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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ހޯމަ :  2017 ޖަނަވަރީ 23 – 1438 ރަބީޢުލްއާޚިރު 25ތާރީޚު 16އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

 އަތުން ފަސިންޖަރުންގެ ފުާރ ބޭރަށް ދިވެހިާރއްޖޭން އެައރޕޯޓަކުްނ ދިެވހިރާްއޖޭގެ

  ގަާވއިދު  ނެގުމާބެހޭ ފީ ޓެކްސްއާއި
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   އަތުން ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ ބޭރަށް ދިވެހިރާއްޖޭން އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

  ގަވާއިދު ނެގުމާބެހޭ ފީ ޓެކްސްއާއި
 

 އި ނަންފާރަތަޢާ .1

 ައތުން  ފަިސްނޖަރުްނގެ  ފުރާ  ޭބަރށް ިދވެހިާރއްޭޖން އެއަރޕޯޓަކުން  ިދވެިހރާްއޖޭގެ ( 29/2016މިީއ ޤާނޫުނ ނަްނބަރު  (ހ)

ަދށުްނ މޯލްޑިވްްސ ިއންލަންޑް ރެެވިނއު ޮއތޯރިީޓައްށ  ވަަނ މާްއާދގެ 13ާޤނޫުނ) ގެ  ނެުގމާބެހޭ ފީ  ޓެކްސްއާއި

.   ލިބިފައިާވ ބާުރގެ ދަުށން ހަަދއިފަިއވާ ަގވާިއދެކެވެ

 ފީ  ޓެކްސްއާއި ައތުން  ފަިސންޖަުރްނގެ ފުރާ  ބޭރަށް ދިެވހިާރއްޭޖން ެއއަރޕޯޓަކުން  ިދވެިހރާްއޭޖގެނީ "މި ަގވާިއަދށް ކިޔާ  (ށ)

. ނެުގމާބެހޭ  " ެއވެ   ަގވާިއދު

 

 ދުމަޤްޞަ .2

ާޤނޫުނގެ ަދުށްނ  ،ން ބޭަރށް ފުާރ ފަސިންަޖރުްނެގ އަުތންގެ އެއަރޯޕޓަކުން ިދވެިހރާްއޖޭިދވެިހރާއްޖޭ  ،ދަކީޤްޞަމި ަގވާިއުދގެ މަ 

.ަކނޑަެއޅުމެނެޭގނެ އުސޫލުތަކާިއ ހަމަަތއް  އި ފީ ހާޓެކް   ވެ

  

 

  އެއްވަނަ ބާބު: ރަޖިސްޓަރީކުރުން
  

 ރަޖިްސޓަރީކުރުން  ފީއަށް ޑިވެލޮޕްމަްނޓް އެއަރޕޯޓް ޗާޖަށާއި ސަރވިސް އެއަރޕޯޓް .3

 ެއއަރޕޯޓް  ދޫކޮްށފައިވާ  ުހއްދަ  ާމބެހޭކަ މޯލްޑިްވސް ިސވިލް އޭިވއޭަޝްނ އޮޯތރިޓީން މި ގަާވއިަދށް ަޢަމލުކުރަން ަފށާިއުރ  (ހ)

އިްނ  2016ޑިެސްނބަރު  8، އެައރލަިއްނތައް އޮަޕރޭްޓކުރާ ފްލައިޓް ޝެިޑއުލްޑް ިދެވހިރާްއޖެައށް ފަާރތްތަާކއި ހިްނގާ

 ކަމާެބހޭ  ރަޖިސްޓަރީކުުރމަްށފަހު،މީާރގަިއ  ފީއަށް  ޑިވެޮލޕްަމންޓް ެއއަރޕޯޓް  ށާއި ާޗޖަ ސަރވިސް އެައރޯޕޓް ފެށިެގން

  .ޯފރުވަިއެދވޭެނެއވެ ށް ަފރާތަ އެމީރާިއން  މަޢުލޫާމތު

ެއއަރޕޯްޓ  ީޓްނ ކަމާބެހޭ ުހއްދަ ދޫކުރާމޯލްޑިވްްސ ސިވިލް ޭއިވޭއޝަން އޮތޯރިމި ަގވާިއދަށް ަޢމަލުކުރަން ަފށާ ފަހުން  (ށ)

ްނތައް، މޯްލޑިވްްސ ސިވިްލ ހިްނގާ ފަރާްތތަާކއި ިދވެހިާރއްެޖައށް ޝެޑިއުލްްޑ ފްަލއިޓް ޮއަޕރޭޓްކުރާ އެައރލައި
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އެ ހުްއަދ ދޫކުިރ ތާރީޚުްނ ފެިށގެްނ އެއަރޕޯޓް ަސރިވސް ޗާޖަށާިއ ެއއަރޯޕޓް ޑިވެޮލޕްަމްންޓ  ،އޭިވއޭަޝން އޮޯތރިޓީން

. ފަާރތަށް އެ މީާރއިްނ  މަުޢލޫމާތުަރޖިސްޓަރީކުުރމަށްަފހު، ކަމާބެޭހ މީާރަގއި ފީއަްށ    ފޯުރަވއިެދވޭެނެއވެ

ިހްނާގ ފަރާތްތަާކއި ިދވެހިާރއްެޖއަށް ޝެޑިއުލްޑް ފްަލއިޓް ޮއޕަރޭޓްކުާރ ފަރާތްަތއް ެއައރޕޯޓް ަސރިވްސ އެއަރޕޯޓް  )ނ(

 ޮއޯތރިޓީން ަކމާބެހޭ  ިސވިލް އޭިވއޭަޝންމޯްލޑިވްސް  ރަިޖްސޓަރީކުރެޭވނީ ޗާޖަށާއި އެައރޯޕޓް ޑިވެޮލޕްަމންްޓ ފީއަށް 

