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 2019/13 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

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

 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  2

 އަިދ އެ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަިނިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތ  ސުރުޚ  4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 

 
 ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތ  ސުރުޚ  އަިދ އެ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަިނިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

ނަޑއަޅާ  )ހ( .4 ބޯޑު  މ ރާގެ   އެންމެހައި މ ރާގެ ހިންގުމުެގ ސިާޔސަތުަތއް ަކނަޑއެޅުމަށާިއ، މި ޤާޫނނުން ކަ

މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުަމށް، މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ޢައްޔަންކުރެވޭ ބޯޑެްއ 

 އޮންނަންވާނެެއވެ.

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮަތށް އަންނަނިވި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 4 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .2

 ކަްނކަން ހިމެނެއެވެ.ރާގެ ބޯޑުގެ މަްސއޫލިްއޔަތުތަކުގެ ތެޭރގައި އަންނަނިވި މ  )ށ( .4 

 ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުން؛ (1)   

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ެޓކްސޭޝަންާއއި، މ ާރގެ އެންމެހައި މުަވއްޒަފުްނެގ  (2)   

މިލްކިއްޔާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކުރުމާއި، ެއކަމަށް ބޭނުންވާ ގަާވއިދުތަްއ 

 ހެދުން؛

ނޑައަޅާ ސިާޔސަތުތައް މ ރާއިން  (3)    ޓެކްސް ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ކަ

ތަންފ ޒުކުރޭތޯ ބެލުމާއި، މ ރާގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިުލކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ 

 ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުން؛

އޮފް ޓެކްސޭޝަން މ ރާގެ އިދާރ  ކަންކަން ހިންގުމުގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް  (4)   

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެްއގަިއ، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮްފ ޓެކްސޭޝަްނއަށް 

 ލަފާދިނުން؛



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1111 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

 4 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންއާއި، ޑެޕިއުޓ  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް  (5)   

ނޑު  ޓެކްސޭޝަންއާއި މ ރާގެ ުމވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކ  މިންގަ

ނޑައެޅުން.  ކަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަިނވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 )ހަތެއް( މެންަބރުންގެ މައްޗަެށވެ. 7މ ރާގެ ބޯޑު ެއކުލެިވގެންވަނ  އަންނަނިވި  )ރ( .4 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ކަންަކން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ  (1)   
ވުޒާާރގައި ޓެކުހާބެހޭ ސިާޔސަތުތަކާގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓަރު 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ފަރާތް؛  ކަ
 )ފަހެއް( މެންބަރުން؛ 5ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރާ  (2)   

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން. (3)   

 އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(  4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

( ވަނަ ނަންބަުރގަިއ ބަޔާންކުރާ މެންބަރު 1މި މާއްދާގެ )ރ( ެގ ) (1) (ބ) .4 

 ޢައްޔަންކުރާނ  ރައ ސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއެވެ.
( ވަނަ ނަންބަުރގައި ަބާޔންކުރާ މެންބަރުން 2މި މާއްދާގެ )ރ( ެގ ) (2)   

މަޖިލ ހުގެ ރުހުމާއެކު ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެެވ. ޢައްޔަންކުރާނ ، ރަްއޔިތުންެގ 
މިގޮތުން، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ބޯޑުގެ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރަްނވާނ ، 
ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުން، ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެންމެހައި 

ތަރުތ ބުކޮށް، ފަރާތްތައް ދިރާސާކޮށް، އެ ދިރާސާގެ ނަތ ޖާއަްށ ބަލައި، ަނންތައް 
އެ ތަރުތ ބުން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލ ހަށް ފޮނުވުމުން، ރައްިޔތުންގެ މަޖިލ ހުން 
ރުހުންދޭ ބައެކެވެ. ިމގޮތުން، ނަން ފޮނުވުމުގައި ޯބޑަށް މެންބަރުން ބޭނުންވާ 
ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ނަްނ ފޮނުވަންވާނެެއވެ. ޯބޑުެގ މެންބަރުކަމަށް އެދި 

އް، ބޯަޑށް ބޭނުންވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަށްވުރެ މަދުނަމަ، ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަ
ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ފޮނުަވންވާނެެއވެ.

 ކުރުން.( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙ10ުވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ) 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ އިދާރާއަކުން ޓެކްސް، އިޤްިތޞާދު، މާލ ،  (10) (ޅ) .4 
އެަކއުންޓިންގ، ިވޔަފާރި ުނަވތަ ޤާނޫނ  ދާއިރާއިްނ މާސްަޓރސް ިޑގްރ ެއއް 
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ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެްނވަރުގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފަިއވުން، ނުވަތަ އެއިްނ 
ނުވަތަ އެާއ ެއއް ފެންަވރުގެ ސަނަެދްއ ދާއިރާއަކުްނ ފުރަތަމަ ޑިގްރ  

)ފަހެއް(  5ޙާޞިލުކުރުމަށްފަހު އެ ދާއިރާއެއްަގއި މަސައްކަްތކޮށް، މަދުެވގެން 

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަކުެރއް އިުތރުކުރުން. 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 ނުދެވޭ  ވޯޓު ހިމެނޭނ  ބޯުޑަގއި ޓެކްސޭޝަން އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ (ޅ-1) .4 
 .ގޮުތގަެއވެ މެންބަރެއްގެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

( ަވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުާރ 1ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަްނއަކ  ިމ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) (އ) .4 

( ވަނަ 2ފަރާތެވެ. ބޯޑުގެ ޑެޕިުއޓ  ެޗއަރޕަރސަންއަކ  މި މާއްދާެގ )ރ( ގެ )

 ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބޯޑުން ޢައްޔަންކުރާ މ ހެކެެވ.

