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 ( ޤާނޫނު  އިދާރ    ނެގުމާބެހ    ޓެކްސް )  3/ 2010  ބަރު ންޤާނޫނު ނަ 
 އިޞްލާޙު ހިމެނ ގޮތަށް(  3)ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

 
 ،  ޓެކްސް ނެގުމުގެ އިދާރ  އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައިޤާނޫނަކ  ދިވެހިރާއްޖ ގެ  މި )ހ(   .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

 އް ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނެވެ.އެކަމަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހ  އުޞޫލުތަ

 އެވެ.  [ރ  ޤާނޫނުދާއި ޓެކްސް ނެގުމާެބހ ]ޔާނ  ޤާނޫނަށް ކި މި )ށ(   
 

 ވަނަ ބާބު   1

 ޓެކްސް ނެގުމުގެ އިދާރ  މަސައްކަތް 
 

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް  
ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ   

 އުފެއްދުމާއި ދެމެހެއްޓުން 
 

)]ޤާނޫނުން    މި  .2 އޮތޯރިޓ   ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  ނަމުގައި   [(މ ރާމޯލްޑިވްސް  ގެ 

ނ އެވެ. މިތަނަކ   ނޫނ  ޝަޚްޞެއް އުފެދުމުސްތަޤިއްލު ވަކި ޤާވަން  މިނިންދެވިފައިވާ  ނަ

ތަނެކެވެ. އަދި މިތަނަކ    ،މެދުކެނޑުމެއްނެތި ހިނގަމުންދާނެ ގޮތެއްގައި އުފައްދާފައިވާ 

ކުރުމާއި ދަޢުވާ  ނަމުގައި  ލިިބގަތުމާއި  ،އަމިއްލަ  މުދަލާއި  ،ދަޢުވާ  ނުއުފުލ    ،އުފުލ  

އަމިއްލަ  ،މިލްކުކުރުމާއި ،ތުމާއި ލިިބގަ ،ން ހޯދުމާއިގެމަތިހުއްދަކުރާ ގޮތެއް މުދާ ޤާނޫނު

އޮންނަ  ސިއްކައެއް  ވަކި  އަދި  ލިިބފައިވާ  ހައިސިއްޔަތު  މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ  ނަމުގައި 

 ތަނެކެވެ. 
 

ގެ މައިގަނޑު  މ ރާ 
 މަޤްޞަދު 

 ؛ގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކަކ މ ރާ  .3

  ހިންގުން.  އް  ޓެކްސްއާެބހ  ސިޔާސަތުތަމާއިޒުކުރުންފ އް ތަތަ 1ޤާނޫނު  ޓެކްސް )ހ(  

މަސައްކަތް  )ށ(    ނެގުމުގެ  ޓެކްސް  އެންމެހައި  ނަގާ  ދައުލަތަށް  ގޮތުން  ޤާނޫނ  

 ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. 

ދައްކަންޖެހ ވަރު  )ނ(    ޓެކްސް  ފަރާތްތަކަކުން  ހުރިހާ  ދައްކަންޖެހ   ޓެކްސް 

ގަވާއިހިސާުބކުރަނ  ޤާނޫނާއި  އެ  ގޮތުއްގޮދާ  ެބލުމާއި  ތްވާ  ގެމަތިންތޯ 

ޓެކްސްންޖެއްކަދަ ދުވަހަށް   ،ހ   ދައްކަންޖެހ   ފައިސާ  އެހެނިހެން  ނުވަތަ  ފ  

 ހަމައަށް ދައްކާތޯ ބެލުން. 

 
ޤާނޫނުއުމުޞްލާޙު ގެނައިވަނަ    2އަށް  (  ނުޤާނޫ  އިދާރ   ނެގުމާބެހ   ކްސްޓެ)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  2019/13ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 1 ޢިބާރާތް  މި    އިންވަނަ މާއްދާ  35ގެ  ގެ 
 ކުރެވިފައިދަލުބަ



 

2 

 

ބ ނުންކުރުމުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ  މ ރާ )ރ(   ާބރުތައް  އަށް ލިިބދ ފައިވާ 

 ޤުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން.ޙައް
ދައްކާ ( )ބ    ފަރާތްތަކަޓެކްސް  ޓެކް  ނެގުށް  ގަވާއިދާމާެބހ ސް  ޤާނޫނާއި  ެބހ    

މަޢުލޫމާތުދ  ކުރަންޖެހ    ،ފުރިހަމަ  ދެއްކުމަށް  ޓެކްސް  އެފަރާތްތަކުން 

 ޚަރަދުތައް ވ ހާވެސް ކުޑަކުރެވ ތޯ މަސައްކަތްކުރުން.

 ވުން.އް ރ ޒާމެ ރ  ޚަރަދު ވ ވަރަކުން ކުޑަކުރެވ ނެ ނިޓެކްސް ނެގުމާެބހ  އިދާ )ޅ(  

 ،ނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހ  ޓެކްސް ަބޔާންއި ޤާއެންމެހަޓެކްސްއާެބހ    )ކ(   

އ ގައި ހުންނަންވާނެ   ،ނޯޓިސް ފަދަ ހުރިހާ ފޯމްތައް  ،ސްޓ ޓްމަންޓް  ،ކްލެއިމް

ބ ނުންވެ އަދި  ތައްޔާރުކުރުން  ަބޔާންކޮށް  ހިނދެއްގައި މަޢުލޫމާތު  އްޖެ 

 .އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ޓެ )އ(    ބ ނުންކްނޮލޮޖ ޒަމާނ   ނެކޮށްގެން    ނިޒާމެއް   ގުމުގެޓެކްސް  ލުއިފަސ ހަ 

 ޤާއިމުކުރުން.
ބ ނުންވެއްޖެ   )ވ(    ސަރުކާރަށް  ކަނޑައެޅުމުގައި  ސިޔާސަތުތައް  ޓެކްސްއާެބހ  

 ހިނދެއްގައި ފަންނ  ލަފާދިނުން. 
 

ކަނޑައެޅުމަށާ )ހ(   .4 ބޯޑު   މ ރާގެ  ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތުތައް  ކަނޑައަޅާ  މ ރާގެ  ޤާނޫނުން  މި  އި، 

ގޮތުގެމަތިން  އެންމެހައި   ޤާނޫނުގައިވާ  މި  އަދާކުރުމަށް،  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 2ޢައްޔަންކުރެވ  ޯބޑެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ހިމެނެއެވެ.ރާގެ ޯބޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރ ގައި އަންނަނިވި ކަންކަން މ  3 )ށ(  
 ؛ދުންހަދަންޖެހ  ގަވާއިދުތައް ހެ ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން  (1)   

އެންމެހައި   (2)    މ ރާގެ  ޓެކްސ ޝަންއާއި،  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ 

މުވައްޒަފުންގެ މިލްކިއްޔާތާެބހ  މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކުރުމާއި، އެކަމަށް 

 ؛ބ ނުންވާ ގަވާއިދުތައް ހެދުން

ސިޔާސަތުތައް  (3)    ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓަރު  ގުޅ ގޮތުން  ނެގުމާ   ޓެކްސް 

މަޤްޞަދުތައް  މ ރާގެ  ެބލުމާއި،  ތަންފ ޒުކުރ ތޯ  މ ރާއިން 

މިނިސްޓަރަށް ޙާ ގޮތުން  ފިޔަވަޅުތަކާެބހ   އަޅަންޖެހ   ޞިލުކުރުމަށް 

 
ނަންބަޤާ 2 އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ނެގުމާބެހ   ކްސްޓެ)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ނޫނު  ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު އުމުޞްލާޙު  މާއްދާ  1ގެ  ގެ  އަކުރު  އިންވަނަ   މި 

 ރެވިފައި ޙުކުއިޞްލާ
ނަންބަޤާނޫނު 3 އި  2  އަށް(  ޤާނޫނު  ރ އިދާ  ނެގުމާބެހ   ޓެކްސް)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު    ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއް  2ގެ  އުމުގެ  އަކުރު   ދާއިންވަނަ  މި 

 އި އިޞްލާޙުކުރެވިފަ



 

3 

 

 ؛ލަފާ ދިނުން

ކޮމިޝަނަރ    (4)    ހިންގުމުގައި  ކަންކަން  އިދާރ   އޮފް މ ރާގެ  ޖެނެރަލް 

ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  ހިނދެއްގައި،  ބ ނުންވެއްޖެ  ޓެކްސ ޝަން 

 ؛ ޓެކްސ ޝަންއަށް ލަފާދިނުން އޮފް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސ ޝަންއާއި، ޑެޕިއުޓ  ކޮމިޝަނަރ   (5)   

މުވައްޒަފުން  މ ރާގެ  ޓެކްސ ޝަންއާއި  އޮފް  ޖެނެރަލް 

 އެޅުން. ޢަމަލުކުރަންޖެހ  ސުލޫކ  މިންގަނޑު ކަނޑަ

ޯބޑު    60އްދާތާ  ފައު  ރާމ  )ނ(    ޑިރެކްޓަރުންގެ  ތެރ ގައި  ދުވަހުގެ 

 ލަވާލަންވާނެއެވެ. އެކު
އަންނަނިވި   4 )ރ(   އެކުލެވިގެންވަނ   ޯބޑު  މެންަބރުންގެ    7މ ރާގެ  )ހަތެއް( 

 މައްޗަށެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތު   (1)    ބެލެހެއްޓުމުގެ  ކަންކަން  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ 

ކަންކަން  ސިޔާސަތުތަކާގުޅ   ޓެކުހާެބހ   ވުޒާރާގައި  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

 ؛ސްޓަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްބެލެހެއްޓުމަށް މިނި

 ؛)ފަހެއް( މެންަބރުން  5ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ   (2)   

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސ ޝަން.  (3)   

( ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކުރާ މެންަބރު 1މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ )  (1) 5  )ބ(  

 ޢައްޔަންކުރާނ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

މާ  (2)    )އްދާގެމި  ގެ  )ރ(  ަބޔާންކުރާ 2  ނަންަބރުގައި  ވަނަ   )

ރުހުމާއެކު މެންަބރުން   މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ޢައްޔަންކުރާނ ، 

ޯބޑުގެ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މިގޮތުން،  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. 

މެންަބރުން ޢައްޔަންކުރަންވާނ ، ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުން، ޯބޑުގެ 

ދި ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ފަރާތްތައް ދިރާސާކޮށް، އެ މެންަބރުކަމަށް އެ

ނަތ ޖާއަށް ބަލައި، ނަންތައް ތަރުތ ުބކޮށް، އެ ތަރުތ ުބން   ދިރާސާގެ

މަޖިލ ހުން  ރައްޔިތުންގެ  ފޮނުވުމުން،  މަޖިލ ހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

 
ނަންބަ 4 އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ބެހ ނެގުމާ   ޓެކްސް)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  31/ 2019ރު  ޤާނޫނު  ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާއިން  3ގެ  އުމުގެ  އަކުރު   ވަނަ  މި 

 ލާޙުކުރެވިފައި އިޞް
ނަންބަ 5 އި  2އަށް  (  ނުޤާނޫ   އިދާރ   ހ ނެގުމާބެ  ޓެކްސް)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު  ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާ  4ގެ  އުމުގެ  އަ  އްދާއިންވަނަ  ކުރު މި 

 ފައި ޙުކުރެވިއިޞްލާ



 

4 

 

ރުހުންދ  ަބއެކެވެ. މިގޮތުން، ނަން ފޮނުވުމުގައި ޯބޑަށް މެންަބރުން 

ޢަދަދަށް ޯބޑުގެ ބ ނުންވާ  ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ނަން  އިތުރަށް  ވުރެ 

ބ ނުންވާ މެންަބރުކަމަށް ޯބޑަށް  ފަރާތްތައް،  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި   

އެދި  މެންަބރުކަމަށް  ޯބޑުގެ  މަދުނަމަ،  ޢަދަދަށްވުރެ  މެންަބރުންގެ 

މަޖިލ ހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ނަންތައް  ފަރާތްތަކުގެ  އެންމެހައި  ހުށަހަޅާ 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ސިފަތައް   )ޅ(   ތިރ ގައިވާ  މ ހުންގައި  ޢައްޔަންކުރާ  ކަމުގައި  މެންަބރުން  ޯބޑުގެ 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.  

 ؛މުގައިވުންކު ކަމުސްލިމަ  (1)   
 ؛ވުންރައްޔިތަކު ކަމުގައި ހިވެދި  (2)   

 ؛ުބއްދި ސަލާމަތުން ހުރުން  (3)   

 ؛އަހަރު ފުރިފައިވުން 18ޢުމުރުން   (4)   
ޙަ  (5)    ދ ނުގައި  ކަނޑައެޅިފައިސްލާމް  ކުށެއްކުރިކަން އްދެއް  އިވާ 

 ؛ޝަރ ޢަތައް ސާިބތުވެފައިވާ މ ހަކު ކަމުގައި ނުވުން

 ؛ވުންކު ކަމުގައި ނުމ ހަ ފްލާސް ކުރެވިފައިވާއި  (6)   

 ؛ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މ ހަކު ކަމުގައި ނުވުން  (7)   

ދަށު  (8)    ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖ ގެ  ން 

މަޤާ އިންތިޚާުބކުރެވ   ދަށުން  ފުރަމުންދާ ޤާނޫނެއްގެ  މެއް 

 ؛މ ހަކުކަމުގައި ނުވުން
ނު  (9)    އެއްވެސް  ވަތަސަރުކާރުގެ  ހިންގުމުގައި ފުންކުން  އަމިއްލަ  ޏެއް 

ކުންފުންޏެއްގެ  އެފަދަ  ނުވަތަ  ހަރަކާތްތެރިވާ  އިސްކޮށް 

 ؛ވުންޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގައި ހިމެނ  މ ހަކު ކަމުގައި ނު
މާލ ،   (10)    އިޤްތިޞާދު،  ޓެކްސް،  އިދާރާއަކުން  ޤަޫބލުކުރާ  ސަރުކާރު 

މާސްޓަރސް   ދާއިރާއިން  ޤާނޫނ   ނުވަތަ  ވިޔަފާރި  އެކައުންޓިންގ، 

ސަނަދެއް  ފެންވަރުގެ  އެއް  އެއާ  ނުވަތަ  ޑިގްރ އެއް 

ޑިގްރ   ފުރަތަމަ  ދާއިރާއަކުން  އެއިން  ނުވަތަ  ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން، 

އެއް އެއާ  ފެންވަރުގެނުވަތަ  އެ     ޙާޞިލުކުރުމަށްފަހު  ސަނަދެއް 

މަދުވެގެން   މަސައްކަތްކޮށް،  އަހަރު   5ދާއިރާއެއްގައި  )ފަހެއް( 
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 6ދުވަހުގެ ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވުން. 

 އެއްވެސް ސިޔާސ  ޕާޓ އެއްގެ މެންަބރެއް ކަމުގައި ނުވުން.   (11)   
 ނުދެވ    ވޯޓު  ނ ހިމެނ   ޯބޑުގައި  ޓެކްސ ޝަން  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ ( ޅ-1)  

 7. ގޮތުގައެވެ މެންަބރެއްގެ
މެންަބރަކުޢައްޔަ  ޯބޑަށް )ކ(    ހަރު އަ  5ދެމިހުންނާނ     އިގަޤާމުއެމަ  ،ންކުރެވ  

މު މިދުވަހުގެ  ދަށުން    5ޤާނޫނުގެ    އްދަތަށެވެ.  މާއްދާގެ   ވަނަ 

ފިޔަވައި މެންަބރަކު  މެންަބރަކ    ، ވަކިކުރެވ   ކޮންމެ  އިތުރު    ،އެހެން  އަލުން 

 ދާނެ މެންަބރެކެވެ. ށް ޯބޑަށް ޢައްޔަންކުރެވިދައުރަކަ

) )އ(    ގެ  )ރ(  މާއްދާގެ  މި  ޗެއަރޕަރސަންއަކ   ނަންަބރުގައި  1ޯބޑުގެ  ވަނަ   )

ޯބޑުގެ   ފަރާތެވެ.  )ރ( ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގެ  މި  ޗެއަރޕަރސަންއަކ   ޑެޕިއުޓ  

( ޯބޑުން  2ގެ  ތެރެއިން  މެންަބރުންގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންަބރުގައި  ވަނަ   )

 8ޢައްޔަންކުރާ މ ހެކެވެ.
މަސައް )ވ(    ޯބޑުގެ  ޙާތަކަކަތްޗެއަރޕަރސަންއަށް  ނެތް  ހާޒިރުވެވެން  ލަތެއްގައި ށް 

ޗެއަރޕަރސަންއެވެ.  ޑެޕިއުޓ   އަދާކުރާނ   މަސްއޫލިއްޔަތު  ޗެއަރޕަރސަންގެ 

މި ޗެއަރޕަރސަންއަށް  އަދި  އެލިިބގެ  ޤާނޫނުން  ާބންވާ  ރުތައް  ންމެހައި 

 ވެއެވެ.  ރޕަރސަންއަށް ލިބިގެން ޗެއަޕިއުޓ ގައި ޑެމިޙާލަތު
  

  މެންބަރުން   ބޯޑުގެ 
  އިސްތިޢުފާ   ވަކިކުރުމާއި 

 9ދިނުން 

ތެރެއިން  )ހ(   .5 ޙާލަތްތަކުގެ  އަންނަނިވި  މެންަބރަކަށް  ހިމެނ   ޯބޑުގައި  މ ރާގެ 

 ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މ ރާގެ ޯބޑުގެ މެންަބރުކަމުން ވަކިވާނެއެވެ.

 ނުވަތަ ؛  އިފްލާސްކުރުންޝަރުޢ  ޙުކުމަކުން  (1)  

ކޯޓަކަށް    (2)    ކުރިކަން ޝަރުޢ   ކުށެއް  ޙުކުމްކުރުން ޖިނާއ   ؛ ސާިބތުވެ 

 ނުވަތަ 
 މެންަބރެއްގައި ހުރުމަށް މި ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ސިފައެއް އުނިވުން.  (3)   

 ޯބޑު  މެދުވެރިނުވިނަމަވެސް،  ޙާލަތެއް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 
ގެނަވަނަ އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  އިދާރ   ހ ނެގުމާބެ  ޓެކްސް)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  2019/13ރު  ނޫނު ނަންބަޤާ 6 ޤާނޫނުޞްލާޙު  ބަރު  މި ނަން  މާއްދާއިންވަނަ    5ގެ  އުމުގެ 

 ރެވިފައި އިޞްލާޙުކު
ނަންބަ 7 އި  2ށް  އަ(  ޤާނޫނު  އިދާރ   ނެގުމާބެހ   ޓެކްސް)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު  ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާއިން  6ގެ  އުމުގެ   ކުރުއަމި    ވަނަ 

 އިފަވިއިތުރުކުރެ
ނަންބަ 8 އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   މާބެހ ނެގު  ޓެކްސް)  3/ 0102  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު  ޤާނޫނު ގެނަ  ޞްލާޙުވަނަ  މާއްދާއިން  7ގެ  އުމުގެ   އަކުރު  މި  ވަނަ 
 ރެވިފައި ޞްލާޙުކުއި
ނަންބަ 9 އި  2އަށް  (  ނުޤާނޫ  އިދާރ    ހ  މާބެނެގު  ޓެކްސް )  2010/3  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  2019/13ރު  ޤާނޫނު  ގެނަވަނަ  ޤާނޫނުޞްލާޙު  މާއްދާއިންވަ  8ގެ  އުމުގެ    މާއްދާ   މި   ނަ 

 ކުރެވިފައި އިޞްލާޙު
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 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މަޤާމުގެ  އ ނާގެ  މެންަބރަކު  ތެރެއިން  ންގެމެންަބރު

 ގޮތުގައި   ނާޖާއިޒް  ނުފޫޒު  މަޤާމުގެ  ނުވަތަ  އިހުމާލުވިކަމަށް،  އަދާކުރުމުގައި

  ެބލުމުގެ   ކަންކަން  މ ރާގެ  މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ   ބ ނުންކުރާކަމަށް

 މަޤާމުން  މެންަބރަކު  އެ  ފެނިގެން،  ކޮމިޓ އަށް  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  މަސްއޫލިއްޔަތު

 ވޯޓުގައި   ހާޒިރުވެ   ޖަލްސާއެއްގައި  މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ވަކިކުރުމަށް

 މެންަބރަކު  އެ   ފާސްކުރުމުން  އަޣުލަިބއްޔަތުން  މެންަބރުންގެ  ަބއިވެރިވާ

 . ކިވާނެއެވެވަ މެންަބރުކަމުން

ޓ އަކުން އެކަން ޯބޑުގެ މެންަބރަކު އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ބ ނުންވެއްޖެނަމަ، ސި )ނ(    

ސިޓ   އެ  ހުށަހަޅައި،  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ަބޔާންކޮށް 

 އެ މެންަބރަކު މަޤާމުން ވަކިވ އެވެ.    ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުމުން،

ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  )ރ(   މެންަބރަކު  އެ  ސަަބަބކާހުރެ  އެއްވެސް  މެންަބރަކު  ޯބޑުގެ 

މަ އެ  ކުރިން  ހަމަވުމުގެ  ގިނަވެގެން  ޤާމުން  މުއްދަތު   45ވަކިވެއްޖެނަމަ، 

މ ހަކު  މަޤާމަށް  ހުސްވި  އެ  ތެރ ގައި  ދުވަހުގެ  )ސާޅ ސްފަހެއް( 

 ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
 

ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ  
މުސާރައާއި އެހެނިހެން  

 ޢިނާޔަތްތައް 

މެންޯބޑުގެ  .6 ރައްޔި  ކަނޑައަޅާނ   ޢިނާޔަތްތައް  އެހެނިހެން  މުސާރައާއި  ގެ  ތުންަބރުންގެ 

 ނެވެ. ޖިލ ހުންމަ
 

ފަ )ހ(   .7 ތައް ބ އްވުން ޖަލްސާ   ބޯޑުގެ  އެއް  މަހަކު  ކޮންމެ  މ ލާދ   ޖަލްސާއެއް ޯބޑު  ހަރުމަދުވެގެން  ގެ 

 . ާބއްވަންވާނެއެވެ
ޗެއަ )ށ(    އަދާކުރުމަށްޓަކައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ފެނިއްޖެ ޯބޑުގެ  ރޕަރސަންއަށް 

 ލްސާ ބ އްވިދާނެއެވެ. ހިނދެއްގައި ޯބޑުގެ ޖަ
ޯބޑުގެޑިރެކްޓަރު )ނ(    ހަމެން  4  ން  ޖަލްސާއެއް  ޑުޯބ  ،މަމަވެއްޖެނަަބރުން  ގެ 

  ހަމަވ ކަމަށް ބެލެވ ނެއެވެ. ދަދުނ  ޢަބ އްވުމަށް ބ ނުންވާ ޤާނޫ

ޗެއަރޕަރސަންއަށް ވޯޓު ޯބޑުން ކަމެއް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދިނުމުގައި ޯބޑުގެ   )ރ(  

އެއްވަރު ވޯޓު  ލިބ   ދެކޮޅަށް  ކަމެއްގައި  އެ  ހިނދެއްގައި ދެވ ނ   ވެއްޖެ 

ންމެ މެންަބރަކު ވޯޓު އެކަންޏެވެ. ޯބޑުން ފާސްކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ކޮ
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 10ދިން ގޮތް ވަކިވަކިން ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ކަންކަން  )ބ(    މާލިއްޔަތާެބހ   ދައުލަތުގެ  ަބލަހައްޓާނ   ކަންކަން  އިދާރ   ޯބޑުގެ 

މަސްއޫލި ސަރުކާރުގެ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  އްޔަތު 

 11ވުޒާރާއިންނެވެ.
 

  އޮފް   ޖެނެރަލް   ކޮމިޝަނަރ 
 ޑެޕިއުޓ    އަދި   ޓެކްސ ޝަން 

  އޮފް   ޖެނެރަލް   ކޮމިޝަނަރ 
  ޓެކްސ ޝަން 

  ޢައްޔަންކުރުމާއި 
  މުސާރަ   ވަކިކުރުމާއި 
 ކަނޑައެޅުން 

 ރަލް ޖެނެ  ކޮމިޝަނަރ  ޑެޕިއުޓ   ޓެކްސ ޝަންއާއި  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ )ހ(   .8

 ރުހުމާއެކު   މަޖިލ ހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ޢައްޔަންކުރާނ ،  ޓެކްސ ޝަން  އޮފް

 ކޮމިޝަނަރ   ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މިގޮތުން.  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

 އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  ޑެޕިއުޓ   ޓެކްސ ޝަންއާއި  އޮފް  ޖެނެރަލް

 އެ   ނުކުރުމުން،ލާ އިޢު  ޢާންމުކޮށް  ންވާނ ،ޢައްޔަންކުރަ  މަޤާމަށް  ޓެކްސ ޝަންގެ

  ދިރާސާގެ   އެ  ދިރާސާކޮށް،  ފަރާތްތައް  އެންމެހައި  ހުށަހަޅާ  އެދި  މަޤާމަށް  ދެ

 ރައްޔިތުންގެ   ތަރުތ ުބން  އެ  ތަރުތ ުބކޮށް،  ނަންތައް  ަބލައި،  ނަތ ޖާއަށް

  މިގޮތުން.  ަބއެކެވެ  ރުހުންދ   މަޖިލ ހުން   ރައްޔިތުންގެ  ފޮނުވުމުން،  މަޖިލ ހަށް

  ނަން   އިތުރަށް  ޢަދަދަށްވުރެ  ބ ނުންވާ   މަޤާމަށް  ދެ  އެ  ފޮނުވުމުގައި  ނަން

 12. ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ކޮމިޝަނަރ  )ށ(    ޑެޕިއުޓ   ނުވަތަ  ޓެކްސ ޝަން  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މަޤާމުގެ  އ ނާގެ  ޓެކްސ ޝަން  އޮފް  ޖެނެރަލް 

އިހުމާލުވިކަމަށް ނާޖާއި   ،އަދާކުރުމުގައި  ނުފޫޒު  މަޤާމުގެ  ގޮތުގައި ނުވަތަ  ޒް 

މިންގަނޑާ   ،ބ ނުންކުރާކަމަށް ސުލޫކ   ފާސްކޮށްފައިވާ  ޯބޑުން  ނުވަތަ 

ެބލުމުގެ  ކަންކަން  މ ރާގެ  މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ކަމަށް  ޚިލާފުވެފައިވާ 

ފެނިގެން ކޮމިޓ އަށް  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ޖެނެރަލް   ،މަސްއޫލިއްޔަތު  ކޮމިޝަނަރ 

 ނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސ ޝަން އޮފް ޓެކްސ ޝަން ނުވަތަ ޑެޕިއުޓ  ކޮމިޝަ

ވަކިކުރުމަށް ހާޒިރުވެ    ،މަޤާމުން  ޖަލްސާއެއްގައި  މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

އެ   އ ނާ  ފާސްކުރުމުން  އަޣުލަިބއްޔަތުން  މެންަބރުންގެ  ަބއިވެރިވާ  ވޯޓުގައި 

 
ނަންބަ 10 އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  އިދާރ   ހ ނެގުމާބެ  ޓެކްސް)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 2019  ރުޤާނޫނު  ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާއިން  9ގެ  އުމުގެ   ރުއަކު  މި  ވަނަ 

 ރެވިފައި އިޞްލާޙުކު
އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  ރ އިދާ  ނެގުމާބެހ    ޓެކްސް)  3/ 2010  ރުނަންބަ   ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 11 ޤާނޫނުލާޙު ގެނަޞް ވަނަ    ރު އަކު މި    ންވަނަ މާއްދާއި  10ގެ  އުމުގެ 

 ފައި ލާޙުކުރެވިއިޞް
އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ  ނެ   ޓެކްސް)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 12 ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ    އަކުރު މި    ންވަނަ މާއްދާއި  11  ގެއުމުގެ 
 ޞްލާޙުކުރެވިފައި އި
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 13މަޤާމުން ވަކިވާނެއެވެ.

ޖެ )ނ(    އޮފްކޮމިޝަނަރ  ޓެނެރަލް  މަސައްކަމ ރާ  ކްސ ޝަންއަށް  ކަށް  ތްތަގެ 

ޙާހާޒިރުވެވެ ނެތް  ޓެކްސ ން  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ   ޝަންގެލަތެއްގައި 

ކޮމިމަސް ޑެޕިއުޓ   ކުރާނ   އަދާ  ޖެ ޝަނައޫލިއްޔަތުތައް  އޮފް ރ  ނެރަލް 

 ޓެކްސ ޝަންއެވެ. 

ލް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސ ޝަންއާއި ޑެޕިއުޓ    )ރ(  

ޓެ މުސާރަކްސ އޮފް  ކަނޑަ  އާއިޝަންގެ  ރައްޔިތުންގެ   އަޅާނ ޢިނާޔަތްތައް 

 މަޖިލ ހުންނެވެ. 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސ ޝަންއާއި ޑެޕިއުޓ  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް  )ބ(   

ބ ނުންވެއްޖެނަމަ،   ވަކިވާން  އަމިއްލައަށް  މަޤާމުން  ޓެކްސ ޝަން  އޮފް 

ހަޅައި، އެ ސިޓ  ސިޓ އަކުން އެކަން ަބޔާންކޮށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަ

 14ވެ.ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިުބމުން މަޤާމުން ވަކިވ އެ
ކޮމިޝަނަރ  )ޅ(   ޑެޕިއުޓ   ނުވަތަ  ޓެކްސ ޝަން  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ 

ސަަބަބކާހުރެ  އެއްވެސް  މަޤާމު،  ޓެކްސ ޝަންގެ  އޮފް  ޖެނެރަލް 

ގިނަވެގެން ތެރ   45  ހުސްވެއްޖެނަމަ،  ދުވަހުގެ  އެ )ސާޅ ސްފަހެއް(  ގައި 

 15ކުރަންވާނެއެވެ.މަޤާމަށް މ ހަކު ޢައްޔަން

 ޖެނެރަލް   ކޮމިޝަނަރ  ޑެޕިއުޓ   ޓެކްސ ޝަންއާއި  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ )ކ(   

 އެ މުއްދަތަކ ، މަޤާމުގެ މ ހެއްގެ ޢައްޔަންކުރެވ  މަޤާމަށް ޓެކްސ ޝަންގެ އޮފް

. ދުވަހެވެ  އަހަރު(  ފަހެއް)  5  ފެށިގެން  ތާރ ޚުން  ޢައްޔަންކުރެވ   އ ނާ  މަޤާމަށް

 ޙާލަތުގައި   ވަކިކުރެވ   މަޤާމުން  ދަށުން  ގެ(  ށ )  މާއްދާގެ  މި  އެހެންނަމަވެސް،

 ކޮމިޝަނަރ   ޑެޕިއުޓ   ޓެކްސ ޝަންއާއި  އޮފް  ޖެނެރަލް   ކޮމިޝަނަރ  ފިޔަވައި،

 އިތުރު  މ ހަކު  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  މަޤާމަށް  ޓެކްސ ޝަންގެ   އޮފް  ޖެނެރަލް

 16. ނާޅައެވެ ހުރަހެއް ޤާނޫނު މި ޢައްޔަންކުރުމަކަށް ދައުރަކަށް

 
ނަ 13 އި  2އަށް  (  ނޫނުޤާ  އިދާރ   ގުމާބެހ  ނެ   ޓެކްސް)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ންބަޤާނޫނު  ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ    އަކުރު މި    އިންވަނަ މާއްދާ  12ގެ  އުމުގެ 

 ލާޙުކުރެވިފައި އިޞް
އިވަ  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ހ  ނެގުމާބެ  ޓެކްސް)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 14 ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަނަ    ރު އަކު މި    މާއްދާއިންވަނަ    13ގެ  އުމުގެ 

 ޙުކުރެވިފައި އިޞްލާ
އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ނެގުމާބެހ    ކްސްޓެ)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 15   ކުރު އަމި    މާއްދާއިންވަނަ    14ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ 

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި 
އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  ދާރ އި  މާބެހ  ނެގު  ކްސްޓެ)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ނޫނު ނަންބަޤާ 16 ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ    ރު އަކު މި    ދާއިންމާއް  ވަނަ  15ގެ  އުމުގެ 

 ކުރެވިފައިއިތުރު
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  ޑެޕިއުޓ    ޓެކްސ ޝަންއާއި  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި )އ(   

 މ ހަކު  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  މަޤާމަށް  ޓެކްސ ޝަންގެ  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ

 17.ދައުރަށެވެ ދެ އަހަރުގެ)ފަހެއް(  5 ގިނަވެގެން ކުރެވ ނ ންޢައްޔަ
 

ފް  ރަލް އޮ ނަރ ޖެނެ ޝަ ކޮމި 
ޝަންއާއި ޑެޕިއުޓ   ސ  ޓެކް 
ޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް  ކޮމި 

 ޓެކްސ ޝަންގެ ޝަރުތު 

ޢައް  މި  .9 ދަށުން  ކޮމިޝަނަރޤާނޫނުގެ  ޓެކްސ ޝަންއާއި   ޔަންކުރެވ   އޮފް  ޖެނެރަލް 

ޝަރުތުތައް ތިރ ގައިވާ  ޓެކްސ ޝަންއަކ   އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ   ޑެޕިއުޓ  

 ވެ.ވާނެއެމަށް ވާން ކަތްތައް ވާ ފަރާފުރިހަމަ

ގުޅުންހުރިފާވިޔަ  ،މާލ   ،އިޤްތިޞާދ  ( ހ)  ޓެކްސްއާ  ނުވަތަ  ދާއިރާއަކުން   ރި 

ނު ޑިގްރ   ސަނަދެމާސްޓަރސް  އެއްފެންވަރެއްގެ  އެއާ  ސަރުކާރު  ވަތަ  އް 

ސަރުކާރުގެ   ނުވަތަ  ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން  އިދާރާއަކުން  ޤަޫބލުކުރާ 

ދާއިރާމާލިއްޔަތާެބ މަމަސައް  އެއްގައިހ   ރުގެ  ހައަ  10ގެން  ދުވެކަތްކޮށް 

 ން. ރިާބ ލިިބފައިވު ތަޖު
 ނުވުން.އެހެން އެއްވެސް ވަޒ ފާއެއް އަދާކުރާ މ ހަކު ކަމުގައި  )ށ(   

އިސްކޮށް   )ނ(    ހިންގުމުގައި  ކުންފުންޏެއް  އެއްވެސް  އަމިއްލަ  ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ 

ކު އެފަދަ  އަދި  ޑިރެންފުންހަރަކާތްތެރިނުވުން  ޯބޑުގަކްޓަޏެއްގެ    އި ރުންގެ 

 ނުވުން. ކަމުގައި  ކުހަހިމެނ  މ 

މަޤާމެއްގަ ()ރ   ހޮވާފައިވާ  އިންތިޚާަބކުން  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހުރި  ޤާނޫނުގައި  އި 

 މ ހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

ހ ލަތް ،ފ ރުން   ،ޓެކުން  ،ވައްކަން )ބ(    ނުވަތަ    ،ޔާނާތްޚި  ،މަކަރާއި  ރިޝްވަތު 

 ނުވުން. ގައިމ ހެއް ކަމުސާިބތުވެފައިވާ ށް އް ޝަރ ޢަތަ ކުށެއިހުމާލުގެ

 ން.މައްސަލައެއްގައި ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މ ހަކުކަމުގައި ނުވު ތަކެތ ގެމަސްތުވާ )ޅ(  

 އެއްވެސް ސިޔާސ  ޕާޓ އެއްގެ މެންަބރެއް ކަމުގައި ނުވުން.  )ކ(   
 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް  
ޓެކްސ ޝަންއާއި ޑެޕިއުޓ   

އޮފް    ޝަނަރ ޖެނެރަލް މި ކޮ 
  ގެ ޓެކްސ ޝަން 

 ޔަތު ސްއޫލިއް މަ 

އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރ   ސް ޓެކްސްއެާބހ ޤާނޫނާއި އަދިވެ  މި )ހ(   .10

އޮފް ކަންތައްތަ  ޖެނެރަލް  އެންމެހައި  ލާޒިމްވާ  ކުރުން  ކާއި  ޓެކްސ ޝަން 

މަސައްކަތްތައްމ ރާ ހިންގާ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ކޮމިޝައިން  ހިންގާނ   ނަރ  

 ޓެކްސ ޝަންއެވެ. ޖެނެރަލް އޮފް

 
އި  2  އަށް(  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ  ނެ   ޓެކްސް)  3/ 1020  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 17 ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ    އަކުރު   މި  އިންވަނަ މާއްދާ  15ގެ  އުމުގެ 
 ކުރެވިފައިތުރުއި
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ނ  ޓެކްސ ޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށްވާރ ޖެނެރަލް އޮފް  ކޮމިޝަނަ  ޓ ޑެޕިއު )ށ(   

ޓެކް އޮފް  ޖެނެރަލް  މަސައްކަތްތަކަށް މ ރާ  ،ސ ޝަންކޮމިޝަނަރ  ގެ 

ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ  ޙާލަތެއްގައި  ނެތް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   ހާޒިރުވެވެން 

އަ ޖެނެއަދާކުރުމާއި  ކޮމިޝަނަރ  އެހެދި  ކަނޑައަޅާ  ނިހެން  ރަލް 

 ތްތައް ކުރުމެވެ.ކައްމަސަ
 

  ބަޔާން   ފައިސާގެ   މުދަލާއި 

 18ހުށަހެޅުން 

ޤާނޫނުގެ   )ހ(  . 10-1 ޯބޑުގެ   4މި  ޢައްޔަންކުރެވ   ދަށުން  ގެ  )ރ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޑެޕިއުޓ    ޓެކްސ ޝަންއާއި  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  މެންަބރުންނާއި، 

ޙަވާ މަޤާމާ  ޓެކްސ ޝަން،  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކުރިއަށް  ކޮމިޝަނަރ  ލުވުމުގެ 

ވަކިވާތާ    ވިފާއިތު މަޤާމުން  ފަރާތެއް  އެއިން  އަދި  )އެކެއް(   1އަހަރުގެ، 

އެ  ފަހަރު،  އެއް  އަހަރަކު  ހަމައަށް،  ހަމަވުމާ  ދުވަސް  ފަރާތުގެ   އަހަރު 

ވިޔަފާރ ގެ   ހިސާބުތަކާއި،  ފައިސާގެ  މުދަލާއި  މިލްކިއްޔާތުގައިވާ 

ކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ  މަޞްލަޙަތުތަކާއި، އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަ

ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކުރާ ަބޔާނެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި  

 އިޓްގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.ގޮތުން ހުށަހަޅާ ަބޔާން، މ ރާގެ ވެްބސައެ
އެއް ފަހަރު )ށ(    އަހަރަކު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ގައި  މާއްދާގެ )ހ(   މި 

މަޢުލޫމާތު  ނިސްަބތްވާ  އަހަރަށް  ފާއިތުވި  ހުށަހަޅާނ ،  ަބޔާން  ހުށަހަޅާ 

 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިންނެވެ. 31މަނައި، އެ އަހަރެއްގެ މާރިޗު މަހުގެ ހި
 ގުޅިގެން  ަބޔާނާ   އެ  ދިރާސާކޮށް،  ަބޔާން  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި )ނ(   

 ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ކަންތައްތަކުގެ  ފާހަގަކުރެވ   ޖެނެރަލަށް  އޮޑިޓަރ

 އޮޑިޓަރ  ކޮމިޓ އަށް   ކަމާެބހ   މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ރިޕޯޓެއް،  ތައްޔާރުކުރާ

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޖެނެރަލް
 

ގެ ބަޖެޓާއި އަހަރ   މ ރާ 
 ރިޕޯޓު 

އާމްދަނ އާއިރާމ  )ހ(   .11 ލަފާކުރާ  ލިބ ނެކަމަށް  ޚަރަދާއިމ ރާ  ،އަށް  ރިކަރަންޓް    ،ގެ 

ހިމަނައި ޚަރަދު  ލަފާކެޕިޓަލް  އަހަރަކަށް  އެ  އެކުލަވާލައިގެން  ަބޖެޓު   ،ކުރާ 

މާލިއްޔަދައުލަތުގެ ގޮތުގެގަ  ގެތު  ދައުލަތުގެ ދިއަ  ،ންމަތިވާއިދުގައިވާ   

ތާރ ޚަށްމާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ  ތާނުވަތަ  ،ގެ  އެ  ކުރިން   ، ރ ޚުގެ 

 
އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ބެހ ނެގުމާ  ޓެކްސް)  3/ 0201  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 18   މާއްދާ   މި  ނަ މާއްދާއިންވަ  16ގެ  ގެ ޤާނޫނު އުމުޞްލާޙު ގެނަވަނަ 

 ކުރެވިފައިއިތުރު
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ޓްރެޜަރ އަށް   އެންޑް  ފިނ ންސް  އޮފް  ަބޖެޓް މ ރާމިނިސްޓްރ   އެ  އިން 

 ނެއެވެ. ފޮނުވަންވާ

  ،ެބހ  ހިސާުބތަކާމާންމާލ  ޒި  ،އިމިލްކިއްޔާތާ  ،ޚަރަދާއި  ،ދަނ އާއިއާމްގެ  މ ރާ )ށ(   

ޖެނެއޮޑިޓަ ކަރ  މިންގަނޑަކާރަލް  ތައްޔާރުކޮށް ނޑައަޅާ  އެއްގޮތަށް   

ހިމެނ ގޮތަށް    ،މަށްފަހުރުކުއޮޑިޓް މަޢުލޫމާތުތައް  އަންނަނިވި 

ރިޕޯޓު އަހަރ   މަހުގެ އަހަރެއްކޮންމެ   ،ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  މެއި   ގެ 

ރައްޔި  31 ކުރިން  ދުވަހުގެ  މަތުންވަނަ   އިށާޖިލ ހަގެ 

 ނެއެވެ.ވަންވާ ފޮނުރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ގޮތްގޮތުން އެ އަހަރެއްގެ   ގައި އެހެނިހެން އާމްދަނ ގެގެ ގޮތުޓެކްސް  (1)   

 ؛އަށް ބަލައިގަތް ފައިސާގެ ޢަދަދުމ ރާރ ގައި ތެ

މަޤްޞަދުތައްމ ރާ  (2)    ޙާޞިލްކުރުމުގެ  ގޮތުން  އަހަރެއްގެ   ގެ  އެ 

 ؛ގެ ނަތ ޖާއ  އިކާއްކަތްތަސަތެރ ގައި ކުރެވުނު މަ

 ނާ ގުޅ ގޮތުން އިދާރ  ގޮތުންންފުރާއާއި މުވައްޒަގެ ދާއިހިންގުމު މ ރާ  (3)   

 ރެއްގެ ތެރ ގައި ހިނގި ކަންކަމުގެ ތަފްޞ ލު. އަހައެ 

ރިޕޯ )ނ(    ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މަޖިލ މި  ރައްޔިތުންގެ  ހަށާއި ޓު 

އިން މ ރާ  ،ވަހުގެ ތެރ ގައި ދު  ( ދަ)ސާ  14ވާތާ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނު

 ރަންވާނެއެވެ. ކުޢުޓު ޢާންމުކޮށް ޝާއި ރިޕޯއެ

 ،ދިމާވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގައި  ،އި އެހެން އޮތްނަމަވެސްގެ )ށ( ގަމި މާއްދާ )ރ(  

ޓެކްސ ޝަން އޮފް  ޖެނެރަލް  ހިނދެއްގަކޮމިޝަނަރ  ފެނިއްޖެ  އެ    ،އިއަށް 

ރިޕޯޓެއް ޚާއްޞަ  ހަށާއި ލ ޖިމަ  ގެތުންރައްޔި  ޙާލަތަކާގުޅ  

އިޚްޔާއަށް ހުށަހެޅުމުއ ސުލްޖުމްހޫރިއްރަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޔާތިގެ  ރު 

 ންއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ސ ޝަޓެކް
 

  ، ގެ އިދާރާ މ ރާ 
މުވައްޒަފުން  

ޢައްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުން  
 ރަ ކަނޑައެޅުން އަދި މުސާ 

 

ހަރުދަނާކުރުރާމ  )ހ(   .12 ހިންގުން  ގޮތުގެ  ރާއްމުގެ  އްދުތަކުގައި ރަޙަ ސަ  ކިއެ  ޖ ގެން 

ޢަޤާއިމުކުރަ ފެންނަ  މަތިން  ،ކަށްދަދަންޖެހ ކަމަށް  މަޝްވަރާގެ    ،ޯބޑުގެ 

އިޚްތިޔާރު   އުވާލުމުގެ  އުފެއްދުމާއި  އޮފް އިދާރާތައް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ 

މިގޮލިިބގެންވެ  ޓެކްސ ޝަންއަށް އުފައްދާއެވެ.  އިދާރާތަކުގެ ތުން   

ވާމަސްއޫލިއްޔަ ތެރެއިންލިއޫސްމަގެ  މ ރާނ   ތަކަށް  ޯބޑުއްޔަތްތަކުގެ  ގެ  
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ކޮމަޝް މަތިން  ޓެކްސ ޝަޝަމިވަރާގެ  އޮފް  ޖެނެރަލް  އަޅާ  ނޑަކަ  ން ނަރ 

 މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ.  