.ފަާރތު ދޫޮކށްފަިއވާ  ލައިސަންސް   ނީ ަރޖިސްޓަރީކުރާ އެއަރަލއިެންއ  ައދި އެައރޕޯެޓއްކޮންެމ  ައދި  ެގ ަނުމގަެއވެ

.   ވަކިްނނެވެ

ެއައރޮޑްރޯްމ ސެޓިފިެކޓެއް ުނވަަތ ެއައރލައިނަަކށް ިދެވހިރާްއޖެައށް ެޝޑިއުލްޑް ފްަލއިްޓ އެއަރޕޯްޓ ިހންާގ ފަާރތަކަްށ  )ރ(

) ުދަވހުގެ 3ެފށިެގން  ާތރީޚުން ދޫކުރާ އޮޕަޭރޓްކުރުުމގެ ހުއްަދ   ިސވިްލ އޭިވއޭަޝން  ތެޭރގައި ޯމލްޑިވްސް (ތިނެއް

.   އޮތޯރިީޓން މީާރައށް ެއ ކަްނ ިލޔުުމން އަްނގަްނާވނެެއވެ

އިްނޓަރޭނަޝނަލް އެައރޕޯްޓ  ވެާލނާމި މާްއާދގެ (ހ)، (ށ) އަިދ (ނ) ަގިއ ެއހެްނ ަބޔާންކޮްށފަިއ ޮއްތ ަނަމވެސް،  (ބ)

ތަްއ ހިްނގާ ފަާރތްަތއް ެއއަރޯޕޓް ޑިވެޮލްޕމަންޓް ީފއަށް ރަޖިސްޓަީރެއްއ ފަާރތް ިފޔަަވއި ެއހެން ެއއަރޯޕޓުހިްނގާ 

.   ނުކުރެޭވނެެއވެ

  

 ކުރުން އޭޖެންޓުން ޢައްޔަން  .4

ަލއިޓް ޮއޕަރޭޓްުކާރ ައށް ޝެޑިއުލްޑް ފްދިެވހިރާްއޖެަވނަ ާމްއދާެގ ދަުށން ީމރާަގއި ރަޖިސްޓަރީކުާރ  3މި ގަާވއިުދގެ  (ހ)

ަވަނ  6ަވަނ މާްއދާެގ ަދށުްނ މީރާައށް ުހށަހަަޅންޖެޭހ ބަާޔން ުހށަހެުޅމުަގއްާޔއި ާޤނޫުނގެ  5އެއަރަލއިނަުކން ޤާނޫުނގެ 

މާްއދާެގ ދަުށްނ މީާރއަްށ ަދއްކަންެޖހޭ ފަިއސާ ެދއްކުުމގަިއ ެއ ެއއަރަލއިްނ ަތމްސީލުުކރާެނ ޭއޖެންެޓްއ 

) ނުަވަތ ޢައް .އޭ .އެސް . މި ޮގތުން ޢައްަޔންކުެރވޭނީ އެ އެައރލަިއްނެގ ޖެނެރަލް ސޭްލސް އޭެޖންޓް (ޖީ ަޔންކުެރވިާދެނއެވެ

) ެގ ޮގތުަގިއ  .އޭ .ެއސް ގަިއ އޮޯތރިޓީ  ޭއވިޭއޝަން  ސިވިލް މޯލްިޑވްސްޕެސެްނޖަރ ޭސލްސް ޭއޖެންްޓ (ޕީ

.   ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ ަފރާތެެކވެ

ަފރާްތތަކުްނ ެއ ަކމަްށ ެއިދ މީރާައްށ ހުށަހަަޅްނވާީނ ަދށުްނ އޭެޖންޓެްއ ަޢއްަޔންުކރަްނ ެއޭދ (ހ) ެގ މި މާްއާދެގ  (ށ)

. އަިދ ެއ ހުަށހެުޅމާއެުކ، އެ އެައރލަިއުނން ަޢއްަޔންކުަރްނ ެއދޭ އޭެޖންޓު ެއކަން ގަބޫލުކުރި ަކމުެގ ލިުޔމެްއ  ލިޔުުމންެނވެ

.   ހުށަހަަޅްނވާެނއެވެ

ެގ ަދށުްނ އެައރލައިނަުކްނ ޭއެޖންޓަކު ޢަްއޔަންޮކށްފަިއ ޮއްތ ޮއުތން ބާޠިލުކުރަްނ އެޭދނަަމ ެއ ކަަމްށ މި މާްއާދެގ (ހ)  (ނ)

.   އެިދ މީާރއަްށ ުހަށހަޅަްނވާީނ ިލޔުުމންެނވެ

ްނ މި މާްއދާެގ (ހ) ގެ ދަުށން އެައރލައިނަކުްނ އޭެޖްނޓެއް ަޢއްަޔންކުިރ ކަުމގަިއ ިވޔަްސ، ޤާނޫުނގެ ަދުށން އެއަރަލިއނު (ރ)

 .   އަދާކުަރންެޖހޭ ިއލްތިޒާމްަތއް ފުރިަހމަކުރުމަކީ އެ އެައރލައިްނެގ ޒިްނާމއެކެވެ

  

 ޓިން .5

ޓެްކސްޕޭަޔރ އައިެޑންޓިފިކޭަޝން ަނންބަުރ  އެައރލައިނަަކށް ެއައރޕޯޓަކަާށއިުދެގ ަދށުން ރަޖިސްަޓީރކުރާ ކޮންެމ މި ގަާވއި

 . ) އެްއ ެދޭވނެެއވެ  (ޓިން
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 ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރުން  .6

ަތ ުނވަ ،ބާިޠލުކުރާ ުހއްދަ  ދޫކޮށްަފއިވާ  ޮއތޯރިޓީން ސިވިްލ ޭއވިޭއޝަްނ  ޯމލްޑިވްސްރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ ފަރާތަަކށް  (ހ)

