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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ 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  ލުަތއްގަާވއިދުތަކާއި އުސޫ

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   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 : 2015 އޮކްޓޫބަރު 12 - 1436 ޛުލްޙިއްޖާ 28 ތާރީޚު : 278 އަދަދު  : 44 ވޮލިއުމް  
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 ގްރީން ޓެކްސް ގަވާއިދު
 

 އި ނަން ފާތައާރަ .1

) ެގ  99/2މިީއ ޤާޫނުނ ަންނބަރު  (ހ) ވަަނ މާްއދާެގ (ށ) ެގ ަދށުްނ މޯލްިޑވްްސ  36(ދިެވހިރާްއޖޭެގ ޫޓރިަޒމާބެޭހ ޤާޫނނު

.އިންަލންޑް ެރެވިނއު    އޮތޯރިީޓއަްށ ިލބިފައިާވ ބާުރގެ ަދށުން ަހދައިަފއިާވ ގަާވއިދެެކވެ

.   (ށ) " ެއވެ   މި ގަާވއިަދށް ިކާޔނީ "ގްރީްނ ޓެްކސް ަގވާިއދު

 

 ދު މަގުސަ .2

ސޫލުތަާކއި ހަމަަތްއ ަވނަ މާްއދާެގ (ކ) ެގ ދަުށން ގްީރްނ ޓެކްސް ެނގޭެނ އު 35ޤާޫނުނގެ  ،މި ަގާވއިުދގެ ަމގުސަދަކީ 

ނޑައެުޅމާ ހުށަހެުޅމާބެޭހ ުއސޫލުތަކާިއ ެއ ނޫްނ ެވްސ  މަޢުޫލމާތު އި، ގްީރން ޓެކްސް ނެުގމަށްޓަަކއި ީމރާއަްށ ހުށަަހޅަްނޖެޭހ ކަ

.ކަމާބެހޭ އުސޫލުަތއް ަކނޑައެުޅމެ   ވެ

 

  އެއްވަނަ ބާބު: ރަޖިސްޓަރީކުރުން
  

 ގްރީން ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން  .3

އޮަޕރޭޓްކުރުުމެގ ހުްއަދ ިމނިސްޓްީރ ޮއްފ  ޓަލެްއ ނުަވަތ ޓޫރިސްްޓ ުއޅަނދެއް ޓޫިރސްޓް ހޮޓޫރިސްްޓ ރިޒޯެޓއް ުނވަަތ  (ހ)

. މި ަރޖިސްޓަރީ ުކރެުވނީއެ ްގރީން ޓެުކހަށް  ެއ ަތނެއް  ތާރީުޚން ެފށިެގންދޫކުާރ  ންމު ރިޒަޓޫ އެ ރިޒޯޓު ނުަވަތ ޮގތުްނ  ވެ

.ހު ތަްނ ހިްނުގމުެގ ެއ  ަރޖިސްޓަރީކުެރވޭނީ މީާރގަިއ ހޮޓާ ުނވަަތ އުަޅނުދ  ައިދ  ްއަދ ލިިބފައިާވ ަފރާުތެގ ނަުމގަެއވެ

. ރެވޭނީ ަރޖިސްޓަީރކުގްީރން ެޓކުހަށް އުަޅނެދއް ައދި  ކޮންމެ ރިޒޯޓެއް، ހޮޓަލެއް   ވަކިްނެނވެ

 ަތއް މީާރގަިއ ރަޖިސްޓަރީކުެރޭވނީ ބޭުރެގ ޓޫރިސްްޓ ުއޅަނދު، މި ާމްއދާެގ (ހ) ގަިއ ެއހެްނ ބަާޔންކޮށްފަިއ އޮތް ނަަމވެސް (ށ)

.ެއ ުއޅަނުދެގ  ،ްއޔަްނކޮށްފަިއވާދާެގ (ށ) ަދށުްނ ޢަަވނަ މާއް  24ޤާނޫުނގެ    ލޯކަލް ޭއޖެންުޓގެ ނަުމގަެއވެ

ގަިއ ރަޖިސްޓަރީކުަރްނޖެޭހ ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯޓެްއ ުނވަަތ ޓޫރިސްޓް ހޮޓަެލްއ ދަުށްނ ިމނިސްޓްީރ ޮއފް ޓޫރިަޒމު  ޤާނޫުނގެ (ނ)

މި ަގވާިއދަްށ ޢަމަލުުކަރްނ އި ރަޖިސްޓަީރ ނުޮކށް ިހންގިަކމުަގިއ ިވޔަސް، ނުަވތަ ޫޓރިސްްޓ އުަޅނެދއް އެ މިނިސްްޓރީގަ 

ފަާށ ތާރީުޚްނ ެފށިެގން، ުނވަަތ އެ ތަްނ ހިްނަގްނ ެފީށ ިމ ގަާވިއދަްށ ަޢމަލުކުރަްނ ެފށުމަްށ ފަުހަގއި ަކމަްށ ާވ ަނަމ 
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 ،ުތެގ ަމތިްނ ްގރީްނ ޓެކްްސ ބަޔާްނ ުހށަހަަޅއިއެ ތަްނ ިހންަގްނ ފެިށ ާތރީޚުްނ ފެށިެގން، ާޤނޫާނއި މި ަގވާިއދުަގިއވާ ގޮ

.   ގްީރން ޓެކްްސ ަދއްކަންެޖހޭެނއެވެ

  

  ރިޒޯޓުތަކާއި ހޮޓާަތކާއި އުޅަނދުތައް ގްރީން ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުންމުންދާ އޮޕަރޭޓްކުރަ .4

ެގ  2015އޮކްޓޫބަުރ  31 ން ެގ ަދށު(މުދަލާިއ ިޚދުަމތުެގ ައުގްނ ޓެކްްސ ނެުގމުެގ ާޤނޫުނ)  2011/10ޤާނޫުނ ނަންބަުރ 

ޖިސްޓަީރކުރުމަްށ ރަ މީާރގަިއ ރަޖިްސޓަރީކޮށްަފއިާވ ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯޓުތަކާިއ ޓޫިރސްޓް ހޮާޓތަކާިއ ޓޫރިސްޓް އުަޅނދުަތއް  ނިޔަަލށް

