ ޖޫަރއިން،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތ ން މ ވައް )ހ(  

ަވނަ މާއްދާއާ  54ިމ ޤާނޫނ ެގ  މ ަވްއޒަފެްއެގ ބަދަލ ގައި

އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން ދަްއކަންޖެހޭ ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެްކސް 

 .)"މ ަވްއޒަފ ންެގ ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް"(

ށް ދައްާކ ެވިރެވފައިނ ާވ ފަރާތަކަދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަން  )ށ(  

ަވނަ  55މި ޤާނޫނ ެގ ، އެ ފަރާތ ެގ ބަދަލ ަގއި ، ފައިސާއިން
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ޮގތ ެގމަތިން ދައްކަންޖެހޭ ިވތ ހޯލްޑިންގ މާއްދާއާ އެްއޮގްތާވ 

ޓެކްސް )"ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވރިެވަފއިނ ާވ ފަރާތްަތކ ެގ 

 ތ ހޯލްޑިންގ ެޓކްސް"(.ިވ

 
މ ވައްޒަފ ންގެ ވިތ ހޯލްޑިންގ  

 ޓެކްސް 

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަކ ން މ ަވއްޒަފަކަށް ފަިއސާއިން ނ ަވތަ  )ހ(   .54

ަވޒީފާ ދޭ ފަރާތ ން ، އ ޖޫަރެއއް ދޭނަމައެނޫންެވސް ޮގތަކަށް 

ޮކންމެ  ، ނ ަވތަ އެ ފަރާތ ެގ ބަދަލ ަގިއ އެ އ ޖޫރަ ދޭ ފަރާތ ން

އަންަނނިިވ ޮގތ ެގމަތިން މ ަވއްޒަފ ްނެގ  ،ންމަހަކ  ދޭ އ ޖޫރައި

 ިވތ ހޯލްޑިންގ ެޓކްސް އ ނިކ ަރންާވނެެއެވ.

ވިތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް     
ބްރެކެޓ   ބިނާކ ރެވޭ އ ޖޫރައިގެ  
 )މަހެއްގެ މައްޗަށް( 

 ޓެކްސް ރޭޓ  

)ފަސްދޮޅަްސ  -/60,000   
ހާސް( ރ ފިޔާ ނ ަވތަ އެއަްށވ ެރ 

 ކ ޑަ 

 )ސ މެއް އިންަސއްތަ( 0%

)ފަސްދޮޅަްސ  -/60,000   
ހާސް( ރ ފިޔާއަށްވ ރެ ބޮޑ ، 

)ެއްއ  -/100,000ނަމަެވސް 
ލައްކަ( ރ ފިޔާ ނ ަވަތ 

 އެއަްށވ ރެ ކ ޑަ 

)ފަހެއް ޕޮއިންޓް  5.5%
 ފަހެއް އިންސައްތަ(

)ެއއް ލަްއކަ(  -/100,000   
ރ ފިޔާއަށްވ ރެ ބޮޑ ، ނަމަެވްސ 

)ެއއް ަލއްަކ  -/150,000

 )އަށެއް އިންަސއްތަ( 8%
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ޔާ ފަންސާސް ހާސް( ރ ފި
 ނ ަވތަ އެއަްށވ ރެ ކ ޑަ 

)ެއއް ަލއްަކ  -/150,000   
ހާސް(  ފަންސާސް

ރ ފިޔާއަށްވ ރެ ޮބޑ ، 
)ެދ -/200,000 ނަމަެވސް 

ލައްކަ( ރ ފިޔާ ނ ަވަތ 
 އެއަްށވ ރެ ކ ޑަ 

 )ބާރަ އިންަސއްތަ( 12%

)ދެ ލަްއކަ(  -/200,000   

 ރ ފިޔާއަށްވ ރެ ޮބޑ  
 ސައްތަ()ފަނަރަ އިން 15%

އ ނިކ ރަްނޖެހޭ މ ވައްޒަފ ންެގ ިވތ ހޯލްިޑންގ މި މާއްދާެގ ދަށ ން  )ށ(  

ޓެކ ހ ެގ ޖ މްލަައކީ މި ާމއްދާެގ )ހ( ަގިއާވ ާތަވލ ަގިއ 

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ިވތ ހޯލްޑިްނގ ޓެކްސް ބިނާކ ެރޭވ އ ޖޫރައިެގ 

ބްރެކެޓ ތަކަށް ަވިކަވކިން ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކ ހ ެގ މިންަވރ  

 ެއެވ.ކ ރ މ ން އަންނަ ޢަދަދ ތަކ ެގ ޖ މްލަހިސާބ 

މި ޤާނޫނ ގައި ހ ރި މ ަވްއަޒފ ންެގ ިވތ ހޯލްޑިްނގ ެޓކ ހާގ ޭޅ  )ނ(  

މާއްދާތަކ ަގއި ިވތ ހޯލްޑިްނގ ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ އ ޖޫރަ ަކމަށް 

މ ަވްއޒަފަކަްށ މަހެއްެގ މައްޗަށް ލިބޭ އ ޖޫރައިެގ ،  ބ ނެފައި އެަވނީ 

ަވނަ ާމއްދާަގއި  19ެގ ނޫނ މި ޤާ، ޖ މްލަ ޢަދަދ ން

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން 

އެ މަހަކަށް ދައްކާ ޢަދަދ   އޭާނެގ އ ޖޫރައިން ، ސްކީމަށް

 ެވ.އ ނިކ ރ މ ން އޮންނަ ޢަދަދަށެ



 

 

 

 

 

 

 66 

ެގ ބަދަލ ަގއި ޙަރަކާތްތެރިާވ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަކ ން ނ ަވތަ އެ ފަރާތ  )ރ(  

މ ަވްއަޒފަކަށް މަހެއްެގ މައްޗަށް އެއް  ،ފަރާތަކ ން އެހެން

 މ ވައްަޒފ ންެގ، ފަހަރަށްވ ރެ ިގނަ ފަހަރ  އ ޖޫރަ ދޭނަމަ

މަހެްއަގިއ ިވތ ހޯލްޑިންގ ެޓކްސް އ ނިކ ރަންާވނީ އެ ޮގތ ން އެ 

 ދެޭވ އ ޖޫރަިއެގ ޖ މްލައިންނެެވ.

، ބަޔާންކޮށްފަިއީވ ނަމަެވސްހެން ޮގަތކަށް މި ޤާނޫނ ގައި އެ )ބ(  

ވަޒީފާ ޭދ އެއް ފަރާތަށްވ ރެ ިގނަ ފަރާތ ން   ،އެްއެވސް ފަރާތަކަށް

ެއ އ ޖޫރައާ ގ ިޅެގން އަންނަިނިވ ކަްނކަްނ މި  ، އ ޖޫރަ ލިބޭނަމަ

 ަގވާއިދ ގައި ކަނޑަައޅަންާވެނއެެވ.ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ 

ޓެކްސް ހިސާބ ކ ރާނެ  މ ަވްއޒަފ ންެގ ިވތ ހޯލްޑިންގ    (1)   

 ؛ޮގތް

މ ަވްއޒަފ ންެގ ިވތ ހޯލްޑިްނގ ޓެކްސް ބަޔާްނ    (2)   

ހ ށަހަޅަންޖެހެނީ ކިތައް ފަހަރ ކަމާއި އެ ޓެކްސް ަބޔާން 

 ؛ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ސ ންަގޑި

މ ަވްއޒަފ ންެގ ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ހިސާބ ކ ރާނެ     (3)   

 ؛ޮގތާއި އެ ފައިސާ ދަްއކަންޖެހޭ ސ ންަގޑި 

ަވްއޒަފ ންެގ ިވތ ހޯލްޑިްނގ ޓެކ ހާގ ޅޭ އެނޫންެވްސ މ    (4)   

 ކަންކަން.

މި ޤާނޫނ ގައި އެހެން ޮގަތކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއީވ ނަމަެވސް،  )ޅ(  

އެްއެވސް މަހެއްަގއި، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތ ން ނ ަވތަ އެ ފަރާތ ެގ 
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ބަދަލ ގައި ޙަރަކާތްތެިރާވ އެެހން ފަރާތަކ ން މ ަވްއޒަފަކަްށ ދޭ 

ޢަދަދަކީ އެ މ ަވްއޒަފަށް ޢާންމ ކޮށް ދޭ އ ޖޫރައިެގ އ ޖޫރަިއެގ 

ނ ަވތަ އެ އ ޖޫރަައކީ ަވީޒފާެގ ، ތ  ޢަދަދެއްނަމަޢަދަދަށްވ ރެ ތަފާ

ޒާތ ން ނ ަވތަ އެހެންެވސް ސަބަބަކާހ ރެ ކޮންމެ މަހަކ  އެއް 

މިންަވރެއްަގއި ދޭ އ ޖޫރަައަކށްނ ާވނަމަ އެ އ ޖޫރައާ ގ ިޅެގން 

ކ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތް މި ޤާނޫނ ެގ ިވތ ހޯލްޑިންގ ެޓކްސް ދެއް 

 ޑައަޅަްނާވނެެއެވ.ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގއި ކަނ

ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އާމްދަނީތަކަށް   12މި ޤާނޫނ ެގ   )ކ(  

 މި މާއްދާއެއް ނ ހިނާގނެެއެވ. 

  
ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

ވެރިވެފައިނ ވާ  ވަޒަން 
ކ ގެ ވިތ ހޯލްޑިންގ  ފަރާތްތަ 
 ޓެކްސް 

ިވޔަފާިރކ ާރ ފަރާތަކ ން ދިެވހިރާއްޖޭގައި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  )ހ(   .55

ވަޒަްނެވރިެވަފއިނ ާވ ފަރާތަކަްށ އަންނަނިިވ ބާަވތްތަކ ެގ ތެެރއިން 

ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ، ބާަވތެްއެގ ފައިާސއެްއ ދައްކާނަމަ

ތަކ ެގ ިވތ ހޯލްޑިންގ ެޓކ ހ ެގ ޮގތ ަގިއ ވަޒަްނެވރިެވަފއިނ ާވ ފަރާތް

އް އިންަސްއތަ( )ދިހައެ  10އިާސެގ ޖ މްލައިން %އެ ފަ

 އ ނިކ ރަންާވެނއެެވ.

 ؛ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި ނ އ ފ ލޭ މ ދަލެއްެގ ކ ލި   (1)   

 ؛ރޯޔަލްޓީ   (2)   
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އިންޓްރެސްޓް )އެ އިންޓްެރސްޓް ދައްކަނީ މީާރއިްނ    (3)   

ނޫން މާލީ  -ަވތަ ބޭންކ ޤަބޫލ ކ ރާ ބޭންކަކަށް ނ 

 ؛އިދާރާއަކަށް ކަމަށްނ ާވނަމަ(

 ؛ޑިިވޑެންޑް   (4)   

 ؛ޓެކްނިކަލް ސަރިވސް ފީ   (5)   

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތަކަށް ދައްކާ    (6)   

 ؛ކަމިޝަން

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މ ނިފޫހިފިލ ވައިދޭ މީހ ންެގ    (7)   

 ؛ޙަރަކާތްތަކަށް ދައްކާ ަފއިސާ

ަގއި ދިރާސާކ ރ މާއި ތަރައްޤީކ ރ މަްށ ރާއްޖޭދިެވހި   (8)   

 ؛)ރިސަރޗް އެންޑް ޑިެވލޮޕްމަްނޓަށް( ދައްކާ ފައިސާ 

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވިރެވފައިނ ާވ ކޮންޓްރެކްޓަަރކަްށ    (9)   

 ؛ދައްކާ ފައިސާ 

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވިރެވފައިނ ާވ ފަރާތަކަށް    (10)   

 ަގއި ަދއްކާ ަފއިސާ.އިންޝ އަރެންސް ޕްރީިމއަމްެގ ޮގތ 

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ިވޔަފާިރކ ާރ ފަރާތަކ ން ދިެވހިރާއްޖޭގައި  )ށ(  

ވަޒަްނެވރިެވަފއިނ ާވ ފަާރތަކަށް ރީއިންޝ އަރެްނސްެގ 

ިދެވހިރާއްޭޖަގިއ ، ޕްރީމިއަމްެގ ޮގތ ަގއި ފައިާސއެއް ަދއްކާނަމަ

ޮގތ ަގިއ ވަޒަްނެވރިެވަފއިނ ާވ ފަރާތްތަކ ެގ ިވތ ހޯލްޑިންގ ެޓކ ހ ެގ  
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)ތިނެއް އިންަސއްތަ(  3ން %އެ ފައިާސެގ ޖ މްލައި

 އ ނިކ ރަންާވެނއެެވ.

 މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށް: )ނ(  

 ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  ަގއި ( ށ) އާއި ( ހ) މާއްދާެގ މި  (1)   

 ފަރާތަކީ  ލިބޭ ަފއިސާ އެ ދަްއކާއިރ  ފައިސާ

 އެ  ކަމަށް،  ފަރާެތއް  ވަޒަްނެވރިެވަފއިާވ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި

 ަފއިސާ   އެ  ނަމަ،  ނެތް  އެނެގން  ފަރާތަށް  ދަްއކާ  ސާއިފަ

 ަވޒަންެވިރެވފައިނ ވާ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ފަރާތަކީ ލިބޭ

 ެޓކްސް  ިވތ ހޯލްޑިންގ  ބަލައި ކަމަށް ފަރާތެއް

 .އ ނިކ ރަންާވެނއެެވ

ކޮޕީރައިެޓއް ބޭނ ންކ ރ މަށް ނ ަވތަ ބޭނ ންކ ރ މ ެގ   (2)   

ތެރޭަގިއ " ެގ ޙައްޤ  ލިބިަގތ މަށް ދައްކާ "ރޯޔަލްޓީ

ހިމެނެނީ އަންނަނިިވ ބާަވތްަތކ ެގ ތެެރއިން ާބަވތެްއެގ 

ކޮޕީރައިޓް ބޭނ ންކ ރ މަށް ނ ަވތަ ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  

 ލިބިަގތ މަށް ދައްކާ ފައިާސެއެވ.

    i.   ކަސްޓަމަިއޒްކޮށްފަިއާވ ސޮފްޓްވެއަރެގ

 ؛ނ ަވތަ ؛ ކޮޕީރައިޓް 

    ii.   ރ ކ ރާ އިޚްތިޔާރޯޔަލްޓީ ދައްކާ ފަރާތ ްނ 

ޮގތަކަށް ބޭނ ން ހިފ މ ެގ ަޙއްޤ  ލިބިފަިއާވ 

 ނ ަވތަ ؛ ކޮޕީރައިޓް 
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    iii.   ަރޯޔަލްޓީ ދައްާކ ފަރާތ ން ކޮީޕކ ރ މ ެގ ނ ަވތ

ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ނ ަވަތ ރިަވރސް އިންޖިނިއަރ 

ކ ރ މ ެގ ނ ަވތަ ޑީކޮމްޕައިލް ކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  

 ކޮީޕރައިޓް.ލިބިފައިާވ ސޮފްޓްެވއަރެގ 

ަގިއ ވަޒަންެވިރެވފައިނ ާވ ރާއްޖޭ"ދިެވހި  (3)   

 ކޮންޓްރެކްޓަރެްއ" ކަމަްށ ބ ނެފައި ެއަވނީ،

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވރިެވފައިނ ާވ އަިދ 

ކޮންޓްެރކްޓެްއ ، މ ަވްއޒަފެްއެގ ޮގތ ގައި ނޫްނ ޮގތަކަށް

އިންތިޒާމެއްެގ ނ ަވތަ އެއްބަްސވ މެއް ނ ަވަތ އެހެން 

 ދަށ ން:

    i.   ެއްެވްސ ބާަވތެްއެގ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އ

 ނ ަވތަ ؛ ދ މަތެއް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތަކަށްޚި

    ii.   ިއެހެން ފަރާތެއްެގ ޚިދ މަތެްއ ދިެވހިރާއްޖޭަގއ

ފޯރ ކޮށްދޭ ނ ަވތަ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި 

 ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ހ އްދަ ދޭ ފަރާތަކަށެެވ.

 ބ ނެފައި ކަމަށް" ޕްރީމިައމް ރީއިންޝ އަރެންސް"  (4)   

 ފަރާތަާކއެކ   ިވޔަފާރިކ ރާ ންްސެގއިންޝ އަރެ އެަވީނ،

 އިންޝ އަރެންސްގެ ) ކޮންޓްެރކްެޓއް އިންޝ އަރެންސް

 އެ  ގ ިޅެގން ރިސްކަކާ ަވކި  ފަރާތަށް، ިވޔަފާރިކ ރާ

 ދެވޭ  ބަދަލެއް ަވރެްއެގ އެްއެވސް  ދަށ ން ކޮންޓްރެކްޓ ެގ
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 ކޮންޓްެރކްޓާ  އެ ފަރާތަކަށް، ހަދާ( ޓެއްކޮންޓްރެކް

 .މަެށެވޕްރީމިއަ ދައްކާ ގ ިޅެގން

"މ ނިފޫހި ފިލ ވައިދޭ މީހ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ،   (5)   

ސްޓޭޖް، ރޭޑިއޯ ނ ަވަތ ޓެލެިވޜަން ނ ަވަތ 

އިންޓަރނެޓްެގ ޒަރިްއޔާއިން ަޙރަކާތްތެރިާވ މީހ ންނާއި، 

މިއ ޒިކ  ކ ޭޅ މީހ ންނާއި، ކ ޅިަވރ  ކ ޅ ންތެރިންނާއި، 

ަރކާތްތެރިާވ އެ ފަދަ ފަންނެއް ނ ަވތަ މަަސްއކަތެްއަގއި ޙަ

 މީހ ންނަށެެވ. 

އަންނަނިިވ ާބަވތްތަކ ެގ ފައިސާައކަށް މި މާއްދާެއއް  )ރ(  

 ނ ހިނާގނެއެެވ.

 ؛ ދައ ލަތ ެގ އޮފީހަކ ން ދަްއކާ ަފއިސާ  (1)   

)އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ  2011/15ޤާނޫނ  ނަންބަރ    (2)   

އިންޝ އަރެންްސެގ ޤައ މީ ނިޒާމ ެގ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން 

ޢީ ަރްއކާތެރިކަމ ެގ ިނޒާމ ތަކާިއ ިއާވ އިޖްތިމާޤާއިމ ކޮށްފަ

ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންގ މަށް އެ ޤާނޫނ ެގ ދަށ ްނ 

ޙަާވލ ކ ެރޭވ ފަރާތްތަކ ްނ ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ 

 ؛ވަޒަްނެވރިެވަފއިނ ާވ ފަރާތަކަްށ ދައްކާ ފައިސާ 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން އިސްތިސްނާާވ  12މި ޤާނޫނ ެގ   (3)   

 ފައިސާ. 
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  ވިތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް 

 އ ނިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލ ން 

 

ަވނަ މާއްާދެގ ދަށ ން  55ަވނަ މާއްާދއާއި  54މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(   .56

ާކ ފައިސާ ަދއްއެ ، ިވތ ހޯލްޑިންގ ެޓކްސް ނެޭގ ފައިސާައކ ން

ެއ ، ފަރާތ ން ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެްކސް އ ނިކޮށްފައިނ ިވ ނަމަެވސް 

އެ ާމއްދާތަކ ެގ ދަށ ން އ ނިކ ރަްނޖެހޭ   ފައިސާ ދައްކާަފއިަވނީ 

 ިވތ ހޯލްޑިންގ ެޓކްސް އ ނިކ ރ މަށްފަހ ަގއި ކަމަށް ބެލެޭވނެެއެވ. 

އެ ، ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ޙާލަތްތަކ ަގއި މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި  )ށ(  

ލާތ ން ދައްކަންޖެހޭ ިވތ ހޯލްޑިންގ ެޓކ ހ ެގ ަޢދަދ  މ ޢާމަ

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގއި  ،ހިސާބ ކ ރާނެ ޮގތް

 ކަނޑައަޅަްނާވނެެއެވ.

 
ވިތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން  
ހ ށަހެޅ މާއި ވިތ ހޯލްޑިންގ  

 ލާޒިމ ވ ން ޓެކްސް ދެއްކ ން  

ަވނަ މާއްާދެގ ދަށ ން  55ަވނަ މާއްާދއާއި  54މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(   .57

އެްއެވސް މަހެއްަގއި ިވތ ޯހލްޑިންގ ޓެކްސް އ ނިކ ރަްނޖެހޭ  

ކޮންމެ މަހަކަށްެވސް މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ  ،ފަރާތަކ ން

މާއްާދތަކާ   އެ   ،ޔާނެއް ހ ށަހަޅައި ޮގތ ެގމަތިން މީރާއަށް ޓެކްސް ބަ

އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން ހިސާބ ކޮށްފައިާވ ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކ ހ ެގ 

 ޢަދަދ  މީރާއަށް ދައްކަންާވނެެއެވ.

ިވތ ހޯލްޑިންގ ެޓކްސް އ ިނކ ރަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ަދްއކާ  )ށ(  

ަވނަ މާްއދާއާ   55ަވނަ މާއްދާއާއި   54މި ޤާނޫނ ެގ  ،  ފަރާތަކ ން

އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކ ހ ެގ ޢަދަދ  

މި މާއްދާެގ )ހ( އަށް  ،އ ނިކޮށްފައިނ ިވ ނަމަެވސް

 ޢަމަލ ކ ރަންާވނެއެެވ.
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ަބޔާން ހ ށަހަޅަންާވނީ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ  )ނ(  

 ފޯމަކ ންނެެވ.މީރާއިން އެ ކަމަށް ކަނަޑއަާޅ 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ެޓކްސް ބަޔާންަތއް  )ރ(  

ތައްޔާރ ކ ރަްނާވނީ އަދި ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ަދއްކަްނާވީނ މި 

 ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ގައި ކަނޑަައޅާ ފައިާސއަކ ންެނެވ.