) ުދވަުހެގ  15ތާރީުޚްނ ފެށިެގްނ މުްއަދުތ ަހމަާވ ހުއްަދިއެގ ެއ ުނވަަތ  ،ބަދަުލކުރާ އެހެްނ ަފރާތަކަްށ ެއ ހުްއދަ  (ަފނަރަ

. އެބާޠިލުކުުރމަށް ެއދި ރެިޖސްޓްޭރޝަްނ އެ ަފާރތުެގ  ،ތެރޭަގއި   ަފާރތުން މީާރއަްށ ިލޔުުމން ހުށަަހޅަްނވާެނއެވެ

ުނވަަތ ިދވެިހރާއްެޖއަްށ ޝެިޑއުލްޑް ފްަލއިްޓ  ގެސެޓުފިކެޓު އެއަރޕޯްޓ ިހންާގ ފަާރތަކަށް ދޫޮކށްފަިއވާ އެައރޮްޑރޯމް  (ށ)

ުނވަތަ ހުްއަދ  ސެޓުފިެކޓުއެ ުނަވތަ  ،ުމްއދަތު ހަަމވެްއޖެަނމަ ިއގެއޮޕަޭރޓްކުރާ ެއައރލައިނަަކށް ދޫކޮށްފަިއވާ ުހްއދަ

ުނަވތަ ިހފަހައްަޓއިފިަނމަ،  ަދ ެއހެްނ ަފާރތަކަށް ަބދަލުކޮްށފިނަމަ ުނވަަތ ުހއް ސެުޓފިކެޓުނުަވތަ ެއ  ،ކޮށްފިަނމަބާޠިލު

ްނ ތާރީޚު  ބަދަުލކުރާ ުނވަތަ ހިަފހައްޓާުނވަަތ  ކުރާާބޠިލު މުްއދަުތ ަހމަާވ ުނވަތަ ިއގެ ނުަވތަ ުހއްދަ  ފިކެޓުއެ ސެޓު

) ުދވަުހގެ ތެރޭަގއި މޯލްޑިްވސް 3ފެށިެގން  އޮޯތިރޓީން ީމރާައށް އެކަން ިލޔުުމްނ ވިޭއޝަން ސިވިލް އޭ  (ިތނެއް

.   އަްނގަްނާވނެެއވެ

 

 

  އި ފައިސާ ދެއްކުން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާދެވަނަ ބާބު: 
  

 ބަޔާން ގެއެއަރޕޯޓް ޓެކުހާއި ފީ .7

 ަދއްކަންެޖހޭ އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ާޗޖާއި އެއަރޕޯޓް ިޑވެޮލޕްަމންޓް ފީ  ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ ަފރާތްތަުކން   (ހ)

.، ހިސާބުކުރާނީ    ައިދ ޓެކްސް ަބޔާްނ މީރާައށް ހުށަަހާޅނީ، ޤާޫނނާިއ ިމ ގަާވއިުދަގއިާވ ގޮުތގެ މަިތންެނވެ

) ަބޔާން ގެއެައރޕޯޓް ޓެކުހާިއ ފީ( MIRA 530 މަހަކު ކޮންމެ ކަަލންޑަރު  ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ ަފރާތްތަުކން(ށ)

ަވަނ  6ާޤޫނނުެގ  އި،ަވަނ ުދަވހުެގ ިނޔަލަްށ ީމރާއަްށ އެ ަބާޔްނ ުހށަހަޅަ  15ތަްއޔާރުކޮށް، ޖެިހގެްނ އަްނނަ މަުހގެ 

.ަދއްކަްނވާމީާރއަށް ައަދދު  ަކނޑައަާޅފައިވާ  މާްއދާަގއިާވ ގޮުތެގ މަިތން އެ ބަާޔނުަގއި   ެނއެވެ

ފަިސންަޖރެްއ ެއ ަމހެްއގަިއ އެއަރޕޯްޓ ސަރވިސް ާޗޖް ުނވަަތ ެއއަރޕޯްޓ ޑިވެޮލޕްަމންްޓ ފީ ދައްަކންެޖހޭ (ނ)

 6ިމ ގަާވއިުދެގ ެރިޖސްޓްރޭަޝން  ރަިޖސްޓަރީކޮށްފަިއާވ ފަރާތެްއގެ  ،ޔަސްުމަގއި ވި ން ޭބރަްށ ނުުފރިކަދިެވހިރާްއޖޭ 

 ގެ ެއއަރޕޯްޓ ޓެކުހާއި ފީ އްާދގެ (ށ) ގަިއ ބަާޔންކޮްށފައިާވ ިހނދަކު، މި މާ  އިބާިޠލުނުކުާރހަ ވަަނ މާްއާދގެ ަދށުން

.ވާ ުހށަހަަޅންާވ ޮގތުެގ ަމތިްނ މީާރއަްށ ބަާޔންކޮށްަފއި އެ އަކުުރގައި ، ބަޔާން   ނެެއވެ

 

 ހުށަހެޅުން އިންފޮމޭޝަން ޝީޓު .8

ީމރާިއްނ  ،ޔާާނއެކުބަ ަވނަ ާމއްާދގެ (ށ) ަގިއ ބަާޔންކޮށްަފއިވާ  7ިމ ަގާވއިުދގެ  ،ށަހަޅާހު ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ ަފރާްތތަކުން

 . ނޑައަޅާ ޯފމެެޓއްަގއި ިއންފޮޭމޝަން ޝީޓެއް ހުށަހަަޅްނވާެނއެވެ އެ މަުހގެ ތެޭރގައި ެއ އެއަރޕޯޓް ހިްނގާ ފަާރތެްއނަމަ، ކަ

ައދި ެއއަރލަިއނެްއނަމަ، ެއ މަުހގެ ތެޭރގަިއ ، މަުޢލޫމާތު ުހރިާހ ްފލައިޓްތަުކގެފުިރ ިދެވހިރާްއޖޭްނ ބޭަރްށ އެއަރޕޯުޓން 