. އެ ަފަދ ރިޒޯޓުތަކާިއ ހޮާޓތަކާއި އުަޅނުދަތއް  ކަމާބެޭހ ، ށްފަހު ްގީރން ޓެކުަހށް ރަިޖސްޓަރީކުރުމަ މީރާިއްނ ހުށަހަޅާަކށް ނުެޖޭހނެެއވެ

.ުހއްަދ ޮއންަނ ފަާރތަްށ  އެ ަތްނ ހިްނުގމުގެ  މަޢުލޫާމތު   ފޯުރވަިއދެޭވެނެއވެ

 

 ޓިން .5

ަކްށ ޓެކްްސޕޭަޔރ ުދެގ ަދށުްނ ަރޖިސްޓަރީުކރާ ޮކންެމ ޓޫިރްސޓް ރިޯޒޓަކަށާިއ ޓޫރިސްްޓ ހޮޓަލަަކށާިއ ޓޫރިްސޓް ުއޅަނދަމި ަގވާއި 

 . ) އެްއ ެދޭވނެެއވެ   އައިޑެްނޓިފިކޭަޝން ނަންަބރު (ިޓން

   

 ގްރީން ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ެސޓްފިކެޓް  .6

ްގރީްނ  ކަށް މި ަގާވއިުދގެ ދަުށން ަރޖިސްޓަރީުކރާ ކޮންެމ ޓޫރިްސޓް ރިޒޯޓަކަާށއި ޫޓރިސްޓް ހޮޓަލަަކާށއި ޓޫރިސްްޓ އުަޅނދަ (ހ)

  .ޓެކްސް ރެޖިްސްޓރޭޝަްނ ސެޓްފިެކޓެއް ދޫކުެރވޭެނެއވެ

ަކްނ ަތނެއްކީ ގްީރްނ ޓެކުަހށް ަރޖިސްޓަރީޮކްށފައިާވ ތަނަ ކުންމެ، އެ ތަނަ ކޮްނމެ  މި ގަާވިއދުެގ ަދށުްނ ރަިޖސްޓަީރކުރާ (ށ)

ރެޖިސްްޓރޭަޝން ސެޓްފިކެްޓ  ބޭުނމަށް، މީާރއިްނ ދޫކޮްށފަިއާވ ގްީރްނ ޓެކްސް  ކަސްޓަމަރުްނނަްށ ައންަގއިިދނުުމގެ 

.   އާްނމުކޮށް ެފްނަނން ުހްނނާނެެހްނ އެ ަތނެްއަގއި ަބަހއްޓަްނވާެނެއވެ

 

 ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރުން  .7

ުހްއަދ އެ ެގ ުހއްަދ ބާިޠލުކުރާ ުނވަަތ ެއހެން ފަރާތަަކށް ިހްނުގމު ޓޫރިސްޓް ިރޒޯޓު، ޓޫރިސްްޓ ހޮާޓ ނުަވތަ ޫޓރިސްްޓ އުަޅނދު 

) ުދވަުހގެ ތެޭރގައި  15ތާރީުޚން ެފިށގެްނ ބަދަލުކުާރ  ބާޠިލުކުުރމަްށ ެއިދ  ެއ ފަރާުތގެ ގްީރްނ ޓެކްސް ެރޖިސްޭޓޝަން  ،(ަފނަރަ

. ީމރާައށްއެ ުހްއދަ އޮތް ަފރާތުްނ    ލިޔުުމން ހުށަަހަޅންާވނެެއވެ
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  ދެވަނަ ބާބު: ގްރީން ޓެކްސް ހިސާބުކުރުން
  

 ޓެކްސް ިހސާބުކުރުން ގްރީން  .8

ސާބުކުރާީނ ައންަނނިިވ ަވނަ މާްއާދެގ (ކ) ގެ ޭބނުަމށް، ގްީރން ޓެކްސް ެގ ޮގތުަގިއ ަދްއކަންޖެޭހ އަަދުދ ހި 35ޤާނޫުނގެ 

.   އުސޫލުްނނެވެ

ނުަވތަ ޓޫރިސްްޓ އުޅަނދަކަްށ  ރިޒޯޓަކަށް، ޫޓރިސްޓް ހޮޓަލަކަށް ގްީރން ޓެކްސް ނަަގން ފަާށނީ ޫޓރިސްޓަކު ޓޫރިްސޓް   (ހ)

.ވާ ަވުގތުން  އިން-ޗެކް   ފެިށގެްނެނވެ

 24ގްީރން ޓެކްްސ ަނގާނީ، ިމ ާމްއދާެގ (ހ) ގަިއ ާވ ަވގުުތން ފެިށގެްނ އެ ތަުނގަިއ ެއ ޫޓރިސްޓް ހޭދަުކރާ ކޮންެމ  (ށ)

) އެެމރިކާ ޑޮލަ 6(ސައުވީްސ) ގަޑިއިރަކަށް  . ެއހެްނނަަމެވސް އެ ޫޓރިްސޓް އެ ތަުންނ ރު(ަހއެއް ގެ ރޭޓުްނެނވެ

 ތެޭރގަިއ ޭއނާ އެ ަތުނގައި  ގަިޑިއރުގެ 24ެއ  ،ކަށް ްގރީްނ ޓެްކސް ަދއްކަްނޖެޭހނީ ގަޑިިއރުެގ ބްލޮ  24އައުޓް ވާ -ޗެކް

) ގަޑިއިުރ ޭހދަކޮށްަފއި  12 މަުދވެެގން    .ވާ ނަަމއެވެ(ބާރަ

ކުުރމުަގއި ބަާލީނ ެއ ަމަހށް ަދއްކަްނޖެޭހ ގްީރން ޓެކުުހގެ އަަދދު ހިސާބު ނުާވ ގެސްޓުން  އައުޓް-މަސް ނިޭމއިރު ޗެކް (ނ)

ގަޑިިއރުގެ ބްޮލކްގެ ތެޭރަގއި ޭއނާ އެ ތަުނަގއި ހޭދަކޮށްަފިއާވ  24ނިސްބަްތވާ  23:59އެ މަސް ނިޭމ ދުަވހުެގ 

