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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ  

 މާލެ، 
 ދިވެހިރާއްޖެ.         

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  2 ( އަށް ގަވާއިދު  ގްރ ން ޓެކްސް ) R/1520-181ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 
 

 )ގްރ ން ޓެކްސް ގަވާއިދު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެަނއުން. R-181/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .1

އާއި  )އ(އާއި  ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( 35ޤާނޫނުގެ  ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކ  .2 މަުގސަދު  
ގެ ދަށުން ގްރ ން ޓެކްސް ނެގޭނެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް  )މ( އާއި )ފ(

ޓަކައި މ ރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ކަނޑައެޅުމާއި، ގްރ ން ޓެކްސް ނެގުމަށް
މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމާެބހޭ އުސޫލުތަކާއި އެނޫންވެސް ކަމާބެހޭ އުސޫލުތައް 

 ކަނޑައެޅުމެވެ.

 މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ 3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .2

ރިޒޯޓެއް ނުވަތަ  ޓޫރިސްޓުޑް އިންަޓގްރޭޓަރިޒޯޓެއް ނުވަތަ  ޓޫރިސްޓު )ހ( .3 ކުހަށް ަރޖިސްަޓރ ކުރުން ގްރ ން ޓެ 
ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ރިޒޯްޓ ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ހޮަޓލެއް ނުވަަތ  ޓޫރިސްޓު
ނުވަަތ  ގެސްޓްހައުސްއެއް ޓޫރިސްޓުއުޅަނދެއް ނުވަތަ  ޓޫރިސްޓު

އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރ  އޮްފ  އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަނެއް
ޓޫރިޒަމުން ދޫކުރާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން އެ ތަނެއް ގްރ ން ޓެކުހަށް 

 ރިޒޯޓު ނުވަތަ ޓޫރިސްޓުކުރެވުނ އެވެ. މި ގޮތުން އެ  ރަޖިސްޓަރ 
 ހޮޓާ ުނވަތަ  ޓުޓޫރިސްރިޒޯްޓ ނުވަތަ  ޓޫރިސްޓުޑް އިންޓަގްރޭޓަ

 އުޅަނދު ނުވަތަ ގެސްޓްހައުސް ނުވަތަ  ރިޒޯޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ހޮޓާ
   މ ރާގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރެވޭނ   ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަެނއް

ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ  ނުވަތަ އެ އުޅަނދު އެ ތަން
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ގްރ ން ޓެކުހަށް  ނަކާއި އުޅަނދެއްއެއިން ކޮންމެ ތަނަމުގައެވެ. އަދި 
 ރަޖިސްޓަރ ކުރެވޭނ  ވަކިންނެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފަހަތަށް އަްނނަިނވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .3

 ޓޫރިސްޓު މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުްނ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ  (ހ-1) .3  
ދޫކޮށްފައިވާ ހިންގުމުެގ މުން ޫޓރިޒަ ފްިމނިސްޓްރ  އޮކަށް ހޮޓަލަ

 ،99/2)ޤާނޫުނ ނަްނބަރު  2022/8ޤާޫނނު ަނންބަރު ހުއްދަ، 
ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ  11ށް ނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫ

          ،ކޮްށފިނަމަ  ބަދަލުާމއްދާގެ ދަށުންވަނަ  59ގެ ( ޤާނޫނު
 ކުހަށް ކޮށްފައިވާއެ ތަނެއް ގްރ ން ޓެ ،ގަރ އަށްކެޓައެ ބަދަލުކުރެވުނު 

އަންނަނިވި ތާރ ޚުތަކުގެ ތެރެއިން ފަުހން އަްނަނ ރަޖިސްޓަރ  
 ބަދަލުކުރެޭވނެއެވެ.ން ފެށިގެން ކުތާރ ޚަ

 ،99/2)ާޤނޫނު ނަްނބަރު  2022/8ޤާނޫނު ަނންބަރު  (1)    
ވަނަ އިޞްލާޙު  11ށް ނަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫ

މާއްދާގެ ދަށުން ިހންގުމުގެ ވަނަ  59ގެނައުމުގެ ޤާނޫުނ( ގެ 
 ހުއްދަ ބަދަލުކުރި ތާރ ޚު؛

 .2023ޖަނަވަރ   1 (2)    

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.އި )ރ( އަންނަިނވި ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާ 3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .4

