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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

:  ބުރާސްފަތި :  2016 ސެޕްޓެންބަރު 29 – 1437 ޛުލްޙިއްޖާ 27ތާރީޚު 155އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 ޓެކްސް ގަވާއިދު  ރެމިޓެންސް
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 ޓެކްސް ގަވާއިދު ރެމިޓެންސް
 

 އި ނަން ފާތައާރަ .1

) ެގ ވަޒީފާއާ( 2008/2މިއީ ޤާޫނނު ނަްނބަރު  (ހ) ަދށުްނ މޯލްޑިވްްސ ިއްނލަންޑް ެރވެިނުއ  ވަަނ މާްއދާގެ  93ެބހޭ ޤާޫނނު

.   އޮތޯރިީޓއަްށ ލިބިަފއިާވ ބާުރގެ ދަުށން ަހަދއިފަިއވާ ަގވާިއދެކެވެ

. ެރމިޓެންސް މި ގަާވއިަދށް ިކާޔނީ " (ށ) " ެއވެ   ޓެކްސް ަގވާިއދު

 

 ދު މަގުސަ .2

.ަކނޑަެއޅުމެސޫލުތަކާިއ ހަމަަތއް ޓެކްސް ނެޭގނެ އު ރެިމޓެްނސްަދށުްނ  ަވނަ ބާުބގެ  11ޤާޫނނުެގ  ،މި ގަާވއިުދެގ ަމުގސަދަކީ  ވެ

  

 

  އެއްވަނަ ބާބު: ރަޖިސްޓަރީކުރުން
  

 ޓެކުަހށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން ރެމިޓެންސް .3

ތަކާއި ފަިއސާ ފޮުނވަިއިދުނމުގެ ޚިުދމަްތޭދ ޭބންކު ދިެވހިާރއްޭޖގައި ހިްނގާމި ަގާވއިަދށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަާށއިރު  (ހ)

ީމރާިއްނ ރެިމޓެންްސ ޓެކުހަްށ ަރޖިސްޓަރީކުުރމަށްފަހު، ކަާމެބޭހ ިމ ގަާވއިަދްށ ޢަަމލުކުރަްނ ފެުށމާެއކު  ،އޭެޖންސީަތއް

.މަޢުލޫމާ    ތު އެ ަފާރތަށް ފޯުރވަިއދެޭވނެެއވެ

 ޚިދުމަތްދޭ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ފައިސާ ބޭންކުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރާގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ފަހުން މި  (ށ)
މީރާއިން  ތާރީޚުން ފެށިގެން ފަރާތަކަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދޫކުރާއެ ، އޭޖެންސީތައް
  .ފޯރުވައިދެވޭނެއެވެ ފަރާތަށް އެ ތުމަޢުލޫމާ ކަމާބެހޭ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު، ޓެކުހަށް ރެމިޓެންސް

މޯލްިޑްވްސ  ރަޖިސްަޓރީކުރެޭވނީ ަތއް ެރމިޓެންްސ ޓެކުަހށްއޭެޖންސީަފިއސާ ޮފނުަވިއދިުނމުެގ ިޚދުަމތްޭދ  ތަކާއި ބޭންކު )ނ(

.ފަރާތު  ދޫކޮށްަފއިވާ ލަިއސަންސް މަނިޓަީރ ޮއތޯރިީޓން ކަމާބެހޭ  ފައިާސ  އަދިޭބންކެއް ައދި ކޮންމެ  ގެ ަނމުަގއެވެ

. ރެޭވނީަރިޖސްޓަރީކުޓެކުހަްށ  ރެިމޓެްނސް ޭއޖެްނސީއެއް ފޮނުަވިއދިުނމުެގ ޚިދުަމތްޭދ    ަވކިންެނވެ
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 ލަިއސަްނސް  ޮއތޯރިީޓން މަނިޓަރީ  މޯލްިޑވްސް އޭެޖންީސއަކަށް ިޚދުަމތްދޭ ފޮުނަވއިިދނުުމގެ ފައިސާ  ނުަވތަ  ބޭންކަކްަށ )ރ(
) ުދވަުހެގ ތެޭރގަިއ މޯލްޑިވްސް  3ފެށިެގްނ  ތާީރޚުން  ދޫކުރާ  އޮޯތރިީޓން މީާރއަްށ ެއ ކަން ިލޔުުމްނ  މަނިޓަރީ  (ތިެނއް

.   އަްނގަްނާވނެެއވެ

 

 ޓިން .4

ޓެކްްސޕޭަޔރ އޭެޖްނސީއަކަށް ފަިއސާ ފޮނުަވިއދިުނމުގެ ޚިދުަމތްދޭ  ށާއިޭބްނކަކަުދގެ ަދށުން ަރޖިސްޓަީރކުރާ ކޮންމެ މި ަގވާއި 