. ެއ ޮގތުްނ ެއ  ގަޑިިއުރ  24ެއ  ،ަގޑިއިރުެގ ބްލޮަކްށ ެއ މަުހގަިއ ްގރީްނ ޓެކްްސ ަދއްކަންެޖހޭނީ  24ވަުގތަެށވެ

(ާބަރ)  12އޭާނ ެއ ަތނުަގިއ ަމުދވެެގްނ  ާއ ަހމައަށް  23:59ެއ މަްސ ިނޭމ ުދވަުހެގ  ގުަންނ ފަާށ ަވުގތުްނ ެފށިެގން 

. އެ ޫނން ހާަލުތތަކުގަިއ އެ  ގަޑިއިުރގެ ބްލޮަކްށ ގްީރން ޓެކްސް ދައްަކންޖެޭހނީ  24ގަޑިއިުރ ޭހދަކޮްށފައި ާވ ަނމަެއވެ

.   ޖެހިެގްނ ައންަނ މަހުަގެއވެ

ގްީރން ޓެކްްސ ހިސާބުކުރަްނެޖހެނީ ަމހުން ަމހަށް ކަުމގައި ުނވާތީ، އެ ފަަދ ުކްނ ބޭރުގެ ޫޓރިސްްޓ އުޅަނދުތަ )ރ(

. ަކށް މި މާްއދާެގ (ނ)އުޅަނދުތަ   ަރއްެދއްުނވާެނެއވެ

ވެސް ާޤނޫާނއި މި ގަާވިއދުަގއިާވ ޮގތުެގ ަމިތްނ  ްނނަށް ޓޫރިސްޓުހިލޭ ނުަވތަ ޮކްމޕްލިެމންޓަީރ އުޫސލުން ަބއިިތއްބާ   )ބ(
.ގްީރން ޓެކްްސ ަދއްކަ   ންެޖހޭެނއެވެ

  

 އައުޓް ކުރުން-އިން ކުރުމާއި ޗެކް-ޗެކް .9

ުނަވތަ ޓޫިރސްޓް އުަޅނދަކަްށ  ރިޒޯޓަކަށް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލަކަށްޓޫރިްސޓް  މި ގަާވއިުދެގ ޭބނުމަށް، ެއއްވެްސ މީހަކު   (ހ)

އެ ތަުނެގ ސިްސޓަމްަގިއ ުނވަަތ ީކ ެއ ަތނުަގިއ ހުްނަނ ީމހެްއގެ ގޮުތަގއި މީހަީވ ަކމުަގއި ބަާލނީ، އެ  އިން -ޗެކް

.ކޯޑުކުރުުމްނނެރިލިޔެކިުޔންތަުކގަިއ  ވީ ަކމުަގިއ ަބލާނީ، އެ ތަުނެގ  އައުޓް -ައިދ ެއ ީމހާ ެއ ަތުނން ޗެކް  ވެ

.ރުމުންނެ ކުިރކޯޑުަތ ލިޔެިކޔުްނަތކުގަިއ ެއ ކަން ސިސްޓަްމގަިއ ުނވަ   ވެ

ުމްނ ުހއްަދ ދީަފއިާވ ކޮޓަރިއެްއގަިއ ަވގުުތ ޭހދަކުާރ ކޮްނމެ މީހަީކ ެވްސ ޓޫރިސްޓުްނ ޭބތިްއބުމަްށ ިމނިސްޓްީރ ޮއފް ޓޫރިޒަ (ށ)

.އިން ވީ މީެހއްެގ ޮގތުަގއި ރި-ކް އެ ަތނަްށ ޗެ   ކޯޑުކުަރންާވނެެއވެ

ބޭުރެގ ޓޫިރސްޓް ުއޅަނދަކަްށ ިމ ގަާވއިުދެގ ބޭުނަމށް، މި މާްއދާެގ (ހ) ަގިއ ެއހެްނ ަބޔާންކޮްށފަިއ ޮއްތ ަނމަެވސް،  (ނ)

. ައިދ  ވަުގތު ވީ އިން-ޗެކް މީހަކު  " ައށެވެ ަކމަްށ ބަލާނީ އެ އުަޅނުދގެ "ކަސްަޓްމސް ިއންަވރޑް ކްލިއަރެންްސ ޓަިއމް
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.ެއސްޓިމޭޓެޑް ަޓއިްމ އޮްފ ޑިޕާޗަރކަަމށް ބަާލނީ އެ އުޅަނުދގެ " އައުޓްިވ ވަުގތު-ޗެކް   " އަެށވެ

 2015ނޮެވންބަުރ  1ނަަމެވސް، ިމ ގަާވިއުދެގ ބޭުނމަށް، މި މާްއާދެގ (ހ) އަިދ (ނ) ަގިއ އެހެްނ ަބާޔންކޮްށފަިއ އޮްތ  (ރ)

ރިޯޒޓެއްަގިއ ުނވަަތ ޓޫރިސްްޓ ހޮޓަެލްއގަިއ ނުަވަތ ޓޫިރސްޓް އުަޅނެދއްަގއި ހުިރ މީަހުކ ޓޫިރސްްޓ ގަިއ  00:00ެގ 

. 00:00ގެ  2015ޮނވެންަބރު  1އިން ވީ ަވގުުތ ކަުމގަިއ ބަލާީނ -އެ ަތނަްށ ޗެކް    އެވެ

ގަިޑިއރުެގ  12ވާާތ  އައުޓް-ޗެކް  ރިޒޯޓަކުން، ޫޓރިސްޓް ޮހޓަލަކުން ނުަވތަ ޫޓިރސްޓް ުއޅަނދަުކންޓޫރިސްްޓ  ،މީހަކު  )ބ(

އައުްޓ ެވފައިާވ މީހެްއެގ ޮގތުަގއި ބަަލިއގެން -ިއން ެވއްެޖނަމަ، ެއ ީމހަކީ ެއ ަތުނން ޗެކް -ތެރޭަގިއ އަުލްނ އެ ތަަންށ ޗެކް

. ައިދ ެއ މީހަުކ ދަްއކަންޖެ އަުއޓް ނުާވ މީެހއްެގ -ޭހ ގްީރްނ ޓެކުހުެގ ައަދުދ ވެްސ ހިސާބުކުަރންާވީނ ޗެކްނުާވނެެއވެ

