ނބަރު3/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
 18-3-2010މ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު)
(ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު  3އިޞްލާޙު ހިމެނގޮތަށް)
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް

.2

(ހ)

މި ޤާނޫނަކ ދިވެހިރާއްޖގެ ޓެކްސް ނެގުމުގެ އިދާރ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި،
އެކަމަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނެވެ.

(ށ)

މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނ [ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު] އެވެ.
 1ވަނަ ބާބު
ޓެކްސް ނެގުމުގެ އިދާރ މަސައްކަތް

ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ

މި ޤާނޫނުން [މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ (މރާ)] ގެ ނަމުގައި
ނަންދެވިފައިވާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ވަކި ޤާނޫނ ޝަޚްޞެއް އުފެދުނއެވެ .މިތަނަކ

އުފެއްދުމާއި ދެމެހެއްޓުން

މެދުކެނޑުމެއްނެތި ހިނގަމުންދާނެ ގޮތެއްގައި އުފައްދާފައިވާ ތަނެކެވެ .އަދި މިތަނަކ،
ބގަތުމާއި ،އުފުލ މުދަލާއި ،ނުއުފުލ
އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި ،ދަޢުވާ ލި ި
ބގަތުމާއި ،މިލްކުކުރުމާއި ،އަމިއްލަ
މުދާ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެމަތިން ހޯދުމާއި ،ލި ި
ބފައިވާ އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ
ނަމުގައި މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލި ި
ތަނެކެވެ.

މރާގެ މައިގަނޑު
މަޤްޞަދު

.3

މރާގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކަކ؛
(ހ)

ނ  1ތައް ތަންފޒުކުރުމާއި ޓެކްސްއާބެހ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުން.
ޓެކްސް ޤާނޫ ު

(ށ)

ޤާނޫނ ގޮތުން ދައުލަތަށް ނަގާ އެންމެހައި ޓެކްސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް
ބލެހެއްޓުން.
ހިންގައި ެ

(ނ)

ޓެކްސް

ދައްކަންޖެހ

ބކުރަނ
ހިސާ ު

ޤާނޫނާއި

ހުރިހާ

ފަރާތްތަކަކުން

ގަވާއިދާ

އެއްގޮތްވާ

ޓެކްސް

ދައްކަންޖެހވަރު

ގޮތުގެމަތިންތޯ

ބލުމާއި
ެ

ދައްކަންޖެހ ޓެކްސް ،ފ ނުވަތަ އެހެނިހެން ފައިސާ ދައްކަންޖެހ ދުވަހަށް
ބލުން.
ހަމައަށް ދައްކާތޯ ެ

1

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާއިން މި ޢިބާރާތް

ބަދަލުކުރެވިފައި

ބރުތައް ބނުންކުރުމުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ
މރާއަށް ލިބިދފައިވާ ާ

(ރ)

ޙައްޤުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން.
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާބެހ

(ބ)

ފުރިހަމަ

މަޢުލޫމާތުދ،

އެފަރާތްތަކުން

ޓެކްސް

ދެއްކުމަށް

ކުރަންޖެހ

ޚަރަދުތައް ވހާވެސް ކުޑަކުރެވތޯ މަސައްކަތްކުރުން.
(ޅ)

ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޚަރަދު ވވަރަކުން ކުޑަކުރެވނެ ނިޒާމެއް ރވުން.

(ކ)

ބޔާން،
ޓެކްސްއާބެހ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހ ޓެކްސް ަ
ކްލެއިމް ،ސްޓޓްމަންޓް ،ނޯޓިސް ފަދަ ހުރިހާ ފޯމްތައް ،އގައި ހުންނަންވާނެ
މަޢުލޫމާތު

ތައްޔާރުކުރުން

ބޔާންކޮށް
ަ

އަދި

ބނުންވެއްޖެ

ހިނދެއްގައި

އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
ޒަމާނ ޓެކްނޮލޮޖ ބނުންކޮށްގެން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ލުއިފަސހަ ނިޒާމެއް

(އ)

ޤާއިމުކުރުން.
ޓެކްސްއާބެހ

(ވ)

ސިޔާސަތުތައް

ކަނޑައެޅުމުގައި

ސަރުކާރަށް

ބނުންވެއްޖެ

ހިނދެއްގައި ފަންނ ލަފާދިނުން.
މރާގެ ބޯޑު

.4

މރާގެ ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށާއި ،މި ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅާ

(ހ)

އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ،މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ބޑެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
ޢައްޔަންކުރެވ ޯ
(ށ)

3

2

ބޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
މރާގެ ޯ
()1

ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހ ގަވާއިދުތައް ހެދުން؛

()2

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންއާއި ،މރާގެ އެންމެހައި
މުވައްޒަފުންގެ މިލްކިއްޔާތާބެހ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކުރުމާއި ،އެކަމަށް
ބނުންވާ ގަވާއިދުތައް ހެދުން؛

()3

ޓެކްސް ނެގުމާ ގުޅގޮތުން މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތައް
މރާއިން

ތަންފޒުކުރތޯ

ބލުމާއި،
ެ

މރާގެ

މަޤްޞަދުތައް

ޙާޞިލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހ ފިޔަވަޅުތަކާބެހ ގޮތުން މިނިސްޓަރަށް
2

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  1ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި
3

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

2

ލަފާ ދިނުން؛
()4

މރާގެ އިދާރ ކަންކަން ހިންގުމުގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ޓެކްސޝަން ބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް
އޮފް ޓެކްސޝަންއަށް ލަފާދިނުން؛

()5

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންއާއި ،ޑެޕިއުޓ ކޮމިޝަނަރ
ޖެނެރަލް

އޮފް

މރާގެ

ޓެކްސޝަންއާއި

މުވައްޒަފުން

ޢަމަލުކުރަންޖެހ ސުލޫކ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުން.
މރާ

(ނ)

އުފައްދާތާ

60

ދުވަހުގެ

ތެރގައި

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޑު
ޯ

އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.
(ރ)

4

(ބ)

5

މރާގެ

ބޑު
ޯ

އެކުލެވިގެންވަނ

އަންނަނިވި

7

(ހަތެއް)

ބރުންގެ
މެން ަ

މައްޗަށެވެ.
()1

ބލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ކަންކަން ެ
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާގައި ޓެކުހާބެހ ސިޔާސަތުތަކާގުޅ ކަންކަން
ބލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތް؛
ެ

()2

ބރުން؛
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ( 5ފަހެއް) މެން ަ

()3

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން.

()1

ބރު
ބޔާންކުރާ މެން ަ
ބރުގައި ަ
މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )1ވަނަ ނަން ަ
ޢައްޔަންކުރާނ ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

()2

ބޔާންކުރާ
ަ
ބރުގައި
މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )2ވަނަ ނަން ަ
ބރުން ޢައްޔަންކުރާނ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ރުހުމާއެކު
މެން ަ
ބޑުގެ
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ .މިގޮތުން ،ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޯ
ބޑުގެ
ބރުން ޢައްޔަންކުރަންވާނ ،ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުންޯ ،
މެން ަ
ބރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ފަރާތްތައް ދިރާސާކޮށް ،އެ
މެން ަ
ބން
ބކޮށް ،އެ ތަރުތ ު
ބލައި ،ނަންތައް ތަރުތ ު
ދިރާސާގެ ނަތޖާއަށް ަ
ރައްޔިތުންގެ

4

މަޖިލހަށް

ފޮނުވުމުން،

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލހުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި
5

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

3

ބރުން
ބޑަށް މެން ަ
ބއެކެވެ .މިގޮތުން ،ނަން ފޮނުވުމުގައި ޯ
ރުހުންދ ަ
ބޑުގެ
ބނުންވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ނަން ފޮނުވަންވާނެއެވެޯ .
ބޑަށް ބނުންވާ
ބރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތައްޯ ،
މެން ަ
ބރުކަމަށް އެދި
ބޑުގެ މެން ަ
ބރުންގެ ޢަދަދަށްވުރެ މަދުނަމަޯ ،
މެން ަ
ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހަށް
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

ބރުން ކަމުގައި ޢައްޔަންކުރާ މހުންގައި ތިރގައިވާ ސިފަތައް
ބޑުގެ މެން ަ
ޯ
ހުންނަންވާނެއެވެ.
()1

މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން؛

()2

ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން؛

()3

ބއްދި ސަލާމަތުން ހުރުން؛
ު

()4

ޢުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވުން؛

()5

އިސްލާމް

ދނުގައި

ޙައްދެއް

ކުށެއްކުރިކަން

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ބތުވެފައިވާ މހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛
ޝަރޢަތައް ސާ ި
()6

އިފްލާސް ކުރެވިފައިވާ މހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛

()7

ބތުވެފައިވާ މހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛
ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ސާ ި

()8

ދަށުން

ދިވެހިރާއްޖގެ
ޤާނޫނެއްގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ދަށުން

ޤާނޫނުއަސާސގެ

ބކުރެވ
އިންތިޚާ ު

މަޤާމެއް

ނުވަތަ

ފުރަމުންދާ

މހަކުކަމުގައި ނުވުން؛
()9

ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއް ހިންގުމުގައި
އިސްކޮށް

ހަރަކާތްތެރިވާ

ނުވަތަ

އެފަދަ

ކުންފުންޏެއްގެ

ބޑުގައި ހިމެނ މހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛
ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
()10

ބލުކުރާ އިދާރާއަކުން ޓެކްސް ،އިޤްތިޞާދު ،މާލ،
ސަރުކާރު ޤަ ޫ
އެކައުންޓިންގ ،ވިޔަފާރި ނުވަތަ ޤާނޫނ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް
ޑިގްރއެއް

ނުވަތަ

އެއާ

އެއް

ފެންވަރުގެ

ސަނަދެއް

ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ އެއިން ދާއިރާއަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރ
ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށްފަހު އެ
ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް ،މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް) އަހަރު
4

ބފައިވުން.
ބ ލި ި
ދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
()11

6

ބރެއް ކަމުގައި ނުވުން.
އެއްވެސް ސިޔާސ ޕާޓއެއްގެ މެން ަ

ބޑުގައި ހިމެނނ ވޯޓު ނުދެވ
(-1ޅ) ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން ޯ
ބރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
މެން ަ
(ކ)

7

ބރަކު ،އެމަޤާމުގައި ދެމިހުންނާނ  5އަހަރު
ބޑަށް ޢައްޔަންކުރެވ މެން ަ
ޯ
ދުވަހުގެ

މުއްދަތަށެވެ.

މި

ޤާނޫނުގެ

5

ވަނަ

މާއްދާގެ

ދަށުން

ބރަކ ،އަލުން އިތުރު
ބރަކު ފިޔަވައި ،އެހެން ކޮންމެ މެން ަ
ވަކިކުރެވ މެން ަ
ބރެކެވެ.
ބޑަށް ޢައްޔަންކުރެވިދާނެ މެން ަ
ދައުރަކަށް ޯ
(އ)

ބރުގައި
ބޑުގެ ޗެއަރޕަރސަންއަކ މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )1ވަނަ ނަން ަ
ޯ
ބޑުގެ ޑެޕިއުޓ ޗެއަރޕަރސަންއަކ މި މާއްދާގެ (ރ)
ބޔާންކުރާ ފަރާތެވެޯ .
ަ
ބޑުން
ބރުންގެ ތެރެއިން ޯ
ބޔާންކޮށްފައިވާ މެން ަ
ބރުގައި ަ
ގެ ( )2ވަނަ ނަން ަ
ޢައްޔަންކުރާ މހެކެވެ.

(ވ)

8

ބޑުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތް ޙާލަތެއްގައި
ޗެއަރޕަރސަންއަށް ޯ
ޗެއަރޕަރސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނ ޑެޕިއުޓ ޗެއަރޕަރސަންއެވެ.
ބރުތައް
ބގެންވާ އެންމެހައި ާ
އަދި މި ޤާނޫނުން ޗެއަރޕަރސަންއަށް ލި ި
ބގެންވެއެވެ.
މިޙާލަތުގައި ޑެޕިއުޓ ޗެއަރޕަރސަންއަށް ލި ި

ބޯޑުގެ މެންބަރުން

.5

(ހ)

ވަކިކުރުމާއި އިސްތިޢުފާ
ދިނުން

ބރަކަށް އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން
ބޑުގައި ހިމެނ މެން ަ
މރާގެ ޯ
ބރުކަމުން ވަކިވާނެއެވެ.
ބޑުގެ މެން ަ
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،މރާގެ ޯ

9

()1

ޝަރުޢ ޙުކުމަކުން އިފްލާސްކުރުން؛ ނުވަތަ

()2

ބތުވެ ޙުކުމްކުރުން؛
ޖިނާއ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރުޢ ކޯޓަކަށް ސާ ި
ނުވަތަ

()3
(ށ)
6

ބރެއްގައި ހުރުމަށް މި ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ސިފައެއް އުނިވުން.
މެން ަ

ބޑު
ބޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިނުވިނަމަވެސްޯ ،
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާއިން މި ނަންބަރު

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި
7

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިތުރުކުރެވިފައި
8

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  7ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި
9

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  8ވަނަ މާއްދާއިން މި މާއްދާ

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

5

ބރުންގެ
މެން ަ

ތެރެއިން

ބރަކު
މެން ަ

އނާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

މަޤާމުގެ

އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވިކަމަށް ،ނުވަތަ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި
ބނުންކުރާކަމަށް

މަޖިލހުގެ

ރައްޔިތުންގެ

މރާގެ

ބލުމުގެ
ެ

ކަންކަން

ބރަކު މަޤާމުން
މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކޮމިޓއަށް ފެނިގެން ،އެ މެން ަ
ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި
ބއިވެރިވާ
ަ

ބރުންގެ
މެން ަ

ފާސްކުރުމުން

ބއްޔަތުން
އަޣުލަ ި

ބރަކު
މެން ަ

އެ

ބރުކަމުން ވަކިވާނެއެވެ.
މެން ަ
(ނ)

ބރަކު އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ބނުންވެއްޖެނަމަ ،ސިޓއަކުން އެކަން
ބޑުގެ މެން ަ
ޯ
ބޔާންކޮށް
ަ

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ބމުން،
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލި ު
(ރ)

ހުށަހަޅައި،

ސިޓ

އެ

ބރަކު މަޤާމުން ވަކިވއެވެ.
އެ މެން ަ

ބރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ
ބކާހުރެ އެ މެން ަ
ބ ަ
ބރަކު އެއްވެސް ސަ ަ
ބޑުގެ މެން ަ
ޯ
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެ މަޤާމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ،ގިނަވެގެން 45
(ސާޅސްފަހެއް)

ދުވަހުގެ

އެ

ތެރގައި

ހުސްވި

މަޤާމަށް

މހަކު

ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ

.6

މުސާރައާއި އެހެނިހެން
ޢިނާޔަތްތައް

ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ބއްވުން .7

ބރުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނ ރައްޔިތުންގެ
ބޑުގެ މެން ަ
ޯ
މަޖިލހުންނެވެ.
(ހ)

މަދުވެގެން

މލާދ

ކޮންމެ

މަހަކު

އެއް

ފަހަރު

ބޑުގެ
ޯ

ޖަލްސާއެއް

ބއްވަންވާނެއެވެ.
ާ
(ށ)

ބޑުގެ
ޯ

މަސްއޫލިއްޔަތު

އަދާކުރުމަށްޓަކައި

ޗެއަރޕަރސަންއަށް

ފެނިއްޖެ

ބޑުގެ ޖަލްސާ ބއްވިދާނެއެވެ.
ހިނދެއްގައި ޯ
(ނ)

ބޑުގެ ޖަލްސާއެއް
ބރުން ހަމަވެއްޖެނަމަޯ ،
ބޑުގެ  4މެން ަ
ޑިރެކްޓަރުން ޯ
ބލެވނެއެވެ.
ބއްވުމަށް ބނުންވާ ޤާނޫނ ޢަދަދު ހަމަވކަމަށް ެ

(ރ)

ބޑުގެ ޗެއަރޕަރސަންއަށް ވޯޓު
ބޑުން ކަމެއް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދިނުމުގައި ޯ
ޯ
ދެވނ އެ ކަމެއްގައި ދެކޮޅަށް ލިބ ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
ބރަކު ވޯޓު
ބޑުން ފާސްކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ކޮންމެ މެން ަ
އެކަންޏެވެޯ .

6

ދިން ގޮތް ވަކިވަކިން ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
(ބ)

ބލަހައްޓާނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހ ކަންކަން
ބޑުގެ އިދާރ ކަންކަން ަ
ޯ
ބލެހެއްޓުމުގެ
ެ
ވުޒާރާއިންނެވެ.

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް

.8

(ހ)

ޓެކްސޝަން އަދި ޑެޕިއުޓ

10

މަސްއޫލިއްޔަތު

ސަރުކާރުގެ

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ

11

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންއާއި ޑެޕިއުޓ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް
އޮފް ޓެކްސޝަން ޢައްޔަންކުރާނ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ރުހުމާއެކު

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

ޓެކްސޝަން

މިގޮތުން

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކޮމިޝަނަރ

ޢައްޔަންކުރުމާއި

ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންއާއި ޑެޕިއުޓ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް

ވަކިކުރުމާއި މުސާރަ

ޓެކްސޝަންގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރަންވާނ ،ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުން ،އެ

ކަނޑައެޅުން

ދެ މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ފަރާތްތައް ދިރާސާކޮށް ،އެ ދިރާސާގެ
ބން ރައްޔިތުންގެ
ބކޮށް ،އެ ތަރުތ ު
ބލައި ،ނަންތައް ތަރުތ ު
ނަތޖާއަށް ަ
ބއެކެވެ .މިގޮތުން
މަޖިލހަށް ފޮނުވުމުން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުން ރުހުންދ ަ
ނަން ފޮނުވުމުގައި އެ ދެ މަޤާމަށް ބނުންވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ނަން
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
(ށ)

12

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން ނުވަތަ ޑެޕިއުޓ ކޮމިޝަނަރ
ޖެނެރަލް

އޮފް

ޓެކްސޝަން

އނާގެ

މަޤާމުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވިކަމަށް ،ނުވަތަ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި
ބނުންކުރާކަމަށް،

ނުވަތަ

ބޑުން
ޯ

ފާސްކޮށްފައިވާ

ސުލޫކ

މިންގަނޑާ

ބލުމުގެ
ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ މރާގެ ކަންކަން ެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކޮމިޓއަށް ފެނިގެން ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް
އޮފް ޓެކްސޝަން ނުވަތަ ޑެޕިއުޓ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން
މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ހާޒިރުވެ
ބއްޔަތުން ފާސްކުރުމުން އނާ އެ
ބރުންގެ އަޣުލަ ި
ބއިވެރިވާ މެން ަ
ވޯޓުގައި ަ

10

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި
11

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި
12

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

7

މަޤާމުން ވަކިވާނެއެވެ.
(ނ)

ކޮމިޝަނަރ

13

ޖެނެރަލް

އޮފް

ޓެކްސޝަންއަށް

މަސައްކަތްތަކަށް

މރާގެ

ހާޒިރުވެވެން ނެތް ޙާލަތެއްގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ ކުރާނ ޑެޕިއުޓ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ޓެކްސޝަންއެވެ.
(ރ)

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންއާއި ޑެޕިއުޓ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް
އޮފް ޓެކްސޝަންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނ ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލހުންނެވެ.

(ބ)

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންއާއި ޑެޕިއުޓ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް
އޮފް

ޓެކްސޝަން

މަޤާމުން

އަމިއްލައަށް

ވަކިވާން

ބނުންވެއްޖެނަމަ،

ބޔާންކޮށް ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި ،އެ ސިޓ
ސިޓއަކުން އެކަން ަ
ބމުން މަޤާމުން ވަކިވއެވެ.
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލި ު
(ޅ)

14

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން ނުވަތަ ޑެޕިއުޓ ކޮމިޝަނަރ
ޖެނެރަލް

އޮފް

ޓެކްސޝަންގެ

މަޤާމު،

އެއްވެސް

ބކާހުރެ
ބ ަ
ސަ ަ

ހުސްވެއްޖެނަމަ ،ގިނަވެގެން ( 45ސާޅސްފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރގައި އެ
މަޤާމަށް މހަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
(ކ)

15

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންއާއި ޑެޕިއުޓ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް
އޮފް ޓެކްސޝަންގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެވ މހެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތަކ ،އެ
މަޤާމަށް އނާ ޢައްޔަންކުރެވ ތާރޚުން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މަޤާމުން ވަކިކުރެވ ޙާލަތުގައި
ފިޔަވައި ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންއާއި ޑެޕިއުޓ ކޮމިޝަނަރ
ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މހަކު އިތުރު
ދައުރަކަށް ޢައްޔަންކުރުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

13

16

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި
14

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި
15

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  14ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި
16

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިތުރުކުރެވިފައި

8

(އ)

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންއާއި ޑެޕިއުޓ
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މހަކު
ޢައްޔަންކުރެވނ ގިނަވެގެން ( 5ފަހެއް) އަހަރުގެ ދެ ދައުރަށެވެ.

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް

.9

ޓެކްސޝަންއާއި ޑެޕިއުޓ

17

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރެވ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންއާއި
ޑެޕިއުޓ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންއަކ ތިރގައިވާ ޝަރުތުތައް

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް

ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތައް ކަމަށް ވާންވާނެއެވެ.

ޓެކްސޝަންގެ ޝަރުތު

(ހ)

އިޤްތިޞާދ ،މާލ ،ވިޔަފާރި ނުވަތަ ޓެކްސްއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން
މާސްޓަރސް ޑިގްރ ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ސަރުކާރު
ބލުކުރާ
ޤަ ޫ

އިދާރާއަކުން

ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން

ނުވަތަ

ސަރުކާރުގެ

ބހ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް މަދުވެގެން  10އަހަރުގެ
މާލިއްޔަތާ ެ
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
ތަޖުރި ާ
(ށ)

އެހެން އެއްވެސް ވަޒފާއެއް އަދާކުރާ މހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

(ނ)

ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް
ބޑުގައި
ހަރަކާތްތެރިނުވުން އަދި އެފަދަ ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
ހިމެނ މހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

(ރ)

ބކުން ހޮވާފައިވާ މަޤާމެއްގައި ހުރި
ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންތިޚާ ަ
މހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

(ބ)

ވައްކަން ،ޓެކުން ،ފރުން ،މަކަރާއި ހލަތް ،ޚިޔާނާތް ،ރިޝްވަތު ނުވަތަ
ބތުވެފައިވާ މހެއް ކަމުގައި ނުވުން.
އިހުމާލުގެ ކުށެއް ޝަރޢަތަށް ސާ ި

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ޓެކްސޝަންއާއި ޑެޕިއުޓ
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ޓެކްސޝަންގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު

17

.10

(ޅ)

މަސްތުވާތަކެތގެ މައްސަލައެއްގައި ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މހަކުކަމުގައި ނުވުން.

(ކ)

ބރެއް ކަމުގައި ނުވުން.
އެއްވެސް ސިޔާސ ޕާޓއެއްގެ މެން ަ

(ހ)

މި ޤާނޫނާއި އަދިވެސް ޓެކްސްއާބެހ އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރ
ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން ކުރުން ލާޒިމްވާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކާއި
މރާއިން ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގާ މަސައްކަތްތައް ހިންގާނ ކޮމިޝަނަރ
ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިތުރުކުރެވިފައި

9

(ށ)

ޑެޕިއުޓ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށްވާނ
ކޮމިޝަނަރ

ޖެނެރަލް

އޮފް

މރާގެ

ޓެކްސޝަން،

މަސައްކަތްތަކަށް

ހާޒިރުވެވެން ނެތް ޙާލަތެއްގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
އަދާކުރުމާއި

ކޮމިޝަނަރ

އަދި

ކަނޑައަޅާ

ޖެނެރަލް

އެހެނިހެން

މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ.
މުދަލާއި ފައިސާގެ ބަޔާން ( .10-1ހ)
18

ހުށަހެޅުން

ބޑުގެ
މި ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރެވ ޯ
ބރުންނާއި ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންއާއި ޑެޕިއުޓ
މެން ަ
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން ،މަޤާމާ ޙަވާލުވުމުގެ ކުރިއަށް
ފާއިތުވި އަހަރުގެ ،އަދި އެއިން ފަރާތެއް މަޤާމުން ވަކިވާތާ ( 1އެކެއް)
އަހަރު ދުވަސް ހަމަވުމާ ހަމައަށް ،އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ،އެ ފަރާތުގެ
މިލްކިއްޔާތުގައިވާ

މުދަލާއި

ފައިސާގެ

ބތަކާއި،
ހިސާ ު

ވިޔަފާރގެ

މަޞްލަޙަތުތަކާއި ،އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ
ބޔާނެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި
ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކުރާ ަ
ބސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
ބޔާން ،މރާގެ ވެ ް
އެގޮތުން ހުށަހަޅާ ަ
(ށ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ބތްވާ މަޢުލޫމާތު
ބޔާން ހުށަހަޅާނ ،ފާއިތުވި އަހަރަށް ނިސް ަ
ހުށަހަޅާ ަ
ހިމަނައި ،އެ އަހަރެއްގެ މާރިޗު މަހުގެ  31ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިންނެވެ.

(ނ)

ބޔާނާ ގުޅިގެން
ބޔާން ދިރާސާކޮށް ،އެ ަ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ަ
އޮޑިޓަރ

ޖެނެރަލަށް

ފާހަގަކުރެވ

ކަންތައްތަކުގެ

މައްޗަށް

ބނާކޮށް
ި

ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓެއް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ކަމާބެހ ކޮމިޓއަށް އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މރާގެ ބަޖެޓާއި އަހަރ
ރިޕޯޓު

.11

(ހ)

މރާއަށް ލިބނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނއާއި ،މރާގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި،
ބޖެޓު އެކުލަވާލައި،
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ހިމަނައިގެން އެ އަހަރަކަށް ލަފާކުރާ ަ
ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ

18

މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދުގައިވާ

ގަވާއިދުގައިވާ

ތާރޚަށް،

ގޮތުގެމަތިން،
ނުވަތަ

އެ

އަދި

ދައުލަތުގެ

ތާރޚުގެ

ކުރިން،

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާއިން މި މާއްދާ

އިތުރުކުރެވިފައި

10

ބޖެޓް
މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރއަށް މރާއިން އެ ަ
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ބ،
މރާގެ އާމްދަނއާއި ،ޚަރަދާއި ،މިލްކިއްޔާތާއި ،މާލ ޒިންމާތަކާބެހ ހިސާ ު
ޖެނެރަލް

އޮޑިޓަރ

ކަނޑައަޅާ

އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު،

އަންނަނިވި

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ
31

ވަނަ

މިންގަނޑަކާ

އަހަރ

އެއްގޮތަށް

މަޢުލޫމާތުތައް

ރިޕޯޓު،

ދުވަހުގެ

ތައްޔާރުކޮށް

ކޮންމެ

ކުރިން

ހިމެނގޮތަށް

އަހަރެއްގެ

މެއި

ރައްޔިތުންގެ

މަހުގެ

މަޖިލހަށާއި

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
()1

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އެހެނިހެން އާމްދަނގެ ގޮތްގޮތުން އެ އަހަރެއްގެ
ބލައިގަތް ފައިސާގެ ޢަދަދު؛
ތެރގައި މރާއަށް ަ

()2

މރާގެ

ޙާޞިލްކުރުމުގެ

މަޤްޞަދުތައް

އެ

ގޮތުން

އަހަރެއްގެ

ތެރގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި އގެ ނަތޖާ؛
()3

މރާ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއާއި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅގޮތުން އިދާރ ގޮތުން
އެ އަހަރެއްގެ ތެރގައި ހިނގި ކަންކަމުގެ ތަފްޞލު.