 . ) އެްއ ެދޭވނެެއވެ  އައިޑެްނޓިފިކޭަޝން ނަންަބރު (ިޓން

  

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ރެމިޓެންސް ޓެކްްސ  .5

ފަިއސާ ޮފނުަވއިިދުނމުެގ ިޚދުމަްތޭދ ޭއޖެންީސއަކަްށ  ށާއި މި ަގވާިއދުެގ ދަުށން ރަޖިސްަޓރީކުރާ ޮކންެމ ބޭންކަކަ (ހ)

.   ރެމިޓެްނސް ޓެްކސް ރެިޖސްޓްޭރޝަްނ ސެޓްފިކެެޓއް ދޫކުރެޭވެނއެވެ

ކަން  ޮކންެމ ަތަނކުންމެ، އެ ަތނަކީ ެރމިޓެްންސ ޓެކުހަްށ ަރިޖސްޓަރީކޮށްފަިއާވ ަތނެއް  ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ (ށ)

އަްނގަިއދިުނުމގެ ބޭނުމަށް، ީމރާިއން ދޫކޮށްަފއިާވ ރެމިޓެްނސް ޓެްކސް ެރޖިސްޓްޭރޝަްނ ސެޓްފިކެްޓ ާއންމުކޮްށ ެފްނނަްނ 

.   ހުންާނނެެހން އެ ތަނެްއަގއި ަބހަްއޓަންާވނެެއވެ

 

 ބާޠިލުކުރުން ރަޖިސްޓަރީ  .6

 އޮތޯރިީޓން  ަމނިޓަރީ މޯލްޑިވްސްަލއިަސންްސ ބޭންކެްއގެ ުނވަަތ ފައިސާ ޮފނުަވއިިދނުުމގެ ިޚދުަމތްދޭ އޭެޖންސީެއއްގެ  (ހ)

ރެޖިސްޭޓޝަްނ ެރިމޓެންސް ޓެކްްސ އެ ފަާރތުެގ  ،(ފަނަަރ) ދުަވހުގެ ތެޭރގައި  15ބާޠިލުކުރާ ާތރީުޚން ެފށިެގން 

.ބާޠިލުކުރުމަްށ ެއިދ ެއ    ހުްއަދ އޮްތ ފަރާތުްނ ީމރާައްށ ލިުޔމުްނ ހުަށހަަޅންާވނެެއވެ

ބާޠިލުކުރާ ާތީރޚުން ެފށިެގން  ލައިަސންސް ބޭންކެްއގެ ުނަވަތ ފައިސާ ފޮުނަވއިިދނުުމގެ ިޚދުަމތްދޭ އޭެޖންީސެއއްގެ  (ށ)
) ުދަވހުެގ ތެޭރގަިއ މޯްލޑިވްސް 3 .އޮތޯރިީޓން މީާރައށް ެއ ކަްނ  މަނިަޓރީ (ތިެނއް   ިލޔުުމން އަްނގަްނާވނެެއވެ

 

 

  ޓެކްސް ނެގުން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމާއި ދެވަނަ ބާބު: 
  

 "ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުން" .7

ވަަނ ބާުބެގ ޭބނުމަށް، ދިެވހިާރއްޭޖގަިއ ވަޒީާފ އަދާކުާރ ިބދޭީސްނ ކުާރ ައންަނނިިވ ަކންކަަމީކ  11ޤާނޫުނެގ   (ހ)
. ދިެވހިރާްއޖެިއން    ބޭރަށް ަފއިާސ ޮފނުުވން ަކމުަގއި ބެލެވޭެނއެވެ

ބޭންކެްއ ުނވަަތ ފަިއސާ ފޮުނަވއިިދނުުމެގ ޚިުދަމތްޭދ ޭއޖެްނސީެއއް މެުދވެރިޮކށް ދިެވހިރާްއޖެިއްނ ބޭރަްށ   )1(  

.   ފައިސާ ޮފުނވުން
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ދިެވހިރާްއޖެިއން ބޭރުން ނަުގދު ަފއިސާެގ ަގިއ ހުރި ަފއިސާ، އެކައުންޓު  ހުޅުވާަފިއވާ ބޭްނކު ދިެވހިރާްއޭޖގައި  )2(  