.   ގޮުތގަިއ ބަލަިއެގންެނވެ

 

  ވަނަ ބާބު: ޓެކްސް ބަޔާން ތިން
  

 ޓެކްސް ބަޔާންގްރީން  .10

މީރާައށް ގްީރްނ އަިދ ، ބުކުރާނީްނ ގްީރން ޓެކްްސ ިހސާތަކުޓޫރިސްްޓ އުަޅނދު ަތކާއި ޓޫރިްސޓް ޮހޓާތަކާއިޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު  (ހ)

  .ނެވެޓެކްސް ބަާޔން ުހށަހަާޅނީ، ޤާޫނާނއި ިމ ގަާވއިުދަގިއވާ ގޮުތގެ މަިތން 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯުޓތަކާއި ޫޓރިސްްޓ ހޮޓާތަާކއި ޫޓރިސްޓް އުޅަނުދތަކުން ޮކންެމ ކަލަންޑަރު މަހަާކ ުގޅޭ ގޮުތްނ  (ށ)

MIRA501 ،ްަތއްާޔރުކޮށ ( މީރާައްށ  ަވނަ ުދވަުހގެ ނިޔަަލށް 28ެގން ައންަނ މަުހެގ ޖެހި  (ގްީރން ޓެކްްސ ބަޔާން

.އެ ަބޔާްނ    ުހށަހަަޅންޖެޭހނެެއވެ

ޓޫރިސްޓް ރިޯޒެޓއް ުނަވތަ ޓޫިރސްޓް ހޮޓަެލއް ނުަވތަ ޓޫިރސްްޓ އުަޅނެދއް އޮަޕރޭޓްނުކުރިކަުމަގިއ ިވޔަސް، ުނަވތަ  (ނ)

އެ ަތުނގެ ްގރީން ޓެްކސް ރެޖިސްްޓޭރޝަން ބާޠިުލނުުކރާހާ ، ސް އެ ފަދަ ތަެންއަގއި ގެސްުޓން ުނބޭތިއްބި ކަުމގަިއވިޔަ

ެއ އަކުރުގަިއާވ ގޮުތެގ މަތިްނ މީާރއަްށ ، ށްަފިއާވ ގްރީްނ ޓެކްްސ ބަާޔން ހިނދަކު، ިމ ާމއްާދެގ (ށ) ގަިއ ބަާޔންކޮ

.   ހުށަހަަޅންެޖހޭެނެއވެ

ދިެވހިާރްއޖެިއން ފުުރުމެގ  ޫޓރިސްޓް އުަޅނެދއްޭބުރގެ ، މި ާމްއދާެގ (ށ) ަގއި އެެހން ަބޔާންކޮްށފަިއ އޮްތ ނަަމވެސް )ރ(

(ގްީރން ޓެްކްސ  MIRA502 ަތއްާޔރުކޮށްަފއިވާއެ އުަޅނުދ ިދވެިހރާއްޭޖގައި ހޭދަުކރި ުމއްަދތާ ގުޅޭ ގޮުތން  ،ކުރިން

: . މީރާައށް ) ަތއްބޭުރގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ބަޔާން ުރެގ ާޤނޫާނއި މި ގަާވއިުދެގ ޭބނުމަށް، ބޭ ހުަށހަޅަްނޖެޭހެނއެވެ

"ކަސްޓަމްްސ ައއުޓްަވރްޑ ހުށަަހޅަްނޖެޭހ ސުންގަޑިަކމުަގއި ބަލާނީ އެ އުަޅނދަްށ  MIRA502ޓޫރިސްޓް އުަޅނަދކުން 

.ކްލިއަރެންސް   " ިލބުނު ތާރީެޚވެ

) ގަިއ ބަާޔންކޮށްފަިއާވ ނަވނަ ާމއްާދގެ ( 9ިދެވިހރާއްެޖއިްނ ފުިރ ގަޑިާއއި ިމ ގަާވިއދުެގ  ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ބޭރުގެ   (ބ)

އަުއޓް ީވ -ތަާފުތވެްއެޖނަމަ، ައދި ެއ ުއޅަނދުަގިއ ތިބި ޫޓރިސްޓުްނ ޗެކް "އެސްޓިމޭޓެްޑ ަޓއިްމ އޮްފ ިޑޕާޗަރ"

އެ އުަޅނދު ފުިރ ގަޑީަގއި ކަަމްށ ބަލައިެގން ގްީރން ޓެކްސް ހިާސބުކޮށްފިނަަމ އެ އުޅަނުދން ްގރީްނ ޓެކުހުގެ ގޮުތގަިއ 

)  24ހޭ ައަދދަށް ަބދަލެްއ ައންާނނެ ކަަމށް ވާ ަނމަ، އެ ުއޅަނުދ ިދވެިހރާްއޖެިއން ފުާރތާ ދައްަކންޖެ (ސައުވީސް

ކުެރިވފައިާވ ްގރީން ެޓކްސް ބަޔާެނއް ުހށަހަަޅއި، އިުތރަްށ ޓެކްސް ަދއްކަްނޖެހޭ ކަަމށް ވާ ިއޞްލާޙުގަޑިއިުރގެ ތެޭރަގއި 
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.   ނަަމ ެއ ފައިާސ ދައްަކންޖެޭހނެެއވެ

 

 ލާޒިމުކުރުން ދެއްކުން ފައިސާ ހުށަހެޅުމާއި ބަޔާން ޓެކްސްގްރީން  އޮންލައިންކޮށް .11

ވަަނ ާމއްާދެގ  13ަވނަ މާްއދާެގ ދަުށން ުހށަަހޅަްނޖެހޭ ގްީރން ޓެްކސް ބަާޔނާއި، ިމ ަގވާިއުދގެ  10މި ގަާވއިުދެގ   (ހ)

. ައިދ މީާރގެ އޮންަލއިްނ ޕޯޓަްލ ެމުދވެރިކޮެށވެދަުށން ުހށަހަަޅްނޖެހޭ އިންޮފމޭަޝން ޝީޓު މީރާައށް ުހށަހަަޅްނވާީނ، 

.   ގްީރން ޓެކުާހ ގުޭޅ ޮގތުްނ މީާރއަްށ ދައްަކންޖެޭހ ެއްނމެހަިއ ފަިއސާ ަދއްކަްނވާީނ ވެްސ އެ ޕޯޓަލް މެުދވެިރކޮށެވެ

