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ގވާއިދުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
މި ގައިޑުގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތަކީ ،މި ގައިޑު ޝާއިޢުކުރެވުނުއިރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި ަ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތެވެ .އަދި މި މައުލޫމާތަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކުހާ ގުޅޭ ތަފުސީލު ރިސާރޗަކާ އެއްފަދަ ނުވަތަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކުހާ ބެހޭގޮތުން ދެވޭ ފަންނީ ލަފަޔަކާ އެއްފަދަ މައުލޫމާތެއް ނޫނެވެ .މި ގައިޑުގައިވާ ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު
ތ އެހެނިހެން ވެސް ޓެކުހަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް މީރާގެ ހޮޓްލައިން  1415އަށް ގުޅާށެވެ.
މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށް ނުވަ ަ
ނުވަތަ  1415@mira.gov.mvއަށް މެއިލް ކުރާށެވެ.
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 .1ތައާރަފު
މުދަލާއި މީހުން އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދިވެހިންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ކަނޑުދަތުރުކޮށް އުޅޭ ބައެކެވެ.
ބޔަކު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެކެވެ .މި ގައިޑަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ބޓު) ދުއްވުމަކީ ގިނަ ަ
އެ ގޮތުން މިހާރު ވެސް ކަނޑު ބޯޓު (ނާލު ޯ
ތކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނަގަމުންދާ ޓެކްސްތަކާ ގުޅިގެން
އެތެރޭގެ ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ނުވަތަ ހޯދާ ފަރާތް ަ
ކށް އަލިއަޅުވައިލައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ގައިޑެކެވެ.
ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަ ަ

 .2ނާލުބޯޓުގެ

މތްދޭ
ޚިދު ަ

ފަރާތްތައް

ނ
އާމްދަނީ ް

ނަގާ

ހށް
ޓެކު ަ

ހނެތަ؟
ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެ ޭ
ދިވެހިރާއްޖޭއިން އާމްދަނީ ލިބޭ އެންމެހައި ފަރާތްތައް އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހަށް (އިންކަމް ޓެކުހަށް) ރަޖިސްޓަރީކުރުން
ތއް ވެސް މި ޓެކުހަށް
ލާޒިމުވާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ނާލުބޯޓު ދުއްވުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދާ ފަރާތް ަ
ޓރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ  MIRA 117ފޯމެވެ.
ރަޖިސްޓަރީކުރަން ޖެހޭނެއެވެ .އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހަށް ރަޖިސް ަ
ގމުގެ ބޭނުމަށް އެ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަކީ
މީގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރައިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެ ު
ޅނީ  MIRA 118ފޯމެވެ.
ވެސް އެ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .މުވައްޒަފުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ހުށަހަ ާ
މުވައްޒަފުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފުސީލު  6ވަނަ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އެވަނީއެވެ.

ފށާ ދުވަހާ ހަމައަށް
ށން ޓެކްސް ނަގަން ަ
ނގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
 .3އާމްދަނީން ޓެކްސް ެ
ކހަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައި
މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން މި ޓެ ު
ކހިނެތް؟
ހނީ ި
ޢަމަލުކުރަންޖެ ޭ
ބ ު
ނ ަ
ސ ް
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުންި 31 ،ޑ ެ
ރ  2020ގެ ނިޔަލަށް ،މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
އ
ނޖެހޭނެއެވެ .މި ފަރާތްތަ ް
އލުން ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅާކަށް ު
ގ ދަށުން ަ
ނން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ެ
ފަރާތްތަކުން އާމްދަ ީ
ސޓަރީކުރުމަށްފަހު ،އެ ކަން އެ ފަރާތްތަކަށް މީރާއިން އަންގާނެއެވެ.
އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހަށް ރަޖި ް
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ޖސްޓަރީކުރާނީ ކޮން ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި؟
 .4ނާލުބޯޓު މީރާގައި ރަ ި
ތގެ ނަމުގައެވެ .ޤާނޫނީ ވެރިފަރާތަކީ ވަކި ފަރުދެއްނަމަ އެ
ނާލުބޯޓު މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރާނީ ،ބޯޓުގެ ޤާނޫނީ ވެރިފަރާ ު
ޕޓްނަރޝިޕްގެ ނަމުގައެވެ.
އ ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީކުރާނީ ކުންފުނި ނުވަތަ ާ
ފަރާތުގެ ނަމުގައެވެ .ކުންފުންޏެ ް

މިސާލު  :1ރަޖިސްޓަރީކުރުން
ނ ހަރީރާގެ ނަމުގައެވެ.
ނހެނު ް
ފއިވަނީ ހާމިދާއި އޭނާގެ އަ ް
ލބޯޓު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ަ
ހާމިދު ދުއްވާ ނާ ު
ރފަރާތަކީ ހާމިދާއި ހަރީރާ ކަމުގައިވާތީ ،މި ވިޔަފާރި މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނީ އެ
މި ހާލަތުގައި ބޯޓުގެ ޤާނޫނީ ވެ ި
ކރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކަށް
ޕއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި މި ޕާޓްނަރޝިޕުން ޓެކުހާގުޅޭގޮތުން އަދާ ު
 2މީހުން ހިންގާ ޕާޓްނަރޝި ެ
ނވާނެއެވެ.
މަސްއޫލުވާ މީހާގެ ގޮތުގައި އެ  2މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު މީރާއަށް އަންގަ ް

