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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ.     

 

ވަނަ އިޞްލާޙު  5(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު) އަށް  R/2013-45ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 

 

 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު) އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާުޙ ގެނައުން. R-45/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ގ) ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުުކރުން. 64-7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .1

ދިވެހިރާްއޖެ  ،ޖުރިސްޑިކްޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  "ރިޕޯޓަބަލް ގ)-1( 64-7  

 ފިޔަވައި އެހެން ކޮންމެ ޖުރިސްޑިކްޝަނަކަށެވެ. 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. 69ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .2

އިތުރަށް ދައްކާ ފަިއސާ  

 ރީފަންޑް ކުރުން 

 ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީޓެކްސް ބަޔާނެއް ހުށަހެޅުމުގެ  (ހ) .69

ނަތީޖާއަކީ، އެ މުއްދަތަށް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް 

އިތުަރށް ދައްކައިފަިއވާ ، ވާނަމަ ކަަމށް ވުން ޓެކްސް ދައްކައިފައި

ޓެކުހުގެ މިންވަރު މީރާއިން ެއ ފަރާތަކަށް ރީފަންޑް ކުރުމުަގއި 

 ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮަތށެވެ.

ރީފަންޑް ޕްރޮސެސްކުރާ ވަގުތު އެ ފަރާތުން މީރާއަށް  )1( 

         ،ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައި ހުރި ފައިސާއެއް ހުރިނަމަ

 އެ ފައިސާއާ އަޅައިކެނޑުން؛ 
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   ) ވަަނ ނަްނަބރު ރައްދުނުވާނަމަ، ނުަވތަ 1މި އަކުރުގެ ( )2( 

 ކުރުމަށް  ) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލ1ުމި އަކުރުގެ (

ޓެކްސް  ،ފަހުގައި، ރީފަންޑް ކުރަންޖެހޭ ައދަދެއް އޮތް ނަމަ

 ދައްކާ ފަރާތަށް ފައިސާއިން އެ އަދަދު ދިނުން.

) ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން ބަޔާންކޮްށަފއި 2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)

އިތުރަށް ދަްއކައިފައިވާ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ، އޮތް ނަމަވެސް

ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮަތކަށް ޢަމަކުރުމަށް ޓެކްސް ދައްކާ އަންނަނިވި 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.  ފަރާތަށް އިޚްތިޔާރު

ށް ހުރި މުއްދަތުތަކުގައި އެ ފަރާތުން މީރާއަްށ ޔަކުރި )1(    

ޓަކައި މީރާގައި  ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ އަޅައިކެނޑުމަށް

 ؛ބެހެއްޓުން

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކާ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން މީރާއަްށ  )2(    

 އަޅައިކެނޑުން.

އެއްވެސް ފަރާތަކުން މީރާއަށް އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއަކަށް  (ނ)   

އެ ގޮތުން އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ  މި މާއްދާގެ (ހ) ރައްދުނުވާނަމަ،

ފައިސާ އަނބުރައި ހޯދުމަށް އެދޭނަމަ، "އެޖަސްޓްމަންޓް/ރީފަންޑަށް 

) ޯފމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މީރާައށް MIRA 904އެދުން" (

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ޓެކްސް  (ރ)   

އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިްނމާ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ 

ގުޅިގެން ރީފަންޑެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކުރާ ހުކުމަކާ

          ލަތުގަިއ، އެ ރީފަންޑް ހޯދުމަށް މި މާއްދާގެހާދޭންޖެހޭ 

    (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "އެޖަސްޓްމަންޓް/ރީފަންޑަށް އެދުން"

)MIRA 904ައެފަދަ  ށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި) ފޯމު ހުށަަހޅާކ