 ުގޅިެގން، ހުަށެހޅުމަކާ ުހށަހަޅާ  ފަާރުތން ަދއްކާ ޓެްކސް ނަަމވެސް، ޮއތް ަބާޔންކޮށްފައި  އެެހންމި ާމއްާދގެ (ހ) ގައި  (ށ)

 ކޮމިޝަަނރ އިޚްިތޔާރު  ބަލަިއގަުތމުގެ  ފައިސާ  ދައްކާ  ބަާޔންތަކާއި  ޓެކްސް ގްީރްނ  ހުަށހަޅާ  ޮގތްޮގުތން  ޫނން  އެ

މީާރއަްށ ުހށަަހޅާ ގްީރން ޓެކްސް ބަާޔުނގަިއ ައިދ އެ ަފަދ ހާަލތެްއަގއި  .ލިިބގެްނވެެއވެ ށް ޖެނެރަްލ އޮްފ ެޓކްސޭޝަނަ

ން ހުަށހަޅާ ޓެްކސް ބަާޔންތަުކގަިއ ސޮއިކުުރމުެގ ުހއްަދ ދީަފިއާވ ރަޖިސްަޓރީކޮށްފަިއވާ ަފާރތު އެ ަތން ،ސޮއިކުރަްނާވނީ

) ފޯމު މެުދވެރިކޮށް  MIRA101ފަރާތްަތއް ކަަމްށ  މީާރއަށް އަްނގާަފިއާވ  (ޓެކްސް ަދއްކާ ފަރާތް ރަޖިސްަޓރީކުރުން

.ކުެރ ަފރާތެކެފަރާތަކުން   ވެ

 

 ކުރުން އިޞްލާޙުޓެކްސް ބަޔާން  .12

ަގއި ވާ ގޮުތެގ ަވނަ މާްއދާ 10ރިޒޯޓަުކން، ޓޫރިސްްޓ ޮހޓަލަކުން ުނވަަތ ޓޫރިސްޓް ުއޅަނަދކުން މި ަގވާިއުދގެ ޓޫރިސްޓް   (ހ)

) ބާރަ( 12 ިހނގާ ފެށިެގން ާތރީޚުން  ުހށަަހޅަންެޖހޭ ބަާޔން އެ ހުށަހެުޅމަށްަފހު،ްގރީން ޓެކްސް ބަޔާްނ މަތިްނ 

ެއ ަބޔާްނ  ކުރެވިަފއިާވ ގްީރން ޓެކްްސ ބަޔާެނއް މެުދވެިރކޮށްއިްޞލާޙު މީރާައްށ ހުަށހަޅާ ެތރޭގައި  މަސްުދވަުހގެ 

.އިޞްލާޙު   ކުެރިވާދނެެއވެ

ަބާޔން އެ ، އް ހުށަަހާޅނަމަބަޔާނެ ްގރީްނ ޓެކްސް ކުރެިވފަިއާވ ިއޞްލާޙުމި މާްއދާެގ (ހ) ގެ ދަުށން އެްއވެސް ަފރާތަުކން  )ށ(

. އެކުއެ ަބޔާނާ ކުަރން ޖެހުުނ ސަބަުބގެ ތަފުސީލާިއ ކަާމ ގުޅޭ ިލޔެިކޔުްނަތއް އިޞްލާޙު   ހުށަހަަޅްނވާެނއެވެ

 ތަުނން ުކރެވިަފއިާވ ްގރީްނ ޓެކްސް ބަާޔުނގައި އެ އިޞްލާޙު) އާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ ަމތިްނ ުހށަހަޅާ ށމި ާމއްާދގެ ( )ނ(

ްނ އެްނމެ ފަުހން ހުށަހެިޅ ްގރީްނ ތަނު ދައްަކންޖެޭހ ޓެކުހުގެ ގޮުތގަިއ ަކނޑައަަޅއިފަިއވާ އަަދދަކީ، އެ މުްއދަތަްށ އެ 

ނޑައަަޅއިފަިއާވ އަަދދަްށވުެރ ަދްށ ައދަެދއްަނމަ، ތަނު ޓެކްސް ބަާޔުނަގއި އެ  ން ދައްަކންޖެޭހ ޓެުކހުެގ ޮގތުަގިއ ކަ

.ކުެރވިަފިއވާ ަބޔާްނ އިޞްލާޙު   ީމރާިއން ގަބޫލުކުާރނީ އެ ަބޔާްނ ިރވިުއކުރުމަށްަފހުަގއެވެ

 ތަުނން އެ ުކރެވިަފއިާވ ްގރީްނ ޓެކްސް ބަާޔުނގައި އިޞްލާޙު) އާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ ަމތިްނ ުހށަހަޅާ ށމި ާމއްާދގެ ( )ރ(

ްގރީްނ ްނމެ ފަުހން ހުށަހެިޅ ްނ އެތަނު ަދދަކީ، އެ މުްއދަތަްށ އެ ދައްަކންޖެޭހ ޓެކުހުގެ ގޮުތގަިއ ަކނޑައަަޅއިފަިއވާ އަ

ަދްއކަންޖެޭހ ޓެކުުހެގ ގޮުތގަިއ ަކނޑަައޅައިފަިއާވ އަަދާދ އެްއވަުރެގ ުނވަަތ ެއއަްށވުެރ ބޮުޑ  ތަުނން ަބޔާުނގަިއ ެއ  ޓެކްސް

.ިއޞްލާޙުއަަދދެްއނަމަ،    ކުރެިވފަިއާވ ބަާޔން ރިިވއުުކރުމަކާނުަލއި މީާރއިްނ ެއ ބަާޔން ަގބޫލުކުރާނެެއވެ

:ންއދާެގ (މި މާ   )ބ(   ) ރަްއުދވާަނމަ

ކުެރވިަފިއވާ ްގރީން ޓެކްސް ބަޔާްނ ގަޫބލުކުރާނީ އެ ބަާޔން މީާރިއން ިރވިއުކުުރމަށްަފހުަގއި ކަްނ އިޞްލާޙު  )1(  