.މި އިންޮފމޭަޝން ޝީޓުަގއި  ،މަޢުޫލމާތު ފްލަިއޓްތަކުެގ  ގެ ލައިން އެ އެައރދިެވހިރާްއޭޖން ޭބރަށް ުފރި    ހިަމނަްނވާެނެއވެ
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 އިންތިޤާލީ މަރުހަލާ .9

މަަހްށ ވަަނ އަހަުރެގ ަޖނަަވރީ  2017މަހަާށިއ ވަަނ ައހަރުެގ ޑިެސންަބރު  2016ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއާވ ފަރާްތތަކުްނ 

 މަހަްށ ަދއްކަްނެޖހޭ ެއއަރޕޯޓް ަސރވިްސ ޗާޖް ދަްއކާނީެދ ުހށަހަަޅއި، ެއ  ބަާޔން ގެ ޓެކުާހިއ ފީެއއަރޯޕޓް ހުށަހަަޅންެޖހޭ 

. ިނޔަަލށެެގ  2017ަވީރ ފެބުރު 28 ިޑސެންބަުރ  8ަބޔާުނގަިއ ހިަމނަްނވާީނ  ުހގެ ަވަނ އަަހރުެގ ިޑސެންބަުރ މަ  2016ވެ

.ޢުމަ ަލއިޓްތަުކގެފްރި ދިެވހިާރއްޭޖން ބޭަރށް ފު  ގެ ނިޔަަލށް 2016ޑިސެްނބަރު  31ފެިށގެްނ  އިން 2016  ލޫާމތެވެ

 

 އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ ނަގަން ފެށުން .10

ރޭނޝަނަްލ އިންޓަ ވެާލނާުނވަަތ އެ ާތރީުޚގެ ފަހުން ގައި  2017މޭ  1ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ ފަާރތްތަުކްނ   (ހ)

. ވާ ފުާރ ފަސިްނޖަުރންެގ ައތުްނ ެއައރޕޯްޓ ޑިވެޮލޕްަމންޓް ީފ ަނަގންދިެވހިރާްއޖޭްނ ބޭރަްށ އެއަރޕޯުޓން    ނެެއވެ

ފެބުރުަވީރ  1ދަުތރުކުރުމަށްޓަަކއި، ުނވަަތ ެއ ާތރީޚުެގ ފަުހން ގަިއ  2017ޭމ  1 ،އެއަރޕޯޓް ިޑވެޮލްޕމަންްޓ ފީ ނަާގނީ (ށ)

. ުފރާ ދުވަސް  ޓިކެޓު ގަްނނަ ނުަވތަ ުނަވތަ ެއ ާތރީޚުެގ ަފހުން ގައި 2017     ަބދަލުކުާރ ފަސިްނޖަުރންެގ އަތުްނެނވެ

 

 ލާޒިމުކުރުން ދެއްކުން ޓެކްސް ހުށަހެޅުމާއި ބަޔާން ގެއެއަރޕޯޓް ޓެކުހާއި ފީ  އޮންލައިންކޮށް .11

ަވަނ  8ަބޔާާނއި، ިމ ގަާވއިުދގެ  ގެ އި ފީ އެައރޕޯްޓ ޓެކުހާަވނަ މާްއާދގެ ދަުށން ުހށަަހޅަްނޖެހޭ  7މި ގަާވއިުދެގ   (ހ)

އެައރޕޯްޓ . ެމުދވެިރކޮށެވެކަނެކްޓް މީރާ މާްއދާެގ ަދށުްނ ހުށަހަަޅންެޖހޭ ިއންފޮޭމޝަްނ ީޝޓު މީާރއަްށ ުހަށހަޅަްނވާނީ، 

ެއންމެަހިއ ަފއިާސ  ުތްނ މީާރއަްށ ދައްަކންޖެހޭ ުގޭޅ ގޮ  ސަރވިްސ ާޗާޖއި އެައރޯޕޓް ޑިވެލޮްޕމަންްޓ ފީއާ 

ްނަނ ޕަބްލިކް ޭބްނކް ިޑވްްސ މަިނޓަރީ އޮޯތރިޓީަގއި އޮ ުނވަަތ މޯލް ،މީރާަކނެކްޓް މެުދވެރިކޮށްެވްސ ދައްަކންާވނީ

. ުކރާ ޑައިރެކްޓް ްޓރާްނސްފަރ އެކައުންަޓށް   އަުކންެނވެ

 ހުށަެހޅުމަކާ  ހުަށަހޅާ ފަރާުތން ަރޖިސްޓަރީކޮށްަފިއވާ  ނަަމވެސް، އޮތް  ަބޔާންކޮްށފައި މި ާމއްާދގެ (ހ) ގައި އެެހން (ށ)

 ިތޔާރު ިއޚު ބަލަިއަގތުުމގެ ފައިސާ  ދައްކާ  ތަކާއިަބޔާން  ގެ އެައރޕޯްޓ ޓެކުހާިއ ފީ ުހށަހަޅާ ގޮްތގޮުތން ޫނން އެ ގުިޅގެން،

ގައި މީާރއަްށ ހުށަަހޅާ ޓެްކސް އަިދ އެ ަފދަ ހާަލތެއް  .ލިިބގެްނވެެއވެ ށްެޖެނރަލް އޮްފ ޓެްކސޭޝަނަ  ކޮމިޝަަނރ

ަފރާތުްނ ހުަށހަޅާ ެޓކްސް ބަާޔންތަކުަގއި ސޮއިުކރުުމގެ ހުއްަދ ދީފަިއާވ  ރަޖިްސޓަރީކޮށްފަިއވާ ،ބަޔާުނގަިއ ސޮއިުކރަްނވާނީ

. ފައިވާ އަްނގައި ފަރާތްަތއް ަކމަްށ މީރާައށް    ފަާރތަކުްނކުރެ ފަާރތެކެވެ

  