ޤާިބލިއްމ ރާ )ށ(    އެމ ހެއްގެ  މުވައްޒަފުން  އޮފިސަރުންނާއި  މައްޗަށް ގެ   ޔަތުގެ 

ޢައްޔަންބިނާކޮށް ކުރިއެ  ،ކުރުމާއި  ދިވަޒ ފާގެ   ،އެޖެންޓުންނާއި   ،އިނުމާރުން 

ގޮތްތައް   ،ވަކިކޮށް  ،ޢައްޔަންކޮށް  އެޑްވައިޒަރުން މިންވަރާއި  ދ ނެ  މުސާރަ 

ވަޒ ފާކަ ދިނުމާއި  ވަޒ ފާ  އެކަށައަޅައި    ނޑައަޅައި  ޝަރުތުތައް  އަދާކުރުމުގެ 

މަޝްވަރާގެ   ،ހަދާނ  ރާއްޖ ޯބޑުގެ  މަތިން  ޢަމަ   މުންދާ ލުކުރެވެގައި 

އެޤާނޫ ދަނުތަކުޤާނޫނުތަކާއި  އެއްދިހެ  ންށުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި  ގޮތްވާ ފައިވާ 

 . ރަލް އޮފް ޓެކްސ ޝަންއެވެނަރ ޖެނެޝަމިގެމަތިން ކޮގޮތު
މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް    މި )ނ(   

ކްސ ޝަން މިނިސްޓްރ  އޮފް ލް އޮފް ޓެނަރ ޖެނެރަމުގައި ކޮމިޝަކަނޑައެޅު

 އެވެ. ރ ގެ މަޝްވަރާ ހޯދަންވާނެރެޜަޓް ޑްންސް އެފިނ ން

ޓެން  ށުދަ  ގެމާއްދާ  މި )ރ(   އޮފް  ޖެނެރަލް  ނިންމާ  ކްސ ޝަން  ކޮމިޝަނަރ 

 ނިންމުންތައް ހުންނަންވާނ  ލިޔުމުންނެވެ. 
 

ގެ މުވައްޒަފުންނަށް  މ ރާ 
 ތް  ހިމާޔަ ނޫނ   ދެވ  ޤާ 

އެންމެމ ރާ  .13 މުގެ  ަބޔާހައި  ތިރ ގައި  ހިމާޔަތް   ނޫނ ޤާ  ވާއިރެވިފަންކުވައްޒަފުންނަށް 

 . ލިިބގެންވެއެވެ

އެ  މި )ހ(   މިތަށް  ގޮއްޤާނޫނާއި  ދަށުން  ނުވަތަ  ގަވާއިދަކާ  ޤާނޫނުގެ  އި ހެދ  

  އި ލިބ  ގެއްލުމަކަށް ނުވަތައެއްގޮތަށް މުވައްޒަފަކު އ ނާގެ ވާޖިުބ އަދާކުރުމުގަ

މައްސަލައަކާގު އެމުވައެފަދަ  ޝަރ ޢަތަކަށް  ކުރެވ   ގޮތުން  ޒަފަކު އްޅ  

ނުޖެހ ނެއެތުން  ގޮދ ރުފަ ޙާލަތްޒިންމާވާކަށް  އެފަދަ  އަދި  ޒިންމާ ކުތަވެ.  ގައި 

 ވެ. އިންނެމ ރާނ  އުފުލާ
ކު ކުރިކަމަށް ޝަރ ޢަތަށް ސާިބތުވާ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޚިލާފަށް މުވައްޒަފަ  މި )ށ(   

ކުށެ މުވައްޒަކޮންމެ  އެ  ޒިންމާ  އެފައްގެ  އަދި  އުފުލަންޖެހ ނެއެވެ.    ދަ ފަކު 

 އުފުލަން ނުޖެހ ނެއެވެ. އިން އެއްވެސް ޒިންމާއެއް މ ރާ އިގަޙާލަތެއް
 

ގެ މުވައްޒަފުންގެ  މ ރާ 
 އެމ ހުންގެ  ވާޖިބުތަކާއި 

އްކަތްތަކަށް  މަސަ 

)ހ(   .14

  

މަ މ ރާ ކުރާ  މުވައްޒަފުން  ކޮމިޝަނަގެ  އޮފް ސައްކަތްތަކަކ   ޖެނެރަލް  ރ 

ކުރެވ   ޤާނޫނުގެ ދަށުން ާބރު ލިިބގެން    މި  އްގޮތަށްއެ  ޓެކްސ ޝަންގެ އަމުރާ

 .ވެމަސައްކަތްތަކެކެ
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ހުރަސްއެޅުންފަދަ  
 ކަންކަންކުރުން 

ސ ޝަން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކް ފް  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮ )ށ(  

ފަރާތަކު  ހަރަކާތްތެރިވާ  ދަށުން  އަމުރެއްގެ  ކުރެވ  ޓެކްސ ޝަންގެ  ން 

ހުރަހެއްއަޅާމަސައްކަތަކަ އެއްވެސް  ބ   ،ށް    ،ތުދ ވަޝްރި  ،ންކޮށްނުާބރުގެ 

އަނގަ  ނުވަތަ  ިބރުދެއްކުލިޔުމަކުން  ނުފޫޒު  ފަ  ންބަހުންވިއަސް  ގޮތަކުން  ދަ 

ގޮތަކުން ންވެއެނޫ  ،ފޯރުވާ އެކަމަށް  ސް  އަދި  ަބއިވެރިވެ  އެކަމުގައި 

 ދަަބކ :އެހ ތެރިވުމަކ  ކުށެކެވެ. މިފަދަ ކުށެއްގެ އަ

ޢަދަދަ  200,000/-  (1)    ޮބޑުނޫން  އަށްވުރެ  ޖޫކުންރުފިޔާ   ރިމަނާ  

 ނުވަތަ ؛ ންކުރު

ން ދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލު މެދެމަސްދުވަހާއި    36ވަހާއި  މަސްދު  3  (2)   

 ނުވަތަ؛ ކުރުން ގައި ބަންދުނުވަތަ ގ 

ޖޫރިމަނާއާއެކު   200,000/-  (3)    ޢަދަދެއްގެ  ޮބޑުނޫން  އަށްވުރެ  ރުފިޔާ 

ން ށް ޖަލަށްލު މަސްދުވަހާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަ  36މަސްދުވަހާއި    3

 ންދުކުރުމެވެ. ަބއި ގ ގަނުވަތަ 
 

 ހިފެހެއްޓުން   ސިއްރު 

 

ނުވަތަ  ހ( )  .15 ލިޔުމަކ ،  އެއްވެސް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނެއްގެ  ޓެކްސް 

ދައް ޓެކްސް  ހޯދާ  ނުވަތަ  ލިބ   ތެރ ގައި  މަސައްކަތުގެ  ނެގުމުގެ  ކާ ޓެކްސް 

ޤާނޫނުގެ   މި  މަޢުލޫމާތަކ ، ނުވަތަ  އެއްވެސް  މާއްދާގެ   51ފަރާތާެބހ   ވަނަ 

ނުވަތަ   ޤާނޫނުގެ     ދަށުން  މާއްދާގެ    51-1މި  ވެފައިވާ ވަނަ  ދަށުން 

އެއްަބސްވުމެއްގެ ދަށުން ހޯދާ މަޢުލޫމާތަކ ، ސިއްރު މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި އެފަދަ  

 19ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު، މ ރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ހާމަ

  ހާމަކުރުމަކުން މި   ގެ މުވައްޒަފަކު ރާމ މާތެއް  ށްފައިވާ މަޢުލޫންކޮޔާަބތިރ ގައި   )ށ(   

 މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޚިލާފުވި ކަމަކަށް ނުބެލެވ ނެއެވެ. 
 ؛ކޮށް ލިެބންހުންނަ މަޢުލޫމާތުމުޢާން  (1)   

މަޢުލޫ  (2)    ހާމަމާއެ  ވެރިފަރާތުންހުއްދަ  ގެ  މުރުކުތެއް   ލިޔުމުން   އ ގެ 

 ؛މަޢުލޫމާތުވާ ދ ފައި

 ޝަރ ޢަތެއްގައި ގެ ދަށުން ހިންގ  މަދަނ ޓެކްސް ނެގުމާެބހ  ޤާނޫނު  (3)   

 ؛ހާމަކުރެވ  މަޢުލޫމާތު

 
އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ  ނެ   ކްސްޓެ)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 19 ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ    ކުރު އަމި    އްދާއިން މާވަނަ  17ގެ  އުމުގެ 

 ކުރެވިފައި އިޞްލާޙު
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ން ތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށު ޓެކްސް ނެގުމާެބހ  ޤާނޫނު ނުވަ   (4)   

 ؛މަޢުލޫމާތު ރެވ މަކުގައި ހާ ޢަތެއްހިންގ  ޖިނާއ  ޝަރ 
ނެގު  (5)    ހިންމާެބހ   ޓެކްސް  ހަރަކާތްތެރިވާ ގައި  މުގުޤާނޫނުތައް 

މުވައްޒަފަކަށްމުވައްޒަފަކު   އަނެއް  ވަޒ ފާ   އެފަދަ  އެމ ހެއްގެ 

 ؛އަދާކުރުމަށް ބ ނުންވެގެން ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތު

 ރާށް ހާމަކު އި ލަފާހޯދުމަޤާނޫނުތައް މާނަކުރުމުގަ  ނެގުމާެބހ ޓެކްސް    (6)   

 ؛މާތުލޫޢުމަ

 ޑަަބލް  ފަދަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  51  ޤާނޫނުގެ  މި  (7)   

 ވަނަ   51-1  ޤާނޫނުގެ  މި  ނުވަތަ  ދަށުން  އެގްރ މަންޓެއްގެ  ޓެކްސް

 ަބދަލުކުރުމުގެ   މަޢުލޫމާތު  ޓެކުހާގުޅ   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި

 20؛މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވ  ދަށުން އެއްަބސްވުމެއްގެ

 ޤައުމެއްގައި  ބ ރު  ނުހިމެނ ،  ނަންަބރުގައި  ވަނަ(  7)  އަކުރުގެ  މި  (8)   

 އެ  ދަށުން  ޤާނޫނެއްގެ  ޓެކްސް  ހިންގ    ސަރަޙައްދެއްގައި  ނުވަތަ

 އެ  ގުޅ ގޮތުން  ޓެކުހަކާ  ނަގާ  ސަރަޙައްދަކަށް  ނުވަތަ  ޤައުމަކަށް

 ހިންގުމަށް   ޤާނޫނު  ޓެކްސް   ސަރަޙައްދެއްގައި  ނުވަތަ  ޤައުމެއްގައި

  ޓެކްސް  ގައިދިވެހިރާއްޖ   އޮފިޝަލުންނަށް  ހުއްދަލިިބފައިވާ

 21؛މަޢުލޫމާތު ދ ންޖެހ  ގޮތުންެބހ  ފަރާތަކާ ދައްކަންޖެހ 
ސަރުކާ  (9)    އެހެން  ރާދިވެހި  ވެވިފައިވާ ދެ  ސަރުކާރަކާއިއި  މެދު 

 އެފަދަ  ކުށެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތައްަބސްވުމެއްގެ ދަށުން ޖިނާއ އެ

 ؛ކުށެއްގެ ތަޙުޤ ޤަށްޓަކައި ހާމަކުރެވ  މަޢުލޫމާތު

ނިސްަބތްމަޢުލޫމާތު  (10)    ފަރާތް  ނ ނވާ  ސަރުކާރުގެ ގ ގޮތަ  ށް 

 ރާ މަޢުލޫމާތު. ހާމަކުމަށްމެނުގައި ހިތަކުހިސާުބތަފާސް
ގެ ދަށުން ވަޒ ފާ ގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ޓެކްސް ނެގުމާެބހ  ޤާނޫނުރާމ  )ނ(   

އެވަޒ  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ހިފެހެއް އަދާކުރަން  ސިއްރުތައް  ޓުމަށްޓަކައި  ފާއާގުޅ  

  އެވެ.ސޮއިކުރަންވާނެ އްގައިއިޤުރާރެ

 
  ނަންބަރު މި    އްދާއިންވަނަ މާ  1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   3އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ   ކްސްޓެ)  2010/3  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/27ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 20

 ކުރެވިފައި އިޞްލާޙު
  ނަންބަރު މި    އްދާއިންވަނަ މާ  1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   3އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ   ކްސްޓެ)  2010/3  ރު ނަންބަ  ޤާނޫނު،  2020/27ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 21

 ކުރެވިފައި އިޞްލާޙު
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 ން ވިކަލާފުވާ އިޤުރާރާއި ޚިއި ބުނެފައިގަނ(   ) ދާގެމާއް  ކު މި އެއްވެސް މ ހަ )ރ(  

ޙާ ފެނިއްޖެ  ޯބޑަށް  ގެ  ޝަރ ޢަތުގެ   ،ލަތެއްގައިއެމް.އައި.އަރ.އ   ކަމެއް  އެ 

ވަޒ ފާ އެމުވައްޒަފެއް  ނިމެންދެން  ވަކިގޮތެއް  އިން މަރުޙަލާއިން 

 ންވެއެވެ. ގެ ާބރު ޯބޑަށް ލިިބގެސަސްޕެންޑްކުރުމު
 ންކަފުވިޚިލާއިވާ އިޤުރާރާއި  ގައި ބުނެފަ  )ނ(  ދާގެއްމި މާހަކު  އެއްވެސް މ  )ބ(   

 : އަދަަބކ ޝަރ ޢަތަށް ސާިބތުވެއްޖެނަމަ އެމ ހެއްގެ

ރުފިޔާ އަށްވުރެ ޮބޑު ނޫން   100,000/-ވަޒ ފާއިން ވަކިކުރުމާއެކު    (1)   

 ވަތަނު ؛ކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުންޢަދަދަ

ވަކިކުރުމާއެކު  ޒ ވަ  (2)     މަސްދުވަހާއި  24  ވަހާއިމަސްދު  3ފާއިން 

ޖަލަށްލު މުއްދަތަ  ދުގެމެދެ ބަންދުކުރުންނު  ންކަށް  ގ ގައި    ؛ވަތަ 

 ނުވަތަ 

ވަކިކޮ  (3)    ޮބޑުނޫން   100,000/-ށް  ވަޒ ފާއިން  އަށްވުރެ  ރުފިޔާ 

ޖޫރިމަނާއާއިއެކު   މަސްދުވަހާއި   24  ސްދުވަހާއިމަ  3ޢަދަދެއްގެ 

 . މެވެކުރުބަންދު ގައި ގ އްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަމެދުގެ މުދެ

ވިފައިވާ މުވައްޒަފަކު ތިން ވަޒ ފާއިން ވަކިކުރެމަ ގެގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުއްދާމާ  މި ޅ()  

ވަ ފެށިގެން  ވަޒ ފާއިން  ތާރ ޚުން  ކުރިން  އަހަ  5ކިކުރެވުނު  ފުރުމުގެ  ރު 

 . ވާނެއެވެވައްޒަފަކަށް ދ ގެންނުއެއް އެމުއިން ވަޒ ފާމ ރާ
އިން ވަޒ ފާދ  މ ރާގައި  ރ ގެ ތެޒަފުންވައްގެ މުމ ރާ   ،ކައިނުމަށްޓަމި މާއްދާގެ ބ  )ކ(   

އިތުރުހުމ  މުއްދަތަކަށް  ،ންންގެ  ކުރުމަށް    ،ވަކި  އިން މ ރާވަކިކަމެއް 

 ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.
 

 ަބޔާންކޮށްފައިވ   ގޮތަކަށް  އެހެން  ނޫނެއްގައިޤާ   އެހެން  ނުވަތަ  ޤާނޫނުގައި  މި )ހ(   .16 ހާމަކުރުން   މަޢުލޫމާތު 

-1  ޤާނޫނުގެ  މި  ނުވަތަ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  51  ޤާނޫނުގެ  މި  ނަމަވެސް،

  ނުވަތަ   ލިބ   ދަށުން  އެއްަބސްވުމެއްގެ  ވެވ   ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  51

  އެ   ޙިއްޞާކުރެވ ނ   ފަރާތަކާ   އެއްވެސް  އެހެން   މަޢުލޫމާތު،  ަބދަލުކުރެވ 

 22. ގޮތުގެމަތިންނެވެ ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިއެއްަބސްވުމު

 
އި  2ށް  އަ(  ޤާނޫނު  އިދާރ   ނެގުމާބެހ    ޓެކްސް)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 22 ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ    އަކުރު މި    އްދާއިންވަނަ މާ  18ގެ  އުމުގެ 

ވަނަ    2ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   3އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ  ކްސްޓެ)  2010/3  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  27/ 2020ރު  ޤާނޫނު ނަންބަށްފަހު،  . އެއަކުރެވިފައިއިޞްލާޙު
 ކުރެވިފައި އިޞްލާޙު އަކުރުމި  އްދާއިންމާ
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 ނުވަތަ  ޤައުމަކުން  ބ ރު  ގޮތަށް  ޚިލާފުނުވާ  އާ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 ނުވަތަ   ޢިނާޔަތެއް  އެއްވެސް  ދެއްކުމުގައި  ޓެކްސް  އާމްދަނ ން  ސަރަޙައްދަކުން

 ޓެކްސް   ސަރަޙައްދަކުން  ނުވަތަ  ޤައުމަކުން  އެފަދަ  ލިބ ނަމަ،  ލުޔެއް

 ކަމާެބހ    ދެއްގެސަރަޙައް  ނުވަތަ  ޤައުމެއްގެ  އެ  ހޯދުމަށް،  ލުއި   އެ  ދެއްކުމުގައި

 ޤާނޫނުގެ  މި   ހާމަކުރުމަކ   މަޢުލޫމާތު  ބ ނުންވާނެ  ކޮންމެހެން  އޮފިސަރަކަށް

 23.ނޫނެވެ ކަމެއް ޚިލާފު އާ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 15

ޤާނޫޓެކްސް )ނ(    ދައްކަންޖެހ   ދަށުން  ޖޫރި  ނެއްގެ  ނުވަތަ  އް އެނާމަޓެކްސްއެއް 

ގެ އްދާވަނަ މާ  15ނުގެ  ނުދައްކާ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކ  މި ޤާނޫ

 ސިއްރު ކުރުމާ ޚިލާފުވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ށުންދަ

ޑިއާ ޅ ގޮތުން މ ނިންމުންތަކާ ގު  ގެރާމ   ކޮށް އަދިގެ ސިޔާސަތުތައް ހާމަމ ރާ ރ()  

ފަރާތަކަށް   ނުވަތަ މަޢުލޫމ ރާ  އެހެންވެސް  ފަރާތުން  ހާމަކުރާނ    ތު މާ ގެ 

ފް ލް އޮކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސ ޝަން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަ

 ކްސ ޝަން ކަނޑައަޅާ މ ހެކެވެ.ޓެ
 

އި  ލިޔެކިއުންތަކުގަ 
 ސޮއިކުރުން 

ޖެނެކޮމިޝަނަ )ހ(   .17 ނުޓެކްސ   ފްއޮ  ލްރަރ  ނަމ ރާވަތަ  ޝަން  ނެރެވ  މުގަގެ  އި 

ލިޔުމެއްގަ އޮކޮންމެ  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  ނުވަތަ ޓެ  ފްއި  ކްސ ޝަން 

ހު ޓެކްސ ޝަން  އޮފް  ޖެނެރަލް  މ ކޮމިޝަނަރ  ދ ފައިވާ    ހަކު އްދަ 

ޓެކުރަންސޮއި އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  އަދި  ނުވަތަ  ވާނެއެވެ.  ކްސ ޝަން 

އްގެ ސޮއި އޮތް ޝަން ހުއްދަ ދ ފައިވާ މ ހެކްސ ޓެ އޮފް ނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ޖެ

ލިޔުމެއް މެދު ،ކޮންމެ  ކަމެއް  ެބލެނުރިވެއަންނަނިވި  ހިނދަކު  ވ ނ   ވާހާ 

 ޞައްޙަ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. 

ލިޔުމެއްގަ  (1)    ސޮއި އެ  މ ހާ ކޮށްއި  ުބނެފައިވާ  ލިޔުމުގައި  އެ  ފައިވަނ  

 އަދި  ،ން ސާިބތުވުން ނޫންކަ

 ކަން ސާިބތުވުން. ޞައްޙަ ނޫން ސޮއެއް ންއަކު ގެ ކޮޕ ޔުމުއެ ލި  (2)   
ވަތަ ޕްރިންޓް ށްފައިވާ ނު ން ކޮތުއަކ  އަ  އިނުމަށްޓަކައި އެ ސޮގެ ބ މާއްދާ  މި )ށ(   

ތައްގަނޑަކުން ނުވަތަ  އެއ   ސޮއެއްކަމަ  ޖަހާފައިވާ  ކޮށްފައިވާ  ވިޔަސް  ށް 

 ބެލެވ ނެއެވެ.އެއްކަމަށް ޞައްޙަ ސޮ

 
ނަންބަ 23 އި  3އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ  ކްސްޓެ)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  27/ 2020ރު  ޤާނޫނު  ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާ  2ގެ  އުމުގެ   އަކުރުމި    އްދާއިންވަނަ 

 ކުރެވިފައި އިޞްލާޙު
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  ތި ކެ ލިޔެކިއުން ފަދަތަ 
 ން ކުރުރައްދު 

ނެގުމާެބ )ހ(   .18 ޤާނޫނެއްގެ ޓެކްސް  ކޮމިޝަނަރ    ހ   އޮފް ދަށުން  ޖެނެރަލް 

ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސ ޝަން ާބރުދ  މ ހަކު   ޝަނަރ މިވަތަ ކޮނު  ޓެކްސ ޝަން

ކުރަ އެއްންޖެހ ރައްދު  މާއްދާގައި  ލިޔެކިވެސް    މި  ރައްދުކުރަންވާނ   އުމެއް 

 ޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. ަބ

މ ހައެ )ށ(    ރަކަށްއްވެސް  ލިޔެއްދު  މަތިން  ،ކިއުމެއްކުރަންޖެހ   މ ހެއްގެ  އެ 

ބަލައިގަތުމުރާ އިޚްރާ ާބ  ގެއްޖ ގައި  ނަމާއި   ޔާރުތިއި  މ ހެއްގެ  ދ ފައިވާ 

އަންގާފައިވާމ ރާއެޑްރެސް   މ ހަ  އަށް  ކޮންމެ ކަށް  ކޮންމެ  ރައްދުކުރަންޖެހ  

 ދާނެއެވެ.ވިނުރެހަށް ފޮޑްއެ ރުމަށްޓަކައި އެހަކަށް ރައްދުކުލިޔެކިއުމެއް އެމ 
ޕާޓްނަރ  ކުންފުންޏަކަށް  ވަޒަންވެރި އި  ޖ ގަރާއް )ނ(     ށް ޝިޕްއަކަނުވަތަ 

ރައްދުންޖެހ ރައްދުކުރަ ލިޔެކިއުމެއް  ހަމަތަކުގެ   ތިރ ގައިމިވާ  ކުރަންވާނ  

 މަތިންނެވެ. 
ކުން  (1)    ކުރަންޖެހެނ   ރައްދު  ނުލިޔެކިއުމެއް  ވަތަ ފުންޏަކަށް 

ނަޕާރޓްނަރޝިޕަ އެކުންފުނ ގެ  ހު  ގައިރާއްޖ  ،މަކަށް  ނުވަތަ ރި 

އެޑްރެސް މިކަމުޕާޓްނަރޝިޕްގެ  ދަށުން  ގައި  ންމެ އެ  ޤާނޫނުގެ 

 ނުވަތަ  ،އަށް އަންގާފައިވާ އެޑްރެހަށްމ ރާ ފަހުން

ސ ކުންފުންޏެ  (2)    އެކުއްނަމަ  ފަރާތް  ންފުނ ގެދާ  އަދި   ،މަސްއޫލުވާ 

ޕާޓްނަރޝިޕްއެޓްނަރޕާ އެ  ސ ދާ  ތައްނަމަ  މްސ ލުކުރާ ޝިޕްއެއް 

 ނުވަތަ  ،ކަށްނަރަޕާޓް
އެކު  (3)    ފަރާކުންފުންޏަކަށްނަމަ  މަސްއޫލުވާ  ނުވަތަ  ،ތްންފުނ ގެ 

ޕާޓްނަރު އެއްނަމަ އެ  ޕްޕާޓްނަރޝި ޕާޓްނަރޝިޕްއެއް ތަމްސ ލުކުރާ 

ފައިވާ އަށް އަންގާމ ރާން   ދަށުން އެންމެ ފަހުޅ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެއު

 ޑްރެހަށް.އެ

ނު )ރ(   ޕާޓްނަކުންފުންޏެއް  އެއެއްރޝިޕްވަތަ  ނޫން  ފަރާތަކަށް   އެއްވެސް  ހެން 

 ޙަވާލުކުރަންވާނ :  ޔެކިއުމެއްއެ ލި މަނަކިއުމެއް ރަންޖެހ  ލިޔެރައްދުކު

 ނުވަތަ  ،ސ ދާ އެފަރާތަކާ  (1)   

ވި  (2)    އެއްވެސް  ހިންގިކަމަޔަފާރާއްޖ ގައި  އެމ ހަކު  މި ރިއެއް  ށް 

 ތަ ނުވަ ،ރެހަށްއަށް އަންގާފައިވާ އެޑްރާމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 
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 އި މި ގަމުދިރިއުޅ  އެޑްރެސްކަ  ރާތްއެ ވިޔަފާރިއެއްގެ މަސްއޫލުވާ ފަ   (3)   

 ށް. އަށް އެންމެފަހުން އަންގާފައިވާ އެޑްރެހަރާމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 
މި )ބ(    މ ހަކު  ދަށުން  ނުޤާނޫ  އެއްވެސް  އަންގަމ ރާގެ  އެޑްއަށް  ރެހެއް  ންޖެހ  

ލިޔެކިއުރައްދުކުރަންޖެ ،ގާފައިނުވާނަމައަން ރަމެއްހ   އެމ ހަކު   އްދުކުރެވ ނ  

 ންއޮތް އެޑްރެހަށެވެ. ނގެއެއަށް މ ރާން އުޅ ކަމަށް އެންމެފަހު

ފޮ  މި ޅ()   މެދުވެރިކޮށް  ޕޯސްޓު  ދަށުން  ވާނ މާއްދާގެ  ފޮނުވަން  ލިޔުންތައް    ނުވާ 

މެދުވެރިކޮރަޖިސްޓް ޕޯސްޓް  ފޮނުވ ރ   މިގޮތުން  ލިޔުމެއްށެވެ.  ލިޔުން     އެ 

ފަރާތަ ލިބެންޖެހ  ެބލެނުކަލިބު   ށް  ނުވަތަ  މަށް  އެމ ހާއަށް  އެފަރާތެއްގެ ވ ނ  

 . ވެލިޔުން ރައްދުކުރެވުމުންނެ  އެއެޑްރެހަށް
ޖެނެރަލްމ ރާ )ކ(    ކޮމިޝަނަރ  ނުވަތަ  ޓެކްސ ޝަންއަށް   އަށް  އޮފް 

ަބޔާރަރައްދުކު ޓެކްސް  އެއްވެސް  އެހެން  ވަނު   ،ނޯޓިސްއެއް  ،ނެއްންޖެހ   ތަ 

ވިޔަސް ރައްދުކުރަލިޔެކިއުމެއް  އެޑްރެހަކަށް  ،ނ ންވާ  އެހެން 

އެމ ރާނެކަމަށް  ަބލައިގަންނާ  ނުވާހާހިނދަކު  ސްވެަބއްއިން  މައި    ގެމ ރާފައި 

 އޮފ ހަށެވެ. 

ޖެނެރަލް )އ(    ޓެކްސ ޝަންއަ  ކޮމިޝަނަރ  ހުށަހަޅައޮފް  ލިޔެށް  ކިއުންތައް ންޖެހ  

ސިފައިގައިއިލެކް ހެ  ޓްރޯނިކް  ގަވާއިދުތައް  އެ   ދުމަށްފަހުަބލައިގަތުމާެބހ  

ލިގަވާ ހުށަހެޅ   އެއްގޮތަށް  މިޔެކިއިދުތަކާއި  ވާނ   ދަށުން  ނުޤާނޫ   އުންތައް  ގެ 

 އްކަމުގައެވެ.ކެޞައްޙަ ލިޔުންތަ
 

އެސެސްމަންޓްސް އާއި  
 ފަދަ ލިޔެކިއުމެއް ނޯޓިސް 

 ރުން ގައި ކުށް ހު 

  ވަތަނު  [އެސެސްމަންޓެއް]އިން ދޫކުރާ  މ ރާވާ ގޮތުގެމަތިން  ޤާނޫނާއި އެއްގޮތް )ހ(   .19

ވިޔަސްކިއުލިޔެ  އެހެން އެލި  ،މެއް  ކަޔެކިއުމެއްގައި  ޅާ ނޑައަސެސްކުރުމަށް 

ނުވަތަ    ހާގެމ  ނަމުން  ދ ހަވާކުކާޢާންމު  މުޚާޠަުބ   ކަން  ނަމަކުން 

ނުވަތަ   ގޮތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދި ޤާނޫނުގައި ޢަމަލު  ،ނަމަކުރެވިފައިވާ

ދ ހަ  އެ ކުށެ  ،ވާނަމަ މާނަ  ސަަބބު ލިޔެކިއުމެއްގައިވާ  ނުއްގެ    ވަތަން 

އޮ ގޮތަށްލިޔެކިއުމެއް  ނުވަތަ  ންނަންވާ  ަބއެއް މުން  ކިއުލިޔެ  ނެތުމުން 

ަބލައިގެ   ންމަދުވެފައިވުމަކު ނޫންކަމަށް  ޞައްޙަ  ލިޔުމެއް  ނުވަތަ  އެފަދަ  ން 

 ވާނެއެވެ. ށް ަބލައިގެން ނުލެވިދާނެކަމަޢަމަލުނުކޮށް ދޫކޮށް

މ ހެއްގެ  ހުރެ އެއްވެސް  ަބކާސަަބ  ތަކުންކުރެތިރ ގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވާ ސަބުަބ )ށ(   



 

19 

 

 ނާނެއެވެ. އް ނާންަބދަލެ ސެސްމަންޓް އަކަށްޓެކްސް އެ

ނަމު އެސެ  ޓެކްސް  (1)    ފުރިހަމަ  މ ހެއްގެ  ގައި ސްކުރެވިފައިވާ 

ސަބަ  ކުށެއްގެ  ފައިހިމެނިފައިވާ  ނުވަތަ  ހިސާުބުބން  ކުރުމުގައި ދާ 

ސަަބުބންހިމެނި ކުށެއްގެ  ކޮޓެކް  ނުވަތަ ،ފައިވާ  ވާ ށްފައިސް 

 ަބުބން ފައިވާ ކުށެއްގެ ސަދަދުގައި ހިމެނިޢަ

 

ނޯޓިސްގައި ހިމެނ    އިރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދާސެސްކުކްސް އެޓެ  (2)   

 ވާ ފަރަގެއްގެ ސަަބުބން ގެ ޢަދަދުގައިފައިސާ

 
ގައި އެހެ  މި )ނ(    ގައި  ލިޔެކިއުމެއްއަސް އެފަދަ  ން އޮތްކަމުގައި ވިމާއްދާގެ )ށ( 

މައިގަހުރުންލާޒި އުނިަބ  ނޑުމުވާ  ރައްނުވަތަ  ،ވެފައިވުންއިތައް  ދުކުރަންވާ  

ޙާލަތެއްގަ  ނުކުރެވުންރައްދު  ރާތަށްފަ އެސެސް  އިފަދަ  ންޓަށް މަޓެކްސް 

 ނެއެވެ. ަބދަލުގެނެވިދާ
 

އަދިމ ރާ  .20 އިލެކްޓްރޯނިކް ފޯމް  ަބލައިގަންނަ  އެހެންފަމ ރާ  އަށް  ފޮއިން  ަބޔާނާނުވާ  ރާތަކަށް    ،އިޓެކްސް 

ފޯމްނޯޓިހާ ލިޔެދިއަ  އިތަކާއި  އެހެނިހެން  ޒަރ ކިއުންތައް     ޢާއިންއިލެކްޓްރޯނިކް 

ގޮތަށް  ތަފާތުވާތްތަކުގައިޙާލަހ  ގަވާއިދުތައް ތަފާތު  ެބގަނެ ނުވަތަ ފޮނުވާ ހެދުމާއިަބލައި

 އެވެ. ންވެިބގެ ޯބޑަށް ލިޚްތިޔާރުހެދުމުގެ ާބރާއި އި
 

ކާއި އެހެނިހެން  ނިތަ ކުންފު 
މާތު  ގެ މަޢުލޫ ފަރާތްތަކު 
 ން އެންގު 

ފަ )ހ(   .21 ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ފެށިގެމި  ތާރ ޚުން   3  ގެންވެލަސް ންށާ 

ދި ތެރ ގައި  ރަޖިސްޓްވެމަސްދުވަހުގެ  ކުރެވިފައިވާ ހިރާއްޖ ގައި   ރ  

މާތު  ނިތަކާެބހ  މަޢުލޫޒަންވެރިވެފައިވާ ކުންފުކުންފުނިތަކާއި ދިވެހިރާއްޖ ގައި ވަ

 ވެ. އެނެވާއަށް ދ ންރާމ ޕެނ ސްއިން ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމް

  ކުރެވ    ރަޖިސްޓްރ   ދިވެހިރާއްޖ ގައި  ފަށާފަހުން  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި )ށ(   

 އެ   ކޮމްޕެނ ސްއިން،  އޮފް  ރަޖިސްޓްރާރ  މަޢުލޫމާތު  ކުންފުންޏަކާެބހ   ކޮންމެ

 ތެރ ގައި   މަސްދުވަހުގެ  2  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ކުރާ  ރަޖިސްޓްރ   ޏެއްކުންފުން

 . އަންގަންވާނެއެވެ އަށްމ ރާ
ޤާނޫ ނ( )   ދިވެނަށް  މި  ފެށުމަށްފަހު  ރަޖިސްޓްރ   ޢަމަލުކުރަން  ހިރާއްޖ ގައި 

ވަޒަން ،ންޏެއްކުންފު  ފައިނުވާކޮށް ވެރި ދިވެހިރާއްޖ ގައި 
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ން  ވެހިރާއްޖ ގައި ޤާއިމުވާ ދުވަހުދިޏެއް  ފުންކުންއެ   ،ވެއްޖެނަމަކުންފުންޏަކަށް

ކުން މަސް  2  ންފެށިގެ އެ  ތެރ ގައި   ފުންޏަކާެބހ   ދުވަހުގެ 

 އަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ރާމ ރާރ އޮފް ކޮމްޕެނ ސްއިން ރަޖިސްޓް ޢުލޫމާތުމަ

 މުން އަންނައްޖ ގައި ވިޔަފާރިކުރަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ދިވެހިރާޢަ  ނޫނަށްމި ޤާ )ރ(  

ކޮންފުންޏެކު ޢައްނޫން  ޤާނޫނަށް  ފަރާތަކުން  ހުން  ދުވަފަށާ  މަލުކުރަންންމެ 

 އަށް އަންގަންވާނެއެވެ.މ ރާ މަޢުލޫމާތުހުގެ ތެރ ގައި އެމަސްދުވަ 3ފެށިގެން 

ފެށުމަށްފަހު )ބ(    ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ދިވެހިމި  ފަށާ ރާއްޖ   ވިޔަފާރިއެއް   ގައި 

ރިއެއް އެ ފަރާތަކުން އެ ވިޔަފާ  ނުވާނަމަ(  ޏަކަށްންފުންކުން )ކުކޮންމެ ފަރާތަ

ފެ ވަހުދުފުރަތަމަ  ފެށި   ތެ  2ށިގެން  ން  އެމަޢުމަސްދުވަހުގެ  ލޫމާތު  ރ ގައި 

 އަށް އަންގަންވާނެއެވެ. މ ރާ
 

ގަ  މި )ހ(   .22 މ ހާ   މަސްއޫލުވާ  ހެދ   ދަށުން  އި  ތަކުންނާކުންފުނި  ކުގައިވާއިދުތަޤާނޫނުގެ 

ޤާނަރޝިޕްޕާޓް މި  ޢަމަލުތަކުން  ފަރާތްތައް ޒިންމާވާނެ  ކުރުމުގައިނޫނަށް   

 ންވާނެއެވެ. ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ހިމަނަގައި ގުމުންއަށް އެރާމ ޅައި ކަނޑައަ

ށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އެފަރާތެއް އަ 24ޤާނޫނު   ޓެކްސް  ،ތަކަށްޓެކްސް ދައްކާ ފަރާ )ށ(   

ޓެކްސް  ،އިރުމަށްޓަކަމްސ ލުކުތަ އިއެއްވެސް  ނުވަތަ  ންޓްރެސްޓްއެއް އެއް 

ނުވަތަދެއްކުން އެޚިލާޤާނޫނާ      ދެވ   އަދަފުވެގެން  ޙަވާލުވުން އްވެސް  ަބކާއި 

 ވިދާނެއެވެ.ން ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރެއެހެސް ވެ ކަމަކަށްފިޔަވައި ކޮންމެ
 

ހ   އްކަންޖެ ޓެކްސް ދަ 
ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރ   

 ކުރުން 

މާއް  21  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   .23 ދަވަނަ  އެންމެހައި މ ރާށުން  ދާގެ  އަންގަންޖެހ   އަށް 

)ޓްރ އެރަޖިސް  ގެކުތަތްފަރާ ދައްކާ]އް  ( [ރަޖިސްޓްރ   ފަރާތްތަކުގެ  ޓެކްސް 

 ގައި ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.މ ރާ

މާއްދާގެ   21ޤާނޫނުގެ    މި )ށ(    ފަރާތަކުންމ ރާދަށުން    ވަނަ  އަންގަންޖެހ    އަށް 

ވ ނައަންގާ ނުވަތަމަފައި  ނޫންނަމަވެސްވެސް  ދައްކަންޖެހ   ،  ޓެކްސް 

ރަ ކުފުރިހަ  ރ ޓްސްޖިފަރާތްތަކުގެ  ޚާށް އެކަމަ ،ރުމަށްޓަކައިމަ  އްޞަ  

ފޯކު ހުށަހެމަކުންރެވިފައިވާ  މަޢުލޫމާތު  އެފަރާތަކަށް   ން އިމ ރާޅުމަށް   

 އެންގިދާނެއެވެ. 