މސައްކަތް ކުރަނީ
 .5ވެރިފަރާތާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ،ބޯޓު ދުއްވުމުގެ ަ
އ މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭނެތަ؟
މގައިވާނަމަ އެ ފަރާތެ ް
އެހެން ފަރާތަކުން ކަ ު
ގ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީގެން) އާމްދަނީ ލިބެނީ ،ދެވަނަ ފަރާތަކަށް ކަމުގައި ވާނަމަ ،ބޯޓުގެ
ލބޯޓު ެ
ނާލުބޯޓު ދުއްވައިގެން (ނާ ު
ބޓުގެ ޚިދުމަތަކީ،
ވެރިފަރާތުގެ އިތުރަށް އެ ދެވަނަ ފަރާތްވެސް މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަން ޖެހޭނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ނާލު ޯ
އ
ވ ޚިދުމަތެއްކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ޚިދުމަތުން ލިބޭ ހުރިހަ ި
ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން އެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ދެ ޭ
އާމްދަނީއަކަށް ޒިންމާވެ ،މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭނީ އެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ މީހާއެވެ.
ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ ގުޅޭ ތަފުސީލު  18ވަނަ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އެވަނީއެވެ.

ޓރީކުރަންޖެހޭނެތަ؟
ފން މީރާގައި ރަޖިސް ަ
 .6ނާލުބޯޓުގެ މުވައްޒަ ު
ޅވެރިންނަށް) އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި  12މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގައި އެވްރެޖްކޮށް މަހެއްގެ
ނނަށް (ފަ ު
ނާލުބޯޓުގެ މުވައްޒަފު ް
މައްޗަށް ،ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި  60,000ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ދޭނެކަމަށް
ޑންގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ
އަންދާޒާކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ފަޅުވެރިމީހާއަށް ވިދިވިދިގެން  2މަހުގައި ،ކޮންމެ މަހަކަށް ،ވިތުހޯލް ި
ގ
އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި  60,000ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް އުޖޫރަ ދީފިނަމަ ،މުވައްޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހު ެ
ރތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން ލާޒިމުވާނެއެވެ .އެ ފަރާތުން އުޖޫރަ ދޭ އެއްވެސް މީހެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް
ބޭނުމަށް އެ ފަ ާ
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ވ
ޑންގ ޓެކްސް ބިނާކުރެ ޭ
ލާޒިމުވެއްޖެނަމަ 12 ،މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެވްރެޖްކޮށް މަހެއްގެމައްޗަށް ވިތުހޯލް ި
އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި  30,000ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް އެ ފަރާތުން އުޖޫރަ ދޭ ހުރިހައި މީހުން
ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ހއްގެ ތެރޭގައި؟
ނ ކިހާ ދުވަ ެ
 .7ނާލުބޯޓުގެ ވެރިފަރާތް މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ީ
ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތަކީ އެހެން އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭ ވަކި ފަރުދެއް ނުވަތަ ވަކި ފަރުދުންތަކެއްނަމަ ވިޔަފާރި ފަށާތާ 30
ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ .ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި
ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ،އެ ކުންފުނި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕް މީރާގައި ވާނީ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައެވެ .އެހެން
ލބޯޓުގެ ވިޔަފާރި،
އގެ ވިޔަފާރި ފަށާނަމަ ،އެ ނާ ު
ލބޯޓެ ް
ނަމަވެސް ،މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ނާ ު

އިތުރު

ނ
ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ .ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ީ
ގ ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން) ފޯމެވެ.
( MIRA 117އާމްދަނީން ނަ ާ

 .8މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީވުމާއެކު އެ ރަޖިސްޓަރީވެވުނީ ކޮން ޓެކުހަކަށް؟
މީރާގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމުން އެ ރަޖިސްޓަރީވެވުނީ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް (އިންކަމް
ޓެކްސް) އަށެވެ .ނާލުބޯޓު ދުއްވާ އެންމެހައި ފަރާތްތައް އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން ލާޒިމެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީއަށް
ރތެއް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.
ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ލާޒިމުވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން ލާޒިމުވާ ޝަރުތުތަކުންކުރެ ޝަ ު
އެ ޝަރުތުތައް މި ގައިޑުގެ  18ވަނަ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ތަފުސީލު ކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ.