ލަތެއްގައި ރީފަންޑް ދިނުމުގައި، މީރާއަށް އެ ވަގުތު ދައްކަންޖެހި ހާ

ނުދައްކައި ހުރި ފައިސާއާ އަޅައިކެނޑުމަކާ ނުލައި ރީފަންޑް 

        ދެވޭނެއެވެ. އެހެން ނަމަެވސް، އެ ފަރާތުން އެދޭަނމަ، 

ކުރަންޖެހޭ ފައިސާ، އެ ފަރާތުން އެ ވަުގތު މީރާައށް  ރީފަންޑް

ހުރި ފައިސާއާ އަޅައިކެނޑުމަށް ނުވަތަ  އްކައިދައްކަންޖެހި ނުދަ

ށްހުރި މުއްދަތުތަކުގައި މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ ޔަރިކު
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 ޓަކައި މީރާގައި ބެހެއްޓުމަށް އިޚްތިޔާރު  އަޅައިކެނޑުމަށް

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

  މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި ޮއތް ނަމަވެސް، (ބ)   

"ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސިންގ   ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ތެރޭގައި ިދމާވާ

ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ އިތުަރށް  ،އެރަރ" އެއްގެ ސަބަބުން

ލަތުގައި އެ ފައިސާގެ ރީފަންޑް ހޯދުމަށް މި މާއްދާގެ ހާފައިސާ ދެއްކޭ 

(ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "އެޖަސްޓްމަންޓް/ރީފަންޑަށް އެދުން" 

)MIRA 904 ުއެފަދަ  ހުށަަހޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި) ފޯމ

ލަތެއްގައި ރީފަންޑް ދިނުމުގައި، މީރާއަށް އެ ވަގުތު ދައްކަންޖެހި ހާ

ނުދައްކައި ހުރި ފައިސާއާ އަޅައިކެނޑުމަކާ ނުލައި ރީފަންޑް 

       ދެވޭނެއެވެ. އެހެން ނަމަެވސް، އެ ފަރާތުން އެދޭަނމަ، 

 ފަރާތުން އެ ވަުގތު މީރާައށް ކުރަންޖެހޭ ފައިސާ، އެ ރީފަންޑް

ހުރި ފައިސާއާ އަޅައިކެނޑުމަށް ނުވަތަ  ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައި

ށްހުރި މުއްދަތުތަކުގައި މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ ޔަރިކު

 ޓަކައި މީރާގައި ބެހެއްޓުމަށް އިޚްތިޔާރު  އަޅައިކެނޑުމަށް

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި މާއްދާގައި އެހެން  (ޅ)   

 ކުމީހަ ށް ފައިސާ ދައްކައިފައިވާ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަ

މަރުވެއްޖެނަމަ، އެ މީހާގެ ވާރިޘުން މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ މީހާ 

 ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ަކނޑައަޅާ  ،އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ ފައިސާ 

  އަނބުރައި ދެވޭނެއެވެ. މި ގޮުތން، ން، ވާރިޘުްނނަށްތީމަ ގޮތެއްގެ

ވާރިޘުންނަށް އަނބުަރއި  ،އެ މީހާ އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ ފައިސާ

ދެވޭނީ މީރާއަށް ދައްކަންޖެިހ ނުދައްކައި ހުރި ފައިސާއާ 

 އަޅައިކެނޑުމަށް ފަހުގައެވެ.

(މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް  2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ކ)   

ކޮށްަފއިވާ  ޤާނޫުނ) ގެ ަދށުްނ މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ނެގުމުގެ

ފަރާތެއްގެ އައުޓްޕުޓް ޓެކުހަށްުވރެ އެ ފަރާތެއްގެ އިންޕުޓް ޓެްކސް 

ލަތްތަކަކީ، ާޤނޫނާިއ މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް އިތުަރށް ހާއިތުރުވާ 

ފައިސާ ދެއްކުން ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ގޮތުން އިތުުރވާ 

  ފަރާތެއްގެ އައުޓްޕުޓް ޓެކުހުން އަޅައިކެނޑޭނެ އަދަދެކެވެ. އަދަދަކީ އެ
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އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ ފައިސާ މި މާއްދާގެ ދަށުން ރީފަންޑް ކުރުުމގެ  (އ) 

ކުރިން، ރިސްކަށް ނުވަތަ މީރާއިން ކަނޑައަޅާ ތްރެޝޯލްޑަކަށް 

ރިވިއުއެއް ނުވަތަ ރީފަންޑަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުގެ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 އޮޑިޓެއް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މީރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އޮތް ނަމަވެސް، މި މާއްދާގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  (ވ)   

ަލތްތަކުގައި އުފެދޭ ރީފަންޑެއް ދީފިނަމަ، އެ ފަރާތަުކން ހާއަންނަނިވި 

، ޓެކުހެއް އެ ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ނުހޯދިދާނެކަމަށްދައްކަންޖެހޭ 

ކަކާއެުކ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަ

އެފަދަ ރީފަންެޑއް ދެވޭނީ މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓަކަށް ، ބޫލުކުރެވޭނަމަގަ

 ފަހުގައެވެ.