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ 5 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .8

 ބޯޑުގެ 
 މެންބަރުން 
 ވަކިކުރުމާއި 
 އިސްތިޢުފާ 

 ދިނުން 

މ ރާގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެންބަރަކަށް އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް  (ހ) .5
 މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މ ރާގެ ޯބުޑގެ މެންބަރުކަމުން ވަިކވާނެެއވެ.

 ޝަރުޢ  ޙުކުމަކުން އިފްލާސްުކރުން؛ ނުވަތަ  (1)   

 ކޯޓަކަށް ސާބިތުވެ ޙުކުްމުކރުން؛ ނުވަތަ ޖިނާއ  ކުށެއް ކުިރކަން ޝަރުޢ   (2)   

 މެންބަރެއްގައި ހުރުމަށް މި ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ސިފައެއް އުނިވުން. (3)   

         މެދުވެރިނުވިނަމަވެްސ، ޙާލަެތއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  މަޤާމުގެ އޭނާގެ މެންބަރަކު ތެރެިއން މެންބަރުންގެ ބޯޑު

 ގޮުތަގއި  ނާޖާއިޒް ނުފޫޒު މަޤާމުގެ ނުވަތަ އިހުމާލުިވކަމަށް، އަދާކުރުމުަގއި
 މަސްއޫލިއްޔަތު ބެލުމުގެ ކަންކަން މ ރާގެ މަޖިލ ހުގެ ރައްޔިތުންގެ  ބޭނުންކުރާކަމަށް
 ރަްއޔިތުންގެ  ވަކިކުރުމަށް މަޤާުމން މެންބަރަކު އެ ފެނިގެން، ކޮމިޓ އަށް ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ

 އަޣުލަބިއްޔަތުން މެންބަރުންގެ ބައިވެިރވާ ވޯުޓަގއި ާހޒިރުވެ ޖަލްސާއެއްގައި މަޖިލ ހުގެ
 .ކިވާެނއެވެ ވަ މެންބަރުކަމުން މެންބަރަކު އެ ފާސްކުރުމުން

ބޯޑުގެ މެންބަރަކު އަމިއްަލއަްށ ވަިކވާން ބޭނުންެވއްޖެނަމަ، ސިޓ އަކުން އެކަން ަބޔާންކޮށް  )ނ(  
    ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ހުށަހަޅައި، އެ ސިޓ  ރައ ުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުމުން،

 އެ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިވ އެވެ.
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ބޯޑުގެ މެންބަރަކު ެއއްެވސް ސަބަބަކާހުރެ އެ މެންބަރަކު ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ މުއްދަުތ  )ރ(  
)ސާޅ ސްފަހެއް( ުދވަހުެގ  45ގިނަެވގެން ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެ މަޤާމުން ވަިކވެއްޖެނަމަ، 

 ތެރޭގައި އެ ހުސްވި މަޤާމަށް މ ހަކު ޢައްޔަންކުރަންވާެނއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަިނވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

ދެވޭނ  ބޯޑުން ކަމެއް ފާްސކުރުމަށް ވޯޓު ދިނުމުަގއި ބޯުޑގެ ޗެއަރޕަރސަންއަށް ޯވޓު  )ރ( .7 
އެ ކަމެްއގައި ދެކޮޅަށް ލިޭބ ވޯޓު އެްއވަުރވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި އެކަންެޏވެ. ބޯޑުން 
ފާސްކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގަިއެވސް ކޮންމެ މެންބަރަކު ވޯޓު ދިން ގޮތް ވަކިވަކިން 

 ޔައުމިްއޔާއިން އެނގެން އޮންަނންވާނެެއވެ.

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮަތށް އަންނަނިވި( ބ) މާއްދާގެ ވަނަ 7 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .10

ބޯޑުގެ އިދާރ  ކަންކަން ބަލަހައްޓާނ  ދައުލަުތގެ މާލިްއޔަތާެބހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުުމގެ  (ބ) .7 
 މަސްއޫލިއްޔަތު ަޙވާލުކުެރވިފަިއވާ ސަރުކާުރގެ ުވޒާރާއިންެނވެ.

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަިނވި ( ހ) މާއްދާގެ އެ އަދި  ސުރުޚ  އަރިމަތ  މާއްދާގެ ވަނަ 8 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .11

ކޮމިޝަނަރ 
ޖެނެރަލް އޮފް 
ޓެކްސޭޝަން 
 އަދި ޑެޕިއުޓ  
ކޮމިޝަނަރ 
ޖެނެރަލް އޮފް 
ޓެކްސޭޝަން 

ޢައްޔަންކުރުމާއި 
ވަކިކުރުމާއި 

މުސާރަ 
 ކަނޑައެޅުން 

 އޮފް ޖެނެރަލް ޮކމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓ  ޓެކްސޭޝަންާއއި އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ (ހ) .8

 ރުހުމާއެކު  މަޖިލ ހުގެ ރައްޔިތުންގެ  ޢަްއޔަންުކރާނ ، ޓެކްސޭޝަން

 އޮފް  ޖެނެރަލް ޮކމިޝަނަރ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިމޮގތުން. ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ

 މަޤާމަށް  ޓެކްސޭޝަންގެ އޮފް  ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިުއޓ  ޓެކްސޭޝަންާއއި

 ހުށަހަޅާ  އެދި މަޤާމަށް ދެ  އެ އިޢުލާނުކުރުމުން، ޢާންމުޮކށް ޢައްޔަންކުރަްނވާނ ،

 ނަންތައް  ބަލައި، ަނތ ޖާއަށް ދިރާސާގެ އެ ދިާރސާކޮށް، ފަރާތްތައް އެންމެހައި

 ރައްޔިތުްނގެ  ފޮނުވުމުން، މަޖިލ ހަށް ރައްޔިތުންގެ ތަރުތ ބުން އެ ތަރުތ ބުކޮށް،

 ބޭނުންވާ މަޤާމަށް ދެ އެ ފޮނުވުމުގައި  ނަން މިގޮތުން. ބައެކެވެ ރުހުންދޭ މަޖިލ ހުން