 
ޢިބާރާތް  މި    އިންވަނަ މާއްދާ  35ގެ  ގެ ޤާނޫނުއުމުނަޞްލާޙު ގެވަނަ އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   މާބެހ ނެގު  ކްސްޓެ)  3/ 1020  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  2019/13ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 24

 ބަދަލުކުރެވިފައި
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މާއްދާގެ   )ނ(    އެ  )ށ(މި  އަންގާ  ދަށުން  ަބޔާ ންގުމެއްގެ   ކޮށްފައިވާންގައި 

ފެށިގެން   ތާރ ޚުން  )އަންގާ  ކުރިން  މަދު ރެށްވުހަވަދު  30ތާރ ޚެއްގެ     

 .ންވާނެއެވެރަމަ( އެއަށް ޢަމަލުކުނޫންނަ

ފަރާތްތަކުގެރާމ  )ރ(   ދައްކާ  ޓެކްސް  އޮންނަ  އެފަދަ ގައި  ރަޖިސްޓްރ ގައިވާ   

އަތުވެފަރާތެއްގެ ަބދަލެއް  އެއްވެސް  މަޢުލޫމާތަށް  އްގެ އެފަރާތެ ،އްޖެނަމަ 

އަންނަތާ   ،އޫލުވާފަރާތަކުންމަސް ަބދަލެއް  ތެ  15އެ  ކަން  އެ  އިގަރ  ދުވަހުގެ 

 . އެވެއަށް އަންގަންވާނެމ ރާ
 

  ފަރާތް ދައްކާ  ޓެކްސް  
އިދ  ނަންބަރު  އަންގަ 

 ދޫކުރުން 

)ހ(   .24

  

ފަރާތަކަށް  ޖިސްޓްރ  ކުރެވ  ކޮންމެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަ  23ނުގެ  ޤާނޫމި  

ދައްކާޓެކްސް )ޓެކްސްޕ ޔަރ  ންގައިދ   އަފަރާތް      ނަންަބރެއް 

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  ންއިމ ރާ(  [ ޓިން]  –އައިޑެންޓިފިކ ޝަން ނަންަބރ  

ފަރާތަ  ކުރެވިފައިވާ  ޖިސްޓްރ ރަ އެކޮންމެ   ،[ ންޓި]ފަރާތެއްގެ    ކުންވެސް 

 ވާނެއެވެ. މަލާތެއްގައި ބ ނުންކުރަންއާއިއެކު ކުރާ ކޮންމެ މުޢާމ ރާ
ނެގުޓެކްސް ށ( )   ޤާނޫނުމާެބ  ދަށުން  ހ   ހުށަހަޅަންޖެމ ރާގެ  އެއްވެސް  އަށް  ހ  

ހުޢުލޫމާމަތަ  ވަނުލިޔުމެއް   ނުވަތަ މެއްގަ ޔުލި  އެފަދަ ،ށަހަޅާއިރުތެއް  އި 

އެފަރާތެއްގެ  ލޫމަޢު އެފަރާތަކުން ނާނަމަނުހިމަ  [ޓިން]މާތެއްގައި  ބެލެވ ނ    

 މަށެވެ.ވާކަފައި ނުލުކޮށްމަ ނެގުމާެބހ  ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަޓެކްސް
 

ތައްޓެކްސް   )ހ(   .25 ޓެކްސް އ ޖެންޓް  ދަށުން  ޔުންތައް ލިޔެކިޖެހ   ންކުރަރުޔާޤާނޫނެއްގެ 

ކ  ންޓުންނަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ޓެކްސް އ ޖެހ ތެރިވެދިނުމަގައި އެމުރުތައްޔާރުކު

އަދި  މ ރާ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  ޓެގެ  ދެވިފައިވާ  ހުއްދަ  ކްސް މިގޮތުން 

ތައްޔާރުކޮށް މ ރާދަފްތަރެއް  ހިމެނ     ލޫމާތުމަޢުޓުންގެ  އ ޖެން  އިން 

 އެވެ.ނެންވާރަކުޢާންމު ،ަބލަހައްޓައި

އަށް ހުށަހަޅަންޖެހ  ޓެކްސް މ ރާށް  ކުން ތައްޔާރުކޮފަރާތަ  ހ ޓެކްސް ދައްކަންޖެ )ށ(   

ހިސާުބތައްަބޔާނާ މާލ   ަބދަ  ،އި  ތައްޔާރުއެފަރާތުގެ  މި ލުގައި  ކުރެވ ނ  

 އިވާ ޓެކްސް އ ޖެންޓުންނަށެވެ.ދެވިފަ  ދަން ހުއް( ގެ ދަށުމާއްދާގެ )ހ
ޓެކްސް    ތިންމަގެގޮތު  ނޑައެޅިފައިވާ ގައި ކަވާއިދުގަދާ  ހަ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން )ނ(   

 ދަކަށެވެ.ދަ ދެވ ނ  އަމިއްލަ ފަރުކަންކުރުމުގެ ހުއްއ ޖެންޓު

 ގެ ންކުރުމުޖެންޓުކަވާ ފަދައިން ޓެކްސް އ އި ަބޔާންކޮށްފައިމި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ރ(  
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ޤާނޫނުހުއްދަ މި  ބާޠިލުކުރާނ   އަދި  ގަވާއިދާ  ދ   ހަދާ  ދަށުން   ވާގޮތްއްއެގެ 

 ންނެވެ. ގެމަތިގޮތު
ދަށު   ދާގެއްމާމި   )ބ(    ގެ  ހު)ހ(  ދެން  އ ޖެންޓެއް އްދަ  ޓެކްސް  ވިފައިވާ 

ކަމުގައިވ ނަމަވެސްޢައްޔަ ދައްކަންޖެހ  ޤާނޫނެއްޓެކްސް    ،ންކުރި  ދަށުން  ގެ 

އަދި ޓެއްކުމާއިޓެކްސް ދެ ަބޔާންކުރެވިފައިވާ  ސް ޤާކް  އެހެނިހެން  ނޫނެއްގައި 

 ޒިންމާއެކެވެ.ގެ ތުރާސް ދައްކަންޖެހ  ފަކ  ޓެކްކުރުމަމަހަރިފު އިލްތިޒާމްތައް

އ ޖެންޓެއް )ޅ(   ޓެކްސް  ދެވިފައިވާ  ޤާނޫނެއްގެ    ހުއްދަ  ޓެކްސް  އެއްވެސް 

ނުވަތަ މާއްދާއަ  ކަށް 

ހަދާ ދަށުން  ޤާނޫނެއްގެ  ޚިލާގަވާއިދަ  އެ  އެކުރ    ،ޖެނަމަވެއްފުކާ  އެފަރާތުން 

 ވެ.ކުށެކެ

އ ޖެންޓު )ކ(    މަގެންޓެކްސް  އިއްކަތުސަ  ކަގެ  ޤާނޫނުގެ   މި  ނ ނޑައަޅާޚްތިޞާޞް 

  ގަވާއިދުންނެވެ. ދަށުން ހަދާ
 

 ވަނަ ބާބު   2

 މްތައް އިލްތިޒާ 
 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ  
 ންމާތައް ޒި 

ޓެކް  .26 ދަށުން  ޤާނޫނެއްގެ  ދައްކަޓެކްސް  ޓެކްސް ންމެކޮންޖެހ   ސް  އެ  ފަރާތަކުން   

ދެއްކުމުގަޤާނޫނެއް ޓެކްސް  ދަށުން  ކަނަންއަ  އިގެ  އެފަރާތުންކަންނިވި  ކުރުމަކ     ގެ  

 ންމާއެކެވެ.ޒި

 ؛ރިހަމައަށް ހިސާުބކުރުންއަށް ދައްކަންޖެހ  ޓެކްސްގެ ޢަދަދު ފުމ ރާ )ހ(   

  ،ރަންޖެހ ނަމަކުދެއް އުނިސް ޢަދަސް ދައްކަންޖެހ  ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްވެކްޓެ )ށ(   

 ؛ރުންއެ ޢަދަދެއް އުނިކު

ދައްކަން )ނ(    ދަނޫޤާ  ހ ޖެޓެކްސް  ޓެވިތްހޯލްޑިންށުން  ނުގެ  އް އެކްސްގ 

ފަ  ،ދައްކަންޖެހ ނަމަ އުނިކުރަންޖެހ   ޢަދަދު  ޓެކްސްއަށްވާ  އިސާއިން އެ 

 ؛އަށް ދެއްކުންމ ރާސާ ނިކުރެވ  ފައިއެގޮތުން އު ،އުނިކުރުމާއި

 ؛ ޓެކްސް ދެއްކުންއިވާ މުއްދަތުގައި ކަނޑައަޅާފަށްކުމަ ދެއްޓެކްސް ރ()  

މާލ     ،ކާއިލިޔެކިޔުންތަ  ،ކާއި ތަލޫމާތުމެހައި މަޢުންެބހ  އެފަރާތާ  ކާއްދަ  ޓެކްސް )ބ(   

 ؛ލުން ބެލެހެއްޓުންހިސާުބތައް ބަލަހައްޓަންޖެހ  އުޞޫ

ދަ )ޅ(   ފަޓެކްސް  ޓެކްސް މ ރާރާތުން  އްކާ  ހުށަހަޅާ  ކާއި ަބޔާންތަ  އަށް 
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އެނޫންވެސްކިޔުޔެލި އަދި  ޞައްޙަކަން   ންތަކާއި  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ 

އޮޑިމ ރާ  ޓަކައިށްރުމަކުންޔަޤ  ކުރާ   ،ކުގައާއިތަޙުޤ ޤުތަ  ،އާއިގަކުޓްތައިން 

ދައްކަންޖެހ  ފަރާތުން  ދައްކާ  ޢަދަދު  ޓެކްސް  ޓެކްސްގެ  އިން މ ރާ 

ޙާލަތްކަނޑައަޅަ ޖެނެރަ  ،ތަކުގައިންޖެހ   އޮފް ކޮމިޝަނަރ   ލް 

ޖެނެރަލް    ،ށާއިއަޝަންޓެކްސ  ކަނޑައަޅާ  ކޮމިޝަނަރ  ޓެކްސ ޝަން  އޮފް 

މި  ަބޔަކަ  ވަތަނު  މ ހަކަށް ދަށުށް  ހަޤާނޫނުގެ  ވާއިދުގައިވާ ގަ   ދާ ން 

 އެއްާބރުލުން ދިނުން. ތުގެމަތިން ފުރިހަމަ ގޮ
 

ޤާނޫ )ހ(   .27 ކޯޑް ބެލެހެއްޓުން ރެ  ދެއް  ،ނެއްގައިޓެކްސް  ޓެކްސް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ލާއެ    ޒިމްކުރާ ކުން 

ލިރާފަ ބަލަހައްޓަންޖެހ   ގުތަކުން  ހިސާުބތަކާ  މާލ    ންތުގޮޅ ޔެކިޔުންތަކާއި 

އިލްތިޒާމްވެގެންަބޔާން ޓެކްއެފަރާތު  ،ތުރުންއި  ގެ ތަކުވާ  ނެގ   ގެ  ސް 

މުއްދަތު ނުވަތަ  މަމުއްދަތެއްގެ  ގުޅ   ކަންކަމާ  އަންނަނިވި  ޢުލޫމާތު  ތަކެއްގެ 

 ށް ފުދ ނެ ލިޔެކިޔުންތަކާއިމަކައެ  ،މަނަންވެއްޖެއިން ބ ނުމ ރާހޯދައި ބެލުމަށް  

 .މްވެގެންވެއެވެ ލާޒިއްޗަށްމަ ގެތުރާމާލ  ހިސާުބތައް ބެލެހެއްޓުން އެފަ

ނެގ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާ  (1)    ޓެކްސް ނެގ    ،މުއްދަތެއްގެ  ތުގެ ޓެކްސް 

 ؛ދަދުތަ އާމްދަނ ގެ ޖުމްލަ ޢަފައިދާގެ ނުވަ

ޓެކް   (2)    ފަރާތުގެ  ދައްކާ  ނެގ   ޓެކްސް  ނުވަ ފައިދާސް  އާ  މްދަނ  ތަ 

 ؛އި އުނިކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައްހިސާުބކުރުމުގަ

 ލޫމާތު.ޅާ އިތުރު މަޢުޑައަކަނ އިން ހަދާ ގަވާއިދުގަށުގެ ދަނުޤާނޫ މި  (3)   

ޓަންޖެހ   ލަހައްކައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ަބމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބ ނުމަށްޓަ )ށ(   

  ސް ދެއްކުމަށް ލާޒިމްކުރާ ކްން ޓެރާތުއެފަ  ،އްލިޔެކިޔުންތަކާއި މާލ  ހިސާުބތަ

ދަށު ޤާނޫނުގެ  އެ  ނުވަތަ   ކާއި ލިޔެކިޔުންތަގައި  ވާއިދުގަ  ދާހަ  ންޤާނޫނުގައި 

ހިސާމާލ  ެބލެ  ަބޔާންކޮށްފަުބތައް  އެއްގޮތްވާހެއްޓުމަށް  އުޞޫލާ   އިވާ 

 ގެމަތިން ަބލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ގޮތު

ަބލަހަ )ނ(    ދަށުން  ޤާނޫނެއްގެ  ލިޔުންތައް  ،ންތައްލިޔެކިޔުހ   އްޓަންޖެޓެކްސް  އެ 

 ދުވަހުގެ އަހަރު  ހެއް()ފަ  5  ންގެސްަބތްވާ ޓެކްސް އަހަރު ނިމ ތާ މަދުވެނި

 އެވެ. އްޓަންވާނެ ަބހަދަތަށްމުއް

އޮތްނަ )ރ(   އެހެން  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  ދަށުން    ،މަވެސްމި  ޤާނޫނެއްގެ  ޓެކްސް 
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ހިސާުބތަ އެ ފަރާތެއްގެ  ތަ  ށްކޮއޮޑިޓްއިން  މ ރާއް  އްވެސް  ށް ޙުޤ ޤުކޮއަދި 

މަށް  އްޓުެބލެހެ  އްތަުބސާނޫނެއްގެ ދަށުން އެ ހިއަދި އެހެން ޤާ   ،އިވާނަމަނިމިފަ

ލިއޮޑިޓްކު   ،ނދަކުރާހާހިނުކުލާޒިމް ޖެނެރަލް ރެވުނު  ކޮމިޝަނަރ  ޔެކިޔުންތައް 

 ދާނެއެވެ. ކްސ ޝަންގެ ހުއްދައާއެކު ނައްތާލެވިއޮފް ޓެ
 

ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް  
ލާޒިމް    ފަރާތަށް   ދައްކާ 

 ންކަން ކަ 

ޒިމްކުރާ ން ލާދެއްކު  ސް ކްޓެ  ގތަކ  އެއްވެސް ޓެކްސް ޤާނޫނަކުން ވިތްހޯލްޑިންވަކި ފަރާ  .28

 ންވެއެވެ.އެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވެގެ ،ންކަން ކުރުންއަންނަނިވި ކަ ،ތެއްނަމަރާފަ

 ރާތަކުން ފަވެސް  އްއެ  ،ޙާލަތެއްގައި މެނުވ އަދި ހުއްދަކުރާ    ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ )ހ(   

އެފަރާތުން ވަކި ފަރާތަޖޫރަދ  ފަރާތެއު އުޖޫރައިން ނުވަތަ  ކުރާ ދާއަ  ށްކަ އްގެ 

 ؛ނުކުރުންއެއްވެސް ޢަދަދެއް އުނިގައި ސްގެ ގޮތުންގ ޓެކްޑި ވިތްހޯލްގަކުންއަ

ޓެކްވިތްހޯލްޑި )ށ(    ޤާނޫންގ  ކަމާގުޅ   ދެއްކުމަށް  ފަރާތަކަށް ސް  އެއްވެސް  ނުން 

މަކޮންމެލާޒިމްކުރަނ    އެކަ   ކުރަން  ހަކު  މަހަކު   ،އިވާނަމަކަމުގަން  ކޮންމެ 

ދަމ ރާއެފަރާތުން   ވިތްޖެންކައްއަށް  ޓެކްންހޯލްޑިހ   ފައިސާސްގ  އެ    ،ގެ 

 ؛އަށް ދެއްކުންމ ރާރާ މުއްދަތެއްގައި އި ަބޔާންކުޤާނޫނުގަ

ދެއްކުމަ )ނ(    ޓެކްސް  އެއްވެވިތްހޯލްޑިންގ  ޤާނޫނަކުން  ކަމާގުޅ   ފަރާތަކަށް  ށް ސް 

ކޮމްލާޒި ކަމުގައިވާނަމަންކުރަނ   ކުރަން  އެކަން  މަހަކު  މަހަކު   ،މެ  ކޮންމެ 

ޓެކްސްއާތްހޯލްޑިންވި  ކަންޖެހ ދައް  އަށްރާމ ން  ތުރާއެފަ ޓެކްސް    ޅ ގު ގ 

ވިތްހޯލްޑި  ،ަބޔާން މަހުގެ  އަންނަ  ފައިސާ  ވިދިގެން  ޓެކްސްގެ  އަށް  މ ރާންގ 

 ؛އެ ފައިސާއާއެކު ހުށަހެޅުން ،އިރުދައްކާ

ޓެހޯވިތް ރ()   ދެއްކުލްޑިންގ  ފަރާތަކަށް ކްސް  އެއްވެސް  ޤާނޫނަކުން  ކަމާގުޅ   މަށް 

ކަމުމަހަކު   ކޮންމެ  ރަނ ކުމްލާޒި އަށް މ ރާއެފަރާތުން    ،ނުވާނަމަގައި 

ކަމަށް އެ ޤާނޫނެއްގައި ަބޔާންކުރާ ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ  މުއްދަތު

ޓެ  ،އްދަތުގައިމު ވިތްހޯލްޑިންގ  ދަތުގޮ  ކްސްގެއެފަރާތުން  ޖެހ  އްކަންގައި 

 ؛އަށް ދެއްކުންމ ރާފައިސާގެ ޢަދަދު 

ދެޓެގ  ންޑިވިތްހޯލް )ބ(    ޤާނޫނަކުމާކަށް  އްކުމަކްސް  އެއްވެގުޅ   ފަރާތަކަށް ން  ސް 

ކަމުގައިނުވާ މަހަކު  ކޮންމެ  އަށް މ ރާއެފަރާތުން    ،ނަމަލާޒިމްކުރަނ  

ންކުރާ ަބޔާއްގައި ނެޤާނޫ އެ އްދަތުކަމަށްދައްކަންޖެހ  މުޑިންގ ޓެކްސް ވިތްހޯލް

ވިތްހޯލްޑިން  ،މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހ     ޓެކްސް ގުޅ   އާކްސްޓެގ  އެފަރާތުން 
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އަ  ،ންަބޔާ މަހުގެ ވިދިގެން  ޓެކްސްންނަ  ވިތްހޯލްޑިންގ  ފައިސާ    އަށް  މ ރާގެ 

 ؛އެ ފައިސާއާއެކު ހުށަހެޅުން ،ދައްކާއިރު

ޓެކްސް )ޅ(   އެއްވެވިތްހޯލްޑިންގ  ގޮތުގައި  ފަގެ  އަށް މ ރާ  އެއްއިސާސް 

 ކެޓެއްފިސެޓް  ސްއެ ފައިސާއާ ގުޅ ގޮތުން ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކް  ،ދައްކައިފިނަމަ

ސެޓްފި  ،ހުދުމަށްފަހޯ  އިންމ ރާ ކޮއެ  ފައިސާ    ،ޕ އެއްކެޓްގެ  ޓެކްސްގެ  އެ 

އުޖޫރަ އައުނިކުރެވުނު  އަގު  ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ނިސްަބތްވާ  ފަރާތަށް ދާކުރެ   ވ  

 ؛ދިނުން

ޤާނޫނަކުންއަށް  ރާމ ޓެކްސް    ޑިންގލްވިތްހޯ )ކ(    ކަމާގުޅ   އެއްވެސް   ދެއްކުމަށް 

ލާޒި މަހަމަހުން  ނ ރަކުމްފަރާތަކަށް  މަކޮން  ،ވެސްމުގައިވ ނަމަކަ  ށް  ހަކު މެ 

ަބޔާމ ރާއެފަރާތުން   ޓެކްސް  ހުށަހަޅަންޖެހ   އިތުރުންއަށް  ޓެކްސް   ،ނުގެ 

ތެއަހަރެ ދައްކާރ ގައިއްގެ  ނުވަތަ  ދައްކަންޖެހ   އ ނާ  އެފަ  އި ންމެހައިވާ 

ޓެ ޓެކްވިތްހޯލްޑިންގ  ަބޔާނެއްކްސްއާގުޅ   ޤާނޫނެއް  ،ސް   އި ގަކަމާގުޅ  

 ށަހެޅުން.  ހުއަށްމ ރާން އެފަރާތު  ،އިގަތުމުއްދަ ންކުރާޔާަބ
 

ވަޒ ފާއެއް އަދާކުރާ މ ހުން  
  ހުށަހެޅުން ޓެކްސް ބަޔާން 

ގެ ވުމުހަކަށްބ  މ  ލި  ފާއަކާ ގުޅިގެން އުޖޫރައެއްއަދާކުރާ ވަޒ މ ހަކ  އ ނާ  ވަކި   )ހ(   .29

ކަމު  ،އިތުރުން މ ހެއް  ލިބ   އާމްދަނ ވެސް  އެހެން  ނެގ    ،މަވާނައިގަޓެކްސް 

ސް ނެގ  މުއްދަތާ ގުޅ ގޮތުން ގެ ޓެކްން އ ނާށު  ޤާނޫނުގެ ދަކްސް ޓެގުޅ ކަމާ

ހުށަހަ ަބޔާން  އ ޓެކްސް  ަބޔާނުގައި  އެ  އާމްދަޅާއިރު  ހުރިނާއަށް  ލިބ   ހާ  ނ  

އ ނާއަށް   ،ނާއަކ ވާނެއެވެ. އަދި އ ނަން ހިމަމްދަނ  އާ  ވަސ ލަތްތަކަކުން ލިުބނު

ވިފައިވާ ސާ އުނިކުރެފައި  ސްއަށްގ ޓެކްންލްޑިހޯތްލިބ  އުޖޫރައާ ގުޅ ގޮތުން ވި

ތަފްޞ ލު  ،ހަކަށްވާތ މ  ފައިސާގެ  އުނިކުރެވިފައިވާ  އ ނާގެ އެގޮތުން  ވެސް 

 .ނަންވާނެއެވެނުގައި ހިމަޓެކްސް ަބޔާ

ގަ )ށ(    )ހ(  މާއްދާގެ  ަބޔާން އިމި  ަބޔާން   އިވާކޮށްފަ  ޓެކްސް  އ ނާގެ  މ ހަކު 

  ،ންކްސްގެ ޢަދަދުޓެ  ންޖެހ ކަދައް  ނާއ   ،ށްއެ ަބޔާނަށް ިބނާކޮ   ،ހުށަހެޅުމުން

 ދާނެއެވެ.ގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އުނިކުރެވި ލްޑިންވިތްހޯ
 

  ބާބު ވަނަ   3

 ތަޙުޤ ޤުކުރުމުގެ ބާރު މާއި  އޮޑިޓްކުރު 
 

މާއްދާ )ހ(   .30 ން އޮޑިޓް ކުރު  އެއްގޮމި  ގޮތުގެމަތިންއާ  ކޮމިޝަނަރ   ،ތްވާ  ފަރާތަށް  ދައްކާ  ޓެކްސް 
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އެންގުމުގައި ކަނޑައެޅި   އެ   ،މަކުންއަންގާ އެންގުން  ކްސ ޝައޮފް ޓެ  ރަލްނެޖެ

ތަކުން ފަރާއެ  ، އަހަރުތަކެއްގައި  އްގައި ނުވަތަަބޔާންކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް އަހަރެ 

ޢަދަދު  ޓެކްސްގެ  ހިސާއެފަރާތު  ދައްކަންޖެހ   ޓެކްުބން  ސް ކޮށްފައިވަނ  

ޔަޤ ންކުރުމަށާއިޤާނޫނު އެއްގޮތަށްކަން  މިގެޓެކްސްޖެހ   ންއްކަދަ  ތަކާ  ންވަރު  

ހިސާުބތަކާއި  އެޅުމަށް  ކަނޑަ ަބބ ނުންވާ  އިން މ ރާލާކަން  ލިޔެކިޔުންތައް 

 ގިދާނެއެވެ. ށް އެންފަރާތައެ

އެންމާ  މި )ށ(    ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  އެމ ރާގުމެއް  އްދާގެ   ންގ ނ އަށް 

ފެށިގެން   ތާރ ޚްތަކުން  ދުވަ  2އަންނަނިވި  އަހަރު  މުގެ ވުމަހަ  ސް)ދ އް( 

 ވެ.ރިންނެކު

ަބޔާޓެކްސް  (1)    ހު  ދުވަހު   ށަހަޅާފައިވަނ ން  ހުށަހަޅަންޖެހ   ަބޔާން  އެ 

އެ ކުރިނުވަތަ  ަބޔާ  ،ންކަމަށްވާނަމައަށްވުރެ  ހުށައެ  ހަޅަންޖެހ  ން 

 ؛ތާރ ޚް

ން ހުށަހަޅަންޖެހ  ދުވަހުގެ ވަނ  އެ ަބޔާހަޅާފައިށަ ހުަބޔާން  ޓެކްސް  (2)   

އިވަނު  ،ފަހުންކަމަށްވާނަމަ  ަބފައިރެވިލާޙުކުޞްތަ  ޓެކްސް  ޔާނެއް ވާ 

އިޞްލާޙުކުރެވު ،ޅާފައިވާނަމަށަހަހު ނުވަތަ  ހުށަހެޅި  ަބޔާން  ނު އެ 

 ؛ށަހެޅި ތާރ ޚްަބޔާން ހު

ފަރާތަކުންޓެ )ނ(    ހުށަހަޅަންޖެހ   ަބޔާން  ަބޓެ  ކްސް   ޔާނެއް ކްސް 

ރު ވަންމި  ހ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ޓެކްސް ދައްކަންޖެ   ،ށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ހު

 . ތަކަށް ފޮނުވިދާނެއެވެމެއް އެފަރާ ންގާ އެންގު އަކަންަބލާ

އެހެން ަބޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި   ނ( -1)  

ކު ހެދުމުގެ  ހ ލަތް  ނުމަކަރާއި  ގަސްށެއް  ދެއްކުމުން ވަތަ  ޓެކްސް  ތުގައި 

ކުރެވ ނަމަ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ކުއްއެއްކިާބވުމުގެ ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް ޝަ

ހުގެ ތެރ ގައި، )ތިނެއް( އަހަރު ދުވަ  3ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތާރ ޚުތަކުން ފެށިގެން  

ލިޔެކިޔުން ހިސާުބތަކާއި  ބ ނުންވާ  ކަނޑައެޅުމަށް  މިންވަރު  ތައް ޓެކްސްގެ 

 25ންގާ އެންގުން މ ރާއަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ. ކަން އަަބލާ

  ،އްގައިވިއްޖެ ޙާލަތެންގުމެއް ފޮނުށުން އެތަ )ނ( ގެ ދަވަނުމި މާއްދާގެ )ހ(  )ރ(  

 
އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ނެގުމާބެހ    ޓެކްސް)  3/ 2010  ބަރުނަން  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 25 ޤާނޫޞްލާޙު ގެނަވަނަ    އަކުރު މި    ނަ މާއްދާއިންވަ  19ގެ  ނުއުމުގެ 

 އި ކުރެވިފައިޞްލާޙު
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ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް  ،އިވާ ކަންކަން ކުރުމަށްއެ އެންގުމުގައި ޙަވާލާދ ފަ

ކޮމިޝަ އަދި  ޖެނެޓެކްސ ޝަން  އޮނަރ  ޓެކްރަލް  ޢަޝަންސ ފް  ޔަންކުރާ އް 

ފަތްތަކަށް  ފަރާ ރައްދުވާ  އެންގުން  އެއްާބރުލުއެ  ފުރިހަމަ    ން ރާތުން 

 ނެއެވެ. ދ ންވާ

ދައް )ބ(    ފަރާތުޓެކްސް  ަބޔާންތަކާމ ރާން  ކާ  ޓެކްސް  ހުށަހަޅާ  އި އަށް 

އަ އެނޫލިޔެކިޔުންތަކާއި  ޞައްޙަކަން ދި  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  ންވެސް 

ފައްކާދަސް  ޓެކް  ،އިކުރުމަށާޔަޤ ން ދައްކަންޖެތުރާ  ޓެކްސްން  ޢަދަދު ގެހ    

ޙާލަތްތަކުގައިމ ރާ ކަނޑައަޅަންޖެހ   ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައިޢަދަދު  އެ  އިން   ، 

  ވަދެހިންގާ ތަންތަނަށް  ދައްކާ ފަރާތުގެ އިދާރ  އޮފ ހަށާއި ވިޔަފާރި  ސް  ޓެކް

ޖެނެރަލް   ކޮމިޝަނަރ  ާބރު  ޓެކް އޮޑިޓްކުރުމުގެ  ށާއި އަސ ޝަންއޮފް 

ޖެމިޝަނަކޮ ޓެކްސ ޝަލް  ރަނެރ  ފަރާތްތަކަށް    ންކުރާޢައްޔަން  އޮފް 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 
 

ކުން  ރާތްތަ ފަ   ކާ ޓެކްސް ދައް 
މުގެ  ލިޔެކިއުންތައް ހޯދު 

 ބާރު 

ޢަމަލުކުރެވ ނ   މި )ހ(   .31 އެއްސް  ޓެކް  ، މާއްދާއަށް  އަހަރެއްގައި ދައްކަންޖެހ    ވެސް 

ފަރާތަކަށް   ދައްކަންޖެހ   މިދައްކަންޓެކްސް  ޓެކްސް  ަބވަރުންޖެހ   ކަން ލާ 

 ވެ.ފޮނުވިއްޖެ ހިނދެއްގައެ އެންގުމެއްއަންގާ 

މިމ ރާ )ށ(    އެންގުމުއްމާ  އިން  ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މަޢުލޫމާތު ދާގެ  ގައިވާ 

ބ ނުމަށް ަބޔާ  ،ންއެންގުމަކު  ،ހޯދުމުގެ  )އެއެންގުމުގައި   30ންކޮށްފައިވާ 

މުއްދަތެދު ކުރުނޫން(  ވުރެ  އަގެރާތު ފަ  ދައްކާޓެކްސް    އްގައިވަހަށް  ތުގައި  

ާބރުގެ  ނުވަ ލިޔެކިއުންތަތަ  ަބދަށުގައިވާ  ތިރ ގައި   ވާއިޔާންކުރެވިފައް 

 އަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގިދާނެއެވެ. މ ރާއި ތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކަ މަޤްޞަދު

ފަރާ  (1)    ދައްކާ  އެއަހަރަކަށްޓެކްސް  ަބޔާނަކ  ތަކުން  ޓެކްސް  ހުށަހަޅާ   

ނޫނުވަތަ  ޞައްޙަ   ނުވަ ޞައްޙަ ،އާއިއްތޯއެއްޗެ  ންޞައްޙަ  ތަ  

އެއްޞަ ނޫން  މިންވަރަ ،މުގައިވާނަމަޗެއްކައްޙަ  ކިހާ  ތޯ ށް ކަ އެއ  

 ނުވަތަ  ،ނުމަށް ހޯދުމުގެ ބ 

 

ފައި  ޓެކްސް ަބޔާން ހުށަހަޅާޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން އެއަހަރަކަށް  (2)   

ޢަދަދު   އިދާގެއެއަހަރަކަށް އެފަރާތަކުން ޓެކްސް ނެގ  ފަ ،ނުވާނަމަ
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 . ނުމަށްބ  ހޯދުމުގެ

 26]އުނިކުރެވިފައި[ )ނ(   

 27]އުނިކުރެވިފައި[ )ރ(  

 28]އިއުނިކުރެވިފަ[ )ބ(   
 29]އުނިކުރެވިފައި[ )ޅ(  

ފޮޓޯކޮޕ   މި ( ކ)   ލިޔެކިއުންތަކުގެ  ހުށަހެޅ   ދަށުން  ގެ  )ށ(  ތަ ނުވަ  މާއްދާގެ 

 ނެއެވެ. ގިދާ ނެއަށްމ ރާ ން ބ ނުންވާ ަބއިތައްއުންތަކަކުއެލިޔެކި

  30ގެ ދަށުން ފޮނުވާ އެންގުމުގައިވާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން    ގެ )ށ(މާއްދާ  މި ( އ)  

ތެ ލިޔެކިއުމެއްގަރ ދުވަހުގެ  އެއްވެސް  ކު  އި  އިއުތިރާޒު  ރާނަމަ ހުށަހެޅުމާމެދު 

އިސް ހުށަހެޅުމަށްއެކަން  އެކަޓަތިއުނާފަށް  ޓެކްސް  ޓްރައިއި  ިބއުނަލްއަށް  ޕ ލް 

 . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

 (ވ)  

  

މިއަދި އެ ން  ދަށު  ދާގެމާއް    ޓްރައިިބއުނަލްއިން  ހުށަހެޅުމުން  މައްސަލައެއް 

އެ ޞައްޙަކަމެއްކަމަވެއްއެންގުމުގައިވާ  ކަމަކ   ޤަބޫލުކޮށްފިނަމަ    ށްސް 

  ދުވަހުންގޮތެއް ނިންމިދު  އެމައްސަލައަކާއިމެ  އިމެދު ޢަމަލުކުރެވ ނ އެއެންގުމާ

 .ދުވަސް ތެރ ގައެވެ 30ފެށިގެން 

އިން ކަނޑައަޅާ ޓެކްސްގެ  މ ރާނެއްގެ ދަށުން   ޤާނޫއްވެސްއެ  ގެނެގުމު  ޓެކްސް ( މ)  

ގެ )ށ( ތު މި މާއްދާދައެންގުން ފޮނުވުމުގެ މުއް  ގާ އަންމިންވަރާއި ގުޅިގެން  

ހުށަ އިސްތިއުނާފަށް  އެންގުމާމެދު  އަންގާ  ދަށުން  ޙާލަޅާފަހަގެ  ތުގައި އިވާ 

 އެވެ.ރެވިދާނެޔާންކުދުތަކުގައި ަބތުރުކުރުމަށް ގަވާއިއި
 30]ރެވިފައިކުއުނި[ )ފ(   

 31]އުނިކުރެވިފައި[ )ދ(   

 
އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ނެގުމާބެހ    ސްޓެކް)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 26 ޤާނޫޞްލާޙު ގެނަވަނަ    އަކުރު މި    ވަނަ މާއްދާއިން  20ގެ  ނުއުމުގެ 
 ނިކުރެވިފައިއު
އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   މާބެހ  ނެގު  ޓެކްސް)  3/ 0102  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 27   އަކުރު މި    ންވަނަ މާއްދާއި  20ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ   ގެނަޞްލާޙުވަނަ 
 ނިކުރެވިފައިއު
އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ނެގުމާބެހ    ޓެކްސް)  3/ 2010  ބަރުނަން  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 28   ކުރު އަމި     މާއްދާއިންނަވަ  20ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ 
 ނިކުރެވިފައިއު
އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ  ނެ   ޓެކްސް)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 9201ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 29   އަކުރު މި    ވަނަ މާއްދާއިން  20ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ 
 ނިކުރެވިފައިއު
އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ހ  މާބެނެގު  ޓެކްސް)  3/ 2010  ރުނަންބަ   ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 30   އަކުރު   މި  ވަނަ މާއްދާއިން  21ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ 

ނަންބަ. އެއަށްފަހު،  އިއިތުރުކުރެވިފަ އި  3އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ  ކްސް ޓެ)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،  27/ 2020ރު  ޤާނޫނު  ގެނަވަނަ  ޤާނޫނުޞްލާޙު  ވަނަ    3ގެ  އުމުގެ 
 ކުރެވިފައިއަކުރު އުނިމި  އްދާއިންމާ
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  ކަންޓްރ  -ބައި -ކަންޓްރ  
 32ރިޕޯޓު 

  އެ  އެންޓިޓ ތަކުން  މަލްޓިނ ޝަނަލް  ވަޒަންވެރިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖ ގައި ( )ހ . 31-1

 ހިންގުމާގުޅ    މުޢާމަލާތްތަކާއި  ވިޔަފާރި  ގްރޫޕުގެ  ނިސްަބތްވާ  އެންޓިޓ އެއް

  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ރިޕޯޓެއް،  ކަންޓްރ -ަބއި-ކަންޓްރ   ހިމަނައިގެން  މަޢުލޫމާތު

 ތައްޔާރުކޮށް  އެއްގޮތަށް  އުސޫލުތަކާ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މ ރާއަށް

 ރިޕޯޓުތައް   ކަންޓްރ  -ަބއި-ކަންޓްރ   ފަދަ  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

  ނުވަތަ  ޤައުމުތަކާ ބ ރު  ރިޕޯޓުތައް، ދަފައެ ކަމުގައިވ ނަމަވެސް، ހޯދި މ ރާއިން

 ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 51-1 ޤާނޫނުގެ މި ޙިއްޞާކުރަންވާނ ، ކާސަރަޙައްދުތަ

 . ތުގެމަތިންނެވެގޮ އެއްގޮތްވާ އެއްަބސްވުންތަކާ ވެފައިވާ
 

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން  
ލިޔެކިއުންތައް ހޯދުމުގެ  

 ބާރު 

)ހ(   .32

  

ގޮމާއްމި   ފަރާތަކުން  ވެސްއެއްތުގެމަތިން  ދާގައިވާ  ކްސްގެ  ޓެދައްކަންޖެހ    

އެންގުން އަންގާ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  )ޓެކްސް ފަރާތަކަށް  އެ  މިންވަރާމެދު 

ފަރާތަށްއްދަ ފޮނުވާކާ  ވަފަ(  މަޢުލޫމާތު މ ރާ ،ނިކޮށްއި  އެކަމާއިގުޅ   އިން 

އެ އެމަޢުލޫމާތު  އެންގުމަކުން  ބ ނުމުގައި  ފަރާތެއްގެހޯދުމުގެ  އަތުން ހެން   

އެރުކޮފޯ ނުވަންގިށްދިނުމަށް  އެއެންގުން ދާނެއެވެ.  ފަރާތް  ފޮ  ތަ  ނުވުނު 

އެފަ  އިއުތިރާޒު އަތުގައިތުރާކުރާނަމަ   ާބރުގެ  ފަރާތުގެއެ  ތަނުވަ  ހުރި  ގެ 

ލިޔެދަށުގައި އަދި  ވާ  ބަލާފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.  ފެންނަ   އަށްމ ރާ)ކިއުންތައް 

ލިއެޙާލަތެއްގައި(   މަޢުވެދާވާ ނުވަތަ  ތަކުގައިޔެކިއުންފަދަ  މިހާރު  ލޫމާތަކ   ނެ 

ވާ ނުވަތަ އި ނުވަތަ މާކުރިން ދައްކަންޖެހިފަ ޓެކްސްގެ މިންވަރާއި  ޖެހ އްކަންދަ

ފަދަ  އްކަންޖެހ ދަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ޢަދަދަކާއެހެން    ޓެކްސް  ގުޅުންހުރި  އި 

 ނެއެވެ. އަށް ފޮނުވުމަށް އެންގިދާމ ރާ ކަމަށްވާނަމަ އެމަޢުލޫމާތުތައް 
ދަމާއްދާގެ  މި ( )ށ   ފޮނު  އެންށުން  އެފަރާވާ  ދައްކަންޖެހ  ތަކުންގުމުގައި  ޓެކްސް   

ަބލަމ ރާމިންވަރާމެދު   ފަރާންމުއިން  ނަން  ގެންދާ   ވެ.ނެއެންވާންކުރަޔާަބތުގެ 

ފޮ ހަދާފައިވާ(  ނުވައަދި  ލިބ ނެގޮތް  ނުވަތަ  ފޮނުވާފައިވާ  )ނުވަތަ  ންޖެހ  

ހުށަ ނުވަތަ  މަޢުލޫލިޔެކިއުންތައް  މުގައި ންގުއެ  އެ ،މާތުތައްހަޅަންވާ 

 
އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ނެގުމާބެހ    ޓެކްސް)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 31   ރު އަކު   މި  އްދާއިންމާ  ވަނަ  21  ގެޤާނޫނުއުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ 

ނަންބައެއަށްފަހު،  .  އިއިތުރުކުރެވިފަ އި  3  އަށް (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ  ކްސް ޓެ)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،  27/ 2020ރު  ޤާނޫނު  ގެނަވަނަ  ޤާނޫނުޞްލާޙު  ވަނަ    3ގެ  އުމުގެ 
 ކުރެވިފައިއަކުރު އުނިމި  އްދާއިންމާ
ނަންބަ 32 އި  3އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ  ނެ  ކްސް ޓެ)  2010/3  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  2020/27ރު  ޤާނޫނު  ގެނަވަނަ  ޤާނޫނުޞްލާޙު  މާ  4ގެ  އުމުގެ  މާއްދާ  މި    އްދާއިންވަނަ 

 އިތުރުކުރެވިފައި
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މުކޮަބޔާން )އެ ށްފައިވާ  ފަހުން  އްދަތުގެ  ތާރ ޚުގެ  ދުވަހަށް   30ންގުމުގައިވާ 

 އެވެ. ގަންވާނެށް އަންއަށް ފޮނުވުމަރާމ ރ ގައި ކުރުނޫން( ތެ ރެވު
ނުވަތަ   މި )ނ(    ކޮޕ އެއް  ލިޔެކިއުންތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  މާއްދާގެ 

 އެވެ. ނެށް ނެގިދާއަރާމ  ަބއިތައް ކުން ބ ނުންވާއެލިޔެކިއުންތަ
އެންގުމެއްގައިދާމާއް  މި )ރ(   ފޮނުވާ  ދަށުން  ފޮނު ،ގެ  އެންގުން  ހުނު  ޖެވަންއެ 

ޚުުބތަކުގެސަަބ ހިމަނަޞާލާ  އަދިންވާނެއެއެއް  ފޮނުވާވެ.  ކޮޕ   އެން    ގުމުގެ 

 ވެ.އަކާއެކު އެ ސަަބުބތައް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށްވެސް ފޮނުވަންވާނެއެ

 އަކުރުތަކުގައި   ރިހު  ނިޔަލަށް  ގެ(  ރ)  ފެށިގެން  އިން(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ބ(   

  ގައި މާއްދާ  ވަނަ   51  ޤާނޫނުގެ  މި  ަބޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް،  އެފަދައިން

 ފަދަ   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  51-1  ޤާނޫނުގެ  މި  ނުވަތަ

  އަތުގައި   ފަރާތެއްގެ  އެ  މަޢުލޫމާތު،  ބ ނުންވާ  ހޯދަން  ދަށުން  އެއްަބސްވުމެއްގެ

 އެ ތެރ ގައި  ދުވަހުގެ( ތިރ ސް) 30 ށް،ތަކަފަރާ  ކޮންމެ ެބލެވ  ހުރެދާނެކަމަށް

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އިދުގަގަވާއި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  މަޢުލޫމާތު

 33. އެންގިދާނެއެވެ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މ ރާއަށް ގޮތުގެމަތިން
 

ހުން  ބަ އަނގަ 
ރުމަށްޓަކައި  ވާލުކު ސު 

 ކުރުމުގެ ބާރު ހާޒިރު 

ޓެކްސް  ވެސްއެއް  .33 ދައްކަންޖެހ   މިންވަރާމެފަރާތަކުން  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު    ދުގެ 

ދަންގުން  ންގާއެއަ ފަރާޓެކްސް  ފޮނުވާއްކާ  ފަރާތް   ، ފައިވަނިކޮށްތަށް  ދައްކާ  ޓެކްސް 

ޓެ ،ނުވަތަ އަތުގައިވާ  މ ހާގެ  އެމ ހެއްގެ  ދައްކާ  ކަކްޓެކްސް  ެބހ  ންތަކާސްގެ  އި 

  ވާ ނުއިން ފޮމ ރާ އްލުކުރެވ  އެހެން ކޮންމެ ފަރާތެޤަޫބ  އަށްމ ރާހުރިކަމަށް  މަޢުލޫމާތު  

ވާުބ ސުވާލުތަކަށް ޖަތައްތަކާެބހ   ގެ ކަން ޓެކްސްގެފަރާތު  ދައްކާ  ޓެކްސް  ންމަކުއެންގު

ަބ އެންގުމުގައި  އެ  މަށް ރުވުހާޒި ،ށްވަގުތަކަ  ،ތަނަކަށާއި  ޔާންކޮށްފައިވާދިނުމަށްޓަކައި 

 އެންގިދާނެއެވެ. 
 

