
ޓެކްސް ރޫލިންގ

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

ވެބްސައިޓް: 

 gazette@po.gov.mvއީމެއިލް:

www.gazette.gov.mv

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

TR-2014/B36 :ުރިފަރެންސް ނަންބަރ

ވޮލިއުމް: 43      އަދަދު: 238       ތާރީޚު: 6 ޛުލްޤަޢިދާ 1435  -  1 ސެޕްޓެންބަރު 2014   ހޯމަ
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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ  

 

  ދިވެހިރާއްޖެ ، 20379މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ، އަމީނީ މަގު، މާލެ 
:  ، 1415: ހޮޓްލައިން : ،  www.mira.gov.mvވެބްސައިޓް:  ، 6577 331ފެކްސް  mira.gov.mv@1415އީމެއިލް

 

 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ގެނައުން  ޙުލާޞްއި ވަނަ 6 ގަވާއިދަށް ނެގުމުގެ ެޓކްސް ފައިދާއިން ވިޔަފާރީގެ: ޓެްކސް ނެގޭ ފައިާދއިން ވިޔަފާރީގެ

  

  TR-2014/B36 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ހޯމަ( 2014 ސެޕްޓެންބަރު  1 :ތާރީޚު

 

ވަނަ  84ގެ  )ޓެކްސް ނެުގމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 2010/3 ނޫނު ނަންބަރުޤާކޮށްފައިވާ ޞްލާޙު ެމދުވެރިކޮށް އ14/2011ިމިއީ ޤާނޫނު ނަންަބރު 

    ހަވާލާދީފައި  ތަންތަނުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ގަވާއިދަށް ،މެނުވީ ހާލަތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަކަށް  އެހެންއެކެވެ. ދާގެ ދަށުން ެނރެފައިވާ ރޫލިންގމާއް

 ފަރާތްަތުކން  ދައްކާ  ޓެްކސް . ައށެވެ) ގަވާއިދު ނެގުމުގެ ޓެްކސް  ފައިދާއިން ވިޔަފާރީގެ ( R-35/2011 ަނންބަރު ގަވާއިދު  ޮކށްފައިވާޞްލާޙުއި ވަނީ އެ

  .ލާޒިމުކުރެއެވެ ގޮތުން  ޤާނޫނީ ަތާބވުމަށް ށް ރޫލިންގއަ މި

  

  ތައާރަފު 

 .ކުރުމެވެޞްލާޙުއި މާއްދާ ވަނަ  65 އާއި) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 20 ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ ރޫލިންގގެ މި.1

  

  ރޫލިންގ

 :ކުރުންޞްލާޙުއި ގޮތަށް އަންނަނިވި ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 20 ގަވާއިދުގެ.2

 ަދއްކަްނވާނީ  ޓެކްސް ފަާރތަކުން  ިއޚްިތޔާރުުކރާ ޮޑލަރު ެއމެރިކާ ގޮުތގައި  ކަރަންީސގެ ޕްރެެޒންޓޭަޝން  )ނ(

 ެދްއކުމަށް  ޓެކްސް  ރުފިާޔިއން  ފަރާތަުކން ަފދަ މި . ޮޑލަރުންެނވެ އެެމރިކާ ނުވަތަ ރުފިާޔއިން 

)  1 ަބދަުލކުރަންާވނީ ރުފިާޔއަށް ަދދުއަ ޓެކުހުގެ ަދއްކަްނޖެހޭ ފަރާތަުކން އެ ،ިތޔާރުކޮށްިފަނމައިޚު (އެކެއް

  .ރޭުޓންެނވެ ގެ) ާލރި ދެ ާސޅީސް ރުިފޔާ ފަނަރަ ( ރ15.42 ޑޮލަރަށް  އެމެރިކާ 

  

 :ކުރުން ޞްލާޙުއި ގޮތަށް  އަންނަނިވި  މާއްދާ ވަނަ 65 ގަވާއިދުގެ.3

 ބަދަލުކުރްުނ ރުފިޔާއަށް ފައިސާ  ދައްކާ ފައިސާއްިނ ބޭރު 

 ީމރާއަށް  ،ނޫްނނަމަ  ރުިފޔާިއން  ދަްއކަނީ ފައިސާ ކަމަަކށް ގަިއވާ) ހ( ާމއްާދގެ ަވނަ 6 ޤާނޫުނގެ  (ހ)

 ަފއިސާ  އެ  ަބދަލުުކރަްނވާނީ  ުރފިޔާައށް ައަދދު އެ  ފަާރތަކުން  އެ  ެދއްކުުމގައި  ެޓކްސް ވިތުހޯލްިޑްނގ

 ރޭޓުގެ  އެކްސްޗޭްނޖް ްށފަިއވާ ޝާއިޢުކޮ ޮއތޯރިީޓން މަނިަޓރީ ޯމލްޑިވްސް ދުަވހު ޖެހުނު  ވިތުހޯލްޑްުކރަން 

