
އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު

ކުރު ހުލާސާއެއް
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ނޑައަޅައިފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ: ނޑު ގޮތެއްގައި ކަ ހުށައަޅައިފައެވެ. މި ބިލުގައި މައިގަ

މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރައިން ޓެކްސް ނެގުން؛ . 1

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ނިޒާމާއި ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކުގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ނިޒާމުގެ . 2

ބަދަލުގައި އެއަށްވުރެ ހަރުދަނާ އަދި ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން؛ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގޭ ނިޒާމް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކުރުން.. 3

މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ، މި ބިލް ފާސްވެ ތަސްދީގުކުރެވުމާއެކު މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން 

ނެގުމުގެ  ޓެކްސް  ފައިދާއިން  ބޭންކުތަކުގެ  ވިޔަފާރި  ހިނގަމުންދާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އަދި  ގާނޫނު  ނެގުމުގެ  ޓެކްސް 

ގާނޫނުތައް އުވައިލައި، އެ ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ނެގެމުން އައި ޓެކްސްތައް އައު ބިލުގެ ދަށުން ނެގެމުންދާ ގޮތަށެވެ. ހަމަ 

އެހެންމެ، ފަރުދުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި މިހާރު ދައްކަމުންގެންދާ 

%15 ގެ ރޭޓާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ވެސް 

ދައްކަމުންގެންދާ %10 ގެ ރޭޓަށް އަދި ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކުން މިހާރު ޓެކްސް ދައްކަމުންގެންދާ %25 ގެ ރޭޓަށް 

އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނައުމަކަށް މި ބިލުގައި ހުށައަޅައިފައެއް ނުވެއެވެ. ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމަށް ބިލުގައި 

ހުށައަޅައިފައިވަނީ ގިނަ ރޭޓުތަކެއް އެކުލެވޭ ބޭންޑުތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. 

މި ބިލު ގާނޫނަކަށްވެ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގަން ފެށުމާއެކު އަންނަނިވި ޓެކްސްތައް އުވައިލުމަށް ވަނީ ހުށައަޅައިފައެވެ:

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް. 1

ލޭންޑް ސޭލްސް ޓެކްސް. 2

ޕެޓްރޯލިއަމް ޓެކްސް. 3

މި ބިލުގެ ދަށުން އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގަން ފެށުމަށް ހުށައަޅައިފައިވަނީ 1 ޖަނަވަރީ 2020 އިން ފެށިގެންނެވެ. 

އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލުގައި ޓެކްސް ނެގުމަށް ހުށައަޅައިފައިވަނީ “ރެސިޑެންސް ބޭސްޑް” ނުވަތަ އެ ފަރާތެއް 

ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ތަނަށް ބަލައިގެން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ނިޒާމެކެވެ. މި ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ 

ފަރާތްތަކުގެ )ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް( ޓެކްސް ހިސާބުކުރަންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖެއިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ޓެކްސް  ފަރާތްތަކުގެ  ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނަމަވެސް،  ހިމަނައިގެންނެވެ.  އާމްދަނީ  ލިބޭ  ބޭރުން 

ހިސާބުކުރަންޖެހޭނީ އެ ފަރާތްތަކަށް ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭން ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ. )ބިލުގެ 10 ވަނަ 

މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ((. 

މި ގޮތުން، ފަރުދަކު ދާއިމީކޮށް ދިރިއުޅޭ ތަން ހުންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ޓެކްސް އަހަރެއްގެ 

ތެރޭގައި ފެށޭ ނުވަތަ ނިމޭ 12 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 183 ދުވަހު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރެފައިވާނަމަ އެ މީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. މީގެ 

އިތުރުން، ދައުލަތުގެ އޮފީހަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހަކު ނުވަތަ އޮފިޝަލަކު، އެ 

ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމަށްވީ ނަމަވެސް އޭނާ ބެލެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ 

މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ކުންފުންޏެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި ހާލަތުތަކުގައެވެ.