 .ފޮނުވަންވާނެެއވެ ނަން އިތުރަށް ޢަދަދަށްވުރެ

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮަތށް އަންނަނިވި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 8 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .12
 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ ޑެިޕއުޓ  ޮކމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް  (ށ) .8 

 ،އަދާުކރުމުގައި އިހުމާލުވިކަމަށް ޓެކްސޭޝަން އޭނާެގ މަޤާމުގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

ނުވަަތ ބޯޑުން  ،ނުވަތަ މަޤާމުގެ ނުފޫުޒ ނާޖާއިޒް ގޮތުަގއި ބޭނުންުކރާކަމަށް

ނާޑ ޚިލާފުވެފަިއާވ ކަމަްށ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލ ހުގެ  ފާސްކޮށްފައިާވ ސުލޫކ  މިންގަ
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 ،މ ރާގެ ކަންކަން ބެލުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ަޙވާލުކޮށްފަިއވާ ކޮމިޓ އަށް ފެނިގެން 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ ޑެިޕއުޓ  ޮކމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް 

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލ ހުގެ ޖަލްސާެއއްަގއި ހާޒިުރވެ  ،މަޤާމުން ވަިކުކރުމަށް ޓެކްސޭޝަން

ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވާ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްުކރުމުން އޭނާ އެ މަޤާމުން 

 ވަިކވާނެެއވެ.

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮަތށް އަންނަނިވި( ބ) މާއްދާގެ ވަނަ 8 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .13

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންާއއި ޑެިޕއުޓ  ޮކމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް  (ބ) .8 

ޓެކްސޭޝަން މަޤާމުން އަމިްއލައަށް ވަިކވާން ބޭނުންެވއްޖެނަމަ، ސިޓ އަކުން ެއކަން 

ބަޔާންކޮށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ހުށަހަޅައި، އެ ސިޓ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

 ެވ.ލިބުމުން މަޤާމުން ވަކިވ އެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ ޑެިޕއުޓ  ޮކމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް  (ޅ) .8 

    ޓެކްސޭޝަންެގ މަޤާމު، ެއއްވެްސ ސަބަބަކާހުރެ ުހސްވެއްޖެނަމަ، ގިަނވެގެްނ 

 ުދވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަޤާމަށް މ ހަކު ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.)ސާޅ ސްފަހެއް(  45

 ިއތުރުކުރުން. ދެ އަކުރު ފަދައިން އަންނަނިވި ފަހަތަށް ގެ( ޅ) މާއްދާގެ ވަނަ 8 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .15

 އޮފް  ޖެނެރަލް ޮކމިޝަނަރ ޑެޕިުއޓ  ޓެކްސޭޝަންާއއި އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ (ކ) .8 

 މަޤާމަށް  އެ މުއްދަތަކ ، މަޤާމުގެ މ ހެްއގެ ޢައްޔަންކުރެވޭ މަޤާމަށް ޓެކްސޭޝަންގެ

 އެހެންނަމަވެސް،. ދުވަހެވެ އަހަރު( ފަހެއް) 5 ފެށިގެން ތާރ ޚުން ޢައްޔަްނކުރެވޭ  އޭނާ

 ކޮމިޝަނަރ ފިޔަަވއި، ޙާލަތުަގއި ވަކިކުެރވޭ މަޤާމުން  ދަށުން  ގެ( ށ) މާއްދާގެ މި

 ޓެކްސޭޝަންގެ  އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓ  ޓެކްސޭޝަންއާއި އޮފް ޖެނެރަލް

 ޤާނޫނު މި ަޢްއޔަންކުރުމަކަށް ދައުރަކަށް އިތުރު މ ހަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މަޤާމަށް

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް

 ޑެޕިއުޓ   ޓެކްސޭޝަންާއއި އޮފް ޖެނެރަލް ކޮިމޝަނަރ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )އ(  

 މ ަހކު  ޢައްޔަންކޮށްަފއިވާ މަޤާމަށް ޓެކްސޭޝަްނގެ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ

 .ދައުރަެށވެ ދެ އަހަރުގެ)ފަހެއް(  5 ގިަނވެގެން ކުެރވޭނ ންޢައްޔަ
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 .އިތުރުކުރުން މާއްދާ އަންނަނިވި  ފަހަތަށް މާއްދާގެ ވަނަ  10 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .16

 މުދަލާއި 
 ފައިސާގެ 
 ބަޔާން 

 ހުށަހެޅުން 

ާމއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުެރވޭ ބޯުޑެގ ވަނަ  4މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 10-1.

މެންބަރުންނާއި، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންާއއި ޑެޕިއުޓ  ކޮމިޝަނަރ 

އަހަުރގެ، އަދި  ވިޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން، މަޤާމާ ޙަވާލުވުމުގެ ކުިރއަށް ފާއިތު

ހަމަވުމާ ހަމައަށް،  )ެއކެއް( އަހަރު ދުަވސް 1އެއިން ފަރާތެއް މަޤާމުން ވަިކވާތާ 

ފަރާތުގެ މިލްކިއްޔާުތަގއިާވ މުދަލާއި ފައިާސެގ  އަހަރަކު ެއއް ފަހަރު، އެ 

ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރ ގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި، އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް އޮޑިޓަރ 

ނޑަައޅާ ގޮަތަކށް ތައްޔާރުކުާރ ބަޔާނެްއ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަްށ  ޖެނެރަލް ކަ

. އަދި ެއގޮތުން ހުށަހަޅާ ބަޔާން، މ ރާގެ ވެބްަސއިޓްަގިއ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަހަަރކު އެއް ފަހަރު ހުށަހަޅާ  )ށ( 