ކހިނެއް؟
 .9މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓަރީނުކޮށްފިނަމަ ވާނީ ި
މ ދުވަހަކަށް ،ރަޖިސްޓަރީކުރަން ލާޒިމުވި
ވތުވެގެންދާ ކޮން ެ
މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް ޭ
ފޔާއާ ހަމައަށް) ޖޫރިމަނާ ވާނެއެވެ .އަދި ރަޖިސްޓަރީކުރުން
ގން ދުވާލަކަށް  50ރުފިޔާގެ މަގުން ( 5,000ރު ި
ދުވަހުން ފެށި ެ
ޅ
ލާޒިމުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެކޭ އެއްގޮތަށް ސުންގަޑިތަކަށް ބަޔާންތައް ހުށަހަ ާ
ބޔާންތަކަށާއި ނުދައްކާހުރި
ފައިސާ ދައްކަންޖެހުމުގެ ޒިންމާއިން އިސްތިސްނާވެފައި ނުވާތީވެ ،ސުންގަޑިތަކަށް ހުށަނާޅާހުރި ަ
ފައިސާތަކަށްވާ ޖޫރިމަނާ ވެސް އަރަމުންދާނެއެވެ.
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ނ ކޮން ބައެއް؟
ކސް ދައްކަންޖެހެ ީ
 .10އާމްދަނީން ނަގާ ޓެ ް
ތ
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ހުރިހައި ފަރާތްތަކަކީ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް ނުވަ ަ
ފރުދެއްނަމަ އެ ފަރުދެއްގެ
އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއް ނޫނެވެ .އާމްދާނީން ނަގާ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނީަ ،
ބންކުތައް
ޓކްސް އަހަރެއްގައި  720,000ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާނަމައެވެ .ފަރުދުންނާއި ޭ
ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ެ
ބނާކުރެވޭ އާމްދަނީ 500,000
ޓކްސްދައްކާނީ އަހަރެއްގެތެރޭގައި އެ ފަރާތަކަށް ލިބޭ ޓެކްސް ި
ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ެ
ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާނަމައެވެ.
އ
ފރުދެއްނަމަ ،އެ ޚިދުމަތް ދީގެން އަދި އެހެނިހެން ގޮތަކުންވެސް އާމްދަނީއެއް ލިބޭނަމަެ ،
ނާލުބޯޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކީ ަ
ޓތަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.
ފަރާތުން ޓެކްސް ދައްކާނީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ލިބުނު ޖުމުލަ އާމްދަނީ އަންނަނިވި ބްރެކެ ް
ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ ބްރެކެޓު
 720,000ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ

ޓެކްސް ރޭޓު
0%

 720,000ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑު ،ނަމަވެސް  1,200,000ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ

5.5%

 1,200,000ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ،ނަމަވެސް 1,800,000ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ

8%

 1,800,000ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ،ނަމަވެސް  2,400,000ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ

12%

 2,400,000ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު

15%

ނ
ލބު ު
ކށް އެ އަހަރަކު ި
ޓކްސް ދައްކަންޖެހޭނީ އެ ފަރާތަ ަ
ޒތަކުން ެ
އ ފަދަ ކޯޕަރޭޓް އެންޓިޓީ ް
ކުންފުނިތަކާއި ޕާޓްނަރޝިޕްތަ ް
އގެ  15%ގެ ރޭޓުގައެވެ.
އތުރުވާ އަދަދެ ް
އތުރުވާނަމަ ،އެ ި
ދނީ  500،000ރުފިޔާއަށްވުރެ ި
ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ޖުމުލަ އާމް ަ
ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުން ވެސް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނީ ހަމަ މި އުސޫލުންނެވެ.

" .11ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ" އަކީ ކޮބާ؟
ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީއަކީ އެ އަހަރު ލިބޭ އާމްދަނީން ،އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުން
ބޓުގެ ޚިދުމަތް ދީގެން ލިބުނު ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީއަކީ
ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތައް އުނިކުރުމުން އޮންނަ އަދަދެވެ .ނާލު ޯ
އފައިވާ ޚަރަދުތައް އުނިކުރުމުން ބާކީ އޮންނަ އަދަދެވެ.
ނނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހިނގަ ި
އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާ ޫ
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ކން ހާލަތެއްގައި؟
ޖހެނީ ޮ
ޅން ެ
ޔން ހުށަހަ ަ
ބ ާ
 .12އިންކަމް ޓެކްސް ަ
ފަރުދެއްގެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ  720,000ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވާނަމަ އަދި ޖުމުލަ
އދަތައް އެ ފަރުދަކު އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާކަށް
އާމްދަނީ  2,000,000ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވާނަމަ ،އެ މު ް
ދނީ  500,000ރުފިޔާއަށްވުރެ
ނުޖެހޭނެއެވެ .އަދި ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމް ަ
އިތުރުނުވާނަމަ އަދި ޖުމުލަ އާމްދަނީ  2,000,000ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވާނަމަ ،އެ މުއްދަތަށް އެ ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕްއިން
އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
ނ
ށހަޅަ ް
ތ އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހު ަ
ބލުމެއް ނެ ި
ދނީއަށް ެ
ދ ފަރާތްތައް އާމް ަ
އ އަދި މި ފަ ަ
ކުންފުނިތަކާއި ،ޕާޓްނަރޝިޕްތަ ް
ޖެހޭނެއެވެ.