އެ ކުންފުންޏަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންކޯޕަރޭޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށްވުން؛ ނުވަތަ. 1

އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހެޑް އޮފީސް ހުންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށްވުން؛ ނުވަތަ. 2

އެ ކުންފުންޏެއްގެ ސެންޓްރަލް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ކޮންޓްރޯލް އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށްވުން. . 3

ޓެކްސް އަހަރެއް ކަމުގައި ބަލާނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ޖަނަވަރީން ފެށިގެން އެ އަހަރެއްގެ ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ. 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށައަޅާނީ އެ ފަރާތެއްގެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު )އާންމު ގޮތެއްގައި 12 

ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ނަމަވެސް، ބެލެވޭ ގޮތުގައި  މަސްދުވަސް( ނިމޭ ޓެކްސް އަހަރެއްގައެވެ. މި ބިލުގައި ކަ

ފެށިގެން  ޖަނަވަރީން  އަހަރުގެ  މީލާދީ  ހަމަޖެހިގެންދާނީ  މުއްދަތުކަމުގައި  ހިސާބުކުރާ  ފަރާތްތަކުގެ  ދައްކާ  ޓެކްސް 

ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އާމްދަނީ ޓެކްސް ނެގުމުގެ އަސާސްތައް ތައާރުފު 

ޓެކްސް އަހަރު



2 އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލުގެ ހުލާސާ

ބިލުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން، “ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ” ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ބާވްތަތަކުގެ އާމްދަނީ 

ހިމެނެއެވެ.

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އުޖޫރަ. 1

ވިޔަފާރި އާމްދަނީ. 2

އުފުލޭ މުދާ ނުވަތަ ނުއުފުލޭ މުދާ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބޭ އާމްދަނީ. 3

ޑިވިޑެންޑް. 4

އިންޓްރެސްޓް. 5

ޓެކްނިކަލް ސަރވިސް ފީ. 6

ކަމިޝަން. 7

އުޖޫރައިގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ދޭ މުސާރަ އާއި، އިނާޔަތްތަކާއި، ބޯނަސްތަކާއި އެ 

ނޫން ވެސް މަންފާތައް ހިމެނެއެވެ. ކުންފުނިތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރުން ނުވަތަ ޕާޓްނަޝިޕްތަކުގެ ޕާޓްނަރުން އެ ތަންތަނަށް 

ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތުގެ މުގާބިލު ވެސް ބެލެވޭނީ “އުޖޫރަ” ގެ ގޮތުގައެވެ. 

ފަރުދުން )7 ވަނަ މާއްދާ(:

އާމްދަނީން ނެގޭ ޓެކުހުން އިސްތިސްނާވާނެ އާމްދަނީގެ ބާވަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ ބިލުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގައެވެ. 

މީގެ ތެރޭގައި ޕެސިވް އިންޓްރެސްޓް އިންކަމް )އަހަރަކު 5,000ރ އާ ހަމައަށް( އަދި ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 

އާމްދަނީ )ވަކި ޝަރުތުތަކަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން( ހިމެނެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބިލުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ ބައެއް އާމްދަނީތަކަކީ ވަކި 

ޝަރުތުތަކެއް ހަމަވާނަމަ ޓެކްސް ދެއްކުމުން އިސްތިސްނާވާ އާމްދަނީ ކަމަށް ވެސް ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި 

ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ކުންފުންޏަކުން ޑިވިޑެންޑްގެ 

ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ، ބިލުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިސްތިސްނާކުރެވިފައިވާ އާމްދަނީއެކެވެ.

ޓެކްސް ރޭޓުޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ 

އިސްތިސްނާ އާމްދަނީ 

ޓެކްސް ރޭޓް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ )ރުފިޔާއިން(

0% 480,000 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ

8% 720,000 – 480,001

10% 1,200,000 – 720,001

15% 1,200,000 އަށްވުރެ ބޮޑު

ބޭންކުތައް )8 ވަނަ މާއްދާ(:

ބޭންކުތަކުން އާމްދަނީން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ރޭޓަކީ %25 އެވެ. ޓެކްސް-ފްރީ ތްރެޝޯލްޑުގެ ގޮތުގައި ބޭންކުތަކަށް 

ނޑައެޅިފައެއް ނުވެއެވެ. އެއްވެސް ބޭންޑެއް ކަ

އެހެނިހެން )ފަރުދުންނާއި ބޭންކުތައް ފިޔަވައި( )9 ވަނަ މާއްދާ(:

ޓެކްސް ރޭޓް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ )ރުފިޔާއިން(

0% 500,000 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ

15% 500,000 އަށްވުރެ ބޮޑު



3 އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލުގެ ހުލާސާ

ވިޔަފާރި އާމްދަނީ

)އައި.އެފް.އާރ. ރޑްސް  ސްޓޭންޑަ ރިޕޯޓިންގ  ފައިނޭންޝަލް  އިންޓަނޭޝަނަލް  ތައްޔާރުކުރަންވާނީ  ހިސާބުތައް  މާލީ 

އެސް( އާ އެއްގޮތަށް ނުވަތަ މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ އެ ނޫން ވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ބަލައިގަންނަ ހިސާބުކުރުމުގެ 

ނޑަކާ އެއްގޮތަށެވެ. މިންގަ

ވަޒީފާއިން ލިބޭ އާމްދަނީ

އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރާނީ “އެކްރޫއަލް ބޭސިސް” އަށެވެ.

އުނިކުރުންތައް  އެންމެހައި  ހުއްދަދެވޭ  އުނިކުރުމަށް  އާމްދަނީއިން،  ފަރާތެއްގެ  އެ  އަކީ  އާމްދަނީ  ނެގޭ  ޓެކްސް 

އުނިކުރުމުގައި  ހަރަދުތައް  އާމްދަނީއާގުޅިގެން  ބާވަތްތަކުގެ  އެކި  ގޮތުން  މި  އަދަދެވެ.  އޮންނަ  ބާކީ  އުނިކުރުމަށްފަހު 

ގެންގުޅެންޖެހޭ އާންމު އުސޫލުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ވިޔަފާރި އާމްދަނީ

Ø  ،ިވިޔަފާރީގެ ހަރަދެއް އުނިކުރެވޭނީ އެ ހަރަދަކީ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގައި ހިނގައިފައިވާ، އެ ފަރާތުގެ ޚަރަދަކަށްވެފައ

އެ ޚަރަދު އެއްކޮށް ވެސް ހިނގައިފައިވަނީ އެ ފަރާތުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެކަނި ކަމަށްވާނަމައެވެ )17 ވަނަ 

މާއްދާ(. މި ގޮތަށް އުނިކުރެވޭ ބައެއް ހަރަދުތައް އުނިކުރެވޭނެ މިންވަރުތައް ވެސް ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

Ø  ިއާންމު އުސޫލަށް ނުފެތޭ ބައެއް ހާއްސަ އުނިކުރުންތައް ވެސް )މިސާލު: ޒަކާތް، ޕެންޝަން، ޑޮނޭޝަން( ބިލުގައ

ހިމެނިފައިވެއެވެ. މި ފަދަ އުނިކުރުންތައް އުނިކުރެވޭނީ ބިލުގައި ބަޔާންކުރާ ވަކި ހާއްސަ ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަ 

ވެގެންނެވެ.

ހިސާބުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް )13 ވަނަ މާއްދާ(:

އުނިކުރުންތަކުގެ އާންމު އުސޫލު

ވަޒީފާއިން ލިބޭ އާމްދަނީ

Ø  ްވަޒީފާއިން ލިބޭ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރި ހަރަދެއްގެ ގޮތުގައި އުނިކުރެވޭނީ އެ ހަރަދަކީ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައ

އަދާކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ހަރަދަކަށްވާނަމައެވެ. )17 ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ(، 32 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 

ގެ )6((.

Ø  ްހަރަދުތައ ހާއްސަ  ބަޔާންކުރާ  ތިރީގައި  ނަމަވެސް،  ފުރިހަމަނުވި  ޝަރުތުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަތީގައި 

އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.

1. ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއަކަށް ދައްކައިފައިވާ މުދަލު ޒަކާތް؛

2. މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ދައްކާ ފައިސާ؛

3. މީރާއިން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމުއިއްޔާއަކަށް ދޭ ޑޮނޭޝަން )ޑޮނޭޝަން

    އުނިކުރުމުގެ ކުރިން އޮންނަ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ %5 އާ ހަމައަށް(.