 ކުރުން އިޞްލާޙުޓެކްސް ބަޔާން  .12

 ަބާޔން  ގެއެއަރޕޯޓް ޓެކުާހއި ފީާވ ގޮުތގެ ަމތިން ގައި ވަނަ މާްއދާ  7ިމ ގަާވިއދުގެ  ކުންރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ ފަާރތަ  (ހ)

މީރާައްށ  ތެޭރގައި މަސްދުަވހުގެ ) ބާރަ( 12 ިހނގާ  ފެށިެގން ތާީރޚުން  ުހށަަހޅަންެޖހޭ ބަާޔން އެ ހުށަހެުޅމަށްަފހު،

.އިޞްލާޙުއެ ަބޔާްނ  ަބޔާެނއް ެމދުެވރިކޮށް ގެިއ ފީ ޓެކުހާެއައރޕޯްޓ ކުރެވިަފއިާވ ިއޞްާލޙު އިހުށަހަޅަ    ކުެރިވާދނެެއވެ

ްއ ަބޔާނެ  ގެފީ ެއައރޕޯޓް ޓެކުާހއިފަިއވާ ކޮށްިއޞްާލޙުމި މާްއދާގެ (ހ) ެގ ދަުށން  ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ ފަާރތެއް )ށ(

 އެކު އެ ަބޔާނާ ކަމާ ުގޅޭ ލިޔެިކޔުްނތަްއ  ،ކުރަން ޖެހުުނ ސަބަބުގެ ތަުފސީލާއިިއޞްާލޙުބަޔާްނ ެއ ، ހުށަހަާޅނަމަ
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.   ހުށަހަަޅްނވާެނއެވެ

ބަާޔނުަގިއ  ގެ ފީ ެއައރޕޯްޓ ޓެކުާހއިކުރެވިފަިއާވ ިއޞްލާޙު ) ާއ ެއްއގޮްތާވ ގޮުތެގ މަިތްނ ުހށަހަާޅ ށމި މާްއދާެގ ( )ނ(

ެއއަރޕޯްޓ ގޮުތގަިއ ަކނޑަައޅައިފަިއާވ ައަދދަކީ، ެއ ުމއްަދތަްށ އެްނމެ ަފހުްނ ުހށަހެިޅ ަދްއކަންޖެޭހ ޓެކުުހެގ ްނ ަފރާތު އެ 

ނޑައަަޅއިފަިއާވ އަަދަދށްުވރެ ަދށް ައަދދެްއނަމަ،  ފަާރުތންއެ ަބާޔނުަގއި  ގެފީ  ޓެކުހާއި ދައްކަްނޖެޭހ ޓެކުހުގެ ގޮުތަގއި ކަ

.ކުެރވިަފިއވާ ަބޔާްނ ީމރާިއން ގަބޫލުކުާރނީ އެ އިޞްލާޙު   ަބޔާްނ ިރވިުއކުރުމަށްަފހުަގއެވެ

ބަާޔނުަގިއ  ގެ ފީ ެއައރޕޯްޓ ޓެކުާހއިކުރެވިފަިއާވ ިއޞްލާޙު ) ާއ ެއްއގޮްތާވ ގޮުތެގ މަިތްނ ުހށަހަާޅ ށމި މާްއދާެގ ( )ރ(

ެއއަރޯޕްޓ ެއންމެ ަފހުން ހުަށހެޅި  އެ މުްއަދތަށް، ދަކީ ދަ ދަްއކަންޖެހޭ ޓެުކހުގެ ގޮުތގައި ަކނޑަައޅައިފަިއވާ އަ ފަާރތުންއެ 

ްނޖެޭހ ޓެކުުހެގ ގޮުތަގއި ަކނޑަައޅައިަފއިާވ އަަދާދ ެއްއވަުރެގ ުނވަަތ ދައްކަެއ ފަާރތުްނ ަބޔާުނގަިއ  ގެ ިއ ފީ ޓެކުހާ

.އިްޞލާޙުއެއަްށވުެރ ބޮޑު ައދަެދއްަނމަ،    ކުރެވިަފއިާވ ަބޔާްނ ިރވިއުކުުރަމކާނުލައި މީާރއިްނ ެއ ބަާޔން ގަބޫުލކުރާނެެއވެ

:ނމި ާމްއދާެގ (  )ބ(   ) ރަްއުދވާަނމަ

ގަބޫލުުކރާނީ އެ ބަާޔން ީމރާިއން ިރވިއުކުުރމަްށފަހުަގިއ  ބަާޔން ގެެއއަރޕޯޓް ެޓކުހާއި ފީ ކުެރވިަފިއވާ އިޞްލާޙު  )1(  

.ަރޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ ަފރާަތށް ކަން    ލިޔުުމން އަްނގަްނވާެނއެވެ

މީރާިއްނ ިރިވއުކޮށް އެ ަބާޔްނ ގަބޫލުކުުރުމގެ ކުރިން،  ބަާޔން ގެ އެައރޕޯްޓ ެޓކުހާއި ފީ ކުެރވިަފިއވާ އިޞްލާޙު  )2(  

ނޭޑނެެއެވ.   އެ ަބޔާާނ ުގޅިެގން އުފެޭދ ކްރެިޑޓް ުނވަަތ ރީަފްނޑް އެެހން އެްއެވސް ައދަދަާކ ައަޅއެްއނުކެ

.ލިުޔމުްނ ައން ަރޖިސްޓަީރކޮށްފަިއވާ ަފރާތަށް ) ަގއި ަބޔާންޮކށްަފއިާވ ިރވިުއގެ ަނތީޖާ، ނމި ާމްއދާެގ (  )ޅ(   ަގންާވނެެއވެ

  

 

  ޓެކުހާއި ފީ ނެގުންވަނަ ބާބު: ތިން
 

 ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމިއުނިޓީ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް .13

ކުގެ ައތުްނ ިޑޕްޮލމެިޓކް އިިމއުނިީޓ ިލބިފައިާވ ފަާރތްތަ ެވހިރާްއޭޖގެ ެއއަރޯޕޓަކުން ިދެވހިރާްއޖޭްނ ބޭރަްށ ފުރާ ދި  (ހ)