 ،32 ،31ޤާނޫނުގެ    މި 
ވަނަ މާއްދާގެ    33އަދި  

  ކަށް ބިދެވ  ބާރުތަ ދަށުން ލި 
 ޙުދޫދު ކަނޑައެޅ   

 ،ށްއަމ ރާ ( )ހ  .34

ދައްޓެކްސް  (1)   ޓެކްސް  ފަރާތް  އެއްވެކާ  ނެގުމުގެ  ޤާ  ނޫނެއްގައިވާ ސް 

 ،ކަމަށްލާފުވެދާނެކަމަށް ނުވަތަ ޚި  އެއްވެސް ކަމަކާއި ޚިލާފުވެފައިވާ

 އަދި

 
އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   މާބެހ  ގުނެ   ޓެކްސް)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ނު ނަންބަނޫޤާ 33   އަކުރު މި    ވަނަ މާއްދާއިން  22ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ 

 އިއިތުރުކުރެވިފަ
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ޚިއެފަ  (2)    ކަދަ  ޓެކްސް  ނެލާފުވުމަކ   ނުވަތަ  ޮބޑު ނޑައެޅުމަށް  ގުމަށް 

ލިމެއްނިކައު ކަމަށްދާނެކަިބ  ގެންވާ އެކަށ   ޤަޫބލުކުރެވ   ،މެއް 

 33ނުވަތަ    32 މާއްދާ  ޤާނޫނުގެ  މި ،ނަމަ ިބފައިނުވާ ލިކިތަކެއްހެ

 . ނުވާނެއެވެ ފޮނުވައިގެންގެ ދަށުން އެއްވެސް އެންގުމެއް
އިން އެއްވެސް  މ ރާ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ  33ނުވަތަ    32 ،31ޤާނޫނުގެ    މި )ށ(   

 ންތައް ލިޔެކިއު  ފައިވާވާލު އުފެދިން ސުވުމުގެ ކުރިފޮނުއް  ގުމެއެންށް  ފަރާތަކަ

ދ ންވާނެއެވެ.   އެކަށ ގެންވާ މުއްދަތެއްތް ހެދުމަށް   ނުވަތަ ލިބ ގޮޙަވާލުކުރުމަށް

އެފަރާތުންއަ ޓެ ދި  ނުވަތަ  ދައްކާ  ންގުމުގައި އެކަމަށް  ފަރާތް  ކްސް 

ޓެކްސްއާއިަބޔާންކުރެވިފަ ދައްކަންވާ  ފަރާތުން  ނުގެގުޅި  ވާ    ، މިވާނިން 

ނުވައިއުތިރާޒު ކުރާ  އި   ހުނާސްތިއުތަ  މައްސަލަށަހަޅާފަށް  އަކާމެދު ފައިވާ 

 ނެއެވެ.ޅާކަށް ނުޖެހ އް ކުރާގޮތަކާެބހ  ލިޔެކިއުންތަކެއް އެފަރާތުން ހުށަހަކަންތަ

އަސް )ނ(    ކޮޕ   ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ަބދަލުގައި  އެހެންނަމަވެސް ހެޅިހުށަލުގެ  ދާނެއެވެ. 

ކޮހުށަހަން  އިއެފަދަ ވާންވާނ ޕ  ޅާ  އަ  ،  ލިޔުމެއްގެ  ށް އަކަފޮޓޯކޮޕ   ސްލުގެއެ 

 ކުން ނަކަލުކޮށްފައިވާ ކޮޕ އަކަށެވެ.ޓްރޯނިކް ވަސ ލަތަނުވަތަ އިލެކް

މާއް )ރ(   ގެމި  )ނ(  ބ ނުމަށްދާގެ  ވަސ ލަ  އިޓަކަ  ތަކުން "އިލެކްޓްރޯނިކް 

ކަމަ ުބނަކަލުކުރުން"  އެނޫވަތަނުކޮމްޕިއުޓަރެއް    ،ނެފައިއެވަނ ށް   ންވެސް  

 ފޯމެޓް  މަންޓްކިއުޓަަބލް ޑޮމެއް ޕޯކޮށް ލިޔުދުވެރިނިކް ވަސ ލަތެއް މެރޯއިލެކްޓް

ސް  އެނޫންވެރެއް ނުވަތަ)ޕ .ޑ .އެފް( އަށް ަބދަލުކުރުމަށެވެ. ނުވަތަ ކޮމްޕިއުޓަ

ވަސ ލަތެއް  އިލެ ފޯކްޓްރޯނިކް  އެނޫންވެސް  އެ   ،އްގައިމެޓެ މެދުވެރިކޮށް 

 ވެ.ށެމަލިޔުމެއް ނަކަލުކުރު

މާއްދާގެ )ބ(    އެހެމި  )ނ(  އޮތްނަ  އެން  ،މަވެސްން  އިވާ ަބޔާންކޮށްފަ  ގުމުގައިއެ 

އެ   ،ޖެނަމައްއިން ތަޙުޤ ޤުކުރުމަށް ބ ނުންވެ މ ރާލިޔުމެއްގެ އަސްލު    އެއްވެސް

ަބޔާންކޮށްފައެންގުމުގައި މުއްދަތެ  ލިޔުމެއްއިވާ  އެ  ތެރ ގައި  އަސްލު އްގެ  ގެ 

 . ވެއެއަށް ހުށަހަޅަންވާނެމ ރާ
(ޅ)  

  

އެށުން އެވަނަ މާއްދާގެ ދަ  32  ޤާނޫނުގެ  މި ވާ މަރުވެފައި  ،ންގުމެއްއްވެސް 

ދަ މަރުވިތާޓެކްސް  އެމ ހާ  ނަމުގައި  މ ހެއްގެ  ގިއަހަރަށް  6  އްކާ  ނަ ވުރެ 

 ނަމަ ނުފޮނުވ ނެއެވެ.ވާސް ފާއިތުވެފައިވަދު

ފޮނުވާ   32  ނުވަތަ  31ޤާނޫނުގެ    މި ( ކ)   ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 
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 ،މެއް ލިޔެކިއުން އެއްވެސްގެގުމަކާގުޅިންއެ

ފަރާތުން  އުމަކ އެލިޔެކި  (1)    ދައްކާ  ސަަބުބޓެކްސް  އޮޅުވާލުމުގެ  ން   

ކަމަށް ގެއްލިފައިވާ  ގެއްލިދާނެޓެކްސް  ނުވަތަ  އަށް މ ރާމަށް  ކަ 

ޔަވާ އް ފިތައް ލިިބފައިވާ ލިޔެކިއުންތަ އެކަށ ގެންވާ ހެކިލުކުރެވ ޤަޫބ

އެލިޔެކިއުމެއް އެ މުޅި  އެފަވާލެވިލަކު  ފޮނުވުނު   އިވަނ   އެންގުން 

 ނުވަތަ ؛ ވާރިން ކަމުގައިވެފައިކުއަހަރު 6 ވުރެށް ޚަތާރ 

މައްޗަ  (2)    ޙައްޤުއ ގެ  އިމްތިޔާޒުގެ  ޤާނޫނ   ގެ ލުމުވައްކި  ،ށް 

 ތަ ވަނު؛ ދެމެހެއްޓ ނެނަމަވެސް  ޒްނަޔާނުލާއި

ޤާ  (3)    ކުންފުންޏާެބހ   ގޮތުގެމަތިއެއ   ފައިވާ ށްޢައްޔަންކޮ  ންނޫނުގައިވާ 

އުފެއްދި ނުވަތަ   ފަރާތުންތަ އެވަނު ،ގައިވާޑިޓަރެއްގެ މިލްކެއްކަމުއޮ

 ނުގެ ދަށުން އ ނާގެ ވާޖިުބ އަދާކުރުމުގެޤާނޫރާތުގެ ަބދަލުގައި އެއެފަ

 އަދި  ؛ވާފައްދާފައިން އުގޮތު
ޓެކް  (4)    އެޑްއެއ   މިލްކެއްކަމަށްވާސް  ކަމާގުޅ    ވައިޒަރެއްގެ  އަދި 

އެކުއ ލާތްތަކެއް  ޢާމަމު ލިޔެކިއުމެއް  ،ލެވިގެންވާގައި  އެއްވެސް 

ހަދާދިނުން އެފަރާތަކަށް   ތްން ނުވަތަ ލިބ ނެގޮދިނުށްފޯރުކޮއަށް  ރާމ 

 ލާޒިމެއްނުވާނެއެވެ.

)ކ)މާއްދާގެ    މި ( އ)   ގ4ަ(ގެ  މުޢާމަލާތް]އިވާ  (  ކަމަށް   [ތައްކަމާގުޅ  

 ،ވައިޒަރަކާއިބުނެފައިވަނ  ޓެކްސް އެޑް

އެފަ  (1)    ޢައްޔަންކޮށްފަ  ގެތެއްރާއ ނާ  ކަންކަމާބެހ ގޮތުން  އިވާ ޓެކްސްގެ 

 ނުވަތަ  ،ރާތެއްފަ

ފަމި  (2)    އެޑްވައިޒަރެއް.    ރާތެއްގެފަދަ  ޓެކްސް  އެއްވެސް  ގެ މ  އެހެން 

އެއްވެ މަބ ނުމަކ   ަބޔާނެ ،ޢުލޫމާތެއްސް  އަދި  ،އްޓެކްސް 

ލިޔެކިއުމެއްފި ހިމެނ   އެހެހިސާުބތަކެއް  އެއްވެސް    ންޔަވާ 

ފަރާތަކަށް  ންކުއުމަޔެކިލި އެ  އެންނުވަތަ  ފަރާ   ފޮނުވުނު  ތް ގުން 

( އެފަރާތަކުން ޚިދުމަތް އްޔަތުން ހައިސިޓެއްގެއުންޓަންސް އެކަ)ޓެކް

ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތަކަ  ހޯދާ  ޓެތެރެއިން  ކަންތައްތައް ށް   ކްސްއާގުޅ  

ނުވަތަ  އްޔާރުކުތަ ފޮނުވުމުގަމ ރާރުމުގައި  އެހ ވެއަށް  ފައިވާ ދ  އި 

ލިހެންއެހެނި  އެފަދަ  ،މަކުންއުކިޔެ  



 

33 

 

މައްސަލަ  ޓެކްސްގެ  ނުވަތަ ލަފާން  ގޮތުއަކާެބހ އެއްވެސް  ދިނުން 

 ހޯދުމެވެ. ލަފާ
 ؛މި މާއްދާގައި ( ވ)  

އެޑްވައި] ކަންތަކުގައި  ޓެކް  އަނެކެއްގެ  [ޒަރަކ ޓެކްސް  ށް  ލަފާދިނުމަސް 

  ތަވަށް ނުއްލައައެމ ހާ އަމި  ރ ޔަންކުއްޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް )އެފަރާތް ޢަ

ޓެކްސްއާ އެޑްއ ނާއަށް  އެހެން  ލަފާދ   ގުޅ   ކަމުވައިޒަރެ  ގައި  އް 

 ޔަސްމެއެވެ.( ވި

އެކައުންޓަންޓް ]    ފަރާތަ  [ޓެކްސް  އެއްވެސް  އެއްވެސް އަކ     ކާގުޅ ގޮތުން 

ޓެކްސްއާެބހ  ނު  ،ހިސާުބތަކެއް ،ތެއްލޫމާމަޢު ލިޔެކިއުމަކ   އެހެންވެސް  ވަތަ 

އެއްޗެއްކަން އ ނާއަށް އެނގ  ރުންކު  ތަ ވަ ނު ،ނެބ ނުންކުރެވ ށް  ކަމަކަ  ގާތް 

ތަލިޔެކިއު ފޮނުރުމުގައިއްޔާރުކު މެއް  ނުވަތަ  އެހެ  ފަރާތްތަކަކަށް ވުމުގައި  ން 

ދާަބޔަކ   ހޯވެ. އަދި އ ނާގެ ޚިދުމަތް  ހެކެ އެހ ތެރިވެފައިވާ މ އެހ ތެރިވާ ނުވަތަ

 . ނެވެންމެންހ ތެރިވެފައިވާ އެ އ ނާ މިގޮތަށް އެ

ޤާނޫނެއް ފަރާތަކުން ދައްކާ ޓެކްސް އަކ " ޓްންއ ޖެ ސްޓެކް"    ގެ  ޓެކްސް 

ޓެއަމ ރާ  ންދަށު ހުށަހަޅަންޖެހ   އެށް  ަބޔާންތަކާއި  ހެނިހެން  ކްސް 

އެ ތަލިޔެކިޔުންތައް  ަބދަލުގައި  ހުށަހެޅުމަމ ރާކޮށް  ރުޔާއްފަރާތުގެ  މި ށް  އަށް 

 .ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަދެވ  ފަރާތެކެވެ
 

ންތައް  ކިއު ޔެ ލި 
  ފަދަ ން ލު ޅުވައި އޮ 
 ންތައްތައް ކަ 

)ށ(  )ހ(   .35 މާއްދާގެ    31ގެ  ޤާނޫނު  މި ،މަތިން ތުގެގޮ  ތްވާއެއްގޮއާ އަދި )ނ(   މި 

އެފަރާތަކަ  32ނުވަތަ   ދަށުން  މާއްދާގެ  އެންގުމަކާވަނަ  ފޮނުވާ  ން ގުޅިގެށް 

ަބ ނުވަތަ  ލިފޮނުވަންޖެހ   ހަދައިދ ންޖެލާފާސްކުރުމަށްޓަކައި  ހ  ބ ނެގޮތް 

ޤަސްޔެލި ނުވަތަ  ،ފޮރުވުން ،ލުންޅުވާއޮ   ދުގައިކިއުމެއް  ނައްތާލުން 

މެދުވެރިވާ   ވަތަ މިއިންކަމެއް މަކަށް ހުއްދަދ  ނުންކަތަ މިއިނުވަން  ށްލުހަލާކުކޮ

 ރިވާނެއެވެ.އް ކުށްވެތެރާއެފަ ،ގައި ވެއްޖެނަމަފަދަ ސަަބެބއްކަމު
ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  މި ( )ށ   ގައި  )ހ(  ކުރި  އްކުށެ  މާއްދާގެ    ކަމަކަށް މ ހަކު 

 ރަނ ކުކަމެއްކު އެނުެބލެވ ނެއެވެ. އެމ ހަ ކަންކަމުގައިއިވާ ރ ގަތި

 ، ނުވަތަ ،ހުއްދަލިބިގެންއިން ލިޔުމުން މ ރާ  (1)   
ފޮނުއެލިޔެކި  (2)    އެލިއުން  ނުވަތަ  ބަލާފާސްކުޔެވާފަހުން   ރުމުގެކިއުމެއް 
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 ނުވަތަ  ،ފަހުން

މާ  33  އަދި   32 ،31ޤާނޫނުގެ    މި  (3)    ތަށް ގޮއެއްއްދާއާ  ވަނަ 

މުގެ ސްކުރުގެ ކޮޕ  އެއް ފޮނުވާ އަދި އ ގެ އަސްލު ބަލާފާއްލިޔެކިއުމެ

 . ގައިވާނަމައެވެން ކަމުފަހު
ނިމު  (4)    މުއްދަތެއް  އެމުންއެ  ރެކޯޑްތައް  އި ދުގައިގަވާ  މުއްދަތާގުޅ  

މުއްދަތަކަކޮ ަބންމެ  ެބހެއްޓިދާނެކަމަށް   ޔާންކޮށްފައިވާ ށްވެސް 

 ނުވަތަ   ،އިލަތްތަކުގަޙާ

ޚުން އްގައި ފޮނުވާފައިވާ އެންގުމުގައިވާ ތާރ ޙާލަތެވެސް  އެހެން އެއް  (5)   

ފައަހަރު    2ށިގެން  ފެ ކަމުގައިހަމަވުމުގެ  އަދި  ހުން  އެ ވެފައި 

ގޮތަށް އެ   ހިތްހަމަޖެހ   ރާމ މ ހަކަށް  މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެ

ޢަމަލުކުރެވިފައިނުވާ އެ އަކަންންގުމަށް  ލިޔުމުން   ގާފާނުވާން 

 ލަތުގައެވެ.ޙާ
ކުށެއް  މި )ނ(    ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ގައި  )ހ(  މ ހަކު މާއްދާގެ  ކޮށްފި  ކަން  

ސާިބތުޝަރ  އެޢަތަށް    ރުފިޔާ   -/250,000ދަަބކ   އަ  މ ހެއްގެވެއްޖެނަމަ 

 42މަސްދުވަހާއި    3ނުވަތަ    ،ކުރުންނާރިމަޢަދަދަކުން ޖޫ   ޮބޑުނޫން  އަށްވުރެ

ދެމެދުގެވަމަސްދު ގ ގަ  ކަށްއްދަތަމު  ހާއި  ަބންދުކުރުންޖަލަށްލުން ނުވަތަ    ،އި 

ޖޫރިމަނާއަކާއެކު   ދެމެދުގެ މަސްދުވަ  42ހާއި  ސްދުވަމަ  3ނުވަތަ   ހާއި 

 ނުވަތަ ގ ގައި ބަންދުކުރުމެވެ.  ތަކަށް ޖަލަށްލުންމުއްދަ
 

ށް  ތައް ހޯދުމަ ލިޔެކިއުން 
 ންތަނަށް ވަނުމުގެ ބާރު ތަ 

ގުޅި )ހ(   .36 އޮޅުވާގެންޓެކްސްއާ  ޮބޑު  އެމެލު  ކުރަމުންދާކަކުލެއް  ކުށެއް  މަށް ވ  

ކޮޝައްކުކުރެވ ނަމަ   ކުށެއް  އެފަދަ  ޝަށްފާނެކަނުވަތަ   ،ވ ނަމައްކުކުރެމަށް 

ކުރަމުންދާ  އެފަދައަދި   ހުރިނަމަކުށެއް  ހެކި  ޓެކްސް  ،ކަމުގެ  އާގުޅ   އަދި 

ަބޔާލޫމަޢު ފެންނާނެކަމާތުގައި  ހެކި  ތަންތަނުން  އަށް މ ރާށް  މަ ންކޮށްފައިވާ 

ތަ  ،މަނަރެވ ކުލުޤަޫބ ކުރަމުންދާ  ކުށް  އަމުރެއެ  ވަނުމުގެ  އް ނަކަށް 

ތަކު ނުވަތަ އެވަގުލްގެ ރައ ސް  އިިބއުނަޕ ލް ޓްރަކްސް އެނެރެދިނުމަށް އެދި ޓެ

އަދާކުރަމުންދާ  ރައ ސް މަސްއޫލިއްޔަތު  އެޕ ގެ  ޓްރައިޓެކްސް  ލްގެ ިބއުނަލް 

 ނެއެވެ.ދާއަށް އެދެވިމ ރާމެންަބރެއްގެ ކިަބއިން 

މާއް )ށ(    ަބޔާންކޮށްފަ  ދާގެމި  ގައި  ގޮތުގެމަތިން  )ހ(  އަމުރެއް މ ރާއިވާ  އިން 
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އެދުނެރެދިނުމަ ޓްރައިިބކްޓެ  ،މުންށް  އެޕ ލް  ނުވަސް  ރައ ސް  ތަ އުނަލްގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު ރައ ސްގެ  އެޕ ންއަދާކުރަމު  އެވަގުތަކު  ޓެކްސް  ލް  ދާ 

އަމުރު  ޓްރައިިބއު އެ  މެންަބރު  ނެތުގޮއެ  ،ދ ފިނަމަނެރެނަލްގެ  އަން  ރު  މު ރ  

 ރު ވަންދެންނެވެ.)ތިރ ސް ހައެއް( ގަޑިއި 36ދެމި އޮންނާނ  

މާއް )ނ(    ަބޔާންކޮށްފައި(  )ށދާގެ  މި  މުއްދަތުގައި  އަމުރުގެ  އިވާ  ތުރުކުރަން  

ނުންވާ ސަަބުބ ަބޔާންކޮށް  ރުމަށް ބ އިތުރުކުއްދަތު މު އެ  ،އިން ބ ނުންނަމަމ ރާ

އި ހިމެނ  އެ ޓްރައިިބއުނަލްގަ  ،ންޅުމުހެހުށަ  އަށް ރައިިބއުނަލްޓް  ސް އެޕ ލް ޓެކް

މެން އަޣުލަިބއްޔަތުންޖުމްލަ  އަަބރުންގެ  އެ  ނެރެ    ދިނުމަށްމުރު 

ދުވަހަށް  14  ،މަފާސްވެއްޖެނަ އިތުރުނުވާނެ )ސާދަ(  އެ  ވުރެ    ގޮތެއްގެމަތިން 

 ިބއުނަލްއަށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.ތު ޓްރައިމުއްދަ އަމުރުގެ

މުވަމ ރާ (ރ)   އިންއްޒަފުގެ  ސޮޤުރާރު  މަޢުށްގެންހުރެ  އިކޮގައި  ލޫމާތުގެ  ދ ފައިވާ 

 އަލ ގައި
ޮބޑުއޮގުޅިގެންޓެކްސްއާ    (1)    ކުޅުވާލުމެ   އެކުލެވ   ކުރެވެމުއް   ،ންދާށެއް 

ހިނގަ ކުރެވިގެން  ނުވަތަ  ކަމަށްކޮށްފައިވާ  ށް މަޝައްކުކުރު  އިދާނެ 

 އަދި ،އެކަށ ގެންވާ ހެކި ހުރިކަމާމެދުގަޔާއި

ަބމަޢުލޫމާތު  (2)    ހެގައި  ތަންތަނުން  ފެންނާނެކަމާމެދުޔާންކޮށްފައިވާ   ،ކި 

ޓްރައިިބއު އެޕ ލް  ޤަޫބލުނަލްއަޓެކްސް  މަ ކުރެވ ނަ ށް 

އެތަނަކަށް މ ރާނަލްއިން  ޓްރައިިބއު ގޮތުގެމަތިން  އ ގައިވާ   ،އަށް 

ނެރ ތާއެއަ ވަގުތެއްގައި ގެ  ވަހުދު  14  މުރު  ކޮންމެ   ،ތެރ ގައި 

މާއްދާއިން   ށް މިވަދެ ފާސްކޮށްނަކައެތަ  ،ގައި އްވެއްޖެ ހިނދެބ ނުން

ހިފުމުގެ  ލިިބދ ފައިވާ ބ ނުން  ާބރެއްގެ  ކޮންމެ  އަމުރު  

 ނެއެވެ.ނެރެވިދާ
 ޢާންމު އުޞޫލަށް އުނިކަމެއް އަޔަނުދ ( ގެ ރގެ )ދާމާއް މި ( ބ )  

ކޮންމިލްވާޝާއޮޅުވާލުމެއް    (1)    ކުށަކ   އެއްވެ  ،މެ  ކުރުމުން  ސް  އެކުށް 

ހަމައަށް ނުވަތަ ފުރި ،އިދާއެއް ލިުބމަށް ފަކަށ ގެންވާ މާލ އެ  މ ހަކަށް

ޓެކްސްޓެ ނުވަތަ  ކަނޑައެޅުމުގައި  އުނިނެގުމު  ކްސް  ކަމެއް ގައި 

ތަ ވަ ޤަސްދު ކުރެވިފައިވާ ނުމަގުފަހިކުރުމަށް  ނުވަތަ   މެދުވެރިވެދާނެ

ޮބޑުއޮޅުވާލު ،މަމެއްނަކަމަގުފަހިވެދާނެ ބ ނުމަށް  މާއްދާގެ  މެއް މި 
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 ކުށެކެވެ. އެކުލެވ 

އޮޅުވާލުމެއް    (2)    ޒާތުގައި  އ ގެ  ނުެބލެވ  ކުށެއް  ޝާމިލްވާކަމުގައި 

އެކަކަމުގައި ކަންތަހިގާފައިމުގައި  ވިޔަސް  ކުގެ ވާ 

ގައި އެކަމުގެ އެކަމެއް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއް ނުވަތަ ،ކަމުންއްވާޙިއްޞާއެ

ފުުބންސަަބ ނުވަރިހަމައަ  ކަނޑައެޅުމުގައި  ޓެކްސް  ޓެކްސް  ށް  ތަ 

އުނިކަމެއް  ގުނެ ނުވަމުގައި  މެދުވެރިވުން މެދުވެރިވެދާނެ   ތަ 

ޤަޫބ ހުރިކައިރިކަން  ހެކިތައް  އެކަށ ގެންވާ  ވާނަމަ ކަމުގައިލުކުރުމަށް 

 ނެއެވެ. ވާލުމެއް އެކުލެވ  ކުށެއް ގޮތުގައި ެބލިދާއޮޅު އެކުށަކ  ޮބޑު

 ނެރ  އަމުރެއްގައި ނަލްއިންިބއުރައިޓް ( ޅ)  
އިސްވެހުރި  ގަހުރިހާކަމެއް  (1)    އޮފިމ ރާއި  ޙަވާލުވެގެ  )ކަމާ  ހުރި ސަރު 

 ،އޮފިސަރު(

 ، ންއްގައިކަދުވަހެއްގެ ކޮންވަގުތެ އެާބރުގެ ބ ނުންކުރެވ ނ   (2)   
ބ އިިބއުނަޓްރަ  (3)    ދެކ ނުންތެލްއިން  ކަމުގައި  ާބރުގެ  ،ނަމަރިކަމެއް 

ޔުނުންކުރެވ ބ  ހާނިފޯމުނ   ފުލުހެއްގެ   ޒިރުގައިކަން ގައިހުރި 

 ޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ަބ

ގެ ދަށުން ތަންތަނަށްވަނުމުގައި ކަމާ އަމުރެއްގެ ާބރު  ގެ ދަށުން ނެރ އްދާމި މާ ( ކ)  

 ފިސަރަށް ޙަވާލުވެހުރި އޮ
ގެއ   (1)    އ ނާއަށް  ންދިޔުންނާއާއިއެކު  އެހެ ބ ނުންތެރިކަމަށް  ފެންނަ  ން  

 . އެވެދެވިދާނެމ ހުން ގެން
އެއްއެތަނުން  (2)    ފެންނަ  މިޗެ  އެއ    ގައި  (ރ)  މާއްދާގެ   އް 

ކުަބޔާންކޮށްފަ ޝަރ ށަކާގުޅިއިވާފަދަ  ހިނގާ  ބ ނުމަށް ގެން  ޢަތެއްގެ 

ބ ނުންވެދާނެކަމަ ގޮތުން  އ ނާހެއްކެއްގެ  ޤަޫބލުކުރެވ    އަށްށް 

އެށ އެކަ ކޮންމެ  ސަަބެބއްވާ  ހިފައިގެންވާ  ވެ. ގެންދެވިދާނެއެ އްޗެއް 

 ،އަދި
އެހެ   އެތަނަކުން  (3)    އެފަދަ    ންފެންނަ  އަތުގައި  ތަކެތި މ ހަކު 

ސަަބެބ  ހުރެދާނެކަމަށް މ ޤަޫބލުކުރެވ   ކޮންމެ  ހަކު އްވާ 

އޮފިސަރަށް ،ނަމަވެސް  ބަލާފާސްކުރެވިދާނެއެވެ. އ ނާއާ   އެ 

 . ންނުވާނެއެވެ މ ހަކު ަބލާ ފާސްކުރެވިގެންއެއްޖިންސުގެ މ ހެއްނޫ
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ސް  އި ރައްކާކޮށްފައިވާ އެއްވެ ގަ ވަސ ލަތެއްރޯނިކްއިލެކްޓް  ވަތެއްގެސް ާބއެއްވެ ( އ)  

 މަޢުލޫމާތަކ  
   (1)  ( މާއްދާގެ  ގަކމި  ތަން (  ގޮތަށް  ކަމާ އިވާ  ތަނަށްވަނުމުގައި 

މި   އޮފިސަރަކަށް  )ކ)  ދާގެމާއްޙަވާލުވެހުރި  ގެ  ގައި (  2( 

ހެންކޮށްފައިަބޔާ ބ ނުމަށް  ބ ނުންވެދާއްކެއްގެ  ވާ  ނެކަމަށް ގޮތުން 

 މާތު އަދިލޫ އްއޮތް މަޢުރެވ  ސަަބެބޤަޫބލުކު

މަޢުލޫމާއެތަނަކު  (2)    ވާޞިލުވެވެންހުރި  ގައި ކ)  މާއްދާގެ  މި  ،ތުން   )

އަ ދަށުން ހިމެނ   ާބރުގެ  އެނގ ނެ   ،ތުލުމުގެ  ކިޔަން  އަދި   ފެންނަ 

ގެންދެވ ފަސ ހަ  ،ގޮތަކަށް ގޮތަ  ،ނެއިން  މިފަދަ  ކަށް ނުވަތަ 

ަބދަލުކުރެފަ މަޢުސ ހައިން  ހުމާލޫވ ނެގޮތަކަށް  ށަހެޅުމަށް ތު 

 . ންގުމުގެ ާބރު ލިިބގެންވެއެވެއެ

) ( ވ)   މާއްދާގެ  ގެކމި  ދަ(  އިމް  ޤާނޫނ   ދަށުގަ ށުން  ތަކެތި ތިޔާޒުގެ  އިވާ 

   ވެ.ވެއެއް ނުނެގެހިފެހެއްޓުމާއި އަދި ނެރުމުގެ ާބރު ލިިބ

މާ ( މ)   )އްދާގެމި  ގައި  ވ  އިޤާނޫ](  ދަށުގައިވާމްނ    [ތަކެތި  ތިޔާޒުގެ 

  ،ނ  އިވަކަމަށްބުނެފަ

އ ނާގެ    (1)    އެޑްވައިޒަރާއި  ކުރެވ  ޤާނޫނ   މުވައްކިލާދެމެދު 

އެ ،ލާތްތައްމުޢާމަ ޤާނުވަތަ  ލިއްަބއިދ  މުވައްކިލަށް  ލަފާ  ނޫނ  

މުވައް އ ނާގެ  ތަގުޅުމުގައި  ކުރެވ ރާ  ކުމްސ ލުކިލު   ފަރާތާދެމެދު 

 ، މުޢާމަލާތްތައް
އެޑްވައިޒަރަ  (2)    މުވައްޤާނޫނ   އ ނާގެ  ނުވަކިލާކާއި  މުއި  އްކިލު ވަތަ 

ނުވަތަ ނު  ތަމްސ ލުކުރާމ ހާ  އެޑްވައިޒަރަކާއި  ޤާނޫނ   ވަތަ އެފަދަ 

އެޑްވަ އެހެން ނުވަ   އިޒަރަކާއިއެފަދަ  ތަމްސ ލުކުރާމ ހާއާއި  ތަ 

ޝަމ ހަކާދެމެދު ކުރެވ   ގުޢަތަކާ ރ   ޝައި  ނުވަތަ  ރ ޢަތެއްގެ ޅިގެން 

ޝަމ ދުއުއް އެފަދަ  ނުވަތަ  ކޮގައި  ބ ނުމަށް  ފައިވާ ށްރ ޢަތެއްގެ 

 އަދި ؛ ލާތުތައްމަމުޢާ

ން ރ ޢަތަކާ ގުޅިގެ ނުވަތަ ޤާނޫނ  ޝަ؛ ލަފާދިނުމުގެ ގޮތުންޤާނޫނ     (3)   

ޝަ އެފަދަ  ކޮށްފައިވާ  ،ނުމަށްބ ރ ޢަތެއްގެ  ނުވަތަ 

ނުވައެކުލެ  އިލާތްތަކެއްގަމުޢާމަ ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ވ   އ ގައި  ވާ ތަ 
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އެމ ހެ ،ކެތިތަ ެބއެތަކެތި  އަތުގައި  ގެންވާ ިބޙައްޤުލި  މުގެހެއްޓުއްގެ 

 މުގައިވާނަމައެވެ.މ ހެއްގެ އަތުގައި ހުރިކަ
މުގެ ނިޔަތުގައި ަބހައްޓާފައިވާ  ޞަދު ކުރިއެރުވުށެއްގެ މަޤް ޚިލާފު ކުޤާނޫނާއި   (  ފ)  

 ގައިވާ ތަކެއްޗެއްނޫނެވެ. ށުގެ ދަޔާޒްމްތި އިޗަކ  ޤާނޫނ ތަކެއް
 ؛ކަމާ ޙަވާލުވެހުރި އޮފިސަރު (  ދ)  

ފާސްތަ  (1)    ޙަވާލުރަކުނެއް  އެތަނަކާ  ވަގުތެއްގައި  މ ހާ ންފަށާ  ވެހުންނަ 

އެމ ހަކަ ނަންހާޒިރުވެހުރިނަމަ  އޮފިސަރުގެ  އަމު  ށް  ރުގެ ޖަހާފައިވާ 

 ކޮޕ އެއް ދ ންވާނެއެވެ. އަދި

 ،މަވެސްނަ  ވެނެތްވެހުންނަ މ ހާ ހާޒިރުލުޙަވާ  އެތަނަކާއެވަގުތުގައި    (2)   

ދަށުގައި ެބލުމުގެ  އެތަންވާކައެމ ހެއްގެ  އޮފިސަރަށް މަ  ށް 

 މ ހަކަށް އެފަދަ ކޮޕ އެއް ދ ންވާނެއެވެ. ފެންނަފެނުމުގައި ހ ވާ

)އަދި (1)މާއްދާގެ    މި  (3)    ކަމެއް   ގައިވާ  ( 2  އެއްވެސް  ގޮތަށް 

އެ ،ނުވިނަމަ ކޮޕ އެއް  ފެންނާނެ ންއިފަސ ހަ  ތަނަކުންއެފަދަ   

 ާބއްވަންވާނެއެވެ. އްގައި ނެތަ

މާ ޙަވާލުވެހުރި އަދި ކަ ،އަމުރާއެކު ތަނަކަށްވަދެުބނު  ލިދާގެ ދަށުން  މި މާއް (   ތ)  

ާބރުގެ ދަ ފިކަމުގައި އް ހިފަހައްޓައިށުން އެއްވެސް އެއްޗެ އޮފިސަރު އެއަމުރުގެ 

 .ވާނެއެވެނަންމަގެ ލިސްޓެއް ހި ހިފެހެއްޓުނު ތަކެތ އަމުރާއެކުއެ  ،ވާނަމަ
 

ންތައްފަދަ ތަކެތި  ލިޔެކިއު 
މަލުކުރާނެ  އަތުލުމުގައި ޢަ 

 ތް ގޮ 

ދަ  36ޤާނޫނުގެ    މި ( )ހ  .37 މާއްދާގެ  ތަނަކުން ވަނަ  ާބރުގެދަށުން  ލިިބދ   ށުން 

 ؛ރަކުލުވެހުރި އޮފިސަގުމުގައި ކަމާ ޙަވާއެއްޗެއް ނެ

 ނުވަތަ ،ހަކުތި ނެގުނު ތަނުގައި އުޅ މ ން އެތަކެއެތަނަކު  (1)   

ނެގުމުކެތިއެތަ  (2)    ޙަވާލުވެހު  އެތަކެއްޗާއި  ކުރިން  ނުވަތަ ގެ  ރި 

 ،ށް ާބރު ލިބިގެންވާ މ ހަކުކެތ ގެ މައްޗަތައެ
އެދި    ހޯދުމަށް  ތަފްޞ ލު  ތަކެތ ގެ  ގެންދެވުނު  ޙާލަތެއްގައިއެ  އެ  ،އްޖެ 

 ދ ންވާނެއެވެ.  ތަފްޞ ލުތައް
މާއް )ށ(    ޙަވާލުވެހު]ދާގައި  މި  އޮފިސަރުކަމާ  އެވަނ ބުނެފަމަށް  ކަ  [ރި  މިއި    

މާއްދާގަ  36ޤާނޫނުގެ   ާބވަނަ  ލިިބދ   ނެރ   ރުއި  ދަށުން  އަމުރެއްގައި  ގެ 

 ތިޔާރު ލިިބދ ފައިވާ ފަރާތެވެ.އެކަމުގެ އިޚް
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)ހ )ނ(    މާއްދާގެ  ަބޔާންކޮމި  ގައި  ގޮތުގެމަތިށްފަ(  ޙަވާއިވާ  ކަމާ  ރި ލުވެހުން 