 

 
 

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ  

 

  ދިވެހިރާއްޖެ ، 20379މާލެ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ، އަމީނީ މަގު، 
 : : ،  2261 332 (960)ޓެލެފޯން : ،  6577 331 (960)ފެކްސް : ،  info@mira.gov.mvއީމެއިލް  www.mira.gov.mvވެބްސައިޓް
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  ދިވެހިރާއްޖެ ، 20379މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ، އަމީނީ މަގު، މާލެ 
:  ، 1415: ހޮޓްލައިން : ،  www.mira.gov.mvވެބްސައިޓް:  ، 6577 331ފެކްސް  mira.gov.mv@1415އީމެއިލް

 

 ރޭޓެއް  އެކްސްޗޭންޖް  ޫނން  ބޮޑު ަތފާތު ައށްުވރެ) އިްނސަްއތަ ދޭއް" ަމއިނަސް އޯ ސް ޕްލަ(" %2±

  .މަްސދަރަކަެށވެ އެއް  ޔަތްކުަރންާވނީޢާ ރި ެބލުުމގައި  ރޭޓް އެކްސްޭޗންޖް  އަދި . ބޭނުންކޮްށެގންެނވެ 

 ިދވެހިާރއްޭޖަގއި  ަދއްކަނީ ފަިއސާ ަފދަ  އެ  ،ބަޔާންކޮްށފަިއވީަނމަވެސް  ެއހެން  ަގއި ) ހ( މާްއާދގެ މި  (ށ)

      ަބދަލުކުރަްނާވނީ ރުިފޔާައށް  އަަދދު  އެ  ،ަނމަަކުމގަިއވާ މެުދވެރިކޮށް  ޭބންކެއް  ވިަޔފާރި ހިްނގަުމންދާ 

  .ނުންކޮްށެގންެނވެބޭ  ރޭޓު އެްކސްޗޭންޖްމަާލތަކަށް ހަަމޖައްަސއިިދން ޢާއެ މު ޭބންކަކުން އެ

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 ފެށިގެންނެވެ. ރޫލިންގ ނެރޭ ތާރީޚުންފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން ށްރޫލިންގަ މި.1

  

  

  

  

  

  ޔަޒީދު މުޙައްމަދު      

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން      
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MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY 
Malé, Republic of Maldives 

 

 
Maldives Inland Revenue Authority, Ameenee Magu, Male’ 20379, Maldives 

Tel: (+960) 1415, Fax: (+960) 331 6577, E-mail: 1415@mira.gov.mv, Website: www.mira.gov.mv 
 

TAX RULING 
Business Profit Tax: Sixth amendment to the Business Profit Tax Regulation  

Reference No.:  TR-2014/B36 
Date of issue: Monday, 1 September 2014 

This ruling is issued pursuant to the authority granted under Section 84 of the Tax 
Administration Act (Law Number 3/2010) as amended by Law Number 14/2011. Unless 
otherwise stated, all references to the Regulation are to the Business Profit Tax Regulation 
(Regulation Number 2011/R-35), as amended. This ruling is legally binding. 

Introduction
1. This ruling amends sections 20(c) and 65 of the Regulation.

Ruling
2. Amend section 20(c) of the Regulation as follows: 

(c) Tax payable by a Person whose presentation currency is United States Dollar, may be 
paid in Rufiyaa or United States Dollar. Where such Person elects to pay tax in 
Rufiyaa, the amount of tax shall be converted to Rufiyaa by using the exchange rate 
of USD 1 (One United States Dollar) = MVR 15.42 (Fifteen Rufiyaa and Forty Two 
Laari). 

3. Amend section 65 of the Regulation as follows: 
Conversion of foreign currency transactions into Rufiyaa 
(a) Where a payment of an amount specified in Section 6(a) of the Act is made in a 

currency other than Rufiyaa, in making the payment of withholding tax to the MIRA, 
such amount shall be converted to Rufiyaa using an exchange rate within ±2% (plus 
or minus two per cent) of the rate published by the Maldives Monetary Authority on 
the date that the tax was liable to be withheld. The source of the foreign exchange 
rates adopted by a taxpayer must be used consistently.

(b) Notwithstanding subsection (a), where such a payment is made through a commercial 
bank operating in Maldives, such amount shall be converted to Rufiyaa using the 
exchange rate quoted by that bank for that transaction.
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Maldives Inland Revenue Authority, Ameenee Magu, Male’ 20379, Maldives 

Tel: (+960) 1415, Fax: (+960) 331 6577, E-mail: 1415@mira.gov.mv, Website: www.mira.gov.mv 
 

Date of Effect 
4. This ruling shall have effect from its date of issue. 

This is the unofficial translation of the original ruling issued in Dhivehi. In the event of conflict 
between this translation and the Dhivehi version of this ruling, the latter shall prevail. Therefore, it is 
advised that both the Dhivehi version of this ruling and this translation be read concurrently. 