(ނ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހަށާއި
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަ
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާތާ ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރގައި ،މރާއިން
އެ ރިޕޯޓު ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،ދިމާވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގައި،
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ
ޙާލަތަކާގުޅ

ރިޕޯޓެއް

ޚާއްޞަ

މަޖިލހަށާއި

ރައްޔިތުންގެ

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ބގެންވެއެވެ.
ޓެކްސޝަންއަށް ލި ި
މރާގެ އިދާރާ،
މުވައްޒަފުން
ޢައްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުން
އަދި މުސާރަ ކަނޑައެޅުން

.12

(ހ)

މރާގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި
ބޑުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން،
ޯ
ޤާއިމުކުރަންޖެހކަމަށް ފެންނަ ޢަދަދަކަށް،
އިދާރާތައް އުފެއްދުމާއި އުވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ޓެކްސޝަންއަށް
މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް

11

ބގެންވެއެވެ.
ލި ި
ވާނ

މރާގެ

މިގޮތުން

އުފައްދާ

މަސްއޫލިއްޔަތްތަކުގެ

އިދާރާތަކުގެ

ތެރެއިން

ބޑުގެ
ޯ

މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން ކަނޑައަޅާ
މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ.
(ށ)

ބލިއްޔަތުގެ މައްޗަށް
މރާގެ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އެމހެއްގެ ޤާ ި
ބނާކޮށް ޢައްޔަންކުރުމާއި ،ވަޒފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ،އެޖެންޓުންނާއި،
ި
އެޑްވައިޒަރުން ޢައްޔަންކޮށް ،ވަކިކޮށް ،މުސާރަ ދނެ މިންވަރާއި ގޮތްތައް
ކަނޑައަޅައި ވަޒފާ ދިނުމާއި ވަޒފާ އަދާކުރުމުގެ ޝަރުތުތައް އެކަށައަޅައި
ހަދާނ،

ބޑުގެ
ޯ

މަޝްވަރާގެ

މަތިން

ރާއްޖގައި

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ

ޤާނޫނުތަކާއި އެޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންއެވެ.
(ނ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަ
ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން މިނިސްޓްރ އޮފް
ފިނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރގެ މަޝްވަރާ ހޯދަންވާނެއެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން ނިންމާ
ނިންމުންތައް ހުންނަންވާނ ލިޔުމުންނެވެ.

މރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް

.13

ދެވ ޤާނޫނ ހިމާޔަތް

ބޔާންކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނ ހިމާޔަތް
މރާގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް ތިރގައި ަ
ބގެންވެއެވެ.
ލި ި
(ހ)

މި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދ ގަވާއިދަކާއި
ބ އަދާކުރުމުގައި ލިބ ގެއްލުމަކަށް ނުވަތަ
އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފަކު އނާގެ ވާޖި ު
އެފަދަ

މައްސަލައަކާގުޅ

ގޮތުން

ކުރެވ

ޝަރޢަތަކަށް

އެމުވައްޒަފަކު

ފަރުދގޮތުން ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ޒިންމާ
އުފުލާނ މރާއިންނެވެ.
(ށ)

ބތުވާ
މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޚިލާފަށް މުވައްޒަފަކު ކުރިކަމަށް ޝަރޢަތަށް ސާ ި
ކޮންމެ ކުށެއްގެ ޒިންމާ އެ މުވައްޒަފަކު އުފުލަންޖެހނެއެވެ .އަދި އެފަދަ
ޙާލަތެއްގައި މރާއިން އެއްވެސް ޒިންމާއެއް އުފުލަން ނުޖެހނެއެވެ.

މރާގެ މުވައްޒަފުންގެ
ވާޖިބުތަކާއި އެމހުންގެ
މަސައްކަތްތަކަށް

.14

(ހ)

މރާގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ބގެން ކުރެވ
ބރު ލި ި
ޓެކްސޝަންގެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ާ
މަސައްކަތްތަކެކެވެ.
12

ހުރަސްއެޅުންފަދަ

(ށ)

ކަންކަންކުރުން

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ޓެކްސޝަންގެ

އަމުރެއްގެ

ދަށުން

ހަރަކާތްތެރިވާ

ފަރާތަކުން

ކުރެވ

ބރުގެ ބނުންކޮށް ،ރިޝްވަތުދ،
މަސައްކަތަކަށް އެއްވެސް ހުރަހެއްއަޅާާ ،
ބރުދެއްކުން ފަދަ ގޮތަކުން ނުފޫޒު
ބހުންވިއަސް ި
ލިޔުމަކުން ނުވަތަ އަނގަ ަ
ފޯރުވާ،

އެނޫންވެސް

ގޮތަކުން

އެކަމުގައި

ބއިވެރިވެ
ަ

އަދި

އެކަމަށް

އެހތެރިވުމަކ ކުށެކެވެ .މިފަދަ ކުށެއްގެ އަދަބަކ:
()1

ބޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ
 200,000/ރުފިޔާ އަށްވުރެ ޮކުރުން؛ ނުވަތަ

()2

 3މަސްދުވަހާއި  36މަސްދުވަހާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
ބންދުކުރުން؛ ނުވަތަ
ނުވަތަ ގގައި ަ

()3

ބޑުނޫން ޢަދަދެއްގެ ޖޫރިމަނާއާއެކު
 200,000/ރުފިޔާ އަށްވުރެ ޮ 3މަސްދުވަހާއި  36މަސްދުވަހާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
ބންދުކުރުމެވެ.
ނުވަތަ ގގައި ަ

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

.15

(ހ)

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމަކ ،ނުވަތަ
ޓެކްސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރގައި ލިބ ނުވަތަ ހޯދާ ޓެކްސް ދައްކާ
ފަރާތާބެހ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކ ،ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން ނުވަތަ

މި ޤާނޫނުގެ  51-1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވެފައިވާ

ބސްވުމެއްގެ ދަށުން ހޯދާ މަޢުލޫމާތަކ ،ސިއްރު މަޢުލޫމާތެވެ .އަދި އެފަދަ
އެއް ަ
މަޢުލޫމާތު ،މރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
(ށ)

19

ބޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް މރާގެ މުވައްޒަފަކު ހާމަކުރުމަކުން މި
ތިރގައި ަ
ބލެވނެއެވެ.
މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޚިލާފުވި ކަމަކަށް ނު ެ
()1

ބންހުންނަ މަޢުލޫމާތު؛
ޢާންމުކޮށް ލި ެ

()2

އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުގެ ހުއްދަ އގެ ވެރިފަރާތުން ލިޔުމުން
ދފައިވާ މަޢުލޫމާތު؛

()3

ޓެކްސް ނެގުމާބެހ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގ މަދަނ ޝަރޢަތެއްގައި
ހާމަކުރެވ މަޢުލޫމާތު؛

19

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

13

()4

ޓެކްސް ނެގުމާބެހ ޤާނޫނު ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން
ހިންގ ޖިނާއ ޝަރޢަތެއްގައި ހާމަކުރެވ މަޢުލޫމާތު؛

()5

ނެގުމާބެހ

ޓެކްސް

މުވައްޒަފަކު

އެފަދަ

ޤާނޫނުތައް
އަނެއް

ހިންގުމުގައި

މުވައްޒަފަކަށް

ހަރަކާތްތެރިވާ

އެމހެއްގެ

ވަޒފާ

އަދާކުރުމަށް ބނުންވެގެން ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތު؛
()6

ޓެކްސް ނެގުމާބެހ ޤާނޫނުތައް މާނަކުރުމުގައި ލަފާހޯދުމަށް ހާމަކުރާ
މަޢުލޫމާތު؛

()7

ބލް
ބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޑަ ަ
މި ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ޓެކްސް އެގްރމަންޓެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  51-1ވަނަ
ބދަލުކުރުމުގެ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ޓެކުހާގުޅ މަޢުލޫމާތު ަ
މާއްދާގައި ަ
ބސްވުމެއްގެ ދަށުން ހާމަކުރެވ މަޢުލޫމާތު؛
އެއް ަ

()8

20

ބރުގައި ނުހިމެނ ،ބރު ޤައުމެއްގައި
މި އަކުރުގެ ( )7ވަނަ ނަން ަ
ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްގައި ހިންގ ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެ
ޤައުމަކަށް ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކަށް ނަގާ ޓެކުހަކާ ގުޅގޮތުން އެ
ޤައުމެއްގައި ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްގައި ޓެކްސް ޤާނޫނު ހިންގުމަށް
ބފައިވާ
ހުއްދަލި ި

އޮފިޝަލުންނަށް

ދިވެހިރާއްޖގައި

ދައްކަންޖެހ ފަރާތަކާ ބެހގޮތުން ދންޖެހ މަޢުލޫމާތު؛
()9

ދިވެހި

ސަރުކާރާއި

އެހެން

ސަރުކާރަކާއި

ޓެކްސް

21

ދެމެދު

ވެވިފައިވާ

ބސްވުމެއްގެ ދަށުން ޖިނާއ ކުށެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ
އެއް ަ
ކުށެއްގެ ތަޙުޤޤަށްޓަކައި ހާމަކުރެވ މަޢުލޫމާތު؛
()10

މަޢުލޫމާތު

ބތްވާ
ނިސް ަ

ފަރާތް

ނނގގޮތަށް

ސަރުކާރުގެ

ބތަކުގައި ހިމެނުމަށް ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތު.
ތަފާސްހިސާ ު
(ނ)

މރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ޓެކްސް ނެގުމާބެހ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަޒފާ
އަދާކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެވަޒފާއާގުޅ ސިއްރުތައް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި
އިޤުރާރެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

20

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،27/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  1ވަނަ މާއްދާއިން މި ނަންބަރު

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި
21

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،27/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  1ވަނަ މާއްދާއިން މި ނަންބަރު

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި
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(ރ)

ބނެފައިވާ އިޤުރާރާއި ޚިލާފުވިކަން
އެއްވެސް މހަކު މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ު
ބޑަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،އެ ކަމެއް ޝަރޢަތުގެ
އެމް.އައި.އަރ.އ ގެ ޯ
ވަކިގޮތެއް

މަރުޙަލާއިން

އެމުވައްޒަފެއް

ނިމެންދެން

ވަޒފާއިން

ބގެންވެއެވެ.
ބޑަށް ލި ި
ބރު ޯ
ސަސްޕެންޑްކުރުމުގެ ާ
(ބ)

ބނެފައިވާ އިޤުރާރާއި ޚިލާފުވިކަން
އެއްވެސް މހަކު މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ު
ބތުވެއްޖެނަމަ އެމހެއްގެ އަދަބަކ:
ޝަރޢަތަށް ސާ ި
()1

ބޑު ނޫން
ވަޒފާއިން ވަކިކުރުމާއެކު  100,000/-ރުފިޔާ އަށްވުރެ ޮ
ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން؛ ނުވަތަ

()2

ވަޒފާއިން ވަކިކުރުމާއެކު  3މަސްދުވަހާއި  24މަސްދުވަހާއި
ބންދުކުރުން؛
ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ ގގައި ަ
ނުވަތަ

()3

ވަޒފާއިން

ވަކިކޮށް

100,000/-

ރުފިޔާ

އަށްވުރެ

ބޑުނޫން
ޮ

ޢަދަދެއްގެ ޖޫރިމަނާއާއިއެކު  3މަސްދުވަހާއި  24މަސްދުވަހާއި
ބންދުކުރުމެވެ.
ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ ގގައި ަ
(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކު
ވަޒފާއިން ވަކިކުރެވުނު ތާރޚުން ފެށިގެން  5އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން
މރާއިން ވަޒފާއެއް އެމުވައްޒަފަކަށް ދގެންނުވާނެއެވެ.

(ކ)

މި މާއްދާގެ ބނުމަށްޓަކައި ،މރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރގައި މރާއިން ވަޒފާދ
މހުންގެ

އިތުރުން،

ވަކި

މުއްދަތަކަށް،

ވަކިކަމެއް

ކުރުމަށް

މރާއިން

ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

.16

(ހ)

ބޔާންކޮށްފައިވ
މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަ
ނަމަވެސް ،މި ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ -1
ބސްވުމެއްގެ ދަށުން ލިބ ނުވަތަ
 51ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވެވ އެއް ަ
ބދަލުކުރެވ މަޢުލޫމާތު ،އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙިއްޞާކުރެވނ އެ
ަ
ބސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
އެއް ަ

22

22

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި .އެއަށްފަހު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،27/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ
މާއްދާއިން މި އަކުރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

15

(ށ)

މި

މާއްދާގެ

އާ

(ހ)

ޚިލާފުނުވާ

ގޮތަށް

ބރު

ޤައުމަކުން

ނުވަތަ

ސަރަޙައްދަކުން އާމްދަނން ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި އެއްވެސް ޢިނާޔަތެއް ނުވަތަ
ލުޔެއް

ލިބނަމަ،

އެފަދަ

ޤައުމަކުން

ސަރަޙައްދަކުން

ނުވަތަ

ޓެކްސް

ދެއްކުމުގައި އެ ލުއި ހޯދުމަށް ،އެ ޤައުމެއްގެ ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްގެ ކަމާބެހ
އޮފިސަރަކަށް ކޮންމެހެން ބނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކ މި ޤާނޫނުގެ
 15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފު ކަމެއް ނޫނެވެ.
(ނ)

23

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހ ޓެކްސްއެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް
ނުދައްކާ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކ މި ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން ސިއްރު ކުރުމާ ޚިލާފުވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

(ރ)

މރާގެ ސިޔާސަތުތައް ހާމަކޮށް އަދި މރާގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅގޮތުން މޑިއާ
ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކަށް މރާގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާނ
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ޓެކްސޝަން ކަނޑައަޅާ މހެކެވެ.

ލިޔެކިއުންތަކުގައި

.17

(ހ)

ސޮއިކުރުން

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން ނުވަތަ މރާގެ ނަމުގައި ނެރެވ
ކޮންމެ ލިޔުމެއްގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން ނުވަތަ
ކޮމިޝަނަރ

ޖެނެރަލް

އޮފް

ޓެކްސޝަން

ހުއްދަ

ދފައިވާ

މހަކު

ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން ނުވަތަ
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން ހުއްދަ ދފައިވާ މހެއްގެ ސޮއި އޮތް
ބލެވނ
ކޮންމެ ލިޔުމެއް ،އަންނަނިވި ކަމެއް މެދުވެރިނުވާހާ ހިނދަކު ެ
ޞައްޙަ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ.
()1

ބނެފައިވާ މހާ
އެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނ އެ ލިޔުމުގައި ު
ބތުވުން ،އަދި
ނޫންކަން ސާ ި

()2
(ށ)

ބތުވުން.
އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕ އަކުން ޞައްޙަ ނޫން ސޮއެއްކަން ސާ ި

މި މާއްދާގެ ބނުމަށްޓަކައި އެ ސޮއި އަކ އަތުން ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޕްރިންޓް
ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ތައްގަނޑަކުން ޖަހާފައިވާ ސޮއެއްކަމަށް ވިޔަސް އެއ
ބލެވނެއެވެ.
ޞައްޙަ ސޮއެއްކަމަށް ެ

23

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،27/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

16

ލިޔެކިއުން ފަދަތަކެތި

.18

(ހ)

ރައްދުކުރުން

ޓެކްސް

ބހ
ނެގުމާ ެ

ދަށުން

ޤާނޫނެއްގެ

ކޮމިޝަނަރ

އޮފް

ޖެނެރަލް

ބރުދ މހަކު
ޓެކްސޝަން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން ާ
ރައްދު ކުރަންޖެހ އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް ރައްދުކުރަންވާނ މި މާއްދާގައި
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
ަ
(ށ)

އެއްވެސް މހަކަށް ރައްދުކުރަންޖެހ ލިޔެކިއުމެއް ،އެ މހެއްގެ މަތިން
ބރާއި އިޚްތިޔާރު ދފައިވާ މހެއްގެ ނަމާއި
ާ
ބލައިގަތުމުގެ
ރާއްޖގައި ަ
އެޑްރެސް މރާއަށް އަންގާފައިވާ ކޮންމެ މހަކަށް ރައްދުކުރަންޖެހ ކޮންމެ
ލިޔެކިއުމެއް އެމހަކަށް ރައްދުކުރުމަށްޓަކައި އެ އެޑްރެހަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ.

(ނ)

ރާއްޖގައި

ވަޒަންވެރި

ރައްދުކުރަންޖެހ

ކުންފުންޏަކަށް

ލިޔެކިއުމެއް

ނުވަތަ

ރައްދުކުރަންވާނ

ޕާޓްނަރޝިޕްއަކަށް

ތިރގައިމިވާ

ހަމަތަކުގެ

މަތިންނެވެ.
()1

ލިޔެކިއުމެއް

ރައްދު

ކުރަންޖެހެނ

ކުންފުންޏަކަށް

ނުވަތަ

ޕާރޓްނަރޝިޕަކަށް ނަމަ ،ރާއްޖގައި ހުރި އެކުންފުނގެ ނުވަތަ
ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެޑްރެސްކަމުގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެންމެ
ފަހުން މރާއަށް އަންގާފައިވާ އެޑްރެހަށް ،ނުވަތަ
()2

ކުންފުންޏެއްނަމަ ސދާ އެކުންފުނގެ މަސްއޫލުވާ ފަރާތް ،އަދި
ޕާޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ ސދާ އެ ޕާޓްނަރޝިޕްއެއް ތަމްސލުކުރާ
ޕާޓްނަރަކަށް ،ނުވަތަ

()3

ކުންފުންޏަކަށްނަމަ

އެކުންފުނގެ

މަސްއޫލުވާ

ފަރާތް،

ނުވަތަ

ޕާޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ އެ ޕާޓްނަރޝިޕްއެއް ތަމްސލުކުރާ ޕާޓްނަރު
އުޅކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެންމެ ފަހުން މރާއަށް އަންގާފައިވާ
އެޑްރެހަށް.
(ރ)

ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕްއެއް ނޫން އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
ރައްދުކުރަންޖެހ ލިޔެކިއުމެއް ނަމަ އެ ލިޔެކިއުމެއް ޙަވާލުކުރަންވާނ:
()1
()2

ސދާ އެފަރާތަކާ ،ނުވަތަ
ރާއްޖގައި

އެއްވެސް

ވިޔަފާރިއެއް

އެމހަކު

ހިންގިކަމަށް

ޤާނޫނުގެ ދަށުން މރާއަށް އަންގާފައިވާ އެޑްރެހަށް ،ނުވަތަ

17

މި

އެ ވިޔަފާރިއެއްގެ މަސްއޫލުވާ ފަރާތް ދިރިއުޅ އެޑްރެސްކަމުގައި މި

()3

ޤާނޫނުގެ ދަށުން މރާއަށް އެންމެފަހުން އަންގާފައިވާ އެޑްރެހަށް.
(ބ)

އެއްވެސް މހަކު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މރާއަށް އަންގަންޖެހ އެޑްރެހެއް
އަންގާފައިނުވާނަމަ ،ރައްދުކުރަންޖެހ ލިޔެކިއުމެއް ރައްދުކުރެވނ އެމހަކު
އެންމެފަހުން އުޅކަމަށް މރާއަށް އެނގެންއޮތް އެޑްރެހަށެވެ.

(ޅ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޕޯސްޓު މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ލިޔުންތައް ފޮނުވަން ވާނ
ރަޖިސްޓްރ ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށެވެ .މިގޮތުން ފޮނުވ ލިޔުމެއް އެ ލިޔުން
ބލެވނ އެމހާއަށް ނުވަތަ އެފަރާތެއްގެ
ބނުކަމަށް ެ
ބންޖެހ ފަރާތަށް ލި ު
ލި ެ
އެޑްރެހަށް އެ ލިޔުން ރައްދުކުރެވުމުންނެވެ.

(ކ)

ނުވަތަ

މރާއަށް

ކޮމިޝަނަރ

ޖެނެރަލް

ޓެކްސޝަންއަށް

އޮފް

ބޔާނެއް ،ނޯޓިސްއެއް ،ނުވަތަ އެހެން
ރައްދުކުރަންޖެހ އެއްވެސް ޓެކްސް ަ
ލިޔެކިއުމެއް

ރައްދުކުރަންވާނ،

ވިޔަސް

އެހެން

އެޑްރެހަކަށް

ބސްވެފައި ނުވާހާހިނދަކު މރާގެ މައި
ބލައިގަންނާނެކަމަށް މރާއިން އެއް ަ
ަ
އޮފހަށެވެ.
(އ)

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންއަށް ހުށަހަޅަންޖެހ ލިޔެކިއުންތައް
ބލައިގަތުމާބެހ ގަވާއިދުތައް ހެދުމަށްފަހު އެ
އިލެކްޓްރޯނިކް ސިފައިގައި ަ
ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހުށަހެޅ ލިޔެކިއުންތައް ވާނ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއްކަމުގައެވެ.

އެސެސްމަންޓްސް އާއި

.19

(ހ)

ނޯޓިސްފަދަ ލިޔެކިއުމެއް

ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މރާއިން ދޫކުރާ [އެސެސްމަންޓެއް] ނުވަތަ
އެހެން ލިޔެކިއުމެއް ވިޔަސް ،ލިޔެކިއުމެއްގައި އެސެސްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ

ގައި ކުށް ހުރުން

މހާގެ

ޢާންމު

ނަމުން

ނުވަތަ

ކާކުކަން

ދހަވާ

ނަމަކުން

ބ
މުޚާޠަ ު

ކުރެވިފައިވާނަމަ ،އަދި ޤާނޫނުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތް ނުވަތަ
އެ

މާނަ

ދހަވާނަމަ،

ލިޔެކިއުމެއްގައިވާ

ކުށެއްގެ

ބން
ބ ު
ސަ ަ

ނުވަތަ

ބއެއް
ަ
ލިޔެކިއުމެއް އޮންނަންވާ ގޮތަށް ނެތުމުން ނުވަތަ ލިޔެކިއުމުން
ބލައިގެން ނުވަތަ
މަދުވެފައިވުމަކުން އެފަދަ ލިޔުމެއް ޞައްޙަ ނޫންކަމަށް ަ
ބލައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ޢަމަލުނުކޮށް ދޫކޮށްލެވިދާނެކަމަށް ަ
(ށ)

ބކާހުރެ އެއްވެސް މހެއްގެ
ބ ަ
ބތަކުންކުރެ ސަ ަ
ބ ު
ބޔާންކުރެވިފައިވާ ސަ ަ
ތިރގައި ަ
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ބދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.
ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް އަކަށް ަ
ޓެކްސް

()1

މހެއްގެ

އެސެސްކުރެވިފައިވާ

ފުރިހަމަ

ނަމުގައި

ބކުރުމުގައި
ބން ނުވަތަ ފައިދާ ހިސާ ު
ބ ު
ހިމެނިފައިވާ ކުށެއްގެ ސަ ަ
ހިމެނިފައިވާ

ކުށެއްގެ

ނުވަތަ

ބން،
ބ ު
ސަ ަ

ޓެކްސް

ކޮށްފައިވާ

ބން
ބ ު
ޢަދަދުގައި ހިމެނިފައިވާ ކުށެއްގެ ސަ ަ

ޓެކްސް އެސެސްކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ނޯޓިސްގައި ހިމެނ

()2

ބން
ބ ު
ފައިސާގެ ޢަދަދުގައިވާ ފަރަގެއްގެ ސަ ަ

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިއަސް އެފަދަ ލިޔެކިއުމެއްގައި
ބއިތައް އުނިވެފައިވުން ،ނުވަތަ ރައްދުކުރަންވާ
ހުރުންލާޒިމުވާ މައިގަނޑު ަ
ފަރާތަށް

ރައްދުނުކުރެވުން

ޙާލަތެއްގައި

ފަދަ

ޓެކްސް

އެސެސްމަންޓަށް

ބދަލުގެނެވިދާނެއެވެ.
ަ
އިލެކްޓްރޯނިކް ފޯމް

.20

ކުންފުނިތަކާއި އެހެނިހެން

.21

ބޔާނާއި،
ބލައިގަންނަ އަދި މރާއިން އެހެންފަރާތަކަށް ފޮނުވާ ޓެކްސް ަ
މރާއަށް ަ
ނޯޓިހާއި

ފޯމްތަކާއި

އަދި

ލިޔެކިއުންތައް

އެހެނިހެން

އިލެކްޓްރޯނިކް

ޒަރޢާއިން

ބހ ގަވާއިދުތައް ތަފާތު ޙާލަތްތަކުގައި ތަފާތުވާގޮތަށް
ބލައިގަނެ ނުވަތަ ފޮނުވާ ހެދުމާއި ެ
ަ
ބގެންވެއެވެ.
ބޑަށް ލި ި
ބރާއި އިޚްތިޔާރު ޯ
ހެދުމުގެ ާ
(ހ)

ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

މި

ޤާނޫނަށް

މަސްދުވަހުގެ

އެންގުން

ޢަމަލުކުރަން
ތެރގައި

ފަށާ

ތާރޚުން

ދިވެހިރާއްޖގައި

ފެށިގެން

ލަސްވެގެން

ރަޖިސްޓްރ

3

ކުރެވިފައިވާ

ކުންފުނިތަކާއި ދިވެހިރާއްޖގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ކުންފުނިތަކާބެހ މަޢުލޫމާތު
ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނސްއިން މރާއަށް ދންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފަހުން ދިވެހިރާއްޖގައި ރަޖިސްޓްރ ކުރެވ
ކޮންމެ ކުންފުންޏަކާބެހ މަޢުލޫމާތު ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނސްއިން ،އެ
ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓްރ ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  2މަސްދުވަހުގެ ތެރގައި
މރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި

ޢަމަލުކުރަން

ޤާނޫނަށް

ކޮށްފައިނުވާ

ފެށުމަށްފަހު

ކުންފުންޏެއް،
19

ދިވެހިރާއްޖގައި

ދިވެހިރާއްޖގައި

ރަޖިސްޓްރ
ވަޒަންވެރި

ކުންފުންޏަކަށްވެއްޖެނަމަ ،އެ ކުންފުންޏެއް ދިވެހިރާއްޖގައި ޤާއިމުވާ ދުވަހުން
ފެށިގެން

2

މަސްދުވަހުގެ

ތެރގައި

އެ

ކުންފުންޏަކާބެހ

މަޢުލޫމާތު ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނސްއިން މރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ރ)

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ދިވެހިރާއްޖގައި ވިޔަފާރިކުރަމުން އަންނަ
ކުންފުންޏެއްނޫން ކޮންމެ ފަރާތަކުން ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާދުވަހުން
ފެށިގެން  3މަސްދުވަހުގެ ތެރގައި އެމަޢުލޫމާތު މރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ބ)

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖގައި ވިޔަފާރިއެއް ފަށާ
ކޮންމެ ފަރާތަކުން (ކުންފުންޏަކަށް ނުވާނަމަ) އެ ވިޔަފާރިއެއް އެ ފަރާތަކުން
ފެށި ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2މަސްދުވަހުގެ ތެރގައި އެމަޢުލޫމާތު
މރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މަސްއޫލުވާ މހާ

.22

ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ

.23

(ހ)

މި

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ހެދ

ގަވާއިދުތަކުގައި

ކުންފުނިތަކުންނާއި

ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ޒިންމާވާނެ ފަރާތްތައް
ކަނޑައަޅައި މރާއަށް އެންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކަށް ،ޓެކްސް ޤާނޫނު
ތަމްސލުކުރުމަށްޓަކައި،

24

އަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އެފަރާތެއް

އެއްވެސް ޓެކްސްއެއް ނުވަތަ އިންޓްރެސްޓްއެއް

ބކާއި ޙަވާލުވުން
ދެއްކުން ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން ދެވ އެއްވެސް އަދަ ަ
ފިޔަވައި ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް އެހެން ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ.
(ހ)

ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރ

މި ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މރާއަށް އަންގަންޖެހ އެންމެހައި
ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރއެއް ([ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރ])

ކުރުން

ބލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
މރާގައި ލިޔެ ަ
(ށ)

މި ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މރާއަށް އަންގަންޖެހ ފަރާތަކުން
އަންގާފައި

ވނަމަވެސް

ފަރާތްތަކުގެ

ރަޖިސްޓްރ

ކުރެވިފައިވާ

ފޯމަކުން

ނުވަތަ
ފުރިހަމަ
މަޢުލޫމާތު

ޓެކްސް

ނޫންނަމަވެސް،
ކުރުމަށްޓަކައި،
ހުށަހެޅުމަށް

ދައްކަންޖެހ

އެކަމަށް

މރާއިން

ޚާއްޞަ

އެފަރާތަކަށް

އެންގިދާނެއެވެ.
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ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާއިން މި ޢިބާރާތް

ބަދަލުކުރެވިފައި

20

(ނ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އަންގާ އެންގުމެއްގައި ަ
ތާރޚެއްގެ ކުރިން (އަންގާ ތާރޚުން ފެށިގެން  30ދުވަހަށްވުރެ މަދު
ނޫންނަމަ) އެއަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

(ރ)

މރާގައި އޮންނަ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރގައިވާ އެފަދަ
ބދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ،އެފަރާތެއްގެ
ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތަށް އެއްވެސް ަ
ބދަލެއް އަންނަތާ  15ދުވަހުގެ ތެރގައި އެކަން
މަސްއޫލުވާފަރާތަކުން ،އެ ަ
މރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތް

.24

(ހ)

އަންގައިދ ނަންބަރު

މި ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރ ކުރެވ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް
ޓެކްސް

ދޫކުރުން

ދައްކާ

ފަރާތް

އަންގައިދ

ބރެއް
ނަން ަ

(ޓެކްސްޕޔަރ

އައިޑެންޓިފިކޝަން ނަންބަރ – [ޓިން]) މރާއިން ދޫކުރަންވާނެއެވެ .އަދި
ރަޖިސްޓްރ ކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް އެ ފަރާތެއްގެ [ޓިން]،
މރާއާއިއެކު ކުރާ ކޮންމެ މުޢާމަލާތެއްގައި ބނުންކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ބހ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހ އެއްވެސް
ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހަޅާއިރު ،އެފަދަ ލިޔުމެއްގައި ނުވަތަ
ބލެވނ އެފަރާތަކުން
މަޢުލޫމާތެއްގައި އެފަރާތެއްގެ [ޓިން] ނުހިމަނާނަމަ ެ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ޓެކްސް އޖެންޓް

.25

(ހ)

ޤާނޫނެއްގެ

ޓެކްސް

ދަށުން

ލިޔެކިޔުންތައް

ތައްޔާރުކުރަންޖެހ

ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހތެރިވެދިނުމަށް ޓެކްސް އޖެންޓުންނަށް ހުއްދަ ދިނުމަކ
މރާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އޖެންޓުންގެ

މަޢުލޫމާތު

އަދި
ހިމެނ

މިގޮތުން

ހުއްދަ

ދަފްތަރެއް

ދެވިފައިވާ

މރާއިން

ޓެކްސް

ތައްޔާރުކޮށް

ބލަހައްޓައި ،ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
ަ
(ށ)

ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ ފަރާތަކުން ތައްޔާރުކޮށް މރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހ ޓެކްސް
ބދަލުގައި ތައްޔާރުކުރެވނ މި
ބތައް ،އެފަރާތުގެ ަ
ބޔާނާއި މާލ ހިސާ ު
ަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ޓެކްސް އޖެންޓުންނަށެވެ.