 ؛ކު ނަގާ އެއްޗަކ އޮފިސަރަ
ކުރުމަޤަރ ނާއެ  ކުށެއްގެ  ޝަރ ޢަތެއްގައި  (1)    ބ ނުން  ގޮތުގައި  ށް އްގެ 

 ނުވަތަ 
 ، ތަޙުޤ ޤަށް ކަށް ނުވަތަ ކުށެއްގެފޮރެންސިކް ތަޙުލ ލަ  (2)   

 އެފަދަ ކަމެއް   ،ފުދ ނެ އެއްޗެއްނަމަ  އެ އެއްޗެއްގެ ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ކޮޕ އަކުން   

އެިބތުކުސާ އެ  ނުވަތަ  ނެގުމަށް  ރުމަށް  ފޮޓޯ  ފޮޓޯއްޗެއްގެ  ކޮނުވަތަ  ޕ   

ހ ހެދު އިތުރަށްމަށް  ވަގުތަށްވުރެ  އެއްޗެއް   ދަވާ  ފަހައްޓައިގެން  ހި  އެ 

 . ނުވާނެއެވެ
 ،  )ޅ( ގެ ދަށުން ތިރ ގައިވާ އެއްޗެއް ެބލުމުގެ ހުއްދައަށްމި މާއްދާގެ )ރ(  

 އަދި ،ފައިވާ އެއްޗެއްނަގާ ރި އޮފިސަރަކުކަމާ ޙަވާލުވެހު  (1)   

 ޓާފައިވާ އެއްޗެއް.ހިފަހައްއިން މ ރާއި ކަކުށެއްގެ ތަޙުޤ ޤަށްޓަ  (2)   
ކުރިން އެ  ޗެއް ނެގުމުގެ  އެ އެއް ،ހުރި އޮފިސަރެއްގެ ފަރާތުންވެކަމާ ޙަވާލު   

  ވ  ގައި އެ އެއްޗެއްއެއްޗަކާއި ޙަވާލުވެހުރި ނުވަތަ އެ މ ހެއްގެ ާބރުގެ ދަށު

 ،ދިއްޖެނަމަހަރަކާތްތެރިވާ މ ހަކު އެ  އެފަދަ މ ހެއްގެ ަބދަލުގައިނުވަތަ ،މ ހަކު

އޮރާމ  ދަގެ  ެބލުމުގެ  އެކަމަށްފިސަރެއްގެ  އެކަން   ށުން  މ ހަކަށް  އެދުނު 

 ދ ން ވާނެއެވެ. ފުރިހަމަކޮށް
) )ބ(    މާއްދާގެ  އެއްމި  ފޮޓޯ  އެއްޗެއްގެ  އެފަދަ  ދަށުން  ގެ  ކޮޕ އެއް ވަ ނު  ޅ(  ތަ 

ޙަވާކަ  ،މަށްނެގު ފަރާތުމާ  އޮފިސަރެއްގެ  ނެގުމުގެ ،ންލުވެހުރި  އެއްޗެއް   އެ 

އެއް އެ  ނުވަތަޗަކާއި  ކުރިން  އެއްޗެއްގެއެ  ޙަވާލުވެހުރި  ާބރު މަ     އްޗަށް 

ނުވަތަ މ ހަކު  މ ހެއްލިިބގެންވާ  އެފަދަ  މ ހަކު   ހަރަކާތްތެރިވާ  ަބދަލުގައި  ގެ 

 ކުއެ އޮފިސަރަ ،އެދިއްޖެނަމަ
އޮފިސަމ ރާ  (1)    ެބލުމުގެރެގެ  ނުވަތައްގެ  ނެގުމަށް  ފޮޓޯ  ދަށުން  ކޮޕ      

 ނުވަތަ  ،ތުދ ޞަ ހާއަށް ފުރުނު މ ހެދުމަށް އެދު
ނުވަ ފޮޓޯ  (2)    ނަގައި  ކޮޕ   ތަ  ނެގުމާއި  ފޮޓޯ  ނުވަތަ  ހައްދައި  ކޮޕ    

މަހެ ތެރ ދުމަށް  ވަގުތެއްގެ  އެކަށ ގެންވާ  އެކަމެއް ގުފަހިކޮށްދ   ގައި 

 ންވާނެއެވެ. ފުރިހަމަކޮށްދ 

ދަ ޅ()   މާއްދާގެ  ކަމަކާށުމި  ގެންދެވ   އެއްޗެއް  ޙަވާލުވެހުން  އޮފިސަރައި  ށް ރި 
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އެ  ވާށ ގެންއެކަ ހެދި  އުނިސަަބަބކާއި  ފެނިއްޖެ ކަކަމަށް  އަތުވެދާނެކަމަށް  މެއް 

އެއްޗައެ ،ހިނދެއްގައި އްދުމުގެ  ކޮޕ  ހެ  ،ފޮޓޯ ނެގުމާއި ،ކަށް ވާޞިލުވުމާއި 

 އް ނޫނެވެ. ހުއްދަ ދިނުން ލާޒިމެ

 ؛ތަޙުޤ ޤަށް އެ  (1)   
 ؛ޤަކަށްޤ ޔަވައި އެހެން ތަޙުޤ ޤު ފި އެ ތަކެތި ގެންދެވުނު ތަޙު  (2)   

  އުފެދިދާނެ ޖިނާއ  ކުށަކަށްންއިވާ ސަަބަބކުތިރ ގަ  (3)   

     (I ) ާވެހުރި ތަޙުޤ ޤަށް ނުވަތަ ލުއެ އޮފިސަރަކު ޙަވ ، 

     (II )  ެތަޙުޤ ޤަކަށް.ދަ ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަ(2މި މާއްދާގ 

 

ގުޅ     ކުއްޔަށް ދިނުމާ 
 މަޢުލޫމާތު 

ބ ނުންކުރުމާނުއުފު )ހ(   .38 މުދަލެއް  ތިލ   މަޢުރ ގައިވާެބހ   ހުށަހެ  މަށް ޅުލޫމާތު 

 އަށް ލިިބގެންވެއެވެ. މ ރާއެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ހިކު  (1)    ނުވަތަ އްޔަށް  ަބޔަކު  ކޮންމެ  ބ ނުންކުރާ  ނުވަތަ  ފައިގެންއުޅ  

ކުއްޔަށް ބ ހިކުރިން  ިބން  ނުވަތަ  ފަރާތަފި  އެ  ،ކުންނުންކުރި 

އަ ލިޔުމުންނގަަބފަރާތްތަކުން  ނުވަތަ  ވެހުން  އިވާ ވިފަ 

 ، އިން ބ ނުންވާ ގޮތަކަށް މ ރާމަޢުލޫމާތު  ދަވުންތައް ފަސްއެއްަބ

ހިކުއްިބމެއް    (2)    ހިފައިގެން ޔަށް  ކުއްޔަށް  ކުރިން  ނުވަތަ  ފައިގެންއުޅ  

 ، އިޚްތިޔާރުޔާއި ލިިބގެންވާކުއް ޖެހ އުޅުނު ފަރާތަކުން ދައްކަން
ބެލެހެއް  (3)    ނުވަތަިބން  ގޮތުގަ  ޓުން  ލިބ   ކުލ ގެ  އާއި ފައި   އިސާ 

ނުޙަވާ ިބންވަލުވާ  ފައިސާއާއި  ތަ  އެހެނިހެން  ލިބ   ބ ނުންކޮށްގެން 

ހުންނަ  ވުމަޙަވާލު ކޮންމެ ށް  އެފަދަ  ފަރާތުން  އެޖެންޓެއްގެ 

 ، މަޢުލޫމާތެއް

މާއްދާގަ )ށ(    ކުއްޔަ  [ކުލި]އި  މި  ތެރ ގައި  ގޮތުގެ  ދިނުމުގެ  ވެވ   ށް  ން 

ސަަބުބން  ސްވުންތަކާއި  އެއްަބ އިއ ގެ  ހިމެތައްވެސްތިޔާރުޚްލިިބދ   އެވެ. ނެ 

ނު  ،ނަމަވެސް ިބންިބމެއް  ކުރެވ   ރަހުނު  އަދި ހިމެނެ މ ގެތެރ ގައި   އެވެ. 

ވިފައިވާ މި ބ ދައިންނެވެ. ކުއްޔަށް ދެ  ކުއްޔަށްދެވ  ފަރާތްވެސް މާނަ ކުރެވ ނ 

 މެނ ނެއެވެ.ފަރާތެއްވެސް ހި ހިނދެއްގައި އެ ލުވެއްޖެފަރާތް ަބދަ
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  ޢަދަދު   ޓެކްސްގެ   މ ރާއިން 
 34ކަނޑައެޅުން 

 ލިޔެކިޔުންތައް   ހިސާުބތަކާއި  ފަރާތެއްގެ  ދައްކާ  ޓެކްސް  މ ރާއިން )ހ(   .39

 އެކަމުގައި   ހިންގުމަށްފަހު،  ޤ ޤެއްޙްތަ  ނުވަތަ   އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު،

 މުއްދަތުގައި  އެ  ންފަރާތު  އެ  ބިނާކޮށް،  މައްޗަށް  ކުގެނުކުތާތަ  ފާހަގަކުރެވުނު

 އެގޮތުން .  ދާނެއެވެކަނޑައެޅި  މ ރާއަށް  ޢަދަދު  ޓެކްސްގެ  ދައްކަންޖެހ 

  ކަނޑައަޅާ   މ ރާއިން"  ޙަވާލާދ ނ   ޤާނޫނުގައި  މި   ކަނޑައެޅުމަށް  ކަނޑައަޅާ

 . މިފަދައިންނެވެ" ޢަދަދު

މާއްދާގެ ށ( )   މި  ޢަދަދު،  ކަނޑައަޅާ  ކަނޑައަޅައިފި މ ރާއިން  ދަށުން  ގެ  )ހ(   

އެ  ހިނދެ އެކަން،  ލިޔުމުން އްގައި،  ފަރާތަށް  ނިސްަބތްވާ  ކަނޑައެޅުން 

ކަންކަން އަންގަ އަންނަނިވި  އެންގުމުގައި  އެ  އަދި  ންވާނެއެވެ. 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ޓެކްސްޕ ޔަރ   (1)    އެޑްރެހާއި  ނަމާއި  ފަރާތުގެ  ދައްކާ  ޓެކްސް 

 ؛ )"ޓިން"(އައިޑެންޓިފިކ ޝަން ނަންަބރު

 ؛ސްބަތްވާ ޓެކްސް ނެގ  މުއްދަތުނިއެ ކަނޑައެޅުން   (2)   

ގޮތުގައި    (3)    ޓެކްސްގެ  ފަރާތުން  މ ރާއިން އެ  ކަމަށް  ދައްކަންޖެހ  

މ ރާއިން  ހިސާުބކުރުމަށް  ޢަދަދު  އެ  އަދި  ޢަދަދު،  ކަނޑައެޅި 

 ؛ބ ނުންކުރި އަސާސްތަކާއި އެ ހިސާުބކުރުމުގެ ތަފްޞ ލު

 ދައްކަންޖެހ  ތާރ ޚު.އެ ފަރާތަކުން ފައިސާ   (4)   

ދައް  ( )ނ   ޓެކްސް  ޢަދަދަކ   ކަނޑައަޅާ  މ ރާއިން  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ކާ  މި 

ކަނޑައަޅާފައިވާ   މުއްދަތަކަށް  އެ  ޮބޑު   ޓެކްސްގެފަރާތުން  ޢަދަދަށްވުރެ 

 ވަނަ  30އެފަދަ ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅ ނ ، މި ޤާނޫނުގެ  ޢަދަދެއްނަމަ، މ ރާއަށް  

ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެންގުން ފޮމާއްދާގެ    2ނުވާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން  )ހ( ގައި 

 ވެ)ދ އް( އަހަރު ދުވަސް ފާއިތުވުމުގެ ކުރިންނެ

 މާއްދާގެ   މި  ތެރ ގައި،   މުއްދަތުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ނ)  މާއްދާގެ  މި )ރ(  

 ޤުޫބލުމަ  ޤަޫބލުކުރެވ   ކަމަށް  ނެތް  ކަނޑައެޅެން  ޢަދަދެއް  ދަށުން  ގެ(  ހ)

  އިތުރުނުވާނެ  ވަހަށްވުރެދު  އަހަރު(  ތިނެއް)  3  އޮތްނަމަ،  ޢުޛުރެއް

  އެޕ ލް   ޓެކްސް  ށްއިތުރުކޮށްދިނުމަ  މުއްދަތު   އެ  ގޮތެއްގެމަތިން

 
އި  2  އަށް(  ޤާނޫނު  އިދާރ   ހ ގުމާބެނެ   ޓެކްސް)  3/ 0201  ބަރުނަން  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 34 މާއްދާ    މި  ވަނަ މާއްދާއިން  23ގެ  ޤާނޫނު އުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ 

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި 
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 .އެދެވިދާނެއެވެ މ ރާއަށް ޓްރައިިބއުނަލްގައި

 ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ނަމަވެސް،  އޮތް  އެހެން  ގައި(  ނ)  މާއްދާގެ  މި )ބ(   

 ޓެކްސް   އެންގުން  ވާަބޔާންކޮށްފައި  މާއްދާގައި  ވަނަ  30  ޤާނޫނުގެ  މި  ރުފަށާއި

 ތެރެއިން  ތާރ ޚުތަކުގެ  ނަނިވިއަން  ފޮނުވާފައިވާނަމަ،  މ ރާއިން  ފަރާތަށް  ދައްކާ

  މި  ޢަދަދު  ދައްކަންޖެހ   ފަރާތަކުން   އެ  ކުރިން،  ތާރ ޚެއްގެ  ަބއްދަލުވާ  ފަހުން

 .ޅިދާނެއެވެކަނޑައެ މ ރާއަށް  ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ

 ފޮނުވާ  އެންގުން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  30  ޤާނޫނުގެ  މި  (1)   

 ؛ތާރ ޚު ހަމަވާ އަހަރު( ދ އް) 2 ފެށިގެން ތާރ ޚުން

 ސަތ ކަ)  120  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  (2)   

 .ތާރ ޚު ހަމަވާ ދުވަސް( ވިހި
 

 ޢަދަދު  އިން މ ރާ 
 ތ ޖާ މުގެ ނަ ކަނޑައެޅު 

ދަމ ރާ  .40 މާއްދާގެ  މި  ޢަދަދު  ކަނޑައަޅާ  ކަނޑައަޅައިފިއިން  އެ    ،ހިނދެއްގައި  ށުން 

 ކުންނާނެއެވެ. ވި ނަތ ޖާ ނިން އަންނަނި ކަނޑައެޅުމުގެ ސަަބުބ

ގޮތުން ޓެކްސް ަބޔާން ގ  މުއްދަތާ ގުޅ ނެވާ ޓެކްސް ތްަބ ނިސްއެ ކަނޑައެޅުން )ހ(   

އެ  ،ފައިވާނަމަހުށަހަޅާ ަބޔާން  ކަނޑައެ  އިޞްލާޙުވެގެން   އެޅުމާ  އެއްގޮތަށް 

 ؛ ބެލުންދިޔައ  ކަމުގައި

ޓެކްސް ަބޔާން ޅ ގޮތުން މުއްދަތާ ގުއެ ކަނޑައެޅުން ނިސްބަތްވާ ޓެކްސް ނެގ   )ށ(   

ތުގައި ޓެކްސް  އެ މުއްދަ  ،ދަކ ދަނޑައަޅާ ޢަކަ  ންއިރާމ   ،އިނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފަ

 ބެލުން. މުގައިދަދުކަރާތުން ދައްކަންޖެހ  ޓެކްސްގެ ޢަދައްކާ ފަ
 

އެއް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ  
 ޅ  އުޞޫލު އަހަރާގު 

ޓެކްސް ނެގ     ،ގައިންގުމެއްއެންގ  އެ  ،ސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހިންގ  ތަޙުޤ ޤަކަށްޓެކް  .41

ޙައްމު   ގިނަ  މުއްދަތަށްވުރެއެއް   ކަނޑައަމ ރާ  ،ލާދ ފައިވާނަމަ ވާދަތަށް  ޅާ އިން 

ޙަވާލާ އެންގުމުގައި  އެ  ކޮންދ ފައިވާކަނޑައެޅުން  ވަކިވަކިން    މުއްދަތަކަށް  މެ 

 ހިނގާނެއެވެ. 
 

 ނިންމާ  މ ރާއިން  ނުވަތަ  ޓެކްސ ޝަން  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ )ހ(   .42 35އިއުތިރާޒުކުރުން 

 ނިންމުމެއް  އެ   އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ  ފަރާތުން  ދައްކާ  ޓެކްސް  ނިންމުމަކާމެދު

 ތެރ ގައި،   ދުވަހުގެ(  ތިރ ސް)  30  ފެށިގެން  ތާރ ޚުން  ނިންމި

 
އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ   ޓެކްސް)  3/ 2010  ބަރުނަން  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 35 އްދާ  މާމި     މާއްދާއިންނަވަ  24ގެ  ޤާނޫނު އުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ 

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި 
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 ކްސްޓެ  މިގޮތުން.  ޅަންވާނެއެވެހުށަހަ  މ ރާއަށް  އެންގުމެއް  އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ

 ޙަވާލާދ ނ    ޤާނޫނުގައި   މި  އެންގުމަށް  ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  ދައްކާ

 . މިފަދައިންނެވެ"  އެންގުން އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ"
(  ހ)  ގެމާއްދާ  ވަނަ  39  ޤާނޫނުގެ  މި  ކަމަށް  ދައްކަންޖެހ   ގޮތުގައި  ޓެކްސްގެ )ށ(   

  ޢަދަދު   އެ  ނުވަތަ  ގުޅިގެން  ދާޢަދަ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މ ރާއިން  ދަށުން  ގެ

 ފަރާތުގެ   ދައްކާ  ޓެކްސް  ގޮތުން  އިވާޢަމަލުކޮށްފަ  މ ރާއިން  ކަނޑައެޅުމުގައި

  ކަމަކާ   އެ  ޤަޫބލުކުރެވ ނަމަ  ށްކަމަ  އައިސްފައިވާ  އުނިކަން  ޙައްޤަކަށް އެއްވެސް

 އެންގުމެއް  އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ  ފަރާތަށް  ދައްކާ  ޓެކްސް  ގުޅިގެން

 . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
 އެންގުމުގައި،  އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ނ(   

  ނިންމުމާމެދު  މ ރާގެ  ނުވަތަ  ޓެކްސ ޝަންގެ  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ

  ޞ ލުކޮށް ފްތަ  ސަަބުބ  އިއުތިރާޒުކުރާ  ފަރާތުން   ދައްކާ  ޓެކްސް

 . ރަންވާނެއެވެަބޔާންކު
 

  އިއުތިރާޒުކުރުމާމެދު 
  ގޮތެއް   މ ރާއިން 
 36ނިންމުން 

 ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  42  ޤާނޫނުގެ  މި   ފަރާތަކުން  ދައްކާ  ޓެކްސް )ހ(   .43

 އެންގުން  އެ   ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  މ ރާއަށް  އެންގުމެއް   ކަމުގެ  އިއުތިރާޒުކުރާ

 އެ   ތެރ ގައި  ދުވަހުގެ(  ވިހި  ސަތ ކަ)  120  ފެށިގެން  ތާރ ޚުން  ހުށަހަޅާ

 . ންވާނެއެވެނިންމަ ގޮތެއް މ ރާއިން އެންގުމާމެދު
 ޢަމަލުކުރަން  ނޫނަށް ޤާ  މި  ނަމަވެސް،  އޮތް  އެހެން  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  42  ޤާނޫނުގެ  މި  ފަރާތަކުން  ދައްކާ  ޓެކްސް  ފަށާއިރު

 އަންނަނިވި  ވާނަމަ، ހުށަހަޅާފައި  މ ރާއަށް  އެންގުމެއް   އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ

 އެންގުމާމެދު  އެ  ކުރިން،  ތާރ ޚެއްގެ  ަބއްދަލުވާ  ފަހުން  ތެރެއިން  ތާރ ޚުތަކުގެ

 . ންމަންވާނެއެވެނި ގޮތެއް މ ރާއިން
      ފެށިގެން  ތާރ ޚުން   ހުށައެޅި  މ ރާއަށް  އެންގުން  އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ  (1)   

 ؛ތާރ ޚު ހަމަވާ ދުވަސް( ވިހި ސަތ ކަ) 120
 60  ފެށިގެން   ދުވަހުން   ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ނަށް ޤާނޫ  މި  (2)   

 . ތާރ ޚު ހަމަވާ ދުވަސް( ސްދޮޅަސްފަ)

 
އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ   ސްޓެކް)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 36 މާއްދާ  މި    ވަނަ މާއްދާއިން  25ގެ  ޤާނޫނު އުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ 

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި 



 

44 

 

 ގައި (  ށ)  އަދި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި   ގުޅިގެން  މަކާއެންގު  ކަމުގެ   އިއުތިރާޒުކުރާ )ނ(   

  އެ     ނުނިންމައިފިނަމަ،  ގޮތެއް  މ ރާއިން  ތެރ ގައި  މުއްދަތުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ

 ންމ ރާއި  ނޫންކަމަށް،  ރަނގަޅު  ނިންމުން  މ ރާގެ  ތްވާނިސްަބ  އިއުތިރާޒުކުރުން

 . ބެލެވ ނެއެވެ ކަމުގައި މިނިން
 

  މައްސަލަ   ޓްރައިބިއުނަލަށް 
 37ހުށަހެޅުން 

  ދައްކާ   ޓެކްސް  ދަށުން  ގެ(  ށ)  ނުވަތަ(  ހ)  މާއްދާގެ   ވަނަ  42  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   .44

 ޅިގެން ގު  އެންގުމަކާ  އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ  ހުށަހަޅާ   މ ރާއަށް  ފަރާތަކުން

  ހިތްހަމަނުޖެހ ނަމަ،   ފަރާތުން  ދައްކާ  ޓެކްސް  ނިންމުމަކާމެދު  ނިންމާ  މ ރާއިން

  އެ   ތެރ ގައި،  ދުވަހުގެ(  ފަސްދޮޅަސް)  60  ނިންމާތާ  ނިންމުން  އެ

 . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ޓްރައިިބއުނަލަށް އެޕ ލް ޓެކްސް މައްސަލައެއް
 ޓެކްސް  ފަރާތުން  ކާދައް  ޓެކްސް  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  39  ޤާނޫނުގެ  މި  ހުށަހަޅަނ   ޓްރައިިބއުނަލަށް  އެޕ ލް

  އެ  ކަމަށްވާނަމަ،  ގުޅިގެން  ޢަދަދަކާ  ޓެކްސްގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މ ރާއިން

  ޓެކްސްގެ   ޅާފައިވާ ކަނޑައަ  މ ރާއިން  އިސްތިއުނާފުކުރެވ ނ   މައްސަލައެއް

 ޢަދަދުގެ   އިއުތިރާޒުކުރާ  ފަރާތުން  އްކާދަ  ޓެކްސް  ތެރެއިން،  ޢަދަދުގެ

 ޢަދަދެއް   އެއްވަރުގެ  އާ (  އިންސައްތަ  ފަންސަވ ސް)  25%  މަދުވެގެން

 .ޚަލާޞްކުރުމަށްފަހުގައެވެ ދައްކައި މ ރާއަށް
( އިންސައްތަ  ފަންސަވ ސް)  25%  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ށ)  މާއްދާގެ  މި ( ނ)  

 ގުޅިގެން  ޢަދަދާ   ހުށަހަޅާ  ލަށްޓްރައިިބއުނަ  އެޕ ލް  ޓެކްސް  ނ ،ހިސާުބކުރާ

 .ނުލައެވެ އިންޓްރެސްޓަކާ ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް އެއްވެސް ދައްކަންޖެހ 
  އެ   މައްސަލައެއް،  ހުށަހެޅ   ޓްރައިިބއުނަލަށް  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި ރ()  

 ދުވަހުގެ(  އައްޑިހަ   ސަތ ކަ)  180  ގިނަވެގެން  ހުށަހެޅ ތާ  މައްސަލައެއް

 ގޮތެއް   މައްސަލައާމެދު  އެ  ަބލައި،  މައްސަލައެއް  އެ  އުނަލުންޓްރައިިބ  ތެރ ގައި

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ
 ގައި(  ރ)  މާއްދާގެ  މި  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅ   ޓްރައިިބއުނަލަށް  އެޕ ލް  ޓެކްސް )ބ(   

  އެޕ ލް   ޓެކްސް  ނިންމުމަށްޓަކައި،  ތެރ ގައި  މުއްދަތުގެ  ަބޔާންކުރާ

 
އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ   ޓެކްސް)  3/ 2010  ރުނަންބަ  ނުޤާނޫ،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 37 މާއްދާ  މި    އިންވަނަ މާއްދާ  26ގެ  ޤާނޫނު އުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ 

ވަނަ    5ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   3އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ  ޓެކްސް)  2010/3  ރުނަންބަ  ނުޤާނޫ،  27/ 2020ރު  ނޫނު ނަންބަ. އެއަށްފަހު، ޤާއިޞްލާޙުކުރެވިފައި
 .ލާޙުކުރެވިފައިމާއްދާ އިޞްމި  އިންމާއްދާ
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 .ތާވަލުކުރަންވާނެއެވެ ދުރާލާ ޑުއެހުންތައްއަ  މައްސަލައިގެ ޓްރައިިބއުނަލުން
  ހުށަހެޅ    ޓްރައިިބއުނަލަށް  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން (  ރ)  މާއްދާގެ  މި )ޅ(  

  އެ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  ހިމެނ   މައްސަލައެއްގައި

 ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި   އެ  ތެރ ގައި  މުއްދަތުގެ  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި

  މެންަބރުންނަށް  ގެޓްރައިިބއުނަލް  ަބލާ  މައްސަލަ  ނިންމިދާނެކަމަށް  މެއްނިންމު

 މުއްދަތު  ކަނޑައެޅިފައިވާ   ނިންމުމަށް  މައްސަލައެއް  އެ  ނުފެންނަނަމަ،

 90  މުއްދަތު  އިތުރުކުރާ  އެފަދައިން  އެހެންނަމަވެސް،.  އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ

 . އިތުރުވެގެންނުވާނެއެވެ ދުވަހަށްވުރެ( ނުވަދިހަ)
 މުއްދަތު  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ނިންމުމަށް   މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅ   އުނަލަށް ޓްރައިިބ )ކ(   

  މައްސަލައެއްގައި   އެ  ޙާލަތުގައި،  އިތުރުކުރާ  ދަށުން  ގެ(  ޅ)  މާއްދާގެ  މި

 ސަަބުބ  އިތުރުކުރި  މުއްދަތު  އެފަދައިން  ނިންމުމުގައި  ނިންމާ  ޓްރައިިބއުނަލުން

 . އޮންނަންވާނެއެވެ ަބޔާންކޮށްފައި
 3  އަށް(  ޤާނޫނު   އިދާރ   ނެގުމާެބހ   ޓެކްސް)  2010/3  ނަންަބރު  ޤާނޫނު )އ(   

  އެޕ ލް   ޓެކްސް  ފަށާއިރު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ

 180  ފެށިގެން  ތާރ ޚުން  އެ  މައްސަލަތައް،  ހުށަހެޅިފައިވާ  ޓްރައިިބއުނަލަށް 

 އެ   ަބލައި،  ލުންއިިބއުނަޓްރަ  އެ  އިތެރ ގަ  ދުވަހުގެ(  އައްޑިހަ  ސަތ ކަ)

 .ނިންމަންވާނެއެވެ ގޮތެއް މައްސަލަތަކާމެދު
 

ނުވަތަ    ން އަނބުރާ ދިނު 
 ނޑުން އަޅައިކެ 

ރާތުން އިއުތިރާޒު ކުރުމުން ނުވަތަ  ފަމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ  މި ނިންމުއިން ނިންމ ރާ  .45

ޤާނޫނުމި ،އިސްތިޢުނާފުކުރުމުން ގޮތުގެމަދަގެ    ގަވާއިދުގައިވާ  ހަދާ  އެ  ށުން  ތިން 

ގޮ ަބލައި  ހިނދުމައްސަލަ  ކަނޑައަޅާ  ކަނޑައިންމ ރާ  ،ތެއް  ޓެކްސްޢައެޅި      ދަދަކ  

ފަރާ ގޮތު  ތުންދައްކަންޖެހ   ދައްކަޓެކްސްގެ  ޢަދަދަގައި  ފައިސާގެ  ޮބޑު ށްންޖެހ   ވުރެ 

ފައި   ،ޢަދަދެއްކަމުގައިވާނަމަ ޢަމަލުކުއެ  އިސާއާމެދު  ޓެކްސްއާމެދު ށް  ތުރަރާނ   ދެއްކ  

 ޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ށް މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޢަމަލުކުރުމަ
 

 ބާބު ވަނަ    4
 ދުން ހޯ   ންވާ ޓެކްސް ބެ ލި 

 

ކުމުން  ދެއް ޓެކްސް ނު 
އްޔާތު  އި މިލްކި ބިންބިމާ 

މުއްދަ ( )ހ  .46 ދައްކަންޖެހ   މ ހާ  ނުދައްކާއޮތް  ދައްކަންޖެހި  ކުޓެކްސް    ރިން ތުގެ 

ކޮންމެ ޓެކްސް    ފައިސާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައިނުދައްކާއޮތް    ،ދައްކާފައި ނުވާނަމަ
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ގޮތު   [ ކަފާލާ]އިން   މ ރާ ،އަހަރަކު ހިފެހެއްޓުން  ޢައްޔަންކުރާ  ގައެއްގެ  ކަށް ފަރާތައި 

 ިބމެއްގެ ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން  ގެ ނުދައްކާއޮތް ފަރާތެއްއްކަންޖެހިޓެކްސް ދަ

ސް  ކަނޑައަޅާ ނުދައްކާއޮތް ޖުމްލަ ޓެކް  އެއްޖޫރިމަނާ މިލްކިއްޔާތެއްގެ މައްޗަށް  

 ވެ.ވާނެއެހޯދުމުގެ އަމުރު ނެރެން
ދައްކަންޖެހ  )ށ(    ފަރާ ޓެކްސް  ނުވަތަތަ  ފަރާތަކުންތި  ކުން   ންވަނަ 

ޓެކްސްއެކަންޖެހިފައިވާދައް ޖޫރިމަނާއެއް ،އް  އެހެންވެސް  ،ނުވަތަ  ނުވަތަ 

އެއްވެ އެހެން  ހޯދުމަށްޓަކައި  އެއް  ގޮތަފައިސާ  މަސައްކަތް  ކުންސް   

ނުވަތަ )ކުރެވިފައިވިޔަސް  މާއްދާގެ  މި  ނުވިޔަސް  ދަ   ގެ  އަމުރު ހ(  ށުން 

 ނެރެވިދާނެއެވެ.
މާއްދާގެ   )ނ(    ދަށުން  )ހމި  ގެ  އަ(  ތަންފ ޒްކުމުރުނެރ   އަދި ރުމަށާއި  ތައް 

ކުރެވިފައި ހަދަންޖެހ   ޖޫރިމަނާ  ގޮތުން  ެބހ   ވިއްކާލުމާއި  މިލްކިއްޔާތުތައް  ވާ 

 ހަދާނ  ޯބޑުންނެވެ.  އްވާއިދުތަގަ
 

 ތިން  ލިބެންވާ ޓެކްސް 
 ހޯދުން ވަނަ ފަރާތަކުން  

ނުދައް  (1) )ހ(   .47 ދައްކަންޖެހި  އެއްވެސްކާޓެކްސް   ،ފަރާތަކުން   އޮތް 

ދައެފަރާ ޓެކް  އްކަންޖެހ ތަކުން   ޖޫރިމަނާއެއް  ،ސްއެއްއެއްވެސް 

ގައި ވަތަ އެހެންވެސް ޢަދަދެއް ދައްކަންޖެހިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރ ނު

 އަދި  ،ފައިނުވާނަމައްކާދަ
ފަރާ  (2)    ދައްކަންޖެހި   ،[ފަރާތަކުން  ނަތިންވަ] ، ތަކުންއެހެން  ޓެކްސް 

ފަރާތަށްއޮނުދައްކާ އެފަރާނު ،ދަރާފައިވާކަމަށް  ތް  ތުން ވަތަ 

ޓެކްސްފަ ނުދައިސާތަކެއް  ދައްކަންޖެހި  ދ ން އްކާ  ފަރާތަށް  އޮތް 

ދަ ޓެކްސް  އެފަރާތަކުން  ނުވަތަ  ނުދައްކާއޮތް ހި  ންޖެއްކައުޅ ކަމަށް 

ފަ ދ ންޖެހ   ނުވަތަ  ފަރާތަކަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ ދިއިސާއެއް  ނުމަށް 

ފަ އެފަދަ  އަފައިސާއެއް  ެބހެއްޓިފައިވާތުރާތެއްގެ   ،ކަމަށް  ގައި 

ޓެކްނު ދައްކަންޖެހިވަތަ  ފަރާ  ސް  އެހެން ތަށް  ނުދައްކާއޮތް 

ދައްކަންޖެހ ކަމަ ފައިސާ  އަތުން  ފަރާތެއްގެ  ތަ ނުވަ ،ށްކޮންމެވެސް 

މަށް އެހެން ކުރާތަށް ފައިސާދެއްޓެކްސް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާއޮތް ފަ

ހުއްދަ   ފަރާތަކަށް  އަށް މ ރާ ،ށް މަިބގެންވާކަލިކޮންމެވެސް 

 ؛މަ ށްވާނަކަމަ ޤަޫބލުކުރެވ  މައްޗަށް ުބރަވެ ތަކެއްގެގެންވާ ހެކިއެކަށ 
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އެފަދަމ ރާ  (3)    ފަރާތަކަށް  ތިންވަނަ  އެންގުމަކުން  އް ފައިސާއެ  އިން 

އެން ފައެގިދާނެދެއްކުމަށް  އެފަދަ   ،މިންވަރުއިސާއެއްގެ  ވެ. 

އަދި އެހެންވެސް    އްމަނާއެޖޫރި ،ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާފައިވާ ޓެކްސް

ނުޢަދަ )ވަތަ  ދަކަށްވުރެ  މާއްދާގެ  ގައ2ިމި  ކޮށް(  ރިޢާޔަތް  ފައިވާ  

 ދަދަށްވުރެ ޮބޑުވެގެންނުވާނެއެވެ. ޢަ

ޖޫރިމަނާ  ،ދައްކަންޖެހ  ޓެކްސް   ތް ފަރާތަކުންކާއޮ ނުދައްހިޓެކްސް ދައްކަންޖެ )ށ(   

މުއަ ދައްކަންޖެހިފައިވާ  ޢަދަދެއް  އެހެންވެސް  ތެދަތުއްދި  ދައްކާފައި ރ ގެ  ގައި 

އެފަނުވުމާ ފިޔަވަޅެއްއިސާ  ގުޅިގެން  ވިޔަސް  ހޯދުމަށް  ނުވަތައަޅާފައި    

އެންގުން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި    ނުވިޔަސް  

 އެވެ. ވާނެނުވަންފޮ

އެ  ،ން ފޮނުވިފައިވާ ތިންވަނަ ފަރާތުންން އެންގުމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށު  މި )ނ(   

އެފައިސާ    ތަށްއެންގުމާ އެއްގޮދުވަހުގެ ތެރ ގައި އެ    45ވާތާ  ނުން ފޮއެންގު

 ވެ. ލާޞްކުރަންވާނެއެދައްކާ ޚަ

)  (1) )ރ(   ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ޙާލަތްވަނަ  (  1މި  ގައި ތަކުނަންަބރުގައިވާ 

ޖެނެރަލްމިޝަކޮ އަންގާނަރ  ޓެކްސ ޝަން  އޮފް  ކުން އެންގުމަ   

ފަރާ އޮތް  ނުދައްކާ  ދައްކަންޖެހި   ންކުބ   ތެއްގެޓެކްސް 

ފައިސާ   ނަންަބރު ޤާނޫ  ހިފެހެއްޓުމަށްއެކައުންޓްގައިވާ  ނު 

ބ ންކި)ދިވެހިރާއްޖ ގެ  2010/24 މައްޗަށް   އެ  ޤާނޫނު(  ންގއާެބހ  

ސް މަނިޓަރ  މޯލްޑިވް  ،ންއިރާމ ކައި  ށްޓަހިނގާ ބ ންކަކަށް އެންގުމަ

 ދާނެއެވެ.  އެންގިއޮތޯރިޓ އަށް

   (2)  ( ގެ  )ރ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  1މި  އެންގުމެއް ށުދަ  ގެނަންަބރު(  ން 

ބ ންކަކުންފޮނުވިފައި އެ  ، ވާ  ފޮނުވ ތާ  އެ   45ންގުން 

ތެރ ގައި ދުވަހުގެ   )ސާޅ ސްފަހެއް(   

ފައިސާގެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެންގުމުގައި  ން އިމ ރާ  ޢަދަދު  އެ 

 ވާނެއެވެ.އްކަންއަށް ދަމ ރާގޮތެއްގެމަތިން ކަނޑައަޅާ 

   (3)  ( ގެ  )ރ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  1މި  ފޮނުވާ ށު ދަގެ  ނަންަބރު(  ން 

ަބ ދައްކަ  ،ސާފައި  ޔާންކޮށްފައިވާއެންގުމުގައި  ފައިސާ  ންޖެހ  އެ 

މާއްފަރާތުން މި   ( ގެ  )ރ(  ނަންަބރުގައި 2ދާގެ  ވަނަ   )
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ދައްކާ ޚަލާޞްކޮށްފިނަމަ ހަމައަށް  އި   ތެރ ގައްދަތުގެޙަވާލާދ ފައިވާ މު

 ށް ކަ ަބސްވުމައާއެކު އެއްމ ރާއިސާ ދެއްކުމަށް ވަކިގޮތަކަށް  ވަތަ ފަނު

މާއްދާ  ،އާދެވިފައިވާނަމަ )މި  ގެ  )ރ(  ނަންަބރުގެ   ވަނަ  (1ގެ 

ހިފެހެހިފެހެއްޓިފައިވާދަށުން   ގެނައުމަށް   ނިމުމަކަށް  އްޓުން 

 ވާނެއެވެ.އަންގަން  އިންމ ރާށް ރިޓ އަމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތ 

)މާއްދާ  މި ( ބ )   ފައިގެ  ގުޅިގެން  އެންގުމަކާ  ފޮނުވާ  ދަށުން  ގެ  ސާއެއް  ހ( 

 .ސ ދެއް ދ ންވާނެއެވެގެ ރަސާ ދެއްކިކަމުއިން އެމ ހަކަށް ފައިމ ރާން  މުއްކުދެ

ފައިސާ އެ  ދެއްކިއަދި  ނުދައްކާއޮތް    ދައްކަންޖެހި  ޓެކްސް  މިންވަރަކުން   

 . އެމ ހަކުވާ ޒިންމާއިން ަބރ ޢަވާނެއެވެދު ންޏާމެރަތުގެ ދަފަރާ
)ހ(  މި (ޅ)   ދަށުން  މާއްދާގެ  އެން ،ގެ  ދެފޮނުވާ  ށް ޅަކޮގުމަކާއި 

އެ   އެއިސްތިއުނާފުކުރާނަމަ  އެ  ލިބ ތާ  ންގުންމައްސަލަ   ދުވަހުގެ  30 

ގަވާ އަށް އިދުގައިތެރ ގައި  ޓްރައިިބއުނަލް  އެޕ ލް  ޓެކްސް  ގޮތުގެމަތިން  ވާ 

 . ނެއެވެދާހުށަހެޅި

ފޮނު  މި ( ކ)   ދަށުން  ގެ  )ހ(  ޢަމަލުކުރަން ވާ  މާއްދާގެ  އެއްގޮތަށް  އެންގުމަކާއި 

ފަރާތްތަފަސްޖެހު ނުދަ ،ޓެކްސް ،ންކުނު  އަދި  އެހެޖޫރިމަނާ   ނިހެންއްކާއޮތް 

ދެއްކު ޒިންމާވާންޢަދަދުތައް  މިކަން  ޖެހ ނެއެމަށް  އަދި  ވެ. 