ބަޔާން ހުށަހަޅާނ ، ފާއިުތވި ައހަރަށް ނިސްބަތްވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައި، ެއ އަހަރެްއެގ 

 ވަނަ ދުވަުހގެ ކުރިންނެވެ. 31މަހުގެ މާރިޗު 

 ޮއޑިޓަރ ގުޅިގެން ބަޔާނާ އެ ދިރާސާކޮށް، ބަޔާން ހުށަހަޅާ  ދަށުން  މާއްދާގެ މި )ނ(  

 ރިޕޯެޓއް، ތައްޔާރުކުރާ ބިނާކޮށް  މައްޗަށް ކަްނތައްތަުކގެ ފާހަގަކުރެވޭ ޖެނެރަލަށް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޖެނެަރލް އޮޑިޓަރ ކޮމިޓ އަށް ކަމާެބހޭ މަޖިލ ހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 .އިޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް އަންނަނިވި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  15 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .17
 ސިއްރު 

 ހިފެހެއްޓުން 
ޓެކްސް ޤާނޫނެްއގެ ދަށުން ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ެއއްވެސް ިލޔުމަކ ، ުނވަތަ ޓެްކްސ  )ހ( .15

ނެގުމުގެ މަަސއްކަުތގެ ތެޭރގައި ލިބޭ ުނވަތަ ހޯދާ ެޓކްސް ދަްއކާ ފަރާތާބެހޭ 

  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނުވަަތ  51އެްއވެސް މަޢުލޫމާތަކ ، ނުަވތަ މި ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ވެފަިއވާ ެއއްަބސްވުމެްއގެ ދަށުން ހޯދާ ވަނަ މާއްދާގެ  51-1މި ޤާނޫނުގެ 

މަޢުލޫމާތަކ ، ސިއްރު މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު، މ ރާގެ ެއއްެވްސ 

 މުވަްއޒަފަކު ހާމަކޮށްގެންނުވާެނއެވެ.

 .އިޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް އަންނަނިވި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  16 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .18

 މަޢުލޫމާތު 
 ހާމަކުރުން 

 

16. 

 

ވަަނ މާއްދާެގ  51-1ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ނުވަަތ މި ޤާނޫނުގެ  51މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(

ދަށުން ވެވޭ ެއއްބަްސވުމެްއަގއި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް 
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ހާމަކުރުމަކ  ނުވަތަ އެފަދަ އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ނިޒާުމގެ ެތރެއިން ބަދަލުކުރުމަކ  މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްާދގެ  15ކަ

 ބޭނުމަށްޓަކައި ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން ކަމުގައެއް ނުެބލެވޭނެެއވެ.

 .އިތުރުކުރުން ައކުރެއް ގޮތަށް ައންނަނިވި ފަހަތަށް ގެ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ  30 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .19

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެެހން ބަޔާންކޮށްފަިއވ ނަމަވެސް، ޓެކްސް ދެްއކުމުަގިއ  ނ(-1) .30 

މަކަރާއި ހ ލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ަގސްތުަގިއ ޓެކްސް ދެއްކުމުްނ 

އެްއކިބާވުުމގެ ކުށެއް ކޮށްފިަކމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، ިމ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ 

)ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ،  3ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތާރ ޚުތަކުން ފެށިގެން 

ނަޑއެުޅމަށް ބޭނުންވާ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންަތއް ބަލާކަްނ  ޓެކްސްގެ މިންވަރު ކަ

 އަންގާ އެންގުން މ ރާއަށް ފޮުނވިދާނެެއވެ.

 .އުނިކުރުން އަކުުރތައް ހުރި ނިޔަލަށް ގެ( ޅ) ފެށިގެން  އިން( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ  31 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .20

 )އުނިކުރެވިފައި( )ނ( .31 

 )އުނިކުރެވިފައި( )ރ(  

 )އުނިކުރެވިފައި( )ބ(  

 )އުނިކުރެވިފައި( )ޅ(  

 .ިއތުރުކުރުން އަކުރު ދެ ގޮތަށް ައންނަނިވި ފަހަތަށް ގެ( މ) މާއްދާގެ ވަނަ  31 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .21

ކުންފުނިތަކުގެ ޕޭރަންޓް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރެވފައިވާ މަލްޓިނޭޝަނަލް  )ފ( .31 
އެންޓިޓ  ނުވަތަ މައި ކުންފުނިން، އެ ކުންފުންޏާއި ެއ ކުންފުންޏާ ގުޅުންހުިރ 
ކުންފުނިތަކުގެ ިވޔަފާރި މުޢާމަލާތްތަކާއި ކުންފުނި ހިންގުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ 

ކަންޓްރ  ރިޕޯޓު، މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއ -ބައި -ކަންޓްރ 
 ފަިއވާ އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮތަށް މ ރާއަށް ފޯރުކޮށްދިުނމަށް އެންގިދާނެެއވެ.ބަޔާންކޮށް

ކަންްޓރ  ރިޕޯޓުތައް މ ރާއިްނ -ބައި-މި މާއްދާގެ )ފ( ގަިއ ބަޔާްނކުރާ ފަދަ ކަންޓްރ   )ދ( 

 ހޯދި ކަމުގަިއވ ނަމަވެްސ، ެއފަދަ ރިޕޯޓުތައް، ބޭރު ަޤއުުމތަކާ ޙިއްާޞކުރަންވާނ ، 

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ވެފަިއާވ ެއއްަބސްވުންތަކާ ެއއްގޮްތާވ  51-1މި ޤާނޫނުގެ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
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 .އިތުރުކުރުން ައކުރެއް ގޮތަށް ައންނަނިވި ފަހަތަށް ގެ( ރ) މާއްދާގެ ވަނަ  32 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .22

 އެފަދައިން  ައކުރުތަކުަގއި ހުރި ނިޔަލަށް ގެ( ރ) ފެށިެގން އިން( ހ) މާއްދާގެ މި )ބ( .32 