Ø .ެދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ހިނގާ ހަރަދުތައް އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވ



4 އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލުގެ ހުލާސާ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އުޖޫރައިން ޓެކްސް ނެގުމަށް ހުށައަޅައިފައިވަނީ “ޕޭ އޭޒް ޔޫ އަރން” ނުވަތަ ޕޭއީ  

)PAYE( ގެ އުސޫލުންނެވެ. ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އުޖޫރައިން، ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު އުނިކޮށް، 

އެ އަދަދު ކޮންމެ މަހަކު މީރާއަށް ދެއްކުމަކީ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މި ގޮތުން ޓެކުހުގެ އަދަދު އުނިކުރާނީ 

ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ބްރެކެޓްތަކަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ.

ވިތުޯހލްޑިންގ ޓެކްސް 

ޓެކްސް ރޭޓް މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ )ރުފިޔާއިން(

0% 40,000 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ

8% 60,000 – 40,001

10% 100,000 – 60,001

15% 100,000 އަށްވުރެ ބޮޑު

Ø  ުމުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމުގައި، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް އުނިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އެ މަހަކ

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދެވެ. 

Ø  ީވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަކަށް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ އަދަދުގެ އިތުރުން އެ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނ

ހިސާބުކުރުމުގައި އެއްވެސް ހަރަދެއް އުނިކުރެވޭނަމަ، އެ އަހަރަކަށް އެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ޓެކްސް ބަޔާނުގައި 

އެ ފަދަ ހަރަދުތައް ހިމެނިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ ފަރާތަކަށް އާމްދަނީ ލިބެނީ އެންމެ ވަޒީފާއަކުންނަމަ އަދި އެ 

ފަރާތަށް އިތުރު އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭނަމަ އެ ފަރާތަކުން ޓެކްސް ބަޔާނެއް ހުށައަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

)ނަމަވެސް ޕެންޝަނަށް ދައްކާ ފައިސާގެ އިތުރުން އެހެން އަދަދެއް އުނިކުރަން ބޭނުންނަމަ އެ ފަދަ ފަރާތަކުން 

ވެސް ޓެކްސް ބަޔާނެއް ހުށައަޅަންޖެހޭނެއެވެ(.

މުވައްޒަފުންގެ ވިތުޯހލްޑިންގ ޓެކްސްް )54 ވަނަ މާއްދާ(:

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ވިތުޯހލްޑިންގ ޓެކްސް )55 ވަނަ މާއްދާ(:

ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ  އަންނަނި  ނެގޭނީ  ޓެކްސް  ވިތުހޯލްޑިންގ  ފަރާތްތަކުން  ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ބާވަތެއްގެ ފައިސާއެއް އެ ފަރާތަކަށް ދައްކާނަމައެވެ. )ބިލުގައި ވާ ގޮތުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނީ، އެ 

ފައިސާއެއް ދައްކާ ތާރީހު ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ތާރީހުން ކުރެ ކުރިން އަންނަ ތާރީހަށް ބިނާކޮށެވެ.(

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ނުއުފުލޭ މުދަލެއްގެ ކުލި. 1

ރޯޔަލްޓީ. 2

އިންޓްރެސްޓް )މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކަށް ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއަކަށް ދައްކާ އިންޓްރެސްޓް ފިޔަވައި(. 3

ޑިވިޑެންޑް. 4

ޓެކްނިކަލް ސަރވިސް ފީ. 5

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކަށް ދައްކާ ކަމިޝަން. 6

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުިނފޫހިފިލުވައިދޭ މީހުންގެ ހަރަކާތްތަކަށް ދައްކާ ފައިސާ. 7

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރާސާކުރުމާއި ތަރައްގީކުރުމަށް )ރިސަރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް(  ދައްކާ ފައިސާ. 8

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ދައްކާ ފައިސާ. 9

އިންޝުއަރެންސް ޕްރީމިއަމްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ. 10

ރީއިންޝުއަރެންސް ޕްރިމިއަމްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ. 11

ގޮތުގައި  ޓެކުހުގެ  ވިތުހޯލްޑިންގ  ފައިސާއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަތީގައި  ފިޔަވައި،  ޕްރިމިއަމް  ރީއިންޝުއަރެންސް 

އުނިކުރަންޖެހޭނީ އެ ފައިސާއެއްގެ %10 އެވެ. ރީއުންޝުއަރެންސް ޕްރިމިއަމްއިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 

އުނިކުރާނީ %3 އެވެ.