.   ގޮުތގަިއ ެނުގން

) ަވނަ ނަންބަުރަގއި ބަާޔންކުރާ މުާޢމަލާްތތަކަށް މި ަގވާިއދުގެ ދަުށން ެރިމޓެންސް ޓެްކްސ 2މި މާްއާދގެ (ހ) ގެ ( (ށ)
. ނޑަައާޅ ތާރީޚަުކން ެފިށެގންެނވެ   ދައްަކންޖެޭހނީ ޮކމިަޝނަރ ޖެެނަރލް އޮްފ ޓެކްޭސޝަްނ ކަ

  

 ޓެކްސް ހިސާބުކުރުން .8

" ގެ ގޮުތގަިއ  89ޤާނޫުނގެ  ަދއްކަންެޖޭހ ައދަުދ ހިސާުބކުރާނީ ީމާރއަށް ަވނަ މާްއދާެގ ޭބނުމަށް، "ރެމިެޓންސް ޓެކްސް

.   އަްނނަިނވި އުޫސލުންެނވެ

ޭބންކުްނ  ،ހިސާބުކުުރމުަގއިަތކުން ަދއްކަންެޖޭހ ރެމިެޓންސް ެޓކްސް ތްމުޢާމަލާ  ދިެވހިރާްއޖެިއން ބޭރަށް ފަިއސާ ޮފނުވާ  (ހ)

ަނާގ ފީެއްއ ތަްށ މުާޢމަލާ ެއ ަކސްޓަމަުރެގ އަުތން ްނ އިިދނުުމެގ ޚިުދމަްތޭދ އޭެޖންސީނުަވަތ ފައިާސ ޮފނުވަ 

 .   ނުހިެމޭނނެެއވެ

ދިެވހިާރއްެޖިއްނ އެ ފައިާސ  ،ރުިފޔާައށް ބަދަލުކުާރނީބޭންކުތަކުން ައދަދު ދިެވހިރާްއޖެިއން ބޭރަށް ޮފނުވާ ަފއިސާގެ  (ށ)

. ންޭބނުންކޮްށގެ  ރޭޓު ިވއްކި ންބޭންކު ެއ ފައިސާ  ުދވަހު  ބޭރަށް ޮފުނވި   ެނވެ

ރުިފޔާައްށ ން ަތކުފައިސާ ޮފނުަވއިިދނުުމގެ ިޚދުަމތްދޭ އޭެޖންސީައދަުދ ދިެވހިރާްއޖެިއން ބޭރަށް ޮފނުވާ ފައިސާެގ  (ނ)

:   ބަދަލުކުރާނީ

މޯލްޑިވްްސ މަނިޓަީރ ުދވަހު ަފއިސާ ޮފނުވި ެއމެރިކާ ޑޮލަރުންަނމަ،  ނީޮފނުވަ ދިެވހިރާްއޖެިއން ބޭރަށް ަފއިސާ  )1(  

ނޑައަޅައިަފއިާވ އެކްސްޗޭންޖް ރޭުޓގެ މަތީ އެެމިރކާ ޑޮލަރަްށ އޮތޯރިީޓން  .  ރޭޓުކަ    ޭބނުްނކޮށްގެްނެނވެ

ުދަވުހ ަފއިާސ ޮފނުިވ އެެމރިކާ ޑޮލަރު ޫންނ އެެހން ަފއިސާއަުކްނނަމަ،  ނީދިެވހިރާްއޖެިއްނ ބޭރަށް ފައިާސ ޮފނުވަ  )2(  

. ން ކްރޮްސ ރޭުޓ ބޭުނންކޮށްގެ  ަމިނޓަރީ ޮއތޯރިީޓްނ ޝާިއޢުކޮށްފަިއވާ މޯލްޑިވްސް  ދުަވުހ ަފއިސާ ޮފުނވި ެނވެ

އެްނމެ ފަުހްނ މޯލްޑިވްްސ ަމިނޓަރީ ޮއތޯރިީޓން ކްރޮސް ރޭޓު ޝާއިޢުކޮްށފަިއުނވާަނމަ، ެއ ތާީރޚުގެ ކުިރން 

  . ންކޮްށެގންެނވެނުބޭ  ޝާއިޢުކޮްށފަިއވާ ރޭޓު

  

 ަފރާތްތަކުގެ އަތުން ޓެކްސް ނެގުން ފައިސާ ފޮނުވާ .9

ދިެވހިރާްއޖެިއން ބޭރަށް ަފއިސާ ޮފނުާވ ފަާރތްތަކުްނ ބޭންކުތަަކށާއި ފައިސާ ޮފުނވަިއިދނުުމގެ ިޚދުަމތްޭދ އޭެޖންީސތަަކްށ   (ހ)

ޭބންކުތަކަާށިއ ރެމިޓެްންސ ޓެކްސްެގ ޮގުތގަިއ ަދއްކަންެޖޭހ ައދަުދ ދިެވިހ ރުިފާޔ ނޫްނ އެެހން ފަިއސާއަކުްނ ދެއްކުަމށް 