(ނ)

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޓެކްސް
އޖެންޓުކަންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވނ އަމިއްލަ ފަރުދަކަށެވެ.

(ރ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޓެކްސް އޖެންޓުކަންކުރުމުގެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ

21

ބޠިލުކުރާނ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ
ހުއްދަދ އަދި ާ
ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ޓެކްސް އޖެންޓެއް
ޢައްޔަންކުރި ކަމުގައިވނަމަވެސް ،ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހ
ބޔާންކުރެވިފައިވާ އެހެނިހެން
ޓެކްސް ދެއްކުމާއި އަދި ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގައި ަ
އިލްތިޒާމްތައް ފުރިހަމަކުރުމަކ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

(ޅ)

ހުއްދަ

ދެވިފައިވާ

ޓެކްސް

އެއްވެސް

އޖެންޓެއް

ޤާނޫނެއްގެ

ޓެކްސް

ނުވަތަ

މާއްދާއަކަށް

އެ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އެފަރާތުން އެކުރ
ކުށެކެވެ.
(ކ)

ޓެކްސް އޖެންޓުންގެ މަސައްކަތުގެ އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައަޅާނ މި ޤާނޫނުގެ
ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުންނެވެ.
 2ވަނަ ބާބު
އިލްތިޒާމްތައް

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ
ޒިންމާތައް

.26

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ ކޮންމެ ފަރާތަކުން އެ ޓެކްސް
ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކ އެފަރާތުގެ
ޒިންމާއެކެވެ.
(ހ)

ބކުރުން؛
މރާއަށް ދައްކަންޖެހ ޓެކްސްގެ ޢަދަދު ފުރިހަމައަށް ހިސާ ު

(ށ)

ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްވެސް ޢަދަދެއް އުނިކުރަންޖެހނަމަ،
އެ ޢަދަދެއް އުނިކުރުން؛

(ނ)

ޓެކްސް

ދައްކަންޖެހ

ދައްކަންޖެހނަމަ،

އެ

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ޓެކްސްއަށްވާ

ޢަދަދު

ވިތްހޯލްޑިންގ

ޓެކްސްއެއް

އުނިކުރަންޖެހ

ފައިސާއިން

އުނިކުރުމާއި ،އެގޮތުން އުނިކުރެވ ފައިސާ މރާއަށް ދެއްކުން؛
(ރ)

ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުން؛

(ބ)

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާބެހ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތަކާއި ،ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،މާލ
ބލެހެއްޓުން؛
ބލަހައްޓަންޖެހ އުޞޫލުން ެ
ބތައް ަ
ހިސާ ު

(ޅ)

ޓެކްސް

ދައްކާ
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ފަރާތުން

މރާއަށް

ހުށަހަޅާ

ޓެކްސް

ބޔާންތަކާއި
ަ

އަދި

ލިޔެކިޔުންތަކާއި

އެނޫންވެސް

ޞައްޙަކަން

މަޢުލޫމާތުތަކުގެ

ޔަޤންކުރުމަށްޓަކައި މރާއިން ކުރާ އޮޑިޓްތަކުގައާއި ،ތަޙުޤޤުތަކުގައާއި،
ޓެކްސް

ފަރާތުން

ދައްކާ

ކަނޑައަޅަންޖެހ

ދައްކަންޖެހ

ޙާލަތްތަކުގައި،

ޓެކްސްގެ

ޢަދަދު

ކޮމިޝަނަރ

މރާއިން
އޮފް

ޖެނެރަލް

ޓެކްސޝަންއަށާއި ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން ކަނޑައަޅާ
މހަކަށް

ބޔަކަށް
ަ

ނުވަތަ

މި

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ގަވާއިދުގައިވާ

ހަދާ

ބރުލުން ދިނުން.
ގޮތުގެމަތިން ފުރިހަމަ އެއް ާ
ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން
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(ހ)

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގައި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ދެއްކުން ލާޒިމްކުރާ
ބތަކާ ގުޅގޮތުން
ބލަހައްޓަންޖެހ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މާލ ހިސާ ު
ފަރާތަކުން ަ
އިލްތިޒާމްތަކުގެ

ބޔާންވެގެންވާ
ަ

އިތުރުން،

އެފަރާތުގެ

ޓެކްސް

ނެގ

މުއްދަތެއްގެ ނުވަތަ މުއްދަތުތަކެއްގެ އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅ މަޢުލޫމާތު
ބލުމަށް މރާއިން ބނުންވެއްޖެނަމަ ،އެކަމަށް ފުދނެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި
ހޯދައި ެ
ބލެހެއްޓުން އެފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވެގެންވެއެވެ.
ބތައް ެ
މާލ ހިސާ ު
()1

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ނެގ މުއްދަތެއްގެ ،ޓެކްސް ނެގ
ފައިދާގެ ނުވަތަ އާމްދަނގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު؛

()2

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ނެގ ފައިދާ ނުވަތަ އާމްދަނ
ބކުރުމުގައި އުނިކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް؛
ހިސާ ު

()3
(ށ)

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު.

ބލަހައްޓަންޖެހ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބނުމަށްޓަކައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ަ
ބތައް ،އެފަރާތުން ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ލާޒިމްކުރާ
ލިޔެކިޔުންތަކާއި މާލ ހިސާ ު
ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ލިޔެކިޔުންތަކާއި
މާލ

ބތައް
ހިސާ ު

ބލެހެއްޓުމަށް
ެ

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

އުޞޫލާ

އެއްގޮތްވާ

ބލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ގޮތުގެމަތިން ަ
(ނ)

ބލަހައްޓަންޖެހ ލިޔެކިޔުންތައް ،އެ ލިޔުންތައް
ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ަ
ބތްވާ ޓެކްސް އަހަރު ނިމތާ މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ
ނިސް ަ
ބހައްޓަންވާނެއެވެ.
މުއްދަތަށް ަ

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން

23

ބތައް މރާއިން އޮޑިޓްކޮށް އަދި ތަޙުޤޤުކޮށް
އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހިސާ ު
ބލެހެއްޓުމަށް
ބތައް ެ
ނިމިފައިވާނަމަ ،އަދި އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެ ހިސާ ު
ލާޒިމްނުކުރާހާހިނދަކު ،އޮޑިޓްކުރެވުނު ލިޔެކިޔުންތައް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް
އޮފް ޓެކްސޝަންގެ ހުއްދައާއެކު ނައްތާލެވިދާނެއެވެ.
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
ދައްކާ ފަރާތަށް ލާޒިމް
ކަންކަން
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ވަކި ފަރާތަކ އެއްވެސް ޓެކްސް ޤާނޫނަކުން ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން ލާޒިމްކުރާ
ފަރާތެއްނަމަ ،އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުން ،އެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވެގެންވެއެވެ.
(ހ)

ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ އަދި ހުއްދަކުރާ ޙާލަތެއްގައި މެނުވ ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން
އުޖޫރަދ ފަރާތެއްގެ އުޖޫރައިން ނުވަތަ އެފަރާތުން ވަކި ފަރާތަކަށް އަދާކުރާ
އަގަކުން ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ޢަދަދެއް އުނިނުކުރުން؛

(ށ)

ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ކަމާގުޅ ޤާނޫނުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
ލާޒިމްކުރަނ ކޮންމެ މަހަކު އެކަން ކުރަން ކަމުގައިވާނަމަ ،ކޮންމެ މަހަކު
އެފަރާތުން މރާއަށް ދައްކަންޖެހ ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ފައިސާ ،އެ
ބޔާންކުރާ މުއްދަތެއްގައި މރާއަށް ދެއްކުން؛
ޤާނޫނުގައި ަ

(ނ)

ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ކަމާގުޅ ޤާނޫނަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
ލާޒިމްކުރަނ ކޮންމެ މަހަކު އެކަން ކުރަން ކަމުގައިވާނަމަ ،ކޮންމެ މަހަކު
އެފަރާތުން މރާއަށް

ދައްކަންޖެހ

ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްއާގުޅ ޓެކްސް

ބޔާން ،ވިދިގެން އަންނަ މަހުގެ ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ފައިސާ މރާއަށް
ަ
ދައްކާއިރު ،އެ ފައިސާއާއެކު ހުށަހެޅުން؛
(ރ)

ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ކަމާގުޅ ޤާނޫނަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
ލާޒިމްކުރަނ

ކޮންމެ

މަހަކު

ކަމުގައިނުވާނަމަ،

އެފަރާތުން

މރާއަށް

ބޔާންކުރާ
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ މުއްދަތުކަމަށް އެ ޤާނޫނެއްގައި ަ
މުއްދަތުގައި ،އެފަރާތުން ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހ
ފައިސާގެ ޢަދަދު މރާއަށް ދެއްކުން؛
(ބ)

ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ކަމާގުޅ ޤާނޫނަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
ލާޒިމްކުރަނ

ކޮންމެ

މަހަކު

ކަމުގައިނުވާނަމަ،

އެފަރާތުން

މރާއަށް

ބޔާންކުރާ
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ މުއްދަތުކަމަށް އެ ޤާނޫނެއްގައި ަ
މުއްދަތުގައި ،އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހ ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްއާގުޅ ޓެކްސް
24

ބޔާން ،ވިދިގެން އަންނަ މަހުގެ ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ފައިސާ މރާއަށް
ަ
ދައްކާއިރު ،އެ ފައިސާއާއެކު ހުށަހެޅުން؛
(ޅ)

ޓެކްސްގެ

ވިތްހޯލްޑިންގ

ގޮތުގައި

އެއްވެސް

ފައިސާއެއް

މރާއަށް

ދައްކައިފިނަމަ ،އެ ފައިސާއާ ގުޅގޮތުން ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ސެޓްފިކެޓެއް
މރާއިން ހޯދުމަށްފަހު ،އެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕއެއް ،އެ ޓެކްސްގެ ފައިސާ
ބތްވާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އަގު އަދާކުރެވ ފަރާތަށް
އުނިކުރެވުނު އުޖޫރަ ނިސް ަ
ދިނުން؛
(ކ)

ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް މރާއަށް ދެއްކުމަށް ކަމާގުޅ ޤާނޫނަކުން އެއްވެސް
ފަރާތަކަށް ލާޒިމްކުރަނ މަހުން މަހަށް ކަމުގައިވނަމަވެސް ،ކޮންމެ މަހަކު
ބޔާނުގެ އިތުރުން ،ޓެކްސް
އެފަރާތުން މރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހ ޓެކްސް ަ
އަހަރެއްގެ ތެރގައި އނާ ދައްކަންޖެހ ނުވަތަ ދައްކާފައިވާ އެންމެހައި
ވިތްހޯލްޑިންގ

ޓެކްސްއާގުޅ

ޓެކްސް

ބޔާނެއް،
ަ

ކަމާގުޅ

ޤާނޫނެއްގައި

ބޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި ،އެފަރާތުން މރާއަށް ހުށަހެޅުން.
ަ
ވަޒފާއެއް އަދާކުރާ މހުން

.29

(ހ)

ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުން

ވަކި މހަކ އނާ އަދާކުރާ ވަޒފާއަކާ ގުޅިގެން އުޖޫރައެއް ލިބ މހަކަށްވުމުގެ
އިތުރުން ،ޓެކްސް ނެގ އެހެން އާމްދަނވެސް ލިބ މހެއް ކަމުގައިވާނަމަ،
ކަމާގުޅ ޓެކްސް ޤާނޫނުގެ ދަށުން އނާގެ ޓެކްސް ނެގ މުއްދަތާ ގުޅގޮތުން
ބޔާނުގައި އނާއަށް އާމްދަނ ލިބ ހުރިހާ
ބޔާން ހުށަހަޅާއިރު އެ ަ
ޓެކްސް ަ
ބނު އާމްދަނ ހިމަނަންވާނެއެވެ .އަދި އނާއަކ ،އނާއަށް
ވަސލަތްތަކަކުން ލި ު
ލިބ އުޖޫރައާ ގުޅގޮތުން ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްއަށް ފައިސާ އުނިކުރެވިފައިވާ
މހަކަށްވާތ ،އެގޮތުން އުނިކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްޞލުވެސް އނާގެ
ބޔާނުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ޓެކްސް ަ

(ށ)

ބޔާން
ބޔާންކޮށްފައިވާ މހަކު އނާގެ ޓެކްސް ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ބނާކޮށް ،އނާ ދައްކަންޖެހ ޓެކްސްގެ ޢަދަދުން،
ބޔާނަށް ި
ހުށަހެޅުމުން ،އެ ަ
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.
 3ވަނަ ބާބު
އޮޑިޓްކުރުމާއި ތަޙުޤޤުކުރުމުގެ ބާރު

އޮޑިޓް ކުރުން

.30

(ހ)

މި މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ކޮމިޝަނަރ
25

ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން އަންގާ އެންގުމަކުން ،އެ އެންގުމުގައި ކަނޑައެޅި
ބޔާންކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް އަހަރެއްގައި ނުވަތަ އަހަރުތަކެއްގައި ،އެފަރާތަކުން
ަ
ދައްކަންޖެހ

ޢަދަދު

ޓެކްސްގެ

އެފަރާތުން

ބކޮށްފައިވަނ
ހިސާ ު

ޓެކްސް

ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ޔަޤންކުރުމަށާއި ދައްކަންޖެހ ޓެކްސްގެ މިންވަރު
ބލާކަން މރާއިން
ބތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ަ
ކަނޑައެޅުމަށް ބނުންވާ ހިސާ ު
އެފަރާތަށް އެންގިދާނެއެވެ.
(ށ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ އެންގުމެއް މރާއަށް އެންގނ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
އަންނަނިވި ތާރޚްތަކުން ފެށިގެން ( 2ދއް) އަހަރު ދުވަސް ހަމަވުމުގެ
ކުރިންނެވެ.
()1

ބޔާން ހުށަހަޅަންޖެހ ދުވަހު
ބޔާން ހުށަހަޅާފައިވަނ އެ ަ
ޓެކްސް ަ
ބޔާން ހުށަހަޅަންޖެހ
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރިންކަމަށްވާނަމަ ،އެ ަ
ތާރޚް؛

()2

ބޔާން ހުށަހަޅަންޖެހ ދުވަހުގެ
ބޔާން ހުށަހަޅާފައިވަނ އެ ަ
ޓެކްސް ަ
ބޔާނެއް
ފަހުންކަމަށްވާނަމަ ،ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް ަ
ބޔާން ހުށަހެޅި ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރެވުނު
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ަ
ބޔާން ހުށަހެޅި ތާރޚް؛
ަ

(ނ)

ޓެކްސް

ބޔާން
ަ

ހުށަހަޅަންޖެހ

ފަރާތަކުން

ޓެކްސް

ބޔާނެއް
ަ

ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ،ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ މިންވަރު
ބލާކަން އަންގާ އެންގުމެއް އެފަރާތަކަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ.
ަ
(-1ނ)

ބޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް ،ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ަ
މަކަރާއި ހލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުމުން
ބވުމުގެ ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް ޝައްކުކުރެވނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި
އެއްކި ާ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ތާރޚުތަކުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރގައި،
ަ
ބތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް
ޓެކްސްގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ބނުންވާ ހިސާ ު
ބލާކަން އަންގާ އެންގުން މރާއަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ.
ަ

(ރ)

25

25

މި މާއްދާގެ (ހ) ނުވަތަ (ނ) ގެ ދަށުން އެންގުމެއް ފޮނުވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި،

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  19ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

26

އެ އެންގުމުގައި ޙަވާލާދފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ޓެކްސޝަން އަދި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން ޢައްޔަންކުރާ
ފަރާތްތަކަށް

އެންގުން

އެ

ފަރާތުން

ރައްދުވާ

ފުރިހަމަ

ބރުލުން
އެއް ާ

ދންވާނެއެވެ.
(ބ)

ޓެކްސް

ފަރާތުން

ދައްކާ

އަދި

ލިޔެކިޔުންތަކާއި

ހުށަހަޅާ

މރާއަށް
އެނޫންވެސް

ޓެކްސް

މަޢުލޫމާތުތަކުގެ

ބޔާންތަކާއި
ަ
ޞައްޙަކަން

ޔަޤންކުރުމަށާއި ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހ ޓެކްސްގެ ޢަދަދު
މރާއިން ކަނޑައަޅަންޖެހ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ އިދާރ އޮފހަށާއި ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަންތަނަށް ވަދެ
އޮޑިޓްކުރުމުގެ

ބރު
ާ

ކޮމިޝަނަރ

ޖެނެރަލް

ކޮމިޝަނަރ
އޮފް

ޖެނެރަލް

ޓެކްސޝަން

އޮފް

ޓެކްސޝަންއަށާއި

ޢައްޔަންކުރާ

ފަރާތްތަކަށް

ބގެންވެއެވެ.
ލި ި
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން .31

(ހ)

ލިޔެކިއުންތައް ހޯދުމުގެ

މި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރެވނ ،ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ އެއްވެސް އަހަރެއްގައި
ބލާކަން
ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ ފަރާތަކަށް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ މިންވަރު ަ

ބާރު

އަންގާ އެންގުމެއް ފޮނުވިއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ.
(ށ)

ބޔާންކުރާ އެންގުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު
މރާއިން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ (30
ހޯދުމުގެ ބނުމަށް ،އެންގުމަކުން ،އެއެންގުމުގައި ަ
ދުވަހަށް ވުރެ ކުރުނޫން) މުއްދަތެއްގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ އަތުގައި
ނުވަތަ

ބރުގެ
ާ

ދަށުގައިވާ

ލިޔެކިއުންތައް

ތިރގައި

ބޔާންކުރެވިފައިވާ
ަ

މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގިދާނެއެވެ.
()1

ބޔާނަކ
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން އެއަހަރަކަށް ހުށަހަޅާ ޓެކްސް ަ
ޞައްޙަ ނުވަތަ ޞައްޙަ ނޫން އެއްޗެއްތޯއާއި ،ޞައްޙަ ނުވަތަ
ޞައްޙަ ނޫން އެއްޗެއްކަމުގައިވާނަމަ ،އެއ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ
ހޯދުމުގެ ބނުމަށް ،ނުވަތަ

()2

ބޔާން ހުށަހަޅާފައި
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން އެއަހަރަކަށް ޓެކްސް ަ
ނުވާނަމަ ،އެއަހަރަކަށް އެފަރާތަކުން ޓެކްސް ނެގ ފައިދާގެ ޢަދަދު

27

ހޯދުމުގެ ބނުމަށް.
(ނ)

]އުނިކުރެވިފައި[

26

(ރ)

]އުނިކުރެވިފައި[

27

(ބ)

]އުނިކުރެވިފައި[

28

(ޅ)

]އުނިކުރެވިފައި[

29

(ކ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅ ލިޔެކިއުންތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕ ނުވަތަ
ބއިތައް މރާއަށް ނެގިދާނެއެވެ.
އެލިޔެކިއުންތަކަކުން ބނުންވާ ަ

(އ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފޮނުވާ އެންގުމުގައިވާ ތާރޚުން ފެށިގެން 30
ދުވަހުގެ ތެރގައި އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް ހުށަހެޅުމާމެދު އިއުތިރާޒު ކުރާނަމަ
ބއުނަލްއަށް
އެކަން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޓެކްސް އެޕލް ޓްރައި ި
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

(ވ)

ބއުނަލްއިން އެ
އަދި މި މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން ޓްރައި ި
އެއްވެސް

އެންގުމުގައިވާ

ކަމަކ

ޞައްޙަކަމެއްކަމަށް

ބލުކޮށްފިނަމަ
ޤަ ޫ

އެއެންގުމާއިމެދު ޢަމަލުކުރެވނ އެމައްސަލައަކާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމި ދުވަހުން
ފެށިގެން  30ދުވަސް ތެރގައެވެ.
(މ)

ޓެކްސް ނެގުމުގެ އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މރާއިން ކަނޑައަޅާ ޓެކްސްގެ
މިންވަރާއި ގުޅިގެން އަންގާ އެންގުން ފޮނުވުމުގެ މުއްދަތު މި މާއްދާގެ (ށ)
ގެ ދަށުން އަންގާ އެންގުމާމެދު އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޙާލަތުގައި
ބޔާންކުރެވިދާނެއެވެ.
އިތުރުކުރުމަށް ގަވާއިދުތަކުގައި ަ

26

(ފ)

]އުނިކުރެވިފައި[

30

(ދ)

]އުނިކުރެވިފައި[

31

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އުނިކުރެވިފައި
27

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އުނިކުރެވިފައި
28

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އުނިކުރެވިފައި
29

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އުނިކުރެވިފައި
30

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިތުރުކުރެވިފައި .އެއަށްފަހު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،27/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ
މާއްދާއިން މި އަކުރު އުނިކުރެވިފައި

28

ކަންޓްރ-ބައި-ކަންޓްރ
ރިޕޯޓު

.31-1

(ހ)

32

ދިވެހިރާއްޖގައި

މަލްޓިނޝަނަލް

ވަޒަންވެރިވެފައިވާ

އެންޓިޓތަކުން

އެ

ބތްވާ ގްރޫޕުގެ ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތްތަކާއި ހިންގުމާގުޅ
އެންޓިޓއެއް ނިސް ަ
ބއި-ކަންޓްރ ރިޕޯޓެއް ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން
މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ކަންޓްރަ -
ހަދާ

ގަވާއިދުގައި

އުސޫލުތަކާ

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

އެއްގޮތަށް

ތައްޔާރުކޮށް

މރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ބއި-ކަންޓްރ ރިޕޯޓުތައް
ބޔާންކުރާ ފަދަ ކަންޓްރަ -
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
މރާއިން ހޯދި ކަމުގައިވނަމަވެސް ،އެފަދަ ރިޕޯޓުތައް ،ބރު ޤައުމުތަކާ ނުވަތަ
ސަރަޙައްދުތަކާ ޙިއްޞާކުރަންވާނ ،މި ޤާނޫނުގެ  51-1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ބސްވުންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ވެފައިވާ އެއް ަ

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން

.32

(ހ)

ލިޔެކިއުންތައް ހޯދުމުގެ

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހ ޓެކްސްގެ
މިންވަރާމެދު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އަންގާ އެންގުން އެފަރާތަކަށް (ޓެކްސް

ބާރު

ދައްކާ ފަރާތަށް) ފޮނުވާފައި ވަނިކޮށް ،މރާއިން އެކަމާއިގުޅ މަޢުލޫމާތު
ހޯދުމުގެ ބނުމުގައި އެންގުމަކުން އެމަޢުލޫމާތު އެހެން ފަރާތެއްގެ އަތުން
އެންގިދާނެއެވެ.

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ނުވަތަ

އެއެންގުން

ފޮނުވުނު

ފަރާތް

ބރުގެ
އިއުތިރާޒު ކުރާނަމަ އެފަރާތުގެ އަތުގައި ހުރި ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ާ
ބލާފާސްކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި (މރާއަށް ފެންނަ
ދަށުގައިވާ ލިޔެކިއުންތައް ަ
ޙާލަތެއްގައި) އެފަދަ ލިޔެކިއުންތަކުގައިވާ ނުވަތަ ވެދާނެ މަޢުލޫމާތަކ މިހާރު
ދައްކަންޖެހ ޓެކްސްގެ މިންވަރާއި ނުވަތަ މާކުރިން ދައްކަންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ
ދައްކަންޖެހ ޓެކްސް ފަދަ އެހެން ޢަދަދަކާއި ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތުތަކެއް
ކަމަށްވާނަމަ އެމަޢުލޫމާތުތައް މރާއަށް ފޮނުވުމަށް އެންގިދާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ފޮނުވާ އެންގުމުގައި އެފަރާތަކުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ
ބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ބލަމުންގެންދާ ފަރާތުގެ ނަން ަ
މިންވަރާމެދު މރާއިން ަ
އަދި ފޮނުވަންޖެހ (ނުވަތަ ފޮނުވާފައިވާ ނުވަތަ ލިބނެގޮތް ހަދާފައިވާ)
ލިޔެކިއުންތައް

31

ނުވަތަ

ހުށަހަޅަންވާ

މަޢުލޫމާތުތައް،

އެ

އެންގުމުގައި

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިތުރުކުރެވިފައި .އެއަށްފަހު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،27/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ
މާއްދާއިން މި އަކުރު އުނިކުރެވިފައި
32

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،27/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާއިން މި މާއްދާ

އިތުރުކުރެވިފައި

29

ބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ (އެންގުމުގައިވާ ތާރޚުގެ ފަހުން  30ދުވަހަށް
ަ
ވުރެ ކުރުނޫން) ތެރގައި މރާއަށް ފޮނުވުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މާއްދާގެ

މި

ހުށަހަޅާ

ދަށުން

ލިޔެކިއުންތަކުގެ

ނުވަތަ

ކޮޕއެއް

ބއިތައް މރާއަށް ނެގިދާނެއެވެ.
އެލިޔެކިއުންތަކުން ބނުންވާ ަ
(ރ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ފޮނުވާ އެންގުމެއްގައި ،އެ އެންގުން ފޮނުވަންޖެހުނު
ބތަކުގެ ޚުލާޞާއެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ .އަދި ފޮނުވާ އެންގުމުގެ ކޮޕ
ބ ު
ސަ ަ
ބތައް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށްވެސް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ބ ު
އަކާއެކު އެ ސަ ަ

(ބ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އިން ފެށިގެން (ރ) ގެ ނިޔަލަށް ހުރި އަކުރުތަކުގައި
ބޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް ،މި ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާގައި
އެފަދައިން ަ
ނުވަތަ

ޤާނޫނުގެ

މި

51-1

ވަނަ

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

މާއްދާގައި

ފަދަ

ބސްވުމެއްގެ ދަށުން ހޯދަން ބނުންވާ މަޢުލޫމާތު ،އެ ފަރާތެއްގެ އަތުގައި
އެއް ަ
ބލެވ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް( 30 ،ތިރސް) ދުވަހުގެ ތެރގައި އެ
ހުރެދާނެކަމަށް ެ
މަޢުލޫމާތު

ޤާނޫނުގެ

މި

ދަށުން

ހަދާ

ގަވާއިދުގައި

ގޮތުގެމަތިން މރާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެންގިދާނެއެވެ.
އަނގަބަހުން

.33

ސުވާލުކުރުމަށްޓަކައި

އެއްވެސް

ފަރާތަކުން

ދައްކަންޖެހ

ޓެކްސްގެ

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

33

މިންވަރާމެދު

މަޢުލޫމާތު

ހޯދުމަށް

އަންގާއެންގުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވަނިކޮށް ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތް

ހާޒިރުކުރުމުގެ ބާރު

ނުވަތަ ،އެމހެއްގެ އަތުގައިވާ ޓެކްސް ދައްކާ މހާގެ ޓެކްސްގެ ކަންތަކާއި ބެހ
ބލުކުރެވ އެހެން ކޮންމެ ފަރާތެއް މރާއިން ފޮނުވާ
މަޢުލޫމާތު ހުރިކަމަށް މރާއަށް ޤަ ޫ
ބ
އެންގުމަކުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ޓެކްސްގެ ކަންތައްތަކާބެހ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާ ު
ބޔާންކޮށްފައިވާ ތަނަކަށާއި ،ވަގުތަކަށް ،ހާޒިރުވުމަށް
ދިނުމަށްޓަކައި އެ އެންގުމުގައި ަ
އެންގިދާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ،32 ،31
އަދި  33ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން ލިބިދެވ ބާރުތަކަށް
ކަނޑައެޅ ޙުދޫދު

.34

(ހ)

މރާއަށް،
()1

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތް ޓެކްސް ނެގުމުގެ އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައިވާ
އެއްވެސް ކަމަކާއި ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ނުވަތަ ޚިލާފުވެދާނެކަމަށް،
އަދި

33

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިތުރުކުރެވިފައި

30

()2

ބޑު
އެފަދަ ޚިލާފުވުމަކ ޓެކްސް ކަނޑައެޅުމަށް ނުވަތަ ނެގުމަށް ޮ
ބދާނެކަމެއް
ލި ި

އުނިކަމެއް

ކަމަށް،

ބލުކުރެވ
ޤަ ޫ

އެކަށގެންވާ

ބފައިނުވާނަމަ ،މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާ  32ނުވަތަ 33
ހެކިތަކެއް ލި ި
ގެ ދަށުން އެއްވެސް އެންގުމެއް ފޮނުވައިގެންނުވާނެއެވެ.
(ށ)

މި ޤާނޫނުގެ  32 ،31ނުވަތަ  33ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މރާއިން އެއްވެސް
ފަރާތަކަށް އެންގުމެއް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ލިޔެކިއުންތައް
ޙަވާލުކުރުމަށް ނުވަތަ ލިބގޮތް ހެދުމަށް އެކަށގެންވާ މުއްދަތެއް ދންވާނެއެވެ.
އަދި

އެފަރާތުން

ބޔާންކުރެވިފައިވާ
ަ

ނުވަތަ

ޓެކްސް

ފަރާތުން

ދައްކަންވާ

ދައްކާ

ފަރާތްކަމަށް

ޓެކްސްއާ

އެންގުމުގައި
ނުނިމިވާ،

ގުޅިގެން

އިއުތިރާޒު ކުރާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާމެދު
ކަންތައް ކުރާގޮތަކާބެހ ލިޔެކިއުންތަކެއް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހނެއެވެ.
(ނ)

ބދަލުގައި ކޮޕ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް
ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލުގެ ަ
އެފަދައިން ހުށަހަޅާ ކޮޕ ވާންވާނ ،އެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގެ ފޮޓޯކޮޕއަކަށް
ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސލަތަކުން ނަކަލުކޮށްފައިވާ ކޮޕއަކަށެވެ.