ޤާނޫނުގެ ދަުށން މިިނސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމުގައި  )ނ( .3  
 އިންޓަގްރޭަޓޑް ނުވަތަ ރިޒޯޓެއް ޓޫރިސްޓުރަޖިސްޓަރ ކުރަންޖެހޭ 

ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ރިޒޯޓް ޮހޓަލެްއ  ޓޫރިސްޓުނުވަތަ ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓު
 ގެސްޓްހައުސްއެއް ނުވަތަ ޓޫިރސްޓު ނުވަތަ ހޮޓަލެއް ނުަވތަ

          ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަނެއް  އުޅަނދެއް ޓޫރިސްޓު
    އެ މިނިސްޓްރ ގައި ރަޖިސްޓަރ  ނުކޮށް ހިންގިކަމުގައި ވިޔަސް، 
 މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން، ނުވަތަ އެ ަތން 

ހިންގަން ފެށ  ިމ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަްށ ނުވަތަ އުޅަނދު 
ފެިށ ހިންގަން އުޅަނދު އެ ނުވަތަ އެ ތަން  ،ފަހުގައި ކަމަށް ވާނަމަ

ން ގްރ ން މަތ  ތާރ ޚުން ފެށިގެން، ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ
 ގްރ ން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. ،ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި
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ޤާނޫނުގެ ދަުށން މިިނސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމުގައި  )ރ(   
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަފދަ  ،ރަޖިސްޓަރ ކުރަންޖެހޭ

އެ ިމނިސްޓްރ ގައި ރަޖިސްޓަރ  ނުކޮށް  ނުވަތަ އުޅަނދެއް ތަނެއް
 ،އުޅަނދަކުން އެ އެ ތަނަކުން ނުވަތަ ހިންގިކަމުގައި ވިޔަސް، 

 ،ތާރ ޚުން ފެށިގެންނެގުން ލާޒިމުވާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގްރ ން ޓެކްސް 
އެ ތަނަކުްނ ހިންގަން ފެށ   އުޅަނދުއެ ނުވަތަ  އެ ތަންނުވަތަ 
ނެގުން ގްރ ން ޓެކްސް ޤާނޫނުގެ ދަށުން  އުޅަނދަކުންއެ ނުވަތަ 

 އުޅަނދު އެ ނުވަތަ  އެ ތަން ،ފަހުން ކަމަށްވާނަމަ ލާޒިމުވާ ތާރ ޚުގެ
އުޅަނުދ އެ ނުވަތަ ހިންގަން ފެިށ ތާރ ޚުން ފެށިެގްނ، އެ ތަން 

ނުވަަތ  ގްރ ން ޓެކްސްއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ތަން
 ހިންގާ ފަރާތުން ާޤނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ  އުޅަނދުއެ 
ން ގްރ ން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި، ގްރ ްނ ޓެްކސް މަތ 

 ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .5

 ރިޒޯޓަކަށާއި، ޓޫރިސްޓުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރ ކުރާ ކޮންމެ  .5 ޓިން 
ޮހޓަލަކަާށއި، ރިޒޯްޓ  ޓޫރިސްޓު ރިޒޯޓަކަށާއި، ޓޫރިސްޓު އިންޓަގްރޭޓަޑް

 ޓޫރިސްޓުއުޅަނދަކަށާއި،  ޓޫރިސްޓުހޮޓަލަކަށާއި، ހޮޓަލަކަށާިއ، 
ެޓކްސްޕޭޔަރ  ންތަަނށްށާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަގެސްޓްހައުސްއަކަ

 އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަްނބަރު )ިޓން( އެއް ދެވޭނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  5 .6

ގްރ ން ޓެކްސް ރެިޖސްޓްރޭޝަން  

 ސެޓްފިކެޓް
ރިޒޯޓަކަށާއި،  ޓޫރިސްޓުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރ ކުރާ ކޮންމެ  )ހ( .6

ހޮޓަލަކަށާއި،  ޓޫރިސްޓުރިޒޯޓަކަށާއި،  ޓޫރިސްޓު އިންޓަގްރޭޓަޑް
 އުޅަނދަކަށާއި، ޓޫރިސްޓުރިޒޯޓް ހޮޓަލަކަށާއި، ޮހޓަލަކަާށއި، 

 ފަދަ ތަންތަނަށް އެނޫންވެސް އެ ،ށާއިގެސްޓްހައުސްއަކަ ޓޫރިސްޓު
 ގްރ ން ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
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ކޮންެމ  ނާއިސްޓަރ ކުރާ ކޮންމެ ތަނަކުންގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިމި  )ށ(   
އުޅަނދެއް ގްރ ން ޓެކުހަްށ އެ އުޅަނދަކުން، އެ ަތނެއް ނުަވަތ 

ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާކަން ކަސްޓަމަރުންނަށް އަންގައިދިނުމުެގ 
ބޭނުމަށް، މ ރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ގްރ ން ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން 

ެހން އެ ތަނެއްގައި ނުވަަތ ނޭއާންމުކޮށް ފެންނަން ހުންނާސެޓްފިކެޓް 
 އުޅަނދެއްގައި ބަހައްޓަންވާނެެއވެ.އެ 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .7

ރިޒޯްޓ  ހޮޓާ، ޓޫރިސްޓުރިޒޯޓު،  ޓޫރިސްޓު އިންޓަގްރޭޓަޑްރިޒޯޓު،  ޓޫރިސްޓު .7 ރަިޖސްޓަރ  ބާޠިލުކުުރން  
ނުވަތަ ގެސްޓްހަުއސް  ޓޫރިސްޓުއުޅަނުދ ނުވަތަ  ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ، ޮހޓާ،

ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރާ ނުވަތަ އެހެން އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަނެއްގެ 
)ފަަނރަ( ދުވަހުގެ  15ފަރާތަކަށް އެ ހުއްދަ ބަދަލުކުާރ ތާރ ޚުން ފެށިގެން 

 ތެރޭގައި، އެ ފަރާތުގެ ގްރ ން ޓެކްސް ރެޖިސްޓޭޝަން ބާޠިލުުކރުމަށް އެދި 
 އެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތުން މ ރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. ވަނަ މާއްދާ 8ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .8

)އ( ގެ ބޭނުމަށް، ގްރ ން ޓެކްސްގެ  އާއިވަނަ މާއްދާގެ )ކ(  35ޤާނޫނުގެ  .8 ގްރ ން ޓެކްސް ިހސާބުުކރުން  
 ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ހިސާބުކުރާނ  އަންނަނިވި އުސޫލުްނނެވެ.

 ރިޒޯޓަކަށް، ޓޫރިސްޓުޓޫރިސްޓަކު  ،ޓެކްސް ނަގަން ފަށާނ ގްރ ން  )ހ(   
ހޮޓަލަކަށް، ރިޒޯްޓ  ޓޫރިސްޓު ރިޒޯޓަކަށް، ޓޫރިސްޓު އިންޓަގްރޭޓަޑް

 ޓޫރިސްޓުއުޅަނދަކަށް ނުވަތަ  ޓޫރިްސޓުހޮޓަލަކަށް، ހޮަޓލަކަށް، 
        ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަނަކަށް  ގެސްޓްހައުސްއަކަށް

 އިން ވާ ވަގުތުން ފެށިގެންެނވެ.-ޗެކް
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ރިޒޯޓުތަކާއި  ޓޫރިސްޓު އިންޓަގްރޭޓަޑްރިޒޯޓުތަކާއި  ޓޫރިސްޓު )ށ(   
 ޓޫރިްސޓުއި ހޮާޓތަކާ ،ރިޒޯޓް ހޮޓާތަކާއި، ހޮޓާތަކާއި ޓޫރިސްޓު

އަންނަ ޓޫރިސްޓުންެގ  އި އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަންތަަނށްއުޅަނދުތަކާ
ގްރ ން ޓެކްސް ނަގާނ ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ވަގުތުްނ  އަތުން

ހޭދަކުރާ  ޓޫރިސްޓުއެ  ނުވަތަ އެ އުޅަނދުގައި ފެށިގެން އެ ތަނުގައި
)ހައެއް( އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ  6)ސައުވ ސް( ގަޑިއިރަކަށް  24ކޮންމެ 

ގެސްޓްހައުސްތަކުން ގްރ ން ޓެކްސް ނަގާނ ،  ޓޫރިސްޓުރޭޓުންނެވެ. 
 ޓޫރިސްޓު )ހ( ގައިވާ ވަގުތުން ފެށިގެން އެ ތަނުގައި އެ މި މާއްދާގެ 

)ތިނެއް( އެމެރިާކ  3)ސައުވ ސް( ގަޑިއިރަކަށް  24ހޭދަކުރާ ކޮންމެ 
    އެ ތަނުން  ޓޫރިސްޓުޑޮލަރުގެ ރޭޓުންނެވެ. އެހެްނނަަމވެސް އެ 