ނުވާ ފަރާތަކުން، ޤާނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައި )1( 

  (އާމްަދނީން ޓެކްސް ނެގުމުެގ  2019/25ނަންބަރު 

ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ިއންޓެރިްމ ބަޔާނެއް ނުވަަތ އިންކަމް 

 ޓެކްސް ބަޔާނެއް ހުށަހެޅުން؛

(އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  2019/25ޤާނޫނު ނަންބަރު  )2( 

ބަޔާނެއް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް  48ޤާނޫނު) ގެ 

 ހުށަހެޅުން.

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ގޮަތށް މާއްދާތަކެއް އިތުރުކުރުން. 69ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .3

ރީފަންޑްކުރާ ަފއިސާ ބޭންކް  

 އެކައުންޓަށް ަޖމާކުުރން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރީފަންޑްކޮށްދޭ ފައިސާ  69މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .69-1

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/24ނަންަބރު  ޖަމާކުރާނީ ޤާނޫނު

ކުރުަމށް  ބޭންކިންގއާެބހޭ ޤާޫނނު) ގެ ަދށުން ޭބންކިންގ ވިޔަފާރި

ފައި އޮންނަ ޭބންކް އިވަސް ދީފައިވާ ބޭންކެްއގައި ހުޅުލައިސަން

އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ  އެކައުންޓަކަށް ނުވަތަ މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ

 އެކައުންޓަކަށެވެ.

އޮތް ނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެެހްނ ބަޔާންކޮށްފައި  (ށ)   

ަލތްތަކުގައި، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ހާއަންނަނިވި 

ފަދަ ބޭންކް އެކައުންޓެއް ޫނން އެހެން ބޭންކް އެކައުންޓަަކށް، 

 ރީފަންޑްކޮށްދޭ ފައިސާ ޖަމާކުރެވިދާނެއެވެ. 
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 ފަރާތަކީ ދިވެިހރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައި ރީފަންޑްކޮށްދެވޭ  )1(    

ނުވާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ފަރާތުގެ ދާއިމީ މަރުކަޒެއް ނެތް 

 ވުން؛ ނުަވތަ  ފަރާތަކަށް

ރީފަންޑްކޮށްދެވޭ ފަރާތަކީ އަްނނަނިވި ހުރިހާ ޝަރުުޠތައް  )2(    

 ވުން.   ފުރިހަމަވާ ފަރުދަކަށް

     .i ިކަމުގައި ނުވުން؛ރައްޔިތެއް  ދިވެހ 

     .ii ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކަށް ނުވުން؛ 

     .iii  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަދަ ބޭންްކ

 ވުްނ. އެކައުންޓެއް ނެތް ފަރާތަކަށް

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބޭންކް އެކަުއންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ޭބންކް  (ނ)   

އެ ޚަރަދަކީ   ،ނުވަތަ ފީއެއް ނުވަތަ ކަމިޝަނެއް ނަގާނަމަޗާޖެއް 

 ރީފަންޑްކޮށްދެވޭ ފަރާތުން ދައްަކންޖެހޭނެ ޚަރަދެކެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރީފަންޑް ފައިސާ ބޭންކް  69-1މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .2-69 ރީފަންޑްކޮްށދޭ ކަރަްނސީ  

 އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދޭނީ ރުފިޔާިއންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެމެރިކާ  (ށ)    

ުނވަތަ  އްހެޓެކުކުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ޑޮލަރުން މީރާއަށް ދެއް

 ފައިސާއެއްގެ ރީފަންޑް ދޭނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ.

 ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި  ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ   .4

______________________ 