. ފައިސާ ޮފުނވަިއިދނުުމގެ ިޚދުަމތްޭދ އޭެޖންސީތަކަްށ ެއ ތަްނތަުންނ    މަުޖބޫރުކޮށްެގން ުނާވނެެއވެ

ވާކް ވީާޒ ލިބިަފއިާވ ިބދޭސީްނާނއި ވާްކ ވީާޒ ިލބިގެްނ މެުނީވ ިދވެހިާރއްޭޖގަިއ ަވޒީފާ އަދާކުުރްނ މަާނ ިބދޭސީްނ  (ށ)

. ފިޔަަވއި އެ ނޫްނ ފަރާްތތަކުެގ ައތު ިދވެހިާރއްެޖއިްނ ބޭރަްށ ފަިއާސ ން ރެމިެޓންްސ ޓެކްސް ނަަގިއގެްނ ުނވާެނެއވެ

ޭބންކަށް ނުަވތަ ަފއިސާ ފޮނުަވިއދިުނމުގެ އޮތް ިބދޭީސެއއްކަން ެއްއ ވީޒާޫންނ އެެހން  ވީޒާ ފޮނުާވ ފަރާތަީކ ވާކް 

މުްއދަުތ  ގެވީޒާ ނުަވަތ  ަކންަފރާތެއް ތްއޮ ެއއްވީޒާ ަޞއްޙަަޔގީންކުެރވެްނ ެނތްަނމަ، ނުަވތަ ޚިދުަމތްޭދ ޭއޖެްނސީއަށް 

ެރިމޓެންްސ ޓެކްްސ  އިާވ ޮގތުެގ ަމތިން ުތްނ ޤާޫނނާިއ ިމ ގަާވއިުދގަ ުމޢާމަލާވާކަްނ ކަަށވަުރނުކުރެޭވނަމަ، ެއ ނު ހަމަ
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 .   ނަަގންެޖހޭެނއެވެ

ފަިއާވ ފަާރތަކުން، އެ ަފރާަތކީ ރެމިެޓންްސ ޓެކްސް ަދއްކަްނ ަގއިމި ާމްއދާެގ (ށ) ެގ ަދށުްނ ެރިމޓެންސް ޓެކްްސ ނަ (ނ)

ފަރާތެްއ ޫނންކަަމށް ފަުހން ސާިބތުކޮށްދީިފނަމަ، ރެމިޓެްނސް ޓެްކސްގެ ގޮުތަގއި ެއ ފަރާުތެގ އަުތްނ ެނގުުނ ފަިއސާ 

.   އަނބުާރ ދޭްނވާެނއެވެ

 

  ވަނަ ބާބު: ޓެކްސް ބަޔާނާއި ފައިސާ ދެއްކުންތިން
  

 ޓެކްްސ ބަޔާން  ރެމިޓެންސް .10

ާޤނޫުނެގ ައދި ، ބުކުާރނީ ޓެްކސް ހިސާ ރެމިޓެްނސް ބޭންކުތަކާިއ ފަިއސާ ފޮުނަވއިިދުނމުެގ ިޚދުމަްތޭދ އޭެޖންސީތަކުން   (ހ)

ހުަށހަޅާނީ، ާޤނޫާނިއ މީާރއަށް ޓެކްސް ބަާޔްނ  ރެމިެޓންސްވަނަ މާްއދާެގ (ހ) ަގިއ ބަާޔންކޮށްފަިއާވ  91

  .ެނވެގޮުތގެ މަިތންމި ގަާވއިުދަގއިާވ 

 MIRA 520ޮކްނމެ ކަަލންޑަުރ ަމހަކާ ގުޭޅ ގޮުތްނ ބޭންކުތަކާިއ ަފިއސާ ޮފނުަވިއދިުނުމެގ ޚިުދމަްތޭދ ޭއެޖންސީތަުކން  (ށ)

) ތަްއޔާރުކޮށް، ރެމިޓެްނސް ( ެއ ަބޔާްނ މީާރއަްށ  ވަަނ ުދވަުހެގ ިނޔަލަށް  15ެގްނ ައްނނަ މަުހެގ ެޖހި ޓެކްސް ަބޔާން

.   ހުށަހަަޅންެޖހޭެނެއވެ

ތެްއ މުޢާމަލާ ދައްަކންޖެޭހ  ންސް ެޓކްސްރެމިޓެ ތަ ަފއިސާ ޮފނުަވއިިދުނމުގެ ިޚުދމަްތދޭ ޭއޖެންސީ މެުދވެރިޮކށް ބޭންކު ުނވަ(ނ)