. ަތްނ ހިްނާގ ަފރާތަށް އެ    ލިުޔމުްނ އަްނގަްނާވނެެއވެ
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އެ ބަާޔން ގަބޫުލކުރުމުެގ ކުރިން، އެ ަބޔާާނ ކުެރވިަފިއވާ ގްީރން ޓެްކސް ބަާޔން ީމާރއިން ރިިވއުކޮށް އިޞްލާޙު  )2(  

.   ގުިޅގެްނ އުެފދޭ ްކރެޑިޓް ުނަވތަ ީރފަންޑް އެެހން ެއއްވެްސ ައަދދަކާ އަޅަެއއްނުެކނޑޭެނއެވެ

. އެ ތަްނ ިހންާގ ފަާރތަށް ) ަގއި ަބޔާންޮކށްަފއިާވ ިރވިުއގެ ަނތީޖާ، ނމި ާމްއދާެގ (  )ޅ(   ިލޔުުމން އަްނގަްނާވނެެއވެ

 

 ހުށަހެޅުން އިންފޮމޭޝަން ޝީޓު .13

މީާރިއްނ  ،ްގރީން ޓެކްްސ ަބޔާާނއެކުުހށަހަާޅ ން ަތކުޓޫިރސްޓް އުަޅނދު ތަާކއިޫޓރިސްްޓ ހޮޓާ ތަކާއިޓޫރިސްޓް ިރޒޯޓު   (ހ)

. މި ިއންފޮޭމޝަްނ ޝީޓުަގއި  ނޑައަޅާ ޯފމެެޓއްަގއި ިއންފޮޭމޝަން ޝީޓެއް ުހށަހަަޅންާވނެެއވެ އެ ުމއްަދތެްއގެ ެތރޭަގިއ ކަ

. މަޢުޫލމާތު ެގ ގެސްުޓން ހުރިާހ  ތިބި ގަިއ ނު ތަ އެ    ހިަމަނންާވނެެއވެ

. ނީތަްއޔާރުުކރާ އިންޮފމޭަޝން ޝީޓް (ށ)   އަްނަނނިިވ އުސޫލުްނނެވެ

. ަޝން ަނންބަރުރެިޖސްޓްރޭ ކުާރނީ ގެސްޓްތަުރތީބުްނެގ ަންނތައް ޓުގެސް  )1(     ތަުރތީބުްނނެވެ

މި ޝީޓުަގިއ  މަޢުލޫާމތުުހރިހާ ގެސްޓުްނެގ  ވާ އިން-ޗެކް ނިޔަަލށްގެ  23:59 ދުަވހުގެ  ިނމޭްސ އެ މަ  )2(  

.   ހިމަަންނވާެނއެވެ

.  ،ނުާވ ެގސްޓުން އައުޓް-މަސް ިނމޭިއރު ެޗކް  )3(   ޖެިހެގްނ އަްނނަ މަުހގެ އިންޮފމޭަޝން ޝީޓުަގއި ިހމަަނންާވނެެއވެ

ުކރިްނ ވެްސ ޭބނުންުކރި ގެްސްޓ ެއ ެގސްޓުްނ ިހމަަނންާވނީ ޖެހިެގްނ ައންަނ މަހުެގ އިންޮފޭމޝަްނ ޝީުޓގަިއ 

.ގައެްނމެ ކުރީ  އެ ޝީުޓގެ، ަދށުން  ރެޖިސްޓްޭރޝަްނ ނަންބަުރގެ    ެއވެ

ްށ (އެކެްއ) އަ  1ޝަްނ ނަންބަުރ ގެްސޓް ެރޖިސްޓްރޭ  ެރްއ ފެށުާމއެކުއަހަކޮންެމ ކަލަންަޑރު   )4(  

. ެގ ޮނވެންަބރު ަމހުން ފެިށގެްނ ގެސްޓް ރެޖިސްްޓރޭޝަްނ ވަަނ ައހަރު  2015ައދި  ރީސެޓްކުރަްނާވެނއެވެ

ނަންބަުރެގ ގޮުތަގއި ބޭުނންކުރާނީ، ިމ ަގވާިއދަްށ ޢަމަލުކުރަްނ ފެުށމުެގ ކުިރްނ ބޭުނންކުރަުމްނ ިދަޔ ގެްސްޓ 

ނިޑ ެދމިެގްނދާ ގޮަތށްރެޖިސްޓްޭރޝަްނ ނަންބަުރތަްއ ެމދު    .ެއ ަތުރތީބުްނނެވެ، ނުކެ

 

  ޓެކްސް ދެއްކުން ވަނަ ބާބު: ހަތަރު
  

 ގްރީން ޓެކްސް ދެއްކުން  .14

 ،ކަށް ދައްކަްނޖެޭހ ްގރީްނ ޓެކްސްމަހަ ޓާތަާކއި ޓޫިރސްޓް ުއޅަނދުަތކުން ކޮްނމެ ޫޓރިސްްޓ ހޮ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯުޓތަކާއި  (ހ)

.ވަަނ ދުަވހުެގ ިނޔަަލށް މީރާައށް  28ޖެހިެގްނ ައންަނ މަހުެގ    ދައްަކްނޖެހޭެނެއވެ

ބޭުރެގ ޓޫރިސްްޓ ުއޅަނެދްއ ދިެވހިާރއްޖެިއްނ ފުުރުމގެ ، ޔާންކޮްށފަިއ އޮްތ ނަަމވެސްމި މާްއާދެގ (ހ) ގަިއ އެެހން ބަ  (ށ)

.   ކުރިން އެ އުަޅނދު ދިެވހިާރއްޭޖަގއި ޭހދަކުިރ ުމއްަދތަށް ދައްަކންެޖހޭ ގްީރން ޓެކްްސ ީމރާއަްށ ަދއްކަްނެޖހޭނެެއވެ

ނދެްއެގ އެ ުއޅަެޓކްސް ަނގަިއ މީާރއަށް ެދއްކުމަކީ ގްީރން ޓޫރިސްުޓންެގ އަތުްނ ބޭރުގެ ޓޫރިސްްޓ އުޅަނދެްއަގއި ިތބޭ  (ނ)