ގަޑިއިރުގެ ބްލޮކަށް ގްރ ން ޓެކްްސ )ސައުވ ސް(  24އައުޓް ވާ -ޗެކް
    ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އޭާނ )ސައުވ ސް(  24އެ ދައްކަންޖެހޭނ ، 

 )ބާރަ( ގަޑިއިރު ހޭދަކޮށްފައިވާނަމައެވެ. 12އެ ތަނުގައި މަދުވެގެން 

    ނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް )ނ(   
ކޮޓަރި   އަދަދެއްގެވުރެ ގިނަ )ފަންސާސް( ކޮޓަރިއަށް 50

މ ހުން ދިރިނޫޅޭ އި ގެސްޓްހައުސްތަކާ ޓޫރިސްޓުރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ 
އަންނަ  ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓު ގެސްޓްހައުސްތަކަށް

ގްރ ްނ  އިން ފެށިގެން، 2023ޖަނަވަރ   1، ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން
ޓެކްސް ނަގާނ ، ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ވަގުތުްނ 

)ސައުވ ސް(  24ހޭދަކުރާ ކޮންމެ  ޓޫރިސްޓުފެށިގެން އެ ތަނުގައި އެ 
 )ހައެއް( އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ރޭޓުންނެވެ. 6ގަޑިއިރަކަށް 

މ ހުން  ނަމަވެސް، ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްށމި މާއްދާގެ ) )ރ(   
)ފަންސާސް( ކޮޓަރި ނުވަަތ  50 ގައި ހިންގާ،ރަށުދިރިއުޅޭ ރަށް
ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ހޮޓާތަކަްށ ކޮޓަރި  އަދަދެއްގެ އެއަށްވުރެ މަދު

 އިން ފެށިގެްނ، 2023ޖަނަވަރ   1، އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން 
ގްރ ން ޓެކްސް ނަގާނ ، މި ާމއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮްށފައިާވ 

     ހޭދަކުރާ ކޮްނމެ ޓޫރިސްޓުވަގުތުން ފެށިެގން އެ ަތނުގަިއ އެ 
ކާ ޑޮލަރުގެ )ތިނެއް( އެމެރި 3)ސައުވ ސް( ގަޑިއިރަކަށް  24

 ރޭޓުންނެވެ.
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އައުޓް ނުވާ ގެސްޓުން އެ މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ -މަސް ނިމޭއިރު ޗެކް )ބ(   
އެ މަސް ނިމޭ  ،ގްރ ން ޓެކުހުގެ އަދަދު ހިސާބުކުރުމުގައި ބަލާނ 

ޑިއިރުގެ ބްލޮކްެގ ގަ)ސައުވ ސް(  24ނިސްބަތްވާ  23:59ދުވަހުގެ 
                ހޭދަކޮށްފައިވާ ވަގުތަށެވެ. އެ ގޮތުންއެ ތަނުގައި  ތެރޭގައި އޭނާ

ގަޑިއިރުގެ ބްލޮކަށް އެ މަހުގައި ގްރ ން ޓެކްސް )ސައުވ ސް(  24އެ 
ގަޑިއިރު ގުނަން ފަށާ ވަުގުތން )ސައުވ ސް(  24އެ  ،ދައްކަންޖެހޭނ 

      ށް އޭާނ ޔައާ ހަމަ  23:59ފެށިގެން އެ މަސް ނިމޭ ދުވަހުގެ 
ނަމައެވެ.  )ބާރަ( ގަޑިއިރު ހޭދަކޮށްފައިވާ 12މަދުވެގެން އެ ތަނުގައި 

ގަޑިއިރުގެ ބްލޮކަްށ )ސައުވ ސް(  24ނޫން ހާލަުތތަކުގައި އެ  އެ
 ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގައެވެ. ،ގްރ ން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނ 

ގަޑިއިރުގެ )ސައުވ ސް(  24ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިމި މާއްދާ )ޅ(   
)ސައުވ ސް(  24އެ  ،ގްރ ން ޓެކްސް ދައްަކން ޖެހޭނ ށް ކަބްލޮކަ

ގަޑިއިރު ނިމޭ ތާރ ޚުގައި  (ބާރަ) 12 ގެ ފުރަތަމަގެ ބްލޮކްގަޑިއިރު
 ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ރޭޓުގައެވެ. ގްރ ން އެ ފަރާތަކުން 