ޓެކްސް ރެޖިްސޓްރޭޝަްނ ބާޠިުލނުކުރާާހ ިހނދަުކ، މި މާްއާދެގ  ެރމިޓެންސް ެއ ަތނުެގ  ،ޔަސް ކަުމަގއި ވިނުހިނގި

.، ޓެކްްސ ަބޔާން  ެރމިެޓންސް(ށ) ގަިއ ބަާޔްނކޮށްފަިއވާ    އެ އަކުުރަގއިާވ ޮގތުެގ ަމތިްނ މީާރއަްށ ުހށަހަަޅންޖެޭހނެެއވެ

 

 ހުށަހެޅުން އިންފޮމޭޝަން ޝީޓު .11

ީމރާއިްނ  ،ބޭންކުތަކާއި ފަިއސާ ފޮުނވަިއިދުނމުގެ ޚިުދމަްތޭދ އޭެޖންސީތަުކްނ ހުށަަހޅާ ެރިމޓެންސް ޓެކްްސ ބަާޔނާއެކު

. މި އިންޮފމޭަޝން ީޝޓުަގއި ނޑައަާޅ ފޯމެެޓއްަގއި އިންޮފޭމޝަން ޝީެޓއް ހުށަހަަޅްނވާެނއެވެ އެ ަމހުެގ ެތރޭަގއި ެއ  ،ކަ

.މަޢުޫލމާތްތަކާބެޭހ ުމޢާަމލާތަުނން ކޮށްަފިއާވ ރެމިެޓންްސ ޓެްކސް ަދއްކަްނޖެޭހ އެްނމެހަިއ    ތު ހިަމނަްނާވެނއެވެ

 

 ލާޒިމުކުރުން ދެއްކުން  ފައިސާ ހުށަހެޅުމާއި ބަޔާން ޓެކްސް ރެމިޓެންސް އޮންލައިންކޮށް .12

ަވނަ ާމއްާދގެ  11ެޓކްސް ބަޔާާނއި، މި ަގާވއިުދގެ  ރެިމޓެންސް ަވނަ ާމއްާދގެ ަދށުން ހުށަަހޅަްނެޖހޭ  10މި ަގާވއިުދގެ   (ހ)

. ައިދ ޕޯަޓލް މެުދވެރިކޮެށވެމީާރެގ ޮއންަލއިްނ ދަުށން ހުށަަހޅަްނޖެޭހ ިއންފޮޭމަޝން ޝީުޓ މީާރައށް ުހށަަހޅަްނވާީނ، 

. ރެމިޓެްނސް   ޓެކުާހ ގުޭޅ ގޮުތން މީާރއަށް ަދއްކަންެޖހޭ އެްނމެހަިއ ަފއިާސ ަދއްކަްނވާީނ ެވސް ެއ ޕޯޓަްލ ެމދުެވރިކޮެށވެ

 ގުިޅގެން، ހުަށހެޅުމަކާ ހުަށހަޅާ ފަރާުތން ދައްކާ ޓެްކސް ނަަމވެސް، އޮތް  ަބޔާންކޮްށފައި މި ާމއްާދގެ (ހ) ގައި އެެހން (ށ)

 ކޮިމޝަނަރ އިްޚތިާޔރު ބަލަިއގަުތމުގެ  ފައިސާ  ަދްއކާ ބަޔާްނތަކާއި ޓެކްސް  ެރިމޓެންސް ުހށަހަޅާ  ޮގތްޮގުތން ނޫން  އެ
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ޓެކްްސ  ެރިމޓެންސްައދި އެ ަފދަ ާހލަތެްއގަިއ މީާރައށް ުހށަހަާޅ  .ލިބިގެްނވެެއވެ ށްޖެނެރަްލ ޮއފް ޓެކްސޭޝަނަ 

ފަާރތުްނ ހުަށހަޅާ ޓެކްްސ ބަާޔންތަުކގައި ސޮއިކުރުުމގެ ހުްއދަ ދީފަިއާވ  ޓެކްްސ ަދއްކާ ،ބަޔާުނގަިއ ސޮއިުކރަްނވާނީ 

) ފޯުމ މެުދވެރިކޮށް  MIRA101ފަރާތްަތއް ަކމަްށ  ީމާރއަށް ައންގާަފިއާވ  (ޓެކްސް ަދއްކާ ފަރާތް ރަޖިސްަޓރީކުރުން

.   ފަރާތަކުންކުެރ ަފރާތެކެވެ

  