(ރ)

މި

މާއްދާގެ

(ނ)

ގެ

"އިލެކްޓްރޯނިކް

ބނުމަށްޓަކައި

ވަސލަތަކުން

ބނެފައިއެވަނ ،ކޮމްޕިއުޓަރެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ނަކަލުކުރުން" ކަމަށް ު
ބލް ޑޮކިއުމަންޓް ފޯމެޓް
އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ލިޔުމެއް ޕޯޓަ ަ
ބދަލުކުރުމަށެވެ .ނުވަތަ ކޮމްޕިއުޓަރެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް
(ޕ.ޑ.އެފް) އަށް ަ
އިލެކްޓްރޯނިކް

ވަސލަތެއް

މެދުވެރިކޮށް

އެނޫންވެސް

ފޯމެޓެއްގައި،

އެ

ލިޔުމެއް ނަކަލުކުރުމަށެވެ.
(ބ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ
މި މާއްދާގެ (ނ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،އެ އެންގުމުގައި ަ
އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލު މރާއިން ތަޙުޤޤުކުރުމަށް ބނުންވެއްޖެނަމަ ،އެ
ބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރގައި އެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު
އެންގުމުގައި ަ
މރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

މި ޤާނޫނުގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް އެންގުމެއް ،މަރުވެފައިވާ
ޓެކްސް ދައްކާ މހެއްގެ ނަމުގައި އެމހާ މަރުވިތާ  6އަހަރަށްވުރެ ގިނަ
ދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާނަމަ ނުފޮނުވނެއެވެ.

(ކ)

މި

ޤާނޫނުގެ

31
31

ނުވަތަ

32

ވަނަ

މާއްދާގެ

ދަށުން

ފޮނުވާ

އެންގުމަކާގުޅިގެން އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް،
()1

ބން
ބ ު
އެލިޔެކިއުމަކ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އޮޅުވާލުމުގެ ސަ ަ
ޓެކްސް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ނުވަތަ ގެއްލިދާނެކަމަށް މރާއަށް
ބފައިވާ ލިޔެކިއުންތައް ފިޔަވާ
ބލުކުރެވ އެކަށގެންވާ ހެކިތައް ލި ި
ޤަ ޫ
މުޅި އެލިޔެކިއުމެއް އެކުލަވާލެވިފައިވަނ އެ އެންގުން ފޮނުވުނު
ތާރޚަށް ވުރެ  6އަހަރުކުރިން ކަމުގައިވެފައިވާ؛ ނުވަތަ

()2

މައްޗަށް

އގެ

އިމްތިޔާޒުގެ

ޤާނޫނ

ޙައްޤު،

މުވައްކިލުގެ

އިޒްނަޔާނުލާ ނަމަވެސް ދެމެހެއްޓނެ؛ ނުވަތަ
()3

އެއ ކުންފުންޏާބެހ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ
އޮޑިޓަރެއްގެ މިލްކެއްކަމުގައިވާ ،ނުވަތަ އެފަރާތުން އުފެއްދި ނުވަތަ
ބ އަދާކުރުމުގެ
ބދަލުގައި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން އނާގެ ވާޖި ު
އެފަރާތުގެ ަ
ގޮތުން އުފައްދާފައިވާ؛ އަދި

()4

އެއ ޓެކްސް އެޑްވައިޒަރެއްގެ މިލްކެއްކަމަށްވާ އަދި ކަމާގުޅ
މުޢާމަލާތްތަކެއް އގައި އެކުލެވިގެންވާ،

އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް

މރާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ ލިބނެގޮތް ހަދާދިނުން އެފަރާތަކަށް
ލާޒިމެއްނުވާނެއެވެ.
(އ)

މި

މާއްދާގެ

(ކ)ގެ

()4

ގައިވާ

[ކަމާގުޅ

ކަމަށް

މުޢާމަލާތްތައް]

ބނެފައިވަނ ޓެކްސް އެޑްވައިޒަރަކާއި،
ު
()1

އނާ އެފަރާތެއްގެ ޓެކްސްގެ ކަންކަމާބެހގޮތުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ
ފަރާތެއް ،ނުވަތަ

()2

މިފަދަ ފަރާތެއްގެ އެހެން އެއްވެސް ޓެކްސް އެޑްވައިޒަރެއް .މގެ
ބނުމަކ

އެއްވެސް

ބތަކެއް
ހިސާ ު

ހިމެނ

މަޢުލޫމާތެއް،

ޓެކްސް

ލިޔެކިއުމެއްފިޔަވާ

ބޔާނެއް،
ަ
އެހެން

އަދި

އެއްވެސް

ލިޔެކިއުމަކުން ނުވަތަ އެ ފަރާތަކަށް އެންގުން ފޮނުވުނު ފަރާތް
(ޓެކްސް އެކައުންޓަންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން) އެފަރާތަކުން ޚިދުމަތް
ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކަށް ޓެކްސްއާގުޅ ކަންތައްތައް
ތައްޔާރުކުރުމުގައި ނުވަތަ މރާއަށް ފޮނުވުމުގައި އެހވެދފައިވާ
އެހެނިހެން
32

ލިޔެކިއުމަކުން،

އެފަދަ

އެއްވެސް ޓެކްސްގެ މައްސަލައަކާބެހގޮތުން ލަފާދިނުން ނުވަތަ
ލަފާހޯދުމެވެ.
(ވ)

މި މާއްދާގައި؛
[ޓެކްސް އެޑްވައިޒަރަކ] އަނެކެއްގެ ޓެކްސް ކަންތަކުގައި ލަފާދިނުމަށް
ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް (އެފަރާތް ޢައްޔަންކުރ އެމހާ އަމިއްލައަށް ނުވަތަ
ޓެކްސްއާ

އނާއަށް

ގުޅ

ލަފާދ

އެޑްވައިޒަރެއް

އެހެން

ކަމުގައި

ވިޔަސްމެއެވެ).
[ޓެކްސް އެކައުންޓަންޓް] އަކ

އެއްވެސް ފަރާތަކާގުޅގޮތުން އެއްވެސް

ބތަކެއް ،ނުވަތަ އެހެންވެސް ލިޔެކިއުމަކ ޓެކްސްއާބެހ
މަޢުލޫމާތެއް ،ހިސާ ު
ކަމަކަށް ބނުންކުރެވނެ ،ނުވަތަ ކުރުން ގާތް އެއްޗެއްކަން އނާއަށް އެނގ
ލިޔެކިއުމެއް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ނުވަތަ ފޮނުވުމުގައި އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް
ބޔަކ
އެހތެރިވާ ނުވަތަ އެހތެރިވެފައިވާ މހެކެވެ .އަދި އނާގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ަ
އނާ މިގޮތަށް އެހތެރިވެފައިވާ އެންމެންނެވެ.
"ޓެކްސް އޖެންޓް" އަކ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ
ދަށުން

މރާއަށް

ހުށަހަޅަންޖެހ

ޓެކްސް

އެހެނިހެން

ބޔާންތަކާއި
ަ

ބދަލުގައި ތައްޔާރުކޮށް މރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް މި
ލިޔެކިޔުންތައް އެފަރާތުގެ ަ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަދެވ ފަރާތެކެވެ.
ލިޔެކިއުންތައް

.35

(ހ)

އޮޅުވައިލުންފަދަ

މި މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) އާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،މި ޤާނޫނުގެ 31
ނުވަތަ  32ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެފަރާތަކަށް ފޮނުވާ އެންގުމަކާގުޅިގެން

ކަންތައްތައް

ބލާފާސްކުރުމަށްޓަކައި
ަ

ފޮނުވަންޖެހ

ނުވަތަ

ލިޔެކިއުމެއް

ޤަސްދުގައި

އޮޅުވާލުން،

ލިބނެގޮތް

ފޮރުވުން،

ހަދައިދންޖެހ

ނައްތާލުން

ނުވަތަ

ހަލާކުކޮށްލުން ނުވަތަ މިއިންކަމަކަށް ހުއްދަދ ނުވަތަ މިއިންކަމެއް މެދުވެރިވާ
ބއްކަމުގައި ވެއްޖެނަމަ ،އެފަރާތެއް ކުށްވެރިވާނެއެވެ.
ބ ެ
ފަދަ ސަ ަ
(ށ)

ބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކުށެއް މހަކު ކުރިކަމަކަށް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ބލެވނެއެވެ .އެމހަކު އެކަމެއްކުރަނ
ތިރގައިވާ ކަންކަމުގައި ނު ެ
()1

ބގެން ،ނުވަތަ،
މރާއިން ލިޔުމުން ހުއްދަލި ި

()2

ބލާފާސްކުރުމުގެ
އެލިޔެކިއުން ފޮނުވާފަހުން ނުވަތަ އެލިޔެކިއުމެއް ަ

33

ފަހުން ،ނުވަތަ
()3

މި ޤާނޫނުގެ  32 ،31އަދި  33ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް
ބލާފާސްކުރުމުގެ
ލިޔެކިއުމެއްގެ ކޮޕ އެއް ފޮނުވާ އަދި އގެ އަސްލު ަ
ފަހުން ކަމުގައިވާނަމައެވެ.

()4

އެ މުއްދަތެއް ނިމުމުން އެމުއްދަތާގުޅ ރެކޯޑްތައް ގަވާއިދުގައި
ކޮންމެ

މުއްދަތަކަށްވެސް

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

ބހެއްޓިދާނެކަމަށް
ެ

ޙާލަތްތަކުގައި ،ނުވަތަ
()5

އެހެން އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ފޮނުވާފައިވާ އެންގުމުގައިވާ ތާރޚުން
ފެށިގެން  2އަހަރު ހަމަވުމުގެ ފަހުން ކަމުގައިވެފައި އަދި އެ
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެމހަކަށް މރާ ހިތްހަމަޖެހ ގޮތަށް އެ
ޢަމަލުކުރެވިފައިނުވާކަން

އެންގުމަށް

ލިޔުމުން

އަންގާފާނުވާ

ޙާލަތުގައެވެ.
(ނ)

ބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކުށެއް މހަކު ކޮށްފިކަން
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ބތުވެއްޖެނަމަ އެމހެއްގެ އަދަބަކ  250,000/-ރުފިޔާ
ޝަރޢަތަށް ސާ ި
ބޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ،ނުވަތަ  3މަސްދުވަހާއި 42
އަށްވުރެ ޮ
ބންދުކުރުން،
މަސްދުވަހާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ ގގައި ަ
ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއަކާއެކު  3މަސްދުވަހާއި  42މަސްދުވަހާއި ދެމެދުގެ
ބންދުކުރުމެވެ.
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ ގގައި ަ

ލިޔެކިއުންތައް ހޯދުމަށް

.36

(ހ)

ތަންތަނަށް ވަނުމުގެ ބާރު

ބޑު އޮޅުވާލުމެއް އެކުލެވ ކުށެއް ކުރަމުންދާކަމަށް
ޓެކްސްއާ ގުޅިގެން ޮ
ޝައްކުކުރެވނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކޮށްފާނެކަމަށް ޝައްކުކުރެވނަމަ،
އަދި އެފަދަ ކުށެއް ކުރަމުންދާކަމުގެ ހެކި ހުރިނަމަ ،އަދި ޓެކްސްއާގުޅ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ހެކި ފެންނާނެކަމަށް މރާއަށް
މަޢުލޫމާތުގައި ަ
ބލުކުރެވނަމަ،
ޤަ ޫ

އެ

ކުށް

ކުރަމުންދާ

ތަނަކަށް

ވަނުމުގެ

އަމުރެއް

ބއުނަލްގެ ރައސް ނުވަތަ އެވަގުތަކު
ނެރެދިނުމަށް އެދި ޓެކްސް އެޕލް ޓްރައި ި
ބއުނަލްގެ
ރައސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުންދާ ޓެކްސް އެޕލް ޓްރައި ި
ބއިން މރާއަށް އެދެވިދާނެއެވެ.
ބރެއްގެ ކި ަ
މެން ަ
(ށ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މރާއިން އަމުރެއް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
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ބއުނަލްގެ ރައސް ނުވަތަ
ނެރެދިނުމަށް އެދުމުން ،ޓެކްސް އެޕލް ޓްރައި ި
އެވަގުތަކު

މަސްއޫލިއްޔަތު

ރައސްގެ

ޓެކްސް

އަދާކުރަމުންދާ

އެޕލް

ބރު އެ އަމުރު ނެރެދފިނަމަ ،އެގޮތުން ނެރ އަމުރު
ބއުނަލްގެ މެން ަ
ޓްރައި ި
ދެމި އޮންނާނ ( 36ތިރސް ހައެއް) ގަޑިއިރު ވަންދެންނެވެ.
(ނ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަ
ބޔާންކޮށް
ބ ަ
ބ ު
މރާއިން ބނުންނަމަ ،އެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ބނުންވާ ސަ ަ
ބއުނަލްގައި ހިމެނ
ބއުނަލްއަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެ ޓްރައި ި
ޓެކްސް އެޕލް ޓްރައި ި
ޖުމްލަ

ބއްޔަތުން
އަޣުލަ ި

ބރުންގެ
މެން ަ

އެ

އަމުރު

ނެރެދިނުމަށް

ފާސްވެއްޖެނަމަ( 14 ،ސާދަ) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތެއްގެމަތިން އެ
ބއުނަލްއަށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
އަމުރުގެ މުއްދަތު ޓްރައި ި
(ރ)

މރާގެ މުވައްޒަފުން އިޤުރާރުގައި ސޮއިކޮށްގެންހުރެ ދފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ
އަލގައި
()1

ބޑުއޮޅުވާލުމެއް އެކުލެވ ކުށެއް ކުރެވެމުންދާ،
ޓެކްސްއާ ގުޅިގެން ޮ
ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރެވިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ޝައްކުކުރުމަށް
އެކަށގެންވާ ހެކި ހުރިކަމާމެދުގަޔާއި ،އަދި

()2

ބޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ހެކި ފެންނާނެކަމާމެދު،
މަޢުލޫމާތުގައި ަ
ޓެކްސް

އެޕލް

ބއުނަލްއަށް
ޓްރައި ި

ބލުކުރެވނަމަ
ޤަ ޫ

ބއުނަލްއިން މރާއަށް އގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެތަނަކަށް،
ޓްރައި ި
އެއަމުރު ނެރތާ  14ދުވަހުގެ ތެރގައި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި،
ބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެތަނަކަށްވަދެ ފާސްކޮށް މި މާއްދާއިން
ލިބިދފައިވާ

ކޮންމެ

ބރެއްގެ
ާ

ބނުން

ހިފުމުގެ

އަމުރު

ނެރެވިދާނެއެވެ.
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ޢާންމު އުޞޫލަށް އުނިކަމެއް އަޔަނުދ
()1

އޮޅުވާލުމެއް ޝާމިލްވާ ކޮންމެ ކުށަކ ،އެކުށް ކުރުމުން އެއްވެސް
ބމަށް ،ނުވަތަ ފުރިހަމައަށް
މހަކަށް އެކަށގެންވާ މާލ ފައިދާއެއް ލި ު
ޓެކްސް ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ޓެކްސް ނެގުމުގައި އުނިކަމެއް
މެދުވެރިވެދާނެ ނުވަތަ މަގުފަހިކުރުމަށް ޤަސްދު ކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ
ބޑުއޮޅުވާލުމެއް
މަގުފަހިވެދާނެކަމެއްނަމަ ،މި މާއްދާގެ ބނުމަށް ޮ
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އެކުލެވ ކުށެކެވެ.
()2

ބލެވ
ކުށެއް އގެ ޒާތުގައި އޮޅުވާލުމެއް ޝާމިލްވާކަމުގައި ނު ެ
އެކަމުގައި

ކަމުގައިވިޔަސް

ކަންތަކުގެ

ހިގާފައިވާ

ޙިއްޞާއެއްވާކަމުން ،ނުވަތަ އެކަމެއް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކަމުގެ
ބން ފުރިހަމައަށް ޓެކްސް ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ޓެކްސް
ބ ު
ސަ ަ
އުނިކަމެއް

ނެގުމުގައި

މެދުވެރިވެދާނެ

މެދުވެރިވުން

ނުވަތަ

ބލުކުރުމަށް އެކަށގެންވާ ހެކިތައް ހުރިކަމުގައިވާނަމަ
ކައިރިކަން ޤަ ޫ
ބލިދާނެއެވެ.
ބޑު އޮޅުވާލުމެއް އެކުލެވ ކުށެއް ގޮތުގައި ެ
އެކުށަކ ޮ
(ޅ)

ބއުނަލްއިން ނެރ އަމުރެއްގައި
ޓްރައި ި
()1

ހުރިހާކަމެއްގައި އިސްވެހުރި މރާގެ އޮފިސަރު (ކަމާ ޙަވާލުވެހުރި
އޮފިސަރު)،

()2

ބރުގެ ބނުންކުރެވނ ދުވަހެއްގެ ކޮންވަގުތެއްގައިކަން،
އެ ާ

()3

ބރުގެ
ބއުނަލްއިން ބނުންތެރިކަމެއް ކަމުގައި ދެކނަމަާ ،
ޓްރައި ި
ޔުނިފޯމުގައިހުރި

ބނުންކުރެވނ

ހާޒިރުގައިކަން

ފުލުހެއްގެ

ބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ަ
(ކ)

ބރުގެ ދަށުން ތަންތަނަށްވަނުމުގައި ކަމާ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރ އަމުރެއްގެ ާ
ޙަވާލުވެހުރި އޮފިސަރަށް
()1

އނާއާއިއެކު ގެންދިޔުން ބނުންތެރިކަމަށް އނާއަށް ފެންނަ އެހެން
މހުން ގެންދެވިދާނެއެވެ.

()2

އެތަނުން

އެއްޗެއް

ފެންނަ

އެއ

މާއްދާގެ

މި

ގައި

(ރ)

ބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކުށަކާގުޅިގެން ހިނގާ ޝަރޢަތެއްގެ ބނުމަށް
ަ
ހެއްކެއްގެ

ގޮތުން

އނާއަށް

ބނުންވެދާނެކަމަށް

ބލުކުރެވ
ޤަ ޫ

ބއްވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް ހިފައިގެންދެވިދާނެއެވެ.
ބ ެ
އެކަށގެންވާ ސަ ަ
އަދި،
()3

އެތަނަކުން
ހުރެދާނެކަމަށް

ފެންނަ

އެހެން

ބލުކުރެވ
ޤަ ޫ

ބލާފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.
ަ

މހަކު

އަތުގައި

ބއްވާ
ބ ެ
ސަ ަ

ނަމަވެސް،

އެ

އެފަދަ

ތަކެތި

ކޮންމެ

މހަކު

އޮފިސަރަށް

އނާއާ

ބލާ ފާސްކުރެވިގެންނުވާނެއެވެ.
އެއްޖިންސުގެ މހެއްނޫން މހަކު ަ
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(އ)

ބވަތެއްގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސލަތެއްގައި ރައްކާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް
އެއްވެސް ާ
މަޢުލޫމާތަކ
()1

މި

މާއްދާގެ

ގައިވާ

(ކ)

ތަންތަނަށްވަނުމުގައި

ގޮތަށް

ކަމާ

ޙަވާލުވެހުރި އޮފިސަރަކަށް މި މާއްދާގެ (ކ) ގެ ( )2ގައި
ބޔާންކޮށްފައިވާ ބނުމަށް ހެއްކެއްގެ ގޮތުން ބނުންވެދާނެކަމަށް
ަ
ބއްއޮތް މަޢުލޫމާތު އަދި
ބ ެ
ބލުކުރެވ ސަ ަ
ޤަ ޫ
()2

އެތަނަކުން ވާޞިލުވެވެންހުރި މަޢުލޫމާތު ،މި މާއްދާގެ (ކ) ގައި
ބރުގެ ދަށުން ،ފެންނަ އަދި ކިޔަން އެނގނެ
ހިމެނ އަތުލުމުގެ ާ
ފަސހައިން

ގޮތަކަށް،
ފަސހައިން

ނުވަތަ

ގެންދެވނެ،

ބދަލުކުރެވނެގޮތަކަށް
ަ

މިފަދަ

މަޢުލޫމާތު

ގޮތަކަށް
ހުށަހެޅުމަށް

ބގެންވެއެވެ.
ބރު ލި ި
އެންގުމުގެ ާ
(ވ)

މި މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން ޤާނޫނ އިމްތިޔާޒުގެ ދަށުގައިވާ ތަކެތި
ބގެނެއް ނުވެއެވެ.
ބރު ލި ި
ހިފެހެއްޓުމާއި އަދި ނެރުމުގެ ާ

(މ)

މި

މާއްދާގެ

ގައި

(ވ)

[ޤާނޫނ

އިމްތިޔާޒުގެ

ދަށުގައިވާ

ތަކެތި]

ބނެފައިވަނ،
ކަމަށް ު
()1

ޤާނޫނ

އެޑްވައިޒަރާއި

މުވައްކިލާދެމެދު

އނާގެ

ކުރެވ

ބއިދ
މުޢާމަލާތްތައް ،ނުވަތަ އެމުވައްކިލަށް ޤާނޫނ ލަފާ ލިއް ަ
ގުޅުމުގައި އނާގެ މުވައްކިލު ތަމްސލުކުރާ ފަރާތާދެމެދު ކުރެވ
މުޢާމަލާތްތައް،
()2

ޤާނޫނ އެޑްވައިޒަރަކާއި އނާގެ މުވައްކިލާއި ނުވަތަ މުވައްކިލު
ތަމްސލުކުރާމހާ ނުވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނ އެޑްވައިޒަރަކާއި ނުވަތަ
އެފަދަ

އެޑްވައިޒަރަކާއި

ނުވަތަ

ތަމްސލުކުރާމހާއާއި

އެހެން

މހަކާދެމެދު ކުރެވ ޝަރޢަތަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ޝަރޢަތެއްގެ
އުއްމދުގައި ނުވަތަ އެފަދަ ޝަރޢަތެއްގެ ބނުމަށް ކޮށްފައިވާ
މުޢާމަލާތުތައް؛ އަދި
()3

ޤާނޫނ ލަފާދިނުމުގެ ގޮތުން؛ ނުވަތަ ޤާނޫނ ޝަރޢަތަކާ ގުޅިގެން
ނުވަތަ

އެފަދަ

މުޢާމަލާތްތަކެއްގައި
37

ޝަރޢަތެއްގެ
އެކުލެވ

ނުވަތަ

ބނުމަށް،
އގައި

ކޮށްފައިވާ

ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ

ބގެންވާ
ބހެއްޓުމުގެ ޙައްޤުލި ި
ތަކެތި ،އެތަކެތި އެމހެއްގެ އަތުގައި ެ
މހެއްގެ އަތުގައި ހުރިކަމުގައިވާނަމައެވެ.
(ފ)

ބހައްޓާފައިވާ
ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ކުށެއްގެ މަޤްޞަދު ކުރިއެރުވުމުގެ ނިޔަތުގައި ަ
ތަކެއްޗަކ ޤާނޫނ އިމްތިޔާޒްގެ ދަށުގައިވާ ތަކެއްޗެއްނޫނެވެ.

(ދ)

ކަމާ ޙަވާލުވެހުރި އޮފިސަރު؛
()1

ތަނެއް ފާސްކުރަންފަށާ ވަގުތެއްގައި އެތަނަކާ ޙަވާލުވެހުންނަ މހާ
ހާޒިރުވެހުރިނަމަ އެމހަކަށް އޮފިސަރުގެ ނަން ޖަހާފައިވާ އަމުރުގެ
ކޮޕއެއް ދންވާނެއެވެ .އަދި

()2

އެވަގުތުގައި އެތަނަކާ ޙަވާލުވެހުންނަ މހާ ހާޒިރުވެނެތް ނަމަވެސް،
އެމހެއްގެ

ބލުމުގެ
ެ

ދަށުގައި

އެތަންވާކަމަށް

އޮފިސަރަށް

ފެންނަފެނުމުގައި ހވާ މހަކަށް އެފަދަ ކޮޕއެއް ދންވާނެއެވެ.
()3

މި މާއްދާގެ ( )1އަދި ( )2ގައިވާ ގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް
ނުވިނަމަ،

އެފަދަ

ކޮޕއެއް އެތަނަކުން

ފަސހައިން

ފެންނާނެ

ބއްވަންވާނެއެވެ.
ތަނެއްގައި ާ
(ތ)

ބނު އަމުރާއެކު ތަނަކަށްވަދެ ،އަދި ކަމާ ޙަވާލުވެހުރި
މި މާއްދާގެ ދަށުން ލި ު
ބރުގެ ދަށުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިފަހައްޓައިފިކަމުގައި
އޮފިސަރު އެއަމުރުގެ ާ
ވާނަމަ ،އެ އަމުރާއެކު ހިފެހެއްޓުނު ތަކެތގެ ލިސްޓެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ލިޔެކިއުންތައްފަދަ ތަކެތި

.37

(ހ)

އަތުލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ

ބރުގެދަށުން ތަނަކުން
މި ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދ ާ
އެއްޗެއް ނެގުމުގައި ކަމާ ޙަވާލުވެހުރި އޮފިސަރަކު؛

ގޮތް

()1
()2

އެތަނަކުން އެތަކެތި ނެގުނު ތަނުގައި އުޅމހަކު ،ނުވަތަ
އެތަކެތި

ނެގުމުގެ

ކުރިން

އެތަކެއްޗާއި

ޙަވާލުވެހުރި

ނުވަތަ

ބގެންވާ މހަކު،
ބރު ލި ި
އެތަކެތގެ މައްޗަށް ާ
އެ ގެންދެވުނު ތަކެތގެ ތަފްޞލު ހޯދުމަށް އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،އެ
ތަފްޞލުތައް ދންވާނެއެވެ.
(ށ)

ބނެފައި އެވަނ މި
މި މާއްދާގައި [ކަމާ ޙަވާލުވެހުރި އޮފިސަރު] ކަމަށް ު
ބރުގެ ދަށުން ނެރ އަމުރެއްގައި
ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގައި ލިބިދ ާ
އެކަމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިދފައިވާ ފަރާތެވެ.
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(ނ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމާ ޙަވާލުވެހުރި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
އޮފިސަރަކު ނަގާ އެއްޗަކ؛
()1

ޝަރޢަތެއްގައި ކުށެއްގެ ޤަރނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބނުން ކުރުމަށް
ނުވަތަ

()2

ފޮރެންސިކް ތަޙުލލަކަށް ނުވަތަ ކުށެއްގެ ތަޙުޤޤަށް،

އެ އެއްޗެއްގެ ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ކޮޕއަކުން ފުދނެ އެއްޗެއްނަމަ ،އެފަދަ ކަމެއް
ބތުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ ފޮޓޯ ނެގުމަށް ނުވަތަ ފޮޓޯ ކޮޕ
ސާ ި
ހދަވާ

ހެދުމަށް

ވަގުތަށްވުރެ

އިތުރަށް

އެ

އެއްޗެއް

ހިފަހައްޓައިގެން

ނުވާނެއެވެ.
(ރ)

ބލުމުގެ ހުއްދައަށް،
މި މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން ތިރގައިވާ އެއްޗެއް ެ
()1

ކަމާ ޙަވާލުވެހުރި އޮފިސަރަކު ނަގާފައިވާ އެއްޗެއް ،އަދި

()2

ކުށެއްގެ ތަޙުޤޤަށްޓަކައި މރާއިން ހިފަހައްޓާފައިވާ އެއްޗެއް.