. ައިދ  ައަދދެްއ ަދއްކަންެޖޭހ އެްއވެްސ ިއތުަރށް  ްގރީްނ ޓެކުުހެގ ޮގތުަގިއ ެއ ުއޅަނދަުކން ލޯކަލް ޭއޖެންުޓެގ ިޒންާމއެކެވެ

.ވާަނމަ، ެއ ެޓކުހެއް ނުަވތަ ޖޫިރމަާނއެްއ  ޖޫރިަމނާެއއްނުަވތަ    ެދއްކުަމކީ ވެްސ ލޯކަލް އޭެޖންޓުެގ ޒިްނާމއެކެވެ
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ޓޫރިސްޓް ުއޅަނެދއް ޗާޓަރުކޮށްަފިއވާ ހާަލތުަގއި އެ އުޅަނުދގައި ތިބޭ ގެސްޓުްނގެ ފަރާުތން ްގރީްނ ޓެކްްސ ދެއްުކމަކީ ެއ  (ރ)

. މި ގަާވއިދު  ިހްނގާ ފަރާުތގެއުޅަނދު  ގެ ބޭުނމަށް، ޫޓރިސްޓް އުަޅނެދއް ޗާޓަރުކޮށްަފިއވާ ކަުމގައި ބަާލީނ ޒިްނމާެއކެވެ

) ގަިއ  R-43/2011ގަާވއިުދ ަނންބަުރ  ޫޓރިސްޓް ުއޅަނެދއް (މުދަާލއި ިޚދުަމުތގެ ައުގން ޓެްކސް ެނގުުމގެ ަގވާިއދު

.   ޗާޓަރުކުރުން ަކަމށް ުބނެފަިއވާ ހާަލތުަގއެވެ

 

 އްކަންޖެހޭ ފައިސާ ގްރީން ޓެކްސް ދަ .15

. ަދއްކަން ީމރާއަްށ ޓެކްްސ  ގްީރން   ވާީނ ެއމެރިކާ ޮޑލަރުންެނވެ

 

 

  އާންމު މާްއދާތައް ވަނަ ބާބު: ފަސް
 

 ގްރީން ޓެކުހުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނެގުން .16

)  2011/10ޤާނޫުނ ަނންބަުރ  ޭބުނމަްށ ަތއްާޔރުކުާރ ޓެކްްސ ގެ (މުދަާލއި ޚިުދމަުތގެ ައގުްނ ޓެްކސް ެނުގމުެގ ާޤނޫނު

.ޓީ ިހސާބުކުރުމު  .އެސް ަގއި ެއ އިްނވޮއިްސއެްއަގިއ ނުަވަތ ރަީސެދއްަގިއ ްގރީްނ ެޓކްސް ިހމެނިަފިއވާަނމަ، ެއ ުމާއމަލާތަްށ ޖީ

. މުާއމަލާެތއްަގއި ހިެމޭނ ްގރީްނ ޓެކުުހެގ ައަދުދ ކަުމަގިއ  މުއާމަާލުތގަިއ ިހމެޭނ ގްރީްނ ޓެުކހުެގ ައަދުދ ހިަމނަިއގެްނ ނުާވނެެއވެ

، ވާ ފައި ލިޔެޓެްކސް ިއްނވޮއިްސަގއި ނުަވތަ ރަީސދުަގއި ސާފުކޮްށ ފެްނނާެނހެްނ  ެއ ުމާއމަލާާތ ގުިޅެގން ދޫކޮށްަފއިވާ  ،ބަލާނީ

.   ޤާނޫނާިއ ިމ ގަާވއިާދ ެއއްޮގތްާވ ޮގތުެގ މަިތްނ ހިާސބުކުރެވިފަިއާވ ްގރީން ޓެުކހުެގ ައދަެދވެ

  

 ޖެހުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނަގާ ގްރީން ޓެކްްސ މީރާއަށް ދައްކަން  .17

ޤާނޫނާިއ ިމ ަގާވއިުދެގ ަދށުްނ ްގރީްނ ޓެކްްސ ެނގުްނ ުހްއދަ ޫންނ ފަާރތަކުްނ ގްީރން ޓެކްްސ ަނަގއިފިަނމަ، ނުަވަތ ގްރީްނ 

ޓެކްސް ަނަގން ނުޖެޭހ މީހެްއެގ އަތުްނ ގްީރްނ ެޓކްސް ަނގަިއފިަނމަ، ުނަވތަ ަނަގންޖެޭހ އަަދދަްށުވރެ އިތުަރށް ގްީރން ޓެކްްސ 

އެ ގޮުތން ެނުގނު ަފއިސާ އެ މީާހއަްށ އަނުބރައި ނުޭދހާ ހިނދަކު، އެ ފައިސާއަކީ މީާރައށް ަދއްކަްނޖެހޭ ޓެުކުހެގ ނަަގއިފިަނމަ، 

.   ގޮުތގަިއ ޯހދުުމގެ ބާރު ކޮިމޝަަނރ ެޖނެރަލް އޮްފ ެޓކްސޭޝަނަްށ ލިިބގެްނ ެވެއވެ

 

 ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން  .18

)  3/2010ޤާނޫނު ނަންަބުރ  (ޓެކްސް ނެުގމާބެޭހ  R-45/2013އަިދ ަގވާިއދު ަނންބަރު (ޓެކްސް ެނގުމާެބހޭ އިދާީރ ޤާޫނނު

) ގެ ދަުށން ޓެކްްސ ަދއްކާ ފަާރތްތަުކން ބަލަަހއްަޓންެޖހޭ ރިކޯޑުތަުކގެ ިއތުރުން،  ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯޓުތަާކއި ޫޓރިްސްޓ އިދާީރ ގަާވއިދު

.ރި ައންަނނިވި ޓާތަކާިއ ޓޫރިްސޓް އުަޅނދުތަކުްނ ހޮ   ޯކޑުތައް ބަަލހައްަޓންާވނެެއވެ

  ގެސްޓް ރެޖިސްަޓރ  (ހ)

  ަތއް ގެސްޓް ރެޖިސްްޓރޭޝަްނ ކާޑު (ށ)
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 ޖޫރިމަނާ  .19