ނުކަންޖެދައްޓެކްސް  އެފަރާތަކ    ،ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ދައްކާއޮތް ހި 

 ސާ ހޯދިދާނެއެވެ.ފައި ފަރާތެއްކަމަށް ަބލާ އެ
 

ޤާ  .48 ބ ންކު އެކައުންޓް ބެލުން  އެއްނެނޫޓެކްސް  ކުށެއް  ބުނެފައިވާ  ފަރާތަކުއްގައި  ކޮވެސް  ށްފިކަމަށް  ން 

ބ ންކު ރާތުގެ  އެފަ  ،ކުރެވ ނަމަތުހުމަތު ފަރާތްތަކުގެ  ގުޅުންހުރި  އެފަރާތާ  އަދި 

ފައިކު  ބ ން  ،އިކާއުންޓްތައެކަ ލިބ   އަދި  ފޮނުވާ  ބ ންކު    ،އާއިސާމެދުވެރިވެގެން 

އެހެނިހެން   ކުރާ  ތަފްޞ ލު ކުމުޢާމަލާތްތަމެދުވެރިވެގެން  ނަންަބރު    ،ގެ  ޤާނޫނު 

ހިނގާ އެންމެހައި    މައްޗަށް ޤާނޫނު( އ ގެ  ޖ ގެ ބ ންކިންގއާެބހ ރާއް)ދިވެހި  2010/24

އި  މާލ   އެހެނިހެން  ޓެކްސ ޝަން ނަރ  ކޮމިޝަ  ންދާރާތަކުބ ންކުތަކާއި  އޮފް  ޖެނެރަލް 

ބ ނު ހިނދެއްގައިންހޯދަން  މޯ  ،ވެއްޖެ  ހޯދަންވާނ   ތަފްޞ ލު  މައެ  ޓަރ  ނިލްޑިވްސް 

 އޮތޯރިޓ  މެދުވެރިކޮށެވެ.
 

 އެނޫންވެސް  ނުވަތަ   ޖޫރިމަނާއެއް  ޓެކުހަކާގުޅ   އެ  ނުވަތަ   ޓެކުހެއް،  އެއްވެސް )ހ(   .49  ދައްކަންޖެހ    ދައުލަތަށް 
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  ޓެކުހާގުޅ    އެ   ޓެކުހާއި 
  ޝަރ ޢަތް   ފައިސާ 

 38ހޯދުން   މެދުވެރިކޮށް 

 މަދަނ   ދައްކަންޖެހ   ދައުލަތަށް  އޮވެއްޖެނަމަ،  ނުދައްކާ  ދައުލަތަށް  ދަދެއް،ޢަ

 މައްސަލަ  ޝަރ ޢަތަށް   ހޯދުމަށްޓަކައި،  ފައިސާއެއް  އެ  ގޮތުގައި  ދަރަންޏެއްގެ

 .ހޯދިދާނެއެވެ ފައިސާ އެ މ ރާއަށް ހުށަހަޅައިގެން

  އްގެ މައްސަލައެ  ހުށަހެޅ   ޝަރ ޢަތަށް  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

  ތަންފ ޒ   ހޯދުމުގެ  ޓެކުހެއް  އޮތް  ނުދައްކާ  މަރުޙަލާއަކ ،  ޝަރ ޢަތުގެ

  ނިސްަބތްވާ   މައްސަލަ  އެ  މަރުޙަލާގައި،  އެ  ކަމުގައިވާތ ،  މަރުޙަލާއެއް

  މައުޟޫޢ ގޮތުން  މައްސަލަ  ޢަދަދުގެ  ދައްކަންޖެހ   ގޮތުގައި  ޓެކުހުގެ  ފަރާތުން

 ޓެކުހުގެ  ދައްކަންޖެހ   ގޮތުގައި  ގެޓެކުހު  ންފަރާތަކު  ވަކި.  ަބލައިގެންނުވާނެއެވެ

 44  ޤާނޫނުގެ  މި  ެބލ ނ ،  މައުޟޫޢ ގޮތުން  މައްސަލައެއް  ހުށަހަޅާ  ޢަދަދާމެދު

 އިޖުރާއަތު   އޮންނަ   ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލަ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ

 .މެދުވެރިކޮށެވެ

 ،ަބލާއިރު  ޝަރ ޢަތުން  މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅ   ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ނ(   

  އަދި   އެޑްރެސް  ނަމާއި  ފަރާތުގެ  އޮތް  ނުދައްކާ  ދައްކަންޖެހި  ޓެކްސް

 އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  ހިމެނ ،  ތަފްޞ ލު  ޢަދަދުގެ  ދައްކަންޖެހ 

 އެފަރާތަކުން  ގޮތުގައި  ޓެކުހުގެ  ލިޔުމަކ ،  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ޓެކްސ ޝަން

 ނިޔާ   ކޯޓުން  ކަމުގައާއި،  އްކެއްހެ  އޮތް  ސާބިތުކުރުމަށް  ޢަދަދު  ދައްކަންޖެހ 

 .ފުދ ނެއެވެ ކަމުގައި ާބރެއް އެކަށ ގެންވާ ލިބ  ކަނޑައެޅުމަށް
 ދައްކަންޖެހ   ދައުލަތަށް  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ށ)  އާއި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ރ(  

 ދަށުން   ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި  އެދި  ހޯދުމަށް  ފައިސާއެއް  ޓެކުހާގުޅ   އެ  ޓެކުހާއި

 ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކުގެ  އަންނަނިވި  ހުށަހެޅ ނ ،  ޝަރ ޢަތަށް  މ ރާއަށް

 .ޙާލަތެއްގައެވެ

 ގުޅ ގޮތުން  ޢަދަދާ  ޓެކުހުގެ  ދައްކަންޖެހ   މ ރާއަށް  ފަރާތަކުން  ވަކި  (1)   

 އެޕ ލް  ޓެކްސް  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  44  ޤާނޫނުގެ  މި

 އެ  ތެރ ގައި  މުއްދަތުގެ  ހުށަހަޅަންޖެހ   މައްސަލަ  ޓްރައިިބއުނަލަށް

 ވަނަ   39  ޤާނޫނުގެ  މި  ސަަބުބން،  ފައިނުވުމުގެހުށަހަޅާ  މައްސަލަ

 އިއުތިރާޒުކުރާނެ   ޢަދަދާމެދު  ކަނޑައަޅާ  މ ރާއިން  ށުންދަ  މާއްދާގެ

 
ނަންބަޤާ 38 އި  3އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ  ނެ  ޓެކްސް )  2010/3  ރުނަންބަ   ނުޤާނޫ،  2020/72ރު  ނޫނު  ގެނަވަނަ  މާއްދާ  6ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ޞްލާޙު  މާއްދާ  މި    އިންވަނަ 

 .އިޞްލާޙުކުރެވިފައި
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 ނުވަތަ  ؛ޙާލަތުގައި ނެތް ފުރުޞަތެއް އިތުރު

 ގުޅ ގޮތުން  ޢަދަދާ  ޓެކުހުގެ  ދައްކަންޖެހ   މ ރާއަށް  ފަރާތަކުން  ވަކި  (2)   

 އެޕ ލް  ޓެކްސް  ށުންދަ  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  44  ޤާނޫނުގެ  މި

 މައްސަލައާމެދު  އެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލައެއް   ޓްރައިިބއުނަލަށް

 ޙާލަތުގައި،   ނިހާއ ވެފައިވާ  ނިންމުން  ނިންމާ  ޓްރައިިބއުނަލުން 

 މަރުޙަލާގައި   އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ  ނިންމުން   ޓްރައިިބއުނަލްގެ  ނުވަތަ

 ؛ޙާލަތުގައި ނިހާއ ވެފައިވާ ޙުކުމް ކުރާ ކޯޓަކުން މަރުޙަލާގެ މަތ 

 ވަނަ(  2)  ނަންަބރާއި  ވަނަ(  1)  ގެ (  ރ)  މާއްދާގެ  މި  (3)   

 ނުހިނގާ  މައްޗަށް  އެ  ޙާލަތްތައް  ަބޔާންކުރާ  ނަންަބރުގައި

 އަމިއްލައަށް   ފަރާތުން  ދައްކަންޖެހ   ޓެކްސް  މައްސަލަތަކުގައި،

 މައްސަލަ  ޝަރ ޢަތަށް  ހޯދުމަށްޓަކައި  ޢަދަދު  ކަނޑައަޅާފައިވާ

 . ޙާލަތުގައި ލިިބދ ފައިވާ މ ރާއަށް ތުފުރުޞަ ށަހެޅުމުގެހު
 ޓެކްސް   އޮތުމަކުން،  އެހެން  ނަންަބރު  ވަނަ(  3)  ގެ(  ރ)  މާއްދާގެ  މި )ބ(   

  ކަމާެބހ   އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ޢަދަދު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފަރާތަކުން  ދައްކަންޖެހ 

 އެއްވެސް   އިޚްތިޔާރަކަށް  ލިބ   އެފަރާތަށް  ދަށުން   ޤާނޫނުތަކުގެ   ޓެކްސް

 . ނާންނާނެއެވެ އްހަނިކަމެ

 މި   އެދި  ހޯދުމަށް  ފައިސާއެއް  ޓެކުހާގުޅ   އެ  ޓެކުހާއި  ދައްކަންޖެހ   ދައުލަތަށް ()ޅ  

 އެ   މައްސަލައެއް،  ހުށަހެޅ   ޝަރ ޢަތަށް  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ

 ދުވަހުގެ(  އައްޑިހަ   ސަތ ކަ)  180  ގިނަވެގެން  ހުށަހެޅ ތާ  މައްސަލައެއް

  ގޮތެއް   ޝަރ ޢަތުން  މައްސަލައާމެދު  އެ  ،ަބލައި  މައްސަލައެއް  އެ  ތެރ ގައި

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

  ހިނގާނެ،   ާބރު  ތަންފ ޒ   ނިންމުމަކ ،  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި )ކ(   

  ކޯޓެއްގައި   މަރުޙަލާގެ  މަތ   ނިންމުން،  އެ  އަދި .  ނިންމުމެވެ  ފަހުގެ  އެންމެ

 .ނުކުރެވ ނެއެވެ އިސްތިއުނާފެއް
 

  ފައިސާ   ލިބެންވާ 
  ބ ރު   ހޯދުމުގައި 
  އެހ    ޤައުމުތަކުގެ 

  މި   ފައިސާއެއް،  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ޖޫރިމަނާއެއް  ޓެކުހެއް،   ދައްކަންޖެހ   މ ރާއަށް . 49-1

 ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  51-1  ޤާނޫނުގެ  މި  ނުވަތަ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  51  ޤާނޫނުގެ
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  މެދުވެރިކޮށް  ރަޙައްދެއްސަ  ނުވަތަ  ޤައުމެއް  ބ ރު  ދަށުން  އެއްަބސްވުމެއްގެ  ވެވ  39ހޯދުން 

 ޓެކުހެއް،   އެދ   ހޯދަން  ސަރަޙައްދަކުން  ނުވަތަ  ޤައުމަކުން  ބ ރު  އަދި.  ހޯދިދާނެއެވެ

 ދަށުން  އެއަްބސްވުމެއްގެ  އެފަދަ  ފައިސާއެއް،   އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ޖޫރިމަނާއެއް

 .ހޯދިދާނެއެވެ މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ
 

  އާމްދަނ    ވާ ޓެކުހަށްނު 
  ގަތުމާއި ބަލައި   މ ރާއަށް 
 40އެޅުން   ފިޔަވަޅު 

  ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  ގޮތަކަށް   އެހެން  ކަނޑައެޅިގެން  ޤާނޫނެއްގައި  އެހެން )ހ(   .50

  ނުވަތަ  ދަށުން  ގަވާއިދެއްގެ  ނުވަތަ  ދަށުން   ޤާނޫނެއްގެ  ހިނދަކު،

 ޝަޚްޞަކުން  ޤާނޫނ   ނުވަތަ  ފަރުދަކު  އަމިއްލަ  ދަށުން،  އެއްަބސްވުމެއްގެ

  ފިޔަވައި   ޓެކްސް  ލާޒިމުކުރާ  ދެއްކުމަށް  ތަށްދައުލަ  ނުވަތަ  ސަރުކާރަށް

 .ަބލައިގަނެވިދާނެއެވެ މ ރާއަށް ނަމުގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ އެހެނިހެން
 ފައިސާ   އެހެނިހެން  ފިޔަވައި  ޓެކްސް  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 ނުވަތަ   ޤާނޫނެއް  ހ ކަމާެބ  ގުޅ ގޮތުން  ފައިސާއާ  އެފަދަ  ބަލައިގަތުމުގައި،

  ޖޫރިމަނާ   ދައްކަންޖެހ   ގޮތުގެމަތިން  އެއްަބސްވުމެއްގައިވާ  ނުވަތަ  އްގަވާއިދެ

 .ހިމެނެއެވެ ބަލައިގަތުންވެސް ފައިސާ
 ކަމަށް"  ފައިސާ  އެހެނިހެން  ފިޔަވައި  ޓެކްސް"  ބ ނުމަށްޓަކައި  މާއްދާގެ  މި )ނ(   

  ނުވަތަ   ދަށުން  ގަވާއިދެއްގެ  ނުވަތަ  ދަށުން  ޤާނޫނެއްގެ  އެވަނ ،  ބުނެފައި

 ޝަޚްޞަކުން   ޤާނޫނ   ނުވަތަ  އަތުން  ފަރުދެއްގެ  ދަށުން،  ވުމެއްގެއެއްަބސް

 ފ އެއް   ނުވަތަ  އަގެއް  ނުވާ،  ޓެކުހަށް  ނަގާ  ދައުލަތަށް   ނުވަތަ  ސަރުކާރަށް

 .ޖޫރިމަނާއަށެވެ ނުވަތަ ކުއްޔެއް ނުވަތަ
  ޤާނޫނު  ރާނ ،ޖަމާކު  ފައިސާ  ަބލައިގަންނަ  މ ރާއަށް  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި )ރ(  

  ވަނަ   19  ގެ(  ޤާނޫނު  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ)  2006/3  ނަންަބރު

 .ފަންޑަށެވެ ރެވެނިއު ކޮންސޮލިޑ ޓަޑް ގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައިވާ
 މި   ނަމަވެސް،  ަބޔާންކޮށްފައިވ   ގޮތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްގައި  އެހެން )ބ(   

 ތެރެއިން   ފައިސާގެ  އެހެނިހެން  ފިޔަވައި  ޓެކްސް  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި

 ދައްކަންޖެހ    ފައިސާއެއް  އެ  ފައިސާއެއް،  ނުލިިބވާ   ލިބެންޖެހި،  ތަށްދައުލަ

 
އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ހ ގުމާބެނެ   ޓެކްސް)  3/ 2010  ނަންބަރު  ނުޤާނޫ،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 39 މާއްދާ  މި    ންވަނަ މާއްދާއި  27  ގެޤާނޫނު   އުމުގެޞްލާޙު ގެނަވަނަ 
ނަންބަޤާ. އެއަށްފަހު،  ވިފައިތުރުކުރެއި އި  3އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ  ޓެކްސް )  3/ 2010  ރުނަންބަ  ނު ޤާނޫ،  27/ 2020ރު  ނޫނު  ގެނަވަނަ  ވަނަ    7ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ޞްލާޙު 

 .މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރެވިފައިމި  ންއިމާއްދާ
ނަންބަޤާ 40 އި  3އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ  ނެ  ޓެކްސް )  2010/3  ރުނަންބަ   ނުޤާނޫ،  2020/72ރު  ނޫނު  ގެނަވަނަ  މާއްދާ  8ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ޞްލާޙު  މާއްދާ  މި    އިންވަނަ 

 .އިޞްލާޙުކުރެވިފައި
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 ހޯދުމުގެ  މެދުވެރިކޮށް  ޝަރ ޢަތް  ފައިސާ  އެ  ދައްކާފައިނުވާނަމަ،  މުއްދަތުގައި

 .ލިިބގެންވެއެވެ ަބންޑާރަނައިަބށް އިޚްތިޔާރު
 ންތެރެއި  ފައިސާގެ  އެހެނިހެން  ފިޔަވައި  ޓެކްސް  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މި )ޅ(  

( ބ )  މާއްދާގެ  މި   އެދި  ހޯދުމަށް  ފައިސާއެއް  ނުލިިބވާ  ލިބެންޖެހި،  ދައުލަތަށް

 ހުށަހެޅ ތާ  ޝަރ ޢަތަށް  މައްސަލައެއް،   ހުށަހެޅ   ޝަރ ޢަތަށް  ދަށުން  ގެ

 ަބލައި  މައްސަލަ  އެ  ތެރ ގައި،  މަސްދުވަހުގެ(  ހައެއް)  6  ގިނަވެގެން

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ ގޮތެއް ޝަރ ޢަތުން
  ޓެކްސް   ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ބ )  މާއްދާގެ  މި )ކ(   

  ނުލިިބވާ  ލިބެންޖެހި،   ދައުލަތަށް  ތެރެއިން  ފައިސާގެ  އެހެނިހެން  ފިޔަވައި

 މި  ދައްކާފައިނުވާނަމަ،  މުއްދަތުގައި  ދައްކަންޖެހ   ފައިސާއެއް  އެ  ފައިސާއެއް،

  ހޯދުމަށް  ފައިސާ   އެ  މެދުވެރިކޮށް  ޝަރ ޢަތް  ދަށުން  ގެ(  ބ )  މާއްދާގެ

 އަންނަނިވި  ހޯދުމަށްޓަކައި  އެފަރާތުން  ފައިސާ  އެ  ކުރިން،  ހުށަހެޅުމުގެ

 .އެޅިދާނެއެވެ މ ރާއަށް ފިޔަވަޅުތައް،
 ؛ފޮނުވުން ނޯޓިސް އަންގާ ދެއްކުމަށް ފައިސާ  (1)   
 ؛ހާމަކުރުން ނަން ފަރާތުގެ ނުދައްކާ ފައިސާ  (2)   
 ދިނުން   ޚިދުމަތެއް  ދ އެ  ހޯދަން  އިދާރާއަކުން  ތުގެދައުލަ  (3)   

 . ހިފެހެއްޓުން
 އެ  ޙާލަތުގައި،  ަބޔާންކުރާ  ނަންަބރުގައި  ވަނަ(  3)  ގެ(  ކ)  މާއްދާގެ  މި )އ(   

( ހ)  މާއްދާގެ  މި   އެޅ ނ ،  ފަރާތަކާމެދު  ވަކި  ފިޔަވަޅު  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި

 ދައުލަތުގެ  އެ  ފައިސާއަކ ،  ދައްކަންޖެހ   މ ރާއަށް   އެފަރާތުން  ދަށުން  ގެ

 މުޢާމަލާތަކާގުޅ    ގުޅުންހުރި  ޚިދުމަތާ  އެދ   ހޯދުމަށް   އެފަރާތުން  އިންއިދާރާ

 . ކަމުގައިވާނަމައެވެ ފައިސާއެއް
 މ ރާއިން   އެޅުމުގައި   ފިޔަވަޅުތައް  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ކ)  މާއްދާގެ  މި )ވ(   

 ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި   އުސޫލުތައް،  ޢަމަލުކުރާނެ

 . ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ
  އެކުލަވާލަންވާނ   މ ރާއިން  ގަވާއިދު  ަބޔާންކުރާ  ގައި (  ވ)  މާއްދާގެ  މި )މ(   

 .މަތިންނެވެ މަޝްވަރާގެ މިނިސްޓަރުގެ
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 ފަސްވަނަ ބާބު 

 41ޓެކްސް މުޢާހަދާތައް 
 

  ޓެކްސް   ޑަބަލް 
 އެގްރ މަންޓްތައް 

 ޑަަބލް  ނުވަތަ  ހުއްޓުވުމަށް  މެދުވެރިވާގޮތް  ޙާލަތްތައް  ނެގ   ޓެކްސް  ޑަަބލް )ހ(    .51

 ޓެކުހެއް  ލިެބންވާ  ނުވަތަ  ހޯދައިދިނުމަށް  ލުއި  ޙާލަތްތަކުގައި  ނެގ   ޓެކްސް

 ޓެކްސް   ނުވަތަ  މައްސަލަތަކުގައި،  ގުޅުންހުރި  އެފަދަ  ނުވަތަ  ހޯދައިދިނުމަށް

 ދެއްކުމުން  ޓެކްސް  ނުވަތަ   ންދެއްކު  މަދުން  މިންވަރަށްވުރެ  ދައްކަންޖެހ 

  ދެއްކުން   ޓެކްސް  މަދުން  ނުވަތަ  ،ހުއްޓުވުމަށް  ޙާލަތްތައް  ފަދަ  އެއްކިބާވުން

  ނުވަތަ  އޮޑިޓްކުރުމަށް  ޙާލަތްތައް  ފަދަ  އެއްކިބާވުން  ދެއްކުމުން  ޓެކްސް  ނުވަތަ

 ޤައުމެއްގެ   ބ ރު  ދިވެހިސަރުކާރާއި  ަބދަލުކުރުމަށް،  މަޢުލޫމާތު  ތަޙްޤ ޤުކުރުމަށް

 ސަރުކާރުތަކަކާއެކު   ނުވަތަ  ސަރުކާރަކާއެކު  ސަރަޙައްދެއްގެ   ވަތަނު

  މައްޗަށް   ކަންތައްތަކުގެ   އަންނަނިވި  އަންނައިރު،  ވުމަކަށްއެއްަބސް

 42.އެއްަބސްވެވިދާނެއެވެ

 ،  ލުޔެއް ދިނުންކްސްއަށްމްދަނ އިން ނުވަތަ ފައިދާއިން ނެގ  ޓެއާ  (1)   

ރާއްޖ ގައިވާ ވެ ވަޒަންވެރިދިވެހިރާއްޖ ގައި    (2)    މ ހަކަށް  ނެތް 

 ނުވަތަ  ،ނ އިން ޓެކްސް ނެގުންދަން ލިބ  އާމްވަސ ލަތްތަކަކު

އްގެ އެފަދަ ފަރާތެ  ވަތަމ ހަކަށް ނު  ރާއްޖ ގައި ވަޒަންވެރިވެނެތް ދިވެހި  (3)   

އަކަށްއެޖެން ރާއްޖ ގަ  ްބރާންޗްތަކަކަށް ،ސ   އި ނުވަތަ 

ލިބ    ތަންތަނަށް  އާއާމްދާޤާއިމުކުރެވިފައިވާ  ފައިދާ ނ   އި 

 ކަނޑައެޅުން.
އެއްަބސްވުމިފަދަ )ށ(      ނެގުންތަން  ޓެކްސް  ޑަަބލް  ލުއިކޮކަށް  ށްދ   

 ސްވުންތަކެކ  ބުނެވިދާނެއެވެ.އެއްަބ
 

  ބަދަލުކުރުމުގެ   މަޢުލޫމާތު 
  އެއްބަސްވުންތަކާއި 

  ކަންކަމުގައި   ޓެކުހާގުޅ  
  އެހ ތެރިކަން   އިދާރ  

  ބަދަލުކުރުމުގެ 

 ނުވަތަ  ސަރުކާރަކާއެކު  ސަރަޙައްދެއްގެ  ނުވަތަ  ޤައުމެއްގެ  ބ ރު  ދިވެހިސަރުކާރާއި . 51-1

  ދަށުން،   އެއްަބސްވުމެއްގެ  މަލްޓިލެޓަރަލް  ނުވަތަ  ަބއިލެޓަރަލް  ވެވ   ރުކާރުތަކަކާއެކުސަ

 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް  މިއުޗުއަލް"  ނުވަތަ   އެހ ތެރިކަން  އިދާރ   ކަންކަމުގައި  ޓެކުހާގުޅ 

 
ނަންބަ 41 އި   2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ    ގުމާބެހ ނެ  ޓެކްސް )  2010/3  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު  ގެނަވަނަ  މާއްދާއިން  28ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ޞްލާޙު    ސުރުޚ    ވަނަ 

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި 
ނަންބަޤާ 42 އި  3އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ  ޓެކްސް)  3/ 2010  ރުނަންބަ  ނުޤާނޫ،  72/ 2020ރު  ނޫނު  ގެނަވަނަ  މާއް  9ގެ  ޤާނޫނު އުމުގެ  ޞްލާޙު   އަކުރުމި    އިންދާވަނަ 

 .އިޞްލާޙުކުރެވިފައި
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  އެފަދައިން   ،އަދި.  ަބދަލުކުރެވިދާނެއެވެ  މެދުގައި  އިދާރާތަކުގެ  ޓެކްސް"  އެސިސްޓަންސް 43އެއްބަސްވުންތައް 

  މަޢުލޫމާތާއި،   ބ ނުންވާ  ބަދަލުކުރުމަށް  އެހ ތެރިކަން  އިދާރ    ކަންކަމުގައި  ޓެކުހާގުޅ 

 އެފަދަ  ހުއްޓުވުމަށާއި  މަކަރުހެދުން  ޓެކުހަށް  ނުވަތަ  އެއްކިބާވުން  ދެއްކުމުން  ޓެކްސް

 ކަމާގުޅ   މަޢުލޫމާތު،  ބ ނުންވާ  ތަޙްޤ ޤުކުރުމަށް  ނުވަތަ   އޮޑިޓްކުރުމަށް  ކަންކަން

 މެދުގައި  އިދާރާތަކުގެ  ޓެކްސް  ގޮތުގެމަތިން  ތްވާއެއްގޮ  އެއްަބސްވުންތަކާ

 . ަބދަލުކުރެވިދާނެއެވެ
 

 

  އެކްސްޗ ންޖް   އޮޓޮމެޓިކް 
 44އިންފޮމ ޝަން   އޮފް 

  މާއްދާގެ  ވަނަ  51-1  ޤާނޫނުގެ  މި  ނުވަތަ  ދަށުން  މާއްދާގެ   ވަނަ  51  ޤާނޫނުގެ  މި . 51-2

 އެއްގޮތްވާ  ޑާސްޓ ންޑަ  ރިޕޯޓިންގ  ކޮމަން  ދަށުން،  އެއްަބސްވުމެއްގެ  ވ ވެ  ދަށުން

 އުސޫލުތަކާ   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ގޮތުގެމަތިން،

 މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމެއް  އިންފޮމ ޝަން  އޮފް  ޗ ންޖްއެކްސް  އޮޓޮމެޓިކް   އެއްގޮތަށް

 މަޢުލޫމާތު   މެދުގައި  ސަރަޙައްދުތަކުގެ   ނުވަތަ  ޤައުމުތަކުގެ   ބ ރުގެ  މ ރާއާއި

 . ދާނެއެވެަބދަލުކުރެވި
 

މާލ  އިދާރާތަކުން  
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ  

 45ބާރު 

ޤާނޫނުގެ   )ހ(  . 51-3 ނުވަތަ    51މި  މާއްދާ  މާއްދާގައި   1-51ވަނަ  ވަނަ 

ޤާނޫނުގެ   މި  ނުވަތަ  ބ ނުމަށްޓަކައި  އެއްަބސްވުމެއްގެ  ފަދަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

ބ ނުމަށްޓަކައި  51-2 މާއްދާގެ  އަ، ވަނަ  ފަރާތެއްގެ  ދައްކާ  ދި ޓެކްސް 

މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ  ގުޅުންހުރި  ހަދާ   ،އެފަރާތާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

އު ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްގޮތަށްގަވާއިދުގައި  އިދާރާތަކުން   ،ސޫލުތަކާ  މާލ  

 މ ރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
މާލ   )ށ(    ހުށަހަޅަންޖެހ   މަޢުލޫމާތު  ބ ނުމަށްޓަކައި،  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

މަޢުލޫމާތު  އިދާރާތަކުގެ ދަށުން  ސްޓ ންޑަޑްގެ  ރިޕޯޓިންގ  ކޮމަން  ތެރ ގައި،   

 އިދާރާތައް ހިމެނެއެވެ.ހުށަހަޅަންޖެހ  އެންމެހައި 
 

ބެނެފިޝަލް  
 46އޯނަރޝިޕް 

  ެބނެފިޝަލް   އިންތިޒާމެއްގެ  ނުވަތަ  މުޢާމަލާތެއްގެ  ނުވަތަ   ޝަޚްޞެއްގެ  ޤާނޫނ  . 51-4

 
އި  2އަށް  (  ނުޤާނޫ   އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ   ޓެކްސް)  3/ 2010  ރުބަނަން  ނޫނުޤާ،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 43 މާއްދާ  މި    ދާއިންވަނަ މާއް  29ގެ  ޤާނޫނު އުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ 
ވަނަ    10ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   3އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ  ނެ  ޓެކްސް )  3/ 2010  ރުބަނަން  ނުޤާނޫ،  27/ 2020ރު  ނޫނު ނަންބަ. އެއަށްފަހު، ޤާތުރުކުރެވިފައިއި

 .އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މާއްދާމި  އިންމާއްދާ
އި  3އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ   ޓެކްސް)  3/ 2010  ރުނަންބަ  ނުޤާނޫ،  72/ 2020ރު  ނޫނު ނަންބަޤާ 44   މާއްދާ މި    އިންވަނަ މާއްދާ  11ގެ  ނު ޤާނޫއުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ 
 .ކުރެވިފައިރުއިތު
އި  3އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ   ޓެކްސް)  3/ 2010  ރުނަންބަ  ނުޤާނޫ،  72/ 2020ރު  ނޫނު ނަންބަޤާ 45   މާއްދާ މި    އިންވަނަ މާއްދާ  11ގެ  ޤާނޫނު އުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ 
 .ކުރެވިފައިރުއިތު
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  ވަނަ  51  ޤާނޫނުގެ  މި  ނުންކުރުމާއި،ބ   މަޢުލޫމާތު  އެ   ހޯދުމާއި  މަޢުލޫމާތު  އޯނަރުގެ

 އެހެން   ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  51-1  ޤާނޫނުގެ  މި  ނުވަތަ  ދަށުން  މާއްދާގެ

  ބެނެފިޝަލް   ޙިއްޞާކުރުމާއި،  މަޢުލޫމާތު  އެ  ސަރަޙައްދުތަކާއެކު  ނުވަތަ  ޤައުމުތަކާއެކު

. ގެންވެއެވެލިިބ  މ ރާއަށް  ާބރު  ކަނޑައެޅުމުގެ  ޙާލަތްތައް  ނެގިދާނެ  މަޢުލޫމާތު  އޯނަރުގެ

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ  ގަވާއިދުގައި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި އުސޫލުތައް ކަމާގުޅ  އަދި

 

މަޢުލޫމާތު  
 47ބ ނުންކުރުން 

ޤާނޫނުތައް  . 51-5 ޓެކްސް  މަޢުލޫމާތު  ަބދަލުކުރެވ   ނުވަތަ  ލިބ   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

 ކުރުމަށްޓަކައި މ ރާއަށް ބ ނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ޒުތަންފ 
 

ބައިނަލްއަޤްވާމ   
އެއްބަސްވުންތަކާއި  

މުޢާހަދާތަކަށް  
 ޢަމަލުކުރުން 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވެވ   51-1ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ    51މި ޤާނޫނުގެ   . 51-6

 48.އެއްަބސްވުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ލާޒިމުވާނެއެވެަބއިނަލްއަޤްވާމ  
 

ކުގައި ދެވ   ގ  ޙާލަތްތަސް ނެޑަަބލް ޓެކް ،ނ އްދާގެ ދަށުން ޢަމަލު ކުރެވ  މި މާ )ހ(   .52 އް ވ  މިންވަރުތަ ރެޑިޓް ދެ ކު 

އެއްަބސް އެއްަބސްވު ،ވުމުގައިލުއިގެ  ޤައުމައެ  ޤާއިމުކުރެވ   ލިބ   ން  ކުން 

އާމްދަވެއްއެ އަސް  ފައިދާ  ނުވަތަ  ޤައުމެއްގައިނ އެއް  އެ  ޓެކްސްކުން    

ވަތަ ފައިދާއަކުން ޓެކްސް މްދަނ އަކުން ނުއި އެފަދަ އާރާއްޖ ގަދިވެހި ،ނެގ ނަމަ

 ށްފައި ވާނަމައެވެ.ށް ަބޔާންކޮ ކަމަދައްކަން ނުޖެހ ނެ

ނެގ    ޓެކްސް  ަބލްޑަފައިއެވަނ   އި ުބނެޓެކްސް" ކަމުގަ"ފޮރިން   މި މާއްދާގައި   )ށ(   

ލިބ    އުމަކުންމުކުރެވިފައިވާ ޤައް ޤާއި ލުއިގެ އެއްބަސްވުމެޙާލަތްތަކުގައި ދެވ 

 ވެ. ނެގ  ޓެކްސްއަށެފައިދާއިން އެ ޤައުމެއްގައިއާމްދަނ އިން ނުވަތަ 

ޓެކްސްއިންއެއްވެ )ނ(    އަހަރެއްގެ  ހުއްދަކުރެވ ނ   ސް  އާމްދަނ   ،ކުރެޑިޓް 

ފަރާތްނިސްަބތްވާ ރާއްދަމުއެ ،  ވަޒަންވެރިވެފަތުގައި  އިވާނަމައެވެ. އްޖ ގައި 

އެ ފުއަދި  އެދުމުންހޯ  ރެޑިޓްކު ،މަވާނަމަރިހަކަން  ން އެފަރާތަކު ،ދުމަށް 

 ނިކުރަންވާނެއެވެ.ވާ ޢަދަދު އުއަށްކުރެޑިޓްމިންވަރުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ  
 ގައިއާމްދަނ  ހިސާުބ ކުރުމު (  )ރ  

 
އި  3އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ   ޓެކްސް)  3/ 2010  ރުނަންބަ  ނުޤާނޫ،  72/ 2020ރު  ނޫނު ނަންބަޤާ 46   މާއްދާ މި    އިންވަނަ މާއްދާ  11ގެ  ޤާނޫނު އުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ 
 .ކުރެވިފައިރުއިތު
އި  3އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ   ޓެކްސް)  3/ 2010  ރުނަންބަ  ނުޤާނޫ،  72/ 2020ރު  ނޫނު ނަންބަޤާ 47   މާއްދާ މި    އިންވަނަ މާއްދާ  11ގެ  ޤާނޫނު   އުމުގެޞްލާޙު ގެނަވަނަ 
 .ކުރެވިފައިރުއިތު
އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ   ޓެކްސް)  3/ 2010  ނަންބަރު  ނުޤާނޫ،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 48 މާއްދާ  މި    ންވަނަ މާއްދާއި  29  ގެޤާނޫނު   އުމުގެޞްލާޙު ގެނަވަނަ 
ވަނަ    12ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   3އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ  ނެ  ޓެކްސް )  3/ 2010  ރުނަންބަ  ނުޤާނޫ،  27/ 2020  ރުނޫނު ނަންބަޤާ. އެއަށްފަހު،  ވިފައިތުރުކުރެއި

 ފައި މަޖައްސައި އިޞްލާޙުކުރެވިދާކަމުގައި ހަވަނަ މާއް  51-6މިއ   އިންމާއްދާ
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 ފޮރިން  ނުދެވ ނެއެވެ. )އެއ ރުމަށް ހުއްދައުނިކު  ން ޓެކްސްއެއްފޮރި  (1)   

އާ ނެގ   ނުވަކަމްދަނ ޓެކްސް  ވިޔަސް  އެނޫ މަށް  ން ތަ 

 މެއެވެ.(އާމްދަނ އެއްކަމަށް ވިޔަސް

އެ  ،ށް ަބލައިގެންނަމަބ  ޢަދަދަކަން ލިކްސް ނަގަނ  ދިވެހިރާއްޖެއިޓެ  (2)   

ގޮތު ،ޢަދަދު ޓެކްސްގެ  ޖެހ   ފޮރިން  އެ ގައި  ފަދަ އްމިންވަރާއި 

  ކުރެވ ނެއެވެ.ދަދަކަށް އިތުރުޢަ

ދަށުން  (3)    ޙިއް  އެއްަބސްވުމުގެ  ތެރ ގައި  ފައިދާ އާމްދަނ ގެ  ޞާގެ 

އާމްދަނ  ،ހިމެނ ނަމަ ޙިއްޞާއެ  އުނިކުރުމަށްފަހު އިން  ފައިދާ  ގެ 

ނޫނުވަ ފޮރިންންނަމަވެސް  ތަ  ނުދައްކާނަމައެއިން  ޓެކްސް   ، 

މިންވަ ކުރާނައްހު  ކުރެޑިޓް  ރެއްގެއެއްވެސް  ޙިއްޞާގެ ދަ  މަ 

ޓެކްފައިދާ ނެގ   ކުސްއަށް  އިން  ދެވ ނަމަ  ޑިޓް ރެ ކުރެޑިޓް 

ފޮކަ އާމްދަނޑައެޅުމުގައި  ޖެހ މިންވަރު  ޓެކްސްއަށް  ނ އަށް ރިން 

 ރުކުރަންވާނެއެވެ.އިތު

 ތެއްގައިޙާލަ މިފަދަ )ބ(   

އެއްަބސްވުޑަަބލް  (1)    ވެވ   ގޮތުން  ނެގުމާެބހ   ޓެކްސް  ވަކި  ،ގައިމު 

ޙިއްޞާގެ ާބވަތްތައް   ފައި އެހެންއްޞާގެ ފައިދާ ހިމެނިތެއްގެ ޙިވަާބ

ޙިއްޞާއެ ،ނުހިމެނި އާމްދަނ އިން  އުނިކުރުމަށްފަހު ގެ    ފައިދާ 

ނޫން ފޮރިނަމަވެސްނުވަތަ  އެއިން  ނުދައްކާނަމަ  ޓެކްސް   ،ން 

މިންވައެއް ޙިއްޞާގެ   ރެއްގެވެސް  ކުރާނަމަ  ހުއްދަ  ކުރެޑިޓް 

 އަދި ،ވ ނަމަޓް ދެށް ކުރެޑިއަނެގ  ޓެކްސް ންފައިދާއި

ހިމެނި  އެފަދަ  (2)    ޙިއްޞާފައިނުވާއެއްަބސްވުންތަކުގައި  ާބވަތެއްގެ  އެއް  

ގެ ފައިދާ ންޏަކ  ޙިއްޞާފުއެ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ލިުބނު ކުން  ،ނަމަ

ކުންފުންޏަށް ސ ދާދިން  ނުވަތަ  ނުކޮށް  ފޯރުވ   ާބރު   ،ސ ދާކޮށް 

އެއްަބޔަށްވު މަދުނުވާރެދެަބއިކުޅަ  ޙައްޤު ދަދަކަށް  ޢަ    ވޯޓުދިނުމުގެ 

 ގައި ހިމަނާފައިވާން ތަކުއެއްަބސްވު ،ކުންފުންޏެއް ނަމަ ،ގެންވާލިިބ

 ނެއެވެ. ރެޑިޓް ދ ންވާކު ތަކުގެ ޙިއްޞާ އާއި އެއް އުޞޫލަކުންާބވަތް

މާއްދާ )ޅ(     ދަމި  ޓެކްސް ގެ  އަހަރަކަށް  ދަ  ށުން  އެއްވެސް    ކުރެޑިޓް އްކަންޖެހ  

އެމަށްހޯދު ނި  ޓަކައި  ލަސްވެގެން  އަހަރެއް    ތެރ ގައި   އަހަރު  2މ ތާ 
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 ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އި މެދު ދ ންޖެހ  މިންވަރާ  ރެޑިޓް ކުހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި  

ނަމަ ކު  ،އުފެދިއްޖެ  ފުރުއިއުތިރާޒު  ކުރުމުގެ  އެޕ ލް  އޮންނާނެ  ޞަތު  ރުމާއި 

 ވެ.އެ

ތަނެ )ކ(    އެހެން  ނުވަތަ  ޓެކްސްއްގަދިވެހިރާއްޖ ގައި  ަބއައި  ގެނެވ   ދަލެއްގެ ށް 

ދެވިފައިވާ  ަބސްވުމެއެއް  ،ސަަބުބން ދަށުން  އިތުރު މިން   ޓްކުރެޑިއްގެ  ވަރު 

މަދުނުވަތަ ޙާލަތެއްގައި   ަބދަލެއް ،ވެއްޖެ  ނު  އެފަދަ  ވަތަ  ރާއްޖ ގައި 

 ކުރެޑިޓް އެފަދަ   ،ހަރު ތެރ ގައިއަ  2ސްވެގެން  ތާ ލައެހެންތަނެއްގައި ގެންނަ

 ޅައެވެ.ހ  މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާ ށް ޓެކްސްއާެބމަ ގެނައުދަލުމިންވަރަށް ަބ

އެއްަބސްވުމެ )އ(    ދައެއްވެސް  އާ ،ށުންއްގެ  ޓެކްސްއިންމްދަނ އެއްވެސް   ،އެއްގެ 

ޓެކްސްއެއް ރިދެވ  ފޮ  ކުރެޑިޓް ގޮތުން  ތިން އެ ގެމަ މި މާއްދާގެ )ވ( ގައިވާ 

 .  ވެނުވާނެއެ  ގެންނ އަކަށް ކަނޑައެޅ  ޓެކްސްއަށް ވުރެ އިތުރުވެދައާމް

ކަނޑަ )ވ(    ފަރާތަކަށް  ޓެއެއްވެސް  ދައްކައެޅ   ޓެކްސް  ވާންޖެހ ނ    ންޖެހ  ކްސް 

އެފަރާތު ޖުމްއަހަރަކު  ޓެކްސްގެ  އެފަރާތަކުން  އާމްދަނ އިން  ދައްކަންޖެހ ލަ    

އެއްވެ )މިަބއިގައިވާ  ކަނޑައެޅ   ނު  ރެޑިޓްއެއް ކުސް  ރ ޓުން  ހިމަނާ( 

 މިންވަރެކެވެ.
 