ހލަތެއްގައި؟
ކން ާ
ޖހެނީ ޮ
ހށަހަޅަން ެ
ޔން ު
 .13އިންޓެރިމް ބަ ާ
އިންޓެރިމްގެ ގޮތުގައި އަންދާޒާކުރެވޭ އަދަދު ނުވަތަ ވޭތުވެދިޔަ ޓެކްސް އަހަރު ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހުނު އަދަދު
ހނެއެވެ.
 20,000ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދުނަމަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ދައްކާ ބަޔާންހުށަހަޅާކަށް ނުޖެ ޭ

ގ
ނމަ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހު ެ
މދަނީ ލިބޭ ަ
 .14އެއް ބާވަތައްވުރެ ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އާ ް
އަދަދު ހިސާބުކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ވ
ރތެއްނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެ ޭ
މދަނީ ލިބޭފަ ާ
ނާލުބޯޓު ދުއްވުމުގެ ވިޔަފާރީގެ އިތުރުން އެހެން ބާވަތެއްގެ އާ ް
ގ އާމްދަނީއަށް ބިނާކޮށެވެ.
ވތްތަކު ެ
އާމްދަނީ ހިސާބުކުރާނީ އެ ފަރާތަކަށް ލިބޭ އެންމެހައި ބާ ަ

މިސާލު  :2އެއް ބާވަތައްވުރެ ގިނަ ބާވަތްތަކުން ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ  -ފަރުދުން
ބޓެއް ދުއްވާ މީހެކެވެ .ނާލު ބޯޓު ދުއްވައިގެން 2020
އލިފުއްޓާއި މާލެއާ ދެމެދު ނާލު ޯ
ހަސަންފުޅަކީ އޭނާގެ ރަށް ރަ .
ނ ޖުމުލަ އާމްދަނީއަކީ  3,500,000ރުފިޔާއެވެ .އަދި ނާލު ބޯޓުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި
ވަނަ އަހަރު ހަސަންފުޅަށް ލިބު ު
އނިކުރެވޭ އަދަދަކީ  2,300,000ރުފިޔާއެވެ .އަހަރު ނިމިގެން ހިސާބުކުރިއިރު ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ
ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ު
އވަނީ  1,200,000ރުފިޔާއެވެ.
ދއްވައިގެން ހަސަންފުޅަށް ލިބިފަ ި
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ނާލު ބޯޓު ު
ޖުމުލަ އާމްދަނީ

3,500,000

ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުނިކުރެވޭ ޙަރަދު

2,300,000

ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ޖުމުލަ އާމްދަނީ

1,200,000

ތތަކުގެ ގައިޑު
ނާލުބޯޓު ދުއްވާ ފަރާ ް
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ގއިގެން  2020ވަނަ
އަދި މީގެ އިތުރުން އެ ރަށުގައި ހަސަންފުޅުގެ އަމިއްލަ ބޯކޮށާތަނެއް ހިންގައެވެ .ބޯކޮށާތަން ހިން ަ
ނއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އަހަރު ހަސަންފުޅަށް ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  500,000ރުފިޔާ ލިބިފައި ވެއެވެ .އަދި ޤާނޫ ާ
އުނިކުރެވޭ އަދަދަކީ  400,000ރުފިޔާއެވެ .ވީމާ މި ވިޔަފާރި ހަރަކާތުން ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި
 100,000ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.
ޖުމުލަ އާމްދަނީ

500,000

ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުނިކުރެވޭ ޙަރަދު

400,000

ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ޖުމުލަ އާމްދަނީ

100,000

ށ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި
ހަސަންފުޅަކީ ރަށު ސިއްޚީ މަރުކަޒުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަކަށްވާތީ އޭނާއަށް މަހެއްގެ މައްޗަ ް
ށ
ނބަރުގެ ނިޔަލަށް ހަސަންފުޅަ ް
 12,000ރުފިޔާ ލިބެއެވެ .ވީމާ  2020ވަނަ އަހަރު އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ޑިސެ ް
 108,000ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ 2020 .ވަނަ އަހަރަކީ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގާ ފުރަތަމަ އަހަރު ކަމަށްވާތީ ،ހަސަންފުޅުގެ
ފއިވާ އުޖޫރައެވެ.
ގން ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބި ަ
ޖުމުލަ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރާއިރު ހިމަނާނީ އެޕްރީލް މަހުން ފެށި ެ
އުޖޫރަ (އެޕްރީލް އިން ޑިސެންބަރަށް)

108,000

މލައަކީ 1,408,000
ރ ހަސަންފުޅަށް ލިބިފައިވާ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ ޖު ު
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއި ު
ރުފިޔާއެވެ.
ޖުމުލަ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ 2020 -
ނާލު ބޯޓު ދުއްވައިގެން

އުޖޫރަ

ބޯކޮށާތަން

1,200,000

108,000

100,000

1,408,000
ހގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ހިސާބުކުރާނީ ތިރީގައި
ވީމާ ހަސަންފުޅު  2020ވަނަ އަހަރަށް އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކު ު
މިވާ ގޮތަށެވެ.