ގްީރން ޓެކުހަްށ ރަޖިސްޓަީރ ކުަރންޖެޭހ ތަނަުކްނ ަރޖިސްޓަީރ ުނކޮށްފިނަމަ، ނުަވތަ ގްީރްނ ޓެްކސް ަބޔާްނ ުހަށހަޅަްނޖެޭހ 

ތަނަކުްނ ަބޔާްނ ހުށަާނޅައިިފނަަމ ނުަވތަ ަލހުްނ ުހށަހަަޅއިފިަނމަ، ުނވަަތ ްގރީްނ ޓެްކސް ދައްކަްނޖެޭހ ތާރީޚަްށ ނުަދއްަކއިފިަނަމ 

) ާއއި 2010/3ޤާނޫުނ ަނންބަުރ އްކަިއފިަނމަ، ނުަވތަ ަލހުްނ ދަ ަގވާިއުދ ަނންބަުރ  (ޓެކްސް ެނގުމާެބޭހ ިއދާީރ ޤާޫނނު

2013/R-45 . ) ަގއި ވާ ގޮުތެގ މަތިްނ ެއ ަތނެްއ ޖޫިރމަާނ ވާެނެއވެ   (ޓެކްސް ެނގުމާެބޭހ ިއދާރީ ަގވާިއދު

  

 ކިޔުންމި ގަވާއިދު ޤާނޫނުތަކާ އެކުގައި  .20

) އާިއ ޤާޫނނު ނަްނބަރު  99/2ޤާޫނނު ަންނބަރު މި ގަާވިއދު ިކާޔނީ،  (ޓެކްްސ  2010/3(ިދެވހިރާްއޖޭެގ ޓޫރިަޒމާބެހޭ ާޤނޫނު

) އާއި  . އަިދ ިމ ގަާވއިުދަގއި މާަނކޮށްަފިއ  ނެުގމާބެޭހ ިއދާީރ ޤާޫނނު ެއ ޤާޫނނުތަކުްނ ާބރު ލިިބގެްނ ަހާދ ަގވާިއދުތަާކ އެުކގަެއވެ

ނަޑެއޅިގެްނ އެެހން ޮގތަކަށް ދޭަހުނވާާހ ިހނދަުކ ާމނަުކރާނީ، އެ ާޤނޫުނތަކުގަިއ އެ ، ނުާވ ކޮްނމެ ަލުފޒެއް ުނވަަތ ޢިާބރާތެއް ކަ

 .   ލަފުޒެއް ުނވަތަ ިޢބާރާތެްއ ާމނަކޮްށފައިާވ ގޮތަެށވެ

 

 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  .21

.  އިން 2015ނޮެވންބަުރ  1މި ގަާވއިަދށް ޢަަމލުކުރަން ަފށާނީ،    ފެިށގެްނނެވެ

 

 

 މާނަކުރުން  .22

: ތަކަްށ ަބާޔންކޮށްފަިއ ނުާވަހއިެގން އެެހން ގޮމި ގަާވއިުދަގއި ަކނޑައެޅި   (ހ)   ިހނދަކު

" ކަަމށް ބުނެފަިއ ެއ ަވނީ، ޤާނޫުނ ނަންބަުރ    ) އަެށެވ.  99/2"ޤާނޫނު   (ދިެވހިާރއްޭޖގެ ޫޓރިޒަމާެބހޭ ޤާޫނނު

" ކަމަށް ުބނެަފިއ ެއ ަވނީ،    ަވނަ މާްއދާަގިއ ބަޔާންކޮްށފަިއާވ  24ާޤނޫުނގެ "ބޭރުގެ ޓޫރިްސޓް އުަޅނދު

.   އުޅަނދުތަަކށެވެ

ީނ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއ ުނވަަތ ޓޫރިސްްޓ ހޮޓަެލއް ނުަވތަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނެދއް "ިހންާގ ފަާރްތ" ކަމަްށ ބުނެަފިއ ެއ ވަ   

  ިމނިސްޓްީރ އޮްފ ޓޫރިަޒމުްނ ދޫޮކށްފަިއވާ ަފރާަތށެެވ. އެ ަތުނގެ އޮަޕރޭިޓންގ ލައިަސންސް 

" ކަމަްށ ުބނެފަިއ ެއ ވަނީ، ޗެކް 24"   ނުޑމަކާ ނުލަިއ ުގާނ އިްނ ާވ ވަުގތުްނ ެފށިެގްނ -ގަޑިއިުރެގ ބްލޮކް ެމދުކެ

. 24ކޮންމެ    ގަޑިިއރަކަށެވެ

" ކަމަްށ ބުނެަފިއ ެއ ަވނީ، ިދވެިހރާްއޖެއަްށ އަްނަނ    " ެންތ "ޓޫރިސްޓެއް ިދވެހިަރއްިޔތަުކ ޫނން "ރެސިޑެންްޓ ޕާރމިޓް

" އަީކ، ަގވާިއދާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތެގމަިތން، ޓޫރިސްެޓްއނޫްނ ޮގތަކަްށ  ކޮންމެ މީހަކަެށެވ. "ރެސިޑެންްޓ ޕާރމިޓް

.ކަމާެބހޭ ަފރާުތންޭދ ުހއްަދއެ ރާއްޭޖގަިއ ުހރުަމށް  ވެ

" ކަމަްށ ބުނެަފއި އެ ވަނީ، ާޤނޫުނެގ    . (ކ) ެގ ަވނަ މާްއާދގެ  35"ގްރީްނ ޓެކްސް   ަދށުްނ ެނގޭ ޓެުކހަެށވެ
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" ކަަމށް ބުނެފަިއ ެއ ަވީނ، ޤާނޫުނ ަނންަބރު    ) ގެ ދަުށްނ  3/2010"މީރާ (ޓެކްސް ެނގުމާެބހޭ ިއދާީރ ޤާޫނނު

 .   އުފަްއދާފަިއާވ މޯްލޑިވްސް އިންަލންްޑ ެރވެިނއު އޮތޯިރޓީއަެށވެ

މި ަގވާިއދުެގ ޭބނުމަށް، ޢިބާާރްތކުރުމުަގއި އެކަެހރި ނަްނ ގިަނަނމުެގ ެތރޭަގއި ައދި ިގނަަނން ެއކަހެރި ނަުމެގ  (ށ)

.   ތެރޭަގއި ހިެމނެެއވެ

 