ކަމާ ޙަވާލުވެހުރި އޮފިސަރެއްގެ ފަރާތުން ،އެ އެއްޗެއް ނެގުމުގެ ކުރިން އެ
ބރުގެ ދަށުގައި އެ އެއްޗެއް ވ
އެއްޗަކާއި ޙަވާލުވެހުރި ނުވަތަ އެ މހެއްގެ ާ
ބދަލުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މހަކު އެދިއްޖެނަމަ،
މހަކު ،ނުވަތަ އެފަދަ މހެއްގެ ަ
ބލުމުގެ ދަށުން އެކަމަށް އެދުނު މހަކަށް އެކަން
މރާގެ އޮފިސަރެއްގެ ެ
ފުރިހަމަކޮށްދން ވާނެއެވެ.
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން އެފަދަ އެއްޗެއްގެ ފޮޓޯ އެއް ނުވަތަ ކޮޕއެއް
ނެގުމަށް ،ކަމާ ޙަވާލުވެހުރި އޮފިސަރެއްގެ ފަރާތުން ،އެ އެއްޗެއް ނެގުމުގެ
ބރު
ކުރިން އެ އެއްޗަކާއި ޙަވާލުވެހުރި ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް ާ
ބދަލުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މހަކު
ބގެންވާ މހަކު ނުވަތަ އެފަދަ މހެއްގެ ަ
ލި ި
އެދިއްޖެނަމަ ،އެ އޮފިސަރަކު
()1

ބލުމުގެ ދަށުން ފޮޓޯ ނެގުމަށް ނުވަތަ ކޮޕ
މރާގެ އޮފިސަރެއްގެ ެ
ހެދުމަށް އެދުނު މހާއަށް ފުރުޞަތުދ ،ނުވަތަ

()2

ފޮޓޯ ނަގައި ނުވަތަ ކޮޕ ހައްދައި ނުވަތަ ފޮޓޯ ނެގުމާއި ކޮޕ
ހެދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދ އެކަށގެންވާ ވަގުތެއްގެ ތެރގައި އެކަމެއް
ފުރިހަމަކޮށްދންވާނެއެވެ.

(ޅ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއްޗެއް ގެންދެވ ކަމަކާއި ޙަވާލުވެހުރި އޮފިސަރަށް
39

ބކާއި ހެދި އެކަމަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެކަމަށް ފެނިއްޖެ
ބ ަ
އެކަށގެންވާ ސަ ަ
ހިނދެއްގައި ،އެ އެއްޗަކަށް ވާޞިލުވުމާއި ،ފޮޓޯ ނެގުމާއި ،ކޮޕ ހެއްދުމުގެ
ހުއްދަ ދިނުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.

ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅ

.38

(ހ)

މަޢުލޫމާތު

()1

އެ ތަޙުޤޤަށް؛

()2

އެ ތަކެތި ގެންދެވުނު ތަޙުޤޤު ފިޔަވައި އެހެން ތަޙުޤޤަކަށް؛

()3

ބކުން އުފެދިދާނެ ޖިނާއ ކުށަކަށް
ބ ަ
ތިރގައިވާ ސަ ަ

ނުއުފުލ

()I

އެ އޮފިސަރަކު ޙަވާލުވެހުރި ތަޙުޤޤަށް ނުވަތަ،

()II

ބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ތަޙުޤޤަކަށް.
މި މާއްދާގެ ) )2ގައި ަ

މުދަލެއް

ބނުންކުރުމާބެހ

ތިރގައިވާ

މަޢުލޫމާތު

ހުށަހެޅުމަށް

ބގެންވެއެވެ.
އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު މރާއަށް ލި ި
()1

ބޔަކު ނުވަތަ
ކުއްޔަށް ހިފައިގެންއުޅ ނުވަތަ ބނުންކުރާ ކޮންމެ ަ
ބން ބނުންކުރި ފަރާތަކުން ،އެ
ކުރިން ކުއްޔަށްހިފި ނުވަތަ ި
ފަރާތްތަކުން

ބހުން
އަނގަ ަ

ނުވަތަ

ލިޔުމުން

ވެވިފައިވާ

ބސްވުންތައް ފަދަ މަޢުލޫމާތު މރާއިން ބނުންވާ ގޮތަކަށް،
އެއް ަ
()2

ބމެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެންއުޅ ނުވަތަ ކުރިން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން
ި
ބގެންވާ އިޚްތިޔާރު،
އުޅުނު ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހ ކުއްޔާއި ލި ި

()3

ބލެހެއްޓުން ނުވަތަ ކުލގެ ގޮތުގައި ލިބ ފައިސާ އާއި
ބން ެ
ި
ބން ބނުންކޮށްގެން ލިބ އެހެނިހެން ފައިސާއާއި
ޙަވާލުވާ ނުވަތަ ި
ޙަވާލުވުމަށް

ހުންނަ

އެޖެންޓެއްގެ

ފަރާތުން

އެފަދަ

ކޮންމެ

މަޢުލޫމާތެއް،
(ށ)

މި މާއްދާގައި [ކުލި] ގެ ތެރގައި ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ވެވ
ބން ލިބިދ އިޚްތިޔާރުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.
ބ ު
ބސްވުންތަކާއި އގެ ސަ ަ
އެއް ަ
ބމެއް ނުހިމެނެއެވެ .އަދި
ބން ި
ނަމަވެސް ،މގެތެރގައި ރަހުނު ކުރެވ ި
ކުއްޔަށްދެވ ފަރާތްވެސް މާނަ ކުރެވނ މި ބދައިންނެވެ .ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ
ބދަލުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ފަރާތެއްވެސް ހިމެނނެއެވެ.
ފަރާތް ަ
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މރާއިން ޓެކްސްގެ ޢަދަދު
ކަނޑައެޅުން

.39

(ހ)
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މރާއިން

ޓެކްސް

އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު،

ދައްކާ

ފަރާތެއްގެ

ނުވަތަ

ތަޙްޤޤެއް

ލިޔެކިޔުންތައް

ބތަކާއި
ހިސާ ު

އެކަމުގައި

ހިންގުމަށްފަހު،

ބނާކޮށް ،އެ ފަރާތުން އެ މުއްދަތުގައި
ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ި
ދައްކަންޖެހ

ޢަދަދު

ޓެކްސްގެ

މރާއަށް

ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

އެގޮތުން

ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ޙަވާލާދނ "މރާއިން ކަނޑައަޅާ
ޢަދަދު" މިފަދައިންނެވެ.
(ށ)

މރާއިން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައިފި
ބތްވާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން
ހިނދެއްގައި ،އެކަން ،އެ ކަނޑައެޅުން ނިސް ަ
އަދި

އަންގަންވާނެއެވެ.

އެ

އެންގުމުގައި

ކަންކަން

އަންނަނިވި

ހިމަނަންވާނެއެވެ.
()1

ދައްކާ

ޓެކްސް

ފަރާތުގެ

ނަމާއި

އެޑްރެހާއި

ޓެކްސްޕޔަރ

ބރު ("ޓިން")؛
އައިޑެންޓިފިކޝަން ނަން ަ
()2

ބތްވާ ޓެކްސް ނެގ މުއްދަތު؛
އެ ކަނޑައެޅުން ނިސް ަ

()3

އެ ފަރާތުން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހ ކަމަށް މރާއިން
ބކުރުމަށް މރާއިން
ކަނޑައެޅި ޢަދަދު ،އަދި އެ ޢަދަދު ހިސާ ު
ބކުރުމުގެ ތަފްޞލު؛
ބނުންކުރި އަސާސްތަކާއި އެ ހިސާ ު

()4
(ނ)

އެ ފަރާތަކުން ފައިސާ ދައްކަންޖެހ ތާރޚު.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މރާއިން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދަކ ޓެކްސް ދައްކާ
ބޑު
ފަރާތުން އެ މުއްދަތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓެކްސްގެ ޢަދަދަށްވުރެ ޮ
ޢަދަދެއްނަމަ ،މރާއަށް އެފަދަ ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅނ ،މި ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ އެންގުން ފޮނުވާ ތާރޚުން ފެށިގެން 2
މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
(ދއް) އަހަރު ދުވަސް ފާއިތުވުމުގެ ކުރިންނެވެ

(ރ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރގައި ،މި މާއްދާގެ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ަ
ބލު
ބލުކުރެވ މަޤު ޫ
(ހ) ގެ ދަށުން ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅެން ނެތް ކަމަށް ޤަ ޫ
ޢުޛުރެއް

އޮތްނަމަ،

ގޮތެއްގެމަތިން
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އެ

3

(ތިނެއް)

މުއްދަތު

އަހަރު

ދުވަހަށްވުރެ

އިތުރުކޮށްދިނުމަށް

އިތުރުނުވާނެ

ޓެކްސް

އެޕލް

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާއިން މި މާއްދާ

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

41

ބއުނަލްގައި މރާއަށް އެދެވިދާނެއެވެ.
ޓްރައި ި
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން
ބޔާންކޮށްފައިވާ އެންގުން ޓެކްސް
ފަށާއިރު މި ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ދައްކާ ފަރާތަށް މރާއިން ފޮނުވާފައިވާނަމަ ،އަންނަނިވި ތާރޚުތަކުގެ ތެރެއިން
ބއްދަލުވާ ތާރޚެއްގެ ކުރިން ،އެ ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހ ޢަދަދު މި
ފަހުން ަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މރާއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
ބޔާންކޮށްފައިވާ އެންގުން ފޮނުވާ
މި ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގައި ަ

()1

ތާރޚުން ފެށިގެން ( 2ދއް) އަހަރު ހަމަވާ ތާރޚު؛
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 120ސަތކަ

()2

ވިހި) ދުވަސް ހަމަވާ ތާރޚު.
.40

މރާއިން ޢަދަދު
ކަނޑައެޅުމުގެ ނަތޖާ

މރާއިން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު މި މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައިފި ހިނދެއްގައި ،އެ
ބން އަންނަނިވި ނަތޖާ ނިކުންނާނެއެވެ.
ބ ު
ކަނޑައެޅުމުގެ ސަ ަ
(ހ)

ބޔާން
ބތްވާ ޓެކްސް ނެގ މުއްދަތާ ގުޅގޮތުން ޓެކްސް ަ
އެ ކަނޑައެޅުން ނިސް ަ
ބޔާން އެ ކަނޑައެޅުމާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙުވެގެން
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ަ
ބލުން؛
ދިޔައ ކަމުގައި ެ

(ށ)

ބޔާން
ބތްވާ ޓެކްސް ނެގ މުއްދަތާ ގުޅގޮތުން ޓެކްސް ަ
އެ ކަނޑައެޅުން ނިސް ަ
ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ،މރާއިން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދަކ ،އެ މުއްދަތުގައި ޓެކްސް
ބލުން.
ދައްކާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހ ޓެކްސްގެ ޢަދަދުކަމުގައި ެ

އެއް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ

.41

އަހަރާގުޅ އުޞޫލު

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހިންގ ތަޙުޤޤަކަށް ،އެންގ އެންގުމެއްގައި ،ޓެކްސް ނެގ
އެއް

މުއްދަތަށްވުރެ

ކަނޑައެޅުން

އެ

ގިނަ

މުއްދަތަށް

އެންގުމުގައި

ޙަވާލާދފައިވާނަމަ،

ޙަވާލާދފައިވާ

ކޮންމެ

މރާއިން

ކަނޑައަޅާ

މުއްދަތަކަށް

ވަކިވަކިން

ހިނގާނެއެވެ.
އިއުތިރާޒުކުރުން

35

.42

(ހ)

ކޮމިޝަނަރ

ޖެނެރަލް

އޮފް

ޓެކްސޝަން

ނުވަތަ

މރާއިން

ނިންމާ

ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ އެ ނިންމުމެއް
ނިންމި

35

ތާރޚުން

ފެށިގެން

30

(ތިރސް)

ދުވަހުގެ

ތެރގައި،

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާއިން މި މާއްދާ

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

42

އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް މރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ޓެކްސް
ދައްކާ

ފަރާތުން

ހުށަހަޅާ

މި

އެންގުމަށް

ޤާނޫނުގައި

ޙަވާލާދނ

"އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން" މިފަދައިންނެވެ.
(ށ)

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ގެ ދަށުން މރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެ ޢަދަދު
ކަނޑައެޅުމުގައި މރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ
ބލުކުރެވނަމަ އެ ކަމަކާ
އެއްވެސް ޙައްޤަކަށް އުނިކަން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޤަ ޫ
ޓެކްސް

ގުޅިގެން

ދައްކާ

ފަރާތަށް

އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ

އެންގުމެއް

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމުގައި،
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންގެ ނުވަތަ މރާގެ ނިންމުމާމެދު
ޓެކްސް

ދައްކާ

ފަރާތުން

އިއުތިރާޒުކުރާ

ތަފްޞލުކޮށް

ބ
ބ ު
ސަ ަ

ބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ަ
އިއުތިރާޒުކުރުމާމެދު

.43

(ހ)

މރާއިން ގޮތެއް
ނިންމުން

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން މި ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
އިއުތިރާޒުކުރާ ކަމުގެ އެންގުމެއް މރާއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެ އެންގުން

36

ހުށަހަޅާ ތާރޚުން ފެށިގެން ( 120ސަތކަ ވިހި) ދުވަހުގެ ތެރގައި އެ
އެންގުމާމެދު މރާއިން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން
ފަށާއިރު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން މި ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް މރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ،

އަންނަނިވި

ބއްދަލުވާ ތާރޚެއްގެ ކުރިން ،އެ އެންގުމާމެދު
ތާރޚުތަކުގެ ތެރެއިން ފަހުން ަ
މރާއިން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.
()1

އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން މރާއަށް ހުށައެޅި ތާރޚުން ފެށިގެން
( 120ސަތކަ ވިހި) ދުވަސް ހަމަވާ ތާރޚު؛

()2

މި

ޤާނޫނަށް

ޢަމަލުކުރަން

ފަށާ

ދުވަހުން

ފެށިގެން

60

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަސް ހަމަވާ ތާރޚު.
36

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާއިން މި މާއްދާ

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

43

(ނ)

އިއުތިރާޒުކުރާ ކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި
އެ

ބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރގައި މރާއިން ގޮތެއް ނުނިންމައިފިނަމަ،
ަ

ބތްވާ މރާގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ،މރާއިން
އިއުތިރާޒުކުރުން ނިސް ަ
ބލެވނެއެވެ.
ނިންމި ކަމުގައި ެ
ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ

.44

(ހ)

37

ހުށަހެޅުން

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

ހުށަހަޅާ

މރާއަށް

އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ

އެންގުމަކާ

ގުޅިގެން

މރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހނަމަ،
އެ

ނިންމުން

ނިންމާތާ

(ފަސްދޮޅަސް)

60

ތެރގައި،

ދުވަހުގެ

އެ

ބއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
މައްސަލައެއް ޓެކްސް އެޕލް ޓްރައި ި
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ޓެކްސް
ބއުނަލަށް ހުށަހަޅަނ މި ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
އެޕލް ޓްރައި ި
މރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓެކްސްގެ ޢަދަދަކާ ގުޅިގެން ކަމަށްވާނަމަ ،އެ
މައްސަލައެއް
ޢަދަދުގެ

އިސްތިއުނާފުކުރެވނ

ތެރެއިން،

ޓެކްސް

ދައްކާ

މރާއިން
ފަރާތުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓެކްސްގެ
އިއުތިރާޒުކުރާ

ޢަދަދުގެ

މަދުވެގެން ( 25%ފަންސަވސް އިންސައްތަ) އާ އެއްވަރުގެ ޢަދަދެއް
މރާއަށް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
(ނ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ( 25%ފަންސަވސް އިންސައްތަ)
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަ
ބއުނަލަށް ހުށަހަޅާ ޢަދަދާ ގުޅިގެން
ބކުރާނ ،ޓެކްސް އެޕލް ޓްރައި ި
ހިސާ ު
ދައްކަންޖެހ އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ އިންޓްރެސްޓަކާ ނުލައެވެ.

(ރ)

ބއުނަލަށް ހުށަހެޅ މައްސަލައެއް ،އެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޓްރައި ި
މައްސަލައެއް ހުށަހެޅތާ ގިނަވެގެން ( 180ސަތކަ އައްޑިހަ) ދުވަހުގެ
ބލައި ،އެ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް
ބއުނަލުން އެ މައްސަލައެއް ަ
ތެރގައި ޓްރައި ި
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ބއުނަލަށް ހުށަހެޅ މައްސަލަތައް މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި
ޓެކްސް އެޕލް ޓްރައި ި
ބޔާންކުރާ
ަ

37

މުއްދަތުގެ

ތެރގައި

ނިންމުމަށްޓަކައި،

ޓެކްސް

އެޕލް

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާއިން މި މާއްދާ

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި .އެއަށްފަހު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،27/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ
މާއްދާއިން މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

44

ބއުނަލުން މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ދުރާލާ ތާވަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ޓްރައި ި
(ޅ)

މި

(ރ)

މާއްދާގެ

މައްސަލައެއްގައި

އެހެން

ހިމެނ

އޮތްނަމަވެސް،

އެންމެހައި

ބއުނަލަށް
ޓްރައި ި

ކަންކަމަށް

ހުށަހެޅ

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،

އެ

ބޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރގައި އެ މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި
މާއްދާގައި ަ
ބރުންނަށް
ބއުނަލްގެ މެން ަ
ބލާ ޓްރައި ި
ނިންމުމެއް ނިންމިދާނެކަމަށް މައްސަލަ ަ
ނުފެންނަނަމަ،

އެ

މައްސަލައެއް

ނިންމުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

މުއްދަތު

އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެފަދައިން އިތުރުކުރާ މުއްދަތު 90
(ނުވަދިހަ) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެގެންނުވާނެއެވެ.
(ކ)

ބއުނަލަށް ހުށަހެޅ މައްސަލައެއް ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު
ޓްރައި ި
މި މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން އިތުރުކުރާ ޙާލަތުގައި ،އެ މައްސަލައެއްގައި
ބ
ބ ު
ބއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމުގައި އެފަދައިން މުއްދަތު އިތުރުކުރި ސަ ަ
ޓްރައި ި
ބޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ަ

(އ)

ބރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް 3
ޤާނޫނު ނަން ަ
ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ،ޓެކްސް އެޕލް
ބއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ،އެ ތާރޚުން ފެށިގެން 180
ޓްރައި ި
ބލައި ،އެ
ބއުނަލުން ަ
(ސަތކަ އައްޑިހަ) ދުވަހުގެ ތެރގައި އެ ޓްރައި ި
މައްސަލަތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

އަނބުރާ ދިނުން ނުވަތަ

.45

އަޅައިކެނޑުން

މރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒު ކުރުމުން ނުވަތަ
އިސްތިޢުނާފުކުރުމުން ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ
ބލައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ ހިނދު ،މރާއިން ކަނޑައެޅި ޢަދަދަކ ޓެކްސް
މައްސަލަ ަ
ބޑު
ދައްކަންޖެހ ފަރާތުން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހ ފައިސާގެ ޢަދަދަށްވުރެ ޮ
ޢަދަދެއްކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރާނ އިތުރަށް ދެއްކ ޓެކްސްއާމެދު
ޢަމަލުކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 4ވަނަ ބާބު
ލިބެންވާ ޓެކްސް ހޯދުން

ޓެކްސް ނުދެއްކުމުން
ބިންބިމާއި މިލްކިއްޔާތު

.46

(ހ)

ޓެކްސް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާއޮތް މހާ ދައްކަންޖެހ މުއްދަތުގެ ކުރިން
ދައްކާފައި ނުވާނަމަ ،ނުދައްކާއޮތް ފައިސާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ޓެކްސް
45

ހިފެހެއްޓުން

އަހަރަކު ،މރާއިން

އެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކަށް

[ކަފާލާ]

ބމެއްގެ ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން
ޓެކްސް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާއޮތް ފަރާތެއްގެ ި
މިލްކިއްޔާތެއްގެ މައްޗަށް ޖޫރިމަނާއެއް ކަނޑައަޅާ ނުދައްކާއޮތް ޖުމްލަ ޓެކްސް
ހޯދުމުގެ އަމުރު ނެރެންވާނެއެވެ.
(ށ)

ޓެކްސް

ދައްކަންޖެހ

ނުވަތަ

ފަރާތަކުން

ތިންވަނަ

ފަރާތަކުން

ދައްކަންޖެހިފައިވާ ޓެކްސްއެއް ،ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ،ނުވަތަ އެހެންވެސް
ފައިސާ

ހޯދުމަށްޓަކައި

އެއް

އެހެން

އެއްވެސް

ގޮތަކުން

މަސައްކަތް

ކުރެވިފައިވިޔަސް ނުވަތަ ނުވިޔަސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އަމުރު
ނެރެވިދާނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ނެރ އަމުރުތައް ތަންފޒްކުރުމަށާއި އަދި
ޖޫރިމަނާ ކުރެވިފައިވާ މިލްކިއްޔާތުތައް ވިއްކާލުމާއި ބެހ ގޮތުން ހަދަންޖެހ
ބޑުންނެވެ.
ގަވާއިދުތައް ހަދާނ ޯ

ލިބެންވާ ޓެކްސް ތިން

.47

(ހ)

()1

ވަނަ ފަރާތަކުން ހޯދުން

ދައްކަންޖެހި

ޓެކްސް

އެއްވެސް

ނުދައްކާއޮތް

ފަރާތަކުން،

އެފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހ އެއްވެސް ޓެކްސްއެއް ،ޖޫރިމަނާއެއް
ނުވަތަ އެހެންވެސް ޢަދަދެއް ދައްކަންޖެހިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރގައި
ދައްކާފައިނުވާނަމަ ،އަދި
()2

އެހެން ފަރާތަކުން[ ،ތިންވަނަ ފަރާތަކުން] ،ޓެކްސް ދައްކަންޖެހި
ނުދައްކާއޮތް

ފަރާތަށް

ދަރާފައިވާކަމަށް،

ނުވަތަ

އެފަރާތުން

ފައިސާތަކެއް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާއޮތް ފަރާތަށް ދން
އުޅކަމަށް ނުވަތަ އެފަރާތަކުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާއޮތް
ފަރާތަކަށް ދންޖެހ ފައިސާއެއް ނުވަތަ ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ބހެއްޓިފައިވާ ކަމަށް،
ފައިސާއެއް އެފަދަ ފަރާތެއްގެ އަތުގައި ެ
ނުވަތަ

ޓެކްސް

ދައްކަންޖެހި

ނުދައްކާއޮތް

ފަރާތަށް

އެހެން

ކޮންމެވެސް ފަރާތެއްގެ އަތުން ފައިސާ ދައްކަންޖެހކަމަށް ،ނުވަތަ
ޓެކްސް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާއޮތް ފަރާތަށް ފައިސާދެއްކުމަށް އެހެން
ކޮންމެވެސް

ފަރާތަކަށް

ހުއްދަ

ބގެންވާކަމަށް،
ލި ި

މރާއަށް

ބލުކުރެވ ކަމަށްވާނަމަ؛
ބރަވެ ޤަ ޫ
އެކަށގެންވާ ހެކިތަކެއްގެ މައްޗަށް ު
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()3

މރާއިން އެންގުމަކުން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް އެފަދަ ފައިސާއެއް
ދެއްކުމަށް

އެފަދަ

އެންގިދާނެއެވެ.

މިންވަރު،

ފައިސާއެއްގެ

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާފައިވާ ޓެކްސް ،ޖޫރިމަނާއެއް އަދި އެހެންވެސް
ޢަދަދަކަށްވުރެ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ ( )2ގައި ރިޢާޔަތް ކޮށްފައިވާ
ބޑުވެގެންނުވާނެއެވެ.
ޢަދަދަށްވުރެ ޮ
(ށ)

ޓެކްސް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާއޮތް ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހ ޓެކްސް ،ޖޫރިމަނާ
އަދި އެހެންވެސް ޢަދަދެއް ދައްކަންޖެހިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރގައި ދައްކާފައި
ނުވުމާގުޅިގެން އެފައިސާ ހޯދުމަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ވިޔަސް ނުވަތަ
ނުވިޔަސް

މާއްދާގެ

މި

ގައި

(ހ)

އެންގުން

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެންގުން ފޮނުވިފައިވާ ތިންވަނަ ފަރާތުން ،އެ
އެންގުން ފޮނުވާތާ  45ދުވަހުގެ ތެރގައި އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އެފައިސާ
ދައްކާ ޚަލާޞްކުރަންވާނެއެވެ.