 
ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން  ވިތ  

ވިތ ހޯލްޑިންގ  ހ ށަހެޅ މާއި  
 ޓެކްސް ދެއްކ މ ގެ ސ ންގަޑި 

ަވނަ ާމްއދާެގ ދަށ ން ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާްނ  57މި ޤާނޫނ ެގ    .58

ަވނަ  54ހ ށަހަޅައި ިވތ ހޯލްޑިންގ ެޓްކސް ދައްކަންާވނީ މި ޤާނޫނ ެގ 

ަވނަ މާއްާދެގ ދަށ ން ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އ ނިކ ރަންޖެހޭ   55މާއްދާއާއި  

 ަވނަ ދ ަވހ ެގ ނިޔަލަށެެވ.  15ޖެހިެގން އަންނަ މަހ ެގ    އްކާ މަހާފައިސާ ދަ

 
ޑިންގ  މ ވައްޒަފ ންގެ ވިތ ހޯލް 

 ޓެކްސް ބަޔާން 

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތ ން ނ ަވތަ އެ ފަރާތ ެގ ބަދަލ ަގއި ޙަރަކާތްތެިރާވ  )ހ(   .59

، އެހެން ފަރާތަކ ން )އ ޖޫރަ ޭދ ފަރާތ ން( އެްއެވސް މަހެްއަގއި

ަވނަ މާްއދާެގ  54މ ަވްއޒަފ ންނަށް ދޭ އ ޖޫރައިްނ މި ޤާނޫނ ެގ 

މި ޤާނޫނ ެގ ، ށ ން ިވތ ހޯލްޑިންގ ެޓކްްސ އ ނިކ ރަންޖެހޭނަމަދަ

އ ޖޫރަ ،  ދާަގއި ބަޔާްނކޮްށފައިާވ ސ ްނަގީޑެގ ިނޔަލަށްަވނަ ާމއް  58

ދޭ ފަރާތ ން މީރާއަށް ބަޔާނެއް )މ ަވްއޒަފ ންެގ ިވތ ހޯލްިޑންގ 

 އެެވ.ޓެކްސް ބަޔާން( ހ ށަހަޅަންާވނެ 

އ ޖޫރަ ދޭ ފަރާތ ން ކޮންމެ ެޓކްސް އަހަރަކަްށެވްސ މި ޤާނޫނ ެގ  )ށ(  

ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގިއ ކަނޑަައޅާ ޮގެތއްެގ މަތިން 
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ތައްޔާރ ކޮށްަފއިާވ، ިވތ ހޯލްިޑންގ ޓެކްސް ރިކޮންސިލިޭއޝަން 

 ޅަންާވނެެއެވ.ހަބަޔާނެއް ހ ށަ

ށްަފއިާވ ބަޔާްނތައް ބަޔާންކޮމި މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( ގައި  )ނ(  

 ޅަންާވނީ މީރާއިން އެ ަކމަށް ކަނޑައަޅާ ފޯމަކ ންނެެވ.ހަހ ށަ

 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

ވަޒަންވެރިވެފައިނ ވާ  
ފަރާތްތަކ ގެ ވިތ ހޯލްޑިންގ  

 ޓެކްސް ބަޔާން 

 ފަރާތ ގެ  އެ ނ ަވތަ ފަރާތަކ ން ިވޔަފާރިކ ރާ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި )ހ(   .60

 މަހެްއަގއި،  އެއްެވސް  ފަރާތަކ ން  ންއެހެ  ޙަރަކާތްތެިރާވ  ބަދަލ ގައި

 ަގއި( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާެގ ަވނަ 55 ޤާނޫނ ެގ މި

 ަފއިސާެއއް، ބާަވތެްއެގ ތެރެއިން ބާަވތްތަކ ެގ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ

 މި  ދަްއކާނަމަ، ފަރާތަކަށް ަވޒަންެވިރެވަފއިނ ާވ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި

 ަގީޑެގސ ން  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މާއްާދަގއި ަވނަ 58 ޤާނޫނ ެގ

 ބަޔާނެއް މީރާއަށް ފަރާތ ން  ދެއްކި  ފައިސާ ނިޔަލަށް،

 ފަރާތްަތކ ގެ  ަވަޒންެވރިެވަފއިނ ާވ ދިެވހިރާއްޭޖގައި)"

 .ހ ށަހަޅަންާވނެއެެވ"( ބަޔާން ެޓކްސް ިވތ ހޯލްޑިންގ 

ޅަންާވނީ ހަމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ަބޔާން ހ ށަ )ށ(  

  ފޯމަކ ންނެެވ.މީރާއިން އެ ކަމަށް ކަނަޑއަޅާ 

 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

ވަޒަންވެރިވެފައިނ ވާ  
ފަރާތްތަކ ގެ ވިތ ހޯލްޑިންގ  

ޓެކ ހަކީ ފައިނަލް  
 ޓެކ ހަކަށްވ ން 

 

މި  ،ަވނަ މާްއދާެގ )ނ( އާ ޚިލާފ ނ ާވ ޮގތ ެގމަތިން 50މި ޤާނޫނ ެގ    .61

 5ިމ ޤާނޫނ ެގ   ރާ ޙާލަތްތަކ ަގއި،ަވނަ ާމއްދާ ަގިއ ބަޔާންކ   55ޤާނޫނ ެގ  

ަވނަ  55ަވނަ މާއްދާއަށް ޢަމަލ ކ ރާކަްށ ނ ޖެހޭނެއެެވ. އަދި މި ޤާޫނނ ެގ 

ދިެވިހރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވފައިނ ާވ ފަރާތްތަކ ެގ  ،ނަގާ  ދަށ ންމާއްދާެގ 
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ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކ ހަކީ އެ ާމއްދާެގ ދަށ ން ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގ ނ  

އާމްދަނީއާ ގ ޅިެގން އެ ފަާރތ ން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކ ހ ެގ ފ ރިހަމަ ޢަދަދ   

 ކަމަށް ބެލެޭވނެެއެވ.

 
ވިތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް  

 ޓް ސެޓްފިކެ 

ަވނަ މާއްާދެގ ދަށ ން   55ަވނަ މާއްދާ ނ ަވތަ    54މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(   .62

 ފަރާތަކ ން ފަިއާވކާމީރާއަށް ިވތ ހޯލްޑިންގ ެޓކްސް ދައް

އެ ، ޓްފިކެޓެއްއަންނަނިިވ މަޢ ލޫމާތ  ހިމެނޭ ސެ، އެދިއްޖެނަމަ

)ހަތެއް( ދ ަވހ ެގ  7ސެޓްފިކެޓަށް އެޭދ ތާރީޚ ން ފެށިެގން 

 ތެރޭަގއި މީރާއިން ދޫކ ރަްނާވެނއެެވ.

ފައިާވ އާމްދަނީ ލިބ ނ  ގާ ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނަ   (1)   

 ؛ފަރާތް

ފައިާވ އާމްދަނީ ލިބ ނ  ގާ ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނަ   (2)   

 ؛ފަރާތަށް އެ ފައިސާ ދެއްކި ަފރާތް

ފައިާވ އާމްދަނީ ލިބ ނ  ގާ ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނަ   (3)   

ފަިއާވ ފައިސާެގ ކާފަރާތަށް އެ އަހަރެއްެގ ތެރޭަގއި ދައް

 ؛ޖ މްލަ )ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ އ ނިކ ރ މ ެގ ކ ރިން(

ިވތ ހޯލްޑިންގ ެޓކ ހ ެގ ޮގތ ަގިއ މީރާއަށް ދެއްކި ޖ މްަލ    (4)   

 ؛ޢަދަދ 

ފަިއާވ މަޢ ލޫމާތ  ާގށަހެޅ މަށް އަންމި މާއްދާެގ ދަށ ން ހ    (5)   

 ؛ހަރ ނިސްބަތްާވ އަ
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 އެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކ ރާ ތާރީޚ .   (6)   

މި މާއްދާެގ )ހ( ،  މީރާއަށް ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ ދެއްކި ފަރާތ ން )ށ(  

ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ސެޓްިފކެޓް ނިސްބަތްާވ ޓެްކސް ައހަރާ 

ަވނަ  30 މަހ ެގ ޖެހިެގން އަންނަ ޓެކްސް އަހަރ ެގ އޭޕްރީލް

ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގ ނ  ފައިސާ ލިބެންެޖހޭ ،  ދ ަވހ ެގ ކ ރިން 

އެ ސެޓްފިކެޓް އެ ފަރާތަށް  ،ފަރާތަކ ން އެދިއްޖެނަމަ

 ފޮނ ަވންާވނެެއެވ.

 
ކ ރިއަށް ހ ރި މ އްދަތ ތަކ ގައި  

ދައްކާ ފައިސާއިން  
ވިތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް  

 އ ނިކ ރ ން 

ްސ މާއްދާެއއްެގ ދަށ ން ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެްކސް މި ޤާނޫނ ެގ އެްއެވ )ހ(   .63

އ ނިކ ރަންޖެހޭ ފައިސާައކ ން ިވތ ހޯލްޑިންގ ެޓްކސް 

ލިބޭ އެ ފައިާސ ދައްކާ ފަރާތ ން އެ ފައިސާ  ،  އ ނިކޮށްފައިނ ާވނަމަ

އެ މ ޢާމަލާތާގ ޭޅ ، ފަރާތަށް އިތ ރަށް ދަްއކަންހ ރި ފައިސާއިން 

 ދާެނއެެވ.ިވތ ހޯލްޑިންގ ެޓކ ހ ެގ ޢަދަދ  އ ނިކ ރެިވ

މި   ،މި ޤާނޫނ ެގ އެހެން އެއްެވްސ މާއްދާއަކަށް ޢަމަލ ކ ރ މަކަށް )ށ(  

 މާއްދާެގ )ހ( ހ ރަހެއް ނާޅަެއެވ.
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 ނ ވަވަނަ ބާބ  

 ރަޖިސްޓަރީކ ރ ން 

 
މި ޤާނޫނ  އެ ފަރާތެއްެގ މަްއޗަށް ހިނާގނެ ކަމަށް މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(   .64 ރަޖިސްޓަރީކ ރ މ ގެ ޒިންމާ 

މި   ،ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ ފަރާތްތަކ ެގ ތެރެއިން 2

ަވނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކ ރާ ފަރާތްތަާކއި މި  61ޤާނޫނ ެގ 

ފަިއާވ ފަރާްތތައް ޅާޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވިއދ ގައި ކަނަޑއަ

ަވނަ  65މި ޤާނޫނ ެގ  ،ސްޔަވައި ކޮންމެ ފަރާތަކ ންވެ ފި

ަފއިާވ މ އްދަތ ެގ ތެރޭގައި މި ޤާނޫނ ެގ ޅާމާއްދާގައި ކަނޑައަ

 ބޭނ މަށް މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް ހ ށަހަޅަންާވނެއެެވ.

ފަިއީވ ނަމަެވސް، ާޤނޫނ  ބަޔާންކޮށްމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި އެހެން   )ށ(  

 21)ޓެކްސް ނެގ މާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނ ( ެގ    2010/3ނަންބަރ   

ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ނ ަވތަ އެނޫންެވސް ޮގތަކަށް ިލބޭ 

މަޢ ލޫމާތ ެގ މައްޗަށް ބިާނކޮށް އެ ފަރާެތއް މީރާަގއި 

ެގ އެ ކަން އެ ފަރާތަކަށް އެންގ މ  ،ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށްފަހ 

ޔާރ  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިެގންެވެއެވ. އަިދ މި  އިޚްތި

ަވނަ  65މި ޤާނޫނ ެގ  ،ޮގތ ެގމަތިން ރަޖިސްޓަީރކ ރ މަކ ން

ޢަމަލ ނ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ކ ރެޭވ މާއްދާއަށް އެ ފަރާތ ން 

ޖޫރިމަނާއަކ ން ނ ަވތަ ެދޭވ އަދަަބކ ން އެ ފަާރތް 

 ރީއަެވެގންނ ެވއެެވ.ބަ
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ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކ ރާ ފަރާތްތަކ ން،  64މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(   .65 ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް ހ ށަހެޅ ން 

މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް އަންނަނިިވ މ އްދަތ ތަކ ެގ ތެޭރަގިއ 

 ހ ށަހަޅަންާވނެއެެވ.

ޖޭަގއި ވަޒަްނެވރިެވފައިނ ިވ ނަމަެވސް ިމ ދިެވހިރާއް  (1)   

ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ދ ަވހ  ދިެވހިރާއްޖެއިްނ 

ިމ ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން  ، އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތެއްނަމަ

 ؛)ފަސްދޮޅަސް( ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި  60ފަށާތާ 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ދ ަވހ  ދިެވހިާރއްޖޭަގިއ   (2)   

ަވޒީފާ ދިްނ ކ ރާމ ންދާ މ ަވއްަޒފަކަށް އެ ވަޒީފާ އަދާ

، އެ ފަރާތާއި އެ މ ަވްއޒަފ  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް،  ފަރާތ ން

)ފަސްދޮޅަސް(  60މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ 

 ؛ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި 

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވިރެވފައިާވ އަދި މި ޤާނޫނަށް    (3)   

ޖެއިން ބޭރ ން ޢަމަލ ކ ރަށް ފަށާ ދ ަވހ  ދިެވހިރާއް

ިމ ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން  ، އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތެއްނަމަ

 ؛)ފަސްދޮޅަސް( ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި  60ފަށާތާ 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ެގ ފަހ ން    (4)   

އެ ، ދިެވހިރާއްޖެއިން އާމްދަނީ ލިބެން ފަށާ ފަރާތެއްނަމަ

 30 ޮގތ ން އާމްދަނީ ލިބެން ފަށާ ދ ަވހ ން ފެށިެގން

 ؛)ތިރީސް( ދ ަވހ ެގ ތެޭރަގއި 
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މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ެގ ފަހ ން    (5)   

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހ އްދަެއއްލިބިެގން ިވޔަފާރިކ ރަން ފަާށ 

އެ ޮގތ ން ަކމާބެހޭ އިދާރާއަކ ން ެއ ، ފަރާތެއްނަމަ

)ތިރީސް(  30ހ އްދައެއް ޫދކ ރާ ދ ަވހ ން ފެށިެގން 

 ؛ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި

ެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒީފާ އަާދކ ރާ މ ަވއްޒަފަކަްށ މި ދި  (6)   

ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ެގ ފަހ ން ވަޒީފާ ޭދ 

އެ ފަރާތާއި އެ މ ވައްޒަފ  ، ފަރާތެއްނަމަ

އެ ޮގތ ން ވަޒީފާ ދޭ ދ ަވހ ން  ، ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް

 ؛)ތިރީސް( ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި 30ފެށިެގން 

ިރެވފައިާވ އަދި މި ޤާނޫނަށް  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވ  (7)   

ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ެގ ފަހ ން ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރ ްނ 

އެ ޮގތ ން އާމްދަނީ ، އާމްދަނީ ލިބެން ފަށާ ފަރާތެއްނަމަ

)ތިރީސް( ދ ަވހ ެގ  30ލިބެން ފަށާ ދ ަވހ ން ފެށިެގން 

 ތެރޭގައި.

، ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައިީވ ނަަމެވސްމި މާއްދާެގ )ހ( ގައި  )ށ(  

އެްއެވސް ފަރާތަކ ން މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޓެކ ހެއް ދެއްކ މަށް 

އެ ޮގތ ން ، ނ ަވތަ ޓެކްސް ބަޔާނެއް ހ ށަހެޅ މަށް ލާޒިމ ކ ރާނަމަ

ފ ރަތަމަ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ދ ަވހ ެގ ނ ަވތަ ފ ރަތަމަ ޓެްކސް 
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ރާަގއި ބަޔާން ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ދ ަވހ ެގ ކ ރިން މީ

 ޅަނާްވނެެއެވ.ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް ހ ށަހަ

ަވީޒފާ ، މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއީވ ނަމަެވސް  )ނ(  

ދޭ ފަރާތަކ ން އެ ފަރާތ ެގ މ ަވްއޒަފަކާގ ޅޭ ޮގތ ން އެްއެވސް 

ޓެކ ހެއް ދެއްކ މަށް ނ ަވތަ ޓެކްސް ބަޔާނެއް ހ ށަހެޅ މަށް މި  

އެ ޮގތ ން ،  ދަށ ން ލާޒިމ ކ ރާނަމަަވނަ މާއްދާެގ 57ޤާނޫނ ެގ 

ފ ރަތަމަ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ދ ަވހ ެގ ނ ަވތަ ފ ރަތަމަ ޓެްކސް 

ބަޔާން ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ދ ަވހ ެގ ކ ރިން އެ މ ވައްޒަފަކ  މީާރަގިއ 

 ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް ހ ށަހަޅަނާްވނެެއެވ.

 މީާރގައި މ ަވްއޒަފަކ  ދަށ ން، ެގ( ނ) އާއި( ށ) މާއްދާެގ މި )ރ(  

 ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި  ދ ަވހ ،  ހ ށަހަޅާ  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް

 މި  ަމއްަޗކަށް  މ ވައްޒަެފއްެގ ރަޖިސްޓަރީކޮށްަފއިވާ  މީރާގައި

 .ނ ހިނާގނެެއެވ އެއް( ބ) ާއއި ( ނ) ާއއި( ށ) މާއްދާެގ

ނ ަވަތ   ފަރާތަކ ންމި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޓެކްސް ނާަގ އާމްދަނީ ލިބޭ   )ބ(  

ޓެކްސް ނަާގ ބާަވެތއްެގ ފައިސާެއއް ދައްކާ ފަރާތަކ ން 

ރަޖިސްޓަރީކ ރ މ ެގ ކ ރިން އެ ފަރާތަކަށް އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިީވ 

ެއ ، ފަިއީވ ނަމަެވސް ކާނަމަެވސް ނ ަވތަ ަފއިސާެއއް ދައް 

 އާމްދަނީން ނ ަވތަ އެ ފައިާސިއން ޓެކްސް ނެޭގނެެއެވ.
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 ދިހަވަނަ ބާބ  

 ކ މ ން އެއްކިބާވ ން ޓެކްސް ދެއް 

 
ޓެކްސް ދެއްކ މ ގެ ޒިންމާއިން  

އެއްކިބާވ މާގ ޅޭ ޢާންމ   
 އ ސޫލ  

މި މާއްދާ ހިނާގނީ، އެއްެވސް އިންތިޒާމެްއެގ ނ ަވތަ  )ހ(   .66

މ ޢާމަލާތެއްެގ ެއއް މަޤްޞަަދކީ ެއއްެވސް ޓެކްްސ ހިސާބ ކ ރާ 

ަވތަ ދެްއކ މ ެގ ޒިންމާއިން ެއއްކިާބވ ން ނ މ އްދަތެއްަގއި ޓެކްސް  

ެއކަށީެގންާވ  ،ޓެކްސް ދަްއކަންޖެހޭ މިންަވރ  ކ ަޑކ ރ ންކަމ ަގއި

 ސަބަބ ތަކާއެކ  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ޤަބޫލ ކ ރެޭވނަމައެެވ.

ޓެކްސް ދެްއކ މ ން އެްއިކބާވ މ ެގ އިންތިޒާމެްއެގ ނ ަވތަ  )ށ(  

ނ ަވތަ އެ ފަދަ އިންތިޒާމެއްެގ ސަބަބ ން މ ޢާމަލާތެއްެގ ދަށ ން 

 ،ފަރާތަކަްށ ޓެކ ާހ ގ ިޅެގން ަފއިދާެއއްެވަފއިާވނަމަ އެްއެވސް

)ޓެކްްސ ނެގ ާމބެހޭ   2010/3ޤާނޫނ  ނަންަބރ   ،  އެކަމާ ގ ިޅެގން

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ޢަދަދެއް  39އިދާރީ ޤާނޫނ ( ެގ 

ިތާޒމެއް ކަނޑައެޅ މ ެގ ނ ަވތަ އެނޫންެވސް ޮގަތކ ން އެ އިން

ނެރަލަށް ލިބިެގންވެއެެވ. ބާޠިލ ކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ކޮިމޝަނަރ ޖެ

މިޮގތ ން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ޢަދަދެއް ކަނޑައަަޅއިފިަނމަ، 

 އެކަން ޓެކްސް ަދއްކާ ފަރާތަްށ ލިޔ މ ން އަންަގންާވެނއެެވ.

 
ގ ޅ ން ހ ރި ފަރާތްތަކ ގެ  

އިންތިޒާމ ތައް  މެދ ގައި ކ ރެވޭ  
 ނ ވަތަ މ ޢާމަލާތްތައް 

އިންތިޒާމަކާ ނ ަވތަ މ ޢާމަލާތަކާ   ދެ ފަރާތެއްެގ ދެމެދ ަގއި ކ ރެވޭ  )ހ(   .67

 ގ ިޅެގން މި މާއްދާ ހިނާގނީ އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކ ަގެއެވ.
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އެ އިންތިޒާެމއް ނ ަވތަ މ ޢާމަލާތެއް ކ ރެވ ނީ ގ ޅ ންހ ރި   (1)   

 އަދި ؛ ދެމެދ ގައި ކަމަށްވ ންދެ ފަރާތެއްެގ 

އެ ފަރާތްތަކ ެގ މެދ ަގއި ކ ެރވ ނ  އިންިތޒާމ  ނ ަވަތ   (2)   

ލާތް ކޮށްފައިަވނީ އާމްސް ލެންތ ެގ އ ސޫލ ތަކާ މ ޢާމަ

 އަދި ؛ އެްއޮގތަކަށް ކަމަށްނ ވ ން

އެ އިންިތޒާމެއް ނ ަވތަ މ ޢާމަލާތެއް ކ ެރވ ނީ އާމްްސ   (3)   

ެއްއޮގތަށްނަމަ އޭެގ ނަތީޖާއަީކ ލެންތ ެގ އ ސޫލާ 

 އަންނަނިިވ ކަންތައްަތކ ންކ ރެ ކަމަކަށްވ ން:

    i.   ިއެ ފަރާތްތަކ ންކ ރެ  ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތެްއަގއ

 ނ ަވތަ ؛ ފަރާތެއްެގ އާމްދަނީ އިތ ރ ވ ން 

    ii.   ެހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތެްއަގިއ އެ ފަރާތްތަކ ންކ ރ

އާމްދަނީ ފަރާތަކަށް ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ 

؛ ހިސާބ ކ ރ މ ގައި އ ނިކ ެރޭވ ަޢދަދ  ކ ޑަވ ން 

 ނ ަވތަ

    iii.   ެހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތެްއަގިއ އެ ފަރާތްތަކ ންކ ރ

 ރާތަކަށް ެވފަިއާވ ެގއްލ މ ެގ ޢަދަދ  ކ ޑަވ ން.ފަ

ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތެްއަގއި އެްއެވސް ފަރާތެްއެގ މަްއޗަށް މި ާމއްދާ  )ށ(  

ހިނާގނަމަ އެ ފަރާތެއްެގ ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީ 

ހިސާބ ކ ރަންާވނީ )ެއ ިއންތިޒާމެއް ނ ަވަތ މ ޢާމަލާތެއް 
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މަެވސް( އާމްސް ލެންތ ެގ ޙަޤީޤަތ ގައި ހިނިގ ޮގތް ތަފާތ  ނަ

 އ ސޫލ ތަކާ ެއްއޮގތަށެެވ.

އެ ފަރާތެްއެގ ޓެްކސް ، މި މާއްދާ އެ މައްޗަށް ހިނާގ ފަރާތަކ ން ނ()  

ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީ ހިސާބ ޮކށްފައިަވނީ މި ާމއްދާެގ )ށ( އާ 

އެްއޮގތަށް ކަމަށްނ ާވނަމަ، ައންނަނިިވ ޮގތްތަކ ންކ ރެ ޮގަތކަށް 

 މީރާއަށް ޢަމަލ ކ ރެިވދާނެެއެވ. ނ ަވތަ ޮގތްތަަކކަށް

 ަވނަ ( i) ނަންބަރ ެގ ަވނަ( 3) ެގ( ހ) މާއްދާެގ މި  (1)   

 ޢަދަދ   އާމްދަނީގެ   ފަރާތ ެގ  ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ  ނަންބަރ ގައި

 ؛އިތ ރ ކ ރ ން

 ަވނަ( ii) ނަންބަރ ެގ ަވނަ( 3) ެގ( ހ) މާއްދާެގ މި  (2)   

 ޓެކްސް  ފަރާތ ެގ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ނަންބަރ ގައި

 އ ނިކ ެރޭވނެ ހިސާބ ކ ރ މ ގައި އާމްދަނީ ބިނާކ ރެޭވ

 ؛ކ ޑަކ ރ ން ޢަދަދ 

 ަވނަ (  iii)  ނަންބަރ ެގ  ަވނަ(  3)  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި  (3)   

 ލިބިފައިާވ ފަރާތަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  ނަންބަރ ގައި

 .ކ ޑަކ ރ ން ޢަދަދ  ެގއްލ މ ެގ

ކޮށް އެްއެވސް ފަރާތަކ ން ާދއިމީ މަރ ކަޒެއް މެދ ެވރި  )ރ(  

މި މާއްދާއަށް ޢަމަލ ކ ރ މ ގައި ބަލާނީ އެ ، ިވޔަފާރިެއއްކ ރާނަމަ

 ފަރާތާއި އެ ދާއިމީ މަރ ކަަޒކީ ަވކި، ދެ ފަރާތްކަމ ަގެއެވ.
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އިސްތިސްނާވާ އިންތިޒާމ ތައް  

 ނ ވަތަ މ ޢާމަލާތްތައް 

ތިރީަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ޙާލަްތތަކ ންކ ރެ ޙާލަތެްއަގިއ މި މާްއދާ  )ހ(  .68

  ނ ާވެނއެެވ.ރައްދެއް

އެ އިންތިޒާެމއް ނ ަވތަ މ ާޢމަލާތެއް ކޮށްފައިަވީނ   (1)   

)ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ   2013/6ޤާނޫނ  ނަންބަރ   

ިވޔަފާީރެގ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން އެންމެ ކ ދި، ކ ދި އަިދ 

މެދ  ފަންތީެގ ިވޔަފާރީެގ ޮގތ ަގއި ިގންތިކ ެރޭވ 

 ނ ަވތަ ؛ ފަރާތަކ ން ކަމަށްވ ން

ތިޒާެމއް ނ ަވތަ މ ޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިަވީނ އެ އިން  (2)   

 އިސްތިސްނާާވ އާމްދަނީއަކާ ގ ޅިެގން ކަމަށްވ ން.