 ޤާނޫނުގެ  މި ނުވަތަ ާމއްދާަގއި  ވަނަ 51 ޤާނޫނުގެ މި ބަޔާންކޮށްފަިއވ ނަމަވެސް،

 ހޯދަން  ދަށުން އެއްބަްސުވމެއްގެ ފަދަ ބަާޔންކޮށްފައިވާ މާއްދާަގއި ވަނަ 1-51

 ކޮންމެ  ބެލެވޭ ހުރެދާނެކަމަށް އަތުަގއި ފަރާތެއްގެ އެ މަޢުލޫމާތު، ބޭނުންވާ

 ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި މަޢުލޫމާތު އެ ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ( ތިރ ސް) 30 ފަރާތަކަށް،

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މ ާރއަށް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ގަާވއިދުަގއި ހަދާ

 .އެންގިދާނެެއވެ

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ  39 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .23

 މ ރާއިން 
 ޢަދަދު  ޓެކްސްގެ 

 ކަނޑައެޅުން 

 އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު، ލިެޔކިޔުްނތައް ހިސާބުތަކާއި ފަރާތެއްގެ ދައްކާ ޓެކްސް މ ރާއިން )ހ( .39

 ަމއްޗަށް  ނުކުތާތަކުގެ ފާހަަގކުރެވުނު  އެކަުމގައި ހިންގުމަށްަފހު، ޤ ޤެއްޙްތަ ނުވަތަ

 މ ރާއަށް ޢަދަދު ޓެކްސްގެ ދަްއކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި އެ ފަރާތުން އެ ބިނާކޮށް،

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ ނަޑއަޅާ ެއގޮތުން. ކަ ނޑަެއޅުމަށް ކަ  ޙަވާލާދޭނ   ޤާނޫނުގައި މި  ކަ

ނަޑއަޅާ މ ރާއިން"  .މިފަދައިންނެވެ" ޢަދަދު ކަ

ނޑަައޅައިިފ  )ށ(   ނަޑއަޅާ ޢަދަދު، މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ކަ މ ރާއިން ކަ

ނޑަެއޅުން ނިސްބަތްާވ ފަރާތަށް ލިޔުމުން  ހިނދެއްގަިއ، އެކަން، ެއ ކަ

 އަންގަްނވާނެެއވެ. އަދި އެ އެްނގުމުަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ނަމާިއ އެޑްރެހާއި ޓެކްސްޭޕޔަރ އަިއޑެންޓިފިކޭޝަްނ  (1)   

 ނަންބަރު )"ޓިން"(؛

ނޑައެޅުން ނިސްބަްތވާ ެޓކްސް ނެގޭ މުއްދަތު؛ (2)     އެ ކަ

ނަޑއެިޅ  (3)    އެ ފަރާތުން ޓެކްސްގެ ގޮުތަގއި ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް މ ރާއިން ކަ

ޢަދަދު، އަދި އެ ޢަދަދު ހިާސބުކުރުމަށް މ ރާއިން ބޭނުންުކރި އަސާސްަތކާިއ 

 އެ ހިސާބުކުރުމުގެ ތަފްޞ ލު؛

 އެ ފަރާތަކުން ފައިސާ ދަްއކަންޖެހޭ ތާރ ޚު. (4)   

ނަޑއަޅާ ޢަދަދަކ  ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުްނ  )ނ(   މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މ ރާއިން ކަ

ޢަދަދަށްވުރެ ޮބުޑ ޢަދަދެއްނަމަ، މ ރާއަްށ  ެޓކްސްގެ އެ މުއްދަތަކަްށ ަކނަޑއަޅާފަިއވާ 
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ނަޑެއޅޭނ ، މި ޤާނޫނުގެ             ވަނަ މާއްދާެގ  30އެފަދަ ޢަދަދެއް ކަ

)ދޭއް( އަހަުރ  2ންގުން ފޮނުވާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެ 

 ދުވަސް ފާއިުތވުމުގެ ކުރިންެނެވ.

     މާއްާދގެ  މި ތެރޭގަިއ، މުއްދަތުގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަގއި( ނ) މާއްދާގެ މި )ރ(  

ނޑައެޅެން ޢަދަދެއް ދަށުން ގެ( ހ)  ޢުޛުރެއް މަޤުބޫލު ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ނެތް ކަ

 މުއްަދތު  އެ ޮގތެއްގެމަތިން އިތުރުުނވާނެ ދުވަހަށްވުރެ އަހަރު( ތިނެއް) 3 އޮތްނަމަ،

 .އެދެވިދާނެެއވެ މ ރާއަށް  ޓްރައިބިއުނަލްަގއި އެޕ ލް ޓެކްސް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް

 ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް  މި ނަމަެވސް، އޮތް އެހެން ަގއި( ނ) މާއްދާގެ މި )ބ(  

 ފަރާތަށް  ދައްކާ ޓެކްސް އެްނގުން  ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މާއްާދގައި ވަނަ 30 ޤާނޫނުގެ މި

 ބައްދަލުވާ  ފަހުން ތެރެއިން ތާރ ޚުތަުކގެ އަންނަނިވި ފޮނުވާފައިވާނަމަ، މ ރާއިން

 ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި  ޢަދަދު  ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކުން އެ ކުރިން، ތާރ ޚެއްގެ

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ މ ރާއަށް  .ކަ

 ތާރ ޚުން  ފޮނުވާ އެްނގުން  ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 30 ޤާނޫނުގެ މި (1)   

 ތާރ ޚު؛ ހަމަވާ އަހަރު( ދޭއް) 2 ފެށިގެން

   (2) 

 

( ވިހި ސަތޭކަ) 120 ފެށިގެން ދުވަހުން ފަށާ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި

 .ތާރ ޚު ހަމަވާ ދުވަސް

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ  42 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .24