(ރ)

()1

ބރުގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަން ަ
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން އަންގާ އެންގުމަކުން
ޓެކްސް

ދައްކަންޖެހި

އެކައުންޓްގައިވާ

ނުދައްކާ

ފައިސާ

އޮތް

ހިފެހެއްޓުމަށް

ފަރާތެއްގެ
ޤާނޫނު

ބންކު
ބރު
ނަން ަ

( 24/2010ދިވެހިރާއްޖގެ ބންކިންގއާބެހ ޤާނޫނު) އެ މައްޗަށް
ހިނގާ ބންކަކަށް އެންގުމަށްޓަކައި މރާއިން ،މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ
އޮތޯރިޓއަށް އެންގިދާނެއެވެ.
()2

ބރުގެ ދަށުން އެންގުމެއް
މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )1ވަނަ ނަން ަ
ފޮނުވިފައިވާ

އެ

ބންކަކުން،

(ސާޅސްފަހެއް)
އެ

ފޮނުވތާ

އެންގުން
ދުވަހުގެ

އެންގުމުގައި

ފައިސާގެ

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

45
ތެރގައި

ޢަދަދު

މރާއިން

ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން މރާއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.
()3

ބރުގެ ދަށުން ފޮނުވާ
މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )1ވަނަ ނަން ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ ،އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހ
އެންގުމުގައި ަ
ފަރާތުން
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މި

މާއްދާގެ

(ރ)

ގެ

()2

ވަނަ

ބރުގައި
ނަން ަ

ޙަވާލާދފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރގައި ހަމައަށް ދައްކާ ޚަލާޞްކޮށްފިނަމަ
ބސްވުމަކަށް
ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވަކިގޮތަކަށް މރާއާއެކު އެއް ަ
ބރުގެ
އާދެވިފައިވާނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )1ވަނަ ނަން ަ
ހިފެހެއްޓިފައިވާ

ދަށުން

ނިމުމަކަށް

ހިފެހެއްޓުން

ގެނައުމަށް

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ އޮތރިޓއަށް މރާއިން އަންގަންވާނެއެވެ.
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފޮނުވާ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން ފައިސާއެއް
ދެއްކުމުން މރާއިން އެމހަކަށް ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ރަސދެއް ދންވާނެއެވެ.
ދެއްކި މިންވަރަކުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާއޮތް

އަދި އެ ފައިސާ

ފަރާތުގެ ދަރަންޏާމެދު އެމހަކުވާ ޒިންމާއިން ބަރޢަވާނެއެވެ.
(ޅ)

މި

މާއްދާގެ

ގެ

(ހ)

ފޮނުވާ

ދަށުން،

ދެކޮޅަށް

އެންގުމަކާއި

އިސްތިއުނާފުކުރާނަމަ އެ މައްސަލަ އެ އެންގުން ލިބތާ  30ދުވަހުގެ
ބއުނަލް އަށް
ތެރގައި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޓެކްސް އެޕލް ޓްރައި ި
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ކ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފޮނުވާ އެންގުމަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން
ފަސްޖެހުނު ފަރާތްތަކުން ،ޓެކްސް ،ޖޫރިމަނާ އަދި ނުދައްކާއޮތް އެހެނިހެން
ޢަދަދުތައް

ދެއްކުމަށް

ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި،

ޒިންމާވާންޖެހނެއެވެ.
އެފަރާތަކ

ޓެކްސް

އަދި

ދައްކަންޖެހި

މިކަން
ނުދައްކާއޮތް

ބލާ އެ ފައިސާ ހޯދިދާނެއެވެ.
ފަރާތެއްކަމަށް ަ
ބންކު އެކައުންޓް ބެލުން

.48

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހ

.49

ޓެކްސް

ޤާނޫނެއްގައި

ތުހުމަތުކުރެވނަމަ،

ބނެފައިވާ
ު

އެފަރާތުގެ

ކުށެއް

އަދި

އެއްވެސް

އެފަރާތާ

ފަރާތަކުން

ގުޅުންހުރި

ކޮށްފިކަމަށް

ފަރާތްތަކުގެ

ބންކު

އެކައުންޓްތަކާއި ،ބންކު މެދުވެރިވެގެން ފޮނުވާ އަދި ލިބ ފައިސާއާއި ،ބންކު
މެދުވެރިވެގެން

ކުރާ

އެހެނިހެން

މުޢާމަލާތްތަކުގެ

ތަފްޞލު،

ޤާނޫނު

ބރު
ނަން ަ

( 24/2010ދިވެހިރާއްޖގެ ބންކިންގއާބެހ ޤާނޫނު) އގެ މައްޗަށް ހިނގާ އެންމެހައި
ބންކުތަކާއި އެހެނިހެން މާލ އިދާރާތަކުން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން
ހޯދަން ބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ ތަފްޞލު ހޯދަންވާނ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ
އޮތޯރިޓ މެދުވެރިކޮށެވެ.
(ހ)

އެއްވެސް ޓެކުހެއް ،ނުވަތަ އެ ޓެކުހަކާގުޅ ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް
48

ޓެކުހާއި އެ ޓެކުހާގުޅ

ޢަދަދެއް ،ދައުލަތަށް ނުދައްކާ އޮވެއްޖެނަމަ ،ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހ މަދަނ

ފައިސާ ޝަރޢަތް

ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި އެ ފައިސާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ،ޝަރޢަތަށް މައްސަލަ

38

މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން

ހުށަހަޅައިގެން މރާއަށް އެ ފައިސާ ހޯދިދާނެއެވެ.
(ށ)

މި

މާއްދާގެ

ޝަރޢަތުގެ

(ހ)

ދަށުން

ގެ

މަރުޙަލާއަކ،

ޝަރޢަތަށް

ނުދައްކާ

އޮތް

ހުށަހެޅ

ޓެކުހެއް

މައްސަލައެއްގެ

ހޯދުމުގެ

ތަންފޒ

ބތްވާ
މަރުޙަލާއެއް ކަމުގައިވާތ ،އެ މަރުޙަލާގައި ،އެ މައްސަލަ ނިސް ަ
ފަރާތުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހ ޢަދަދުގެ މައްސަލަ މައުޟޫޢގޮތުން
ބލައިގެންނުވާނެއެވެ .ވަކި ފަރާތަކުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހ ޓެކުހުގެ
ަ
ޢަދަދާމެދު ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް މައުޟޫޢގޮތުން ބެލނ ،މި ޤާނޫނުގެ 44
ވަނަ

މާއްދާގެ

ދަށުން

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުމަށް

އޮންނަ

އިޖުރާއަތު

މެދުވެރިކޮށެވެ.
(ނ)

ބލާއިރު،
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅ މައްސަލައެއް ޝަރޢަތުން ަ
ޓެކްސް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ އޮތް ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި
ދައްކަންޖެހ ޢަދަދުގެ ތަފްޞލު ހިމެނ ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ޓެކްސޝަން ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކ ،ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އެފަރާތަކުން
ބތުކުރުމަށް އޮތް ހެއްކެއް ކަމުގައާއި ،ކޯޓުން ނިޔާ
ދައްކަންޖެހ ޢަދަދު ސާ ި
ބރެއް ކަމުގައި ފުދނެއެވެ.
ކަނޑައެޅުމަށް ލިބ އެކަށގެންވާ ާ

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހ
ޓެކުހާއި އެ ޓެކުހާގުޅ ފައިސާއެއް ހޯދުމަށް އެދި މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން
މރާއަށް

ޝަރޢަތަށް

ހުށަހެޅނ،

އަންނަނިވި

ޙާލަތްތަކުގެ

ތެރެއިން

ޙާލަތެއްގައެވެ.
()1

ވަކި ފަރާތަކުން މރާއަށް ދައްކަންޖެހ ޓެކުހުގެ ޢަދަދާ ގުޅގޮތުން
މި ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕލް
ބއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހ މުއްދަތުގެ ތެރގައި އެ
ޓްރައި ި
ބން ،މި ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ
ބ ު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިނުވުމުގެ ސަ ަ
މާއްދާގެ ދަށުން މރާއިން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދާމެދު އިއުތިރާޒުކުރާނެ

38

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،27/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާއިން މި މާއްދާ

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

49

އިތުރު ފުރުޞަތެއް ނެތް ޙާލަތުގައި؛ ނުވަތަ
()2

ވަކި ފަރާތަކުން މރާއަށް ދައްކަންޖެހ ޓެކުހުގެ ޢަދަދާ ގުޅގޮތުން
މި ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕލް
މައްސަލައެއް

ބއުނަލަށް
ޓްރައި ި

ނިންމާ

ބއުނަލުން
ޓްރައި ި

ހުށަހެޅި

ނިންމުން

އެ

މައްސަލައާމެދު

ނިހާއވެފައިވާ

ޙާލަތުގައި،

ބއުނަލްގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި
ނުވަތަ ޓްރައި ި
މަތ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ކުރާ ޙުކުމް ނިހާއވެފައިވާ ޙާލަތުގައި؛
()3

ބރާއި ( )2ވަނަ
މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )1ވަނަ ނަން ަ

މި

ބޔާންކުރާ
ަ

ބރުގައި
ނަން ަ

މައްސަލަތަކުގައި،
ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޓެކްސް
ޢަދަދު

ޙާލަތްތައް
ދައްކަންޖެހ
ހޯދުމަށްޓަކައި

މައްޗަށް

އެ

ފަރާތުން
ޝަރޢަތަށް

ނުހިނގާ
އަމިއްލައަށް
މައްސަލަ

ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މރާއަށް ލިބިދފައިވާ ޙާލަތުގައި.
(ބ)

ބރު އެހެން އޮތުމަކުން ،ޓެކްސް
މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )3ވަނަ ނަން ަ
ދައްކަންޖެހ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކަމާބެހ
ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެފަރާތަށް ލިބ އިޚްތިޔާރަކަށް އެއްވެސް
ހަނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ.

(ޅ)

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހ ޓެކުހާއި އެ ޓެކުހާގުޅ ފައިސާއެއް ހޯދުމަށް އެދި މި
މާއްދާގެ

(ހ)

ގެ

ދަށުން

ޝަރޢަތަށް

ހުށަހެޅ

މައްސަލައެއް،

އެ

މައްސަލައެއް ހުށަހެޅތާ ގިނަވެގެން ( 180ސަތކަ އައްޑިހަ) ދުވަހުގެ
ބލައި ،އެ މައްސަލައާމެދު ޝަރޢަތުން ގޮތެއް
ތެރގައި އެ މައްސަލައެއް ަ
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
(ކ)

ބރު ހިނގާނެ،
މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ނިންމުމަކ ،ތަންފޒ ާ
އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމެވެ .އަދި އެ ނިންމުން ،މަތ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި
އިސްތިއުނާފެއް ނުކުރެވނެއެވެ.

ލިބެންވާ ފައިސާ
ހޯދުމުގައި ބރު
ޤައުމުތަކުގެ އެހ

.49-1

މރާއަށް ދައްކަންޖެހ ޓެކުހެއް ،ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފައިސާއެއް ،މި
ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  51-1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

50

ހޯދުން

39

ބސްވުމެއްގެ ދަށުން ބރު ޤައުމެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއް މެދުވެރިކޮށް
ވެވ އެއް ަ
ހޯދިދާނެއެވެ .އަދި ބރު ޤައުމަކުން ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކުން ހޯދަން އެދ ޓެކުހެއް،
ބސްވުމެއްގެ ދަށުން
ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފައިސާއެއް ،އެފަދަ އެއް ަ
ދިވެހިރާއްޖެ މެދުވެރިކޮށް ހޯދިދާނެއެވެ.

ޓެކުހަށްނުވާ އާމްދަނ

.50

(ހ)

މރާއަށް ބަލައިގަތުމާއި

ބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ަ
ހިނދަކު،

40

ފިޔަވަޅު އެޅުން

ޤާނޫނެއްގެ

ނުވަތަ

ދަށުން

ގަވާއިދެއްގެ

ދަށުން

ނުވަތަ

ބސްވުމެއްގެ ދަށުން ،އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ޤާނޫނ ޝަޚްޞަކުން
އެއް ަ
ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް ލާޒިމުކުރާ ޓެކްސް ފިޔަވައި
ބލައިގަނެވިދާނެއެވެ.
އެހެނިހެން ފައިސާ ދައުލަތުގެ ނަމުގައި މރާއަށް ަ
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޓެކްސް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފައިސާ
ބހ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ
ބލައިގަތުމުގައި ،އެފަދަ ފައިސާއާ ގުޅގޮތުން ކަމާ ެ
ަ
ބސްވުމެއްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައްކަންޖެހ ޖޫރިމަނާ
ގަވާއިދެއް ނުވަތަ އެއް ަ
ބލައިގަތުންވެސް ހިމެނެއެވެ.
ފައިސާ ަ

(ނ)

މި މާއްދާގެ ބނުމަށްޓަކައި "ޓެކްސް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފައިސާ" ކަމަށް
ބނެފައި އެވަނ ،ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ
ު
ބސްވުމެއްގެ ދަށުން ،ފަރުދެއްގެ އަތުން ނުވަތަ ޤާނޫނ ޝަޚްޞަކުން
އެއް ަ
ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ނަގާ ޓެކުހަށް ނުވާ ،އަގެއް ނުވަތަ ފއެއް
ނުވަތަ ކުއްޔެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއަށެވެ.

(ރ)

ބލައިގަންނަ ފައިސާ ޖަމާކުރާނ ،ޤާނޫނު
މި މާއްދާގެ ދަށުން މރާއަށް ަ
ބރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  19ވަނަ
ނަން ަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންސޮލިޑޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށެވެ.

(ބ)

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން

ބޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް ،މި
ަ
ގޮތަކަށް

ބޔާންކުރާ ޓެކްސް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފައިސާގެ ތެރެއިން
މާއްދާގައި ަ
ބވާ ފައިސާއެއް ،އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހ
ބންޖެހި ،ނުލި ި
ދައުލަތަށް ލި ެ

39

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  27ވަނަ މާއްދާއިން މި މާއްދާ

އިތުރުކުރެވިފައި .އެއަށްފަހު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،27/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  7ވަނަ
މާއްދާއިން މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
40

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،27/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  8ވަނަ މާއްދާއިން މި މާއްދާ

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

51

މުއްދަތުގައި ދައްކާފައިނުވާނަމަ ،އެ ފައިސާ ޝަރޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ
ބގެންވެއެވެ.
ބށް ލި ި
ބންޑާރަނައި ަ
އިޚްތިޔާރު ަ
(ޅ)

ބޔާންކުރާ ޓެކްސް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފައިސާގެ ތެރެއިން
މި މާއްދާގައި ަ
ބވާ ފައިސާއެއް ހޯދުމަށް އެދި މި މާއްދާގެ (ބ)
ބންޖެހި ،ނުލި ި
ދައުލަތަށް ލި ެ
ގެ ދަށުން ޝަރޢަތަށް ހުށަހެޅ މައްސަލައެއް ،ޝަރޢަތަށް ހުށަހެޅތާ
ބލައި
ގިނަވެގެން ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރގައި ،އެ މައްސަލަ ަ
ޝަރޢަތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

(ކ)

ބޔާންކުރާ ޓެކްސް
މި މާއްދާގެ (ބ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،މި މާއްދާގައި ަ
ބވާ
ބންޖެހި ،ނުލި ި
ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފައިސާގެ ތެރެއިން ދައުލަތަށް ލި ެ
ފައިސާއެއް ،އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހ މުއްދަތުގައި ދައްކާފައިނުވާނަމަ ،މި
މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ޝަރޢަތް މެދުވެރިކޮށް އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް
ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ،އެ ފައިސާ އެފަރާތުން ހޯދުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި
ފިޔަވަޅުތައް ،މރާއަށް އެޅިދާނެއެވެ.
()1

ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގާ ނޯޓިސް ފޮނުވުން؛

()2

ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތުގެ ނަން ހާމަކުރުން؛

()3

އެދ

ދައުލަތުގެ

ހޯދަން

އިދާރާއަކުން

ޚިދުމަތެއް

ދިނުން

ހިފެހެއްޓުން.
(އ)

ބޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި ،އެ
ބރުގައި ަ
މި މާއްދާގެ (ކ) ގެ ( )3ވަނަ ނަން ަ
ބޔާންކުރާ ފިޔަވަޅު ވަކި ފަރާތަކާމެދު އެޅނ ،މި މާއްދާގެ (ހ)
މާއްދާގައި ަ
ގެ ދަށުން އެފަރާތުން މރާއަށް ދައްކަންޖެހ ފައިސާއަކ ،އެ ދައުލަތުގެ
އިދާރާއިން އެފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދ ޚިދުމަތާ ގުޅުންހުރި މުޢާމަލާތަކާގުޅ
ފައިސާއެއް ކަމުގައިވާނަމައެވެ.

(ވ)

ބޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި މރާއިން
ަ
މި މާއްދާގެ (ކ) ގައި
ޢަމަލުކުރާނެ

އުސޫލުތައް،

މި

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ހަދާ

ގަވާއިދުގައި

ބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ަ
(މ)

ބޔާންކުރާ ގަވާއިދު މރާއިން އެކުލަވާލަންވާނ
މި މާއްދާގެ (ވ) ގައި ަ
މިނިސްޓަރުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ.
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ފަސްވަނަ ބާބު
ޓެކްސް މުޢާހަދާތައް
ޑަބަލް ޓެކްސް

.51

(ހ)

އެގްރމަންޓްތައް

41

ބލް
ބލް ޓެކްސް ނެގ ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވާގޮތް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ޑަ ަ
ޑަ ަ
ބންވާ ޓެކުހެއް
ޓެކްސް ނެގ ޙާލަތްތަކުގައި ލުއި ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ ލި ެ
ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި ،ނުވަތަ ޓެކްސް
ދައްކަންޖެހ މިންވަރަށްވުރެ މަދުން ދެއްކުން ނުވަތަ ޓެކްސް ދެއްކުމުން
ބވުން ފަދަ ޙާލަތްތައް ހުއްޓުވުމަށް ،ނުވަތަ މަދުން ޓެކްސް ދެއްކުން
އެއްކި ާ
ބވުން ފަދަ ޙާލަތްތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް ނުވަތަ
ނުވަތަ ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކި ާ
ބދަލުކުރުމަށް ،ދިވެހިސަރުކާރާއި ބރު ޤައުމެއްގެ
ތަޙްޤޤުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ަ
ނުވަތަ

ސަރަޙައްދެއްގެ

ބސްވުމަކަށް
އެއް ަ

ބސްވެވިދާނެއެވެ.
އެއް ަ
()1
()2

ސަރުކާރަކާއެކު

އަންނައިރު،

ނުވަތަ

އަންނަނިވި

ސަރުކާރުތަކަކާއެކު
މައްޗަށް

ކަންތައްތަކުގެ

42

އާމްދަނއިން ނުވަތަ ފައިދާއިން ނެގ ޓެކްސްއަށް ލުޔެއް ދިނުން،
ވަޒަންވެރިވެނެތް

ދިވެހިރާއްޖގައި

މހަކަށް

ރާއްޖގައިވާ

ވަސލަތްތަކަކުން ލިބ އާމްދަނއިން ޓެކްސް ނެގުން ،ނުވަތަ
()3

ދިވެހިރާއްޖގައި ވަޒަންވެރިވެނެތް މހަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ
އެޖެންސ

އަކަށް،

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ

ބރާންޗްތަކަކަށް
ް

ތަންތަނަށް

ލިބ

ނުވަތަ
އާމްދާނ

ރާއްޖގައި
އާއި

ފައިދާ

ކަނޑައެޅުން.
(ށ)

މިފަދަ

ބސްވުންތަކަށް
އެއް ަ

ބލް
ޑަ ަ

ޓެކްސް

ނެގުން

ލުއިކޮށްދ

ބނެވިދާނެއެވެ.
ބސްވުންތަކެކ ު
އެއް ަ
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ
އެއްބަސްވުންތަކާއި
ޓެކުހާގުޅ ކަންކަމުގައި
އިދާރ އެހތެރިކަން

.51-1

ދިވެހިސަރުކާރާއި ބރު ޤައުމެއްގެ ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްގެ ސަރުކާރަކާއެކު ނުވަތަ
ބސްވުމެއްގެ ދަށުން،
ބއިލެޓަރަލް ނުވަތަ މަލްޓިލެޓަރަލް އެއް ަ
ސަރުކާރުތަކަކާއެކު ވެވ ަ
ޓެކުހާގުޅ ކަންކަމުގައި އިދާރ އެހތެރިކަން ނުވަތަ "މިއުޗުއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޓިވް

ބަދަލުކުރުމުގެ
41

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  28ވަނަ މާއްދާއިން ސުރުޚ

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި
42

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،27/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
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އެއްބަސްވުންތައް

ބދަލުކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި ،އެފަދައިން
އެސިސްޓަންސް" ޓެކްސް އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ަ
ބދަލުކުރުމަށް ބނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި،
ޓެކުހާގުޅ ކަންކަމުގައި އިދާރ އެހތެރިކަން ަ
ބވުން ނުވަތަ ޓެކުހަށް މަކަރުހެދުން ހުއްޓުވުމަށާއި އެފަދަ
ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކި ާ
ކަންކަން އޮޑިޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ތަޙްޤޤުކުރުމަށް ބނުންވާ މަޢުލޫމާތު ،ކަމާގުޅ
ބސްވުންތަކާ
އެއް ަ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިން

އިދާރާތަކުގެ

ޓެކްސް

މެދުގައި

ބދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
ަ
އޮޓޮމެޓިކް އެކްސްޗންޖް

.51-2
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އޮފް އިންފޮމޝަން

މި ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  51-1ވަނަ މާއްދާގެ
ބސްވުމެއްގެ ދަށުން ،ކޮމަން ރިޕޯޓިންގ ސްޓންޑަޑާ އެއްގޮތްވާ
ދަށުން ވެވ އެއް ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ
ގޮތުގެމަތިން ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަ
އެއްގޮތަށް އޮޓޮމެޓިކް އެކްސްޗންޖް އޮފް އިންފޮމޝަން ސިސްޓަމެއް މެދުވެރިކޮށް
ބރުގެ

މރާއާއި

ޤައުމުތަކުގެ

ނުވަތަ

ސަރަޙައްދުތަކުގެ

މެދުގައި

މަޢުލޫމާތު

ބދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
ަ
މާލ އިދާރާތަކުން
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ
ބާރު

.51-3

(ހ)

މި

ޤާނޫނުގެ

51

ވަނަ

މާއްދާ

ނުވަތަ

51-1

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބސްވުމެއްގެ ބނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެއް ަ
ަ
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 51-2ވަނަ މާއްދާގެ ބނުމަށްޓަކައި ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ އަދި
އެފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ
ބޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ،މާލ އިދާރާތަކުން
ގަވާއިދުގައި ަ
މރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބނުމަށްޓަކައި ،މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހ މާލ
އިދާރާތަކުގެ ތެރގައި ،ކޮމަން ރިޕޯޓިންގ ސްޓންޑަޑްގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު
ހުށަހަޅަންޖެހ އެންމެހައި އިދާރާތައް ހިމެނެއެވެ.

ބެނެފިޝަލް
އޯނަރޝިޕް
43

46

.51-4

ބނެފިޝަލް
ޤާނޫނ ޝަޚްޞެއްގެ ނުވަތަ މުޢާމަލާތެއްގެ ނުވަތަ އިންތިޒާމެއްގެ ެ

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  29ވަނަ މާއްދާއިން މި މާއްދާ

އިތުރުކުރެވިފައި .އެއަށްފަހު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،27/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ
މާއްދާއިން މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
44

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،27/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާއިން މި މާއްދާ

އިތުރުކުރެވިފައި.
45

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،27/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާއިން މި މާއްދާ

އިތުރުކުރެވިފައި.

54

އޯނަރުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި އެ މަޢުލޫމާތު ބނުންކުރުމާއި ،މި ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  51-1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެހެން
ބނެފިޝަލް
ޤައުމުތަކާއެކު ނުވަތަ ސަރަޙައްދުތަކާއެކު އެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމާއިެ ،
ބގެންވެއެވެ.
ބރު މރާއަށް ލި ި
އޯނަރުގެ މަޢުލޫމާތު ނެގިދާނެ ޙާލަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ާ
އަދި ކަމާގުޅ އުސޫލުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު
ބނުންކުރުން

47

ބައިނަލްއަޤްވާމ
އެއްބަސްވުންތަކާއި

.51-5

ބދަލުކުރެވ މަޢުލޫމާތު ޓެކްސް ޤާނޫނުތައް
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބ ނުވަތަ ަ
ތަންފޒުކުރުމަށްޓަކައި މރާއަށް ބނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

.51-6

މި ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  51-1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވެވ
ބސްވުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ލާޒިމުވާނެއެވެ.
ބއިނަލްއަޤްވާމ އެއް ަ
ަ

މުޢާހަދާތަކަށް

48

ޢަމަލުކުރުން
ކުރެޑިޓް ދެވ މިންވަރުތައް

.52

(ހ)

ބލް ޓެކްސް ނެގ ޙާލަތްތަކުގައި ދެވ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ޢަމަލު ކުރެވނ ،ޑަ ަ
ބސްވުން ޤާއިމުކުރެވ ޤައުމަކުން ލިބ
ބސްވުމުގައި ،އެ އެއް ަ
ލުއިގެ އެއް ަ
އެއްވެސް އާމްދަނއެއް ނުވަތަ ފައިދާ އަކުން އެ ޤައުމެއްގައި ޓެކްސް
ނެގނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖގައި އެފަދަ އާމްދަނއަކުން ނުވަތަ ފައިދާއަކުން ޓެކްސް
ބޔާންކޮށްފައި ވާނަމައެވެ.
ދައްކަން ނުޖެހނެކަމަށް ަ

(ށ)

ބލް ޓެކްސް ނެގ
ބނެފައިއެވަނ ޑަ ަ
މި މާއްދާގައި "ފޮރިން ޓެކްސް" ކަމުގައި ު
ބސްވުމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޤައުމަކުން ލިބ
ޙާލަތްތަކުގައި ދެވ ލުއިގެ އެއް ަ
އާމްދަނއިން ނުވަތަ ފައިދާއިން އެ ޤައުމެއްގައި ނެގ ޓެކްސްއަށެވެ.

(ނ)

އެއްވެސް

އަހަރެއްގެ

ޓެކްސްއިން

ކުރެޑިޓް

ހުއްދަކުރެވނ،

އާމްދަނ

ބތްވާ ފަރާތް ،އެމުއްދަތުގައި ރާއްޖގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާނަމައެވެ.
ނިސް ަ
އަދި އެކަން ފުރިހަމަވާނަމަ ،ކުރެޑިޓް ހޯދުމަށް އެދުމުން ،އެފަރާތަކުން
ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ މިންވަރުން ކުރެޑިޓްއަށްވާ ޢަދަދު އުނިކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ)

46

ބ ކުރުމުގައި
އާމްދަނ ހިސާ ު

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،27/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާއިން މި މާއްދާ

އިތުރުކުރެވިފައި.
47

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،27/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާއިން މި މާއްދާ

އިތުރުކުރެވިފައި.
48

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  29ވަނަ މާއްދާއިން މި މާއްދާ

އިތުރުކުރެވިފައި .އެއަށްފަހު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،27/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ
މާއްދާއިން މިއ  51-6ވަނަ މާއްދާކަމުގައި ހަމަޖައްސައި އިޞްލާޙުކުރެވިފައި
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()1

ފޮރިން ޓެކްސްއެއް އުނިކުރުމަށް ހުއްދަ ނުދެވނެއެވެ( .އެއ ފޮރިން
ނެގ

ޓެކްސް

އާމްދަނކަމަށް

ނުވަތަ

ވިޔަސް

އެނޫން

އާމްދަނއެއްކަމަށް ވިޔަސްމެއެވެ).
()2

ބލައިގެންނަމަ ،އެ
ޓެކްސް ނަގަނ ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބ ޢަދަދަކަށް ަ
ޢަދަދު ،ފޮރިން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ޖެހ މިންވަރާއި އެއްފަދަ
ޢަދަދަކަށް އިތުރު ކުރެވނެއެވެ.

()3

ބސްވުމުގެ ދަށުން އާމްދަނގެ ތެރގައި ޙިއްޞާގެ ފައިދާ
އެއް ަ
ހިމެނނަމަ ،އެ އާމްދަނއިން ޙިއްޞާގެ ފައިދާ އުނިކުރުމަށްފަހު
ނޫންނަމަވެސް

ނުވަތަ
އެއްވެސް

އެއިން

މިންވަރެއްގެ

ފައިދާއިން

ނެގ

ފޮރިން

ކުރެޑިޓް

ޓެކްސްއަށް

ޓެކްސް

ނުދައްކާނަމަ،

ހުއްދަ

ކުރާނަމަ

ޙިއްޞާގެ

ކުރެޑިޓް

ދެވނަމަ

ކުރެޑިޓް

ކަނޑައެޅުމުގައި ފޮރިން ޓެކްސްއަށް ޖެހމިންވަރު އާމްދަނއަށް
އިތުރުކުރަންވާނެއެވެ.
(ބ)

މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި
()1

ބސްވުމުގައި ،ވަކި
ބލް ޓެކްސް ނެގުމާބެހ ގޮތުން ވެވ އެއް ަ
ޑަ ަ
ބވަތްތައް
ބވަތެއްގެ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ހިމެނިފައި އެހެން ޙިއްޞާގެ ާ
ާ
ނުހިމެނި ،އެ އާމްދަނއިން ޙިއްޞާގެ ފައިދާ އުނިކުރުމަށްފަހު
ނޫންނަމަވެސް

ނުވަތަ
އެއްވެސް

އެއިން

މިންވަރެއްގެ

ފޮރިން

ކުރެޑިޓް

ހުއްދަ

ޓެކްސް

ނުދައްކާނަމަ،

ކުރާނަމަ

ޙިއްޞާގެ

ފައިދާއިން ނެގ ޓެކްސްއަށް ކުރެޑިޓް ދެވނަމަ ،އަދި
()2

ބވަތެއްގެ ޙިއްޞާއެއް
ބސްވުންތަކުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ާ
އެފަދަ އެއް ަ
ބނު ކުންފުންޏަކ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ
ނަމަ ،އެ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ލި ު
ބރު ފޯރުވ،
ދިން ކުންފުންޏަށް ސދާކޮށް ނުވަތަ ނުސދާކޮށް ާ
ބޔަށްވުރެ މަދުނުވާ ޢަދަދަކަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު
ބއިކުޅަ އެއް ަ
ދެ ަ
ބސްވުން ތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ
ބގެންވާ ،ކުންފުންޏެއް ނަމަ ،އެއް ަ
ލި ި
ބވަތްތަކުގެ ޙިއްޞާ އާއި އެއް އުޞޫލަކުން ކުރެޑިޓް ދންވާނެއެވެ.
ާ

(ޅ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ އެއްވެސް އަހަރަކަށް ކުރެޑިޓް
ހޯދުމަށްޓަކައި

އެ
56

އަހަރެއް

ނިމތާ

ލަސްވެގެން

2

އަހަރު

ތެރގައި

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ކުރެޑިޓް ދންޖެހ މިންވަރާއި މެދު ޚިޔާލު ތަފާތުވުން
އުފެދިއްޖެ ނަމަ ،އިއުތިރާޒު ކުރުމާއި އެޕލް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ
އެވެ.
(ކ)

ބދަލެއްގެ
ދިވެހިރާއްޖގައި ނުވަތަ އެހެން ތަނެއްގައި ޓެކްސްއަށް ގެނެވ ަ
ބސްވުމެއްގެ ދަށުން ދެވިފައިވާ ކުރެޑިޓް މިންވަރު އިތުރު
ބން ،އެއް ަ
ބ ު
ސަ ަ
ނުވަތަ

މަދުވެއްޖެ

ޙާލަތެއްގައި،

ބދަލެއް
ަ

އެފަދަ

ރާއްޖގައި

ނުވަތަ

އެހެންތަނެއްގައި ގެންނަތާ ލަސްވެގެން  2އަހަރު ތެރގައި ،އެފަދަ ކުރެޑިޓް
ބހ މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
ބދަލު ގެނައުމަށް ޓެކްސްއާ ެ
މިންވަރަށް ަ
(އ)

ބސްވުމެއްގެ ދަށުން ،އެއްވެސް އާމްދަނއެއްގެ ޓެކްސްއިން،
އެއްވެސް އެއް ަ
ކުރެޑިޓް ދެވ ފޮރިން ޓެކްސްއެއް މި މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ
އާމްދަނއަކަށް ކަނޑައެޅ ޓެކްސްއަށް ވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

(ވ)

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކަނޑައެޅ ޓެކްސް ވާންޖެހނ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ
އަހަރަކު އެފަރާތުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނއިން އެފަރާތަކުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ
ރޓުން

ބއިގައިވާ
(މި ަ

އެއްވެސް

ކުރެޑިޓްއެއް

ނުހިމަނާ)

ކަނޑައެޅ

މިންވަރެކެވެ.
މިއުޗުއަލް

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

އެގްރމަންޓް ޕްރޮސޖަރ

ބސްވުމެއްގެ ދަށުން ،ކުރިއަށްގެންދާ މިއުޗުއަލް އެގްރމަންޓް ޕްރޮސޖަރއެއް
އެއް ަ
ނުވަތަ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން މަރުޙަލާއެއް ކުރިއަށްގެންދަންވާނ ،މި ޤާނޫނުގެ
ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

ޑަބަލް ޓެކްސް
އެގްރމެންޓްއަކާ ނުލައި
ދެވ ކުރެޑިޓް

.53

(ހ)

49

ދިވެހިރާއްޖގައި ޢާންމުކޮށް ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތަކުން (އުނިކުރުމާއިއެކު
ބނު އެފަރާތެއްގެ
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް) ރާއްޖެއިން ބރުން ލި ު
އެއްވެސް އާމްދަނއަކުން އަދި އެ އާމްދަނއަކުން ރާއްޖގައިވެސް ޓެކްސް
ދައްކަންޖެހ

ފަދަ

ޙާލަތެއްގައި،

އޯވަސސް

ޓެކްސް

ދައްކާފައިވާކަން

ބތުކޮށްދފިނަމަ އެފަރާތަކަށް އޯވަސސް ޓެކްސް ދެއްކި މިންވަރަށް ނުވަތަ
ސާ ި
ރާއްޖގައި ޓެކްސް ނަގަންޖެހ މިންވަރު ،މި ދެ މިންވަރުން ކުރެ ކުޑަ
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މިންވަރަކަށް ކުރެޑިޓް ލިބނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ ބނުމަށް [އޯވަސސް ޓެކްސް] ގެ މާނައަކ  51ވަނަ މާއްދާގެ
ބސްވުމެއް ވެފައިނުވާ ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން
ދަށުން އެއް ަ
ނެގ ވިޔަފާރގެ ފައިދާގެ ޓެކްސް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ޓެކްސްއެކެވެ.