އުޅަނދުތަކުން ގްރ ން ޓެކްސް ހިސާބުކުރަންޖެހެނ   ޓޫރިސްޓުބޭރުގެ  (ކ)   
މަހުން މަހަށް ކަމުގައި ނުވާތ ، އެ ފަދަ އުޅަނދުތަކަށް މި މާއްދާެގ 

 ނުވާނެއެވެ. )ބ( ރައްދެއް

    ހިލޭ ނުވަތަ ކޮމްޕްލިމެންޓަރ  އުސޫލުން ބައިތިއްބާ  ()އ   
ން މަތ  ޤާނޫނާިއ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ ،ޓޫރިސްޓުންނަށް ވެސް

 ރ ން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.ގް

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 9ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .9

ައއުޓް -އިން ކުރުާމއި ޗެކް-ޗެކް 

 ކުރުން 
 ރިޒޯޓަކަށް، ޓޫރިސްޓު ،މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް، އެއްެވސް މ ހަކު )ހ( .9

 ޓޫރިސްޓުނުވަތަ  ރިޒޯޓަކަށް، ޓޫރިސްޓު އިންޓަގްރޭޓަޑްނުވަތަ 
ނުަވަތ ހޮޓަލަަކށް، ނުވަަތ ރިޒޯޓް ހޮޓަަލކަށް، ނުވަތަ ހޮޓަލަކަށް، 
ނުވަތަ  ގެސްޓްހައުސްއަކަށް  ޓޫރިސްޓުއުޅަނދަކަށް ނުވަތަ  ޓޫރިސްޓު

       އިން ވ  ކަމުގައި ބަާލނ ، -ޗެކް އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަނަަކށް
ހުންނަ މ ހެއްގެ  ނުވަތަ އެ އުޅަނދުގައި އެ މ ހަކ  އެ ތަނުގައި

ގައި ނުވަތަ މުސިސްޓަ ނުވަތަ އެ އުޅަނދުގެ ގޮތުގައި އެ ތަނުގެ
 ކޯޑުކުރުމުންނެވެ. އަދި އެ މ ހާ އެ ތަނުން ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ރި
 އައުޓް ވ  ކަމުގައި ބަލާނ ، އެ ތަނުގެ-ޗެކް ނުވަތަ އެ އުޅަނދުން
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ވަތަ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ގައި ނުމުސިސްޓަ  ނުވަތަ އެ އުޅަނދުގެ
 ކޯޑުކުރުމުންނެވެ.ރިއެކަން 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 9ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .10

 ޓޫރިސްޓު އިންޓަގްރޭޓަޑްނުވަތަ ރިޒޯޓަކުން،  ޓޫރިސްޓުމ ހަކު،  )ޅ( .9  
ރިޒޯޓް ހޮޓަލަކުން، ނުވަތަ ހޮޓަލަކުން،  ޓޫރިސްޓުނުވަތަ ރިޒޯޓަކުން، 

 ޓޫރިސްޓު އުޅަނދަކުން ނުވަތަ  ޓޫރިސްޓުނުަވތަ ހޮޓަލަުކން، ނުވަތަ 
        ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަނަކުން ގެސްޓްހައުސްއަކުން

ގަިޑއިރުގެ ތެރޭގައި އަލުން އެ ތަނަްށ )ބާރަ(  12އައުޓް ވާތާ -ޗެކް
މ ހަކ  ެއ ތަުންނ އިން ވެއްޖެނަމަ، އެ -ނުވަތަ އެ އުޅަނދަްށ ޗެކް

ައއުޓް ވެފައިވާ މ ހެއްގެ ގޮތުަގއި -ނުވަތަ އެ އުޅަނދުން ޗެކް
ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެ މ ހަކު ދައްކަންޖެހޭ ގްރ ން ޓެކުހުގެ 

އައުޓް ނުވާ މ ހެއްގެ ގޮތުގަިއ -ޗެކް ،އަދަދު ވެސް ހިސާބުކުރަންވާނ 
 ބަލައިގެންނެވެ.

 .މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ގޮތަްށ މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުންވަނަ  9ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .11

ގެ ބޭނުމަށް، ގްރ ން ޓެކްސްގެ   ވަނަ މާއްދާގެ )މ( އާއި )ފ( 35ޤާނޫނުގެ  .1-9 އިންިތޤާލ  ކަންކަން  
 ލުްނނެވެ. ސޫގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ހިސާބުކުރާނ  އަންނަނިވި އު

އިން  2022ސެޕްޓެންބަރު  21 ،ފަށާނ ގްރ ން ޓެކްސް ނަގަން  )ހ(   
 ފެށިގެންނެވެ.