 ނިންމުމަކާމެދު  ނިންމާ މ ާރއިން  ނުވަތަ ޓެކްސޭޝަން އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ )ހ( .42 އިއުތިރާޒުކުރުން 

 ފެށިގެން ތާރ ޚުން ިނންމި ނިންމުމެއް އެ ިއއުިތރާޒުކުރާނަމަ ފަރާތުން ދަްއކާ ޓެކްސް

 މ ރާައށް  އެންގުމެއް ިއއުތިރާޒުކުާރކަމުގެ  ތެރޭގަިއ، ދުވަހުގެ( ތިރ ސް) 30

       އެންގުމަށް  ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  ަދއްކާ ކްސްޓެ މިގޮތުން . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 .މިފަދައިންނެވެ" އެންގުން ިއއުތިރާޒުކުާރކަމުގެ" ޙަވާލާދޭނ  ޤާނޫނުގައި މި

       މާއްާދގެ ވަނަ 39 ޤާނޫނުގެ  މި ކަމަށް ދަްއކަްނޖެހޭ ގޮުތަގއި ޓެކްސްގެ  )ށ(  

ނަޑއަޅާފަިއވާ މ ރާއިން ދަށުން ގެ( ހ)  ޢަދަދު އެ ނުވަތަ ގުޅިގެން ޢަދަދާ ކަ

ނަޑއެޅުމުަގއި  ެއއްެވސް  ފަރާތުގެ ދައްކާ ޓެކްސް ގޮތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މ ރާއިން ކަ

 ުގޅިެގން  ކަމަކާ އެ ޤަބޫލުކުެރވޭނަމަ ށްކަމަ އައިސްަފއިވާ އުނިކަން ޙައްޤަކަށް
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 .ހުަށހެޅިދާނެއެވެ އެްނގުމެއް ިއއުިތރާޒުކުރާކަުމގެ ފަރާތަށް ދައްކާ ޓެކްސް

 ކޮމިޝަނަރ ެއންގުމުަގއި، އިއުތިރާޒުކުާރކަމުގެ ހުށަހަޅާ ދަށުން  ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  

 ފަރާތުން  ދަްއކާ ޓެކްސް ނިންމުމާމެދު މ ާރގެ ނުވަތަ ޓެކްސޭޝަްނގެ  އޮފް ޖެނެރަލް

 .ބަޔާންކުރަންވާެނއެވެ ޞ ލުކޮށްފްތަ ސަބަބު އިއުތިާރޒުކުރާ

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ  43 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .25

އިއުތިރާޒުކުރުމާ 
 މ ރާއިން  މެދު 
 ނިންމުން  ގޮތެއް 

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

 ފެށިގެން  ތާރ ޚުން ހުށަހަޅާ އެްނގުން އެ ުހށަހަޅައިފިނަމަ، މ ރާއަށް އެްނގުމެއް ކަމުގެ

 ގޮތެއް  މ ރާއިން އެްނގުާމމެދު އެ ތެރޭގައި ދުަވހުގެ( ވިހި ސަތޭކަ) 120

 .ނިންމަންވާނެއެވެ

 ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި ނަމަވެސް، އޮތް އެހެން ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

 ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 42 ޤާނޫނުގެ މި ފަރާތަކުން  ދައްކާ ޓެކްސް

 ތާރ ޚުތަުކގެ  އަންނަނިވި ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، މ ރާއަށް އެްނގުމެއް  އިއުތިާރޒުކުރާކަުމގެ

 ގޮެތއް މ ރާއިން އެްނގުމާމެދު އެ ކުރިން، ތާރ ޚެއްގެ ބައްދަލުވާ  ފަހުން ތެރެއިން

 .ނިންމަންވާނެއެވެ

     ފެށިގެން ތާރ ޚުން ހުށައެޅި މ ރާއަށް އެންގުން  އިއުތިާރޒުކުރާކަުމގެ (1)   

 ތާރ ޚު؛ ހަމަވާ ދުވަސް( ވިހި ސަތޭކަ) 120

 ދުވަސް ( ފަސްދޮޅަސް) 60 ފެށިގެން ދުވަހުން ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި (2)   

 .ތާރ ޚު ހަމަވާ

           އަދި( ހ) މާއްދާގެ މި ގުިޅގެން ެއންގުމަކާ ކަމުގެ އިއުތިާރޒުކުރާ )ނ(  

  ނުނިންމައިފިނަމަ، ގޮތެއް މ ރާއިން ތެޭރގައި  މުއްދަތުގެ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  ަގއި( ށ)

 މ ރާއިން  ނޫންކަމަށް، ރަނގަޅު ނިންމުން މ ރާގެ ނިސްބަްތވާ އިއުތިާރޒުކުރުން އެ

 .ބެލެވޭެނއެވެ ކަމުގައި މިނިން

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ  44 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .26

 ގުިޅގެން  އެންގުަމކާ އިއުތިރާޒުކުރާކަުމގެ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން  ދައްކާ ޓެކްސް (ހ) .44 އިސްތިއުނާފުކުރުން 

 އިސްިތއުނާފުކުރެވިދާނެ  ޓްރައިިބއުނަލްަގއި  ނިންމުމަކ ، ކޮންމެ ނިންމާ މ ރާއިން

 އެންުގމާ  އިއުިތރާޒުކުރާކަުމގެ އިސްތިއުނާފުކުެރވޭނ  މިގޮތުން އަދި. ނިންމުމެކެވެ
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 ުދވަހުގެ ( ތިރ ސް) 30 ފެށިގެން ތާރ ޚުން ނިންމާ ގޮތެއް  މ ރާއިން ގުިޅގެން

 .ތެރޭގަެއވެ

 ދަށުން ާމއްދާގެ  ވަނަ 39 ޤާނޫނުގެ މި އިްސތިއުނާފުކުރަނ  ފަރާތުން ދަްއކާ ޓެކްސް )ށ(  