(ނ)

ބކުރުމުގައި މި ޤާނޫނުގެ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުރެޑިޓް ދނެ މިންވަރު ހިސާ ު
ބލް ޓެކްސް ނެގުމުގައި ލުއި ދިނުމުގެ ގޮތުން ވެވ
 52ވަނަ މާއްދާއިން ޑަ ަ
ބސްވުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވނެއެވެ .އަދި އެ މާއްދާގައި ފޮރިން
އެއް ަ
ޓެކްސްއަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްފައިވާ ފަދައިން އޯވަސސް ޓެކްސްއަށް ވެސް
ޢަމަލުކުރެވނެއެވެ.

އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ
އެރންޖްމަންޓްތައް

( .53-1ހ)

50

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ގުޅުންހުރި ފަރާތަކާއެކު ކުރުމަށް ޤަޞްދުކުރާ
މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން ،އެ މުޢާމަލާތެއްގެ އާމްސް ލެންތު އަގު ކަނޑައަޅުމުގެ
ބނުމަށް

ނުވަތަ

އުސޫލުތަކާއި

އާމްސް

މިންގަނޑުތައް

ލެންތު

އަގު

ކަނޑައެޅުމުގައި

ބޔާންކުރުމަށްޓަކައި،
ަ

ޢަމަލުކުރާނެ

އެފަރާތާއެކު

ނުވަތަ

އެފަރާތުގެ އިތުރުން ،ޓެކްސް އެޑްމިނިސްޓްރޝަނެއް ނުވަތަ އެއް ޓެކްސް
އެޑްމިނިސްޓްރޝަނަށްވުރެ

ގިނަ

ޓެކްސް

އެޑްމިނިސްޓްރޝަނާއެކު،

ބސްވުމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މރާއަށް
އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއް ަ
ބގެންވެއެވެ.
ލި ި
(ށ)

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ކުރެވ މުޢާމަލާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ
ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކެއް ،މި ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާ ފިޔަވައި އެހެން މާއްދާއެއްގައި
ބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،
ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގައި ަ
ބޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި އިސްކަންދންވާނ މި
ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި
މާއްދާއަށެވެ.

(ނ)

ބސްވުން ހިނގާނ ،އެ
ބޔާންކޮށްފައިވާ އެއް ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ބސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން ،ވިދިވިދިގެން ނިމ 5
އެއް ަ
(ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ މުއްދަތަކަށެވެ.

(ރ)
50

ބސްވުން އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު
ބޔާންކޮށްފައިވާ އެއް ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
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ޤާއިމުނުކުރެވނެ ޙާލަތްތަކާއި މި މާއްދާއާގުޅ އެހެނިހެން ކަންކަން މި
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
 6ވަނަ ބާބު
ޓެކްސް އެޕލް ޓްރައިބިއުނަލް
ޓްރައިބިއުނަލްއެއް

.54

(ހ)

ޤާއިމުކުރުން

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ އަދި މި ޤާނޫނާ އަދި އެހެންވެސް ޓެކްސް
ޤާނޫނު

51

ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅ ޓެކްސްއާގުޅ މައްސަލަތައް

ބއުނަލްއެއް މި ޤާނޫނު ތަޞްދޤުކުރާތާ 90
ބލުމަށް ޓެކްސް އެޕލް ޓްރައި ި
ެ
ދުވަސްގެ ތެރގައި އުފައްދަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި

ޤާނޫނުގެ

ބއުނަލްއިން
ޓްރައި ި

ދަށުން

ނުވަތަ

ބލުމަށް،
ެ

އެހެންވެސް
ކަނޑައަޅާ

ޤާނޫނެއްގެ

ދަށުން،

މައްސަލަތައް

ބލައި،
ަ

ބއުނަލްއަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަގޮތަކަށް އެމައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ
ޓްރައި ި
ބގެންވެއެވެ.
ބއުނަލްއަށް ލި ި
ބރު ޓްރައި ި
ފުރިހަމަ ާ
(ނ)

ބއުނަލްއަށް
ޓްރައި ި
ހާޒިރުކުރުމާއި،

ހުށަހެޅ
ބސް
ހެކި ަ

މައްސަލަތައް

ހޯދުމާއި،

ހެއްކާއި

ބލުމަށްޓަކައި
ެ
ޤަރނާ

ހޯދުމާއި،

މހުން
އަދި

މިނޫންގޮތަކުންވެސް މައްސަލައިގެ ޙަޤޤަތް ހޯދާ ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހ
ބގެންވެއެވެ.
ބއުނަލްއަށް ލި ި
ބރު ޓްރައި ި
ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ާ
(ރ)

ބއުނަލަށް ހުށަހެޅ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކ ޞައްޙަ
ޓްރައި ި
ބއުނަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އަންނަނިވި އަމުރުތަކުގެ
ޝަކުވާއެއް ކަމަށް ޓްރައި ި
ބގެންވެއެވެ.
ބއުނަލަށް ލި ި
ބރު ޓްރައި ި
ތެރެއިން އަމުރެއް ނެރުމުގެ ާ

52

()1

ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ކުރާ އަމުރު؛

()2

ބޔާންކުރާ ކަމަކާ ގުޅގޮތުން
ބރުގައި ަ
މި އަކުރުގެ ( )1ވަނަ ނަން ަ
ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ކުރާ ވަގުތ އަމުރު.

51

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާއިން މި ޢިބާރާތް

ބަދަލުކުރެވިފައި
52

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިތުރުކުރެވިފައި

59

އިސްތިއުނާފުކުރުން

53

.55

(ހ)

ބއުނަލުން ނިންމާ މައްސަލައެއް ނިންމާފައިވަނ ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ
ޓްރައި ި
ބގެންނުވާ
ބއުނަލަށް ލި ި
ޚިލާފަށްކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ނުވަތަ ޓްރައި ި
ބރެއް ބނުންކޮށްގެންކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ މައްސަލައެއް ނިންމާތާ
ާ
60

(ފަސްދޮޅަސް)

ދުވަހުގެ

ތެރގައި

ނިންމުން

ބއުނަލްގެ
ޓްރައި ި

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު މރާއަށާއި ޓެކްސް
ބގެންވެއެވެ.
ދައްކާ ފަރާތަށް ލި ި
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކުރި ނަމަވެސް ،މަތ
ބދަލުނުކުރާހާ ހިނދަކު
ބއުނަލްގެ އެ ނިންމުން ަ
މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ޓްރައި ި
ނުވަތަ

ބޠިލުނުކުރާހާ
ާ

ހިނދަކު

ނުވަތަ

އެ

ނިންމުމަށް

ޢަމަލުކުރުން

ބއުނަލްގެ ނިންމުމަކ އެ
ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނުނެރހާ ހިނދަކު ،ޓްރައި ި
މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ،އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމެކެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅ މައްސަލައެއް ،އެ
މައްސަލައެއް ހުށަހެޅތާ ގިނަވެގެން ( 180ސަތކަ އައްޑިހަ) ދުވަހުގެ
ބލައި ،އެ މައްސަލައާމެދު ޝަރޢަތުން ގޮތެއް
ތެރގައި އެ މައްސަލައެއް ަ
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ބލުމަށްފަހު ނިންމާ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ެ
ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވަނ ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ފެނިއްޖެ
ހިނދެއްގައި ،އެ މައްސަލައެއް ނިންމާތާ ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ
ތެރގައި

އެ

ނިންމުން

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި

ސުޕްރމް

ކޯޓަށް

ބގެންވެއެވެ.
ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ،މރާއަށާއި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ލި ި
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ސުޕްރމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅ މައްސަލައެއް ،އެ
މައްސަލައެއް ހުށަހެޅތާ ގިނަވެގެން ( 180ސަތކަ އައްޑިހަ) ދުވަހުގެ
ބލައި ،އެ މައްސަލައާމެދު ޝަރޢަތުން ގޮތެއް
ތެރގައި އެ މައްސަލައެއް ަ
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ބ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،ހައިކޯޓަށް ނުވަތަ
ސުޕްރމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނ އެންމެހައި ކަންކަމަށް

53

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  31ވަނަ މާއްދާއިން މި މާއްދާ

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި .އެއަށްފަހު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،27/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ
މާއްދާއިން ،މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

60

ބޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރގައި އެ
ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،އެ ދެ މާއްދާގައި ަ
ބލާ
މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ނިންމުމެއް ނިންމިދާނެކަމަށް މައްސަލަ ަ
ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފެންނަނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
މުއްދަތު

އެހެންނަމަވެސް،

އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

އިތުރުކުރާ

އެފަދައިން

މުއްދަތު ( 90ނުވަދިހަ) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެގެންނުވާނެއެވެ.
(ކ)

މައްސަލައެއް ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު މި މާއްދާގެ (ޅ) ގެ
ދަށުން ހައިކޯޓުން ނުވަތަ ސުޕްރމް ކޯޓުން އިތުރުކުރާ ޙާލަތުގައި ،އެ
ބޔާންކޮށްފައި
ބ ަ
ބ ު
މައްސަލައެއްގައި ނިންމާ ނިންމުމުގައި އެކަމުގެ ސަ ަ
އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލް

.56

(ހ)

()1

އެކުލެވިގެންވާގޮތް

އެކުލެވިގެންވަނ

ބއުނަލް
ޓްރައި ި
ބއުނަލްއަށް
ޓްރައި ި
މަޖިލހުގެ

ބރުން
މެން ަ

ރުހުމާއެކު

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

5

ބރުންގެ
މެން ަ

ޢައްޔަންކުރާނ،

މައްޗަށެވެ.
ރައްޔިތުންގެ

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.
ބއުނަލްއަށް
ޓްރައި ި

މިގޮތުން
ބރުން
މެން ަ

ބއުނަލްގެ
ޢައްޔަންކުރަންވާނ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ޓްރައި ި
ބރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް
މެން ަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހަށް ފޮނުވުމުން އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ބޔެކެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުން ރުހުންދ ަ
()2

ބ ރައސަކު ހުންނަންވާނެއެވެ.
ބއުނަލްގެ ރައސަކާއި ނައި ު
ޓްރައި ި
ބރުންގެ
ބއުނަލްގެ މެން ަ
ބ ރައސް ހޮވާނ ޓްރައި ި
ރައސާއި ނައި ު
މެދުގައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

(ށ)

ބރުންގެ ތެރެއިން؛
ބއުނަލަށް ޢައްޔަންކުރެވ މެން ަ
ޓްރައި ި
()1

ބރަކު ވާންވާނ ދިވެހިރާއްޖގައި ނުވަތަ
މަދުވެގެން އެއް މެން ަ
ތަނެއްގައި

އެހެންވެސް

ޓެކްސްއާބެހ

ޤާނޫނ

ބ
ތަޖުރި ާ

ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ،ނުވަތަ ޓެކްސް އެކައުންޓެންސގެ ދާއިރާގައި
ޢަމަލ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މހަކަށެވެ.
()2

މަދުވެގެން

ދެ

ބރަކު
މެން ަ

ވާންވާނ

ދިވެހިރާއްޖގައި

ޤާނޫނ

ބ
ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށް މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
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ނުވަތަ

ބފައިވާ
ލި ި

ދާއިރާއިން

ޤާނޫނ

ތަޢުލމް

މަތ

ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މހުންނަށެވެ.
(ނ)

ބރެއްގައި އަންނަނިވި ސިފަތައް
ބއުނަލްއަށް ޢައްޔަންކުރެވ ކޮންމެ މެން ަ
ޓްރައި ި
ހުންނަންވާނެއެވެ.
()1

މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން؛

()2

ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން؛

()3

ބއްދި ސަލާމަތުންހުރުން؛
ު

()4

ޢުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވުން؛

()5

މާލ ،ޓެކްސް ،ވިޔަފާރި ،އާއި އިޤްތިޞާދު ނުވަތަ ޤާނޫނ
ދާއިރާއިން

ބފައިވާ
ލި ި

ބ
ތަޖުރި ާ

އަދި

ގުޅުންހުރި

ޓެކްސްއާ

ބހުސްތަކާއި ނިންމުންތަކުގައި ފަންނ ގޮތުން
ސިޔާސަތުތަކާބެހ ަ
ބލު ފަރާތެއްކަމުގައިވުން؛
ބއިވެރިވެވ ވަރުގެ ޤާ ި
ަ
()6

ޙައްދެއް

އިސްލާމްދނުގައި

ކުށެއްކުރިކަން

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ބތުވެފައިވާ މހެއްކަމުގައި ނުވުން؛
ޝަރޢަތަށް ސާ ި
()7

އިފްލާސް ކުރެވިފައިވާ މހަކުކަމުގައި ނުވުން؛

()8

ބތުވެފައިވާ މހަކުކަމުގައި ނުވުން؛
ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ސާ ި

()9

ދިވެހިރާއްޖގެ
ޤާނޫނެއްގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ދަށުން

ޤާނޫނުއަސާސގެ

ބކުރެވ
އިންތިޚާ ު

ދަށުން

މަޤާމެއް

ނުވަތަ

ފުރަމުންދާ

މހެއްކަމުގައި ނުވުން؛
( )10ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއް ހިންގުމުގައި
އިސްކޮށް

ހަރަކާތްތެރިވާ

ނުވަތަ

ކުންފުންޏެއްގެ

އެފަދަ

ބޑުގައި ހިމެނ މހަކުކަމުގައި ނުވުން؛
ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
( )11ސިޔާސ މަޤާމެއްގައި ހުރި މހެއްކަމުގައި ނުވުން؛
ބރެއްކަމުގައި ނުވުން؛
( )12އެއްވެސް ސިޔާސ ޕާޓއެއްގެ މެން ަ
( )13ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފެއްކަމުގައި ނުވުން؛
( )14މިނިވަން
ނުވުން.
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މުސްތަޤިއްލު

މުވައްސަސާއެއްގެ

މުވައްޒަފެއްކަމުގައި

މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު

.57

މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި

.58

ޢައްޔަންކުރެވ

ބއުނަލްއަށް
ޓްރައި ި

ބރަކު
މެން ަ

އެ

މަޤާމުގައި

ދެމިހުންނާނ

5

އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ .މި ޤާނޫނުގެ  59ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކިކުރެވ
ބރަކު
މެން ަ

އެހެން

ފިޔަވައި

ކޮންމެ

ބރަކ
މެން ަ

އަލުން

ބއުނަލްއަށް
ޓްރައި ި

ބރެކެވެ.
ޢައްޔަންކުރެވިދާނެ މެން ަ

ޢިނާޔަތްތައް
މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުން

ބރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނ މިނިސްޓްރ އޮފް
ބއުނަލްގެ މެން ަ
ޓްރައި ި
ފިނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރއާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުންނެވެ.

.59

(ހ)

ވަކިކުރެވނެގޮތް

ބއުނަލްގެ
ޓްރައި ި

ބރަކު
މެން ަ

އނާގެ

ވަކިކުރެވނ

މަޤާމުން

އަންނަނިވި

ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށެވެ.
()1

ޝަރުޢ ޙުކުމަކުން އިފްލާސްކުރެވިފައިވުން.

()2

ބތުވެ ޙުކުމްކުރުން.
ޖިނާއ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރުޢ ކޯޓަކަށް ސާ ި

()3

ބރެއްގައި ހުރުމަށް މި ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ސިފައެއް އުނިވުން.
މެން ަ

()4

ބރެއްގެ
މެން ަ

ހައިސިއްޔަތުން

އަދާކުރަންޖެހ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވުން.
(ށ)

ބރަކު
މެން ަ

ބއުނަލްގެ
ޓްރައި ި

އަމިއްލައަށް

ބރުކަމުން
މެން ަ

ވަކިވާން

ބޔާންކޮށް ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
ބނުންވެއްޖެނަމަ ސިޓއަކުން އެކަން ަ
ހުށަހަޅައި،

އެ

ސިޓ

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ބމުން
ލި ު

ބރަކު
އެމެން ަ

މަޤާމުން ވަކިވއެވެ.
މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު

.60

ހުސްވުން

ބރަކު ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ
ބކާހުރެ އެމެން ަ
ބ ަ
ބރަކު އެއްވެސް ސަ ަ
ބއުނަލްގެ މެން ަ
ޓްރައި ި
ބޔަށް ގިނަވެގެން 60
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ވަކިވެއްޖެނަމަ މުއްދަތުގެ ބާކ އޮތް ަ
ދުވަހުގެ ތެރގައި މހަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

ޓެކްސް އެޕލް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދާރ
ހިންގުން އަދި މާލ
ކަންކަން

.61

(ހ)

ބއުނަލްއަށް ލިބނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނއާއި ،ޓެކްސް
ޓެކްސް އެޕލް ޓްރައި ި
ބއުނަލްގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ހިމަނައިގެން އެ
އެޕލް ޓްރައި ި
އަހަރަކަށް

ލަފާކުރާ

ބޖެޓް
ަ

އެކުލަވާލައި،

ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ
ތާރޚަށް ،ނުވަތަ އެ ތާރޚްގެ ކުރިން ،މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނންސް އެންޑް
ބޖެޓް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ބއުނަލްއިން އެ ަ
ޓްރެޜަރއަށް ޓެކްސް އެޕލް ޓްރައި ި
63

(ށ)

ބޔަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ ބރު ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުން
އެއްވެސް ަ
ޓެކްސް

ބއުނަލްއަށްދ
ޓްރައި ި

އެޕލް

އެހއެއް،

މާލ

ބއުނަލްގެ
ޓްރައި ި

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަން މެނުވ ބނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
(ނ)

ބއުނަލްގެ އާމްދަނއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި ،މާލ
ޓެކްސް އެޕލް ޓްރައި ި
ޒިންމާތަކާބެހ
އެއްގޮތަށް

ބ،
ހިސާ ު

އޮޑިޓަރ

ތައްޔާރުކޮށް

ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާ

މިންގަނޑަކާއި

އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު،

އަންނަނިވި

މަޢުލޫމާތުތައް

ހިމެނގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އަހަރ ރިޕޯޓު ،ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މެއި
މަހުގެ

ވަނަ

31

ދުވަހުގެ

ކުރިން

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލހަށާއި

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

()1

ބއުނަލްގެ
ޓްރައި ި

މަޤްޞަދުތައް

ޙާޞިލްކުރުމުގެ

ގޮތުން

އެ

އަހަރެއްގެ ތެރގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި އގެ ނަތޖާ؛

()2

ބއުނަލްއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް؛
ޓްރައި ި

()3

ބއުނަލްއިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ،އެ މައްސަލަތައް
ޓްރައި ި
ނިންމާފައިވާ ގޮތް؛

()4

ބއުނަލްއަށް
ޓްރައި ި

ހުށަހެޅިފައިވާ

މައްސަލަތަކުގެ

ތެރެއިން

ބލަމުންގެންދާ މައްސަލަތައް؛
ަ

()5

ބއުނަލްއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމިވާ
ޓްރައި ި
މައްސަލަތައް؛

()6

ބއުނަލްގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއާއި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅގޮތުން
ޓްރައި ި
އިދާރ ގޮތުން އެ އަހަރެއްގެ ތެރގައި ހިނގި ކަންކަމުގެ ތަފްޞލު.

(ރ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި،
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހަށް ފޮނުވާތާ ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރގައި ،ޓެކްސް
ބއުނަލްއިން އެ ރިޕޯޓު ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
އެޕލް ޓްރައި ި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު

.62

ބލުމުގައި
ބއުނަލްއިން މައްސަލަތައް ެ
ބއުނަލްގެ މަސައްކަތް ހިންގާގޮތާއި ،ޓްރައި ި
ޓްރައި ި
ބހ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހިމެނ
ބއުނަލްއާ ެ
ޢަމަލުކުރަންޖެހ އުޞޫލުތަކާއި ،ޓްރައި ި
ގަވާއިދެއް ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނަށް އެއްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
ބއުނަލްއިން
ތަޞްދޤުކުރާ ތާރޚުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރގައި ޓްރައި ި
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ހަދަންވާނެއެވެ.
 7ވަނަ ބާބު
ކުށާއި އަދަބު
މި ބާބު ހިނގާނެ ދާއިރާ

.63

ޓެކްސް ދެއްކުމުން

.64

(ހ)

ބ ،ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކާ ގުޅގޮތުން
ބޔާންވެގެންވާ ކުށާއި އަދަ ު
ބގައި ަ
ބ ު
މި ާ
ހިނގާނެއެވެ.

(ށ)

ބގައި
ބ ު
ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހ ޓެކްސްއަކާ ގުޅގޮތުން ،މި ާ
ބޔާންވެގެންވާ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ،އެފަދަކަމެއް ކުށަކަށްވާނ،
ކުށެއްކަމަށް ަ
ބ ކަނޑައަޅާނ ،މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
އަދި އެ ކުށަށް އަދަ ު

އެއްކިބާވުމުގެ ކުށް

(ހ)

އެއްވެސް ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހ ޓެކްސްއެއް ދެއްކުމުން،
ބވުމުގެ ނިޔަތުގައި ،ނުވަތަ އެކަން އެގޮތަށް
އެނގިހުރެ ،ގަސްދުގައި އެއްކި ާ
ކުރުމަށް

ޓެކްސް

މހަކަށް

ދައްކަންޖެހ

ނިޔަތުގައި

އެހތެރިވެދިނުމުގެ

އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަކ ކުށެކެވެ.
()1

ޤާނޫނެއްގެ

ދަށުން

ހުށަހަޅަންޖެހ

ޓެކްސް

ހުށަނޅުން،

ނުވަތަ

އެއިން

ޤާނޫނެއްގެ

އެންގުމެއް

ނންގުން،

ނުވަތަ

އެއިން

ޓެކްސް
ދަށުން

ބޔާނެއް
ަ

އަންގަންޖެހ

ޤާނޫނެއްގެ

ދަށުން

ހުށަހަޅަންޖެހ މަޢުލޫމާތެއް ހުށަނޅުން؛
()2

ބޔާނެއް ހުށަހަޅާއިރު ،އގައި ހިމަނަންޖެހ ޓެކްސް ނެގ
ޓެކްސް ަ
އާމްދަނ ނުވަތަ ޓެކްސް ނެގ ފައިދާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ
ޓެކްސްގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް މުހިންމު އާމްދަނއާއި ފައިދާއާގުޅ
މަޢުލޫމާތެއް ނުހިމެނުން؛

()3

ޓެކްސް

ބޔާނެއްގައި
ަ

ދޮގު

މަޢުލޫމާތެއް

ހިމެނުން

ނުވަތަ

ހިމަނަންޖެހ މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނާފައި ނުވުން؛
()4

ބއް ނުވަތަ ވަކި މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ލިޔުމުން އެދުމުން
ޖަވާ ެ
ނުރަނގަޅު

ބއް
ޖަވާ ެ

ދިނުން

ނުވަތަ

ނުރަނގަޅު

މަޢުލޫމާތެއް

ދިނުން؛
()5

ބލަހައްޓަންޖެހ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މާލ
ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ަ
ބލެހެއްޓުމުގައި ،އެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި
ބތައް އެކުލަވާލުމުގައާއި ެ
ހިސާ ު
65

ބލެހެއްޓުން؛
ބތައް ނުރަނގަޅުކޮށް އެކުލަވާލުން ނުވަތަ ެ
މާލ ހިސާ ު
ނުވަތަ

އެ

ލިޔެކިޔުންތަކާއި

ބތައް
ހިސާ ު

މާލ

ނުރަނގަޅުކޮށް

ބލެހެއްޓުމަށް ހުއްދަކުރުން؛
އެކުލަވާލުމާއި ެ
()6

މރާއަށް

ހުށަހަޅަންޖެހ

ބތައް
ހިސާ ު

މާލ

ހުށަނޅުން

ނުވަތަ

ބތައް މރާއަށް
އެކުލަވާލަންޖެހ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިނުވާ މާލ ހިސާ ު
ހުށަހެޅުން؛
()7

ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ ޢަދަދަށް އަސަރެއްކޮށްފާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތަކަށް
ބދަލެއް ގެނައުން؛
ަ

()8

ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އުނިކޮށް ،ޖަމާކޮށް ،މރާއަށް
ދައްކަންޖެހ

ޓެކްސްއެއްގެ

އުނިނުކުރުން

ފައިސާ،

ނުވަތަ

ބތަކުގައި ނުހިމެނުން ނުވަތަ
ޖަމާނުކުރުން ނުވަތަ މާލ ހިސާ ު
މރާއަށް ނުދެއްކުން؛
()9

މރާއިން

ހިންގަންޖެހ

ތަޙުޤޤެއް

މރާއިން

ހިންގުމުގައި

ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ އެކަން ކުރަން މރާއަށް ދަތިކުރުން.
(ށ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ މަދަނ އަދަބަކ:
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
()1

ޓެކްސް ނެގ މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހ ޓެކްސްގެ ފައިސާގެ 0.5%
(ސުމެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް އިންސައްތަ) އިން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ އަދި

()2

ބޔާނެއް ހުށަހަޅަންޖެހ ދުވަހަށް ހުށަނާޅާ ވތުވާ ކޮންމެ
ޓެކްސް ަ
ދުވަހަކަށް ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދންޖެހ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދންޖެހ
ދުވަހަށް

ފޯރުކޮށްނުދ

ހިނގާ

ކޮންމެ

ދުވަހަކަށް

ނުވަތަ

ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހ ފައިސާއެއް ނުދައްކާ
ވތުވެދާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ( 100/-އެއްސަތކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ
ބޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.
ޮ
(ނ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ ޖިނާއ އަދަބަކ ،އެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ކުށްކުރި ފަރާތެއް ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހާއި ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހާ
ބންދުކުރުމެވެ.
ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ގގައި ަ

(ރ)

ބޔާނެއްގައި ނުރަނގަޅު މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނާފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެ
ޓެކްސް ަ
ބޔާނުގައި
ަ

ހިމަނަންޖެހ
66

މަޢުލޫމާތެއް

ހިމަނާފައިނުވާނަމަ

ނުވަތަ

ބތަކުގައި ނުރަނގަޅު މަޢުލޫމާތެއް
ބލަހައްޓަންޖެހ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މާލ ހިސާ ު
ަ
ހިމަނާފައިވާނަމަ

ނުވަތަ

ހިމަނަންޖެހ

މަޢުލޫމާތެއް

ހިމަނާފައިނުވާނަމަ،

ބތުނުވާހާހިނދަކު ،މި މާއްދާގެ ބނުމަށްޓަކައި އނާ އެކަން
އެހެންގޮތަކަށް ސާ ި
ބލެވނެއެވެ.
ބވުމަށްކަމުގައި ެ
ކޮށްފައިވަނ ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކި ާ
ޓެކްސް ބަޔާން

.65

(ހ)

ހުށަނޅުމާއި މަޢުލޫމާތު

ބޔާންވެގެންވާ ކުށެއްގެ ތެރގައި ނުހިމެނ
މި ޤާނޫނުގެ  64ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ބލު އުޒުރަކާ ނުލައި
ގޮތުން ،އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް މަޤު ޫ

ހުށަނޅުމުގެ ކުށް

ކުރުމަކ ކުށެކެވެ.
()1

ބޔާން ހުށަނޅުން؛
ޓެކްސް ަ

()2

ބތައް ހުށަނޅުން؛
މާލ ހިސާ ު

()3

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅަންޖެހ މަޢުލޫމާތެއް ހުށަނޅުން؛

()4

ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އުނިކުރެވ ފައިސާ މރާއަށް
ނުދެއްކުން؛

()5

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި
ބޔާންކުރާ
ަ

ގޮތުގެމަތިން،

ލިޔެކިޔުންތަކާއި

މާލ

ބތައް
ހިސާ ު

ބލެހެއްޓުން؛
ނު ެ
()6

ޞައްޙަ

ނޫން

މަޢުލޫމާތެއް

ހިމަނައިގެން

ޓެކްސް

ބޔާނެއް
ަ

ހުށަހެޅުން؛
()7

ބއް ނުވަތަ
ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނައިގެން މާލ ހިސާ ެ
ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހެޅުން؛

()8

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރ ކުރަންޖެހ މުއްދަތެއްގައި
ރަޖިސްޓްރ ނުކުރުން.