.އެއަރޕޯްޓ ސަރިވސް ޗާޖާިއ ެއއަރޕޯޓް ިޑވެލޮްޕމަްނޓް ފީ    ަނގާކަށް ުނޖެހޭެނެއވެ

" ކަމަށް ބުެނފައި އެަވނީ، ިވެއާނ  (ށ) ޤާނޫނާިއ މި ގަާވއިުދގެ ބޭުނމަށް، "ޑިޕްލޮމެޓިކް ިއމިުއނިޓީ ލިބިފަިއވާ ފަާރތްަތއް

 ،ވާއްޤު ޙަތައް މާަޔތްޙި ބަާޔންކޮށްފަިއވާ އިްމތިޔާުޒތަކާއި ) ގައި 1961ްނސް (ންަޝން ޮއން ޑިޕްޮލމެޓިކް ރިލޭޝަކޮންވެ 

އްޭޖގަިއ ވަަޒންެވރިވެަފިއވާ ބިދޭސީްނނަާށއި، ދިެވިހރާެމންބަުރންެގ ޮގތުްނ  ބޭރުެގ ޑިޕްޮލމެިޓކް މިަޝންެއްއގެ 

" ޭދ ފްލައިޓްތަުކން ާރއްޭޖން ބޭަރށް ުފރާ ެއންެމހަިއ  މިނިސްްޓރީ ޮއފް ފޮރިން އެފެާއޒުްނ "ޑިޕްލޮމެޓިކް ްކލިއަރެްނސް

.   ފަސިންަޖރުްނނަެށވެ

  

 

 ޓްރާންސިޓް ފަިސންޖަރުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ ނެގުން .14

" ުނަވަތ ިދވެހިާރއްޭޖގެ އެއަރޕޯެޓއްަގއި ޓްރާންސިޓް ުކާރ ފްލައިެޓއް ިދެވހިރާްއޖޭން ޭބރަްށ ފުރާިއުރ  "ޑައިރެކްޓް ޓްާރންސިޓް
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ގަިއ ތިޭބ ތަކު ފްލައިޓްއެ ފްަލއިްޓ ިދެވހިރާްއޖެައށް އަިއ ަދތުުރގަިއ ޭބުނންކުރި ފްލައިްޓ ނަންބަުރ ަބދަުލުނވެ ފުރަިއެގންާދ 

.ޓްރާންސިްޓ ފަިސން   ޖަުރްނގެ އަުތްނ ެއއަރޯޕޓް ިޑވެޮލޕްަމންޓް ީފ ަނާގކަށް ުނޖެޭހނެެއވެ

 

 އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުޑަކުދިން  2 .15

ކުޑަކުއްޖެްއގެ ައތުްނ ެއއަރޯޕްޓ  ެވހިރާްއޭޖގެ ެއއަރޯޕޓަކުްނ އޮިރޖިނޭްޓާވ ޓިކެޓަކުން ިދވެހިާރއްޭޖްނ ބޭަރށް ުފރާދި (ހ)

) 2 ަހމަައށް، ެއ ކުްއޖާއަށް  ހާ ްނ ބޭރަްށ ުފރާ ުދވަިދވެހިާރއްޖޭ  ސަރވިްސ ޗާްޖ ނެޭގނީ، އެ ުކްއޖާ ައހަުރ  (ދޭއް

. ފުރިފަިއވާ   ަނމަެއވެ

ގެ އަުތްނ ކުޑަކުއްޖެއް  ެވހިރާްއޭޖން ޭބރުގެ އެައރޕޯޓަުކން ޮއރިިޖނޭޓްާވ ޓިކެޓަކުން ިދވެހިާރއްޭޖން ޭބަރށް ފުރާ ދި (ށ)
 ަހމަައށް، ެއ ކުްއޖާއަށް  ުދވަހާ  ފުރި އެ ުކއްާޖ ޓިކެޓް އޮިރިޖނޭޓްިވ ެއއަރޕޯުޓން ެއ ެނގޭނީ،  އެއަރޕޯްޓ ސަރިވސް ޗާޖް 

2  ( .(ދޭއް   ައހަުރ ފުރިފަިއވާަނމަެއވެ

 

 ރައްޔިތުން ދިވެހި  "ޑުއަލް ނެޝަނަލިޓީ" އޮންނަ .16

" އޮްނނަ  ެއއަރޯޕޓް ސަރިވސް ޗާޖާިއ ެއއަރޕޯޓް ިޑވެލޮްޕމަްންޓ ީފ އަުތން ނަަގންެޖހޭ  ރައްިޔތުްނގެިދވެހި "ޑުއަލް ެނޝަނަިލޓީ

ނޑައަާޅނީ . ޭބުނންކުރާ ޕާްސޕޯޓަްށ  ނާއޭ  ށް ައެރންސަކްލިިއމިްގރޭޝަްނ  ާރއިރު ޭއނާ ާރއްޭޖން ޭބަރށް ފު، ކަ     ބިނާކޮެށވެ

 

 އަމިއްލަ ބާރު ނުފޯރާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ޖައްސާ ފްލައިޓްތައް .17

“Force Majeure”  ަޓެކްނިކަްލ މަްއސަލަެއއް ޯބޓަްށ ާބރު ނުޯފރާ ހާަލތެްއ ެމުދވެިރވެެގން (މިާސލަކަށް، ައމިއްލަ ުނަވތ

) ިދވެހިާރއްޭޖެގ ެއައރޕޯޓަކަްށ ޖައްާސ ފްަލއިޓެްއގަިއ ތިޭބ ދިާމވެެގްނ ުނަވަތ ާއަދޔާޚިލާފަްށ މޫސުްނ ގޯްސވުުމެގ ސަބަބުން