   ސެޕްޓެންބަރު  21 ،ގްރ ން ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމުެގ ބޭނުމަށް )ށ(   
ގައި ޓޫރިސްޓު ރިޒޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޓޫރިސްުޓ  00:00ގެ  2022

ހޮޓަލެއްގައި ނުވަތަ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓު ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ނުވަަތ 
އުޅަނަދްށ އެ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދެއްގައި ހުރި މ ހަކު އެ ތަނަށް ނުވަތަ 

      ސެޕްޓެންބަރު  21 ،ކަމުގަިއ ބަލާނ  އިން ވ  ވަގުތު-ޗެކް
 އެވެ.  00:00ގެ  2022

ގެސްޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފެށިގެން އިން  2022ސެޕްޓެންބަރު  21 )ނ(   
ފެށުާމ  2022 ސެޕްޓެންބަރު 21 ،ނަންބަރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނ 

ށް ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ގެްސޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަްނބަރުތަްއ ޔަހަމަ
 މެދުނުކެނޑި ދެމިގެންދާ ގޮތަށް ެއ ތަރުތ ބުންނެވެ. 
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މާއްދާގައިާވ ވަނަ  8ގްރ ން ޓެކްސް ހިސާބުކުރާނ ، ިމ ގަވާއިދުގެ  )ރ(   
 މަތ ންނެވެ. ލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެސޫއާންމު އު

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އާއި )ނ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 10ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .12

 ރިޒޯޓުތަކާިއ، ޓޫރިސްޓު އިްނަޓގްރޭޓަޑް ރިޒޯޓުތަކާއި، ޓޫރިސްޓު )ހ( .10 ގްރ ން ޓެކްސް ބަޔާން  
 ޓޫރިސްޓު ހޮޓާތަކާއި، ރިޒޯޓް ހޮޓާތަކާއި، ޮހޓާތަކާއި،  ޓޫރިސްޓު

އި އެނޫންވެސް އެފަަދ ގެސްޓްހައުސްތަކާ ޓޫރިސްޓުއުޅަނދުތަކާއި، 
ގްރ ން ޓެކްސް ހިސާބުކުރާނ ، އަދި މ ރާއަށް ގްރ ން  ތަންތަުނން

 ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާނ ، ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ
 މަތ ންނެވެ.

ރިޒޯޓުތަކާިއ،  ޓޫރިސްޓު އިްނަޓގްރޭޓަޑްރިޒޯޓުތަކާއި،  ޓޫރިސްޓު )ށ(   
 ޓޫރިސްޓު ހޮޓާތަކާއި، ރިޒޯޓް ހޮޓާތަކާއި، ޮހޓާތަކާއި،  ޓޫރިސްޓު

އި އެނޫންވެސް އެފަަދ ގެސްޓްހައުސްތަކާ ޓޫރިސްޓުއުޅަނދުތަކާއި، 
 MIRA 501ކޮންމެ ކަލަންޑަރު މަހަކާ ގުޅޭ ގޮތުން  ،ތަންތަުނން

     )ގްރ ން ޓެކްސް ބަޔާން( ތައްާޔރުކޮށް، ޖެހިގެން އަްނނަ މަހުގެ 
 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މ ރާައށް އެ ބަޔާން ހުށަހަޅަންެޖހޭނެއެވެ. 28

ނުވަތަ  ރިޒޯޓެއް ޓޫރިސްޓު އިންަޓގްރޭޓަޑްނުވަތަ  ރިޒޯޓެއް ޓޫރިސްޓު )ނ(   
ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ރިޒޯްޓ ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ހޮަޓލެއް ނުވަަތ  ޓޫރިސްޓު
ނުވަަތ  ގެސްޓްހައުސްއެއް ޓޫރިސްޓުއުޅަނދެއް ނުވަތަ  ޓޫރިސްޓު

އޮޕަރޭޓް ނުކުރިކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ  އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަނެއް
 ނުވަަތ އުޅަނދެއްަގއި ގެސްޓުން ނުޭބތިއްބި ކަމުގައި ތަނެއްގައި  އެ

ނުގެ ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ގްރ ން ޓެކްސް ވިޔަސް، އެ ތަ
       ހިނދަކު، މި މާއްދާގެ ހައިރެޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލު ނުުކރާ