(ށ)

ބރުގެ
ބރުން ފެށިގެން ( )8ވަނަ ނަން ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަން ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ މަދަނ އަދަބަކ:
ނިޔަލަށް ަ
()1

ޓެކްސް ނެގ މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހ ޓެކްސްގެ ފައިސާ 0.5%
(ސުމެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް އިންސައްތަ) އިން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ އަދި

()2

ބޔާނެއް ހުށަހަޅަންޖެހ ދުވަހަށް ހުށަނާޅާ ވތުވާ ކޮންމެ
ޓެކްސް ަ
ދުވަހަކަށް ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދންޖެހ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދންޖެހ
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ދުވަހަށް

ފޯރުކޮށްނުދ

ކޮންމެ

ހިނގާ

ދުވަހަކަށް،

ނުވަތަ

ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހ ފައިސާއެއް ނުދައްކާ
ވތުވެދާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ( 50/-ފަންސާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ
ބޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.
ޮ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ ޖިނާއ އަދަބަކ،
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ

(ނ)

އެ ކުށްކުރި ފަރާތެއް ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހާ ( 6ހައެއް)
ބންދުކުރުމެވެ.
މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ގގައި ަ
ދައްކަންވާ ދުވަހަށް ޓެކްސް .66

(ހ)

ނުދެއްކުމުގެ ކުށް

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ ފަރާތުން ،އނާ ދައްކަންޖެހ
ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ ދުވަހަށް ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެ ކުރަނ ކުށެކެވެ.

(ށ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ އަދަބަކ ،އެ ކުށްކުރި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ފަރާތުން ދައްކަންޖެހ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ ދުވަހުން ފެށިގެން ވތުވަމުންދާ
ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،ނުދައްކާ އޮތް ޢަދަދުގެ ( 0.05%ސުމެއް ޕޮއިންޓް
ސުމެއް ފަހެއް އިންސައްތަ) އިން އެފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

ކުށެއްކަމަށް

.67

(ހ)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއް

ބ ކަނޑައަޅާނ
ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅަންޖެހ މަދަނ އަދަ ު
ޤާނޫނުގައިވާ

ކުރުން

ގޮތުގެމަތިން

ކޮމިޝަނަރ

ޖެނެރަލް

އޮފް

ޓެކްސޝަންގެ

ނިންމުމަކުންނެވެ.
(ށ)

މި

ޤާނޫނުގައި

ބޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ،
ަ

ކުށެއް
އެ

ކަނޑައެޅުމަށްފަހު
ކުށެއްގެ

ބކ
އަދަ ަ

އެކުށުގެ
5,000/-

ބ
އަދަ ު

(ފަސްހާސް)

ބޑުނޫން ޢަދަދަކުން އެ ކުށްކުރި ފަރާތް ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.
ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮ
ޖިނާއ އެހެން ދަޢުވާއެއް

.68

އުފުލުން މަނާނުކުރުން

އެހެން އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ކުރެވ އެއްވެސް ޖިނާއ ދަޢުވާއަކަށް މި ޤާނޫނުން
ހުރަހެއް ނެތެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެއް ކުށަކަށް އެއްވެސް މހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއ
އެއް ދަޢުވާއަށްވުރެ ގިނަ ދަޢުވާއެއް ނުކުރެވނެއެވެ.

ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މުއްދަތު

.69

(ހ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކުރި މހަކާމެދު މި
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއްކަމަށް ަ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެޅުމަށް ހުއްދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅނ ،އެ ކުށްކުރި ތާރޚުން
ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 2ދއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރގައެވެ.

(ށ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފައިވާކަން
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއްކަމަށް ަ

68

މރާއަށް ނނގނަމަ ،ނުވަތަ އެފަދަ ކުށަކާ ގުޅގޮތުން ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް
ބފައިނުވާނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި
އެކަށގެންވާ މިންވަރަށް ހެކި ލި ި
ބޔާންވެގެންވާ ( 2ދއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނަންފަށާނ ،މރާއަށް
ަ
އެކަން އެނގ ތާރޚް ނުވަތަ އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެކަށގެންވާ
މިންވަރަށް

ހެކި

ބއްޖެކަމަށް
ލި ި

ބލުކުރެވ
ޤަ ޫ

މރާއަށް

ތާރޚް،

މި ދެ ތާރޚުންކުރެ ފަހުން އަންނަ ތާރޚެއްގައެވެ.
މަދަނ އަދަބު

.70

އިސްތިޢުނާފުކުރުން

ބއްގެ ގޮތުން ދައްކަން
ބއް ކަނޑައެޅުމުން ،އެ އަދަ ެ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަދަނ އަދަ ެ
ބކާމެދު އިސްތިޢުނާފަށް ހުށަހަޅާފައިވނަމަވެސް ،އެ
އަންގާ ފައިސާ ދެއްކުމަކ ،އެ އަދަ ަ
ފައިސާ ދައްކަންޖެހ ދުވަހަށް ދައްކާ ނިންމަންޖެހނެ ފައިސާއެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް
ބޠިލުކޮށްފިނަމަ،
ބ ކުޑަކޮށްފިނަމަ ،ނުވަތަ ާ
ބން އެ އަދަ ު
ބ ު
އިސްތިޢުނާފުކުރުމުގެ ސަ ަ
ބރާ އެފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހނެއެވެ.
މރާއިން އެ ފައިސާ އަނ ު

ކުށް ސާބިތުކުރަންޖެހ

.71

މިންގަނޑު

އެހެން

ޤާނޫނެއްގައި

ކަނޑައެޅިގެން

އެހެންގޮތަކަށް

ބޔާންކޮށްފައިނުވާހާހިނދަކު،
ަ

މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށަކާ ގުޅގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖިނާއ
ދަޢުވާއެއް އުފުލ ޙާލަތުގައި އެ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވ ފަރާތުން އެ ކުށެއް ކުރިކަން
ބތުކުރުމަކ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށަކާ
ސާ ި
ގުޅގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަދަނ ފިޔަވަޅު އެޅ ޙާލަތުތަކުގައި ،އެ ކުށެއް
ބތުކުރުމަކ ،އެ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވ މހާގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ނުކުރާކަން ސާ ި
 8ވަނަ ބާބު
އިތުރު މާއްދާތައް

މި ޤާނޫނު އެހެން ޓެކްސް

.72

ޤާނޫނުތަކާ އެކުގައި ކިޔުން

މި ޤާނޫނު ކިޔާނ ،އެހެން ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކާ އެކުގައެވެ .އަދި މި ޤާނޫނުގައި
ބރާތެއް ،ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް
ބނުންކޮށްފައިނުވާ ކޮންމެ ލަފުޒެއް ނުވަތަ ޢި ާ
ބޔާންކޮށްފައިނުވާހާހިނދަކު މާނަކުރާނ ،އެ ޤާނޫނުތަކުގައި އެ ލަފުޒެއް ނުވަތަ
ަ
ބރާތެއް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
ޢި ާ

ބަންދު ދުވަހަކާއި ދިމާވުން

.73

(ހ)

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގައި ވަކި ކަމެއް ކުރުން ލާޒިމްކޮށްފައިވަނ ވަކި ތާރޚަކަށް
ބންދު ދުވަހަކަށްކަމަށްވާނަމަ،
ކަމަށްވެފައި ،އެ ތާރޚެއް ދިމާވަނ ރަސްމ ަ
ބންދު ދުވަހަކަށްފަހު އެންމެ
ދެން އެކަމެއްކުރުމުގެ އެންމެފަހު ތާރޚަކ އެ ަ
69

އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމ މަސައްކަތު ދުވަހެކެވެ.
(ށ)

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގައި ވަކި ކަމެއް ކުރުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ތާރޚެއްގައި
ބންދު ދުވަހަކާ ދިމާވުމުންކަމަށްވާނަމަ އެކަމެއް
އެކަމެއް ނުކުރެވުނ ރަސްމ ަ
ނުކުރެވުމުގެ
ދުވަހަކަށްފަހު

ބން ކަނޑައެޅ ޖޫރިމަނާ ހިނގަން ފަށާނ
ބ ު
ސަ ަ
އެންމެ

އަވަހަށް

އަންނަ

ރަސްމ

މަސައްކަތު

ބންދު
ަ
ދުވަހުން

ފެށިގެންނެވެ.
އިތުރަށް ދައްކާ ޓެކްސް

.74

އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުން

.75

(ހ)

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މރާއަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ،ދައްކަންޖެހ
ބރާ
މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ދެއްކ ޙާލަތުގައި ،އެ ފައިސާ އަނ ު
ހޯދުމަށް އެފަރާތުން މރާއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

(ށ)

ބމުން،
ބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހުށަހެޅުމެއް މރާއަށް ލި ު
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
އަންނަނިވި ދެ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް މރާއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

()1

އެފަރާތުން މރާއަށް ދައްކަންޖެހ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްނަމަ،
ބރާ ދިނުން؛
އެ ޢަދަދު އެފަރާތަށް އަނ ު

()2

ކުރިޔަށްހުރި

ޓެކްސް

ދައްކަންޖެހ

މުއްދަތުތަކުގައި

އެފަރާތުން

ދައްކަންޖެހ ޓެކްސްގެ ފައިސާއިން އެ ޢަދަދު އުނިކުރުން.
(ނ)

ބޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް ،ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ަ
ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި މަކަރާއި
ބލުކުރެވނަމަ ،އެފަރާތުން މރާއަށް
ހލަތް ހަދާފައިވާކަމަށް މރާއަށް ޤަ ޫ
ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ،ދައްކަންޖެހ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ
ބގެންވެއެވެ.
ބރާ ނުދ ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު މރާއަށް ލި ި
ފައިސާ އަނ ު

(ހ)

ބ ލުއިކޮށްދ،
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންއަށް ފެނިއްޖެނަމަ އަދަ ު
ބއްގެ މައްސަލައެއް ފަސްކޮށްދ ނުވަތަ ދެ މައްސަލައެއް އެއްކޮށްލައި
އަދަ ެ
ބ އެއްކޮށް މަޢާފުކޮށްދިނުމަކ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ނުވަތަ އަދަ ު
ބގެންވާ ކަންކަމެވެ.
ޓެކްސޝަންއަށް އިޚްތިޔާރު ލި ި

(ށ)

ޓެކްސް ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރޚުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް)
ބތްވާ ކަންކަމަށް ،ޓެކްސް ދައްކާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް
މަސްދުވަހަށް ނިސް ަ
ބ ކަނޑަނާޅާ ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު
އެއް އުޞޫލަކުން ،ޖިނާއ އަދަ ު

70

ބގެންވެއެވެ.
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަންއަށް ލި ި
ޓެކްސް ދަރަންޏަކަށްވުން

.76

މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ

.77

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މރާއަށް ދައްކަންޖެހ ފައިސާއަކ ،އެ ފައިސާ ދެއްކުން
ލާޒިމްވާ ވަގުތުން ފެށިގެން އެ ފައިސާ ނުލިބހާހިނދަކު ،އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހ
ފަރާތުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހ ދަރަންޏެކެވެ .އަދި ދަރަންޏަށްވާ ފައިސާ މި
ބގެންވެއެވެ.
ބރު މރާއަށް ލި ި
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތަށް ހޯދުމުގެ ާ

ބާރު

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ލާޒިމްކުރާކަމެއް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި
ބލު އުޒުރެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން
އެކަމެއް ނުކުރެވނެ ފަދަ މަޤު ޫ
ހެދ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެކަންކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ
ބގެންވެއެވެ.
އިޚްތިޔާރު މރާއަށް ލި ި

ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ

.78

ކުޑަކުދިންނާ ގުޅ

އެއްވެސް ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ ފަރާތަކ ޢުމުރުން 18
އަހަރު ނުފުރ ކުއްޖެއްނަމަ ،ޓެކްސް ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހ

ޒިންމާތައް

ޓެކްސްއާއި އެހެނިހެން ޒިންމާތަކާ ޙަވާލުވާނ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި
ކަނޑައަޅާ ފަރާތުންނެވެ.

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތް

.79

މަރުވުން ނުވަތަ

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ ފަރާތެއް މަރުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ
އިފްލާސްކޮށްފިނަމަ ،ޓެކްސް ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހ ޓެކްސްއާއި

އިފްލާސްކުރުން

އެހެނިހެން ޒިންމާތަކާ ޙަވާލުވާނ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ
ފަރާތުންނެވެ.

ކުށް ކުރުމަށް އެހތެރިވުން

.80

މަސްއޫލިއްޔަތު

.81

ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމެއް ކުރުމަށް
ބރުއެޅުން ،ނުވަތަ ނުފޫޒު
އެހތެރިވުން ،ހިތްވަރުދިނުން ،ތާއދުކުރުން ،ލަފާދިނުންާ ،
ފޯރުވުން ފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްފިމހާ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރިވާނެއެވެ.

އަދާކުރުމަށްދެވ މުއްދަތު
އިތުރުކުރުން

ބލުކުރެވ
ބއްޔަކާހުރެ ނުވަތަ ޤަ ޫ
ބން ނުވަތަ ނުކުޅެދފަދަ ަ
ބ ު
ރާއްޖގައި ނެތުމުގެ ސަ ަ
ބން މި ޤާނޫނުން ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ
ބ ު
ޢުޛުރަކާހުރެ ރާއްޖގައި ނެތުމުގެ ސަ ަ
ތެރގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހ ކަމެއް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ މރާއިން ނުވަތަ
ގަވާއިދުތަކާއި

އެއްގޮތަށް

ހަދާފައިވާ

ހުށަހެޅުމެއް

ލުމުން

ޓެކްސް

އެޕލް

ބއުނަލްއިން މިފަދަ ކަންކަމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ .ނޫނ
ޓްރައި ި
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ބލާ ލަސްވި މުއްދަތު މަޢާފުކޮށްދެއްވިދާނެއެވެ.
ޙާލަތަށް ަ
މރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހ

.82

ލިޔެކިއުންތައް

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަންވާނ މރާއިން މިކަމަށް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމްތައް ބނުންކޮށްގެންނެވެ .މރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމްތަކުގައި
ނޫންގޮތަކަށް

ލިޔުންތަކަކ

ހުށަހަޅާ

ޤާނޫނުގެ

މި

ހުށަހަޅާފައިވާ

ދަށުން

ބލެވނެއެވެ.
ލިޔުންތަކެއްކަމަކަށް ނު ެ
ގަވާއިދު ހެދުމާއި ޤާނޫނަށް

.83

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

(ހ)

ބލަހައްޓަނ މރާއިންނެވެ.
މި ޤާނޫނުގައިވާ ކަންކަން ހިންގާ ަ

(ށ)

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ މި ޤާނޫނު ތަޞްދޤުކުރާ ތާރޚުން
ފެށިގެންނެވެ.

(ނ)

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހ ގަވާއިދުތައް މި ޤާނޫނު ތަޞްދޤުކުރާ
ތާރޚުން ފެށިގެން  6މަސް ދުވަހުގެ ތެރގައި ހަދާ ނިންމަންވާނެއެވެ.

ޓެކްސް ރޫލިންގ
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.84

(ހ)

ބޔާންކުރާ ދާއިރާގެ ތެރގައި ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
މި މާއްދާގައި ަ
ޓެކްސޝަންއަށް ޓެކްސް ރޫލިންގ ނެރެވިދާނެއެވެ .އެގޮތުން ނެރ ޓެކްސް
ރޫލިންގތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ،މރާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާނެއެވެ.

(ށ)

ޓެކްސް ރޫލިންގއަކ ،ޓެކްސް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް މާނަކުރުމުގައި މރާއިން
ޢަމަލުކުރާނެ

އުސޫލުތައް

މުޢާމަލާތަކާ

ގުޅިގެން

ބޔާންކުރުމަށްޓަކައި،
ަ

ބޔާންކުރުމަށްޓަކައި
ަ
ޓެކްސް

ނުވަތަ

ދެއްކުމުގައި
ޓެކްސް

ނުވަތަ

ވަކި

ބވަތެއްގެ
ާ

ޢަމަލުކުރަންޖެހ

ނެގުމާގުޅ

އިދާރ

ގޮތް
ކަންކަން

ބޔާންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ނެރ ރޫލިންގއެކެވެ .އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ،އެފަދަ
ަ
ޓެކްސް ރޫލިންގއެއް ،މި ޤާނޫނާއި ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކާއި އެ ޤާނޫނުތަކުގެ
ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދާއިރާއަށްވުރެ ފުޅާވެގެންނުވާނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ނެރ ކޮންމެ ޓެކްސް ރޫލިންގއަކަށް
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ،މަދުވެގެން ( 30ތިރސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް
ދންވާނެއެވެ.

ވަޒަންވެރިވުން

.85

(ހ)

ބނެފައިވަނ،
ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގައި ،ދިވެހިރާއްޖގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާކަމަށް ު
ބލާއިރު:
ބތްކޮށް ަ
ވަކި ފަރުދަކަށް ނިސް ަ
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ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  32ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު

އިތުރުކުރެވިފައި

72

()1

އެ އަހަރެއްގައި ( 183ސަތކަ އަށްޑިހަތިނެއް) ދުވަހު ،ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ދިވެހިރާއްޖގައި ހުރެފައިވާ މހަކަށް؛
ނުވަތަ

()2

ދިވެހިރާއްޖގައި

ގަސްދުކޮށްގެން

ދިރިއުޅެން

އަހަރު

އެ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާ މހަކަށް؛ ނުވަތަ

()3

އެ

އަހަރު

ޢާންމުކޮށް

ދިވެހިރާއްޖގައި

ދިރިއުޅެމުންގެންދިޔަ،

އެކަމަކު އެ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފުރައިގެންދިޔަ މހަކަށެވެ.
(ށ)

ދިވެހިރާއްޖގައި ދިރިއުޅެން ގަސްދުކޮށްގެން އެ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އައިސްފައިވާ މހަކަށް؛ ނުވަތަ

(ނ)

ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނުވަތަ ޓްރަސްޓްއެއް ނުވަތަ އެހެން ޖަމްޢިއްޔާއެއްވެސް
ދިވެހިރާއްޖގައި އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ހިންގާނަމަ ،ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ
ބލެވނ ދިވެހިރާއްޖގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާކަމަށެވެ.
މަޤްޞަދަށްޓަކައި ެ

(ރ)

ޓެކްސް

ޤާނޫނެއްގައި،

ބލެވނ
ެ

ޓެކްސް

ދިވެހިރާއްޖގައި
ޤާނޫނެއްގެ

ހިންގަމުންގެންދާ

މަޤްޞަދަށްޓަކައި

ކުންފުންޏެއް
ދިވެހިރާއްޖގައި

ވަޒަންވެރިވެފައިވާކަމަށެވެ.
(ބ)

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބރުގައި އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެއްނަމަ ،އެ ކުންފުނި
ބއިކަން ނިންމާނ އެ ކުންފުނި ހިންގުމުގެ
ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ތަނަކ ކޮ ަ
މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަނަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައެވެ.
ކޮންތަނެއްކަން

އެތަނަކ

ޔަޤންކުރެވެން

ނެތްނަމަ،

ބލާނ އެ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދި
އެ ކުންފުނި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ތަންކަމަށް ަ
ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރ ކުރެވުނު ތަނެވެ.
(ޅ)

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ،އެ ކުންފުނި:

()1

އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ނުހިންގާނަމަ؛ ނުވަތަ

()2

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބރުގައި އުވާލެވެމުންދާނަމަ،

()3

އެ ވިޔަފާރިކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ހިނދުކޮޅެއް ކުރިންވެސް ،ނުވަތަ އެ
ކުންފުނގެ

ކަންތައްތަކުގެ

ތެރެއިން

އެއްވެސް

ބއެއް،
ަ

ދިވެހިރާއްޖގައިނަމަ ކުންފުނި އުވާލުމަށް ޙަވާލުވާ މހާ ކުރާނެކަހަލަ
ބލުމުގެ ދަށަށް ދިއުމުގެ ކުރިން
މަސައްކަތެއް ކުރާ މހެއްގެ ެ
73

ބލެވިފައިވަނ ދިވެހިރާއްޖގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ
ެ
ގޮތުގައިކަމަށް

ވަނނަމަ،

އަދިވެސް

ބލާނ
ަ

ދިވެހިރާއްޖގައި

ވަޒަންވެރިވެފައިވާކަމަށެވެ.
މާނަކުރުން

.86

(ހ)

ބޔާން ނުކުރާހާ ހިނދަކު:
މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ަ
ބނެފައި އެވަނ މި ޤާނޫނުގެ ބނުމަށް
[ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތް] ކަމަށް ު
ބފައިވާ
ބދަލުގައި އނާ ތަމްސލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލި ި
މހެއްގެ ަ
މހާއަށެވެ.
ބނެފައި އެވަނ އެއްވެސް ކަހަލަ މަޢުލޫމާތެއް
[ލިޔެކިއުންތައް] ކަމަށް ު
އެކުލެވިގެންވާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ.
ބނެފައި އެވަނ މި
[ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން] ކަމަށް ު
ޤާނޫނުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މރާގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ޓެކްސޝަންގެ މަޤާމަށް މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ޢައްޔަންކުރާ މހާއަށެވެ.
ބނެފައި އެވަނ
[ޑެޕިއުޓ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޝަން] ކަމަށް ު
މި ޤާނޫނުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މރާގެ ޑެޕިއުޓ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް
އޮފް

ޓެކްސޝަންގެ

މަޤާމަށް

މި

ޤާނޫނުގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ މހާއަށެވެ.
ބނެފައި
ބލާކަން އަންގާ އެންގުން] ކަމަށް ު
[ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ މިންވަރު ަ
އެވަނ

ޓެކްސްއާބެހ އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ

ބލާކަން އަންގާ އެންގުމަށެވެ.
މިންވަރު ަ
[ޓެކްސްއާބެހ ޤާނޫނު] ]އުނިކުރެވިފައި[

55

ބނެފައި އެވަނ މި ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ބޑު] ކަމަށް ު
[ ޯ
ބޑަށެވެ.
އެކުލަވާލެވ މރާގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
55

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  33ވަނަ މާއްދާއިން މި މާނަކުރުން

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

74

ބނެފައިއެވަނ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ކަންކަން
"މިނިސްޓަރ" ކަމަށް ު
ބލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މިނިސްޓަރަށެވެ.
ެ
ބނެފައި އެވަނ ،ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން
"ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތް" ކަމަށް ު
ރަޖިސްޓަރކުރަންޖެހ ފަރާތަށެވެ.

56

ބނެފައި އެވަނ ،މި ޤާނޫނު އަދި ޓެކްސް
"ޓެކްސް ޤާނޫނު" ކަމަށް ު
ނެގުމާބެހ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކަށެވެ.

57

ބނެފައި އެވަނ ،ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން
ބޔާން" ކަމަށް ު
"ޓެކްސް ަ
ބޔާނާއެކ ހުށަހަޅަންޖެހ ލިޔެކިޔުންތަކަށެވެ.
ބޔާނާއި އެ ަ
ހުށަހަޅަންޖެހ ަ

58

ބނެފައިއެވަނ ،ހޯލްޑިންގ ކުންފުންޏާއި
"ކުންފުނިތަކުގެ ގްރޫޕް" ކަމަށް ު
ބސިޑިއަރ ކުންފުނިތައް ހިމެނ ގްރޫޕަކަށެވެ.
ސަ ް
ބނެފައިއެވަނ:
"ގުޅުންހުރި ފަރާތް" ކަމަށް އެއްވެސް ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގައި ު

()1

އެފަރާތެއްގެ އެއްވެސް ތިމާގެ މހެއް؛

()2

އެ ގްރޫޕުގައި ހިމެނ އެހެން ކުންފުންޏެއް؛

()3

އެފަރާތަކާއެކު ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައި ހިމެނ ފަރާތެއް؛

()4

އެފަރާތަކ،

އެ

ކުންފުނގެ

އެއްވެސް

ޙިއްޞާއެއް

ނުވަތަ

ބފައިވާ މހެއްނަމަ ،އެ
ޒިންމާއެއްގައި އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެއް ލި ި
ބފައިވާ އެހެން
ޙިއްޞާތަކާ މަސްއޫލިއްޔަތުގައި މަސްލަޙަތެއް ލި ި
އެއްވެސް ފަރާތެއް ،މިއެވެ.
ބނެފައިއެވަނ:
"ތިމާގެ މހާ" ކަމަށް އެއްވެސް ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގައި ު

()1

އެމހެއްގެ އަނބިމހާ ނުވަތަ ފިރިމހާ؛ ނުވަތަ

()2

ބފާ މހެއް،
ބއްޕަ ،ދަރިއެއް ،އެއްބަނޑުއެއް ަ
މާމަ ،ކާފަ ،މަންމަަ ،
ބފާ މހެއް.
އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއް ަ

56

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  34ވަނަ މާއްދާއިން މި މާނަކުރުން

އުނިކުރެވިފައި
57

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  34ވަނަ މާއްދާއިން މި މާނަކުރުން

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި
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ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  34ވަނަ މާއްދާއިން މި މާނަކުރުން

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

75

ބނެފައި އެވަނ ،މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް
ބނެފިޝަލް އޯނަރ" ކަމަށް ު
" ެ
ބގަންނަ ފަރާތެއްގެ "އަލްޓިމޓް" މިލްކުވެރިކަން އޮތް ފަރުދަކަށް ނުވަތަ
ލި ި
ބދަލުގައި
"އަލްޓިމޓް" ކޮންޓްރޯލް އޮތް ފަރުދަކަށް ،ނުވަތަ ފަރުދެއްގެ ަ
ބނެފިޝަލް
އެހެން ފަރާތަކުން މުޢާމަލާތެއް ހިންގާނަމަ އެ ފަރުދަކަށެވެެ " .
އޯނަރ" ގެ މާނައިގެ ތެރގައި ،ޤާނޫނ ޝަޚްޞެއްގެ ނުވަތަ އިންތިޒާމެއްގެ
"އަލްޓިމޓް އިފެކްޓިވް ކޮންޓްރޯލް" އޮންނަ ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

59

ބނެފައި އެވަނ ،ބރު
"ބރު ޤައުމެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއް" ކަމަށް ު
ބރު ހިނގާ ސަރަޙައްދުތައްވެސް
ޤައުމުތަކާއި ،ބރު ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނ ާ
ހިމެނގޮތުންނެވެ.
(ށ)

60

ބހެއް އަދި އެއްވެސް
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި އެއްވެސް ަ
ބޔާން ކުރެވިފައި ނުވާހާ ހިނދަކު މާނަ ކުރެވނ
ބރާތެއް އެހެން ގޮތަކަށް ަ
ޢި ާ
ބޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ.
މި ޤާނޫނުގައި ަ

_____________________________
އަޕްޑޓްކުރެވުނު ތާރޚު16.12.2020 :
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ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،27/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާއިން ،މި ޢިބާރާތް
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