220-TSS/CIR/2017/6
 27ފެބުރުވަރީ 2017
ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް

ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލުއި ދިނުމުގެ ގޮތުން މި އޮތޯރިޓީން ޓެކުހުގެ ގަވާއިދުތަކަށް ގެނައި އިސްލާހުތަކުގެ ތެރެއިން 2 ،ފެބުރުވަރީ
 2017ގައި ނެރެވުނު ޓެކްސް ރޫލިންގ ( TR-2017/A11ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފަރުދުންނާއި "ޑީމްޑް
ޕާޓްނަރޝިޕް" ރަޖިސްޓަރީކުރުން) މެދުވެރިކޮށް ދެވުނު ލުޔާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްތަކުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން
ގެންދަވާ ކަމަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް މައުލޫމާތު ލިބެމުންދާތީ ،އެ ޓެކްސް ރޫލިންގ މެދުވެރިކޮށް ދެވުނު ލުއި އޮޅުންފިލުވައިދިނުމުގެ
ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.
ޓެކްސް ރޫލިންގ  TR-2017/A11ގެ މަގުސަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރުދުންނާއި "ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕް" ތައް،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައި ލުޔެއް ދިނުމެވެ" .ޑީމްޑް
ޕާޓްނަރޝިޕް" އަކީ ،ވިޔަފާރި ހަރަކާތަކުން ލިބޭ ޖުމުލަ އާމްދަނީ ހިއްސާކުރާ ގޮތަށް ،އެ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ މުދަލުގެ
މިލްކުވެރިކަން އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ހިއްސާނުކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް ،ދެ މީހަކު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކު އެކުވެގެން
އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި ވަކި ނަމެއްގައި ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ ނަމެއްނެތި ހިންގާ ،ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކެވެ .އަދި މި ރޫލިންގގައި
އިޝާރާތްކުރާ ފަރުދުންގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ވިޔަފާރިކުރާ "ސޯލް
ޕްރޮޕްރެއިޓަރޝިޕް" ތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.
ޓެކްސް ރޫލިންގ  TR-2017/A11ގައި ވާ ގޮތުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ
ކިބައިގައި އަންނަނިވި ހުރިހާ ޝަރުތެއް ފުރިހަމަވާނަމަ ،އެ މީހާ ނުވަތަ ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕް މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުން ލާޒިމެއް
ނޫނެވެ.

 .1ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން އެ މީހާއަށް ނުވަތަ އެ
ޕާޓްނަރޝިޕަށް ހުއްދައެއް ނުވަތަ ލައިސަންސެއް ދޫކޮށްފައިނުވުން؛ އަދި
 .2އެ މީހާއަށް ނުވަތަ އެ ޕާޓްނަރޝިޕަށް އެހެން މީހަކު ކޮށްދޭ މަސައްކަތަކަށް އެއްވެސް މުޤާބިލެއް އަދާ ނުކުރުން (އެބަހީ،
މުވައްޒަފުން ނުގެންގުޅުން)؛ އަދި
 .3އެ މީހާ ނުވަތަ އެ ޕާޓްނަރޝިޕުން ހިންގާ ހުރިހާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތަކުން  12މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މަހެއްގެ
މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް އެ މީހާއަށް ނުވަތަ އެ ޕާޓްނަރޝިޕަށް ލިބޭ ޖުމުލަ އާމްދަނީ ( 40,000/-ސާޅީސް ހާސް)
ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު ނުވުން.

އެހެންކަމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ވަކިފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ކިބައިގައި މަތީގައިވާ ޝަރުތުތަކުން
އެއްވެސް ޝަރުތެއް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ (މިސާލަކަށް ،އެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ހުއްދައެއް ނަގައިފިނަމަ،
ނުވަތަ މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭނަމަ ،ނުވަތަ މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ  40,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ) ،އެ މީހާ
ނުވަތަ ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕް މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުން ލާޒިމުވާނެއެވެ.
އަދި ދަންނަވަމެވެ .މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުނިތަކާއި،
ޕާޓްނަރޝިޕްތަކާއި ،ސޯލް ޕްރޮޕްރެއިޓަރޝިޕްތަކާއި ،ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކަށް ،އިސްވެ ދެންނެވުނު ލުޔެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކާއި ،ޕާޓްނަރޝިޕްތަކާއި ،ސޯލް ޕްރޮޕްރެއިޓަރޝިޕްތަކާއި ،ކޯޕަރޭޓިވް
ސޮސައިޓީތައް މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުން ލާޒިމުވާނެއެވެ.
ވީމާ ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމުގައި މި ނުކުތާތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.
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