 ކުރުން އިޞްލާޙުޓެކްސް ބަޔާން  .13

ަގއި ވާ ގޮުތެގ ވަނަ މާްއދާ 10ިމ ަގވާިއުދެގ  ބޭންކަކުން ނުަވަތ ފައިސާ ފޮުނވަިއދިުނމުެގ ޚިުދމަްތދޭ ޭއޖެްނސީއަުކން  (ހ)

) ބާރަ ( 12 ހިނގާ ފެިށެގން ާތރީޚުން  ހުށަހަަޅންެޖހޭ  ަބޔާން  އެ  ޓެކްްސ ބަާޔން ހުަށހެޅުަމށްަފހު، ރެމިެޓްނސްމަތިްނ 

އެ ަބޔާްނ  ޓެކްސް ަބޔާެނއް ެމުދވެރިޮކށް ރެމިެޓންސްކުރެވިަފއިވާ އިޞްާލޙު މީާރއަށް ުހށަހަޅާ ެތޭރގައި މަސްުދވަުހގެ

.އިޞްލާޙު   ކުެރިވާދނެެއވެ

ކުރެިވފަިއާވ ިއޞްލާޙުމި މާްއާދެގ (ހ) ެގ ަދށުްނ  ބޭންކެްއ ުނވަަތ ފައިާސ ފޮުނަވއިިދނުުމެގ ޚިުދމަްތޭދ ޭއޖެްނސީެއއް )ށ(

ކުރަން ޖެހުުނ ސަބަބުގެ ތަފުީސލާއި ކަމާ ގުޭޅ ިއޞްލާޙު ބަޔާްނ އެ ، ުހށަހަާޅނަމަ  އް ބަާޔނެޓެްކސް  ރެމިޓެްނސް

. އެކުއެ ބަޔާނާ ލިޔެކިުޔންަތއް    ުހށަހަަޅންާވނެެއވެ

ޓެްކސް ބަާޔުނގަިއ  ރެމިޓެްނސްކުރެވިަފއިާވ ިއްޞލާޙު) ާއ ެއއްޮގްތާވ ޮގތުެގ މަތިްނ ހުަށހަާޅ ށމި މާްއދާެގ ( )ނ(

ަދއްކަންެޖހޭ ެޓކުހުގެ ގޮުތަގއި ަކނޑައަަޅއިފަިއާވ ބޭންުކން ުނަވތަ ފަިއސާ ޮފނުަވއިިދނުުމގެ ިޚދުަމތްދޭ އޭެޖންީސްނ އެ 

ޭބންުކން ނުަވތަ ަފއިާސ ޓެކްސް ަބާޔނުަގއި އެ  ެރމިޓެްނސްެއންމެ ފަހުްނ ހުށަހެިޅ ެއ ަތނުްނ އަަދދަކީ، ެއ ުމްއދަތަްށ 

ނޑައަޅައިަފއިާވ ައދަަދށްުވރެ ަދްށ ން ސީ ފޮނުަވިއދިުނމުެގ ޚިުދމަްތދޭ ޭއޖެން ދައްަކންޖެޭހ ޓެކުުހެގ ގޮުތަގއި ކަ

.ިއޞްލާޙުއަަދދެްއނަމަ،    ކުރެިވފަިއާވ ބަާޔން މީާރއިްނ ގަބޫލުކުާރނީ އެ ބަޔާްނ ިރވިއުކުުރމަށްފަުހަގއެވެ

ޓެްކސް ބަާޔުނގަިއ  ރެމިޓެްނސްކުރެވިަފއިާވ ިއްޞލާޙު) ާއ ެއއްޮގްތާވ ޮގތުެގ މަތިްނ ހުަށހަާޅ ށމި މާްއދާެގ ( )ރ(

ަދއްކަންެޖހޭ ެޓކުހުގެ ގޮުތަގއި ަކނޑައަަޅއިފަިއާވ  ުނަވތަ ފަިއސާ ޮފނުަވއިިދނުުމގެ ިޚދުަމތްދޭ އޭޭޖންީސން  ންބޭންކު އެ 

އިާސ ޭބންުކން ނުަވތަ ފަ ަބާޔނުަގއި އެ  ޓެކްސް ެރމިޓެްނސްްނ ެއންމެ ފަހުްނ ހުށަހެިޅ ަތނުަދދަކީ، ެއ ުމްއދަތަްށ ެއ އަ

ނަޑއަަޅިއފައިާވ އަަދާދ ެއއްވަުރެގ ނުަވަތ  ފޮނުަވިއދިުނމުެގ ޚިދުަމތްޭދ އޭޭޖްނސީން ަދއްކަންެޖހޭ ޓެކުުހެގ ގޮުތގަިއ ކަ