ވިތުޯހލްޑިންގ ޓެކްސް 



5 އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލުގެ ހުލާސާ

ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށައެޅުމާއި ޓެކްސް ދެއްކުން 

ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ކުރެވޭ އިންތިޒާމުތައް ނުވަތަ މުއާމަލާތްތައް )67 ވަނަ މާއްދާ(:

ތިން ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން )71 ވަނަ މާއްދާ(:

ކޮންމެ ޓެކްސް އަހަރެއްގެ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށައަޅަންޖެހޭނީ ޖެހިގެން އަންނަ ޓެކްސް އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 30 ވަނަ 

ދުވަހުގެ ކުރިންނެވެ. ޓެކްސް ދެއްކުން ބަހައިލެވިފައިވަނީ 3 އިންސްޓޯލްމަންޓަކަށެވެ. އެއީ:

Ø ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް: ހިނގަމުންދާ ޓެކްސް އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް؛

Ø   ދެވަނަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް: ޖެހިގެން އަންނަ ޓެކްސް އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް؛

Ø .ްފައިނަލް ޕޭމަންޓް: ޖެހިގެން އަންނަ ޓެކްސް އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށ

ޓެކުހުގެ  ދެއްކި  އެޑްވާންސްކޮށް  އަދަދަކީ  ދައްކާ  ގޮތުގައި  ޕޭމަންޓްގެ  އިންޓެރިމް  ދެވަނަ  އާއި  އިންޓެރިމް  ފުރަތަމަ 

އަދަދު ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓާއި ދެވަނަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ދައްކާނީ ފައިބެ 

ޓެކްސް އަހަރުގައި ދައްކަންޖެހުނު ޓެކުހުގެ އަދަދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާ އެއްވަރުގެ އަދަދެކެވެ. އަދި ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް 

ޕޭމަންޓާއި ދެވަނަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ދެއްކިއިރު، ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިނަލް އަދަދުން ހަމަނުވާނަމަ 

ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރެވެފައިވާނަމަ ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ދައްކާއިރު އެ އަދަދަށް އެޖަސްޓްމަންޓެއް 

ހަދަންޖެހޭނެއެވެ.

ނަމަވެސް، ހިނގަމުންދާ ޓެކްސް އަހަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރަކީ ފައިބެ ޓެކްސް އަހަރު ދެއްކި އަދަދަށްވުރެ 

ދެއްކުމުގެ  ޕޭމަންޓް  އިންޓެރިމް  ބިނާކޮށްގެން  ޓެކުހަށް  ދެއްކި  އަހަރު  ފައިބެ  ލަފާކުރެވޭނަމަ،  ކަމަށް  އަދަދެއް  ކުޑަ 

ބަދަލުގައި އެ އަހަރަކު ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ޓެކުހުގެ އަދަދަށް ބިނާކޮށް އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ދެއްކިދާނެ 

ކަމަށް ބިލުގެ 43 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި ފަދައިން އިހްތިޔާރުކުރުމުގައި އަމަލުކުރެވޭނެ 

އުސޫލުތަކާއި ޝަރުތުތައް ވެސް ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ، ބިލުގެ 49 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ފައިބެ ޓެކްސް އަހަރު ދައްކަންޖެހުނު ޓެކުހުގެ އަދަދު 20,000 

ފަދަ  އެ  ނުޖެހޭނެއެވެ.  ދައްކާކަށް  އަދަދެއް  އެއްވެސް  ގޮތުގައި  ޕޭމަންޓުގެ  އިންޓެރިމް  ކުޑަނަމަ  ރުފިޔާއަށްވުރެ 

ފަރާތްތަކުން ދައްކަން ޖެހޭނީ ހަމަ އެކަނި ފައިނަލް ޕޭމަންޓެވެ.

ބިލުގައި  އުސޫލުތަކެއް  ހާއްސަ  ހުއްޓުވުމަށް  އިންތިޒާމުތައް  ސްކީމްތަކާއި  ބައެއް  އެއްކިބާވުމުގެ  ދެއްކުމުން  ޓެކްސް 

ހިމަނައިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މުއާމަލާތްތައް ހިންގަންވާނީ އާމްސް ލެންތުގެ އުސޫލުތަކާ 

އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހިނގާ ބައެއް މުއާމަލާތްކާ ގުޅިގެން އެ 

ކަމާ ގުޅޭ ހާއްސަ ލިޔެކިޔުންތައް ބެހެލެހެއްޓުމަށް ވެސް ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ.