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އާމްދަީނން ނަާގ ެޓކްސް ދަްއކާ ޮކންމެ   )ށ(  

ފަރާތަކ ންމެ އެ ފަރާތަކ ން ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތަކާއެކ  ކ ރާ ޮކންމެ  

ހިމެނޭ، ލިޔެކިޔ ންތައް އަންނަނިިވ މަޢ ލޫމާތ  ، މ ޢާމަލާތަކާގ ޅޭ

ތަްއޔާރ ކޮށް  ،)]ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގ ޑޮކިއ މެންޓްސް[(

 ބަލަހައްޓަންާވނެެއެވ.

އެ މ ޢާމާލަތ ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކ ެގ މެދ ަގއި އޮްތ   (1)   

 އަދި ؛ މާލީ އަދި ިވޔަފާރި ގ ޅ މ ެގ ަތފ ސީލ 

އިންތިޒާެމއް ނ ަވތަ މ ޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިަވީނ އެ   (2)   

؛ އިސްތިސްނާާވ އާމްދަނީައކާ ގ ިޅެގން ކަމަްށވ ން

 ނ ަވތަ
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އެ މ ޢާމާލަތަކީ އާމްސް ލެންތ ެގ އ ސޫލަށް ފެތޭ   (3)   

 އަދި ؛ މ ޢާމަލާތެއް ކަމަށް ދެކޭ ސަބަބ ތައް

އެ މ ޢާމާލަތާގ ޅޭ ޮގތ ން މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ   (4)   

 ަގާވއިދ ަގއި ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން މަޢ ލޫމާތ . 

މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ތައްޔާރ ކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ   މި )ނ(  

ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިްނގ ޑޮކިއ މެންޓްްސ، އެ މ ޢާމަލާތެއް 

ނިސްބަތްާވ ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ ެގ ޓެކްސް ބަޔާން ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  

 ތަްއޔާރ ޮކށް ނިންމަންާވނެއެެވ.ސ ންަގީޑެގ ނިޔަލަށް 

 
ެއްއެވސް ޓެކްސް އަަހރެއް ،  އެ މ ދަލަކ ން އާމްދަނީ ލިބޭ މ ދަލެއް )ހ(   .69 ކ ޑަކ ދިންނާގ ޅޭ ކަންކަން 

)އަށާރަ( އަހަރ ނ ާވ ކ އްޖެްއެގ ަނމަށް   18ފެށޭއިރ  މީލާދީ ޮގތ ން  

ބަލާނީ އެ މ ދަލ ން ލިބޭ އާމްދަނީ ލިބޭ ކަމަށް ، ބަދަލ ކޮށްފިނަމަ

 އެ މ ދާ އެ ކ އްާޖެގ ނަމަށް ބަދަލ ކ ރި ފަރާތަކަށެެވ.

މި ޤާނޫނ ން ، ދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކ ރާ ޙާލަތްތަކ ަގއިމި މާއް )ށ(  

ލާޒިމ ކ ރާ އެްއެވސް ކަމެއް ކ ރ މަށް އެ ކ އްޖާ ޒިންމާާވކަށް 

ނ ޖެހޭނެއެެވ. އަދި އެ ކަންކަމަށް ޒިންމާާވނީ އެ މ ދާ އެ ކ އްޖާެގ 

 ނަމަށް ބަދަލ ކ ރި ފަރާތަކ ންނެެވ.

)އަށާރަ(   18ދީ ޮގތ ން  އެްއެވސް ޓެކްސް އަހަެރއް ފެށޭއިރ  މީލާ )ނ(  

އަހަރ ނ ާވ ކ އްޖަކަށް އާމްަދނީއެއް ލިބޭނަމަ، މި ޤާޫނނ ެގ 

ބޭނ މަށް އެ އާމްދަނީއެއް ިލބޭ ކަމަށް ބެލެޭވނީ، ަގާވއިދ ތަކާ 
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އެްއޮގތަށް ކަނޑައަާޅ ނ ަވތަ ޢައްޔަންކ ެރޭވ ެއ ކ އްޖާެގ ާޤނޫނީ 

 .ބެލެނިެވރިޔާއަެށެވ

 
ކޮންޓްރޯލްޑް ފޮރިން  

 އެންޓިޓީޒް 
މި މާއްދާ ހިނާގނީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ވަޒަްނެވރިެވަފިއނ ާވ  )ހ(   .70

ކ ންފ ންޏެއް ނ ަވތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނ ަވތަ ޓްަރސްޓެއް ނ ަވތަ 

އެނޫންެވސް ޝަޚްޞެްއ )"ިދެވހިރާއްޖެއިން ބޭރ ެގ ޝަޚްެޞްއ"( 

)ފަެހއް(  5ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވރިެވަފއިާވ ކޮންޓްރޯލްކ ރަނީ 

  މަދ  ފަރާތްތަކަކަށް ެވއްޖެނަމައެެވ.ނ ަވތަ އެއަްށވ ރެ

ިދެވހިރާއްެޖއިން ބޭރ ެގ ، މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  )ށ(  

ޝަޚްޞ ެގ ޓެކްސް ބިނާކ ެރޭވ އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރަންާވނީ މި 

 ޮގތ ެގމަތިްނނެެވ.ޤާނޫނާ އެއްޮގްތާވ 

ްއެވސް ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރ ެގ ަޝޚްޞެއްެގ ކެޕިޓަލ ގައި އެ )ނ(  

ދިެވހިރާްއޖޭގައި ަވޒަންެވިރެވފަިއާވ ޮކންމެ   ،ޙިއްޞާެއއް އޮތް

އެ ޝަޚްެޞއްެގ ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ އާމްަދނީެގ ، ފަރާތަކ ންމެ

ފޮމިއ ލާ އަންނަނިިވ ، ތެރެއިން އެ ފަރާތެއްެގ ޙިއްޞާ

އެ ފަރާތެްއެގ ޓެްކސް ، ބޭނ ންކޮށްެގން ހިސާބ ކ ރ މަށްފަހ 

 ޭރަގިއ ހިމަނަންާވނެއެެވ.ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީެގ ތެ

 

 

 

 "ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވރިެވފައިާވ ފަރާތ ެގ ިޙއްޞާ" އަކީ:
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ކ ންފ ންޏެއް ނ ަވަތ ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރ ެގ ޝަްޚޞަކީ     (1)   

އެނޫންެވސް ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނ ަވަތ 

 ެއ ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ ެގ ތެޭރަގއި ،  ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ

ިދެވހިރާއްޭޖަގިއ ، އެ ޝަޚްޞެްއެގ ކެޕިޓަލ ަގިއ އޮތް

ވަޒަްނެވރިެވަފއިާވ ފަރާތ ެގ ޯވޓ ލ މ ެގ ޙައްޤ ެގ އެްވރެްޖ 

 ެއެވ.)ކޮންމެ ދ ަވހަކަށް ަވކިން ހިސާބ ކޮށްފައި( 

ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރ ެގ ޝަްޚޞަކީ ކ ންފ ންޏެއް ނ ަވަތ    (2)   

ޝިެޕްއ އެނޫންެވްސ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެްއ ނ ަވތަ ޕާޓްނަރ

އެ ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި ެއ  ،ނޫންނަމަ

ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ ، ޝަޚްޞެއްެގ ކެިޕޓަލ ަގިއ އޮތް

އެްވރެޖް ވަޒަްނެވރިެވަފއިާވ ފަރާތ ެގ މަޞްލަޙަތ  

 )ކޮންމެ ދ ަވހަކަށް ަވކިން ހިސާބ ކޮށްފައި( ެއެވ.

 1 ،ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރ ެގ ޝަޚްޞަކީ ޓްރަސްޓެއްނަމަ   (3)   

 ެކއް( ެއެވ.)އެ

 "ޙިއްާޞެގ ޖ މްލަ" އަކީ:   

ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރ ެގ ޝަްޚޞަކީ ކ ންފ ންޏެއް ނ ަވަތ   (1)   

އެނޫންެވސް ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނ ަވަތ 

ެއ ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ ެގ ތެޭރަގިއ ،  ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ

އެ ޝަޚްޞެްއެގ ކެޕިޓަލ ަގިއ ޯވޓ ލ މ ެގ ޙައްޤ  އޮްތ 



 

 

 

 

 

 

 88 

ޯވޓ ލ މ ެގ ޙައްޤ ެގ ެއްވރެޖް )ކޮންމެ ފަރާތްތަކ ެގ    ހާހ ރި

 ދ ަވހަކަށް ަވކިން ހިސާބ ކޮށްފައި( ެއެވ.

ކ ންފ ންޏެއް ނ ަވަތ ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރ ެގ ޝަްޚޞަކީ    (2)   

އެނޫންެވްސ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެްއ ނ ަވތަ ޕާޓްނަރޝިެޕްއ 

އެ ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި ެއ ، ނޫންނަމަ

  ހާޞްލަޙަތ  އޮތް ހ ރިޝަޚްޞެއްެގ ކެޕިޓަލ ަގއި މަ

ފަރާތްތަކ ެގ ޙިއްާޞެގ އެްވރެޖް )ކޮންމެ ދ ަވހަކަްށ 

 ަވކިން ހިސާބ ކޮށްފައި( ެއެވ.

ެއ ،  ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރ ެގ ޝަްޚޞަކީ ޓްރަސްޓެއްނަމަ  (3)   

ޓްރަސްޓ ެގ ޓްަރސްޓީންެގ ެތރެއިން ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ 

 ވަޒަްނެވރިެވަފއިާވ ޓްަރސްޓީްނެގ ޖ މްލައެެވ.

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވިރެވފައިާވ ފަރާތެްއެގ ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ  ()ރ  

ފައާިވ ނާހިސާބ ކ ރ މ ގައި މި މާއްދާެގ ދަށ ން ހިމައާމްދަނީ 

ިދެވހިރާްއޖެއިން ބޭރ ެގ ޝަޚްޞ ން އެ  ،އެްއެވސް ޢަދަދެއް 

އާމްދަނީ ބެހ މ ން ދިެވހިރާއްޖޭގައި ވަޒަްނެވރިެވަފއިާވ ފަރާަތށް 

ދިެވހިރާްއޖޭަގއި ވަޒަްނެވިރެވފަިއާވ ފަރާތ ެގ   ،ިވޔަސް ލިބ ނ ކަމ ަގއި 

 ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީެގ ތެރޭަގއި ހިމަނަިއެގން ނ ާވނެެއެވ.ޓެކްސް  

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވރިެވަފއިާވ ، މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން )ބ(  

ގ ޅ ން ހ ރި ފަރާތްތަކަީކ އެއް ، ފަރާތްތަކ ެގ ޢަދަދ  ބެލ މ ަގއި 

 ރެއް ކަމަށް ބެލެޭވެނެއެވ.ޙިއްޞާދާ
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 އަންނަނިިވ ފަރާތްތަކ ެގ މަްއަޗކަށް މި މާއްދާެއއް ނ ހިނާގނެެއެވ. )ހ(   .71 ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން - ތިން 

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ  8މި ޤާނޫނ ެގ    (1)   

 ؛ބޭންކ ތައް

އިންޝ އަރެންސް ިވޔަފާިރ ނ ަވތަ ފައިނޭންސް    (2)   

ަފއިނޭންސްެގ ތަ ަހއ ސިންގ ލީސިންގެގ ިވޔަފާރި ނ ަވ

ިވޔަފާރި ނ ަވތަ ފައިނޭންްސެގ ިވޔަފާރިކ ރ މަށް ޤާނޫނ  

)މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ  81/6ނަންބަރ  

ނޫްނ -ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން ލައިސަންސް ދީފައިާވ ބޭންކ 

 ؛މާލީ އިދާރާތައް

)ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ  2013/6ޤާނޫނ  ނަންބަރ    (3)   

ކ ދި އަިދ  ،ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ްނ އެންމެ ކ ދިިވޔަފާީރެގ 

މެދ  ފަންތީެގ ިވޔަފާރީެގ ޮގތ ަގއި ިގންތިކ ެރޭވ 

 އަދި  ؛ފަރާތްތައް

އެ ކ ންފ ންޏެއްެގ ިޙްއޞާެގ ރައ ސ ލްމާލ ެގ   (4)   

ނިސްބަތ ން ބޮޑ  ބައި ދިެވހިސަރ ކާރ ން ސީދާ ޮގތ ން 

 ޙިއްޞާކ ރާ ކ ންފ ނިތައް.

)ދިެވހިރާއްޭޖެގ ބޭންކިންގާއބެހޭ  2010/24ނަންބަރ  ޤާނޫނ   )ށ(  

ނ ަވތަ  ،ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން ލައިސަންސް ދީފައިާވ ބޭންކަކަށް

އިންޝ އަރެންސް ިވޔަފާރި ނ ަވތަ ފައިނޭންސް ލީސިްނގެގ 

ިވޔަފާރި ނ ަވތަ ހައ ސިންގ ފައިނޭންސްެގ ިވޔަފާރި ކ ރ ަމށް 
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އޮތޯރިޓީެގ  )މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ 81/6ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ނޫން މާލީ -ނ ( ެގ ދަށ ން ލައިސަންސް ދީފައިާވ ބޭންކ ޤާނޫ

އިދާރާއަކަށް ަދއްކާ އިންޓްެރސްޓް ފިޔަަވއި އެހެން ފަރާތަކަށް 

ދައްކާ އިންޓްރެްސޓ ެގ ޖ މްލަ ޢަދަދަކީ އެ ފަރާތ ެގ އެ މ އްަދތ ެގ 

އެ އިތ ރ ާވ   ،އިންޓްރެސްޓް ކެޕޭސިީޓއަށްވ ެރ އިތ ރ  ޢަދަދެއްނަމަ

 އެ މ އްދަތ ެގ ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ އާްމދަނީ ދަދ  އެ ފަރާތ ެގޢަ

 ހިސާބ ކ ރ މ ގައި އ ންޏެއް ނ ކ ރެޭވނެެއެވ.

މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ަދށ ން އ ނިނ ކޮށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ   )ނ(  

އިންޓްރެސްޓަކީ ކ ރިޔަށް ހ ރި ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ ތަކ ެގ ޓެްކސް 

 ޢަދަދެކެެވ.  އ ނިކ ެރިވދާނެބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރ މ ގައި

އަދި މި ޮގތ ން އ ިނކ ރެޭވނީ އެ އިންޓްރެސްޓް އ ިނކ ރާ 

ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތެްއެގ އިންޓްރެސްޓް ކެޕޭސިީޓއަްށވ ރެ 

 އިތ ރ ނ ާވ ޮގތ ެގމަތިންނެެވ.

އ ނިނ ކޮށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓެއް މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ  )ރ(  

ން ެގންދެޭވީނ ެއ އ ނިކ ރާނަމަ އެ ޮގތ ން އ ނިކ ރަމ ދަށ ން 

އިންޓްރެސްޓް އ ނިނ ކޮށް ދޫޮކށްލަންޖެހ ނ  ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ  

)ދިހަެއއް( ައހަރ   10ނިމ ނ  ތާރީޚ ން ފެށިެގން ިގނަެވެގން 

 ދ ަވހ ެގ މ އްދަތަކަެށެވ.

ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތެއްެގ ޓެކްސް ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީ  )ބ(  

)ނ( އާ އެއްޮގތްާވ  ކ ރ މ ގައި މި މާއްދާެގ )ށ( އަދިހިސާބ 
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ޮގތ ެގމަތިން އިންޓްރެސްްޓ އ ނިކ ެރޭވނީ އަންަނނިިވ 

 ތަރ ތީބ ންނެެވ.

އ ނިނ ކޮށް ދޫކޮށްލަންޖެހ ނ  އިންޓްރެސްޓް )ކ ރިްނ   (1)   

އ ނިނ ކޮށް ދޫކޮށްލަންޖެހ ނ  އިންޓްރެސްޓް ކ ރިން 

 ؛އ ނިކ ރާ އ ސޫލ ން(

 ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ ެގ އެ ފަރާތެއްެގ ޓެްކސް އެ   (2)   

ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރ މ ގައި އ ނިކ ެރޭވ 

 އިންޓްރެސްޓ ެގ ޢަދަދ .

 މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށް:  )ޅ(  

އެންމެހަިއ  ،]އިންޓްރެސްޓް[ ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ  (1)   

ބާަވތްތަކ ެގ ދަރަންޏާ ގ ިޅެގން ދައްކަންޖެޭހ 

އިންޓްރެސްޓާިއ އިޤްތިޞާީދ ނަޒަރ ން ބަލާއިރ  

ޓާ ެއއްފަދަ ފަިއސާ އާިއ ފައިނޭންްސ އިންޓްރެސް

ހޯދ މަށް ކ ރާ ޚަރަދ ތައް )އެރޭންޖްމަންޓް ފީ އަދި 

 ެގރެންޓީ ފީ ހިމެނޭ ޮގތ ން( އަށެެވ.

]އިންޓްރެސްޓް ކެޕޭިސޓީ[ ކަަމށް ބ ނެފައި އެަވީނ، ެއ   (2)   

އެބިޓްާޑ -ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ ަގއި ެއ ފަރާތ ެގ ޓެކްސް

 ށެެވ.)ތިރީސް އިންސަްއތަ( އަ 30ެގ %

]އ ނިނ ކޮށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓް[ ކަމަްށ   (3)   

ެއ  ،ބ ނެފައި ެއަވނީ، މި ާމއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން
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އިންޓްރެސްޓް ކެޭޕސިޓީއަށްވ ެރ އިތ ރ ވ މ ެގ ފަރާތ ެގ 

ސަބަބ ން އ ނިނ ކ ރެޭވނެ ކަމަށް އެ އަކ ރ ަގިއ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޢަދަދަށެެވ.

ފައި ެއަވނީ، ެޓކްސް ބިާނކ ރެޭވ ]ދަރަނި[ ކަމަށް ބ ނެ  (4)   

 ،އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރ މ ގައި އ ނިކ ރެޭވ އިންޓްެރސްޓް

ިޑސްަކއ ންޓް ނ ަވތަ އެހެންެވސް ަފއިނޭންްސ  ،ކޫޕަން

ފައިނޭންޝަްލ  ،ޗާޖެއް ހިމެނޭ ކޮންމެ ލޯނަކަށް

 ،ަފިއނޭންސް ލީސްއަކަށް ،އިންސްޓްރޫމަންޓަކަށް

 ތަ އިންތިޒާމަކަެށެވ.ފައިނޭންޝަލް ޑެރިެވޓިްވއަކަްށ ނ ަވ

އެބިްޓޑާ[ ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، ެއ -]ޓެކްސް  (5)   

ަވނަ މާއްދާެގ  33މ އްދަތ ގައި ޓެްކސް މި ޤާނޫނ ެގ 

ދަށ ން ެގއްލ ން އ ނިކ ރ މ ެގ ކ ރިން އޮންނަ ފައިދާ 

އްކ ރ މ ން ނ ަވތަ ެގއްލ މަށް އަންނަނިިވ ޢަދަދ ތައް އެ

 އަންނަ ޢަދަދަށެެވ.

     i.   ަވނަ މާއްދާއާ ޚިލާފ ނ ާވ  22މި ޤާނޫނ ެގ

 އަދި ؛ ޮގތ ެގމަތިން އ ިނކ ރެޭވ އިންްޓރެސްޓް

    ii.   ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ްނ  25މި ޤާނޫނ ެގ

 އ ނިކ ރެޭވ ކެޕިޓަލް އެަލަވންްސ.
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 ބާބ  އެގާރަވަނަ  

 ޓެކްސް ކްރެޑިޓް 

 
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރ ގައި  

 ދައްކާ ޓެކ ހަށް ދެވޭ ކްރެޑިޓް 
ވަޒަްނެވރިެވަފއިާވ ފަރާތަކަށް ިދެވހިރާއްެޖިއން ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  )ހ(   .72

ބޭރ ން ލިބިފައިާވ އާމްދަނީއަކ ން އެހެން ޤައ މެއްަގއި ނ ަވަތ 

އެ އާމްދަީނއަކީ އަދި ، ފައިާވނަމަ ކާސަރަޙައްދެްއގައި ޓެކްސް ަދއް 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެއްެވސް ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތެއްަގއި ޓެްކސް 

 ،ންނަިނިވ ޢަދަދ ތަކ ންކ ރެ ކ ޑަ ޢަދަދެއްއަ،  ނެޭގ އާމްދަނީއެއްނަމަ 

އެ ފަރާތަކ ން މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކ ހ ން  

 އ ނިކ ރެިވދާެނއެެވ.

 ؛އިާވ ެޓކްސް ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރ ަގއި ދަްއކާފަ  (1)   

ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރ ން ލިބ ނ  އާމްދަނީެގ ނެޓް    (2)   

 ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ދަްއކަންޖެހޭ ޓެކްސް.ޢަދަދ ން 

 މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނ މަށް: )ށ(  

"ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރ ަގއި ދައްކާފަިއާވ ޓެކްސް" ައީކ    (1)   

ެގ އެހެން ޤައ މެްއެގ ނ ަވތަ ަސރަޙައްދެްއެގ ޤާނޫނެއް 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ނަާގ،  ،ފައިާވކާދަށ ން ދައް

 އާމްދަނީން ނަާގ ޓެކްސް ފަދަ ޓެކ ހެެވ. 
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"ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރ ން ލިބ ނ  އާމްދަނީެގ ނެޓް     (2)   

ޢަދަދ " އަކީ ދިެވހިރާއްޖެއިްނ ބޭރ ން ލިބިފައިާވ އަދި 

އެ އާމްދަނީއަކ ން ިދެވހިރާްއޖެއިން ބޭރ ގައި ެޓކްްސ 

ފަރާތެްއެގ ޖ މްލަ އާމްދަނީެގ ތެޭރަގިއ  އެ  ،ާވފައި ކާދައް

 ،މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އ ނިކ ރެޭވ  ،ފައިާވ ޢަދަދ ންނާހިމަ

ފައިާވ ޢަދަދ ތަްއ ާގއެ އާމްދަނީ ހޯދ މަށް ހިނ

އ ނިކ ރ މ ން އޮންނަ އާމްދަނީއެެވ. މި ޢަދަދ   

ހިސާބ ކ ރ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ސޫލ ތައް މި ޤާނޫނ ެގ 

  ކަނޑައަޅަްނާވނެެއެވ.އިދ ަގއިދަށ ން ހަދާ ަގާވ

 މި އަކީ" ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި"   (3)   

 ނ ަވތަ  މާއްދާ  ަވނަ  8  ނ ަވތަ  މާއްދާ  ަވނަ  7  ޤާނޫނ ެގ

 ޮގތ ެގމަތިން ެއއްޮގްތާވ މާއްދާއާ ަވނަ 9

 .ޓެކ ހެެވ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކ ން އެ ހިސާބ ކޮށްފައިާވ،

ާވ ޢަަދދ  ހިސާބ ކ ރަންާވނީ މި ޤާނޫނ ެގ   މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި )ނ(  

ަވނަ މާއްާދަގިއ ބަާޔންކޮށްފައިާވ ކޮންމެ ބާަވެތއްެގ  3

ބާަވތެްއެގ އާމްދަނީ ިލބ ނ  އަިދ ެއއިން ކޮންމެ  ،އާމްދަނީއަކަށް

 ކޮންމެ ޤައ މެއް ނ ަވތަ ސަރަަޙއްދަކަށް ަވކިންނެެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( އާ އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން ހިސާބ ކ ރާ  )ރ(  

މ އްދަތެއްަގއި ަދއްކަންޖެހޭ ެޓކ ހ ން ޢަދަދެއް އ ނިކ ެރޭވީނ އެ 
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)ދޭއް( އަހަރ  ދ ަވހ ެގ  2މ އްދަތެއް ނިމޭތާ އެންމެ ިގނަެވެގން 

 ތެރޭަގެއެވ.