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

:) ނމި ާމްއދާެގ (  )ބ(   ރަްއުދވާަނމަ

ޓެކްސް ަބޔާްނ ަގބޫލުކުރާީނ ެއ ަބޔާްނ މީރާިއްނ ިރވިއުކުުރމަށްަފހުަގއި ަކްނ  ރެިމޓެންސް ކުެރވިަފިއާވ އިޞްލާޙު  )1(  

. އަށް ުނަވތަ ަފއިސާ ޮފުނަވއިިދނުުމގެ ިޚުދަމތްޭދ ޭއޖޭންސީ  ޭބންކަށްއެ    ލިުޔމުްނ ައންަގންާވނެެއވެ

ޓެކްސް ބަާޔްނ މީރާިއްނ ިރވިއުޮކށް އެ ަބާޔން ގަބޫލުކުރުުމެގ ުކރިން،  ރެމިެޓންސް ކުެރވިަފިއވާ އިޞްލާޙު  )2(  

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

ނުަވތަ ަފިއސާ ޮފނުަވއިިދުނމުެގ ިޚދުމަްތޭދ ޭބްނކަށް ެއ ) ަގިއ ބަާޔންކޮްށފައިާވ ިރިވއުެގ ނަތީޖާ، ނމި މާްއދާެގ (  )ޅ(

. އޭޭޖންސީައށް   ިލުޔމުްނ ައންަގްނވާެނއެވެ
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  އާންމު މާއްދާތައްވަނަ ބާބު: ހަތަރު
 

 ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނަގާ ރެމިޓެންސް ެޓކްސް މީރާއަށް ދައްކަންޖެހުން  .14

ޤާނޫނާިއ ިމ ަގާވއިުދެގ ަދށުްނ ެރމިޓެންްސ ޓެކްްސ ނެުގްނ ުހއްަދ ނޫްނ ަފރާތަކުްނ ރެމިޓެްންސ ޓެކްސް ނަަގއިިފނަމަ،  (ހ)

ނުަވތަ ރެިމޓެްނސް ޓެކްސް ނަަގން ުނޖެހޭ ީމހެްއގެ ައތުން ރެމިެޓންސް ޓެކްސް ނަަގއިފިަނމަ، ުނވަތަ ނަަގންެޖޭހ 

 ފައިާސ ެނިގ ފަރާުތްނ އެ މީހާައްށ ެއ ފައިސާ ައނބުރާ ގައިިފނަމަ، ެއ އަަދދަްށވުެރ ިއުތރަށް ރެމިެޓންްސ ޓެކްސް ނަ 

.   ދޭްނވާެނެއވެ

ިދވެހިާރއްެޖއިްނ ބޭަރްށ ޮފނުާވ ަފއިާސެގ ބޭންކަކުްނ ުނވަަތ ަފއިާސ ފޮުނަވއިިދނުުމެގ ިޚދުަމތްޭދ އޭެޖންސީައކުން  (ށ)
 އަނުބރާ  ަފއިސާ އެ މީާހއަށް  އެ  ފަާރތުން  ނެގި  ަފއިސާ އެ ތެްއ ެއްއވެސް ސަބަބަކާުހރެ ބާޠިލުކޮްށފިަނމަ، މުޢާމަލާ 

އެ މީާހއާ ެއ ފައިާސ ަހވާުލކުރެވެްނެދން ެއ ފައިާސ ީމރާައށް ޯހަދއި، ީމާރގަިއ ބެެހއްޓުުމގެ  ައދި. ދޭްނވާެނެއވެ
.   އިޚްިތޔާރު މީާރައށް ލިިބގެްނވެެއވެ

 

 ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން  .15

) ައދި ގަާވިއދު ނަްނބަރު  3/2010ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ޓެކްސް ެނުގމާެބޭހ  R-45/2013(ޓެްކސް ެނގުމާެބހޭ ިއދާރީ ާޤނޫނު

) ގެ ދަުށން ެޓކްސް ދައްކާ ަފރާތްތަުކން ބަލަަހއްޓަްނޖެހޭ ރިކޯޑުތަކުގެ އިތުުރން، ބޭންކުތަކާިއ ަފއިާސ  އިދާީރ ަގާވއިދު

އި، ައަދދެއްަކން ަދއްކަިއދެޭވެނ ިލޔެކިުޔްނތަކާ ޞަްއޙަފޮނުަވިއދިުނމުެގ ޚިދުަމތްޭދ އޭެޖްނސީތަކުްނ ދައްކަްނޖެޭހ ޓެކުުހެގ ައަދދަކީ 