.ރޕޯްޓ ސަރވިސް ާޗާޖއި އެއަރޕޯްޓ ޑިެވލޮޕްަމންޓް ީފ ެއއަފަސިންަޖރުްނ ާރއްޭޖން ބޭަރށް ުފރާއިުރ    ަނގާކަށް ނުެޖހޭެނެއވެ

  

  

  ހަތަރުވަނަ ބާބު: އާންމު މާއްދާތައް
 

 ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނަގާ އެއަރޕޯޓް ަސރވިސް ޗާޖާއި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ފީ މީރާއަށް ދައްކަންޖެހުން  .18

ޤާނޫނާިއ ިމ ގަާވއިުދގެ ދަުށްނ ެއއަރޯޕޓް ަސރިވސް ޗާްޖ ުނވަަތ އެއަރޕޯްޓ ޑިވެޮލޕްަމންޓް ީފ ނެުގން ހުްއދަ ޫންނ  (ހ)

ފަރާތަކުްނ ެއއަރޕޯޓް ަސރވިްސ ޗާޖް ުނަވތަ އެއަރޕޯޓް ިޑވެޮލޕްަމންޓް ީފ ަނގައިިފނަމަ، ުނަވތަ ެއއަރޕޯްޓ 

ގެ ައުތން އެއަރޕޯްޓ ސަރވިްސ ޗާްޖ ފަރާެތއް ގަްނ ުނޖެޭހ ސަރވިްސ ޗާޖް ނުަވތަ އެއަރޕޯްޓ ޑިވެޮލޕްަމންޓް ފީ ނަ 

ނުަވތަ ެއއަރޕޯްޓ ޑިވެލޮްޕމަންޓް ފީ ނަަގއިިފނަމަ، ނުަވތަ ަނަގންެޖހޭ ައދަަދށްުވރެ އިތުަރށް ެއއަރޯޕޓް ސަރވިްސ 

ައރޕޯްޓ ޓެކުހާއި އެ  ިނސްބަްތވާ  ށް މުްއދަތަ ަފއިާސ ެނިގ ޗާޖް ނުަވަތ ެއައރޕޯްޓ ިޑވެލޮްޕަމންްޓ ީފ ަނގަިއިފނަމަ، ެއ 

. ފަސިްނޖަަރށްއެ ަފއިސާ ެއ  މީާރއަށް ހުަށހަޅަްނޖެޭހ ސުްނގަޑީެގ ކުިރންަބާޔން  ގެފީ   ައނބުރާ ޭދންާވނެެއވެ

ުނދޭަނމަ، ެއ ަފިއސާ މީާރއަްށ  ައނބުރާ  ަފިއސާ އެމި ާމްއދާެގ (ހ) ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތިްނ ެއ ފަިސންޖަަރށް  (ށ)
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.   ދައްަކންާވނެެއވެ

 

 ފޯރުކޮށްދިނުން  މަޢުލޫާމތު މީރާއަށް  .19

މީރާިއްނ ، ަމޢުލޫމާތުފްަލއިޓްތަާކ ބެހޭ ޝެޑިއުްލޑް އެައރލަިއންަތކުގެ ދިެވހިރާްއޭޖގެ ެއއަރޯޕޓަކުން ިދެވހިރާްއޖޭްނ ބޭރަްށ ފުާރ 

ނޑައަާޅ ފޯމެެޓއްަގއި،  . ެއ ެއއަރޕޯޓް ހިްނގާ ަފރާުތންކަ   ކޮްނމެ މަހަުކ މީރާައށް ހުށަަހަޅންާވނެެއވެ

 

 ބެލެހެއްޓުން ރިކޯޑު  .20

 ފީ  ޓެކްްސއާއި  އަުތން  ަފސިްނޖަރުްނގެ  ުފރާ ޭބރަށް  ދިެވހިާރއްޭޖން އެައރޕޯޓަކުން  ދިެވހިރާްއޖޭގެ ( 29/2016ޤާނޫުނ ަނންބަުރ 

) އަދި ަގވާިއދު ަނންބަރު  3/2010ޤާޫނނު ނަންބަރު  އާއި ޤާޫނުނ) ނެުގމާބެހޭ -R/2013(ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ ިއދާރީ ާޤނޫނު

) ގެ ދަުށްނ (ޓެކްސް ެނގުމާެބހޭ ިއދާީރ ގަ  45 ަރޖިސްޓަީރކޮށްފަިއވާ ފަާރތްަތކުން ބަލަހައްަޓންެޖޭހ ރިކޯޑުތަކުެގ ިއުތރުން، ވާިއދު

ެއ ަފރާތްތަުކން ލިޔެިކުޔންތަްއ ެއްނމެހަިއ  ވޭނެސާބިުތކޮށްދެ ަހ ައަދދެއްަކން ދައްަކންޖެޭހ ެޓކުހުގެ އަަދދަީކ ސައް

.   ބަލަހައްަޓންާވނެެއވެ

  

 ޖޫރިމަނާ  .21

ނުކޮށްިފނަމަ، ނުަވަތ ރަޖިސްަޓރީ އް ފަރާތެކުރަްނޖެޭހ ރަިޖސްޓަރީ އެައރޕޯްޓ ިޑވެލޮްޕަމންްޓ ފީައށް އެއަރޕޯްޓ ސަރިވސް ޗާަޖށާއި 

ހުަށނާަޅއިފިަނމަ ުނވަތަ ަލހުްނ ހުށަހަަޅއިިފނަމަ، ނުަވަތ  ބަާޔން އެ ަފރާތަކުންަބާޔން ހުށަހަަޅންެޖހޭ އި ފީގެ ޕޯޓް ޓެކުހާ ރއެއަ

ަދއްކަންެޖހޭ ާތރީޚަްށ ުނަދއްކައިިފނަަމ ުނަވތަ ލަުހްނ ަދއްކައިފިަނމަ،  އެއަރޕޯްޓ ސަރިވސް ޗާޖާިއ އެއަރޕޯޓް ިޑވެޮލޕްަމްނޓް ފީ