 މިއުޗުއަލް 

 ޕްރޮސ ޖަރ   އެގްރ މަންޓް 

  ވެވ    ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  51-1  ނުވަތަ  މާއްދާ  ވަނަ  51  ޤާނޫނުގެ  މި . 52-1

  ޕްރޮސ ޖަރއެއް   އެގްރ މަންޓް  މިއުޗުއަލް  ކުރިއަށްގެންދާ  ދަށުން،  އެއްަބސްވުމެއްގެ

  ޤާނޫނުގެ   މި  ކުރިއަށްގެންދަންވާނ ،  މަރުޙަލާއެއް  ރިޒޮލިއުޝަން  ޑިސްޕިއުޓް  ނުވަތަ

 49. ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދުގައި ހަދާ ދަށުން

 

  ކްސް ޑަބަލް ޓެ 
  ޓްއަކާ ނުލައި ން އެގްރ މެ 
 ރެޑިޓް ދެވ  ކު 

ވަޒަންވެރިވެހިރާއްޖ ދިވެ )ހ(   .53 ޢާންމުކޮށް  )އުނި   ފައިވާގައި  އެކު  ރުމާއިކުފަރާތަކުން 

ރާ ގޮތަކަށް(  އެނޫންވެސް  އެފަރާތެއްގެ ނުވަތަ  ލިުބނު  ބ ރުން  އްޖެއިން 

އާއެއްވެ ޓެކްންމްދަނ އަކުސް  ރާއްޖ ގައިވެސް  އާމްދަނ އަކުން  އެ  އަދި  ސް   

ޙާލަތެހ އްކަންޖެދަ ފަދަ  ޓެކްސް   ،އްގައި   އިވާކަން ދައްކާފައޯވަސ ސް 

އްކި މިންވަރަށް ނުވަތަ ސް ދެކްކަށް އޯވަސ ސް ޓެއެފަރާތަސާިބތުކޮށްދ ފިނަމަ  

ޓެ މިންވަރުރާއްޖ ގައި  ނަގަންޖެހ   މިންވަރުން  ،ކްސް  ދެ  ކުރެމި  ކުޑަ     

 
އި  3އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ  ޓެކްސް )  2010/3  ރު ނަންބަ  ނުޤާނޫ،  72/ 2020ރު  ނޫނު ނަންބަޤާ 49 ، މި މާއްދާ  އިންވަނަ މާއްދާ  13ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ 

 އިތުރުކުރެވިފައި
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 ރަކަށް ކުރެޑިޓް ލިބ ނެއެވެ. ވަމިން

 މާއްދާގެ ވަނަ    51ގެ މާނައަކ     [ސްއޯވަސ ސް ޓެކް]  ނުމަށްދާގެ ބ މި މާއް )ށ(   

ވެ އެއްަބސްވުމެއް  ކޮފައިދަށުން  ޤައުމެއްގަނުވާ  ދަށުން ނޫނެޤާ  އި ންމެ  އްގެ 

 .ދަ އެހެން ޓެކްސްއެކެވެގެ ޓެކްސް ނުވަތަ އެފަނެގ  ވިޔަފާރ ގެ ފައިދާ
މާ )ނ(    ދަށުން  އްމި  ހިސާުބކުދާގެ  މިންވަރު  ދ ނެ  މިރުމުގަކުރެޑިޓް  ނޫނުގެ ޤާ  އި 

ވ  ގައި ލުއި ދިނުމުގެ ގޮތުން ވެ ނެގުމުމާއްދާއިން ޑަަބލް ޓެކްސް  ވަނަ  52

ދާގައި ފޮރިން  ޢަމަލުކުރެވ ނެއެވެ. އަދި އެ މާއްގޮތަށްއްަބސްވުންތަކާއި އެއެއް

ކޮށްފައިވާ ރިޢާޔަތް  ފަދަޓެކްސްއަށް  އޯވަ  ޓެކްސްއަށްސ އިން  ވެސް ސް   

 ޢަމަލުކުރެވ ނެއެވެ.
 

  ޕްރައިސިންގ   އެޑްވާންސް 
 50އެރ ންޖްމަންޓްތައް 

 ޤަޞްދުކުރާ   ކުރުމަށް  ފަރާތަކާއެކު  ގުޅުންހުރި  ފަރާތަކުން  ދައްކާ  ޓެކްސް )ހ(  . 53-1

  ކަނޑައަޅުމުގެ   އަގު  ލެންތު   އާމްސް  ލާތެއްގެމުޢާމަ   އެ  ގުޅިގެން،   މުޢާމަލާތަކާ

 ޢަމަލުކުރާނެ  ކަނޑައެޅުމުގައި  އަގު  ލެންތު  އާމްސް  ނުވަތަ  ބ ނުމަށް

 ނުވަތަ   އެފަރާތާއެކު  ަބޔާންކުރުމަށްޓަކައި،  މިންގަނޑުތައް  އުސޫލުތަކާއި

  ޓެކްސް   އެއް  ނުވަތަ  އެޑްމިނިސްޓްރ ޝަނެއް  ޓެކްސް  އިތުރުން،  އެފަރާތުގެ

  އެޑްމިނިސްޓްރ ޝަނާއެކު،  ޓެކްސް  ގިނަ  އެޑްމިނިސްޓްރ ޝަނަށްވުރެ

 މ ރާއަށް   އިޚްތިޔާރު  ޤާއިމުކުރުމުގެ  އެއްބަސްވުމެއް  ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް

 . ލިިބގެންވެއެވެ
 ޢަމަލުކުރާނެ  މުޢާމަލާތްތަކާމެދު  ކުރެވ   މެދުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ގުޅުންހުރި )ށ(   

 މާއްދާއެއްގައި   އެހެން  ފިޔަވައި   މާއްދާ   މި  ޤާނޫނުގެ  މި   އުސޫލުތަކެއް،  ޚާއްޞަ

 ނަމަވެސް،  އޮތް  ަބޔާންކޮށްފައި  ޤާނޫނެއްގައި  ޓެކްސް   އެއްވެސް  އެހެން  ނުވަތަ

 މި  އިސްކަންދ ންވާނ   ގައިޙާލަތު  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި

 .މާއްދާއަށެވެ
އެ   )ނ(    ހިނގާނ ،  އެއްަބސްވުން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ނިމ   އެއްަބސްވުމުގައި   ވިދިވިދިގެން  ގޮތެއްގެމަތިން،   5ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ މުއްދަތަކަށެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެއްަބސްވުން އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު  )ރ(  

 
އި  3އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ  ޓެކްސް )  2010/3  ރު ނަންބަ  ނުޤާނޫ،  72/ 2020ރު  ނޫނު ނަންބަޤާ 50 ދާ  ، މި މާއްއިންވަނަ މާއްދާ  14ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ 

 އިތުރުކުރެވިފައި
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އެހެނިހެ މާއްދާއާގުޅ   މި  ޙާލަތްތަކާއި  މި  ޤާއިމުނުކުރެވ ނެ  ކަންކަން  ން 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 

 ބު ވަނަ ބާ   6

 އިބިއުނަލް ސް އެޕ ލް ޓްރަ ކް ޓެ 
 

ލްއެއް  ޓްރައިބިއުނަ 
 ޤާއިމުކުރުން 

 

ޤާނޫނު ހ( )  .54 ދަށުމި  މިގެ  އަދި  އުފައްދާ  ޤާނޫން  އެހެންވެސް    އަދި    ޓެކްސް ނާ 

ގޮތުގެމަތިން   51ޤާނޫނު  އެއްގޮތްވާ  ޓެކްސްތަކާ  މައްއާގުހުށަހެޅ   ތައް ސަލަޅ  

އެޕ ލް   ޓެކްސް  މިޓްރައިިބއުނަބެލުމަށް   90ތާ  ނު ތަޞްދ ޤުކުރާނޫޤާ  ލްއެއް 

 ންވާނެއެވެ.އްދަދުވަސްގެ ތެރ ގައި އުފަ
 ށ(  )  

 

ޤާނޫ ދަ މި  އެހެންނުގެ  ނުވަތަ  ޤާނޫ ށުން  ދަށުންވެސް    ،ނެއްގެ 

ބެލުމަށް ޓްރައިިބއުނަލް ަބލައި  ، އިން  މައްސަލަތައް    ،ކަނޑައަޅާ 

އެމައްސަ  ލްއަށްއުނަރައިިބޓް ފެންނަގޮތަކަށް  ނިންމުރަނގަޅުކަމަށް  ގެ މުލަތައް 

 ވެ. ވެއެއުނަލްއަށް ލިބިގެން ޓްރައިިބފުރިހަމަ ާބރު

ހުށަ ިބއުނަލްއަޓްރައި )ނ(    މައްސަލަތައް  ށް  މ ހުން ބެލުމަށްޓަހެޅ   ކައި 

ހޯދުމާއި  ،ހާޒިރުކުރުމާއި ހޯދުމާއި  ،ހެކިަބސް  ޤަރ ނާ   އަދި  ،ހެއްކާއި 

ރަންޖެހ  ކު  ރު ކުރުމަށް ޙަޤ ޤަތް ހޯދާ ކަށަވަސް މައްސަލައިގެ  ތަކުންވެންގޮމިނޫ

 ވެ. އަށް ލިިބގެންވެއެނަލްމުގެ ާބރު ޓްރައިިބއުތައް ކުރުކަންތައް

  ޞައްޙަ  ޝަކުވާއަކ  ހުށަހަޅާ ގުޅިގެން މައްސަލައަކާ ހުށަހެޅ  ޓްރައިިބއުނަލަށް  )ރ(  

 އަމުރުތަކުގެ  އަންނަނިވި  ނިއްޖެނަމަ،ފެ  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ކަމަށް  ޝަކުވާއެއް

 52. ލިިބގެންވެއެވެ ޓްރައިިބއުނަލަށް ރުާބ ނެރުމުގެ އަމުރެއް ތެރެއިން

 ؛އަމުރު ކުރާ ނުކުރުމަށް ތަނުވަ ކުރުމަށް ކަމެއް ވަކި  (1)   

 ގުޅ ގޮތުން  ކަމަކާ  ަބޔާންކުރާ  ނަންަބރުގައި  ވަނަ (  1)  އަކުރުގެ  މި  (2)   

 . އަމުރު ވަގުތ  ކުރާ ނުކުރުމަށް ނުވަތަ ކުރުމަށް ކަމެއް ވަކި
 

 
ޢިބާރާތް  މި    އިންވަނަ މާއްދާ  35ގެ  ޤާނޫނުގެ  އުމުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ނެގުމާބެހ   ކްސްޓެ)  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  2019/13ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 51

 ބަދަލުކުރެވިފައި
އި  2އަށް  (  ނުޤާނޫ  އިދާރ   މާބެހ  ގުނެ   ކްސްޓެ)  3/ 2010  ންބަރުނަ  ޤާނޫނު  ، 13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 52   އަކުރު މި    މާއްދާއިންވަނަ    30ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ 
 ތުރުކުރެވިފައިއި



 

60 

 

 ގަވާއިދާ   ޤާނޫނާއި  ނިންމާފައިވަނ ،  މައްސަލައެއް  ނިންމާ  ޓްރައިިބއުނަލުން )ހ(   .55 53އިސްތިއުނާފުކުރުން 

  ލިބިގެންނުވާ   ޓްރައިިބއުނަލަށް  ނުވަތަ  ހިނދެއްގައި،  ފެނިއްޖެ  ޚިލާފަށްކަމަށް

 ނިންމާތާ   މައްސަލައެއް  އެ  ހިނދެއްގައި،  ފެނިއްޖެ  ބ ނުންކޮށްގެންކަމަށް  ާބރެއް

  ނިންމުން  ޓްރައިިބއުނަލްގެ   ތެރ ގައި  ދުވަހުގެ(  ފަސްދޮޅަސް)  60

  ޓެކްސް   މ ރާއަށާއި  ޙައްޤު  ހުށަހެޅުމުގެ  ހައިކޯޓަށް  ރުމަށްޓަކައިއިސްތިއުނާފުކު

 . ލިިބގެންވެއެވެ ފަރާތަށް ދައްކާ

 މަތ   ނަމަވެސް،  އިސްތިއުނާފުކުރި  މައްސަލައެއް  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

  ހިނދަކު   ަބދަލުނުކުރާހާ  ނިންމުން   އެ  ޓްރައިިބއުނަލްގެ  ކޯޓަކުން  މަރުޙަލާގެ

 ޢަމަލުކުރުން  ނިންމުމަށް  އެ  ނުވަތަ  ހިނދަކު  ާބޠިލުނުކުރާހާ  ނުވަތަ

 އެ   ނިންމުމަކ   ނަލްގެޓްރައިިބއު  ހިނދަކު،  ނުނެރ ހާ  އަމުރެއް   ފަސްކުރުމުގެ

 . ނިންމުމެކެވެ ފަހުގެ އެންމެ ލާޒިމު، ޢަމަލުކުރުން މައްޗަށް

 އެ  މައްސަލައެއް،  ހުށަހެޅ   ހައިކޯޓަށް  ދަށުން   ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ނ(   

 ދުވަހުގެ(  އައްޑިހަ   ސަތ ކަ)  180  ގިނަވެގެން  ހުށަހެޅ ތާ  އެއްމައްސަލަ

  ގޮތެއް   ޝަރ ޢަތުން  މައްސަލައާމެދު  އެ  ަބލައި،  މައްސަލައެއް  އެ  ތެރ ގައި

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

  ނިންމާ   ބެލުމަށްފަހު  މައްސަލަ  ހައިކޯޓުން  ދަށުން  ގެ(  ނ)  މާއްދާގެ  މި )ރ(  

 ފެނިއްޖެ   ޚިލާފަށްކަމަށް  ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ނިންމާފައިވަނ ،  ނިންމުމެއް

 ދުވަހުގެ (  ފަސްދޮޅަސް )  60  ނިންމާތާ  މައްސަލައެއް   އެ  ހިނދެއްގައި،

 ޓަށްކޯ  ސުޕްރ މް  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި  ނިންމުން  އެ  ތެރ ގައި

 .ލިބިގެންވެއެވެ ފަރާތަށް ދައްކާ ޓެކްސް މ ރާއަށާއި ޙައްޤު، ހުށަހެޅުމުގެ

 އެ   މައްސަލައެއް،  ހުށަހެޅ   ކޯޓަށް  ސުޕްރ މް  ދަށުން  ގެ(  ރ)  މާއްދާގެ  މި )ބ(   

 ދުވަހުގެ(  އައްޑިހަ   ސަތ ކަ)  180  ގިނަވެގެން  ހުށަހެޅ ތާ  މައްސަލައެއް

  ގޮތެއް   ޝަރ ޢަތުން  މައްސަލައާމެދު  އެ  ަބލައި،  މައްސަލައެއް  އެ  ތެރ ގައި

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ
އޮތްނަމަވެސް )ޅ(   އެހެން  )ބ(  އަދި  )ނ(  މާއްދާގެ  ނުވަތަ  މި  ހައިކޯޓަށް   ،

ކަންކަމަށް   އެންމެހައި  ހިމެނ   މައްސަލައެއްގައި  ހުށަހެޅ   ކޯޓަށް  ސުޕްރ މް 

 
އި  2އަށް  (  ނުޤާނޫ   އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ   ޓެކްސް)  3/ 2010  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 53 މާއްދާ  މި    އިންވަނަ މާއްދާ  31ގެ  ނު ޤާނޫމުގެ  އުޞްލާޙު ގެނަވަނަ 
ވަނަ    15ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   3އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ގުމާބެހ ނެ  ޓެކްސް)  2010/3  ރުނަންބަ  ނުޤާނޫ،  27/ 2020ރު  ނޫނު ނަންބަށްފަހު، ޤާ. އެއަކުރެވިފައިޞްލާޙުއި

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި ، މި މާއްދާ އިންމާއްދާ
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އެ  ތެރ ގައި  މުއްދަތުގެ  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ދެ  އެ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، 

ަބލާ  މައްސަލަ  ނިންމިދާނެކަމަށް  ނިންމުމެއް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި 

، އެ މައްސަލައެއް ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފެންނަނަމަ 

އިތުރުކުރާ  އެފަދައިން  އެހެންނަމަވެސް،  އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.  މުއްދަތު 

 )ނުވަދިހަ( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެގެންނުވާނެއެވެ.  90މުއްދަތު 

ގެ   )ކ(    )ޅ(  މާއްދާގެ  މި  މުއްދަތު  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ނިންމުމަށް  މައްސަލައެއް 

އެ ދަށުން   ޙާލަތުގައި،  އިތުރުކުރާ  ކޯޓުން  ސުޕްރ މް  ނުވަތަ  ހައިކޯޓުން 

ަބޔާންކޮށްފައި  ސަަބުބ  އެކަމުގެ  ނިންމުމުގައި  ނިންމާ  މައްސަލައެއްގައި 

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 

ރައިބިއުނަލް  ޓް 
 ންވާގޮތް ކުލެވިގެ އެ 
 

އެކުލެވިގެންވަނ     (1) )ހ(   .56 މައްޗަމެންަބރު   5ޓްރައިިބއުނަލް  ށެވެ. ންގެ 

ޢައް މެންަބރުން  ރައްޔިތުންގެ   ،ޔަންކުރާނ ޓްރައިިބއުނަލްއަށް 

ރުހުމާއެ ރައ ސުލްމަޖިލ ހުގެ  މިމްހޫރިއްޔާއެވެޖުކު  ން ގޮތު. 

ޓްރަ ންަބރުން މެއިިބއުނަލްއަށް  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޢާންމުކޮޔަންކުރަންއްޢަ ޓްރައިިބއުނަލްގެވާނ   އިޢުލާންކޮށްގެން   ށް 

އެދިމެންަބރު ނަންތައްކަމަށް  ފަރާތްތަކުގެ  އެންމެހާ  ހުށަހަޅާ    

ފޮނުވުމުން މަޖިލ ހަށް  ފަރާ  ރައްޔިތުންގެ  ތެރެއެ  ން އިތްތަކުގެ 

 ހުން ރުހުންދ  ަބޔެކެވެ.ޖިލ ގެ މަރައްޔިތުން

ރައ ސަގެޓްރައިިބއުނަލް  (2)    ރައ ކާއި    ހުންނައިުބ  ނަންވާނެއެވެ. ސަކު 

ރައ ސް ނައިުބ  ޓްރަރައ ސާއި  ހޮވާނ   މެންަބރުންގެ އިިބއުނަލް  ގެ 

 ވޯޓަކުންނެވެ. މެދުގައި ނަގާ ސިއްރު

 ؛ރުންގެ ތެރެއިން ަބންޔަންކުރެވ  މެޓްރައިިބއުނަލަށް ޢައް )ށ(   
މެންަބރަމަ  (1)    އެއް  ދިވެހިރާއްދުވެގެން  ވާންވާނ   ނުވަތަ   ގައިޖ ކު 

ތަޖުރިާބތަނެއް  އެހެންވެސް ޤާނޫނ   ޓެކްސްއާެބހ    ގައި 

ޓެ  ،ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ދާއިރާގައިނުވަތަ  އެކައުންޓެންސ ގެ   ކްސް 

 ވެ.ލ  ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މ ހަކަށެޢަމަ

މެންަބރަމަދުވެގެން    (2)    ވާ ދެ  ޤާނޫ ންވާކު  ދިވެހިރާއްޖ ގައި  ނ  ނ  

ހުގެ ތަޖުރިާބ ދުވަ  އަހަރު  3   މަދުވެގެންށްކޮދާއިރާގައި މަސައްކަތް
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ނުވަތަ މަ  ލިިބފައިވާ  ދާއިރާއިން  ތަޢުލ މް ޤާނޫނ    ތ  

 ވެ. ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މ ހުންނަށެ
 އް ފަތަންނަނިވި ސިަބރެއްގައި އަންވ  ކޮންމެ މެޓްރައިިބއުނަލްއަށް ޢައްޔަންކުރެ )ނ(   

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 
 ؛މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން  (1)   

 ؛މުގައިވުންކަޔިތަކު ރައް ދިވެހި  (2)   

 ؛ ސަލާމަތުންހުރުންުބއްދި  (3)   

 ؛ރިފައިވުންއަހަރު ފު 18ޢުމުރުން   (4)   

އިޤް  ، ވިޔަފާރި  ،ޓެކްސް  ،މާލ   (5)    ނުވައާއި  ޤާނޫނ    ތަތިޞާދު 

ތަޖުރިާބ   ޓެކްސްިބފަލިދާއިރާއިން  އަދި  ގުޅުންހުއިވާ  ރި އާ 

ަބހުސްތަ ނިންމުސިޔާސަތުތަކާެބހ   ފަންކާއި  ގޮތުން ން ތަކުގައި  ނ  

 ؛ރުގެ ޤާިބލު ފަރާތެއްކަމުގައިވުންަބއިވެރިވެވ  ވަ
ކުށެއްކުރިކަން އިލާމްދ ނުގައިސް  (6)    ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޙައްދެއް   

 ؛ންވެފައިވާ މ ހެއްކަމުގައި ނުވުތުރ ޢަތަށް ސާިބޝަ

 ؛ މ ހަކުކަމުގައި ނުވުންފައިވާއިފްލާސް ކުރެވި  (7)   

 ؛ގައި ނުވުންމު މ ހަކުކަބިތުވެފައިވާ ސާ ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް  (8)   

ޤާނޫނުއަ  (9)    ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދަށުދިވެހިރާއްޖ ގެ  ނުވަތަ ސާސ ގެ  ން 

އިން  ދަށުން  ފުރަމުންދާ މަ  ތިޚާުބކުރެވ ޤާނޫނެއްގެ  ޤާމެއް 

 ؛ ނުވުންއިމ ހެއްކަމުގަ
ނުސަ  (10)    ކުންފުވަތަ  ރުކާރުގެ  އެއްވެސް  ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ  ންޏެއް 

ނުހަރަކާތްތެރިވާ  ކޮށްއިސް އެ  ކުންފުންޏެއްގެ ވަތަ  ފަދަ 

 ؛ވުންކަމުގައި ނުމ ހަކުޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގައި ހިމެނ  
 ؛މ ހެއްކަމުގައި ނުވުން މެއްގައި ހުރި ސިޔާސ  މަޤާ  (11)   

 ؛ވުންއްކަމުގައި ނުަބރެއްވެސް ސިޔާސ  ޕާޓ އެއްގެ މެންއެ  (12)   
 ؛ންއްކަމުގައި ނުވުސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފެ  (13)   

މުސްތަމިނިވަ  (14)    މުވައްޒަން  މުވައްސަސާއެއްގެ  ފެއްކަމުގައި ޤިއްލު 

 ނުވުން. 
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މެންއުޓްރައިިބ  .57 ތު  މުއްދަ ންބަރުކަމުގެ މެ  ޢައްޔަންކުރެވ   އެނަލްއަށް  ދެމިހުންނާނ    ަބރަކު   5  މަޤާމުގައި 

މުއްދަތަށެވެދުވައަހަރު ޤާހުގެ  މި  މާއްދާގެ    59ނޫނުގެ  .  ވަކިކުރެވ ވަނަ    ދަށުން 

ފިޔަވަންމެ އެހެން ަބރަކު  ޓްރައި  އި  އަލުން  މެންަބރަކ   ިބއުނަލްއަށް  ކޮންމެ 

 . ަބރެކެވެވިދާނެ މެންޢައްޔަންކުރެ

 

ގެ މުސާރައާއި  ން މެންބަރު 
 އް ޢިނާޔަތްތަ 

ސްޓްރ  އޮފް ނ  މިނިތްތައް ކަނޑައަޅާ ޢިނާޔަނަލްގެ މެންަބރުންގެ މުސާރައާއި  ޓްރައިިބއު  .58

 ންގެ މަޖިލ ހުންނެވެ.  ރައްޔިތުރާކުރުމަށްފަހުވަޝްޑް ޓްރެޜަރ އާ މަފިނ ންސް އެން
 

މުގެ މަޤާމުން  މެންބަރުކަ 
 ނެގޮތް ވަކިކުރެވ  

މެން ޓްރައިިބ )ހ(   .59 މަޤާމުަބއުނަލްގެ  އ ނާގެ  އަރަކު  ވަކިކުރެވ ނ   ންނަނިވި  ން 

 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށެވެ.ން ރައ އް މެދުވެރިވެގެޙާލަތެޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 .ވިފައިވުންއިފްލާސްކުރެ  ންމަކުޝަރުޢ  ޙުކު  (1)   

 ކުމްކުރުން.ކަން ޝަރުޢ  ކޯޓަކަށް ސާިބތުވެ ޙުޖިނާއ  ކުށެއް ކުރި  (2)   

 ސިފައެއް އުނިވުން. މި ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ރެއްގައި ހުރުމަށްަބމެން  (3)   

ތައް މަސްއޫލިއްޔަތު  ޖެހ ކުރަންއަދާ  ޔަތުންހައިސިއް  ަބރެއްގެމެން  (4)   

 .ގައި އިހުމާލުވުންއަދާކުރުމު

އަމިިބއުނަލްގެޓްރައި )ށ(    މެންަބރަކު  ވަކިވާން    މެންަބރުކަމުން  އްލައަށް 

ސިޖެނައްބ ނުންވެ ަބޔާންކޮކުޓ އަމަ  އެކަން  އަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ށްން 

ރައ ސު  އެ  ،ހުށަހަޅައި ލިބުމުން  ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްސިޓ   ަބރަކު އެމެން 

 ވ އެވެ.މަޤާމުން ވަކި
 

  ންބަރުކަމުގެ މަޤާމު މެ 
 ހުސްވުން 

އެއިިބއުނަލްޓްރަ  .60 މެންަބރަކު  ޢައްޔަންގެ  އެމެންަބރަކު  ސަަބަބކާހުރެ  ވާ ރެވިފައިކުއްވެސް 

  60ގެން  އްދަތުގެ ާބކ  އޮތް ަބޔަށް ގިނަވެ ކުރިން ވަކިވެއްޖެނަމަ މުދަތު ހަމަވުމުގެއްމު

 ވެ.ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެހަކު ތެރ ގައި މ ދުވަހުގެ 
 

އެޕ ލް  ޓެކްސް  
ގެ އިދާރ   ލް ޓްރައިބިއުނަ 

 މާލ   ންގުން އަދި ހި 
 ކަންކަން 

ޓެކްސް   ، އާމްދަނ އާއިރާފާކުކަމަށް ލަނެޓެކްސް އެޕ ލް ޓްރައިިބއުނަލްއަށް ލިބ  )ހ(   .61

އިގެން އެ  ލް ޚަރަދު ހިމަނަކެޕިޓަ ،ލްގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއިއެޕ ލް ޓްރައިިބއުނަ

ަބޖެޓް ހަރައަ ލަފާކުރާ  މާލިއްދައުލަ  ،އެކުލަވާލައި  ކަށް  ތުގެ ޔަތުގެ 

ގޮގަވާއިދު ގަވާއިދުގައިވާ   އަދި  ، ތުގެމަތިންގައިވާ  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ 

ކުރިންއެ  ވަތަ ނު  ،ޚަށްރ ތާ ފިނ ން  ، ތާރ ޚްގެ  އޮފް  ސް އެންޑް މިނިސްޓްރ  

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ޖެޓްލްއިން އެ ަބޕ ލް ޓްރައިިބއުނަޓްރެޜަރ އަށް ޓެކްސް އެ
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ަބޔައެއްވެ )ށ(    ޖަސް  ނުވަތަ  ނުވަމާކު  ޤަޢަތަކުން  ބ ރު  ސަރުކާތަ  ރުން އުމެއްގެ 

މާ ޓްރައިިބއުނަލްއަށްދ   އެޕ ލް  އިިބއުނަލްގެ  ރަ ޓް  ،އެހ އެއް  ލ ޓެކްސް 

 .  މެނުވ  ބ ނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެމަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަން

ޓްރަޓެކްސް   )ނ(    އާމްދަނ އާއިއިިބއުއެޕ ލް  މި  ނަލްގެ  މާލ    ،ޔާތާއިލްކިއް ޚަރަދާއި 

ޖެނެރަލްއޮ  ،ހިސާުބންމާތަކާެބހ   ޒި މިންގަނޑަކާއި   ޑިޓަރ  ކަނޑައަޅާ 

ތައްޔާރު އޮޑިޓްއެއްގޮތަށް  މަޢުލޫމާތުތައް    ،މަށްފަހުރުކުކޮށް  އަންނަނިވި 

އަހަހިމެނ  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ރިޕޯޓުގޮތަށް    މެއި   އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  ،ރ  

ދުވަ  31މަހުގެ   ކުރިންވަނަ  މަޖިލ ރައްޔި  ހުގެ  ށާއި ހަތުންގެ 

 ވާނެއެވެ.ޔާއަށް ފޮނުވަންޖުމްހޫރިއްރައ ސުލް

މަޤްޞަދުތަ  (1)    ޙާޞިލްކުޓްރައިިބއުނަލްގެ  އެ މުރުއް  ގޮތުން  ގެ 

 ؛ސައްކަތްތަކާއި އ ގެ ނަތ ޖާއަހަރެއްގެ ތެރ ގައި ކުރެވުނު މަ 

 ؛އްސަލަތައްނު މަށް ހުށަހެޅުޓްރައިިބއުނަލްއަ  (2)   

މަނަލްއިންރައިިބއުޓް  (3)    ނިންމާފައިވާ  މައްސަލަ  ،ސަލަތަކާއިއް  ތައް އެ 

 ؛ފައިވާ ގޮތްނިންމާ

ހުށަހެ  (4)    މަޅިޓްރައިިބއުނަލްއަށް  ތެރެއިން އްފައިވާ  ސަލަތަކުގެ 

 ؛ަބލަމުންގެންދާ މައްސަލަތައް 

ނުނިމިވާ އިން  ތަކުގެ ތެރެޅިފައިވާ މައްސަލަޓްރައިިބއުނަލްއަށް ހުށަހެ  (5)   

 ؛މައްސަލަތައް

ހިންގުޓްރައި  (6)    ދާއިރާއާއިމުިބއުނަލްގެ  ގުޅ މުވައްޒަފު  ގެ  ގޮތުން ންނާ 

 ގެ ތަފްޞ ލު. މުކަގި ކަން ހިނއެ އަހަރެއްގެ ތެރ ގައިއިދާރ  ގޮތުން 

ަބޔާން )ރ(   ގައި  މާއްދާގެ )ނ(  ރައ ސުލްޖުމްހޫމި  ރިޕޯޓު   ،ރިއްޔާއަށާއިކޮށްފައިވާ 

މަރައް ފޮނުވާތާ  ޖިލ ޔިތުންގެ  ތެރ ގައިދުވަހުގެދަ(  )ސާ  14ހަށް  ޓެކްސް   ، 

 ޓު ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.އެ ރިޕޯނަލްއިން ޓްރައިިބއު ލްޕ އެ
 

 ދު ވާއި ގަ ލްގެ  ބިއުނަ ޓްރައި 
 

ެބލުމުގައި   ޓްރައިިބއުނަލްއިން މައްސަލަތައް  ،ޓްރައިިބއުނަލްގެ މަސައްކަތް ހިންގާގޮތާއި  .62

ކަންތައްތައާެބނަލްޓްރައިިބއު  ، ތަކާއިއުޞޫލު  ކުރަންޖެހ ޢަމަލު އެހެނިހެން  ހިމެނ   އްހ    

ނު ނޫގެ ޤާނައުމުގުމާެބހ  އިދާރ  ޤާނޫނަށް އެއްވަނަ އިޞްލާޙު ގެސް ނެޓެކް  ،ދެއްގަވާއި

ން  ވަހުގެ ތެރ ގައި ޓްރައިިބއުނަލްއި )ތިނެއް( މަސްދު 3ތަޞްދ ޤުކުރާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން  
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 . ހަދަންވާނެއެވެ
 

 ބާބު   ވަނަ   7

 ކުށާއި އަދަބު 
 

ާބުބ )ހ(   .63 ހިނގާނެ ދާއިރާ   ބާބު މި   ަބޔާންވެގެގަމި  އަދަކުށާއި  ންވާއި  ގުޅ ގޮތުން   ،ުބ  ޤާނޫނުތަކާ  ޓެކްސް 

 . ހިނގާނެއެވެ

މި ާބުބގައި   ،ތުންނޫނެއްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހ  ޓެކްސްއަކާ ގުޅ ގޮސް ޤާކްޓެ ( )ށ  

ަބ ކަމެ ކުށެއްކަމަށް  ކޮށްފިނަޔާންވެގެންވާ  ކުށަކަށްއެ  ،މައް    ،ނ ވާފަދަކަމެއް 

 ގެމަތިންނެވެ.ގޮތު ގައިވާނޫނުމި ޤާ ،އަޅާނ ނޑައަދި އެ ކުށަށް އަދަުބ ކަ
 

ޓެކްސް ދެއްކުމުން  
 މުގެ ކުށް އެއްކިބާވު 

ޓެކްއެއް ހ( )  .64 ދައްކަންޖެހ   ދަށުން  ޤާނޫނެއްގެ  ޓެކްސް  ދެއްކުމުންވެސް    ،ސްއެއް 

އެއްކިބާ ގަ  ،އެނގިހުރެ ނިޔަސްދުގައި  އެ  ،ތުގައިވުމުގެ  އެކަން  ށް  ގޮތަނުވަތަ 

ދައްކަން ޓެކްސް  އެޖެކުރުމަށް  މ ހަކަށް  ނިޔަތުގައި ނުމުގެ ރިވެދިހ ތެހ    

 ށެކެވެ.  ކުކ ރުމަކަމެއް ކުއަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  

ހުށަހަޅަން  (1)    ދަށުން  ޤާނޫނެއްގެ  ަބޔާނެއް ޓެކްސް  ޓެކްސް  ޖެހ  

ޤާ  ،ހުށަނ ޅުން އެއިން  ދަނުވަތަ  އަންގަންޖެހ  ށުން  ނޫނެއްގެ 

ނ ންގުން މެއްއެންގު ޤާ  ،  އެއިން  ދަށުން ނޫނުވަތަ  ނެއްގެ 

 ؛މަޢުލޫމާތެއް ހުށަނ ޅުންޖެހ  ހަޅަންހުށަ

ަބޔާނެ  (2)    ހުށަހަޓެކްސް  ނެގ  އ   ،ރުޅާއިއް  ޓެކްސް  ހިމަނަންޖެހ   ގައި 

ޓެ ނުވަތަ  އެނޫންވެއާމްދަނ   ނުވަތަ  ފައިދާ  ނެގ   އެފަދަ ކްސް  ސް 

ނ އާއި ފައިދާއާގުޅ  ދަޅުމަށް މުހިންމު އާމްނޑައެ ޢަދަދު ކަޓެކްސްގެ

 ؛އް ނުހިމެނުންތެމަޢުލޫމާ

ނުވަސް  ޓެކް  (3)    ހިމެނުން  މަޢުލޫމާތެއް  ދޮގު  ތަ ަބޔާނެއްގައި 

 ؛ލޫމާތެއް ހިމަނާފައި ނުވުން މަޢުހ ޖެހިމަނަން

ނުވަތަ  (4)    ލިޔުޖަވާެބއް  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތެއް  ވަކި  އެދުމުން   މުން 

ޖަވާނުރަ ނުރަނެބއް  ނގަޅު  ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތެއް ދިނުން  ގަޅު 

 ؛ދިނުން

ޤާނޫނެއްޓެ  (5)    ަބގެކްސް  ދަށުން  މާލ    ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ލަހައްޓަންޖެހ  

އެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި   ،ެބލެހެއްޓުމުގައި  މުގައާއިލުއް އެކުލަވާހިސާުބތަ
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އެކުލަވާލުމާލ  ހިސާ ބެލެހެއް ުބތައް ނުރަނގަޅުކޮށް   ؛ޓުން ން ނުވަތަ 

އެ  ނުވަ މާތަ  ނުރަނގަޅުކޮށް ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ހިސާުބތައް  ލ  

 ؛ހުއްދަކުރުން ހެއްޓުމަށްވާލުމާއި ެބލެލައެކު

ހުށަހަޅަންޖެހ   މ ރާ  (6)    ހިސާުބތައަށް  ހުށަނ ޅުއްމާލ   ނުވަތަ   ން 

އަށް މ ރާއިނުވާ މާލ  ހިސާުބތައް  އެކުލަވާލަންޖެހ  ގޮތަށް އެކުލަވާލާފަ

 ؛ހުށަހެޅުން

ކޮށްފާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތަކަށް ރެއްހ  ޢަދަދަށް އަސަކަންޖެކްސް ދައްޓެ  (7)   

 ؛ންލެއް ގެނައުދަަބ

އުނިކޮށްތްވި  (8)    ގޮތުގައި  ޓެކްސްގެ   ށް އަމ ރާ  ، ކޮށްޖަމާ  ،ހޯލްޑިންގ 

ފައިސާދައްކަންޖެ ޓެކްސްއެއްގެ  ނުވަތަ   ،ހ   އުނިނުކުރުން 

ހިސާުބތަކުޖަ މާލ   ނުވަތަ  ނުމާނުކުރުން  ނުހިމެނުން  ވަތަ ގައި 

 ؛ދެއްކުންއަށް ނުމ ރާ

ތަޙުޤ ޤެއް  މ ރާ  (9)    ހިންގަންޖެހ   ހިންރާމ އިން  ގައި ގުމުއިން 

 ކުރުން.އަށް ދަތިމ ރާއެޅުން ނުވަތަ އެކަން ކުރަން ރަސްހު

 ަބކ : )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ މަދަނ  އަދަމި މާއްދާގެ ށ( )  

 0.5 %އިސާގެޓެކްސްގެ ފަގައި ދައްކަންޖެހ   ޓެކްސް ނެގ  މުއްދަތު  (1)   

 ދި އަ ؛ންމަނާކުރުރިންޓް ފަހެއް އިންސައްތަ( އިން ޖޫއް ޕޮއި)ސުމެ

ދުވަހަށް  ޓެ  (2)    ހުށަހަޅަންޖެހ   ަބޔާނެއް  ވ ތުކްސް  ކޮން ވާ ހުށަނާޅާ  މެ  

ފޯރުކޮދުވަހަ މަޢުލޫމާތެއް  ފޯރުކޮށްދ ންޖެހ   ނުވަތަ  ށްދ ންޖެހ  ކަށް 

ފޯރުކޮށްނުދ  ދުވަދުވަހަށް  ކޮންމެ  ހިނގާ  ނު  ވަތަ ހަކަށް 

އްކާ އް ނުދައެގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހ  ފައިސާގ ޓެކްސްތްހޯލްޑިންވި

ކޮންތުވެވ  ދުވަހަކަށް  ދާ  ރުފި  100/-މެ  ޔާއަށްވުރެ )އެއްސަތ ކަ( 

  ޖޫރިމަނާކުރުން.ޢަދަދަކުން ނޫންޑުޮބ

ަބ )ނ(    ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ޖިނާއ   މި  ކުށެއްގެ  އެ    ،އަދަަބކ ޔާންކޮށްފައިވާ 

ފަރާތެކުށްކު މަސް)  3އް  ރި  ދުވަހާ   1  ދުވަހާއިތިނެއް(  އަހަރު  )އެކެއް( 

 ންދުކުރުމެވެ.ގައި ަބ ގ ދަތަކަށްގެ މުއްދުދެމެ

ަބޔާނެއް )ރ(   ނުރަނގަޓެކްސް  ހިމަޢުލޫ  ޅުގައި  ނުވަތަ  މާތެއް  އެ މަނާފައިވާނަމަ 

ހިމަނަންޖެހ  ހިމަނާފައިނުވާނަމަަބޔާނުގައި  މަޢުލޫމާތެއް  ނުވަތަ    



 

67 

 

 ތަކުގައި ނުރަނގަޅު މަޢުލޫމާތެއްލ  ހިސާުބންތަކާއި މާޔެކިޔުންޖެހ  ލިބަލަހައްޓަ

ހިމަނާފައިނުނުވަތަ  މަ  ފައިވާނަހިމަނާ މަޢުލޫމާތެއް    ، ވާނަމަހިމަނަންޖެހ  

އެކަން މި މާއްދާގެ ބ ނުމަށްޓަކައި އ ނާ   ،ނުވާހާހިނދަކުށް ސާިބތުގޮތަކަންއެހެ

 ނެއެވެ.ެބލެވ  ށްކަމުގައިމުން އެއްކިާބވުމަކޮށްފައިވަނ  ޓެކްސް ދެއްކު
 

ޔާން  ޓެކްސް ބަ 
ހުށަނ ޅުމާއި މަޢުލޫމާތު  

 މުގެ ކުށް ނ ޅު ށަ ހު 

 އި ނުހިމެނ ތެރ ގަ  ންވާ ކުށެއްގެވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންވެގެ  64ނޫނުގެ  މި ޤާ ހ( )  .65

ކަމެއް  ،ގޮތުން ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ  ނުލައި   އަންނަނިވި  އުޒުރަކާ  މަޤުޫބލު 

 ކ  ކުށެކެވެ.ކުރުމަ

 ؛ށަނ ޅުންން ހުޓެކްސް ަބޔާ  (1)   

 ؛ހިސާުބތައް ހުށަނ ޅުން  މާލ   (2)   