ތތަކުގެ ގައިޑު
ނާލުބޯޓު ދުއްވާ ފަރާ ް
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އާމްދަނީ
އަހަރަކު ލިބޭ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ ބްރެކެޓު (ރުފިޔާއިން)

ޓެކްސް

ބްރެކެޓް ތަކަށް

ރޭޓުތައް

ބަހާލެފައިވާ

ދައްކަންޖެހޭ
ޓެކުހުގެ
އަދަދު

ގޮތް
 720,000ނުވަތަ އެ އަށްވުރެ ދަށް
 720,000އަށްވުރެ ބޮޑު އަދި  1,200,000ނުވަތަ އެ އަށްވުރެ
ކުޑަ
 1,200,000އަށްވުރެ ބޮޑު އަދި  1,800,000ނުވަތަ އެ އަށްވުރެ
ކުޑަ
 1,800,000އަށްވުރެ ބޮޑު އަދި

2,400,000ނުވަތަ އެ

އަށްވުރެ ކުޑަ
 2,400,000އަށްވުރެ ބޮޑު

0%

720,000

0

5.5%

480,000

26,400

8%

208,000

16,640

12%

-

-

15%

-

-

1,408,000

43,040

ޖުމުލަ

އ ދައްކަން ހިސާބުކުރެވޭ އަދަދަކީ  43,040ރުފިޔާއެވެ.
ކރެވޭ އާމްދަނީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގަ ި
ހަސަންފުޅުގެ ޖުމުލަ ޓެކްސްބިނާ ު
މި އަދަދު ހަސަންފުޅު މީރާއަށް ދައްކާނީ  2020ވަނަ އަހަރަށް ދައްކައިފައިވާ އިންޓެރިމްގެ އަދަދު އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ތިޔަ ފަރާތަކީ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ،ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕެއް ،ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެ ފަދަ ކޯޕަރޭޓް އެންޓިޓީއެއްނަމަ ،ތިޔަ
ނކުރެވޭ އާމްދަނީ  500,000ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ،
ރ ހަރަކާތަކުން ލިބުނު ޓެކްސް ބި ާ
ފަރާތުން ހިންގާ ހުރިހައި ވިޔަފާ ި
ނއެވެ.
އިތުރުވާ އަދަދުގެ  15%އިންކަމް ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ެ

އދަތަކަށް؟
ނ ކޮން މު ް
 .15ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރަންޖެހެ ީ
ހުރިހައި ފަރާތްތަކެއްގެ ވެސް ހިސާބުކުރާ މުއްދަތަކީ  1ޖަނަވަރީ އިން  31ޑިސެންބަރަށެވެ.

ށހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ
ބޔާން ހު ަ
ޔނާއި އިންޓެރިމް ަ
 .16އިންކަމްޓެކްސް ބަ ާ
ސުންގަޑިއަކީ ކޮބާ؟
ހޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ އެ ޓެކްސް އަހަރެއްގެ  31ޖުލައިއެވެ.
ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް ބަޔާން ހުށަ ެ
ޅމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ  31ޖަނަވަރީއެވެ.
ދެވަނަ އިންޓެރިމް ބަޔާން ހުށަހެ ު
އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ  30ޖޫންއެވެ.
ތތަކުގެ ގައިޑު
ނާލުބޯޓު ދުއްވާ ފަރާ ް
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މިސާލު  :3ބީ.ޕީ.ޓީގެ ސުންގަޑިތައް
މިސާލު  2ގައިވާ ހަސަންފުޅަކީ އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތެކެވެ .ހަސަންފުޅުގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ
އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން އަދި އިންޓެރިމް ބަޔާންތައް ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި ތަކަކީ:
ހޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުން
ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް ބަޔާން ހުށަ ެ

 31ޖުލައި 2021

ޅމާއި ފައިސާ ދެއްކުން
ދެވަނަ އިންޓެރިމް ބަޔާން ހުށަހެ ު

 31ޖަނަވަރީ 2022

އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ (ފައިނަލް ޕޭމަންޓް) ދެއްކުން

 30ޖޫން 2022

ނމަ ނުވަތަ ފައިސާ
ށނާޅާ ަ
ބޔާން ހު ަ
ބޔާނާއި އިންޓެރިމް ަ
 .17އިންކަމް ޓެކްސް ަ
ނވާނެތަ؟
ނުދައްކާނަމަ ޖޫރިމަ ާ
ނޅާ ފަރާތްތަކާއި ފައިސާ
ބޔާނާއި އިންޓެރިމް ބަޔާން ހުށަ ާ
ތއް ފިޔަވައި ،އިންކަމް ޓެކްސް ަ
އިސްތިސްނާއެއް ލިބިފައިވާ ފަރާ ެ
ނއެވެ.
ނުދައްކާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާވާ ެ
ޓެކްސް ނުދައްކާނަމަ:


ފައިސާދައްކަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ވޭތުވަމުންދާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،ނުދައްކާ އޮތް އަދަދުގެ  0.05%އިން
ޖޫރިމަނާވާނެ ،އަދި

ބަޔާން ހުށަނާޅާނަމަ:


ދވަހަކަށް  50ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާވާނެއެވެ.
ބަޔާން ހުށަނާޅާ ވޭތުވާ ކޮންމެ ު



ހގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުގެ  0.5%އިން ޖޫރިމަނާވާނެއެވެ.
ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުގައި ،ޓެކު ު