) ާއއި ަގވާިއދު ނަްނބަރު  2010/3ޤާނޫުނ ަނންބަުރ  (ޓެކްސް ނެުގމާބެޭހ  R-45/2013(ޓެކްސް ެނުގމާބެޭހ ިއދާީރ ޤާޫނނު

. އްފަރާތެ ގޮުތގެ ަމތިން ެއ އިދާީރ ގަާވއިުދ) ގަިއ ާވ    ޖޫރިަމނާ ާވނެެއވެ

  

 ކިޔުންމި ގަވާއިދު އެކުގައި ޤާނޫނުތަކާއެހެން  .22

 ފަސިްނޖަރުްނގެ  ފުރާ ބޭަރށް ިދވެހިާރއްޭޖން އެއަރޕޯޓަކުން  ިދވެހިާރއްޭޖގެ( 29/2016މި ަގާވއިދު ިކާޔނީ، ޤާނޫުނ ަންނބަރު 

)  ެނގުމާެބހޭ  ފީ ޓެކްސްާއއި އަތުން  ) ާއއި  2010/3ޤާނޫނު ނަންަބރު އާިއ ޤާނޫނު  (ޓެކްސް ނެުގމާެބހޭ ިއދާރީ ޤާޫނނު

. އަދި މި ަގވާިއުދގައި މާނަކޮށްަފއި ނުާވ ކޮންމެ ލަފުެޒްއ ނުަވަތ  އެ ޤާޫނނުތަކުްނ ބާރު ލިބިެގން ަހދާ ަގާވއިުދތަކާ އެކުގަެއވެ

ނަޑއެޅި އެ ާޤނޫުނތަކުަގއި ެއ ލަފުޒެއް ނުަވތަ ޢިބާރާތެްއ  ހިނދަކު ާމނަކުރާނީ، އިެގން އެެހން ގޮތަކަްށ ޭދހަުނާވހަޢިބާރާތެއް، ކަ

 .   މާނަކޮށްަފިއވާ ޮގތަެށވެ

  

 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  .23

. މި ގަާވއިަދށް ޢަަމލުކުރަން ަފށާނީ،     މި ގަާވއިުދ ދިެވިހސަރުކާރުެގ ެގޒެުޓގަިއ ާޝއިޢުކުރާ ދުަވހުްނ ފެިށެގްނނެވެ
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 މާނަކުރުން  .24

:މި ގަާވއިުދަގއި    ަކނޑައެިޅެގން އެެހން ގޮތަކަްށ ަބާޔންކޮށްފަިއ ނުާވަހއި ިހނދަކު

" ަކމަްށ ބުެނފަިއ ެއ ަވނީ، ޤާޫނުނ ަނންބަުރ  (ހ)  ދިެވހިރާްއޭޖން  ެއއަރޕޯޓަކުން  ިދވެިހރާއްޭޖގެ ( 29/2016"ޤާނޫނު

.ޤާޫނުނ)  ނެުގމާބެހޭ  ފީ  ޓެކްސްާއއި އަުތން  ަފިސންޖަުރްނގެ ުފރާ ބޭރަށް   އަެށވެ

" ކަމަށް ުބނެަފއި އެ (ށ) ަވނީ، ދިެވހިރާްއޖެައްށ  "ދިެވހިރާްއޖެައްށ ޝެޑިއުލްޑް ްފލައިޓް ޮއޕަރޭޓްުކރާ އެައރލަިއން

ޮކށްފަިއވާ ޝެޑިއުލްްޑ ފްަލއިޓް އޮަޕރޭޓްކުުރމަްށ މޯލްިޑވްްސ ސިވިްލ އޭިވޭއޝަްނ ޮއތޯރިީޓްނ ކަމާބެޭހ ުހއްަދ ދޫ

.   އެއަރަލއިްނތަކަެށވެ

. ވަަނ ާމއްާދެގ ަދށުން ެނގޭ 3ނުެގ ޤާނޫ " ކަަމށް ުބނެފަިއ ެއ ަވނީ، ިޑވެޮލޕްަމންޓް ފީއެއަރޕޯޓް " )ނ(   ީފއަެށވެ

" ކަަމށް ުބނެފަިއ ެއ ަވނީ، ޤާނޫ  )ރ( . ވަަނ ާމއްާދެގ ަދށުން ެނގޭ 2ނުެގ "އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ާޗޖް   ޓެުކަހށެވެ

" ކަަމށް ބުނެފަިއ ެއ ަވީނ، ޤާނޫުނ ަނންަބރު  )ބ( ) ގެ ދަުށްނ  2010/3"މީރާ (ޓެކްސް ެނގުމާެބހޭ ިއދާީރ ޤާޫނނު

.   އުފަްއދާފަިއާވ މޯްލޑިވްސް އިންަލންްޑ ެރވެިނއު އޮތޯިރޓީއަެށވެ

" ކަމަްށ ބުނެަފިއ ެއވަނީ، ޮއންލަިއްނކޮށް ޓެކްްސ ަބާޔން ހުށަެހޅުަމށާިއ ފަިއސާ ެދއްކުަމށް  )ޅ(  ،ޭބނުންުކރާ"މީރާކަނެކްޓް

.  މީރާެގ ޮއންަލއިްނ ޕްލެޓްޯފމަެށވެ

" ަކމަްށ ބުެނފަިއ އެަވނީ، ިމ ަގވާިއދުެގ  )ކ( ަވނަ މާްއާދެގ ަދށުްނ ީމރާަގއި  3"ރަޖިސްޓަރީކޮްށަފއިާވ ަފރާތް

ޕަރޭޓްކުާރ ރަޖިސްޓަރީކުަރްނޖެހޭ އެައރޕޯްޓ ހިްނގާ ފަާރތްތަކާިއ ިދވެިހރާއްެޖއަްށ ެޝޑިއުލްޑް ފްލަިއޓް އޮ 

.އެއަރަލއިްނތަކަ   ެށވެ

 