ހ ެގ ަދއްކަންޖެހޭ ޓެކ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ނ ަވތަ އެހެން ތަނެއްގައި  )ބ(  

މި މާއްާދެގ ދަށ ން ، ޢަދަދަށް ެގނެޭވ ބަދަލެްއެގ ސަބަބ ން

އ ނިކ ރެޭވ ޢަދަދ  އިތ ރ ެވްއޖެނަމަ ނ ަވތަ މަދ ވެއްޖެަނމަ، 

 2ޓެކ ހ ެގ ޢަދަދަށް ެއ ބަދަލެްއ ެގނެވ ނ  ތާރީޚ ން ފެށިެގްނ 

)ދޭއް( އަހަރ  ދ ަވހ ެގ ތެޭރގައި އެ އ ނިކ ރެވ ނ  ޢަދަދ  އެ 

 ޝަނަރ ޖެނެރަލަށް އިޞްލާޙ ކ ރެިވދާެނެއެވ.ތަށް ނ ަވތަ ކޮމިފަރާ

ަވނަ މާއްދާގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްަފއި އޮތް  46މި ޤާނޫނ ެގ  )ޅ(  

 ނަމަެވސް، މި މާއްާދެގ )ރ( ާއއި )ބ( އަށް ޢަމަލ ކ ރަންާވެނެއެވ.

ޓެްއެގ ދަށ ން އ ނިކ ރެޭވ ޑަބަލް ޓެކްްސ ެއޮވއިޑެންސް އެްގރީމެން )ކ(  

ޓެކްސް ކްރެޑިޓް އެ ފަރާތެއް ަދއްކަންޖެހޭ ޓެކ ހ ން އ ނިކ ރ މ ގައި 

)ޓެކްސް ެނގ ާމބެހޭ  2010/3ޢަމަލ ކ ރާނީ ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

 އިދާރީ ޤާނޫނ ( ަގިއާވ ޮގތ ެގަމތިންނެެވ.

 
 ބާރަވަނަ ބާބ  
 ޢާންމ  މާއްދާތައް 

 
ފައިސާއިން ނޫން ގޮތަކަށް  

  މ ޤާބިލ  އަދާކ ރެވޭ 
އާމްދަީނއާއި ޚަރަދ ެގ ތެރޭަގއި ފައިާސއިން ،  މި ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަށް )ހ(   .73

 ޮގތަކަށް ކ ރެޭވ މ ޢާމަާލތްެވސް ހިމެނެއެެވ.ނޫން 
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ފައިސާއިން ނޫން ޮގތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ހިނާގ ޚަރަދ   )ށ(  

އެ މ ޢާމަލާތެްއ ހިނިގ ަވގ ތ  އޭެގ އޯޕަން ާމކެޓް   ،އަގ ކ ރަންާވނީ 

 ެވލިއ ަގެއެވ.

މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ބޭނ މަށް އާމްދަނީއާއި ޚަރަދ ެގ އޯޕަން މާކެޓް  )ނ(  

 ެވލިއ  ހިސާބ ކ ރާނީ އަންނަނިިވ ޮގތ ެގމަތިންނެެވ. 

މ ދަލެއް ނ ަވތަ ޚިދ މަތެއް ނ ަވތަ މަންފާއެްއެގ އޯޕަން   (1)   

މާކެޓް ެވލިއ އަކީ އެ މ ދާ ނ ަވތަ ޚިދ މަތް ނ ަވތަ މަންފާ  

 ޯއޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް ެވިލއ ެއެވ.ަވގ ތ  ޭއެގ  ލިބ ނ 

މ ދަލެއް ނ ަވތަ ޚިދ މަތެއް ނ ަވތަ މަންފާއެްއެގ އޯޕަން   (2)   

( ަވނަ ނަންބަރ ެގ 1މާކެޓް ެވިލއ  މި މާއްާދެގ )ނ( ެގ )

އޭެގ އޯޕަން މާކެްޓ  ،ދަށ ން އެނެގން ނެތްނަމަ

ެވލިއ އަކީ ެއއާ އެއްފަދަ ެއހެން މ ދަލެއް ނ ަވތަ 

މަތެއް ނ ަވތަ މަންފާއަކަށް އޭެގ ޯއޑިނަރީ އޯޕަްނ ޚިދ 

އަދި ެއ  ،މާކެޓ ަގިއ އެ ަވގ ތަކ  ލިބޭެނ އަަގށް ބަަލއި

ދެ މ ދަލ ގައި ނ ަވތަ ޚިދ މަތ ގައި ނ ަވތަ މަންފާަގިއ 

 ބ ކ ރެޭވ އަެގެވ.ހ ރި ތަފާތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހިސާ

 ،( ަވނަ ނަންބަރ ެގ ބޭނ މަށ2ްމި މާއްދާެގ )ނ( ެގ )  (3)   

ދަލެއް ނ ަވތަ ޚިދ މަތެއް ނ ަވތަ މަންފާއަކާ ެއއްފަދަ މ 

ނ ަވތަ ަކއިރިކ ރާ އެހެން މ ދަލެއް ނ ަވތަ ޚިދ މަތެްއ 

ނ ަވތަ މަންފާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާނީ އެ ެއއްެޗްއެގ 
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ފެންަވރާއި ސިފަާއއި މިންަވރާއި މެޓީިރއަލްާއިއ 

 ފަންކްޝަނަލިޓީ އަދި ރެޕިއ ޭޓޝަނަށް ބަލައިެގންނެެވ.

މ ދަލެއް ނ ަވތަ ޚިދ މަތެއް ނ ަވތަ މަންފާއެްއެގ އޯޕަން   (4)   

( ަވނަ ނަންބަާރިއ 1މާކެޓް ެވިލއ  މި މާއްާދެގ )ނ( ެގ )

 ،( ަވނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން ކަނޑަެއޅެން ނެތްނަމ2ަ)

އޭެގ އޯޕަން މާކެޓް ެވލިއ  ަކނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ 

ނަ ޢާންމ ކޮށް ބަލައިަގން ،ޖެނެރަލްއަށް ޤަބޫލ ކ ރެޭވ

 އަގ ަމގ ކ ރ މ ެގ އ ސޫލަކާ އެްއޮގތަށެެވ.

 
މި ޤާނޫނ ގައި ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތެްއެގ ާވަހކަ  )ހ(  .74 ޕްރޯރޭޓްކ ރ ން 

)ތިން ަސތޭކަ  365 ،ބަޔާންކޮށްފަިއާވނަމަ އެ ބަާޔންކ ރަނީ

ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( ދ ަވހ ެގ މ އްދަތަކަށެެވ. އަިދ އެ މ ްއދަތ  

ަވނަ ދ ަވހެއް   29ަވރީ މަހ ެގ  ގ ނ މ ަގއި، ލީޕް އަހަެރއްެގ ެފބ ރ 

 ނ ގ ނޭނެއެެވ.

 ހިމެނެނީ، މަހެއްގައި ބޭނ މަށް، މާއްދާެގ ަވނަ 54 ޤާނޫނ ެގ މި )ށ(  

 ނަމަެވސް،.  ޢަދަދެެވ  ދ ަވހ ެގ  ިހމެނޭ  މަހެއްގައި  އެ  ޮގތ ން  މީލާދީ

 ލީޕް  ބެލ މ ަގއި ޢަދަދ  ދ ަވސްތަކ ެގ ހިމެނޭ މަހ ގައި ފެބ ރ ަވރީ

 .ނ ގ ނޭނެެއެވ ދ ަވހެއް ަވނަ 29 މަހ ެގ ރީފެބ ރ ަވ އަހަރެްއެގ

ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް މި ޤާނޫނ ެގ އެްއެވސް  )ނ(  

ފަިއާވނަމަ، އަދި އެ ޅާމާއްދާއެްއަގއި ަވކި މިންަވެރްއ ކަނޑައަ 

)ބާރަ( މަސްދ ަވހަށްވ ރ  ކ ރ  ނ ަވަތ   12ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތަކީ  
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މަށްާވނަމަ، އެ މ އްދަތ ަގއި ހިމެނޭ  އެއަްށވ ރެ ދިގ  މ އްދަތެްއކަ

ދ ަވހ ެގ ޢަދަދ ެގ ިނސްބަތ ން، އެ މިްނަވރ  

 ޕްރޯރޭޓްކ ރަންާވނެެއެވ.

 
ސް ނެގ މާބެހޭ އިދާރީ  ޓެކް 

 ޤާނޫނާއެކ  މި ޤާނޫނ  ކިޔ ން 
)ޓެްކސް ނެގ މާބެހޭ  2010/3ޤާނޫނ  ނަންބަރ  ، މި ޤާނޫނ  ކިޔަންާވނީ   .75

މި ޤާނޫނ ަގއި ބޭނ ންކޮްށފައިާވ ކޮންމެ   އިދާރީ ޤާނޫނ ( އާ ެއކ ަގެއެވ. އަދި

ލަފ ޒެއް ނ ަވތަ ޢިބާރާތެއް، މި ޤާނޫނ ގައި އެހެން ޮގތަކަށް 

ފައިނ ާވހާ ހިނދަކ  ނ ަވތަ ަވކި ޙާލަތެްއަގއި ަވކި ޮގތަކަށް މާަނ ބަޔާންކޮށް

ދޭހަކ ރ މަށް ލާޒިމްނ ކ ރާހާ ހިނދަކ ، ެއ ލަފ ޒެްއ ނ ަވތަ އެ ޢިބާރާތެްއ 

)ޓެކްސް ނެގ މާބެހޭ އިދާރީ   2010/3ނޫނ  ނަންބަރ  މާނަކ ރަންާވނީ ޤާ

 ތަށެެވ.ޤާނޫނ ( ަގއި އެ ލަފ ެޒއް ނ ަވތަ ޢިބާރާތެއް މާނަކޮށްފައިާވ ގޮ 

 
ޤާނޫނ  ހިންގ މާއި ގަވާއިދ   

 ހެދ ން 

 މި ޤާނޫނ ގައިާވ ކަްނކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ މީރާއިންެނެވ. )ހ(   .76

ންފީޒ ކ ރެޭވނެ ޮގތް ފ ރިހަމަ ޮގތ ގައި މި ޤާނޫނ  ތަ )ށ( 

މަގ ފަހިކ ރ މަށާއި އެ ފަރާތްތަކެްއެގ މައްޗަށް މި ޤާނޫނ  ހިނާގ 

ޢަމަލ ކ ރަންާވނެ ޮގތް ކަނަޑއެޅ މަށް އަިދ މި ފަރާތްތަކ ން 

ޤާނޫނ ަގިއާވ ކަންކަން ތަންފީޒ ކ ރ މަށް ބޭނ ންާވ ަގވާއިދ  ހަާދނީ 

 މީރާެގ ބޯޑ ންނެެވ.

ަގން ފަށާ ދ ަވހ ެގ ކ ރިން، މި  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޓެކްސް ނަ )ނ(  

ިދެވހިސަރ ާކރ ެގ ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ަގާވއިދ  ހަދައި 

 ގެޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރަްނާވނެެއެވ.
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ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް  
ލިބިދީފައިވާ ބާރެއް އެހެން  
 ފަރާތަކ ން ތަންފީޒ ކ ރ ން 

ލަށް ބާރ   މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ަވކި ކަމެއް ކ ރ މަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަ   .77

މީރާެގ ކޮންމެ ފައިާވ ޅާލިބިދީފައިާވނަމަ، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަ

 މ ަވްއޒަފަކަށްެވސް އެ ކަެމއް ކ ރެިވދާނެެއެވ.

 
ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން  

ފެށ މާއި ޓެކްސް ނަގަން  
 ފެށ ން 

 ފާސެްވ، ޤާނޫނ   މި ފަށާނީ، ޢަމަލ ކ ރަން ޤާނޫނަށް މި )ހ(   .78

  ދ ަވހ ން   ޝާއިޢ ކ ރާ  ގެޒެޓ ަގއި   ރ ކާރ ެގދިެވހިސަ  ތަޞްދީޤ ކޮށް،

 .ފެށިެގންނެެވ

 2020  ޖަނަަވރީ  1  ފަށާނީ،  ނަަގން  ޓެކްސް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި )ށ(  

 .ފެށިެގންނެެވ އިން

 މި  ނަމަެވސް، ބަޔާންކޮށްފަިއީވ އެހެން ަގއި( ށ) މާއްދާެގ މި )ނ(  

 މްދަީނން އާ  ަބޔާންކޮށްފަިއާވ  ގައި(  ހ)  މާއްާދެގ  ަވނަ  3  ޤާނޫނ ެގ

 .ފެށިެގންނެވެ  އިން 2020 އެްޕރީލް 1 ފަށާނީ ނަަގން ޓެކްސް

 
މި ޤާނޫނ ގައި ޢިބާރާތެްއ ނ ަވތަ ލަފްެޒއް ބޭނ ންކޮށްފައިާވޮގތ ްނ    .79 މާނަކ ރ ން 

ކަނޑައެިޅެގން އެހެން މާނައެއް ދޭހަނ ާވހާ ހިނދަކ ، އަންނަނިިވ 

ތްތަކާިއ ލަފްޒ ތަކަށް އެ ޢިބާރާ ،ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒ ތަކަށް ީދފައިެއަވނީ

 ތިރީަގއި ދީފަިއެއާވ މާނައެެވ. 

ފައިާސއިން ިވޔަސް އެޫނން  ،"ހަދިޔާ" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ )ހ(  

ެއއް ފަރާތ ން އަނެއް ފަާރތަށް   ،މ ޤާބިލެއް ެނތި  ،ޮގތަކަށް ިވޔަސް 

 އަމިއްލަ އިޚްިތޔާރ ަގއި ދޭ ޮކންމެ އެއްަޗކަށެެވ.
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ކަތްކ ާރ ޖަމްޢިއްޔާ" ކަމަށް ބ ނެފައި ހިލޭސާބަހަށް މަސައް" )ށ(  

އަންނަނިިވ ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަާވ ޖަމްޢިއްާޔައކަށް  ،އެަވނީ 

 ނ ަވތަ ޖަމާޢަތަކަށް ނ ަވތަ ޢާންމ  އިދާރާއަކަށެެވ.

، ފަޤީރ ންނަށް އެހީވ ން،  އެއީ އިސްލާމްދީން ކ ރިއެރ ވ ން   (1)   

ތަޢ ލީމ  ދިނ ން ނ ަވތަ މި  ، ޞިއްޙީ ޚިދ މަތް ދިނ ން

ކަނަޑއަާޅ ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި 

އެނޫންެވސް ޢާންމ  މަންފާއެއް ކ ރިއެރ ވ މަްށ 

ފަިއާވ ޖަމްޢިއްާޔއަކަްށ ނ ަވތަ ޖަމާޢަތަކަްށ ދާއ ފައް

 އަދި ؛ ނ ަވތަ ޢާންމ  އިދާރާއަކަްށވ ން

އެއީ ަވކި ފަރާތެއްެގ މާލީ ފައިދާއަކަށް ހިންާގ   (2)   

ޢަތަކަށް ނ ަވތަ ޢާންމ   ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނ ަވތަ ޖަމާ

 އިދާރާއަކަށްނ ވ ން.

މި ޤާޫނނ ެގ  ،"ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ " ކަމަްށ ބ ނެފައި ެއަވނީ )ނ(  

 ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގއި ކަނޑައަޅާ މ އްދަތަެށެވ.

"ރިޓަޔަރމަންޓް ބެނިފިޓް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، ާޤނޫނ   )ރ(  

ޝަނާބެހޭ ޤާނޫނ ( ެގ )ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޕެން 2009/8ނަންބަރ  

ދަށ ން ޤާއިމ ކޮށްފަިއާވ ދިެވިހރާއްޖޭެގ ރިަޓޔަރމަންޓް ޕެންޝަން 

ސްކީމ ެގ ދަށ ން ލިބޭ ފައިސާ ފިަޔަވިއ، ރިޓަޔަރަމންޓް 

 ސްކީމެްއެގ ދަށ ން ލިބޭ ކޮންމެ ފައިސާއަކަެށެވ.
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"ރޯޔަލްޓީ" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، އަންނަނިިވ ކަންކަމ ންކ ރެ  )ބ(  

 ކޮންމެ މ ޤާބިލަކަށެެވ.ިޅެގން ދޭ ކަމަކާ ގ 

ކޮޕީރައިެޓއް، ޕޭޓެންެޓއް، ޕްާލންޓް ެވރައިޓީ ަރއިެޓއް،     (1)   

ޓްރޭޑްމާކެްއ، ފަރ މާއެއް ނ ަވތަ މޮޑެލެއް، ޕްލޭނެއް، 

ސިއްރ  ފޯމިއ ލާެއއް ނ ަވތަ ްޕރޮސެސްއެްއ، ނ ަވތަ ިމ 

ފަދަ އެހެން މ ދަލެއް ނ ަވަތ ޙައްޤެއް ބޭނ ންކ ރ ްނ 

 ؛ނ ންކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިަގތ ންބޭނ ަވތަ 

ޤ ދ ރަތީޮގތ ން އ ފެދިފައިހ ރި މަޢ ދަނާއި، ތެލާއި، ޭގހާިއ     (2)   

ނ ަވތަ އެފަދަ އެހެނިހެން ަވޞީލަތްތަށް ނެގ ން ނ ަވަތ 

އެނޫންެވސް ޮގަތކ ން ބޭނ ންކ ރ ން ނ ަވތަ ނެގ މ ެގ 

 ؛ނ ަވތަ ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިަގތ ން

ތަކެތިްނކ ރެ އެްއެޗއް ބޭނ ންކ ރ މަށް ނ ަވަތ   އަންނަނިިވ    (3)   

 ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިަގތ ން:

    i.    ؛ސިނަމާ ފިލްމ 

    ii.   ްޓީީވ ބްރޯްޑކާސްޓިްނގަގއި ބޭނ ންކ ރާ ފިލްމ ،

ީވިޑއޯޓޭޕް ނ ަވތަ އެހެނިހެން އިލެކްޓްރޯނިްކ 

 ؛ރެކޯޑިންގ

    iii.    ޯބްރޯްޑކާސްޓިްނގަގއި ބޭނ ންކ ރާ ޓޭޕްރޭޑިއ 

 ؛ނ ަވތަ އެހެނިހެން އިލެކްޓްރޯިނކް ރެކޯޑިްނގ 
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    iv.    އިންޓަރނެޓް ބްރޯޑްކާްސޓިންގގައި ބޭނ ންކ ާރ

ީވޑިއޯ ނ ަވަތ އެހެނިހެން  ، ފިލްމް

 އިލެކްޓްރޯނިކް ރެޯކޑިންގ.

ނ ަވތަ ސައިންޓިފިްކ  ،ކޮމާޝަލް، އިންޑަސްޓްިރއަލް    (4)   

 ؛ޢިލްމެއް ނ ަވތަ މަޢ ލޫމާތެއް ފޯރ ކޮށްދިނ ން

ނ ަވތަ ސައިންޓިފިްކ  ،ކޮމާޝަލް، އިންޑަސްޓްިރއަލް   (5)   

އިކ އިޕްމަންޓެއް ނ ަވތަ މަޢ ލޫމާތެއް ބޭނ ންކ ރ ން  

 ؛ނ ަވތަ ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިދިނ ން

އޮޕްޓިކް ފައިބަރ ނ ަވތަ އެ ފަދަ  ، ކޭބަލް، ސެޓެލައިޓް    (6)   

 ؛އެހެން ޓެކްނޮލޮޖީއެއް މެދ ެވރިކޮށް ޓްރާންސްމިޓްކ ރ ން

ަވނަ ނަންބަރ ން ފެށިެގން  (1)މި މާއްދާެގ )ބ( ެގ     (7)   

ަވނަ ނަންބަރ ެގ ނިޔަަލށް ހ ރި ނަންބަރ ތަކ ަގއި  (6)

ފަިއާވ ކަމަކ ންކ ރެ ކަމެއް ކ ރ މަށް ނ ަވަތ ބަޔާންކޮށް

ނަންބަރެްއަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ެއްއޗެްއ  އެއިން

ނ ަވތަ އެއިން ކަމެއް ކ ރ މަްށ  ބޭނ ންކ ރ މަށް

 ؛އެހީތެރިވ ން

ަވނަ ނަންބަރ ން ފެށިެގން  (1)މި މާއްދާެގ )ބ( ެގ     (8)   

ންބަރ ެގ ނިޔަަލށް ހ ރި ނަންބަރ ތަކ ަގއި ަވނަ ނަ (3)

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މ ދަލެއް ނ ަވތަ ޙައްޤެއް ބޭނ ންކ ރ ން 
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ނ ަވތަ ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިދިނ ން ހ އްޓ ވ ން 

 ؛ނ ަވތަ ކޮންޓްރޯލްކ ރ ން

ަވނަ ނަންބަރ ން ފެށިެގން  (4)މި މާއްދާެގ )ބ( ެގ     (9)   

ހ ރި ނަންބަރ ތަކ ަގއި ަވނަ ނަންބަރ ެގ ނިޔަަލށް  (6)

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޢިލްމެއް ނ ަވތަ މަޢ ލޫމާތެއް 

 ފޯރ ކޮށްދިނ ން ހ އްޓ ވ ން ނ ަވތަ ކޮންޓްރޯލްކ ރ ން.

 ،"ބައިނަލްއަްޤާވމީ ދަތ ރ ފަތ ރ " ކަމަށް ބ ނެފަިއ ެއަވނީ )ޅ(  

ހަމައެކަނި ދިެވހިރާއްޭޖެގ ެއްއ މަންޒިލ ން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ައނެއް 

ކަނޑ ބޯޓ  ނ ަވތަ މަތިންދާ ބޯޓ  މެދ ެވރިކޮށް  މަންޒިލަށް

ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ ން ފިޔަަވިއ، ަކނޑ ބޯޓެއް ނ ަވތަ މަތިންދާ ބޯެޓއް 

 ބޭނ ންކޮށްެގން ކ ރެޭވ ކޮންމެ ދަތ ރ ފަތ ރަކަށެެވ.

