
` 

 

 

 

   

 

 R-119/2020: ނަންބަރު ގަވާއިދު

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 3336211ފޯނު: 
 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 257 ތާރީޚު: 1442 ލްއާޚިރުރަބީޢު 30  – 2020 ބަރުންޑިސެ 15 އަންގާރަ

 
)ުމދަލާިއ ޚިދުަމތުެގ ައގުްނ ެޓކްސް ނެުގމުެގ ަގާވއިދު( ައށް          R-43/2011ގަާވއިުދ ަނންބަުރ 

 ަވަނ ިއޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ަގވާިއދު  28

 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ގެ ގެޒެޓްދިވެހިސަރުކާރު            R-119/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:              257އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

1 

 

` 
 
 
 
 

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު( އަށް        R/2011-43ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ވަނަ އިޞްލާޙު  28

 
)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް  R-43/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ގެނައުން.

 ކުރުން.އިތުރުއެއް މާއްދާއަންނަނިވި ގޮަތށް ފަހަތަށް ވަނަ މާއްދާގެ  22 ގެބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު .1

އެއްޗަކުން  ނޫން ފައިސާ 
އަގު އަދާކުރާ މުޢާމަލާތާ 

ގޮތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ގުޅ  
 ލާޒިމުވާ ވަގުތު 

ކޮށްފައިނުވާނަމަ، ފައިާސ މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން )ހ( .1-22
އެއްޗަކުްނ އަގު އަދާކުާރ މުޢާމަލާާތ ގުޅ ގޮތުްނ ޖީ.އެސް.ޓީ  ނޫން

ތެރެއިން ކުރިން އަންނަ އަންނަނިވި ވަގުތުތަކުގެ  ،ލާޒިމުވާ ވަގުތަކީ
 ވަގުތެވެ.

އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްވާ އިންވޮއިސް  (1)   
 ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތު؛

އެ މުދަލުެގ ނުވަަތ ޚިދުމަތުގެ މުޤާބިުލ އެކުގައި ނުވަތަ  (2)    
 އެއިން ބައެއް އަދާކުރާ ވަގުތު.

 މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނ   މުޢާމަލާތެއްނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ރައްދުވާ )ށ(   
ދެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން ކޮންެމ ފަރާތަކުން ވެސް ައނެއް ފަރާތަށް 

ބަލަންވާނެއެވެ. މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދިންކަމުގައި 
 ލިބ  މުދާ ނުވަތަ  ެއ ފަރާތަށްވެސް،  އަދި ކޮންެމ ފަރާތަކުން
ނުވަަތ ޚިދުމަތުގެ  ލުގެން މުދަފޯރުވައިދި ޚިދުމަތަކީ، އެ ފަރާތުން

 ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ. މުޤާބިލު
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ނުއުފުލ  މުދަލެްއ  ،މަލާތެއްގެ މުޤާބިލަކީޢާމި މާއްދާ ރައްދުވާ މު )ނ(    
 މުދަލެއްގެ ބައެްއ ބ ނުންކުރުމުެގ ޙައްޤު ނުއުފުލ ނުވަތަ 

ވާނަމަ، މުޤާބިލު އަދާކުރި ވަގުތުކަމަްށ ބަލާނީ، ދިނުންކަމަށް
 އަންނަނިވި ވަގުތުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިން އަންަނ ވަގުތެވެ.

ބ ނުންކުރުމުެގ  ،އެ ނުއުފުލ  މުދާ ނުވަތަ އެއިްނ ބައެއް (1)    
ޙައްޤު މުދާ ނުވަަތ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިން ފަރާތަށް ލިބ  

 ވަގުތު؛

މުދާ ނުވަތަ  ،އެ ނުއުފުލ  މުދާ ނުވަަތ އެއިްނ ބައެއް (2)    
 ފަށާ ވަގުތު.ބ ނުންކުރަން  ފޯރުވައިދިން ފަރާތުންޚިދުމަތް 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 25ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 2

ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށް ފޯރުވައިދ  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ މުޤާބިލުގައި،  (ކ) .25  
   ވީަނމަވެސް، ނޫން  އެއްޗަކުން ކަމުގައިއަގު އަދާކުރަނީ ފައިސާ 

 މި މާއްދާގެ )ހ( ރައްދުވާނެއެވެ.   