ނޑަައޅާފަިއވާ  މ ރާއިން           ކަމަށްވާނަމަ، ގުިޅގެން ޢަދަދަކާ ޓެކްސްގެ ކަ

 ޢަދަދުގެ  ޓެކްްސގެ ަކނޑަައޅާަފއިވާ  މ ާރއިން ިއސްތިއުނާުފކުރެވޭނ  މައްސަަލއެއް  އެ

 30% މަދުވެގެން ޢަދަދުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކާ ޓެކްސް ތެރެއިން،

 .ޚަލާޞްކުރުމަށްފަހުގަެއވެ ަދއްަކއި ޢަދަދެއް ެއްއވަރުގެ އާ( އިންސައްތަ ތިރ ސް)

( އިންސައްތަ ތިރ ސް) 30% ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  

 އެްއވެސް  ދައްކަންޖެހޭ ގުިޅގެން ޢަދަދާ އިސްިތއުނާުފކުރާ ހިސާބުކުރާނ ،

 .ނުލަެއވެ އިންޓްެރސްޓަކާ ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް

 .އިތުރުކުުރން މާއްދާެއއް ގޮތަށް އަންނަނިވި  ފަހަތަށް މާއްދާގެ ވަނަ  49 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .27

 ފައިސާ  ލިބެންވާ 
 ބޭރު  ހޯދުމުގައި 
 އެހ   ޤައުމުތަކުގެ 

 ހޯދުން 

 ޤާނޫނުގެ  މި ފައިާސއެއް، އެނޫންެވސް ނުވަތަ  ޖޫރިމަނާއެއް ޓެކުެހއް، ދައްކަންޖެހޭ މ ރާއަށް 49-1.

        ދަުށން  މާއްާދގެ ވަނަ 51-1 ޤާނޫނުގެ މި ނުވަތަ ދަށުން މާއްާދގެ ވަނަ 51

 .ހޯިދދާނެއެވެ މެދުވެރިކޮށް ޤައުމެއް ބޭރު ދަށުން އެއްަބސްވުމެްއގެ ވެވޭ

 .އިޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް އަންނަނިވި ސުރުޚ  ބާބުގެ ފަސްވަނަ  ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .28

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ޓެކްސް މުޢާހަދާތައް 

 .އިތުރުކުރުން މާއްދާ ދެ އަންނަނިވި  ފަހަތަށް މާއްދާގެ ވަނަ  51 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .29

 ޓެކުހާގުޅޭ 
 މަޢުލޫމާތު 

 ބަދަލުކުރުމުގެ 
 އެއްބަސްވުން 

ދިވެހިސަރުކާރާއި ބޭރު ަޤއުމެްއގެ ނުވަތަ ަޤއުމުތަކެްއގެ ސަުރކާރާއެކު ެވވޭ ެއއްބަްސވުމެްއގެ  51-1.

ދަށުން، ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިާބވުން ނުވަތަ ޓެކުހަށް މަކަރުހެދުން ހުއްޓުވުމަށާއި، އެަފދަ 

މަޢުލޫމާތު، ޓެކްސް އިދާރާތަުކގެ މެދުގައި ޤ ޤުކުރުމަްށ ބޭނުންވާ ޙްކަންކަން ތަ

 ބަދަލުކުރެވިދާނެެއވެ.

 މުޢާހަދާއަށް 
 ޢަމަލުކުރުން 

 ދަށުން  މާއްދާގެ ވަނަ 51-1 ޤާނޫނުގެ މި  ނުވަތަ މާއްދާ ވަނަ 51 ޤާނޫނުގެ މި (ހ) 51-2.

 .ލާޒިމުވާނެއެވެ ޢަމަލުކުރުމަށް ަދއުަލތުން އެއްަބސްވުންތަކަށް ވެވޭ
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 ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އެއްބަްސވުންތަަކށް ފަދަ ަބާޔންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ގެނައުމަކ  ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ  ޤާނޫނުތަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 .ޒިންމާެއެކވެ ދައުލަތުގެ

 .ިއތުރުކުރުން އަކުެރއް ފަދައިން ައންނަނިވި ފަހަތަށް ގެ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ  54 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .30

 ޞައްޙަ  ޝަކުާވއަކ   ހުށަހަޅާ  ުގޅިގެން ަމއްސަލަައކާ ހުށަހެޅޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް (ރ) .54 

 ތެރެއިން  އަމުރުތަުކގެ އަންނަނިވި ފެނިއްޖެނަމަ، ޓްރައިިބުއނަލަށް ކަމަށް ޝަކުާވއެއް

 .ލިބިގެންެވއެވެ ޓްރަިއބިއުނަލަށް ބާރު ނެރުމުގެ އަމުރެއް

 އަމުރު؛ ކުރާ ުނކުރުމަށް ނުވަތަ ކުރުމަށް ކަެމއް ވަކި (1)   

   (2) 

 

     ގުޭޅގޮތުން  ަކމަކާ ބަޔާްނކުރާ ނަންބަރުގައި ވަނަ( 1) އަކުުރގެ މި

 އަމުރު  ަވގުތ  ކުރާ ުނކުރުމަށް ނުވަތަ ކުރުމަށް ކަެމއް ވަކި

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ  55 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .31

 ނުވަތަ  އުސޫލަކާ ޝަރުޢ  ނިންމާފައިވަނ ، މައްސަލައެއް ނިންމާ ޓްރައިބިއުނަލުން (ހ) .55 އިސްތިއުނާފުކުރުން 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް  ނުވަތަ ހިނދެއްގައި، ފެނިއްޖެ ކަމަށް ޚިލާފަށް ގަާވއިދާ ޤާނޫނާއި

 މައްސަަލއެއް  އެ ހިނދެއްގަިއ، ފެނިއްޖެ ބޭނުންޮކށްގެންކަމަށް ބާރެއް ލިބިގެންނުވާ

 ނިންމުން  ްޓރައިބިއުނަލްގެ ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ( ތިރ ސް) 30 ނިންމާތާ