]ބައިނަލްއަްޤާވމީ ޮގތ ން ބަލައިަގންނަ ހިސާބ ކ ރ މ ެގ  )ކ(  

އިންޓަރނޭަޝނަލް  ،މިންަގނޑ ތައް[ ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ

އެަކއ ންޓިންގ ސްޓޭްނޑަްޑސް ބޯޑ ން ޝާއިޢ ކޮށްަފއިާވ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްްސާއއި 

ޓޭންޑަޑްސް ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސް

ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް ސައިޒްޑް އެންޓިޓީްސއާިއ 

ސްޓޭންޑަޑްސް އަދި  އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކައ ްނޓިންގ 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހ އްދަ ދީފައިާވ ބައިނަލްއަްޤާވމީ ޮގތ ން 

 ޤަބޫލ ކ ރާ އެނޫންެވސް އެަކއ ންޓިންގ ސްޓޭންޑަަޑކަށެެވ.



 

 

 

 

 

 

 104 

، ދަނީ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ"ބެނިފިޝަރީންނަށް ލިބޭ އާމް  )އ(  

ޓްރަސްޓެްއެގ ކޯޕަސް ބަހައިެގން އެ ބެނިފިޝަރީންނަށް ލިބޭ 

ޓްރަސްޓަކ ން އެ ޓްރަސްޓ ެގ ، ޗެއް ފިަޔަވއި އެއް 

 ބެނިފިޝަރީންނަށް ދޭ ކޮންމެ ފައިސާައކަށެެވ.

ޗެްކެގ ޒަރިްއޔާއިން އެެކްއެގ ، "ބޭންކ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ )ވ(  

ކިބައިން އަނެަކކަށް ބަދަލ ކ ރެޭވ ފައިސާެގ ޑިޮޕޒިޓް ޤަބޫލ ކ ރ ން، 

  މާލީ އިދާރާއަށެެވ.އެ ތަނ ެގ މަސަްއކަތ ެގ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ

"ކ ންފ ނި" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، ކޮންމެ ތަނެއްަގއި  )މ(  

އިންކޯޕަރޭޓްކޮށްަފއިީވ ނަމަެވސް ނ ަވތަ ކޮންމެ ތަނެއަްގިއ 

އިީވ ނަަމެވްސ، ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށެެވ. ައދި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަ

މީެގ ތެރޭަގއި ކޯޕަރޭިޓްވ ޮސސައިީޓެވސް ހިމެނެއެެވ. ނަމަެވްސ 

މާނައިެގ ތެރޭަގއި ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާރޓްނަރިޝޕެއް  މި

 ނ ހިމެނެއެެވ.

 އެްއެވސް ެއަވނީ، ބ ނެފައި ކަމަށް" ްގރޫޕް ކ ންފ ނިތަކ ެގ" )ފ(  

 ަދއްކ ަވިއދޭ ކަންތައްތައް މާލީ ކ ންފ ންޏެއްެގ އެ ކ ންފ ންޏަކ ން

 މީރާއަށް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ފައިނޭންަޝލް ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް

 ަގވާއިދ ަގއި  ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި ކަމަށް ޅަންޖެހޭނެހ ށަހަ

  .ކ ންފ ނިތަކަށެެވ އެ ިއ،ޙާލަތެްއަގ ބ ނެފައިާވ

 "ކޮންޓްރޯލް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ: )ދ(  
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އެްއެވސް ފަރާތަކަށް ނ ަވތަ އެ ފަރާތާ ގ ޅ ން ހ ރި    (1)   

ފަރާތަކަށް )ފ ރަތަމަ ފަރާތަށް(، ސީދާ ޮގތ ން ިވަޔްސ 

އެހެން ފަރާތަކ ްނ ، ތަ ނ ސީދާ ޮގތ ން ިވަޔސްނ ަވ

)ދެަވނަ ފަރާތ ން( ަވކި ޮގަތކަށް ކަންކަން ކ ރ މަްށ 

ޙާލަތަެށެވ. މި ޙާަލތ ަގިއ ދެަވނަ ފަރާތ ްނ އެންޭގ 

 ؛ފ ރަތަމަ ފަރާތް ކޮންޓްރޯލްކ ރާ ކަމަށް ބެލެޭވނެއެވެ 

 ނ ަވތަ

 އެްއެވސް ފަރާތަާކއި ކ ންފ ންޏަކާގ ޅޭ ޮގތ ންނަމަ:   (2)   

    i.     ްއެްއެވސް ފަރާތަކަށް ނ ަވަތ އެ ފަރާތ

ކޮންޓްރޯލްކ ރާ ފަރާތަކަށް އެ ކ ންފ ނީެގ 

ަރއ ސްމާލ ެގ ނިސްބަތ ން ބޮޑ  ޙިއްޞާެގ 

ަފިއާވ ޙިއްާޞެގ ކާބައި، ނ ަވތަ ިވއް

ރައ ސްމާލ ެގ ބޮޑ  ބައި، ނ ަވތަ ކ ންފ ނީެގ 

ޯވޓ ދިނ މ ެގ ބާރ ެގ ބޮޑ  ބަިއ އެ ފަރާތަކަށް 

 ނ ަވަތ ހޯދ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިފައިާވނަމަ

 ނ ަވތަ ؛ ލިބިފައިާވނަމަ

    ii.    ެފަރާތް  އެްއެވސް ފަރާތަކަށް ނ ަވަތ އ

ކޮންޓްރޯލްކ ރާ ފަރާތަކަށް އެ ކ ންފ ނީެގ 

ނ ަވަތ އެ ކ ންފ ނީެގ  ،ކަންތައްތައް ހިންގާ 

ކަންތައްތައް ސީދާ ނ ަވތަ ނ ސީދާ ޮގތ ަގިއ 
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ހިންޭގނެ ނ ަވތަ ހިްނގ މ ެގ ޙައްެޤއް 

 ނ ަވތަ ؛ އިާވނަމަލިބިފަ

    iii.    ިބައިެވރިްނެގ  ހާކ ންފ ނީެގ މ ޅި އާމްދަނީ ހ ރ

އެ ބަހައިެލވ ނ   ،މެދ ގައި ބަހައިަލއިފިނަމަ

ކ ންފ ނީެގ ިވއްކާފަިއާވ  ،ޢަދަދ ެގ ބޮޑ  ބައެއް 

ޙިއްޞާެގ ރައ ސްމާލ ެގ ިނސްބަތ ން އެ 

ފަރާތަކަށް )ލޯނ  ދޫކ ރި ފަރާތެއްެގ 

ށް ލިބިފައިާވ ހައިސިއްޔަތ ން އެ ފަރާތަކަ 

މަ އެްއެވސް ޙައްަޤކަށް ބެލ މަކާނ ލައި( ލިބޭނަ

 ނ ަވތަ ؛ ނ ަވތަ ހޯދ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބޭނަމަ

    iv.    ްކ ންފ ނި އ ަވއިލ މ ން ނ ަވތަ އެ ފަދަ އެހެނ

ބަިއެވރިންެގ މެދ ގައި   ،ޙާލަތެއް މެދ ެވރިވ މ ން

ބަހައިލ މަށް ލިބޭނެ ކ ންފ ނީެގ މިލްކިއްޔާތ ެގ 

ފަރާތަކަްށ ލިބޭ ަވރ ެގ  ބޮޑ  ބައެއް އެ

ޙައްޤ ތަކެއް އެ ފަރާތަކަްށ ލިބިފައިާވނަމަ 

 ނ ަވތަ ހޯދ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިފަިއާވނަމަެއެވ.

އެްއެވސް ފަރާތަާކއި ޕާޓްނަރޝިޕަކާގ ޅޭ ޮގތ ންނަމަ، ެއ   (3)   

ފަރާތަށް ނ ަވތަ އެ ފަރާތާ ގ ޅ ން ހ ރި ފަރާތަކަށް، 

ިވޔަސް،  ސީދާ ޮގތ ން ިވޔަސް ނ ަވތަ ނ ސީދާ ޮގތ ން

އެ ޕާޓްނަރޝިޕ ެގ ކަންކަމ ަގއި ޮގތެއް ކަނޑަެއޅ މާ 
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ގ ިޅެގން ޯވޓ ލ މ ެގ ޙައްޤ ެގ ބޮޑ ބައި ލިބިފަިއވ މަށެެވ. 

ނ ަވތަ ސީދާ ޮގތ ން ިވޔަްސ ނ ަވތަ ނ ސީދާ ޮގތ ްނ 

 50އެ ޕާޓްނަރޝިޕ ެގ ކެޕިޓަލ ެގ %، ިވޔަސް 

)ފަންސާސް އިންސައްތަ( އަށްވ ރެ ިގނައިްނ 

ެއ  . މި ޙާލަތ ގައި އެ ފަރާތ ންޙިއްޞާކ ރ މަށެެވ

 ޕާޓްނަރޝިޕް ކޮންޓްރޯލްކ ރާ ކަމަށް ބެލެޭވނެެއެވ.

ބޭނ މަށް، ފ ރަތަމަ ފަރާތަށް ލިބިފައިާވ މި މާނަކ ރ މ ެގ   (4)   

ޙައްޤ ތަކާއި ބާރ ތަކ ެގ ތެރެއިން ތިރީަގިއ 

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޙައްެޤއް ނ ަވަތ ބާރެއް ދެަވނަ ފަރާތަށް 

 ލެޭވެނއެެވ.ލިބިފައިާވކަމަށް ބެ

    i.   ްފ ރަތަމަ ފަރާތ ެގ ބަދަލ ަގިއ ެއހެން ފަރާތަކަށ

 ؛ބާެރއްލިބިފައިާވ ޙައްެޤއް ނ ަވތަ 

    ii.   ްފ ރަތަމަ ފަރާތ ން އަންާގ ޮގތެްއެގ މަތިނ

ނ ަވތަ އެ ފަރާތ ެގ ބަދަލ ގައި އެހެން 

 ؛ފަރާތަކ ން ބޭނ ންކ ރާ ޙައްެޤްއ ނ ަވތަ ބާރެއް 

    iii.   ަވތަ އެ ފަރާތާއި އެ ފ ރަތަމަ ފަރާތ ން ނ

ފަރާތާ ގ ޅ ން ހ ރި އެއްެވސް ފަރާތަކާ 

ކޮންޓްރޯލްކ ާރ ކ ންފ ންޏަކަށް ބައިެވިރެވެގން 

ނ ަވތަ ކ ންފ ނިތަކަކަށް ލިބިފައިާވ ޙައްެޤއް 

 ؛ނ ަވތަ ބާރެއް
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    iv.   ފ ރަތަމަ ފަރާތާ ގ ޅ ން ހ ރި ފަރާތަކަށް ނ ަވަތ

 އަދި ފ ރަތަމަ ފަރާތާ ގ ޅ ން ،ފަރާތްތަކަކަށް

ހ ރި ފަރާތަކާ ގ ޅ ްނ ހ ރި ެއހެން ފަރާތަކަށް 

 ލިބިފައިާވ ޙައްެޤއް ނ ަވތަ ބާެރއް.

ކ ޑަ ކ އްޖާއަކީ އެ ކ އްާޖެގ  ،މި މާނަކ ރ މ ެގ ބޭނ މަށް  (5)   

މައިންބަފައިން ނ ަވތަ ބެލެނިެވރިާޔެގ ކޮންޓްރޯލްެގ 

 ދަށ ަގިއާވ ފަރާތެއް ކަމަށް ބެެލޭވނެެއެވ.

ސް[ ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، މ ދަލަކަށް ކ ރާ ]ކެޕިޓަލް އެލަަވން )ތ(  

ކެޕިޓަލް ޚަރަދ  ަވކި މ އްދަތަަކށް ބަހާލ މ ން ކޮންމެ މ އްދަތަކަށް 

 ހޭ ޢަދަދަށެެވ.ޖެ

"ކެޕިޓަލް މަރކެޓް ޑިެވލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބ ނެފައި  )ލ(  

)ދިެވހިާރއްޖޭެގ މާލީ  2006/2އެަވީނ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން  3އާބެހޭ ޤާނޫނ ( ެގ ސެކިއ ރިީޓޒް

 އޮތޯރިީޓއަށެެވ.ފަިއާވ ކެޕިޓަލް މާރކެްޓ ޑިެވލޮޕްމަންޓް ދާއ ފައް

ޤާނޫނ  ނަންބަރ  ،  "ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ )ގ(  

)ޓެްކސް ނެގ މާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން  2010/3

 ރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަނަށެެވ.ޢައްޔަންކޮށްފަިއާވ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެ

"ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސައިީޓ" ަކމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، ޮކންމެ   )ޏ(  

ތަނެއްަގއި އިންކޯޕަރޭޓްކޮށްަފއިީވ ނަމަެވސް ނ ަވތަ ޮކންމެ  
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ތަނެއްަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއީވ ނަމަެވސް، ކޮންމެ ކޯޕަޭރޓިްވ 

 ސޮސައިީޓއަކަެށެވ.

ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، ެއހެން  "ޢައްޔަންކޮށްަފއިާވ ފަރާތް"  )ސ(  

ރާތެއްެގ ބަދަލ ަގއި އެްއޗަާކ ނ ަވތަ ކަމަކާ ަހާވލ ެވ ހ ރި ނ ަވތަ ފަ

 އެހެން ފަރާތެއްެގ ބަދަލ ަގއި ަކމެއް ކ ރާ ފަރާތަކަށެެވ.

]އާމްސް ލެންތ ެގ އ ސޫލ [ ަކމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، ގ ޅ ންހ ރި  )ޑ(  

ތަކަކ ން، ފަރާތްތަކ ެގ ތެޭރަގިއ ނ ހިމެނޭ ފަރާތް

މ ސްތަޤިއްލ ކަމާއެކ  އަދި އަޅަިއކިއޭ ޙާލަތްތަެކްއގައި އެ 

އިންތިޒާމެއް ނ ަވތަ މ ޢާމަލާތެއް ކ ރިނަމަ ކ ރާނެ ނ ަވތަ 

ކ ރިމަތިކ ރ ާވނެ ޝަރ ޠ ތަކާ އެްއޮގތަށް އެ އިންތިޒާެމއް ނ ަވތަ 

 މ ޢާމަލާތެއް ކ ރާނެ އ ސޫލަށެެވ.

 ރީމެންޓަކަށް ނ ަވތަެއްގ ،ަވނީ"އިންތިޒާމެްއ" ކަމަށް ބ ނެފަިއ އެ )ޒ(  

ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ނ ަވތަ ޕްޭލނަކަށް ނ ަވތަ ކަމަާކގ ޅޭ ޮގތ ން 

އާދެޭވ އެއްަބސްވ މަކަްށ އަިދ އެ ކަްނކަމަށް ޢަމަލ ކ ރ މ ަގިއ 

ހިނާގ އެންމެހައި މަރ ޙަލާތަަކކާއި މ ޢާމަލާތްތަކަށެެވ. އެއީ އެ 

ޖެހޭ މަލ ކ ރަންކަމ ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ޮގތ ން ޢަ

 ކަންތައްތަކަްށީވ ނަމަެވސް ނ ަވތަ ނ ިވ ނަމަެވސް މެެއެވ.

 ނ ަވތަ  ޑިސްަކއ ންޓެއް  އެަވީނ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  އިންޓްރެސްޓް" )ޓ(  

 ނ ަވތަ ސެކިއ ރިީޓއެއް ޑެޓް ޮގތ ން، ހިމެނޭ ޕްރިމިއަމެއްެވސް

 ނ ަވތަ  އިންިތޒާމެއް ޑެރިެވޓިްވ ނ ަވތަ ސްޮވޕެއް ނ ަވތަ ލޯނެއް
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 އެނޫންެވސް  ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ެއއްފަދަ އިންޓްރެސްޓާ

 ަދއްކަންެޖހޭ  ނ ަވތަ ދަްއކާފައިވާ  ންދަށ  މ ޢާމަލާތެއްެގ

 ގ ިޅެގން ލޯަނކާ ނ ަވތަ، (ފިޔަަވއި  ޕްރިންސިޕަލް) ފައިސާައކަށް

 ގ ިޅެގން  އިންިތޒާމަކާ  ޑެރިެވޓިްވ  ނ ަވތަ  ގ ިޅެގން  ސްޮވޕަކާ  ނ ަވތަ

 ނ ަވތަ ެގރެންޓީެއއް ނ ަވތަ ޓްމަންޓެއް ކޮމި ދައްކާފަިއާވ

 އިންޓްރެސްްޓއާއި  ޕެިސްވ ތެރޭގައި މީެގ. ފީއަކަެށެވ ޚިދ މަތެއްެގ

 ލިބޭ ގ ޅިެގން ިއންސްޓްރޫމަންޓަކާ ަފއިނޭންޝަލް އިސްލާމިކް

 .ހިމެނެެއެވ ފައިދާެވސް

މ ަވްއޒަފަކ  ނ ަވތަ ޑިެރކްަޓރަކ  ،  "އ ޖޫރަ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ )ޔ(  

އޭާނައށް  ،ަވތަ ޕާޓްނަރަކ  ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތ ެގ މ ޤާބިލ ގައިނ 

 ،ލިބޭ ކޮންމެ އިނާޔަަތކަށް ނ ަވތަ މަންފާއަކަށެެވ. މީެގ ތެޭރަގއި

ވަޒީފާ ެގއްލ މ ެގ ސަބަބ ން ނ ަވތަ ޚިދ މަތް ހ އްޓާލަންޖެހ މ ެގ 

އްތަކަކަށް ޝަރ ޠ ކޮްށ ދޭ  ސަބަބ ން ލިބޭ ބަދަލާއި، ަވިކ ކަންތަ

 ވަޒީާފއަށް ަވނ މަށް ނ ަވތަ ވަޒީާފއިން ަވިކވ މަށް ފައިސާާއއި

 ބާރ އަޅާ އިނާޔަތްަތްއެވސް ހިމެނެއެެވ.

، "އެކްެސސިްވ ކޮމްޕެންސޭަޝން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ )ޕ(  

މ ޢާމަލާތެއްެގ މ ޤާބިލ ެގ ތެެރއިްނ އެ ، އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކ ަގއި 

ނަރ ޖެނެރަލް މ ޢާމަލާތ ެގ އަަގށްވ ރެ އިތ ރ  ކަމަށް ކޮމިޝަ

 ކަނޑައަޅާ ޢަދަދަކަެށެވ.
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އެ ފަރާތ ން ދައްކާފައިާވ ޢަދަދ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން    (1)   

 އަދި ؛ އ ނިކޮށްފަިއވ ން

   (2)  i.   ްއެ ޢަދަދ  ދައްކަނީ އޭނާެގ ތިމާެގ މީހަކަށ

 ނ ަވތަ ؛ކަމަށްވ ން

    ii.   ީއެ ޢަދަދ  ، ކ ންފ ންޏެއްނަމައެ ފަރާތަކ

ނ ަވަތ   ،ްކޓަރަކަށްދައްކަނީ އެ ކ ންފ ނީެގ ޑިރެ

ނ ަވަތ ެއ ކ ންފ ންޏާ ގ ޅ ން   ،ޙިއްޞާދާރަކަށް

ނ ަވތަ އެ ކ ންފ ނީެގ  ،ހ ރި ފަރާތަކަށް

ޑިރެކްޓަރަާކ ނ ަވތަ ިޙއްޞާދާަރކާ ގ ޅ ން ހ ރި 

 ނ ަވތަ  ؛ފަރާތަކަށް ކަމަށްވ ން

    iii.   ީއެ ޢަދަދ   ،ޕާޓްނަރޝިޕެއްަނމައެ ފަރާތަކ

 ،ރަކަށްދައްކަނީ އެ ޕާޓްނަރޝިޕ ެގ ޕާޓްނަ

ނ ަވތަ ެއ ޕާޓްނަރޝިޕަާކ ގ ޅ ން ހ ރި 

ނ ަވތަ އެ ޕާޓްނަރޝިޕްެގ  ،ފަރާތަކަށް

 ޕާޓްނަރަކާ ގ ޅ ން ހ ރި ފަރާތަކަށް ކަމަށްވ ން.

ަވނަ   3މި ޤާނޫނ ެގ  ،  "ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބ ެނފައި ެއަވނީ )ޖ(  

 ބަޔާންކޮްށފައިާވ ފައިސާ މ ަވއްޒަަފކަށް ދޭ މާއްދާެގ )ހ( ގައި

 ކޮންމެ ފަރާތަކަށެެވ.
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އެްއެވސް  ،"ިވތ ހޯލްޑިންގ ޓެްކސް" ަކމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ )ޗ(  

ަފއިސާ ަދއްކާ ފަރާތ ްނ މި އެ ، ފަރާތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީައކ ން

 ޤާނޫނާ އެއްޮގްތާވ ޮގތ ެގމަތިްނ އ ނިކ ރަންޖެހޭ ޓެކ ހަށެެވ.

ިވޔަފާރި" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، ވަޒީފާ އަާދކ ރ ން ފިޔަަވއި، " )ހހ(  

މާލީ ފައިދާއެއް ނ ަވތަ އިތ ރ ކ ރ މެއް ހޯދ މ ެގ ނިޔަތ ގައި ކ ރާ 

ތެރޭގައި އަންނަިނިވ ކަންކަްނެވސް ކޮންމެ ކަމަކަށެެވ. ޭއެގ 

 ހިމެނެއެެވ.

 ؛މ ދާ ަގނެިވްއކ ން  (1)   

 ؛އ ފެއްދ ންތެރި މަސައްކަތް   (2)   

ރޮފެޝަނަލް، ކޮމާޝަލް، ފަންނީ ނ ަވތަ ޕަރސަނަލް  ޕް  (3)   

 ؛ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ ން

އ ފ ލޭ މ ދަލަކާ ގ ިޅެގން ނ ަވތަ ނ އ ފ ލޭ މ ދަލަާކ   (4)   

 އެްއެވސް ފަރާތަކަށް ޙައްޤެއް ދިނ ން.ގ ިޅެގން 

"ިވޔަފާރި އާމްދަނީ" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، މި ާމއްދާެގ )ހހ(  )ހށ(  

ފާރި" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަމަކ ން ލިބޭ ގައި "ިވޔަ

އާމްދަނީއަށެެވ. ޭއެގ ތެރޭގައި އެ ިވޔަފާރީެގ މ ހިންމ   

ޕަރސަން އިންޝ އަރެްނސް" ަފިއާވ "ީކ ާގމ ަވްއޒަފަކަށް ނަ

ޕޮލިސީއެްއެގ ދަށ ން ބަދަލ ެގ ޮގތ ަގއި ލިބޭ ަފއިާސެވސް 

 ހިމެނެއެެވ.
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 2010/3ޤާނޫނ  ނަންބަރ   ،"މީރާ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ )ހނ(  

ފައިާވ ދާ)ޓެކްސް ނެގ މާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން އ ފައް

 މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ެރެވިނއ  އޮތޯރިީޓއަށެެވ.

"މ ަވްއޒަފ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވީނ، ވަޒީާފެގ އެއްބަްސވ ެމއްެގ  )ހރ(  

، ދަށ ން އެހެން ފަރާތަކަށް ޚިދ މަތްކޮށްދޭ މީހ ންނަށާއި

ޕާޓްނަރޝިޕްަތކ ެގ  ،ންފ ނިތަކ ެގ ޑިެރކްޓަރ ންނަށާއިކ 

އިންތިޚާބ ކޮށްފައިާވ މަޤާމެްއަގއި ހ ރި  ،ޕާޓްނަރ ންނަށާއި

ނަމަެވސް، ޢަްއޔަންކޮށްފަިއާވ މަޤާމެއްަގިއ ހ ރި ނަމަެވސް، 

ދާއިމީ މަޤާމެއްގައި ހ ރި ނަަމެވސް، ަވގ ތީ މަޤާމެއްަގއި ހ ރި 

 މަޤާމެއްަގއި ހ ރި ނަމަެވސް، ާވނަމަެވސް، ދައ ރ  ކަނަޑއެޅިަފއި

ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ ދަށ ން ހަާވލ ކ ރެިވފަިއާވ މަޤާމެްއގައި ހ ރި 

ނަމަެވސް، ދައ ލަތ ެގ މަްސޫއލިއްޔަތެްއ އަދާކ ރ މާ ަޙާވލ ެވެގން 

ހ ރި އަދި އެ މަސްއޫިލއްޔަތ  އަދާކ ރ މ ެގ މ ޤާބިލެއް ަދއ ަލތ ން 

ދިނ މ ެގ ށްލިބޭ ކޮންމެ މީހަކަށެެވ. ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮ

އެއްބަްސވ މެްއެގ ދަށ ން މ ސްތަޤިއްލ ކޮށް މަސަްއކަްތކ ރާ 

 ކޮންޓްރެކްޓަރ ންނެއް މި މާނަިއެގ ތެރޭަގއެއް ނ ހިމެނެެއެވ.