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮަތށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. 25ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 3

ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް  
މެދުވެރިކޮށް ފޯރުވައިދ  
 މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު 

ފޯރުވައިދެނީ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް  )ހ( .25-1
ނުސީދާކޮށް  ،ފޯރުވައިދ  ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް މެދުވެރިވެގެން

  ގެ ނުކަމަްށ ބަލާީނ ޤާނޫެއ މުޢާމަލާތުެގ މުޤާބިލު ،ކަމުގައިވާނަމަ
 ،)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާއިވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  19

 އަންނަނިވި އަދަދުތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑު އަދަދެވެ.

  އެ މުދަލެއްގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ މަންފާ ލިބ  ފަރާތުން  (1)    
އެ މަންފާެގ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ެއހެން އެއްެވްސ ފަރާތަކަށް 

 ދަދު؛ ނުވަތަ އަދައްކާ 

ދޫކުރެވ  ފޯރުވައިދ  މުދަލަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އިންވޮއިސް  (2)    
ގުެގ ގޮތުގައި ފަރާތުން އެ މުދަލުެގ ނުވަަތ ޚިދުމަތުގެ އަ

 .އަދާކުރާ އަދަދު 

( ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) )ށ(   
މަންފާ ލިބ  ފަރާތަކީ، މުދާ ނުވަަތ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދ  ފަރާތާ 

 ނޫނެވެ. ވުްނ ލާިޒމެއް ކަމުގައި  ފަރާތެއްގުޅުންހުރި
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 .އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން( ވަނަ ަންނބަރު 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 46ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .4

( ަވނަ ަނންބަރު ރައްދުވާ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (3) )ހ( .46  
)ބާރަ(  12ލަތުގައި، އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ހާ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދާ މަސްދުވަސް ނިމ އިރު އުނި ނުކުރެވި ހުރި 
( ވަަނ 2ިމ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  ކުހާއި،ގުޅ  އިންޕުްޓ ޓެ

   ލަތުގައި، އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ހާނަންބަރު ރައްދުވާ 
)ތިރީސް ހައެއް( މަސްދުވަސް ނިމ އިރު އުނި ނުކުރެިވ  36

ށްހުރި ޔަހުރި ކެޕިޓަލް ޚަރަދާ ގުޅ  އިންޕުޓް ޓެކްސް، ކުރި
އި، އައުޓްޕުޓް ޓެކުހުން ޓެކްސް ނެގ  މުއްދަތުތަކުގަ

އުނިކުރެވިދާނެއެވެ. މި އަކުރަށް ޢަމަލުކުރާނީ، ިމ މާއްދާގެ 
ގެ ތެއް( ވަަނ ނަންބަރާ ޚިލާފުނުާވ ގ5ޮ)ހ( ގެ )
 މަތިންނެވެ.

 ( ވަނަ ނަްނބަރު އުނިކުރުން.1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 88ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .5

 ފައި(.ނިކޮށް)އު (1) )ށ( .88  

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 104ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  . 6

ދިވެހިރާއްޖ ގައި ފޯރުވައިދ   
 މުދަލާއި ޚިދުމަތް 

ޤާނޫނުގެ ބ ނުމަށް، މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވަިއދެވެނީ  .104
 ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.ދިވެހިރާއްޖ ގައި ކަމަށް ބެލެވ ނީ އަންަނނިވި އުސޫލުތަކަށް 

ވަގުތު، އެ މުދާ ފޯރުވައިދ  ފަރާތާއި އެ މުދާ ލިބިގަންަނ  ވިއްކާމުދާ  )ހ(   
ނަމަ، ެއ މުދާ ފޯރުވައިދެވެީނ ހުރީ ދިވެހިރާއްޖ ގައި ފަރާތް

 ދިވެހިރާއްޖ ގައި ކަމުގައި ބެލެވ ނެއެވެ.

ްތ ދ  ފަރާތް ހުީރ ޚިދުމަތް ދ  ވަގުތު، އެ ޚިދުމަ )ށ(   
ނަމަ، އެ ޚިދުމަްތ ފޯރުވައިދެވެނީ ދިވެހިރާއްޖ ގަިއ ގައިދިވެހިރާއްޖ 

 ކަމުގައި ބެލެވ ނެއެވެ.

)ށ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް  އާއިމި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(   
ތަކުގައި މުާދ ނުވަތަ ޚިދުމަްތ ލަތްހާއަންނަނިިވ ނަމަވެސް، 

 ފޯރުވައިދެވެނީ ދިވެހިރާއްޖ ގައި ކަމުގައި ބެލެވ ނެއެވެ.