 ދަްއކާ  ޓެކްސް މ ރާއަށާއި ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ ހަިއކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަަކއި

 .ލިބިގެންވެެއވެ ފަރާތަށް

      ނަމަވެްސ، އިސްިތއުނާފުކުރި މައްސަލަެއއް ަދށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

 ހިނދަކު ބަދަލުނުކުރާހާ ނިންމުން އެ  ްޓރައިބިއުނަލުގެ  ކޯޓަކުން  މަރުޙަލާގެ މަތ 

 ފަސްކުރުމުގެ  ޢަމަލުކުރުން ނިންމުމަށް އެ  ނުވަތަ ހިނދަކު ބާޠިލުނުކުރާހާ ނުވަތަ

 މަްއޗަށް  އެ ނިންމުންތަކަކ  ނަލްގެ ޓްރައިިބއު ހިނދަުކ، ނުނެރޭހާ އަމުރެއް

 .ނިންމުންތަކެކެވެ ފަހުގެ އެންމެ ލާޒިމު، ޢަމަލުކުރުން

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ  84 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .32

 އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިަޝނަރ ތެޭރގަިއ، ދާއިރާގެ ބަޔާްނކުރާ މާއްދާގައި މި (ހ) .84 ރޫލިންގ ޓެކްސް 

 ޓެްކސް  ނެރޭ އެގޮތުން. ނެރެވިދާނެެއވެ ރޫލިންގ ޓެްކސް ޓެކްސޭޝަންއަށް

 .ލާޒިުމވާނެެއވެ މައްޗަށް މ ރާގެ ޢަމަލުކުރުން، ރޫލިންގތަކަށް
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 މ ރާއިން  މާނަކުރުމުގައި ަގވާއިދުަތއް ޤާނޫނާއި ޓެްކސް ރޫލިންގއަކ ، ޓެކްސް )ށ(  

 މުޢާމަލާތަކާ ބާވަތެްއގެ ވަކި  ނުވަތަ ބަާޔންކުރުމަށްޓަކައި އުސޫލުތައް ޢަމަލުކުރާނެ

 ުނވަތަ  ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި، ގޮތް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ދެްއކުމުަގއި  ޓެކްސް ގުިޅގެން

. ރޫލިންގއެކެވެ ނެރޭ ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ަކންކަން އިދާރ  ނެގުމާުގޅޭ ޓެކްސް

 ޓެކްސް  ޤާނޫނާއި މި ރޫލިްނގެއއް، ޓެކްސް އެފަދަ  ޙާެލއްަގއި، އެްއވެސް

 ދާއިރާއަްށވުރެ  ުދތަކުގެގަވާއި ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުތަކުގެ އެ ޤާނޫނުތަކާއި

 .ފުޅާވެގެންުނވާނެެއވެ

 ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގައކަށް ޓެކްސް ކޮންމެ ނެރޭ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  

 .ދޭންވާނެެއވެ މުއްދަެތއް ދުވަހުގެ( ިތރ ސް) 30 މަދުވެގެން ފެށުމަށް،

 ގޮަތށް އަންނަނިވި މާަނކުރުންތައް އަންނަނިވި އެކުެލވޭ ގައި ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 86 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .33

 .އިޞްލާޙުކުރުން

 އެންމެހައި ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް އަދި  ޤާނޫނު މި ެއވަނ ، ބުެނފައި ކަމަށް" ޤާނޫނު ޓެކްސް" .86 

 .ޤާނޫނުތަކަށެވެ

 ަދށުން  ޤާނޫނެްއގެ ޓެކްސް ެއވަނ ، ބުނެފައި ކަމަށް" ފަރާތް ދަްއކާ ޓެކްސް"  

 .ފަރާތަށެވެ ރަޖިސްޓަރ ކުރަންޖެހޭ

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ދަށުން ާޤނޫނެއްގެ ޓެކްސް އެވަނ ، ބުނެފައި ކަމަށް" ބަޔާން ޓެކްސް"  

 .ލިޔެކިޔުންތަކަށެވެ ހުށަހަަޅންޖެހޭ ބަޔާާނއެކ  އެ ބަޔާނާއި

 ގެ" ޤާނޫނު ޓެްކސްއާބެހޭ" ނަކަުލކޮށްފަިއވާ ތިރ ގައި ެއުކލެވޭ، ަގއި( ހ) މާއްދާގެ ަވނަ 86 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .34

 .އުނިކުރުން މާނަކުރުން

 ނެގުމާބެހޭ  ޓެކްސް ައދި މިޤާނޫނު އެވަނ ، ކަމަށްބުނެފައި" ޤާނޫނު ޓެކްސްއާބެހޭ" (ހ) .86 

 .ޤާނޫނުތަކަށެވެ އެންމެހައި

ޢިބާރާތްތައް، "ެޓކްސް ޤާނޫުނ" ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުަގއި "ޓެްކސްއާބެހޭ ޤާނޫނު" މިފަދައިްނ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެންމެހައި  .35
 އަށް ބަދަލުކުރުން.

ވަނަ މާއްދާެގ  4)ތިރ ސް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، ބުނެވިިދޔަ ޤާނޫނުގެ  30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަެވގެން  .36

 .( ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން މ ރާގެ ބޯޑަށް ޢައްަޔންކުރާ ފަރާތް، ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވ1ެ)ރ( ގެ )
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ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ޤާނޫަނށް  2)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ  ޤާނޫނު( އަށް  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  .37

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  8ބުެނވިދިޔަ ޤާޫނނުގެ  ،)ތިރ ސް( ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި 30ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން 

ކޮިމޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްޭސޝަންގެ މަޤާމަށް އަލުން މ ހުން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންާއއި ޑެިޕއުޓ  

 ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.

ކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރާ ދުވަުހން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދ ޤު .38
 ފެށިގެންނެވެ.

________________________ 
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