"ފަރާތް" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، ފަރ ދ ންނާއި ކ ންފ ނިތަކާއި  )ހބ(  

ޕާޓްނަރޝިޕްތަކާއި ކޯޕަރޭިޓްވ ސޮސައިޓީތަާކއި ޓްރަްސޓ ތަކާިއ 

ޢިއްޔާތައްެވސް ހިމެނޭ ޮގތ ންނެެވ. އެހެން ނަމަެވސް، މި ޖަމް

ަވނަ މާއްާދ ފިޔަަވިއ ދެން ހ ރި މާއްދާަތކ ެގ  54ޤާނޫނ ެގ 
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މި މާނައިެގ ތެރޭގައި ދިެވހިސަރ ކާރ ެގ އެްއެވސް  ،ބޭނ މަށް

 އް ނ ހިމެނެއެެވ.އިދާރާެއއް ނ ަވތަ ދައ ލަތ ެގ އެްއެވސް އޮފީހެ 

 މ ދަލެއްގެ  އެަވނީ، ބ ނެފައި ކަމަށް" ލީސް ފައިނޭންސް" )ހޅ(  

 ކ ްއޔަށް ެއއްކޮށްހެން ރިޯވޑ  ރިްސކާއި ގ ޅިަފއިާވ މިލްކ ެވރިކަމާ

 .ލީސްއަކަެށެވ  ކޮންމެ ބަދަލ ާވ ފަރާތަށް ހިފާ

"ދަރި" ެގ މާނައިެގ ތެޭރގައި ކާފަ އަދި މާމަ ދަރިންނާއި ދަރ މަ  )ހކ(  

 ހިމެނެއެެވ.ރިންނާއި ދޮންދަރިެވސް ދަ

ޤާނޫނ  ހެދ މ ެގ  "ދައ ލަތ ެގ އޮފީސް" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، )ހއ(  

ބާރާއި، ެވރިކަން ހިްނގ މ ެގ ބާރާިއ، އަދ ލ  އިްނސާފ  

ޤާއިމްކ ރ މ ެގ ބާރ ެގ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ އެންމެހައި އިދާރާތަކާއި، 

އެންމެހައި އ ފެދޭ  ޤާނޫނ  އަސާސީ ނ ަވތަ ޤާޫނނެއްެގ ދަށ ން

މ ޢައްސަސާތަކާިއ، ރަށ  ކައ ންސިލްތަާކއި އަތޮޅ  

ކައ ންސިލްތަާކއި ސިޓީ ަކއ ންސިލްތަކަށެެވ. މީެގ ތެޭރަގއި 

ނ ަވަތ ެއ  ،ދައ ލަތ ެގ އޮފީހަކ ން ޙިްއޞާާވ ކ ންފ ންޏެއް 

ފަރާތެއްެގ މައިަގނޑ  މަޤްޞަދ ެގ ތެރޭަގއި ިވޔަފާރިކ ރ ން ހިމެނޭ 

 މެނެއެެވ.ޞެއް ނ ހި ަވކި ޤާނޫނީ ޝަޚް

ެއއްެވްސ  ،"ދާއިމީ މަރ ކަޒ " ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ  (1) )ހވ(  

ފަރާތެއްެގ ިވޔަފާރި ނ ަވތަ ިވޔަފާރިން ބައެއް ހިންާގ 

 ަވކި ތަނަކަެށެވ. 
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"ދާއިމީ މަރ ކަޒ " ެގ ތެޭރަގިއ އަންނަނިިވ ތަންތަނާިއ   (2)   

 ކަންކަން ޚާއްޞަކޮށް ހިމެނެެއެވ.

    i.  ް؛ޤާއިމ ެވފައިާވ ަތނެއް މެނޭޖްމަންޓ 

    ii.   ް؛ޮގތްޕެއ 

    iii.  ް؛އޮފީހެއ 

    iv.   ް؛ފެކްޓަރީއެއ 

    v.  ް؛ަވރކްޝޮެޕއ 

    vi.  ިޤ ދ ރަތީޮގތ ން އ ފެދިފައިހ ރި މަޢ ދަނާއ، 

ޭގާހއި ނ ަވތަ އެެހނިހެން ޤ ދ ރަތީ   ،ތެލާއި

ަވޞީލަތެއް ަނާގ ތަނެއް )ޤ ދ ރަތީ ަވޞީލަތެްއ 

ޅަނދެއް ނ ަވަތ ނެގ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ކަނޑ  އ  

 ؛ ބޯޓެއްެވސް ހިމެނޭ ޮގތ ން(

"ދާއިމީ މަރ ކަޒ " ެގ މާނަިއެގ ތެރޭަގއި އަންނަނިިވ   (3)   

 ތަންތަންެވސް ހިމެނެއެެވ.

    i.  ްނ ަވތަ  ،އިމާރާތްކ ރާ ތަނެއ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ނ ަވތަ ިއންސްޓޮލޭޝަން 

ނ ަވތަ ެއ  ،ނ ަވތަ އެސެމްބްލީ ޕްރޮޖެކްޓެއް

ޕްރޮޖެްކޓަކާ ގ ިޅެގްނ ތަނަކާ ނ ަވތަ އެ 

ސ ޕަަވިއޒްކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް )އެ ތަނެްއ 

 6ނ ަވތަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނ ަވތަ މަސައްކަތެއް 
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ިގނަ ދ ަވހަްށ  )ހައެއް( މަސްދ ަވހަށްވ ރެ

 ؛މަސައްކަތް ހިނަގމ ންދާނަމަ(

    ii.    ައެ ފަރާތެއްެގ މ ަވްއޒަފ ން ނ ަވތަ އެ ފަދ

ޔަކ  ބޭނ މަކަށް ޙަރަކާތްތެރިާވ އެހެން ބަ

ެޓކްސް އަހަރެްއަގއި ފެށޭ ނ ަވތަ   ،މެދ ެވރިކޮށް

)ބާރަ( މަސްދ ަވހ ެގ މ އްދަެތއްެގ  12ނިމޭ 

)ސަތޭކަ  183އެ ގައ ެމއްަގއި ، ތެރޭަގއި 

އަށްޑިހަ ތިނެއް( ދ ަވހ  ނ ަވތަ އެއަްށވ ރެ ިގނަ 

ދ ަވހ  ޚިދ މަތެއް )ކޮންސަލްޓަންސީ 

 ؛ޚިދ މަތްެވސް ހިމެނޭ ޮގތ ން( ފޯރ ކޮށްދިނ ން

މާނަކ ރ މ ގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއީވ މި   (4)   

ނ ަވަތ  ،އަންނަިނިވ ތަންތަނާއި ކަންކަމަކީ  ،ނަމަެވސް

 (vi)( ަވނަ ނަންބަރ ެގ 4މި މާއްދާެގ މި އަކ ރ ެގ )

މ ިޅ  ،ަވނަ ނަންބަރ ގައި ބަޔާްނކ ރާ ޙާލަތ ގައި

 ޕްރިޕަރޭޓަރީ ނ ަވތަ އޮްގޒިލަރީ ސިފަތަެކއް   ،ޙަރަކާތ ަގއި

އެއީ ދާއިީމ މަރ ކަޒެއް ކަމަކަްށ  ،ހ ރިނަމަ

 ނ ބެލެޭވނެއެެވ.

    i.   ާއެ ތަނެއް ބޭނ ންކ ރަނީ އެ ފަރާތެއްެގ މ ދ

ނ ަވތަ މަރޗެންޑަިއޒް ރައްާކކ ރ މަށް ނ ަވތަ 
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ޑިސްޕްލޭކ ރ މަށް ނ ަވތަ ޑެލިަވރކ ރ މަްށ 

 ؛އެކަނި ކަމަށްވ ން 

    ii.   ެއެ ފަރާތެއްެގ މ ދާ ނ ަވތަ މަރޗަންޑަިއޒްގ 

ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަނީ ރައްާކކ ރ މަށް ނ ަވތަ 

ޑިސްޕްލޭކ ރ މަށް ނ ަވތަ ޑެލިަވރކ ރ މަްށ 

 ؛އެކަނި ކަމަށްވ ން 

    iii.   އެ ފަރާތެއްެގ މ ދާ ނ ަވތަ މަރޗަންޑަިއޒްެގ

ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަނީ އެެހން ފަރާތަކ ން 

 ؛ޕްރޮސެސްކ ރ މ ެގ ބޭނ މަށް ެއކަނި ކަމަށްވ ން

    iv.  ާއިމީ ތަނެއް ބަލަހައްޓަނީ އެ އެ ފަރާތަކ ން ދ

ފަރާތަކ ން މ ދާ ނ ަވތަ މަރޗަްނޑަިއޒް ަގތ މަށް 

ނ ަވތަ މައ ލޫމާތ  އެްއކ ރ މަށް އެކަނި 

 ؛ކަމަށްވ ން

    v.   އެ ފަރާތަކ ން ދާއިމީ ތަނެއް ބަލަހައްޓަނީ، ެއ

ފަރާތަކަށް އެހެން ެއއްެވސް ޙަރަކާތެްއ 

 ؛ހިންގައިދިނ މަށް އެކަނި ކަމަްށވ ން

    vi.  ެތަނެއް ބަލަހައްޓަނީ، މި  ފަރާތަކ ން ދާއިމީ އ

 (i)  ެގ( ަވަނ ނަންބަރ 4މާއްދާެގ މި އަކ ރ ެގ )

( ަވނަ ނަންބަރަށް  vަވނަ ނަންބަރ ން )
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ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އެްއެވްސ ޙަރަކާތްތަކެްއ 

 .ހިންގ މަށް އެކަނި ކަމަށްވ ން

އެްއެވސް ފަރާތަކ ން ނ ަވތަ އެ ފަރާތަކާ ގ ޅ ންހ ިރ   (5)   

ދިެވހިރާއްޖޭގައި ހ ރި ތަނެއްގައި ނ ަވަތ ކ ން ފަރާތަ

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި އެހެން ތަނެއްގައި ިވޔަފާިރ 

  އަދި  ،ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންާގނަމަ

    i.   މި މާއްދާެގ މި ައކ ރ ެގ ދަށ ން، އެ ތަނެްއ

ނ ަވތަ އެހެން ތަނެއް އެ ފަރާެތއްެގ ނ ަވތަ ެއ 

ީމ ފަރާތަކާ ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތެއްެގ ދާއި

 ނ ަވތަ ؛ މަރ ކަޒެްއެގ ޮގތ ަގއި ކަނަޑެއޅޭނަމަ

    ii.  ނ ަވަތ   ،އެ ދެ ފަރާތ ން އެއް ތަނެްއަގިއ ހިންާގ

އެއް ފަރާތަކ ން ނ ަވަތ ގ ޅ ން ހ ރި 

 ،ފަރާތްތަކަކ ން ދެ ތަނެއްގައި ހިންގާ 

ޙަރަކާތްތަކ ެގ މަިއަގނޑ  ޙަރަކާތަކީ 

ޕްރިޕަރޭޓަރީ ނ ަވތަ އޮްގިޒލަރީ ސިފަތައް 

 ؛ރަކާތަކަށް ނ ާވނަމަހިމެނޭ ޙަ

އެ ދެ ފަރާތ ން ެއއް ތަނެްއަގިއ ނ ަވތަ އެއް ފަރާތަކ ްނ     

ދެ ތަނެއްގައި ނ ަވތަ ގ ޅ ްނ ހ ރި ދެ ފަރާތ ން ދެ  

ތަނެއްަގއި ހިންާގ އެ ިވަޔފާރި ޙަރަކާތަކީ އެްއ 

ިވޔަފާރިެއްއެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކޮމްޕްލިމެންޓަރީ  
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ން ބޭނ ންކ ރާ ނ ަވަތ އެ ފަާރތަކ   ،ފަންކްޝަންތަކެއްނަމަ

( 4މި މާއްދާެގ މި އަކ ރ ެގ )  ،އްޓާ ަވކި ތަނަކަށް ބަލަހަ

 ަވނަ ނަންބަރެއް ނ ހިނާގނެެއެވ.

( 2( ަވނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާެގ މި އަކ ރ ެގ )  (6)   

ަވނަ ނަންބަރ ގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއިީވ 

ބަރ  ( ަވނަ ނަނ8ްއްދާެގ މި އަކ ރ ެގ )މާމި    ،ނަމަެވސް

، އެ ފަރާތަީކ )ފ ރަތަމަ ފަރާތ ން( ،ރައްދ ާވ ހިނދ 

އެހެން ފަރާތެއްެގ )ެދަވަނ ފަރާތ ެގ( ބަދަލ ަގިއ 

 ،އެ ޙަރަކާތްތެިރވާއިރ   ،ޙަރަކާތްތެރިާވ ފަރާތެއްނަމަ

ދެަވނަ ފަރާތ ެގ ނަމ ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކ ރ މ ެގ ބާރ  

 އާަދެވެގން އެ ބާރ  ،ފ ރަތަމަ ފަރާތަށް ލިބިފައިވ މާއި

ތަ ެދަވނަ ފަރާތ ެގ އެކަީށެގންާވ ނ ަވ ،ބޭނ ންކ ރާނަމަ

ބަދަލ ކ ރ މަކާ ނ ލައި ިނންމާ ކޮންޓްރެކްޓްތަްއ 

 ،ނިންމ މ ގައި މައިަގނޑ  ރޯލ  އާދަެވެގން އަދާކ ރާނަމަ

 ؛އަދި އެފަދަ ކޮންޓްރެކްޓްަތކަކީ 

    i.   ދެަވނަ ފަރާތ ެގ ނަމ ަގިއާވ

 ؛ނ ަވތަ ؛ ކޮންޓްރެކްޓްތަެކއްނަމަ

    ii.   ދެަވނަ ފަރާތ ެގ މިލްކ ެވރިކަމ ަގިއާވ ނ ަވތަ ެއ

ފަރާތ ން ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިފައިާވ 

މ ދަލެއްެގ މިލްކ ެވރިކަްނ ނ ަވތަ 
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ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ބަދަލ ކ ރ މަށް ކ ރާ 

 ނ ަވތަ ؛ ކޮންޓްރެކްޓްތަެކއް ކަމ ަގިއާވަނމަ

    iii.    ްދެަވނަ ފަރާތ ން ޚިދ މަތެއް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށ

 ؛ ކަމ ަގިއާވނަމަ

ފ ރަތަމަ ފަރާތ ން ދެަވނަ ފަރާތ ެގ ބަދަލ ގައި ކ ާރ     

މަސައްކަތްތަކާ ގ ިޅެގން ދެަވނަ ފަރާތ ެގ ދާއިީމ 

މަރ ކަޒެއް ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ހ ރިކަމަށް ބެލެޭވނެއެެވ. 

( 4ހަމައެކަނި މި މާއްދާެގ މި އަކ ރ ެގ ) ،ނަމަެވސް

ިވޔަފާިރ  ،ތްތައްަވނަ ނަންބަރ ގައި ބަޔާންކ ާރ ޙަރަކާ

ކ ރާ ަވކި ތަެނއް މެދ ެވރިކޮށް ހިންާގނަމަ )މި މާއްދާެގ 

( ަވނަ ނަންބަރ ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ 5މި އަކ ރ ެގ )

ަވކި ތަނަކ ން ކ ރާ ޙަރަކާތްަތއް ފިޔަަވއި( އެ ތަނެްއ 

ދާެގ ބޭނ މަށް ދާިއމީ މަރ ކަޒެއް ކަމަކަްށ މި މާއް

 ނ ބެލެޭވނެއެެވ.

އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިީވ  މި މާއްދާގައި  (7)   

( ަވނަ ނަންބަރ  8މި މާއްދާެގ މި އަކ ރ ެގ )  ،ނަމަެވސް

 ،ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ މ ސްތަިޤއްލ  އޭޖެންޓެއް ިފޔަަވއި

އެހެން ފަރާތެއް މެދ ެވިރކޮށް ދިެވހިރާއްޖެއިްނ 

އިންޝ އަރެންސް ޕްރީމިއަްމެގ ފައިސާ ހޯދާނަމަ ނ ަވތަ 

- ޚިދ މަތް ދޭނަމަ )ރީއިންޝ އަރެންްސެގ 
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އެ ފަރާތ ެގ ާދއިމީ ، (އިންޝ އަރެންސް ިފޔަަވއި

 މަރ ކަޒެއް ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި ކަމަށް ބެލެޭވނެއެެވ.

އެްއެވސް ފަރާތަކ ން ދިެވިހރާއްޖޭަގއި ިވޔަފާރިކ ާރ   (8)   

މ ސްތަޤިއްލ  އޭޖެންޓެއް މެދ ެވރިކޮްށ 

ރީެގ އަދި ެއ އޭޖެންޓ ެގ ިވޔަފާ ،ޙަރަކާތްތެރިާވނަމަ

ޢާންމ  މަސައްކަތްތަކ ެގ ތެރޭގައި އެ އޭޖެންޓ  

( 6މި މާއްދާެގ މި އަކ ރ ެގ )  ،ޙަރަކާތްތެރިާވހާ ހިނދަކ 

ަވނަ ނަންބަރެއް ނ ހިނާގނެއެެވ. އެހެންނަމަެވސް ެއ 

އޭޖެންޓަކ  ހަމައެކަނި ނ ަވތަ މައިަގނޑ  ޮގތެްއަގިއ 

 ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތެއް ނ ަވތަޙަރަކާތްތެރިަވނީ އެ ފަރާތާ 

އެ އޭޖެންޓަީކ  ،ފަރާތްތަކެއްެގ ބަދަލ ަގއި ކަަމށްާވނަމަ

މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށް މ ސްތަިޤއްލ  އޭޖެންެޓއް ކަމ ަގިއ 

 ނ ބެލެޭވނެއެެވ.

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ިވޔަފާރިކ ާރ އެްއެވސް ފަރާތަީކ   (9)   

ވަޒަްނެވިރެވފައިނ ާވ ފަރާތަކ ން ދިެވހިރާއްޖޭަގއި 

އެއީ އެއިްނ  ،ޔަސް ކޮންޓްރޯލް ކ ރާ ފަރާތަކަްށ ިވ

އެްއެވސް ފަރާތަކީ އަނެްއ ފަރާތެއްެގ ާދއިީމ 

 މަރ ކަޒެްއކަމަށް ބެލެޭވނެ މިންަގނެޑއް ނޫނެެވ.

 ،އެކަީށެގންާވ އެންމެހައި ހެްއކާއި ޙާލަތަށް ބިނާކޮށް  (10)   

އެއްފަރާތެްއެގ ކޮންޓްރޯލް އަެނއް ފަރާތެއްަގއި އޮތްނަމަ 
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ެގ ކޮންޓްރޯލް ނ ަވތަ އެހެން ފަރާތަކަށް އެ ދެ ފަރާތ 

އެީއ  ،އޮތްނަމަ މި މާއްދާެގ މި އަކ ރ ެގ ބޭނ މަށް

ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް ބެލެޭވނެެއެވ. ކޮންެމ 

ސީާދޮގތަކ ްނ ނ ަވތަ ނ ސީާދޮގތަކ ްނ  ،ޮގތެްއިވޔަސް 

)ަފންސާސް އިންަސއްތަ(  50އެއްފަރާތެްއެގ %

 މަޞްލަޙަތ  އަނެއް ފަރާެތއްަގިއ އޮތްނަމަ )ކ ންފ ންޏެއް 

ޯވޓ  ލ މ ެގ ޙައްޤ  ައދި ކ ންފ ނީެގ ޙިއްާޞ  ،ނަމަ

)ފަންސާސް އިންސައްތަ(  50ނ ަވތަ މަޞްލަޙަތ  %

އަށްވ ރެ ބޮޑ ނަމަ( އެ ފަރާތަކީ އަނެއް ފަރާތާ ގ ޅ ންހ ިރ 

 ށް ބެލެޭވނެެއެވ.ފަރާތެއް ކަމަ

"ދިެވހިރާއްޖެ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، ދިެވހިާރްއޖޭެގ  )ހމ(  

ަވނަ މާއްދާަގއި ދީަފއިާވ  3ޤާނޫނ އަސާީސެގ  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ

 މާނައިަގެއެވ.

މި  ، "ދިެވހިރާއްޖެއިން ލިބޭ އާމްދަނީ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ )ހފ(  

ަވނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ އާމްދަނީއަެށެވ.  11ޤާނޫނ ެގ 

ެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވފަިއާވ އެއީ އެ އާމްދަނީ ލިބެނީ ދި

ފަރާތަކަށް ކަމ ަގިއީވ ނަމަެވސް ނ ަވތަ ިދެވހިރާއްޭޖަގިއ 

 ްނެވރިެވަފއިނ ާވ ފަރާތަކަްށ ކަމ ަގިއީވ ނަމަެވސް ެމއެެވ.ވަޒަ

، "ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސްޮޓކް ެއްކސްޗޭންޖް" ކަމަށް ބ ނެފަިއ ެއަވނީ )ހދ(  

 މާލީ )ދިެވހިރާއްޖޭެގ 2006/2ޤާނޫނ  ނަންބަރ  
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ަވނަ ބާބ ެގ ދަށ ން  3ސެކިއ ރިީޓޒްއާބެހޭ ޤާނޫނ ( ެގ 

 އެްކސްޗޭންޖަށެެވ.ޤާއިމ ކޮށްފަިއާވ ސްޓޮކް 

"ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވފައިާވ ފަރާތް" ކަމަށް ބ ނެފައި  )ހތ(  

 ؛އެަވނީ 

 ފަރ ދަކާގ ޅޭ ޮގތ ންނަމަ:  (1)   

    i.   ްއެ މީހަކ  ދާއިމީކޮްށ ދިރިއ ޅޭ ތަނ

 ނ ަވތަ ؛އްޖޭަގއި ހ ރި މީހަކަށްދިެވހިރާ

    ii.   ަނިމޭ ޓެކްސް އަހަރެއްެގ ތެރޭަގއި ެފށޭ ނ ަވތ

 183 ،)ބާރަ( މަސްދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި  12

)ސަތޭކަ އަްށޑިހަ ތިނެއް( ދ ަވހ  ނ ަވތަ 

އެއަްށވ ރެ ިގނަ ދ ަވހ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި 

ހ ރެފައިާވ ނ ަވތަ ހ ންނަން ަގސްތ ކ ރާ 

 ނ ަވތަ ؛ މީހަކަށް

    iii.   ޓެކްސް އަހަރެްއެގ ތެޭރގައި ދިެވހިރާއްޖެއިްނ

ދައ ލަތ ެގ އޮފީހެްއެގ ފައިާވ ާވބޭރަށް ފޮނ 

 މ ަވްއޒަފެއް ނ ަވތަ އޮފިޝަލަަކށެެވ.