މުދާ ވިއްކާ ވަގުތު އެ މުދާ ދިވެހިރާއްޖ ގަިއ ހުރުން؛  (1)    
 ނުވަތަ
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ޚިދުމަތް ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެއިން ބައެްއ ދިނީ ެއ  (2)    
ދެވުނުއިރު ދިވެހިރާއްޖ ގައި ހުިރ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް 

 ވުން. ކަމުގައި

 އަންނަނިވި ޮގތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް  104ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 7

ދިވެހިރާއްޖ ގައި ހުރި  
 ފަރާތެއްކަން ބަލާނެގޮތް 

ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެހެން އިންކޯޕަރ ޓެޑް ބޮޑީއެއް  (1) )ހ( 104-1
   ނުވަތަ  އިންކޯޕަރ ޓްކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖ ގައިނަމަ،

ދިވެހިރާއްޖ ގައިނަމަ، ކުންފުނީގެ ެހޑް އޮފީްސ ހުީރ  އެ
ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ ހިންުގމާއި ޮކންޓްރޯލް އޮތީ 

ޤާނޫނުެގ ބ ނުމަށް އެީއ  ،ދިވެހިރާއްޖ ގައިނަމަ
 ކަމުގައި ބެލެވ ނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖ ގައި ހުރި ފަރާތެއް

ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނުވަތަ އެހެން އަންއިންކޯޕަރ ޓެޑް ބޮޑީއެއް  (2)    
       ނުވަތަ  ދިވެހިރާއްޖ ގައިނަމަ،ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ 

އެ ޕާޓްނަރޝިޕް ނުވަތަ އަންއިންކޯޕަރ ޓެޑް ބޮޑީ 
       ފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖ ގައިނަމަ، ނުވަތަ ދައިއުފައް

އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ނުވަތަ އަންއިންކޯޕަރ ޓެޑް ބޮޑީގެ 
ޤާނޫނުގެ  ،ހިންގުމާއި ކޮންޓްރޯލް އޮތީ ދިވެހިރާއްޖ ގައިނަމަ

ކަމުގަިއ  ގައި ހުިރ ފަރާތެއްބ ނުމަށް އެީއ ދިވެހިރާއްޖ 
 ބެލެވ ނެއެވެ.

ދާއިމީކޮށް ދިރިއުޅ  ތަން ދިވެހިރާއްޖ ގައި ހުރި  (3)    
 މީލާދީ ކަލަންޑަުރ އަހަރެއްގެފަރުދެއްނަމަ، ނުވަތަ 

)ބާރަ( ަމސްދުވަހުގެ  12 ތެރ ގައި ފެށ  ނުވަތަ ިނމ 
ޑިހަ ތިނެއް( ދުވަހު އް ސަތ ކަ އައެއް) 183ތެރ ގައި 

ދިވެހިރާއްޖ ގައި ހުރެފައިވާ ނުވަތަ ުހންނަްނ ގަސްތުކުރާ 
ދިވެހިރާއްޖ ގައި ފަރުދެއްނަމަ، ޤާނޫނުގެ ބ ނުމަށް އެއީ 

 ކަމުގައި ބެލެވ ނެއެވެ. ހުރި ފަރާތެއް

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްނަމަ، ޤާނޫނުގެ ބ ނުމަށް އެީއ ދިވެހި  (4)    
 ކަމުގައި ބެލެވ ނެއެވެ. ފަރާތެއްދިވެހިރާއްޖ ގައި ހުރި 

ކަމުގަިއ  ދަށުން ދިވެހިރާއްޖ ގައި ހުރި ފަރާތެއްގެ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(   
ނުބެލެވ  ފަރާތަކުން ވެސް އެ ފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖ ގައި ހިންގާ 

ލަތްތަކުގައި ހާއަންނަނިވި  ،ރަކާތް މެދުވެރިކޮށްހަޓެކްސް ނެގ  
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ޚިދުމަތަކީ ދިވެހިރާއްޖ ގައި ފޯރުވައިދ  މުދަލާއި ފޯރުވައިދ  މުދަލާއި 
 ޚިދުމަތެވެ.

 މުދާ ވިއްކާ ވަގުތު އެ މުދާ ދިވެހިރާއްޖ ގައި ހުރުން؛ ނުވަތަ (1)    

ޚިދުމަތް ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެއިން ބައެްއ ދިނީ ެއ  (2)    
ދިވެހިރާއްޖ ގައި ހުރި ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ދެވުނުއިރު 

 ވުން. ކަމުގައި

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .8

________________________ 
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