ތތަކުގެ ގައިޑު
ނާލުބޯޓު ދުއްވާ ފަރާ ް
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ހނެތަ؟
 .18ނާލުބޯޓު ދުއްވާ ފަރާތްތައް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެ ޭ
ފއިތުވި  12މަސްދުވަހުގެ
ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީވުން ލާޒިމުވާނީ ،ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރާނަމަ ،ނުވަތަ ާ
ފޔާއަށްވުރެ އިތުރުނަމަ ނުވަތަ ކުރިއަށް އޮތް  12މަސް ދުވަހުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީ  1މިލިއަން
ޖުމުލަ އާމްދަނީ  1މިލިއަން ރު ި
ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމައެވެ .އެހެންކަމުން އެވްރެޖްކޮށް މަހަކަށް  83,333ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި
ޓއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަން
ނ ރުފިޔާއަށް އަރާނެއެވެ .އަދި ޖީ.އެސްީ .
މހުގެ އާމްދަނީ  1މިލިއަ ް
އތުވި ަ 12
ލިބޭނަމަ ފާ ި
އ ފަރާތަކުން ހިންގާ ހުރިހާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކުން ލިބޭ
ލާޒިމުވާނެއެވެ 1 .މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަވޭތޯ ބެލުމުގައި ބަލާނީ ެ
ތރޭގައި ނުހިމެނެއެވެ.
އާމްދަނީއަށެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީއިން އިސްތިސްނާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީގެން ލިބޭ އާމްދަނީ މީގެ ެ
މ
ނކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތެއް ހަމަވާނަ ަ
ފރާތްތަކުންވެސް މަތީގައި ބަޔާ ް
ލބޯޓު ދުއްވާ ަ
އެހެންކަމުން ނާ ު
އވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ
ބޓު ދު ް
ރތަކުން ޯ
ނން އެހެން ފަ ާ
ގ ވެރިފަރާތް ޫ
ޖީ.އެސްޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭނެއެވެ .ބޯޓު ެ
ފރާތުންވެސް ޖީއެސްޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ޝަރުތެއް
ރން ބޯޓު ދުއްވުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ަ
ހާލަތުގައި ވެރިފަރާތުގެ އިތު ު
އލަތުގެ އިދާރާއަކުން އެ
ވސް ،ނާލުބޯޓުގެ ޚިދުމަތަކީ ،ދަ ު
ހަމަވާނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭނެއެވެ .އެހެންނަމަ ެ
ވ
ނ ދެވޭ ޚިދުމަތެއްކަމުގައިވާނަމަ ،ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭނީ ހުއްދަ ނަގާފައި ާ
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެ ް
ލބޭ ހުރިހައި އާމްދަނީއެއް
މީހާއެވެ .އަދި ،އެ ފަރާތް ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭތޯ ބެލުމަށް ،އާމްދަނީ ގުނުމުގައި ނާލުބޯޓުން ި
ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ކށްދޭ ޚިދުމަތަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ
ބޓުތަކުން ފޯރު ޮ
ވތަ ނާލު ޯ
ތރުކުރާ މުދާ އުފުލާ ބޯޓުތައް ނު ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ކަނޑުދަ ު
ޚިދުމަތެއްކަމުގައި ނުވާތީ އެ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތަކުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ
ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މިސާލު  :4ޖީއެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން
ކ  3ދަތުރު ކުރާއިރު،
އ ނ .މަނަދޫއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ބޯޓެކެވެ .މި ބޯޓު ކޮންމެ މަހަ ު
ހަސަންފުޅުގެ ނާލުބޯޓަކީ މާލެއާ ި
ބއެވެ .އެއީ މަހަކަށް  135,000ރުފިޔާއެވެ .އަދި 12
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އެވްރެޖްކޮށް ދަތުރަކަށް  45,000ރުފިޔާ ލި ެ
މަހަށް ބަލާނަމަ އެއީ  1,620,000ރުފިޔާއެވެ.
ހސަންފުޅު ޖީ.އެސް.ޓީއަށް
އެހެންކަމުން  12މަސްދުވަހުން  1މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭތީ ަ
ރަޖިސްޓަރީކުރުން ލާޒިމުވާނެއެވެ .އެ ގޮތަށް އަންދާޒާކުރި މަހާ ވިދިގެން ފެށޭ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ،މީރާގައި
ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.

ތތަކުގެ ގައިޑު
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މިސާލު  :5ޖީއެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން
އށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް
ބޓެއްގެ އިތުރުން ފިހާރައެއް ހުރެއެވެ .މި ހާލަތުގައި ރަޝީދު ޖީ.އެސް.ޓީ ަ
ރަޝީދުގެ ނަމުގައި ނާލު ޯ
ބ
 1މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތްރެޝްހޯލްޑް ހަމަވޭތޯ ބެލުމުގައި ނާލުބޯޓު ދުއްވަގެން ލިބޭ އާމްދަނީގެ އިތުރުން ފިހާރައިން ލި ޭ
އާމްދަނީ ވެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