 ކ ންފ ންޏަކާގ ޅޭ ޮގތ ންނަމަ:  (2)   

    i.  ިއިންޯކޕަރޭޓްކޮށްފައިާވ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއ

 ނ ަވތަ ؛ ކ ންފ ންޏަކަށް
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    ii.  ީސް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އެ ކ ންފ ނީެގ ހެޑް އޮފ

 ނ ަވތަ ؛ ހ ރި ކ ންފ ންޏަކަށް

    iii.   ެކ ންފ ނީެގ ހިްނގ މާިއ ކޮންޓްރޯލް އ

 ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އޮތް ކ ންފ ްނޏަކަށެެވ.

 ޕާޓްނަރޝިޕަކާގ ޅޭ ޮގތ ންނަމަ:  (3)   

    i.   ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ އ ފައްދާފަިއާވ

 ނ ަވތަ ؛ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް

    ii.   މާއި ކޮންޓްރޯލް އެ ޕާޓްނަރޝިޕްެގ ހިންގ

 ޕާޓްނަރޝިޕަކަށެެވ.ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އޮތް 

 ޓްރަސްޓަކާގ ޅޭ ޮގތ ންނަމަ:  (4)   

    i.  ްަފއިާވ ނ ަވަތ ދާދިެވހިރާއްޖޭަގއި އ ފައ

 ނ ަވތަ؛ ސެޓްލްކޮށްފަިއާވ ޓްރަސްޓަކަށް 

    ii.     ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވފައިާވ މީހަކ

ިއާވ އޭނާެގ މަރ ވ މާ ގ ޅިެގން ޓްރަސްޓަކަްށެވފަ

 ނ ަވތަ  ؛ތަރިކަ

    iii.   ިއެ ޓެކްސް އަހަރ ެގ ެއްއެވސް ަވގ ެތއްަގއ

 ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހިންާގ ޓްރަްސޓަކަށެެވ. 

 ދައ ލަތ ެގ އޮފީހަކަެށެވ.  (5)   

 ބ ނެފައި ކަމަށް" ފަރާތް ަވޒަންެވިރެވފައިނ ާވ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި" )ހލ(  

 ފަރާތާއި ާވވަޒަންެވިރެވފައި  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  އެަވީނ،
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 ފަާރތ ެގ ވަޒަންެވިރެވފަިއާވ ޮގތ ން ަވގ ތީ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި

 .ފަރާތަކަށެެވ ކޮންމެ ނ ހިމެނޭ ތެރޭަގއި މާނައިެގ

"ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވގ ީތޮގތ ން ވަޒަްނެވރިެވަފއިާވ ފަރާތް" ކަަމށް  )ހގ(  

( ަވނަ ނަންބަރ ެގ 1ބ ނެފައި އެަވނީ މި މާއްދާެގ )ހތ( ެގ )

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވރިެވަފއިާވ ފަރާތްތަކ ެގ ތެެރއިން ދަށ ން 

 އަންނަނިިވ ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިަހމަާވ މީހ ންނަށެެވ.

)ދިެވހިރާއްޭޖެގ  2007/1ޤާނޫނ  ނަންބަރ   (1)   

އިމިްގރޭޝަްނެގ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ 

 އަދި ؛ ބިޭދސީއަކަްށވ ންހ ރ މ ެގ ހ އްދަ ލިބިފައިާވ 

 ދިވެއްަސކާ އިނެދެގން އ ޅޭ ީމހަކަށްނ ވ ން. (2)   

 "ތަޞައްރ ފ ކ ރ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ: )ހޏ(  

ޓްރާންސްފަރކ ރ ްނ ، މ ދަލެއް ިވްއކައިލ ން، ދިނ ން  (1)   

ނ ަވތަ އެނޫންެވސް ޮގތަކަށް މިލްކ ެވރިކަމ ން މ ދަލެއް 

 ނ ަވތަ ؛ ަވިކވ ން

ނ ަވތަ އެނޫންެވްސ  މ ދަލެއް ހަލާކ ވ މ ެގ ސަބަބ ން  (2)   

 ނ ަވތަ؛ ސަބަބަކާހ ރެ އެ މ ދާ ދާއިމީކޮށް އަތ ން ބީވ ން

މ ދާ ބޭނ ންކ ރ ން ދާއިމީކޮށް ހ އްޓާލ ން ނ ަވތަ އެ މ ާދ   (3)   

ބޭނ ންކ ރަމ ންދިޔަ ިވޔަފާިރ ދާއިމީކޮށް ހ އްޓާލ ްނ 

 ނ ަވތަ ؛ އ ަވއިލ ން ނ ަވތަ ނިމ މަކަށް ެގނައ ން ނ ަވތަ 
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ފަރާތ ން ެއ މ ދާ ބޭނ ންކޮށްެގން މ ދަލެއްެގ ެވރި  (4)   

ކ ރަމ ންދާ ިވޔަފާރިައކ ން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ ްނ 

 ނިމ މަކަށް އައ މަށެެވ.

 "ތިމާެގ މީހެއް" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، އެ މީހެްއެގ: )ހސ(  

 ނ ަވތަ ؛ އަނބިމީހާ ނ ަވތަ ފިރިމީހާ  (1)   

މަ  ނ ަވތަ މައިންބަފައިން ނ ަވތަ ކާފަ ނ ަވތަ މާދަރި   (2)   

 ނ ަވތަ ؛ ނ ަވތަ ބޭބެ ނ ަވތަ ދައްތަ ނ ަވތަ ކޮްއކޮ

( ަވނަ ނަންބަރ ަގިއ 2މި މާއްދާެގ މި އަކ ރ ެގ )  (3)   

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މީހެއްެގ އަނބިމީހާ ނ ަވތަ 

 ފިރިމީހާއަށެެވ.

ބ ނެފައި އެަވނީ، ލިިމޓެޑް "ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރ" ކަމަށް   )ހޑ(  

 ެގ ޮކންމެ ޕާޓްނަރަކަށެެވ.ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެއް

"ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ،  )ހޒ(  

 4)ޕާޓްނަރޝިޕްެގ ޤާނޫނ ( ެގ  2011/13ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި މާނަކޮށްދީފައިާވ ބާަވތ ެގ 

 ށެެވ.ޕާޓްނަރޝިޕަކަ

ފަރާތ ން )"ފ ރަތަމަ "ލޯނ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، ެއއް  )ހޓ(  

ދެަވނަ ފަރާތ ން ، ފަރާތް"( އަނެއް ފަރާތަށް )"ދެަވނަ ފަރާތް"(

ކ ރިމަގ ަގއި ޢަދަދެއް ެދއްކ މ ެގ އިލްިތޒާމެއް އ ފ ލ މަށް ެވޭވ 

އެއްބަްސވ މެްއެގ ދަށ ން، ފަިއސާއިން ިވޔަްސ ނ ަވތަ ަފއިާސއިން 
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ރޮމިސަރީ ނޫން ޮގތަކަށް ިވޔަސް ދޭ ޢަަދދަކަށެެވ. މީެގ ތެރޭަގއި ޕް

ިޅެގން ނޯޓ  ނ ަވތަ ބިލްސް އޮފް އެްކސްޗޭންޖ  ނ ަވތަ ބޮންޑަކާ ގ 

 ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދ ތައްެވސް ހިމެނެއެެވ.

"ގ ޅ ން ހ ރި ފަރާތް" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، އަންނަނިިވ  )ހޔ(  

 ޝަރ ޠ ތަކ ންކ ރެ ޝަރ ތެއް ފ ރިހަމަާވ ދެ ފަރާތަކަށެެވ.

ފަރާތް ކޮންޓްރޯލް ކ ރ ން ނ ަވތަ އެއް ފަރާތ ން އަނެއް   (1)   

ކޮންޓްރޯްލ ކ ރަނީ ެއއް ފަރާތަކ ްނ އެ ދެ ފަރާތްެވްސ 

 ނ ަވތަ ؛ ނ ަވތަ ފަރާތްތަކަކ ން ކަމަށްވ ން

 ނ ަވތަ ؛ އެކަަކކީ އަނެަކކ ެގ ތިމާެގ މީހަކަށްވ ން  (2)   

އެއް ފަރާތަކީ ޕާޓްނަރޝިޕަަކށްެވފައި އަެނއް ފަރާތަކީ   (3)   

 ނ ަވތަ ؛ ރަަކށްވ ންއެ ޕާޓްނަރޝިޕ ެގ ޕާޓްނަ

ޕާޓްނަރޝިޕެއްެގ ޕާޓްނަަރކަށްެވަފިއ އެއް ފަރާތަީކ   (4)   

އަނެއް ފަރާތަކީެވްސ އެ ޕާޓްނަރޝިޕ ެގ 

 ނ ަވތަ ؛ ޕާޓްނަރަކަށްވ ން

އެއް ފަރާތަކީ ޓްރަސްޓަކަްށެވފައި އަނެއް ފަރާތަކީ އެ   (5)   

 ނ ަވތަ ؛ ޓްރަސްޓ ެގ ބެނިފިޝަރީައކަށްވ ން

ސްޓަކަްށެވފައި އަނެއް ފަރާތަކީ އެ އެއް ފަރާތަކީ ޓްރަ  (6)   

 ޓްރަސްޓ ެގ ސެޓްލަރއަކަްށވ ްނ.

"ޑިރެކްޓަރ ްނެގ ފީ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، ޑިރެކްޓަރ ންެގ  )ހޕ(  

ާވޖިބ ތައް އަދާކ ރ މ ެގ ަސބަބ ން، ނ ަވތަ ޑިރެކްޓަެރއްެގ 
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މަޤާމ ަގއި ހ ރ މ ެގ ސަބަބ ން، ނަގ ދ  ފައިސާއިން ނޫނަސް ލިބޭ 

 ނާޔަތެްއެވސް ހިމެނޭ ޮގތަށެެވ.ކޮންމެ އި

ބ ނެފަިއ އެަވނީ، ިޙއްޞާެގ އާމްދަނީެގ ]ޑިިވޑެންޑް[ ކަމަށް  )ހޖ(  

ޮގތ ަގއި ނ ަވތަ އެނޫންެވސް ޮގތަކ ން، ފައިާދެގ ބައިެވިރެއއްެގ 

ޮގތ ން ލިބޭ، ދަރަންޏެްއެގ ަބދަލ ގައި ލިބޭ ެއއްެޗއް ކަމ ަގއި 

 ނ ހިމެނޭ ކޮންމެ އާމްދަނީއަކަށެެވ.

"ޓެކްނިކަލް ސަރިވސް ީފ" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ،  ()ހޗ  

ފ ންނަށް ދޭ އ ޖޫރައިެގ ޮގތ ަގއި ނ ހިމެނޭ، ޓެކްނިަކލް، މ ަވްއޒަ

މެނޭޖީރިއަލް ނ ަވތަ ކޮންސަލްޓަންސީ ފަދަ ޚިދ މަތަށް ދައްކާ 

 މ ޤާބިލަށެެވ.

 1މީލާދީ އަހަރ ެގ  ،"ޓެކްސް އަހަރ " ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ )ށހ(  

 ޑިސެންބަަރށެެވ. 31ރީ އިން ޖަނަަވ

]ޓެކްސް ބިނާކ ެރޭވ އާމްދަނީ[ ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވީނ، ޮކންމެ   )ށށ(  

ފަރާތަކަށްެވސް ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތެްއެގ ތެރޭަގއި ލިބޭ ޖ މްލަ 

އާމްދަނީން އ ނިކ ރ މަށް މި ޤާނޫނ ން ހ އްދަކ ރާ އ ނިކ ރ ންަތކާއި 

ަވނަ މާއްދާާއ އެއްޮގްތާވ ޮގތ ެގމަތިން ގެއްލ ން   33މި ޤާނޫނ ެގ  

 އ ނިކ ރ މ ން އޮންނަ އާމްދަނީައށެެވ.

 "ޕާޓްނަރޝިޕް" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ: )ށނ(  
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 2011/13އެ މައްޗަށް ޤާނޫނ  ނަންބަރ    (1)   

 ؛)ޕާޓްނަރޝިޕްެގ ޤާނޫނ ( ހިނާގ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް

 އަދި

ރި ޙަރަކާަތކ ން ލިބޭ ޖ މްލަ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދ  ިވޔަފާ  (2)   

)ދޭއް(  2ނ ަވތަ ފައިދާ ނ ަވތަ ެގއްލ ްނ ޙިއްޞާކ ރާ 

ނ ަވތަ ެއއަްށވ ރެ ިގަނ މީހ ންނަށެެވ. ެއއީ އެ އާމްދަނީ 

މިލްކ ެވިރކަން ެއ ލިބޭ ޙަރަކާތ ެގ ނ ަވތަ މ ދަލ ެގ 

ފަރާތްތަކ ން ޙިއްޞާނ ކ ރިކަމ ަގިއީވ ނަމަެވްސ ނ ަވަތ 

ޙަރަކާތް ހިންަގނީ ަވކި ނަމެއް ނެތިކަމަށްީވ ނަމަެވްސ   އެ

 މެއެެވ.

]ޖ މްލަ އާމްދަނީ[ ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، ހިާސބ ކ ރާ  )ށރ(  

ަވނަ ާމއްދާަގއި  12ިމ ޤާނޫނ ެގ  ،މ އްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ލިބޭ 

ަވއި، އެނޫން އާމްދަނީެގ ޖ މްލަިއން ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އާމްދަނީ ފިޔަ

 އެްއެވސް ޢަދަދެއް އ ިނކ ރ މ ެގ ކ ރިން އޮންނަ ޢަދަދަށެެވ.

"ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، ޤާޫނނ   )ށބ(  

ަވނަ  3)ޕާޓްނަރޝިޕްެގ ޤާނޫނ ( ެގ  2011/13ނަންބަރ  

 .މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިާވ ޕާޓްނަރޝިޕަކަެށެވ

 
މި ޤާނޫނ ެގ ެއއްެވްސ މާއްދާެއއްަގއި ފަިއސާ ދެއްކ މަށް  )ހ(  .80 ފައިސާދެއްކ ން 

 ،ފައިާސ ދެއްކ ންކަމ ަގއި ބ ނެފަިއ ެއަވނީ  ،ރިޢާޔަތްކޮށްފައިާވނަމަ 
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ނ ަވތަ އެ  ،އެްއެވސް ފަރާތަކަށް ފައިާސެގ ޢަދަދެއް ދިނ ން

 ފަރާތ ެގ ެއކައ ންޓަށް )ކަަރންޓް އެަކއ ންޓް ހިމެނޭޮގތ ން( 

ނ ަވތަ އެ ފަރާތ ެގ ހިސާބ ތަކ ަގިއ އެ  ،ކްރެޑިޓްކޮށްދިނ ން

 ،ފައިސާައކީ ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާއެްއެގ ޮގތ ަގއި ކަނޑަެއޅ ން

 ،ނ ަވތަ އެ ފަރާތ ން ދައްކަްނޖެހޭ ޢަދަދަކ ން އަޅައިކެނޑ ން

ސާ ލިބޭ ފަާރތަށް މަންފާާވ ޮގތަށް ނ ަވތަ އެ ނ ަވތަ އެ ފައި

 ްނެވްސ ޮގތަކ ން މ ޢާމަލާތެއް ކ ރ މަށެެވ.ފަރާތ ެގ ބަދަލ ަގއި އެނޫ

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފަިއީވ ނަމަެވްސ، މި  )ށ(  

ަވނަ މާއްދާެގ ަދށ ން މ ވައްޒަފ ންެގ ިވތ ހޯލްިޑންގ   54ޤާނޫނ ެގ  

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން  55ޓެކްސް ނެގ މ ެގ ބޭނ މަށާއި 

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވަފއިނ ާވ ފަރާތްތަކ ެގ ިވތ ހޯލްިޑންގ 

ޓެކްސް ނެގ މ ެގ ބޭނ މަށް، ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވރިެވަފިއނ ާވ 

ޒަފ ންނަށް އ ޖޫރަ ފަރާތަށް ފައިސާ ދައްކާ ަވގ ތ  ނ ަވތަ މ ވައް

ށް ބަލާނީ އެ ަފއިސާ ދެްއކި ަވގ ާތއި އެ ފަިއސާ ދޭ ަވގ ތ  ކަމަ

 ދައްކަންޖެހޭ ަވގ ތ ެގ ތެރެއިްނ ކ ރިން އަންނަ ަވގ ތަކަށެެވ.

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފަިއީވ ނަމަެވްސ، އެ  )ނ(  

ފައިސާެއއްެގ ޒާތ ްނ، އެ ފައިސާ ނިސްބަތްާވ މ އްދަތ ގައި ެއ 

ތަ އެ ފައިސާެގ ޢަދަދ  އެނެގން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭކަން ނ ވަ 

ނެތް ޙާލަތްތަކ ގައި ިވތ ޯހލްޑިންގ ޓެްކސް ދެްއކ މ ަގިއ 
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 ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގިއ ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތް މި ޤާޫނނ ެގ

 ކަނޑައަޅަްނާވނެެއެވ.

 
ވަޒަންވެރިވާ ދ ވަސް ބަލާނެ  

 ގޮތް 

 ،ާވ ފަރާތެއްޓެކްސް އަހަރެްއެގ ތެރޭގައި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވިރެވފައި   .81

ވަޒަްނެވރިާވ ދ ަވްސކަމ ަގއި ބެލެޭވނީ އަންނަނިިވ ދ ަވސްަތކ ެގ ތެެރއިން 

 ކ ރިން އަންނަ ދ ަވހަށެެވ.

 ފަރ ދަކާގ ޅޭ ޮގތ ންނަމަ: )ހ(  

އެ މީހަކ  ދިެވހިރާއްޖޭގައި ހ ރި ތަނެއްގައި ދާއިމީކޮްށ   (1)   

 ؛ދިރިއ ޅެންފެށި ފ ރަތަމަ ދ ަވސް

ަވނަ މާއްދާެގ )ހތ( ަގިއ  79މި ޤާނޫނ ެގ   (2)   

"ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވފަިއާވ ފަރާތް" އަްށ 

)ސަތޭަކ  183ދީފައިާވ މާނައިަގއި ބަޔާންޮކށްފައިާވ 

 ؛އަށްޑިހަ ތިނެއް( ދ ަވހ ެގ ތެެރއިން ފ ރަތަމަ ދ ަވސް

އްޖެއިން ބޭރަްށ އަހަެރއްެގ ތެރޭަގއި ދިެވހިރާޓެކްސް   (3)   

ފައިާވ ަދއ ލަތ ެގ އޮފީހެއްެގ މ ަވްއޒަފެއް ނ ަވަތ ާވފޮނ 

 އޮފިޝަލެއްނަމަ:

    i.   އޭނާ ދިެވހިރާއްޖެއިްނ ބޭރ ަގިއ

ވަޒީާފއަދާކ ރަން ފަށާ ނ ަވތަ ަމސައްކަތްކ ރަްނ 

 ނ ަވތަ ؛ ފަށާ ދ ަވސް
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    ii.  ( ެގ )ނަންބަރ  ( ަވނަ 1މި މާއްދާެގ )ހ

ރ ެގ ަދށ ން ކަނޑައަާޅ ( ަވނަ ނަންބ2ަނ ަވތަ )

 ދ ަވސް.

 ކ ންފ ންޏަކާގ ޅޭ ޮގތ ންނަމަ: )ށ(  

 ނ ަވތަ ؛ އެ ކ ންފ ނި އިންކޯޕަރޭޓްކ ރި ދ ަވސް  (1)   

އެ ކ ންފ ނީެގ ހެޑް އޮފީސް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޤާއިމ ކ ިރ   (2)   

 ނ ަވތަ ؛ ދ ަވސް

ހިންގ މާއި ޮކންޓްރޯލް ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ އެ ކ ންފ ނީެގ   (3)   

 ށި ފ ރަތަމަ ދ ަވސް.ހިނަގން ފެ

 
)ދޭއް( ނ ަވތަ ެއއަށްވ ރެ ިގނަ ފަރާތްތަކ ެގ  2، މި ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަށް   .82 ގ ޅ ން ހ ރި މ ޢާމަލާތްތައް 

މެދ ގައި ގ ޅ ން ހ ރި މ ޢާމަލާތްތަކެއް ކޮށްަފއިާވނަމަ އަދި އެ ފަރާތްތަކަީކ 

އެ ،  ިއާވނަމަމ ޢާމަލާތެއްެގ ނ ަވތަ މ ޢާމަލާތްތަކެއްެގ ބަިއެވރިންކަމ ަގއެއިން  

ެއ  ،ފަރާތްތަކަކީ އެއިން އެއް މ ޢާމަލާތެއްެގ ބައިެވރިންނަށްނ ިވ ނަމަެވސް

ފަރާތްތަކ ެގ މެދ ގައި ނ ީސދާ ޮގތ ން މ ޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިާވ ކަމަށް 

 ބެލެޭވނެެއެވ.

 
  .83 ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތް 

  

ްއޔަންކޮށްފަިއާވ ޢަ  ،ކ އެހެން ޮގތަކަށް މާނަ ދޭހަނ ާވހާ ހިނދަ،  މި ޤާނޫނ ގައި

ފަރާތެއްެގ ހައިިސއްޔަތ ން ެއއްަޗކާ ހަާވލ ެވ ހ ރިނަމަ ނ ަވތަ ކަމެއް 

ކ ރާނަމަ، އެ ެއއްޗަކާ ަޙާވލ ެވ ހ ރި ކަމަށް ނ ަވތަ އެ ކަމެއް ކ ރި ކަމަށް 

 ބެލެޭވނީ އެ ފަރާތް ޢައްޔަންކ ރި ފަރާތެެވ.
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ާވ އެކަހެރި ނަމ ެގ ތެޭރގައި ިގނަ ނަން އަދި މި ޤާނޫނ ގައި ބޭނ ންކޮށްފައި     .84 އެކަހެރި ނަމާއި ގިނަ ނަން 

 ިގނަ ނަމ ެގ ތެރޭަގއި ެއކަހެރި ނަން ހިމެނެއެެވ.

 
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޓެކްސް ނަަގން ފަށާ ދ ަވހ ން ފެށެިގން  )ހ(  .85 އ ވައިލެވޭ ޤާނޫނ ތައް 

ޤާނޫނ ތައް އ ިވ ެއ ޤާނޫނ ތަކ ެގ ދަށ ން ހިނަގމ ން އަންނަނިިވ 

 މި ޤާނޫނ ެގ ދަށަށް ބަދަލ ާވނެއެެވ.އައި ެޓކ ހ ެގ ނިޒާމ  

)ިވޔަފާީރެގ ަފއިދާއިން  2011/5ޤާނޫނ  ނަންބަރ    (1)   

 ައދި ؛(ޓެކްސް ނެގ މ ެގ ޤާނޫނ 

)ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހިނަގމ ންދާ  85/9ޤާނޫނ  ނަންބަރ    (2)   

ިވޔަފާރި ބޭންކްތަކ ެގ ފައިާދއިން ޓެކްސް ެނގ މ ެގ 

 ޤާނޫނ (.

ޓެކްސް ނަަގން ފަށާ ދ ަވހ ން ފެށެިގން މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  )ށ(  

 އަންނަނިިވ ޤާނޫނ ތަކ ެގ އަްނނަނިިވ ބައިތައް އ ވ ީނެއެވ. 