)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގްރ ން ޓެކްސް ބަޔާން، އެ އަކުރުގައިވާ 
 މަތ ން މ ރާއަށް ހުށަހަޅަްނޖެހޭނެއެވެ. ގޮތުގެ

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  11ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .13
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ޓެކްސް  )ށ( .11  
ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން، އެނޫން ގޮތްގޮތުްނ 
ހުށަހަޅާ ގްރ ން ޓެކްސް ބަޔާންތަކާއި ދައްކާ ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަނަްށ  ،އިޚްތިޔާރު
ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެ ފަދަ ހާަލތެއްގައި މ ރާއަށް ހުށަހަޅާ ގްރ ްނ 

އެ ތަން ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ  ،ޓެކްސް ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރަންވާނ 
ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޓެކްސް ބަާޔންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ 

)ރަޖިސްޓަރ ކުރުމާއި  MIRA 117ދ ފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމަށް 
ފައިވާ ގައިމަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން( ފޯމު މެދުވެރިކޮށް މ ރާއަށް އަން

 ފަރާތަކުންކުރެ ފަރާތެކެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .14

ރިޒޯޓަކުްނ،  ޓޫރިސްޓު ިއންޓަގްރޭޓަޑްނުވަތަ ރިޒޯޓަކުން،  ޓޫރިސްޓު )ހ( .12 ޓެކްސް ބަޔާން އިޞްާލޙުކުުރން  
ނުަވތަ ރިޒޯޓް ހޮަޓލަކުން، ނުވަތަ ޮހޓަލަކުން،  ޓޫރިސްޓުނުވަތަ 

 ޓޫރިްސޓުއުޅަނދަކުން ނުަވތަ  ޓޫރިސްޓު ނުވަަތ ހޮޓަލަކުން، 
        ނުވަތަ ެއނޫންވެސް އެ ފަދަ ަތނަކުްނ ގެސްޓްހައުސްއަކުން 

މަތ ން ގްރ ން ޓެކްސް  މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ވަނަ 10މި ގަވާއިދުގެ 
ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށްފަުހ، އެ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރ ޚުން ފެށިގެްނ 

)ބާރަ( މަސްދުަވހުގެ ތެރޭގައި މ ރާއަށް ހުށަހަޅާ  12ހިނގާ 
       އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވާ ގްރ ން ޓެކްސް ބަޔާނެއް މެދުވެރިކޮށް 

 ނެއެވެ.ބަޔާން އިޞްލާޙުކުރެވިދާ އެ

 )ޅ( އުނިކުރުން. ،)ބ( އާއި ،)ރ( އާއި ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި 12ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .15

 )އުނިކޮށްފައި(. )ނ( . 12  

 )އުނިކޮށްފައި(. )ރ(   

 )އުނިކޮށްފައި(. )ބ(   

 )އުނިކޮށްފައި(. )ޅ(   

 ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި  13ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .16
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 ރިޒޯޓުތަކާިއ، ޓޫރިސްޓު އިްނަޓގްރޭޓަޑް ރިޒޯޓުތަކާއި، ޓޫރިސްޓު )ހ( .13 އިންފޮޭމޝަން ޝ ޓު ހުށަހެުޅން  
 ޓޫރިސްޓު ހޮޓާތަކާއި، ރިޒޯޓް ހޮޓާތަކާއި، ޮހޓާތަކާއި،  ޓޫރިސްޓު

އި އެނޫންވެސް އެފަަދ ގެސްޓްހައުސްތަކާ ޓޫރިސްޓުއުޅަނދުތަކާއި، 
ހުށަހަޅާ ގްރ ން ޓެކްސް ބަޔާނާއެކު، މ ރާއިން ކަނޑައަޅާ  ތަންތަުނން

          ފޯމެޓެއްގައި އިންފޮމޭޝަްނ ޝ ޓެއް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 
އެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ ތަނުގައި  ،މި އިންފޮމޭޝަން ޝ ޓުގައި

ނުވަތަ އެ އުޅަނދުގައި ތިބި ހުރިހާ ގެސްޓުންގެ މަޢުލޫމާުތ 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 14ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .17

 ،ރިޒޯޓުތަކާއި  ޓޫރިސްޓު އިންޓަގްރޭޓަޑް ،ރިޒޯޓުތަކާއި ޓޫރިސްޓު )ހ( .14 ގްރ ން ޓެކްސް ދެއްކުން  
 ޓޫރިސްޓު ހޮާޓތަކާއި  ،ރިޒޯޓް ހޮޓާތަކާއި ،ހޯޓާތަކާއި ޓޫރިސްޓު