.މަޢުލޫމާ ތްތަކާބެޭހ މުޢާމަލާ ރާއްެޖއިްނ ބޭަރްށ ފައިާސ ޮފނުަވިއދިުނމުެގ ުހރިހާ    ތާިއ ލިޔެިކޔުްނތަްއ ބަލަަހްއޓަންާވނެެއވެ

  

 ޖޫރިމަނާ  .16

ޓެކްްސ ބަޔާްނ  ެރމިެޓންސްަރޖިސްަޓރީ ނުކޮށްިފނަމަ، ުނވަަތ  އް ަފރާތެޓެުކހަށް ރަޖިސްަޓީރ ކުރަްނޖެޭހ  ރެމިޓެްނސް

 ެރމިޓެްނސް ބަާޔން ހުަށނާޅައިިފަނމަ ނުަވަތ ލަހުްނ ހުަށހަަޅއިފިަނމަ، ުނވަަތ ެރމިޓެްނސް ޓެކްްސ  ަފރާތަކުން ހުށަހަަޅންެޖހޭ 

(ޓެކްސް ނެގުމާެބޭހ  2010/3ޓެކްސް ދައްަކންެޖހޭ ތާރީަޚށް ނުަދއްކައިިފނަމަ ނުަވތަ ލަުހން ަދއްަކއިފިަނމަ، ޤާނޫުނ ނަންަބރު 

) އާއި ގަާވިއދު ނަންބަުރ  އިދާރީ  ) ަގއި ވާ ޮގތުގެ މަތިްނ  R-45/2013ޤާޫނނު (ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިާދރީ ަގވާިއދު

. އް ފަާރތެއެ    ޫޖރިަމނާ ވާެނއެވެ

  

 ކިޔުން މި ގަވާއިދު ޤާނޫނުތަކާ އެކުގައި އެހެން  .17

) ާއއި ޤާޫނުނ ނަންަބރު  ވަޒީފާއާެބހޭ( 2008/2މި ަގވާިއދު ިކާޔނީ، ޤާނޫނު ަންނބަރު  (ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ  2010/3ޤާޫނނު

) އާއި . އަދި މި ގަާވިއުދގައި މާނަޮކށްފަިއ ނުާވ  އިދާީރ ޤާޫނނު އެ ޤާޫނނުަތކުން ބާރު ލިިބެގން ަހދާ ގަާވިއުދތަކާ އެކުަގެއވެ

ނޑައެިޅގެްނ އެެހން ގޮތަކަްށ ދޭަހުނވާހާ ިހނދަ ކު މާނަުކާރނީ، އެ ާޤނޫުނތަކުަގިއ ކޮންމެ ލަފުެޒއް ނުަވތަ ޢިާބރާތެްއ، ކަ

 .   އެ ލަފުެޒއް ުނވަަތ ޢިބާރާެތއް މާނަޮކށްފަިއވާ ގޮަތށެވެ
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 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  .18

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

 

 މާނަކުރުން  .19

:މި    ގަާވއިުދަގއި ަކނޑައެިޅެގން އެެހން ގޮތަކަްށ ަބާޔންކޮށްފަިއ ނުާވަހއި ިހނދަކު

" ކަަމށް ބުނެފަިއ ެއ ަވނީ، ޤާނޫުނ ނަންބަުރ  (ހ) .  ވަޒީފާއާބެހޭ ( 2008/2"ޤާނޫނު   ޤާނޫުނ) އަެށވެ

) ގައި (ދިެވހިރާްއޭޖގެ  2010/24ޤާނޫނު ަނންަބރު " ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަީނ، ބޭންކު" (ށ)  ޭބންކިްނގާއބެހޭ ާޤނޫނު

. " ައށް ެދވިފަިއާވ ާމނަިއަގއެވެ    "ބޭންކު

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

.   އުފަްއދާފަިއާވ މޯްލޑިވްސް އިންަލންްޑ ެރވެިނއު އޮތޯިރޓީއަެށވެ

ަފިއސާ ޮފނުަވިއދިުނމުެގ ިޚދުަމތް " ކަމަްށ ބުނެަފިއ އެ ަވނީ، ފޮުނވަިއދިުނމުެގ ިޚދުަމްތދޭ އޭެޖންސީފައިސާ " (ރ)

. ކަަފރާތަމޯލްިޑވްސް މަނިޓަީރ ޮއތޯރިީޓން ދޫކޮށްަފއިާވ ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ ދިުނމުެގ ލަިއސަްނސް    ެށވެ

" ކަމަްށ ބުެނފައި އެ ވަނީ، ޤާނޫުނގެ  (ބ) .ހވަަނ މާްއދާެގ ( 89"ރެމިޓެންްސ ޓެްކސް  ) ެގ ދަުށން ނެޭގ ޓެުކހަށެވެ

 

 

_______________ 