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބިމާބެހޭ  2002/1ޤާނޫނ  ނަންބަރ    (1)   

ަވނަ މާއްާދެގ )ރ( ެގ ދަށ ން ެނެގމ ން   18ޤާނޫނ ( ެގ  

 ؛އައި ެޓކްސް

 2002/1)ޤާނޫނ  ނަންބަރ     2015/4ޤާނޫނ  ނަންބަރ     (2)   

ަވނަ ިއޞްލާޙ    4)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނ ( އަށް  

ެގނައ މ ެގ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން އިޞްލާޙ  ކ ރެވ ނ  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބިމާބެހޭ  2002/1ޤާނޫނ  ނަންބަރ  
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ަވނަ ާމއްދާެގ )ކ( ެގ ދަށ ން ެނެގމ ން   9ޤާނޫނ ( ެގ  

 ؛އައި ެޓކްސް

ނަންބަރ   )ޤާނޫނ   2015/39ޤާނޫނ  ނަންބަރ    (3)   

  6)ދިެވހިރާއްޭޖެގ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނ ( އަށް  2002/1

ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ޤާޫނނ ( ެގ ދަށ ން އިޞްލާޙ  

)ިދެވހިރާއްޖޭެގ  2002/1ކ ރެވ ނ  ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ަވނަ މާއްދާެގ )ބ( ެގ ދަށ ން   19ބިމާބެހޭ ޤާނޫނ ( ެގ  

 ؛ނެެގމ ން އައި ެޓކްސް

)ޤާނޫނ  ނަންބަރ    2016/22ޤާނޫނ  ނަންބަރ    (4)   

ަވނަ އިޞްލާޙ    5)ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނ ( އަށް    2008/2

ެގނައ މ ެގ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން އިޞްލާޙ  ކ ރެވ ނ  

)ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނ ( ެގ  2008/2)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ރެމިޓެންްސ ަވަނ ބާބ ެގ ދަށ ން ނެެގމ ން ައއި  11

 ޓެކްސް.

ން ފަށާ ދ ަވހ ން ފެށެިގން މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޓެކްސް ނަަގ )ނ(  

)ދެިވހިރާއްޖޭަގއި ހިންާގ ޕެޓްރޯލިއަމް  89/1ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ކ ންފ ނިތަކ ން ކ ރާ މަސައްަކތ ން ޓެކްސް ނެގ މ ެގ ޤާނޫނ ( 

 އ ވ ީނއެެވ.
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 ތޭރަވަނަ ބާބ  

 އިންތިޤާލީ ކަންކަން 

 
އިންތިޤާލީ އ ސޫލ  ހިނގާ  

 ފަރާތްތައް 

މި ބާބ  ހިނާގނީ އަންނަނިިވ  ެގ ތެރެއިންމި ޤާނޫނ  ހިނާގ ފަރާތްތަކ    .86

 ފަރާތްތަކ ެގ މައްޗަެށެވ.

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޓެކްސް ނަަގން ފަށާ ދ ަވހ ެގ ކ ރިްނ އެ  )ހ(  

)ިވޔަފާީރެގ  2011/5ފަރާތެއްެގ ަމއްޗަށް ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

 އަދި ؛ ފައިދާއިން ޓެކްސް ެނގ މ ެގ ާޤނޫނ ( ހިނިގ ފަރާތްތައް

ނ ެގ ދަށ ން ޓެކްސް ނަަގން ފަށާ ދ ަވހ ެގ ކ ރިްނ އެ މި ޤާނޫ )ށ(  

)ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ  85/9ފަރާތެއްެގ މަްއޗަށް ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ހިނަގމ ންދާ ިވޔަފާރި ބޭންކްތަކ ެގ ފައިާދއިން ޓެކްސް ެނގ މ ެގ 

 ހިނިގ ފަރާތްތައް.ޤާނޫނ ( 

 
  ނަންބަރ    ާޤނޫނ   ނަމަެވސް،  ޔާންކޮށްފަިއީވބަ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ގައި  މި  .87 ރަޖިސްޓަރީކ ރަންނ ޖެހ ން 

 މީރާގައި ދަށ ން ެގ( ޤާނޫނ  އިދާރީ ނެގ މާބެހޭ ޓެްކސް) 2010/3

 ަގވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި ފަރާތަކ ން، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ

 .ނ ޖެހޭނެއެެވ ރަޖިސްޓަރީކ ރާކަށް އަލ ން ލާޒިމ ނ ކ ރާނަމަ

 
ަވނަ ާމއްދާެގ )ހ( ަގއި އެހެން ަބޔާންކޮށްފަިއީވ  85މި ޤާނޫނ ެގ   .88 ން އިލްތިޒާމ ތައް ދެމިގެންދިއ  

ނަމަެވސް، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޓެކްސް ަނަގން ފަށާ ދ ަވހާ ހަމައަށް ހ ރި 

އަންަނނިިވ ކަންކަން ،  މ އްދަތ ތަކަށް އެ ޤާނޫނ ތައް ތަންފީޒ ކ ރ މާގ ޅޭ ޮގތ ން



 

 

 

 

 

 

 136 

މިއޮތްނަމަ ެއ ކަންކަމާމެދ  ހިމެނޭ ޮގތ ން، ޢަމަލ ކ ރާނީ އެ ޤާނޫނ ތައް ދެ

 އެ ޤާނޫނ ތަކ ެގ ދަށ ން ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ސޫލ ންނެެވ.

 ؛ޙައްޤ ތަކާއި އިމްތިާޔޒ ތައްއެ ޤާނޫނ ތަކ ން ލިބިދީފައިާވ  )ހ(  

އެ ޤާނޫނ ތަކ ެގ ދަށ ން އަާދކ ރަންޖެހިފައިާވ އިލްިތޒާމ ތަާކއި  )ށ(  

 ؛ާވޖިބ ތައް

ކަންޖެހޭ ޓެކ ހ ެގ ޢަަދދ ެގ އެ ޤާނޫނ ތަކ ެގ ދަށ ން ދައް )ނ(  

އްޙަކަން ކަަށަވރ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ޮއޑިޓްކ ރ މާއި ޞަ

ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މާއި ދައްކަންޖެޭހ ޓެކ ހ ެގ ޢަދަދ  ކަނޑަެއޅ މާއި 

 ؛ ޖޫރިމަނާއާއި އަދަބ  ކަނަޑއެޅ ން

، އެ ޤާނޫނ ތަކ ެގ ދަށ ން ލިބެންޖެހޭ ޓެކްސް، ޖޫރިމަނާ )ރ(  

 އަދި؛ ން ފައިސާ ހޯދ ންއިންޓްރެސްޓް އަދި އެހެނިހެ

 އަދަބ ތަކ ން ލ އި ދިނ ން. )ބ(  

 
އ ވައިލެވޭ ޤާނޫނ ތަކ ގެ ދަށ ން  
ޓެކްސް ދައްކާ އެންމެ ފަހ ގެ  

 މ އްދަތ  

)ިވޔަފާރީެގ ފައިާދއިން ޓެކްސް ނެގ މ ެގ  2011/5ޤާނޫނ  ނަންބަރ    .89

)ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ ހިނަގމ ންދާ   85/9ޤާނޫނ ( އާއި ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ފާރި ބޭންކްަތކ ެގ ފައިދާިއން ޓެކްސް ެނގ މ ެގ ޤާނޫނ ( ަގއި އެހެްނ ިވޔަ

ބާބ  ހިނާގ   ޮގތަކަށް ަބޔާންކޮށްފަިއީވ ނަަމެވސް، އެ ފަރާތެްއެގ ަމއްޗަށް މި 

ފަރާތަކ ން އިސްެވ ބަޔާންކ ެރވ ނ  ޤާނޫނ ތަކ ންކ ރެ ޤާނޫނެއްެގ ދަށ ްނ 

ދަތ  މި ާޤނޫނ ެގ ދަށ ން ޓެކްސް ދަްއކަންޖެހޭ އެންމެ ފަހ ެގ ހިސާބ ކ ރާ މ އް

ޓެކްސް ނަަގން ފަށާ ދ ަވހ ެގ ކ ރީ ދ ަވހަށް ނިންމައި، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  
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ނޫނ ެގ ބޭނ މަށް އައ  ހިސާބ ކ ރާ ޓެކްސް ނަަގން ފަށާ ދ ަވހ ، މި ޤާ 

 މ އްދަތެއް ފަށަންާވނެެއެވ.

 
 ަވނަ ާމއްދާެގ )ހ( ަގއި އެހެން ަބޔާންކޮށްފަިއީވ 43މި ޤާނޫނ ެގ   .90 އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ދެއްކ ން 

ނަމަެވސް، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޓެކްސް ނަަގން ފަށާ ދ ަވހ ެގ ކ ރިން އެ 

)ިވޔަފާރީެގ ފައިދާއިން  2011/5ފަރާތެއްެގ މައްޗަށް ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ނ  ނަންބަރ  ނ ަވަތ ާޤނޫ، ެނގ މ ެގ ޤާނޫނ ( ހިނިގ ފަރާތްތަކ ންޓެކްސް 

)ދިެވހިރާއްޭޖގައި ހިނަގމ ންދާ ިވޔަފާރި ބޭންކްތަކ ެގ ފައިދާއިްނ  85/9

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން   41ޓެކްސް ނެގ މ ެގ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން މި ޤާނޫނ ެގ  

ެގ ދަށ ން އެ ޤާނޫނ ތަކ  ،ދައްކަންޖެހޭ ކޮންމެ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓަކީެވސް

ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެ ފަހ ެގ ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ ގައި އެ ފަރާތަކ ން 

ންާވެނއެެވ. ދައްކަންޖެހޭ ޓެކ ހ ެގ ދެބަިއކ ަޅ އެއްަބޔާ ެއއްަވރ ެގ ޢަދަދަކަށް ާވ

 މި މާއްދާއަށް ޢަމަލ ކ ރަންާވީނ އެ ާމއްދާެގ ދެންހ ރި އަކ ރ ތަކާ ެއްއޮގތްވާ 

 ޮގތ ެގމަތިންނެެވ.

 
)ިވޔަފާރީެގ ފައިާދއިން ޓެކްސް ނެގ މ ެގ  2011/5ޤާނޫނ  ނަންބަރ    .91 ތ ރަށް ދެއްކިފައިވާ ޓެކްސް އި 

)ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ ހިނަގމ ންދާ  85/9ޤާނޫނ ( ނ ަވތަ ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ިވޔަފާރި ބޭންކްތަކ ެގ ފައިދާިއން ޓެކްސް ނެގ މ ެގ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން  

 ެއްއެވސް ފަރާތަކ ން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވ ރެ އިތ ރަށް

ފަިއާވނަމަ އެ ަފއިާސއާމެދ  ޢަމަލ ކ ރާނީ އެއީ މި ޤާޫނނ ެގ ދަށ ން ކާދައް

 އް ކަމަށް ބަލައިެގންނެެވ.ފަިއާވ ޢަދަދެކާއިތ ރަށް ދައް
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މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޓެކްސް ނަަގން ފަށާ ދ ަވހ ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ   )ހ(  .92 ގެއްލ ން އަޅައިކެނޑ ން 

ފާރީެގ ަފއިދާިއން ޓެކްސް ނެގ މ ެގ ޤާނޫނ ( ެގ )ިވޔަ 2011/5

ަވނަ މާްއދާއާ  11ދަށ ން ެވފައިާވ ެގއްލ މެއް އެ ޤާނޫނ ެގ 

އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން ައަޅއިނ ކެނޑި އޮތްނަމަ، އެ ޮގތ ން 

ަވނަ ާމއްދާާއ  33އަޅައިނ ކެނޑި އޮތް ޢަދަދަކީ މި ޤާނޫނ ެގ 

 އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން އަޅަިއެކނޑިދާނެ ޢަދަދެކެެވ.

 33މި ޤާނޫނ ެގ    މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތްތަކ ަގއި  )ށ(  

 ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ  ަވނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ ބޭނ މަށް، ެގއްލ ްނިވ

)ިވޔަފާީރެގ   2011/5ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ   

ފައިދާއިން ޓެްކސް ެނގ މ ެގ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން އެ ގެއްލ ން 

 މ އްދަތަށެެވ. ހިސާބ ކ ރެވ ނ 

 
)ިވޔަފާރީެގ ފައިާދއިން ޓެކްސް ނެގ މ ެގ  2011/5ޤާނޫނ  ނަންބަރ    .93 ކެޕިޓަލް ލޮސް 

ދަށ ން ޓެކްްސ ަދއްކަންޖެހޭ އެންމެ ފަހ ެގ ހިާސބ ކ ރާ މ އްދަތ    ޤާނޫނ ( ެގ

ނިމ ނ އިރ ، ކެޕިޓަލް ެއކައ ްނޓެއްަގއި ހ ރި މ ދާ ނ ަވތަ ދަރަންޏާ ގ ޅިެގްނ 

ރިއަލަިއޒްޑް ލޮްސެގ ޢަދަދެއް އެ ފަދަ އެކައ ްނޓެއްަގއި ހ ރި ެވފަިއާވ 

ތ ން އަޅައިނ ކެނޑި ރިއަލަިއޒްޑް ެގއިންއިން ައޅަިއނ ކެނޑި އޮތްނަމަ، އެ ޮގ

އޮތް ޢަދަދަކީ އެ ފަރާތ ެގ ެޓކްސް ބިނާކ ރެޭވ އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރ މ ަގިއ 

ނިކ ރެިވދާނެ ަވނަ މާއްދާއާ އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން އ  34މި ޤާނޫނ ެގ 

 ޢަދަދެކެެވ.
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)ިވޔަފާީރެގ ފައިާދއިން ެޓކްސް  2011/5ޤާނޫނ  ނަންބަރ   )ހ(  .94 ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް 

ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން ެކޕިޓަލް އެލަަވންސް އ ނިކޮށްަފިއާވ  ނެގ މ ެގ

)ިދެވހިރާއްޖޭަގއި  85/9މ ދަލަކަށް ނ ަވތަ ޤާނޫނ  ަނންބަރ  

ހިނަގމ ންދާ ިވޔަފާރި ބޭންކްތަކ ެގ ފައިާދއިން ޓެކްސް ެނގ މ ެގ 

ސިއޭޝަން އ ނިކޮށްަފއިާވ މ ދަަލކަށް ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން ޑިޕްރީ

ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( ރައްދ ާވނަމަ އެ މ ދަލަަކށް   25މި ޤާނޫނ ެގ  

ކ ރާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދ  ކަމަށް ބަލާނީ އެ ޤާނޫނ ތަކ ެގ ދަށ ން، 

ސިއޭޝަން އ ނިކ ރ މ ެގ ރީކެޕިޓަލް އެލަަވންސް ނ ަވަތ ޑިޕް

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދ  ަކމަށް ބޭނ މަށް، އެ މ ދަލަކަށް ކޮށްފައިާވ

 ަފިއާވ ޢަދަދަށެެވ.ޅާއަކަނޑަ

)ިވޔަފާީރެގ ފައިާދއިން ެޓކްސް  2011/5ޤާނޫނ  ނަންބަރ   )ށ(  

ނެގ މ ެގ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން އ ނިކޮށްފައިާވ ކެޕިޓަލް އެަލަވންސަީކ 

)ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހިނަގމ ންދާ  85/9ނ ަވތަ ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ނޫނ ( ެގ ިވޔަފާރި ބޭންކްތަކ ެގ ފައިާދިއން ޓެކްސް ނެގ މ ެގ ޤާ

ަވނަ   25ޑިޕްރީިސއޭޝަނަކީ މި ޤާނޫނ ެގ    ދަށ ން އ ނިކޮށްފަިއާވ

މާއްދާެގ ދަށ ން އ ިނކޮށްފަިއާވ ކެޕިޓަލް އެަލަވންސެއް ަކމަށް 

 ބެލެޭވނެެއެވ.

 
މ ދަލެއް ކ ްއޔަށް ީދެގން ިލބޭ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި ނ އ ފ ޭލ  )ހ(  .95 ނ އ ފ ލޭ މ ދާ ކ އްޔަށް ދިނ ން 

)ިވޔަފާީރެގ  2011/5އާމްދަނީއާ ގ ޅިެގން ޤާނޫނ  ނަންބަރ  
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ަވނަ ާމއްދާ  9ފައިދާއިން ޓެކްސް ެނގ މ ެގ ޤާނޫނ ( ެގ 

އިޚްތިޔާރ ކޮށްަފއިާވ ފަރާތަކަްށ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޓެކްސް 

ެގ  ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ ަގއި މި ޤާނޫނ އެ ފަރާތ ެގ ފ ރަތަމަ  ،ނެޭގ

ަވނަ މާއްދާއަށް ޢަމަލ ކ ރެޭވނެނަމަ އެ މ އްދަތ ަގިއ އެ  28

ަވނަ މާއްދާއަށް ޢަމަލ ކ ރ މަށް  28ފަރާތަކ ން މި ޤާނޫނ ެގ 

 އިޚްތިޔާރ ކޮށްަފއިާވ ކަމަށް ބެލެޭވނެެއެވ.

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޓެކްސް ނަަގން ފަށާ ދ ަވހ  ޤާނޫނ  ނަންބަރ   )ށ(  

ފައިާދއިން ޓެކްސް ނެގ މ ެގ ޤާނޫނ ( )ިވޔަފާރީެގ  2011/5

ަވނަ މާއްާދެގ ަދށ ން  9ދެމިއޮތްނަމަ، އެ ޤާނޫނ ެގ 

އިޚްތިޔާރ ކޮށްަފއިާވ ޮގތް ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތް ފަރާތެއްެގ 

 ެއއް ނ ހިނާގނެެއެވ. މައްޗަކަށް މި މާއްާދެގ )ހ(

 28މި ޤާނޫނ ެގ  ،މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތ ގައި )ނ(  

ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ މ އްދަތ  ގ ނަން ފަާށނީ 

)ިވޔަފާރީެގ ަފއިާދއިން   2011/5އެ ފަރާތަކ ން ޤާނޫނ  ނަންބަރ   

ަވނަ މާއްދާ އިޚްތިޔާރ ކ ރި  9ކްސް ނެގ މ ެގ ޤާނޫނ ( ެގ ޓެ

 އްދަތ ން ފެށިެގންނެެވ.ހިސާބ ކ ރާ މ 

 
އަނބ ރައި ނ ލިބޭ ދަރަންޏާއި  
 އެ ފަދަ ދަރަނީގެ ޕްރޮވިޜަން 

)ިވޔަފާީރެގ ފައިާދއިން ެޓކްސް  2011/5ޤާނޫނ  ނަންބަރ   )ހ(  .96

 85/9 ނެގ މ ެގ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން ނ ަވތަ ޤާނޫނ  ނަންބަރ 

)ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހިނަގމ ންާދ ިވޔަފާރި ބޭްނކްތަކ ެގ ފައިާދއިން 
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ޓެކްސް ނެގ މ ެގ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން އެ ފަރާތ ެގ ެޓްކސް 

އި ހިމަނާފައިާވ ޢަދަދ ތަކަށް، މި  ބިނާކ ރެޭވ ފައިދާ ހިސާބ ކ ރ މ ަގ

ަވނަ ނަންބަރެްއ  (3) )ށ( ެގ ަވނަ މާއްދާގެ  23ޤާނޫނ ެގ 

 ނ ހިނާގނެއެެވ.

ދަށ ން ޓެކްސް ނަަގން ފަށާ ދ ަވހ ެގ ކ ރިން ނިމ ނ  މި ޤާނޫނ ެގ   )ށ(  

ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ ، އެންމެ ފަހ ެގ ހިސާބ ކ ާރ މ އްދަތ ަގއި

 ޓެކްސް ެނގ މ ެގ ހިނަގމ ންދާ ިވޔަފާރި ބޭންކ ތަކ ެގ ފައިާދއިން

ަވނަ  9ަގާވއިދ  )ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެްކސް ރެގިއ ލޭޝަން( ެގ 

ން ޢަދަދެއް ( ަވނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ 3މާއްދާެގ )

ަވަނ މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ  36މި ޤާނޫނ ެގ ، އ ނިކޮށްފަިއާވނަމަ

ަވނަ  9އަކީ އެ ަގާވއިދ ެގ  bބަޔާންކޮށްފަިއާވ ފޮމިއ ލާަގއި 

 ންބަރ ެގ ދަށ ން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދެެވ.( ަވނަ ނ3ަމާއްދާެގ )

 
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެ ފަރާތަކ ން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފ ރަތަމަ ހިސާބ ކ ރާ   .97 އެކައ ންޓ ގެ ބާކީ 

މ އްދަތ ގައި އެްއެވސް ަފރާތެއްެގ ެޓކްސް ބިނާކ ެރޭވ އާމްދަނީ 

ހ  ހިސާބ ކ ރ މ ެގ ބޭނ މަށް، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޓެކްސް ނަަގން ފަށާ ދ ަވ

ިވ ހިސާބ ކ ރާ އެްއެވސް ެއކައ ންެޓްއގައި ހ ރި ބާކީއަށް، ނ ަވތަ ފާއިތ  

މ އްދަތ  ނިމ ނ އިރ  އެްއެވސް ެއކައ ންެޓއްަގއި ހ ރި ބާކީއަށް 

)ިވޔަފާރީެގ  2011/5ރިޢާޔަތްކ ރަންޖެހިއްޖެނަމަ ބަލާނީ ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

 85/9ރ  ފައިދާއިން ޓެްކސް ނެގ މ ެގ ޤާނޫނ ( ނ ަވތަ ޤާނޫނ  ނަންބަ
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ެގ ފައިދާއިން ޓެކްްސ )ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހިނަގމ ންދާ ިވޔަފާރި ބޭންކްތަކ  

ނެގ މ ެގ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން ެޓކްސް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެ ފަހ ެގ ހިސާބ ކ ރާ 

 މ އްދަތ  ނިމ ނ އިރ  އެ އެަކއ ންޓ ަގއި ހ ރި ބާީކއަށެެވ.

 
ބޭންކ ތަކ ން މި ޤާނޫނ ގެ  
ތަމަ  ދަށ ން ދައްކަންޖެހޭ ފ ރަ 

 އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް 

  ޤާނޫނ ެގ   މި  ނަމަެވސް،  ބަޔާންކޮށްފަިއީވ  މާއްދާަގއި  ަވނަ  42  ޤާނޫނ ެގ  މި  .98

 ބޭންކ ތަކ ގެ   ނިމޭ،  ފަހ ން  ޭއެގ  ނ ަވތަ  ދ ަވހ   ފަށާ  ނަަގން   ޓެކްސް  ދަށ ން

 ދަށ ން  މާއްދާެގ ަވނަ 41 ޤާނޫނ ެގ މި މ އްދަތަށް ހިސާބ ކ ރާ ފ ރަތަމަ

 ފ ރަތަމަ   ފަރާތ ެގ  އެ  ދައްކަންާވނީ  ޕޭމަންޓް  އިންޓެރިމް  ފ ރަތަމަ  ދައްކަންޖެހޭ

 ަވނަ 30 މަހ ެގ ސެޕްޓެންބަރ  އަންނަ ތެޭރަގއި މ އްދަތ ެގ ހިސާބ ކ ރާ

 .ނިޔަލަެށެވ ދ ަވހ ެގ

 
އިންތިޤާލީ އ ސޫލ ތަކާ   

 ގ ޅިގެން ގަވާއިދ  ހެދ ން 
)ިވޔަފާރީެގ ފައިާދއިން ޓެކްސް ނެގ މ ެގ  2011/5ޤާނޫނ  ނަންބަރ    .99

)ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ ހިނަގމ ންދާ  85/9ނޫނ ( ނ ަވތަ ޤާނޫނ  ނަންބަރ  ޤާ

ިވޔަފާރި ބޭންކްތަކ ެގ ފައިދާިއން ޓެކްސް ނެގ މ ެގ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން  

ިޅެގން ނެެގމ ންއައި ޓެކ ހ ެގ ނިޒާމ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށަށް ބަދަލ ވ މާ ގ 

ންކަން މި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކ ްނ ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަ

 ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ގައި ކަނޑަައޅަންާވެނއެެވ. 

 

  

 