އެނޫންވެސް އެފަދަ  ،ކާއިގެސްޓްހައުސްތަ ޓޫރިސްޓު ،އުޅަނދުތަކާއި
ޖެހިެގން  ،ކޮންމެ މަހަކަްށ ދަްއކަންޖެހޭ ގްރ ން ޓެކްސް ތަންތަުނން

ށް މ ރާއަްށ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަ 28އަންނަ މަހުގެ 
 ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. 17ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .18

ެނގުން ުހއްދަ ޫނން ގްރ ން ޓެކްސް  
ފަރާތަކުން ނަގާ ގްރ ން ޓެކްސް 

 ަދއްކަންޖެުހން  މ ާރއަށް

ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ަދށުން ްގރ ން ޓެކްސް ނެގުން ހުއްދަ ނޫން ފަރާތަކުްނ  .17
ވަަނ މާއްދާގެ )ވ( ގައި  35ޤާނޫނުގެ  ގްރ ން ޓެކްސް ނަގައިފިނަމަ،

ފަރާތުން ެއ ފައިސާ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި މ ރާއަށް  ކޮށްފައިވާބަޔާން
 ކަންވާނެއެވެ.ދައް

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. 18ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .19

ގަވާއިދު  އާއި،)ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ  ޤާނޫނު(  3/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  .18 ރިކޯޑު ބެލެެހއްޓުން  
)ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ  ގަވާއިުދ( ގެ ދަށުްނ  R-45/2013ނަންބަރު 

 ޓޫރިސްޓުޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ބަލަަހއްޓަންޖެހޭ ރިކޯޑުތަކުގެ އިތުރުން، 
ހޮޓާތަކާިއ،  ޓޫރިސްޓު ރިޒޯޓުތަކާއި، ޫޓރިސްޓު އިންޓަގްރޭޓަޑް ރިޒޯޓުތަކާއި،

 ޓުޓޫރިސްއުޅަނދުތަކާއި  ޓޫރިސްޓުރިޒޯޓް ހޮޓާތަކާއި، ހޮޓާތަކާިއ، 
އަންނަނިިވ ރިކޯޑުތައް  ،އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަންތަނުން ،އިގެސްޓްހައުސްތަކާ

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

 ؛ގެސްޓް ރެޖިސްޓަރ )ހ(   
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 ؛ގެސްޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކާޑުތައް )ށ(   

    ތިބޭގެސްޓުން ގޮތުގައި ދެއްގައި ނއެ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އުޅަ )ނ(   
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ 

 ؛ކޮޕ  ގެނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު

 ތިބޭގެސްޓުން ގޮތުގައި ދެއްގައި ނއެ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އުޅަ )ރ(   
 .ރެސިޑެންޓް ޕާރމިޓް ހޯލްޑަރުންގެ ވިސާގެ ކޮޕ 

ހޮޓަލެއް ނުވަތަ  ޓޫރިސްޓުރިޒޯޓެއް ނުވަތަ  ޓޫރިސްޓުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެކުލެވޭ   22ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .20
 އުޅަނދެއް "ހިންގާ ފަރާތް" ގެ މާނަ އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިސްލާޙުކުރުން. ޓޫރިސްޓު

ނުވަތަ  ރިޒޯޓެއް ޓޫރިސްޓު އިންަޓގްރޭޓަޑްނުވަތަ  ރިޒޯޓެއް ޓޫރިސްޓު )ހ( .22  
ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ރިޒޯުޓ ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ހޮަޓލެއް ނުވަަތ  ޓޫރިސްޓު
ނުވަަތ  ގެސްޓްހައުސްއެއް ޓޫރިސްޓުއުޅަނދެއް ނުވަތަ  ޓޫރިސްޓު

"ހިންގާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ،  އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަނެއް
މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމުން  ،އެ ތަނުގެ އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް

ވަަނ  3މި ގަވާއިދުގެ  ،ިމ މާަނކުރުން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަށެވެ.
 މާއްދާގެ )ރ( އަށް ރައްދެއް ނުވާނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެކުލެވޭ "ގްރ ން ޓެކްސް" ގެ މާނަ އަންނަނިވި ގޮަތްށ  22ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .21
 ލާޙުކުރުން.ޞްއި

ވަަނ  35"ގްރ ން ޓެކްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނ ، ޤާނޫނުގެ  )ހ( .22  
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 ޓެކުހަށެވެ.
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