Ø  ްބިލުގައި ހިމަނައިފައިވާ ތިން ކެޕިޓަލައިޒޭޝަންގެ އުސޫލުތަކަކީ ޖ20ީ / އޯ.އީ.ސީ.ޑީގެ އިންކްލޫސިވް ފްރޭމްވޯކ

އޮން ބޭސް އިރޯޝަން އެންޑް ޕްރޮފިޓް ޝިފްޓިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެކްޝަން 4 އާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ 

އުސޫލުތަކެކެވެ. މި އުސޫލުތަކުގައިވާ ގޮތުން އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން އުނިކުރެވޭނީ ޓެކްސް-

އެބިޓްޑާގެ %30 އެވެ. 

Ø  ްއުނިކުރަން ހުރި އިންޓްރެސްޓް މި މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުނަމަ، ކުރިއަށް ހުރި ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުތަކުގެ ޓެކްސ

ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި، އެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ އިންޓްރެސް ކެޕޭސިޓީ )ޓެކްސް-އެބިޓްޑާގެ 

%30( އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތުގެ މަތިން އުނިކުރެވިދާނެއެވެ. މި ގޮތުން އުނިކުރެވޭނީ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު 

ނިމުނު ތާރީހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 10 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައެވެ.

Ø  ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކަކަށް ނުވަތަ އެމް.އެމް.އޭ އިން ހުއްދަ ދީފައިވާ މާލީ އިދާރާއަކަށް ދައްކާ އިންޓްރެސްޓްގ

މައްޗަކަށް ތިން ކެޕިޓަލައިޒޭޝަންގެ އުސޫލުތަކެއް ނުހިނގާނެއެވެ.

Ø  ްޓެކްސް-އެބިޓްޑާއަކީ އިންޓްރެސްޓް، ކެޕިޓަލް އެލަވެންސް އަދި ލޮސް ރިލީފް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން އޮންނަ ޓެކްސ

ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ އަދަދެވެ.



6 އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލުގެ ހުލާސާ

އިންތިގާލީ މާއްދާތައް ކެޕިޓަލް ގެއިންސް ޓެކްސް 

މި ބިލުގައި ކެޕިޓަލް ގެއިންސް ޓެކްސް ނިޒާމެއް ވެސް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. މި ގޮތުން، އުފުލޭ މުދަލާއި، ނުއުފުލޭ 

މުދަލާއި އަދި ފިކުރީ މުދާ ތަސައްރުފުކޮށްގެން ލިބޭ ފައިދާއިން ކެޕިޓަލް ގެއިންސް ޓެކްސް ނެގޭނެއެވެ. އަދި، ޓެކްސް 

ނޑައަޅާއިރު، އެ ފަރާތަކަށް ލިބޭ ކެޕިޓަލް ގެއިންއަކީ ވެސް އެ ފަރާތުގެ  ދައްކާ ފަރާތް ނިސްބަތްވާ ޓެކްސް ބްރެކްޓް ކަ

ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދާނެ އަދަދެކެވެ.

ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ މުއާމަލާތްތައް ވަނީ ކެޕިޓަލް ގެއިންސް ޓެކްސްއިން އިސްތިސްނާކުރެވިފައެވެ )30 ވަނަ މާއްދާގެ 

)ބ((. )މިސާލަކަށް، ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނު ތަސައްރުފުކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާއިން 

ޓެކުހެއް ނުނެގޭނެއެވެ.(

އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ނިޒާމްގެ ތެރެއަށް ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ނިޒާމާއި ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކުގެ 

ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ނިޒާމު ފައްސިޔަކޮށް ވަދެގެންދާނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި އިންތިގާލީ އުސޫލުތަކެއް ބިލުގެ  

13 ވަނަ ބާބުގައި ހިމަނައިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން:

Ø  ެޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނުގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް، އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގ

ގާނޫނުގެ ދަށުން އަލުން ރަޖިސްޓަރީކުރަން ނުޖެހެނޭ ކަމަށް ބިލުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

Ø  ެއާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު ތަސްދީގުކޮށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގ

ގާނޫނާއި ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކުގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު އުވިގެންދިޔަ ނަމަވެސް، އާމްދަނީން ޓެކްސް 

ނެގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ދުވަހާ ހަމައަށް ހުރި މުއްދަތުގައި ހިނގައިފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން 

އެ ގާނޫނުތަކުން ލިބިދީފައިވާ ހައްގުތަކާއި، އަދާކުރަންޖެހިފައިވާ އިލްތިޒާމުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދި އެ ގާނޫނުތައް 

ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާމެދު އަމަލުކުރާނީ އެ ގާނޫނުތައް ދެމިއޮތްނަމަ އެ ކަންކަމާމެދު އެ ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން 

އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުން ކަމަށް ބިލުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

Ø  ްއާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، އާމްދަނީނ

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ފުރަތަމަ އަހަރުގައި އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ހިސާބުކުރާނީ ވިޔަފާރީގެ 

ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނާއި ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކުގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގޮތަށް ކަމަށް ބިލުގެ 90 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. 

Ø  ެއާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނުގައި އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، ވިޔަފާރީގ

ނޑި އޮތްނަމަ، އާމްދަނީން ޓެކްސް  ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވެފައިވާ ގެއްލުމެއް އަޅައިނުކެ

ނޑިދާނެ ކަމަށް ބިލުގެ 92 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނެގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އަޅައިކެ



ސީ.ޓީ.އެލް ސްޓްރެޓެޖީސް

ސީ.ޓީ.އެލް ސްޓްރެޓެޖީސް އެލް.އެލް.ޕީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކަށް 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގާނޫނީ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ލޯ ފަރމެކެވެ. 

ނޑުމެން ފޯރުވައިދޭ ހިދުމަތްތަކާ  ނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ބޮޑެތި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތުތަކުގައި ގާނޫނީ ލަފާ ދިނުމުގެ އިތުރުން، ޓެކުހުގެ ގާނޫނުތަކާ ގުޅިގެން އަޅުގަ އަޅުގަ

ގުޅިގެންނެވެ. މި ފަރމުން ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޮޓެލް ޗެއިންތަކުން ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާއި، މަލްޓިނޭޝަނަލް ކުންފުނިތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އޮޑިޓް ފަރމްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ލޯ ފަރމުތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

 

 މި ފަރމުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ޓެކްސް އެޑްވައިޒަރުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލުކުރެވެމުންދާ ޓެކުހުގެ ގަވާއިދުތައް ޑްރާފްޓްކުރުމުގައްޔާއި، މި ޓެކްސްތަކާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ބޮޑެތި 

މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކޮށް މި ކަމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބައެކެވެ. މި ފަރމުގެ މަަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ލޯ ފަރމުތައް ރޭންކުކުރާ 

އޭޝިއާ ލޯ ޕްރޮފައިލްސް އިން ވަނީ މި ފަރމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ހިދުމަތްދޭ ފަރމުތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަރމެއްގެ ގޮތުގައި އެ ފަރާތުގެ ރޭންކިންގގައި ހިމަނައިފައެެވެ.

ގުޅުއްވާ

ހ. މީރުބަހުރުގެ އާގެ )3 ވަނަ ފަންގިފިލާ(

އަމީރު އަހުމަދު މަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

+960 7956996, +960 9588258

ask@ctlstrategies.com

www.ctlstrategies.com

ނޑު ބައިތަކާއި އުސޫލުތައް ހުލާސާކޮށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާހެކެވެ. މިއީ ހުށައެޅިފައިވާ ބިލެއްގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާހެއް ކަމަށްވާތީ، މި ބިލު ފާސްވެ  މިއީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅައިފައިވާ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލުގެ މައިގަ

ގާނޫނަަކަށްވާއިރު މި ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަދަލުތަކެއް އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މިއީ ޓެކްސް އެޑްވައިސްއެއް ނުވަތަ ގާނޫނީ ލަފައެއް ކަމަށް އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބަލައިގެނެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި މިއީ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލާބެހޭ ގޮތުން މި ކަރުދާހުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ހުރިހައި ތަފުސީލެއް ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް ކަމަށް ވެސް ބަލައިގެނެއް ނުވާނެއެވެ. މި ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަރޯސާވެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ބަދަލުގައި ކަމާ ގުޅޭފަންނީ މީހެއްގެ ލަފާ ހޯދާށެވެ.