މިސާލު  :6ޖީއެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން
ހން ފަރާތަކަށް ކުއްޔައްދީފައެވެ.
މިސާލު  5ގައިވާ ރަޝީދުވަނީ އޭނަގެ ނާލުބޯޓު އެ ެ
ނ
ހ ް
ލބޭ އާމްދަނީއާއި އެހެނި ެ
މި ހާލަތުގައި ރަޝީދު ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގައި ބަލާނީ ބޯޓު ކުއްޔައްދީގެން ި
މ
ނ ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާނަ ަ
ލ އާމްދަނީ  1މިލިއަ ް
ލބޭ ޖުމު ަ
އށެވެ .ރަޝީދުއަށް ި
ދނީ ަ
ވިޔަފާރިކޮށްގެން ލިބޭ އާމް ަ
ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
ބޯޓު ދުއްވުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް ވެސް ޖީއެސްޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން ލާޒިމު ޝަރުތެއް ހަމަވާނަމަ ރަޖިސްޓަރިކުރަން
ވނަމަ ،ޖީ.އެސް.ޓީއަށް
މލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު ާ
ނ  12މަސްދުވަހުގެ އާމްދަނީ ި 1
ޖެހޭނެއެވެ .މި ގޮތު ް
ރަޖިސްޓަރީކުރަން ލާޒިމުވާނެއެވެ.

ނ ރޭޓެއްގައި؟
ހނީ ކޮ ް
ނގަންޖެ ޭ
 .19ނާލުބޯޓު ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ަ
ކށްދޭ ޚިދުމަތަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ
ބޓުތަކުން ފޯރު ޮ
ވތަ ނާލު ޯ
ތރުކުރާ މުދާ އުފުލާ ބޯޓުތައް ނު ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ކަނޑުދަ ު
ޚިދުމަތެއްކަމުގައި ނުވާތީ އެ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާނޫން ދާއިރާތަކުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ
ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭ ރޭޓަކީ  6%އެވެ.

ހނެތަ؟
 .20ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެ ޭ
ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ވިއްކާ މުދަލާއި ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓުގައި
އދި މި ގޮތަށް ނަގާ ޖީ.އެސް.ޓީ މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭނެއެވެަ .
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ބނުމަކީ ކޮބާ؟
ބލުމުގެ ޭ
 .21ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތަކީ ކޮބާ؟ އަދި މި ވަގުތު ެ
ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތަކީ ވިއްކި މުދާ ނުވަތަ ފޯރުވައިދިން ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ދޫކުރާ އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތު
ތގެ ތެރެއިން ކުރިން އަންނަ ވަގުތެކެވެ.
ފއިސާ ލިބޭ ވަގުތު ،މި ދެ ވަގު ު
ނުވަތަ އެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން ަ
ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު ބެލުމުގެ ބޭނުމަކީ އެ މުދަލަކާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ
ވަގުތު ކަނޑައެޅުމެވެ.

މިސާލު  :7ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު
އ
މންދޫއަށް މުދާ ގެންދިއުމަށްޓަކަ ި
ޓން ހދ .ކު ު
މދުގެ ބޯ ު
އަޙުމަދަކީ ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެކެވެ .އަޙު ަ
ކުމުންދޫ ވިޔަފާރިވެރިއަކު މުދާ އެރުވުމަށްފަހު ނާލުގެ ގޮތުގައި  2,500ރުފިޔާ 30 ،މާރިޗު  2016ގައި ދެއްކިއެވެ.
އަޙުމަދު ޓެކްސް އިންވޮއިސް ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށް ފޮނުވީ  2ޖުލައި  2016ގައެވެ.
ޒމުވާ ވަގުތަކީ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ނާލު ދެއްކި ވަގުތެވެ .އެއީ  30މާރިޗު  2016އެވެ.
މި މުއާމަލާތުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ލާ ި
އަޙުމަދަކީ މަހަކު އެއް ފަހަރު ބަޔާން ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްނަމަ މާރިޗު މަހުގެ ބަޔާނުގައި މި މުއާމަލާތުގެ ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަދަދަށްވާ
ނމަ ،ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ
ފައިސާ ހިމަނައި މީރާއަށް އެ ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ .ތިން މަހުން ބަޔާން ހުށަހަޅާ ފަރާތެއް ަ
ބަޔާނުގައި ހިމަނައި ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ.

ހނީ ކިހިނެއް؟
ހށަހަޅައި ފައިސާ ދައްކަންޖެ ެ
 .22ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ު
ނ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުގެ މައްޗަށެވެ .މީރާގައި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް
ށހެޅުމާއި ފައިސާދެއްކުން ބިނާވަ ީ
ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހު ަ
އ
އސް.ޓީ ބަޔާނުގެ ގޮތުގަ ި
ތ ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ .ޖީެ .
ރަޖިސްޓަރީވުމުން ދޫކުރާ ލިޔުމުގައި ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަ ު
ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ  MIRA 205ފޯމެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީވުމަށްފަހު ،ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ
ދޔަ ނަމަވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ
ދެއްކުމަކީ ލާޒިމުކަމެކެވެ .އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ނުގެން ި
ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