 ؛ންށަހަޅަންޖެހ  މަޢުލޫމާތެއް ހުށަނ ޅުމަތިން ހުގައިވާ ގޮތުގެނުނޫޤާ  (3)   

ގޮހޯލްޑިންގ  ތްވި  (4)    ފައިސާ  ޓެކްސްގެ  އުނިކުރެވ   އަށް މ ރާތުގައި 

 ؛ނުދެއްކުން

ޤާނޫ  (5)    މި  ނުވަތަ  ޤާނޫނުގައި  ހަދާ  މި  ދަށުން  އި ގަވާއިދުގަ ނުގެ 

ގޮތުގެމަތިންންކުަބޔާ ހިސާުބ  ،ރާ  މާލ   އް ތަލިޔެކިޔުންތަކާއި 

 ؛ންޓު ނުބެލެހެއް

ހިމަނަ  (6)    މަޢުލޫމާތެއް  ނޫން  ޓެކްސްޞައްޙަ  ަބޔާނެއް   އިގެން 

 ؛ހެޅުންހުށަ

މާލ     (7)    ހިމަނައިގެން  މަޢުލޫމާތެއް  ނޫން  ނުވަތަ ޞައްޙަ  ހިސާެބއް 

 ؛ހެޅުންލިޔެކިޔުމެއް ހުށަ

ޤާނޫނެއްޓެކް  (8)    ދަސް  ކުރަށުގެ  ރަޖިސްޓްރ   މުއްދަތެއްގައި ން  ންޖެހ  

 .ނުކުރުން ރ ރަޖިސްޓް

ރުގެ  ( ވަނަ ނަންަބ8)  ރުން ފެށިގެން ( ވަނަ ނަންަބ1ދާގެ )ހ( ގެ )މި މާއް )ށ(   

 ށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ މަދަނ  އަދަަބކ :ނިޔަލަ

 0.5%   ފައިސާއްކަންޖެހ  ޓެކްސްގެޓެކްސް ނެގ  މުއްދަތުގައި ދަ  (1)   

 އަދި  ؛ންރުއް އިންސައްތަ( އިން ޖޫރިމަނާކުމެއް ޕޮއިންޓް ފަހެ)ސު

ަބޔާޓެ  (2)    ދުވަހަށްކްސް  ހުށަހަޅަންޖެހ   ވ ނެއް  ހުށަނާޅާ  ކޮންމެ ތު  ވާ 

ނުވަދުވަހަ ފޯރުކޮށްދ ންޖެ ކަށް  މަޢުލޫމާތެއް  ފޯރުކޮށްދ ންޖެހ   ހ  ތަ 
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ކޮ ހިނގާ  ފޯރުކޮށްނުދ   ދުވަހަކަށްދުވަހަށް  ނުވަތަ   ،ންމެ 

ކާ އް ނުދައި ދައްކަންޖެހ  ފައިސާއެއް  ންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގަހޯލްޑިވިތް

ކޮވ ތު ދުވަވެދާ  ރުފި  50/-ހަކަށް  ންމެ  ޔާއަށްވުރެ )ފަންސާސް( 

 ރުން.ޖޫރިމަނާކު ނޫން ޢަދަދަކުންޑުޮބ

 ، އިވާ ކުށެއްގެ ޖިނާއ  އަދަަބކ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަ  )ނ(   

ފަރާތެ ކުށްކުރި  މަ)އެކެ  1އް  އެ   )ހައެއް(  6ސްދުވަހާ  އް( 

 ކުރުމެވެ. ބަންދުގ ގައި ށްތަކަމަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަ
 

ސް  ދައްކަންވާ ދުވަހަށް ޓެކް 
  ކުށް ގެ ނުދެއްކުމު 

އްކަންޖެހ  އ ނާ ދަ  ،ގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ  ފަރާތުން ޤާނޫނެއްޓެކްސް )ހ(   .66

  ކުށެކެވެ.ނ ކުރަ އެ ،ފިނަމަވަހަށް ނުދައްކައިޓެކްސް ދައްކަންޖެހ  ދު

ަބޔާން  )ށ(    ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ކުށްކުރި    ،އަދަަބކ ކުށެއްގެ  އިވާ  ފަކޮށްމި  އެ 

ދައް ޓެކްފަރާތުން  ދުވަސްކަންޖެހ   ދައްކަންޖެހ   ފެށި  ވ ތުވަމުންދާ  ހުން  ގެން 

ދުވަހަކަށް އޮ   ، ކޮންމެ  %ނުދައްކާ  ޢަދަދުގެ  ޕޮއިން  0.05ތް  ޓް )ސުމެއް 

 ކުރުމެވެ.އެފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ން( އިއިންސައްތަސުމެއް ފަހެއް 
 

ކުށެއްކަމަށް  
  ވާ ކަމެއް ޅާފައި އަ ކަނޑަ 
 ކުރުން 

ދަށު  )ހ(   .67 ޤާނޫނެއްގެ  ކަނޑައަޅަޓެކްސް  އަދަުބންން  މަދަނ   ކަނޑައަޅާޖެހ   ނ   

ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ  ގޮތުގެމަތިން  ޓެކްސ ޝަންގެ ޤާނޫނުގައިވާ  އޮފް   

 ނެވެ. ނިންމުމަކުން

ޤާ )ށ(    ކުމި  އެއް  ށެނޫނުގައި  އަދަުބ  ކަނޑައެޅުމަށްފަހު  ކުށުގެ 

ކުށެއް  ،ނަމަ ވާފައިނުަބޔާންކޮށް އަދަަބއެ  )ފަސްހާސް(   5,000/-ކ   ގެ 

  ފަރާތް ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.އެ ކުށްކުރިޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޮބ ފިޔާއަށްވުރެރު
 

ވާއެއް  ޖިނާއ  އެހެން ދަޢު 
 އުފުލުން މަނާނުކުރުން 

ން   ދަޢުވާއަކަށް މި ޤާނޫނުރެވ  އެއްވެސް ޖިނާއ  ކުންނެއްގެ ދަށު ހެން އެއްވެސް ޤާނޫއެ  .68

އެހެއް  ހެހުރަ އެއްވެ  ،ންނަމަވެސްނެތެވެ.  ކުށަކަށް  މ ހެއްގެ  އެއް  ޖިނާއ   މަސް  އްޗަށް 

 ރެ ގިނަ ދަޢުވާއެއް ނުކުރެވ ނެއެވެ.ޢުވާއަށްވުއެއް ދަ
 

ހަކާމެދު މި އިވާ ކަމެއް ކުރި މ ށްފަކޮމަށް ަބޔާންގެ ދަށުން ކުށެއްކަމި ޤާނޫނު )ހ(   .69 އެޅުމުގެ މުއްދަތު ފިޔަވަޅު  

ދަ އެޤާނޫނުގެ  ފިމަށްޅުށުން  ހުއްދަ  އެ  ތާރ   ،ޅ ނ ޔަވަޅެއް  ކުށްކުރި  ޚުން  އެ 

 ވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރ ގައެވެ.އަހަރު ދު  )ދ އް(  2ގިނަވެގެން  ފެށިގެން

ޤާނޫނުގެ )ށ(    ަބޔާންކޮށްމި  ކުށެއްކަމަށް  ދަށުން  ކޮށް  ކަމެއް   ފައިވާކަންފައިވާ 
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ނ ނގ ނަމައަމ ރާ ކުށަކާ  ނުވަ  ، ށް  އެފަދަ  ފިޔަތަ  އެޅުމަށް ޅެ ވަގުޅ ގޮތުން   އް 

ލިއެކަށ ގެން ހެކި  މިންވަރަށް  ގައި  ،މަ ބިފައިނުވާނަވާ  )ހ(  މާއްދާގެ    މި 

ގުނަން  2ގެންވާ  ަބޔާންވެ މުއްދަތު  ދުވަހުގެ  އަހަރު  އަށް މ ރާ  ،ފަށާނ  )ދ އް( 

ތާ އެނގ   އެކަމާއެކަން  ނުވަތަ  ފިޔަވަރ ޚް  އެމެދު  އެކަށ ގެންވާޅު   ޅުމަށް 

ލިިބއްޖެކަމަށް  މިންވަރަށް ޤަޫބލުރާމ   ހެކި  ތާރ އަށް    ، ޚްކުރެވ  

 ނަ ތާރ ޚެއްގައެވެ.ންރެ ފަހުން އަމި ދެ ތާރ ޚުންކު
 

ބު  މަދަނ  އަދަ 
 އިސްތިޢުނާފުކުރުން 

އްކަން  ދަެބއްގެ ގޮތުން ދައެ އަ  ،ނ  އަދެަބއް ކަނޑައެޅުމުންމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަދަ  .70

އެ   ،ވެސްޅާފައިވ ނަމަހަ ށަަބކާމެދު އިސްތިޢުނާފަށް ހު އަދަ  އެ  ،އިސާ ދެއްކުމަކ ގާ ފައަން

ދުވަފަ ދައްކަންޖެހ   ދައްކާއިސާ  ފައިސާއެނި  ހަށް  އެހެންމަންޖެހ ނެ  ންނަމަވެސް ކެވެ. 

އަ އެ  ސަަބުބން  ކުޑަކޮށްފިނަމައިސްތިޢުނާފުކުރުމުގެ  ބާޠި  ، ދަުބ   ،ލުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ 

 ދައްކަންޖެހ ނެއެވެ.  ނުބރާ އެފަރާތަކަށްސާ އައިއިން އެ ފަމ ރާ
 

ރަންޖެހ   ކު ތު ކުށް ސާބި 
 ންގަނޑު މި 

ކަނއެ  .71 ޤާނޫނެއްގައި  އެހެން  ަބޔާންކޮށްހެޑައެޅިގެން    ، ހިނދަކު ފައިނުވާހާންގޮތަކަށް 

ކުށަކާ ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ޖި  މި  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ނާއ   ގުޅ ގޮތުން 

އު ޙާލަދަޢުވާއެއް  ތުހުމަތު  ގައިތުފުލ   ކުށުގެ  ކުރިކައެ  ކުށެއް  އެ  ފަރާތުން   ންކުރެވ  

ކުށަކާ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ނުވެ. މި ޤާނޫރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެކ  ދަޢުވާކުސާިބތުކުރުމަ

އެޅ ގުޅ  ފިޔަވަޅު  މަދަނ   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ކުށެއް   ،ޙާލަތުތަކުގައި  ގޮތުން  އެ 

 ޒިންމާއެކެވެ. ހުމަތުކުރެވ  މ ހާގެގެ ތުއެ ކުށު ،ކ ކަން ސާިބތުކުރުމަނުކުރާ
 

 ވަނަ ބާބު   8

 މާއްދާތައް   ރު ތު އި 
 

 އެހެން ޓެކްސް  މި ޤާނޫނު 
 ކިޔުން   ތަކާ އެކުގައި ޤާނޫނު 

ކިޔާ  .72 ޤާނޫނު  ޤާނޫނުގައެހެން  ،ނ މި  މި  އަދި  އެކުގައެވެ.  ޤާނޫނުތަކާ  ޓެކްސް  އި  

ލަ ކޮންމެ  ޢިާބބ ނުންކޮށްފައިނުވާ  ނުވަތަ  އެހެންގޮތަޑައެޅިނކަ  ،ރާތެއް ފުޒެއް    ކަށް ގެން 

މާ ޤާ  ،ރާނ ކުނަ ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާހިނދަކު  ނުވަތަ ނޫނުތަކުގައެ  ލަފުޒެއް  އެ  އި 

 ކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.ނަޢިާބރާތެއް މާ
 

 ނ  ވަކި ތާރ ޚަކަށް ކި ކަމެއް ކުރުން ލާޒިމްކޮށްފައިވަވަ  ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގައި )ހ(   .73 ދުވަހަކާއި ދިމާވުން ބަންދު  

ދިމާ  ،އިފަކަމަށްވެ ތާރ ޚެއް  ދުވަހަކަށްކަމަށްވަނ އެ  ަބންދު  ރަސްމ     ،ނަމަވާ 

އެ ތާރ ޚަކަމެއްކުރުދެން  އެންމެފަހު  ބަންދުމުގެ  އެ  އެންމެ   ކ   ދުވަހަކަށްފަހު 
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 ންނަ ރަސްމ  މަސައްކަތު ދުވަހެކެވެ.އަވަހަށް އަ

ކުރުޓެކް )ށ(    ކަމެއް  ވަކި  ޤާނޫނެއްގައި  ލާޒިމްކޮށްފައިވާސް  ތާރ ޚެއްން  ގައި   

ކަމެއް  ކަމަށްވާނަމަ އެންރަސްމ  ބަންދު ދުވަހަކާ ދިމާވުމުވުނ   ކަމެއް ނުކުރެއެ

ސަަބުބން  ނު ޖޫކުރެވުމުގެ  ަބންރިކަނޑައެޅ   ފަށާނ   ހިނގަން  ދު  މަނާ 

މަސައްކަދުވަހަ ރަސްމ   އަންނަ  އަވަހަށް  އެންމެ  ދުވަހުން ކަށްފަހު  ތު 

 ފެށިގެންނެވެ. 

ދައްސްޓެކް )ހ(   .74 ށް ދައްކާ ޓެކްސް އިތުރަ  ފަރާތުން    ދެއްކުމުގައިއަށްރާ މ ކާ  ފައިސާ  ހ  ޖެދައްކަން  ، 

އިތުރަމިންވަރަށްވު ޙާރެ  ދެއްކ   ފައިސާ  އަނުބރާ  ފަ  އެ  ،ލަތުގައިށް  އިސާ 

 އަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.މ ރާފަރާތުން ހޯދުމަށް އެ

  ، ން ލިުބމުއަށް މ ރާށަހެޅުމެއް  ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހުމި މާއްދާގެ ) )ށ(   

 އެވެ.ނެއަށް ކަނޑައެޅިދާމ ރާ ގޮތަކަށް ތުންކުރެދެ ގޮނަނިވި އަން

ދައްކަންޖެރާމ ރާތުން  އެފަ  (1)    އެއްވެސް  އަށް  ނެތްނަމަފަހ    ، އިސާއެއް 

 ؛ށް އަނުބރާ ދިނުންދު އެފަރާތައެ ޢަދަ

ދަ  (2)    ޓެކްސް  އެފަކުރިޔަށްހުރި  މުއްދަތުތަކުގައި  ރާތުން އްކަންޖެހ  

 ކުރުން.ދަދު އުނިއިން އެ ޢަފައިސާ ސްގެ ޓެކްދައްކަންޖެހ 

  ގެ ކްސް ޤާނޫނެއްޓެ  ،ވ ނަމަވެސްންކޮށްފައިއި އެހެން ަބޔާގަ  )ހ(މި މާއްދާގެ   )ނ(   

އެއްވެ ދައްކާ  ޓެކްސް  ފަރާތަދަށުން  މަކަރާއި  ސް  ދެއްކުމުގައި  ޓެކްސް  ކުން 

ހަދާފަ ޤަޫބލުކުރެވ މ ރާއިވާކަމަށް  ހ ލަތް  ށް އަރާމ އެފަރާތުން    ،ނަމައަށް 

ދެއިސާފަ އިތުރަދައްކަ  ،އްކުމުގައި  މިންވަރަށްވުރެ  އްކާފައިވާ ދަށް  ންޖެހ  

 އަށް ލިިބގެންވެއެވެ.މ ރާރު ޔާޓުމުގެ އިޚްތި ނުދ  ހިފެހެއްސާ އަނުބރާފައި
 

 ،ލުއިކޮށްދ ސ ޝަންއަށް ފެނިއްޖެނަމަ އަދަުބ  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކް )ހ(   .75 ލުއިކޮށްދިނުން އަދަބު  

ނުވަތަލައެއްއްސަމަ  އްގެއަދަެބ ފަސްކޮށްދ   އެއްކޮށްލައި    މައްސަލައެއް   ދެ 

އެއްވަނު އަދަުބ  މަޢާތަ  ޖެ ފުކޮށްދިނުމަކ   ކޮށް  އޮފް ނެ ކޮމިޝަނަރ  ރަލް 

 ިބގެންވާ ކަންކަމެވެ.ތިޔާރު ލިޓެކްސ ޝަންއަށް އިޚް

 އް()ހައެ  6 ފުރަތަމަ  މަލުކުރަންފަށާ ތާރ ޚުން ފެށިގެންޓެކްސް ޤާނޫނަކަށް ޢަ )ށ(   

ތްތަކަށް  ރާއި ފަޓެކްސް ދައްކާ އެންމެހަ  ،ށްނިސްަބތްވާ ކަންކަމަ  ވަހަށްސްދުމަ

އަދަ  ،އުޞޫލަކުން  އެއް ކަނޑަނާޅާޖިނާއ   އިޚްތިޔާރު  ދޫ  ުބ  ކޮށްލުމުގެ 
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 ލް އޮފް ޓެކްސ ޝަންއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ނަރ ޖެނެރަކޮމިޝަ
 

ޤާނޫނެ  .76 ދަރަންޏަކަށްވުން   ޓެކްސް  ދަށުން  ޓެކްސް  ފައި  ،ފައިސާއަކ ޖެހ   ކަންދައްށް  އަމ ރާއްގެ  ދެއްކުން  އެ  ސާ 

ވަގުތު ފެލާޒިމްވާ  ފައިސާ ށިން  އެ  ނުލިބ ހާގެން  ފަ  ،ހިނދަކު  ދައްކަންއެ  ހ  ޖެއިސާ 

ދައްކަ ދައުލަތަށް  ދަފަރާތުން  މި  ންޖެހ   ފައިސާ  ދަރަންޏަށްވާ  އަދި  ރަންޏެކެވެ. 

 .ވެއެވެގެންލިބި ށް އަމ ރާދުމުގެ ާބރު އިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތަށް ހޯޤާނޫނުގަ
 

ކުރުމުގެ  މުއްދަތު އިތުރު 
 ބާރު 

ޤާނޫ  .77 ލާޒިމް  ގެނެއްޓެކްސް  ކަނޑަ  ކުރާކަމެއްދަށުން  އްދަތުގައި މުއެޅިފައިވާ  ކުރުމަށް 

އުޒުރެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ފަދަ މަޤުއެކަމެއް ނުކުރެވ ނެ ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ    ، ޫބލު 

ގޮތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ  އިތުރުކުރު  ފައިވާދެވިށް  މައެކަންކުރު  ،މަތިން ހެދ   މުގެ މުއްދަތު 

 ވެއެވެ.ންިބގެއަށް ލިމ ރާއިޚްތިޔާރު 
 

ންޖެހ   ސް ދައްކަ ޓެކް 
ންނާ ގުޅ   ކުޑަކުދި 

 މާތައް ން ޒި 

ޤާނޫ  .78 ޓެކްސް  ދަށުއެއްވެސް  ޢުމުރުން  ނެއްގެ  ފަރާތަކ   ދައްކަންޖެހ   ޓެކްސް   18ން 

ކުއްޖެއްނަމައަ ނުފުރ   އެ  ޓެކްސް  ،ހަރު  ދަށުން  ންޖެހ  ދައްކަން  ރާތުފަޤާނޫނުގެ 

އެ ޒިންމާތަ ޓެކްސްއާއި  ދަށު މި  ވާނ ޙަވާލު  ކާހެނިހެން  ޤާނޫނުގެ  ގަ  ހަދާ  ވާއިދުގައި ން 

 ންނެވެ.ތުނޑައަޅާ ފަރާކަ
 

  ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތް 
ނުވަތަ    މަރުވުން 

 އިފްލާސްކުރުން 

 ތަ ނުވަ ،ރުވެއްޖެނަމަމަ  ފަރާތެއް ދައްކަންޖެހ  ޓެކްސް ދަށުން ޤާނޫނެއްގެ ޓެކްސް  .79

 ޓެކްސްއާއި ހ ޖެކަންދައް  އެފަރާތުން ދަށުން ނުގެޤާނޫ ޓެކްސް ،ފިނަމަސްކޮށްފްލާއި

 ޅާ ކަނޑައަ އިގަވާއިދުގަ ހަދާ  ދަށުން ނޫނުގެޤާ  މި ވާލުވާނ  ޙަ ޒިންމާތަކާ އެހެނިހެން

 . ފަރާތުންނެވެ
 

ވާ ކަމެއް ކުރުމަށް ޅިފައިނޑައެކަ ށްއްގައި ކުށެއްކަމަޓެކްސް ނެގުމާެބހ  އެއްވެސް ޤާނޫނެ  .80 ކުށް ކުރުމަށް އެހ ތެރިވުން 

ނުފޫޒު ނު ،ރުއެޅުންާބ ،ދިނުންލަފާ ،ދުކުރުންއ ތާ  ،ންހިތްވަރުދިނު  ،އެހ ތެރިވުން ވަތަ 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރިވާނެއެވެ. ފިމ ހާ މިރުވުން ފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްފޯ
 

ޔަތު  މަސްއޫލިއް 
ތު  އަދާކުރުމަށްދެވ  މުއްދަ 

 ތުރުކުރުން އި 
 

ނެތުޖ ރާއް  .81 ނުކުމުގެ  ގައި  ނުވަތަ  ނުވަސަަބުބން  ަބއްޔަކާހުރެ  ޤަޅެދ ފަދަ  ލުކުރެވ   ޫބތަ 

ރާޢުޛު ނެތުރަކާހުރެ  ސަަބުބއްޖ ގައި  މުއްދަ  ންމުގެ  ދެވިފައިވާ  ޤާނޫނުން  ތުގެ މި 

ނުކުރެވިތެރ ގަ ފުރިހަމަ  ކަމެއް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހ   ނުވަތަ  މ ރާއްޖެނަމަ  އި  އިން 

އެއްގޮތަށްއިދުގަވާ ހުށަދާފައިވާހަ   ތަކާއި  ޓެކް  ލުމުން  އެޕ ލް ހެޅުމެއް  ސް 

މިޓްރައިިބއުނަލްއި ކަންކަމަށްފަން  އިދެވިފައިވާ  ދަ  މުއްދަތު  ނޫނ  ނެތުރުކުރެވިދާ  އެވެ. 
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 މަޢާފުކޮށްދެއްވިދާނެއެވެ.   މުއްދަތުޙާލަތަށް ަބލާ ލަސްވި
 

ޖެހ   އަށް ހުށަހަޅަން މ ރާ 
 ލިޔެކިއުންތައް 

ޤާނޫނުގެ  .82 ހުށަހަޅަން މި  ދަށުން  ލިޔެޖެ  ހުށަހަޅަންވާނ ކިއުންހ   މިކަމަށް  މ ރާ  ތައް  އިން 

ށްފައިވާ ފޯމްތަކުގައި ކޮ އިން ތައްޔާރުމ ރާގެންނެވެ.  ބ ނުންކޮށްއިވާ ފޯމްތައް  ފަކޮށްތައްޔާރު

ހުށަނޫންގޮ ހުށަހަޅާފަތަކަށް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ލިޔުންތަކަކ   އިވާ ހަޅާ 

 ވ ނެއެވެ.މަކަށް ނުެބލެލިޔުންތަކެއްކަ
 

ނަށް  އި ޤާނޫ ހެދުމާ   ދު ގަވާއި 
 ފެށުން ޢަމަލުކުރަން  

 އިންނެވެ. މ ރާހައްޓަނ  ން ހިންގާ ަބލަކަކަން ޤާނޫނުގައިވާ މި )ހ(   .83

މިނޫޤާ  މި )ށ(   ފަށާނ   ޢަމަލުކުރަން  ތަޞްޤާ  ނަށް  ތާރ ޚުން  ނޫނު  ދ ޤުކުރާ 

 ފެށިގެންނެވެ. 
ގަވާއިދުތަޤާނޫނު  މި )ނ(    ހަދަންޖެހ   ދަށުން  މިގެ  ތަޞްދ   އް  ކުރާ ޤުޤާނޫނު 

 އެވެ.ނެ ންވާވަހުގެ ތެރ ގައި ހަދާ ނިންމަމަސް ދު 6ފެށިގެން  ރ ޚުންތާ
 

 އޮފް   ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  ތެރ ގައި،  ދާއިރާގެ  ަބޔާންކުރާ   މާއްދާގައި  މި )ހ(   .84 54  ރޫލިންގ   ޓެކްސް 

 ޓެކްސް  ނެރ   އެގޮތުން.  ނެރެވިދާނެއެވެ  ރޫލިންގ  ޓެކްސް  ޓެކްސ ޝަންއަށް

 .ލާޒިމުވާނެއެވެ ޗަށްމައް މ ރާގެ ޢަމަލުކުރުން، ރޫލިންގތަކަށް

 މ ރާއިން  މާނަކުރުމުގައި  ވާއިދުތައްގަ  ޤާނޫނާއި  ޓެކްސް  ރޫލިންގއަކ ،  ޓެކްސް ށ( )  

 ާބވަތެއްގެ  ވަކި   ނުވަތަ  ަބޔާންކުރުމަށްޓަކައި  އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރާނެ

 ގޮތް  ޢަމަލުކުރަންޖެހ   ދެއްކުމުގައި   ޓެކްސް  ގުޅިގެން  މުޢާމަލާތަކާ

  ކަންކަން   އިދާރ   ނެގުމާގުޅ    ޓެކްސް  ވަތަ ނު  ަބޔާންކުރުމަށްޓަކައި،

  އެފަދަ  ޙާލެއްގައި،  އެއްވެސް.  ގއެކެވެރޫލިން  ރ ނެ  ަބޔާންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

  ޤާނޫނުތަކުގެ   އެ  ޤާނޫނުތަކާއި  ޓެކްސް  ޤާނޫނާއި  މި  ރޫލިންގއެއް،  ޓެކްސް

 . ފުޅާވެގެންނުވާނެއެވެ ދާއިރާއަށްވުރެ ގަވާއިދުތަކުގެ ހަދާ ދަށުން

 ރޫލިންގއަކަށް  ޓެކްސް  ކޮންމެ  ނެރ   ދަށުން  ގެ(  ހ)  އްދާގެމާ  މި ނ( )  

 މުއްދަތެއް  ދުވަހުގެ (  ތިރ ސް)   30  މަދުވެގެން  ،ފެށުމަށް  ޢަމަލުކުރަން

 . ދ ންވާނެއެވެ
 

 ،އިވަނ ވެރިވެފައިވާކަމަށް ބުނެފަވަޒަން  އިރާއްޖ ގަދިވެހި ،ގައިޓެކްސް ޤާނޫނެއް )ހ(   .85 ންވެރިވުން ވަޒަ 

 ކޮށް ަބލާއިރު:ތްނިސްަބވަކި ފަރުދަކަށް 

 
އި  2އަށް  (  ނުޤާނޫ  އިދާރ   ގުމާބެހ  ނެ   ޓެކްސް)  3/ 1020  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  13/ 2019ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 54   އަކުރު މި    ވަނަ މާއްދާއިން  32ގެ  ޤާނޫނުމުގެ  އުޞްލާޙު ގެނަވަނަ 
 ތުރުކުރެވިފައިއި
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އަހަރެއްގަ  (1)    ވަތަ ނު ،ދުވަހުށްޑިހަތިނެއް(  އަ  )ސަތ ކަ   183  އިއެ 

ދުވަ ގިނަ  މ ހަކައެއަށްވުރެ  ހުރެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖ ގައި   ؛ށް ހަށް 

 ނުވަތަ 

އެކޮށްގަސްދުރިއުޅެން  ދި  ދިވެހިރާއްޖ ގައި  (2)    އަހަރު ގެން   

 ނުވަތަ  ؛އައިސްފައިވާ މ ހަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ދިވެހިރާއް  (3)    ޢާންމުކޮށް  އަހަރު  ދިރިއެ   ،ޅެމުންގެންދިޔައުޖ ގައި 

 ރައިގެންދިޔަ މ ހަކަށެވެ.އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފު ކަމަކު އެއެ

ގަސްދުކޮށްދިވެހި )ށ(    ދިރިއުޅެން  އަހަގެރާއްޖ ގައި  އެ  ށް އްޖެއަދިވެހިރާރު  ން 

 ނުވަތަ  ؛އައިސްފައިވާ މ ހަކަށް

ނުޕާޓް )ނ(    އެހެން  ވަނަރޝިޕެއް  ނުވަތަ  ޓްރަސްޓްއެއް  ވެސް  އްމްޢިއްޔާއެޖަތަ 

އެއްވެސްދިވެހިރާއްޖ ގަ ހިންގާނަމައި  ވިޔަފާރިއެއް  ޤާނޫނެއްގެ   ،  ޓެކްސް 

 ށެވެ.މަރިވެފައިވާކަލެވ ނ  ދިވެހިރާއްޖ ގައި ވަޒަންވެމަޤްޞަދަށްޓަކައި ެބ

ޤާނޫނެއްގައިޓެ )ރ(   ހިންގަމުދިވެހި   ،ކްސް  ކުރާއްޖ ގައި  ފުންޏެއް ންންގެންދާ 

ޤާނޫނެ ޓެކްސް  ދިވެހިރާއްޖ ށްމަޤްޞަދަ ގެއް ބެލެވ ނ   ގައި ޓަކައި 

 ންވެރިވެފައިވާކަމަށެވެ.ވަޒަ

އުފައްދާ )ބ(    ބ ރުގައި  ކުންފުންޏެއްނަމަދިވެހިރާއްޖެއިން  ކު ،ފައިވާ  ފުނި  ންއެ 

ތަނަރިވެފައިވެވަޒަން އެވާ  ނިންމާނ   ކޮަބއިކަން  ހިންގުމުކ   ކުންފުނި  ގެ  

ރިޢާޔަތްކޮށްފައެވެ.     ތަނަކަށްންދާސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުމަ  މައިގަނޑު

ކޮ ޔަޤ ންކުރެވެއެތަނަކ   ނެތްނަމަ ންތަނެއްކަން    ،ން 

އްދި ފުންޏެއް އުފެފައިވާ ތަންކަމަށް ަބލާނ  އެ ކުންއެ ކުންފުނި ވަޒަންވެރިވެ

 ސްޓްރ  ކުރެވުނު ތަނެވެ.ތަ ރަޖިނުވަ

 އެ ކުންފުނި: ،ށްޓަކައިދަނެއްގެ މަޤްޞަޓެކްސް ޤާނޫ )ޅ(  

 ނުވަތަ  ؛ރިއެއް ނުހިންގާނަމަފާސް ވިޔައެއްވެ  (1)   

 ، އި އުވާލެވެމުންދާނަމަދިވެހިރާއްޖެއިން ބ ރުގަ  (2)   

އެ ނުވަތަ   ،ކުރިންވެސްޅެއް  ކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ހިނދުކޮއެ ވިޔަފާރި  (3)   

ތެރެއިކުންފު ކަންތައްތަކުގެ  ަބނ ގެ  އެއްވެސް   ،އެއްން 

ހާ ކުރާނެކަހަލަ މ ލުވާ  ށް ޙަވާގައިނަމަ ކުންފުނި އުވާލުމަޖ ދިވެހިރާއް

ކުރާ  މަސައްކަ ދަށަށް  ތެއް  ެބލުމުގެ  ކުރިންމ ހެއްގެ   ދިއުމުގެ 
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ދިވެހިރާ ވަޒަންވެރިވެފައިވާބެލެވިފައިވަނ    ފުންޏެއްގެކުން  އްޖ ގައި 

ވަތުގައިކަމަގޮ ދި ،ނ ނަމަށް  ބަލާނ    ވެހިރާއްޖ ގައިއަދިވެސް 

 ކަމަށެވެ.ވާވަޒަންވެރިވެފައި
 

 ޔާން ނުކުރާހާ ހިނދަކު:ތަކަށް ަބއި ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮގަނޫނުޤާ މި ހ( )  .86 މާނަކުރުން 
 

ފަރާތް]    ދެވިފައިވާ  ުބ  [ހުއްދަ  މިކަމަށް  އެވަނ   ބ ނުމަ  ނެފައި  ށް  ޤާނޫނުގެ 

ލިއ ނާ    ަބދަލުގައިގެ  މ ހެއް ހުއްދަ  ލިިބފަތަމްސ ލުކުރުމުގެ  އިވާ  ޔުމަކުން 

 .މ ހާއަށެވެ
 

ުބނެކަމަ  [ލިޔެކިއުންތައް]    މަޢުއެފައި  ށް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ލޫމާތެއް ވަނ  

 ޗަކަށެވެ.ކުލެވިގެންވާ ކޮންމެ އެއްއެ
 

އޮފް]    ޖެނެރަލް  ޓެކްސ ޝަންކޮމިޝަނަރ  އެ  [  ުބނެފައި   މި  ވަނ ކަމަށް 

މާއްވަނަ  8ނުގެ  ނޫޤާ ދަށުން    ޖެނެރަލްކޮމިޝަގެ  މ ރާދާގެ  ފް  އޮ  ނަރ 

މިމަޓެކްސ ޝަންގެ   ގޮތު  ޤާމަށް  ރަގެމަތިޤާނޫނުގައިވާ  ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އ ން 

 އަށެވެ.ކުރާ މ ހާއްޔަންޢަ
 

 ުބނެފައި އެވަނ  ކަމަށް  [މިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސ ޝަންޑެޕިއުޓ  ކޮ]   

ލް ޑެޕިއުޓ  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަގެ  ރާމ  ދަށުން  ދާގެވަނަ މާއް  8ޤާނޫނުގެ    މި

ޓެކްސ  މަޤާމަށްއޮފް  ގޮތުގެމަތިން  މި  ޝަންގެ    ޤާނޫނުގައިވާ 

 އަށެވެ.ރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ މ ހާހޫޖުމްރައ ސުލް
 

 ުބނެފައި ކަމަށް  [ންވަރު ަބލާކަން އަންގާ އެންގުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ  މި]   

ދަޤާނޫ  އެއްވެސްޓެކްސްއާެބހ    އެވަނ    ޓެނެއްގެ  ދައްކަންޖެހ  ށުން  ކްސް 

 .ންގާ އެންގުމަށެވެރު ަބލާކަން އަމިންވަ
 

 55]ރެވިފައިއުނިކު[ [ޓެކްސްއާެބހ  ޤާނޫނު ]   
 

މިއެުބނެފައި  ކަމަށް    [ޯބޑު]    ދަށުން މާއްދާވަނަ    4ޤާނޫނުގެ    ވަނ     ގެ 

 . ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށެވެގެމ ރާއެކުލަވާލެވ  

 
  މާނަކުރުން މި    ނަ މާއްދާއިންވަ  33ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ނެގުމާބެހ    ސްޓެކް )  3/ 2010  ނަންބަރު  ނު ޤާނޫ،  2019/13ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 55

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި 
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ކަމަށް"މިނިސް    ބުނެފައި ޓަރ"  މާލިއް  ،އެވަނ   ކަންދައުލަތުގެ  ން ކަޔަތުގެ 

 ށެވެ. ލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މިނިސްޓަރަބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫ
 

 ދަށުން  ޤާނޫނެއްގެ  ޓެކްސް  އެވަނ ،  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ތްފަރާ  ދައްކާ  ޓެކްސް"   

 56.ފަރާތަށެވެ ރަޖިސްޓަރ ކުރަންޖެހ 
 

 ޓެކްސް   އަދި  ޤާނޫނު  މި  އެވަނ ،  ުބނެފައި  ކަމަށް"  ޤާނޫނު  ޓެކްސް"   

57.ވެޤާނޫނުތަކަށެ އެންމެހައި ނެގުމާެބހ 
 

 ށުންދަ  ޤާނޫނެއްގެ  ޓެކްސް  އެވަނ ،  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ަބޔާން  ޓެކްސް"   

 58.ލިޔެކިޔުންތަކަށެވެ ހުށަހަޅަންޖެހ  ަބޔާނާއެކ  އެ ަބޔާނާއި ހަޅަންޖެހ ހުށަ
 

ބުނެފައިއެވަނ     ކަމަށް  ގްރޫޕް"  ކުން  ،"ކުންފުނިތަކުގެ  ފުންޏާއި ހޯލްޑިންގ 

 ރޫޕަކަށެވެ. ގްއް ހިމެނ ނިތަ ކުންފުއަރ ސަްބސިޑި
 

 އެވަނ :ފައިނެއްގައި ުބސް ޤާނޫނެށް އެއްވެސް ޓެކް"ގުޅުންހުރި ފަރާތް" ކަމަ   

 ؛ސް ތިމާގެ މ ހެއްވެތެއްގެ އެއްއެފަރާ  (1)   

 ؛އި ހިމެނ  އެހެން ކުންފުންޏެއްއެ ގްރޫޕުގަ  (2)   

 ؛އްއި ހިމެނ  ފަރާތެއެފަރާތަކާއެކު ޕާޓްނަރޝިޕެއްގަ  (3)   

ކުން  ،ތަކ ފަރާއެ  (4)    އެއްވެސްއެ  ނުވަތަ   ފުނ ގެ  ޙިއްޞާއެއް 

އެޒިންމާ މަޞްލަޙައެއްގައި  ލިއްވެސް  މ ހެއްނަމަފައިިބތެއް   އެ  ،ވާ 

ލިިބފަމަ  ޙިއްޞާތަކާ މަސްލަޙަތެއް  އެހެން ސްއޫލިއްޔަތުގައި  އިވާ 

 މިއެވެ. ،އެއްވެސް ފަރާތެއް
 

 އެވަނ :ފައި ުބނެނޫނެއްގައިއެއްވެސް ޓެކްސް ޤާ"ތިމާގެ މ ހާ" ކަމަށް    

 ނުވަތަ  ؛އަނިބމ ހާ ނުވަތަ ފިރިމ ހާ އެމ ހެއްގެ  (1)   

 ،ފާ މ ހެއް ަބއެއްަބނޑުއެއް  ،ދަރިއެއް  ،ޕަަބއް  ،މަންމަ  ،ކާފަ  ،މާމަ  (2)   

 މ ހެއް.އެއްަބނޑު ނުވަތަ އެއްަބފާ 

 
  މާނަކުރުން މި    ނަ މާއްދާއިންވަ  34ގެ  ގެ ޤާނޫނުމުއުޙު ގެނަޞްލާވަނަ އި   2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ނެގުމާބެހ    ސްޓެކް )  3/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،  0192/13ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 56
 ނިކުރެވިފައިއު
  މާނަކުރުން މި    ވަނަ މާއްދާއިން  34ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޙު ގެނަޞްލާވަނަ އި   2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ނެގުމާބެހ    ސްޓެކް )  3/ 2010  ންބަރުނަ  ޤާނޫނު ،  2019/13ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 57

 ކުރެވިފައި އިޞްލާޙު
  މާނަކުރުން މި    ވަނަ މާއްދާއިން  34ގެ  ޤާނޫނު  އުމުގެ ޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް  (  ޤާނޫނު  އިދާރ   ނެގުމާބެހ    ސްޓެކް )  3/ 2010  ންބަރުނަ  ޤާނޫނު ،  2019/13  ރުނަންބަ  ޤާނޫނު 58

 ކުރެވިފައި އިޞްލާޙު
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 ޚިދުމަތެއް  ނުވަތަ   މުދަލެއް  އެވަނ ،  ުބނެފައި  ކަމަށް"  އޯނަރ  ބެނެފިޝަލް"   

  ނުވަތަ   ފަރުދަކަށް  އޮތް  މިލްކުވެރިކަން"  އަލްޓިމ ޓް"  ފަރާތެއްގެ  ލިިބގަންނަ 

 ަބދަލުގައި   ފަރުދެއްގެ  ނުވަތަ  ފަރުދަކަށް،  އޮތް  ކޮންޓްރޯލް"  އަލްޓިމ ޓް"

"ފަރުދަކަށެވެ  އެ  ހިންގާނަމަ  މުޢާމަލާތެއް  ފަރާތަކުން  އެހެން   ބެނެފިޝަލް . 

 އިންތިޒާމެއްގެ  ނުވަތަ  ޝަޚްޞެއްގެ  ޤާނޫނ   ތެރ ގައި،  މާނައިގެ   ގެ"  އޯނަރ

 59.ހިމެނެއެވެ ފަރާތްތައްވެސް އޮންނަ" ކޮންޓްރޯލް  އިފެކްޓިވް އަލްޓިމ ޓް"

 

ބުނެފައި    ކަމަށް  ސަރަޙައްދެއް"  ނުވަތަ  ޤައުމެއް  ބ ރު    "ބ ރު  އެވަނ ، 

ސަރަޙައްދުތައްވެސް  ހިނގާ  ާބރު  ޤާނޫނ   ޤައުމުތަކުގެ  ބ ރު  ޤައުމުތަކާއި، 

 60ހިމެނ ގޮތުންނެވެ. 

 

ަބ )ށ(    އެއްވެސް  ޤާނޫނެއްގައި  އެއްވެސް  އެއްޓެކްސް ނެގުމާެބހ   އަދި  ސް ވެހެއް 

ކުރެވ ނ  ފައި ނުވާހާ ހިނދަކު މާނަ  ށް ަބޔާން ކުރެވިން ގޮތަކަހެއް އެޢިާބރާތެ

 ވާ ގޮތަށެވެ. ވިފައިޔާންކުރެަބ މި ޤާނޫނުގައި

_____________________________ 
 16.12.2020: ޚުތާރ  އަޕްޑ ޓްކުރެވުނު
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