ތތަކުގެ ގައިޑު
ނާލުބޯޓު ދުއްވާ ފަރާ ް
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ހނީ ކޮންބައެއް؟ އަދި ބަޔާން
ހށަހަޅައި ފައިސާ ދައްކަންޖެ ެ
 .23ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ު
އކީ ކޮބާ؟
ސންގަޑި ަ
ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ު
ތކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން
ނތި ސުންގަޑި ަ
މދަނީއަށް ބެލުމެއް ެ
ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ،އާ ް
ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.
ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑިއަކީ އެ ފަރާތެއްގެ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތު ނިމޭ މަހާ ވިދިގެން އަންނަ މަހުގެ 28
ނގަޑިއަކީ ވިދިގެން އަންނަ
ޖހޭ ސު ް
މއްދަތަކީ އެއް މަސް ކަމުގައި ވާނަމަ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ެ
ވަނަ ދުވަހެވެ .ޓެކްސް ނެގޭ ު
މަހުގެ  28ވަނަ ދުވަހެވެ.
ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތަކީ ތިން މަސް ނަމަ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިތަކަކީ:

ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތު

ސުންގަޑި

ފުރަތަމަ ކުއާޓަރު (ޖަނަވަރީ – މާރިޗު)

 28އެޕްރީލް

ދެވަނަ ކުއާޓަރު (އެޕްރީލް – ޖޫން)

 28ޖުލައި

ތިންވަނަ ކުއާޓަރު (ޖުލައި – ސެޕްޓެންބަރު)

 28އޮކްޓޫބަރު

ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރު (އޮކްޓޫބަރު – ޑިސެންބަރު)

 28ޖަނަވަރީ

ނ ފައިސާއަކުން؟
 .24ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހެނީ ކޮ ް
ނ
ނ މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ ީ
ކގެ ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކު ް
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތަ ު
ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ .ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތްތަކުން މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭނީ
އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ.

ޖރިމަނާވާނެތަ؟
ފއިސާ ނުދައްކާނަމަ ޫ
މ ނުވަތަ ަ
ހށަނާޅާނަ ަ
 .25ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ު
ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކާއި ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާވާނެއެވެ.

ތތަކުގެ ގައިޑު
ނާލުބޯޓު ދުއްވާ ފަރާ ް
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ޓެކްސް ނުދައްކާނަމަ:


މ ދުވަހަކަށް ،ނުދައްކާ އޮތް އަދަދުގެ 0.05%
ޓެކުހުގެ އަދަދު ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ވޭތުވަމުންދާ ކޮން ެ
އިން ޖޫރިމަނާވާނެއެވެ.

ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނާޅާނަމަ:


ދވަހަކަށް  50ރުފިޔާ ،އަދި
ބަޔާން ހުށަނާޅާ ވޭތުވާ ކޮންމެ ު



ހގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުގެ  0.5%އިން ޖޫރިމަނާވާނެއެވެ.
ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުގައި ،ޓެކު ު

ހ ކަންތައްތަކަކީ
ނޖެ ޭ
މލުވާ ް
ޓމުގައި ސަ ާ
ބލެހެއް ު
ޔކިޔުންތައް ެ
ލ ެ
 .26ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ި
ކޮބާ؟
ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމަކީ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަމެކެވެ .މިގޮތުން
އޓަންވާނެއެވެ.
ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް  5އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ބަލަހަ ް
ތރޭގައި ލިޔެކިޔުމުން ކުރެވޭ އެންމެހައި މުއާމަލާތްތައް ،ވައުޗަރު ،އިންވޮއިސް ،ފައިސާގެ
ގ ެ
ޖހޭ ލިޔުންތަކު ެ
ބަލަހައްޓަން ެ
ރަސީދު ،ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތައް ،އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ،ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު އަދި
ހމެނެއެވެ.
ވނެ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ި
ހިސާބުތަކުގައިވާ މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން ޔަގީންކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ކށް ޓިކެޓް ދޫކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ .މި ގޮތަށް
މީގެ އިތުރުން ނާލުބޯޓުތަކުން ،އެ ބޯޓުތަކުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަ ަ
ދޫކުރާ ޓިކެޓްގައި ކުރިން ޕްރިންޓް ކުރެވިފައިވާ ސީރިއަލް ނަންބަރެއް އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި ދޫކުރާ ކޮންމެ ޓިކެޓަކަށް
ރަސީދެއް ނުވަތަ ބިލެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ޓިކެޓްގައި ރަސީދު ނުވަތަ ބިލުގެ މައުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ލ
ޖުމު ަ

އާމްދަނީ ބެލެހެއްޓުމުގައި ކޮންމެ ދަތުރަކަށް ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ،މުދާ އުފުލައިދީގެން ލިބުނު އާމްދަނީ އަދި
ވނެއެވެ.
ނ އާމްދަނީ ވަކިން ބަލަހައްޓަން ާ
ބޯޓް ކުއްޔައްދޭނަމަ ކުލިން ލިބު ު
ކރާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ޓިކެޓްގެ ނަމޫނާއެކެވެ.
ތިރީގައި މި ވަނީ ބޯޓުން ދަތުރު ު

ކުރިމަގު
ލ.އިސްދޫ
TIN: 1234567GST501

ތތަކުގެ ގައިޑު
ނާލުބޯޓު ދުއްވާ ފަރާ ް

މާލެ  -އިސްދޫ
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ވނެއެވެ.
ގއިމިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލު ބަލަހައްޓަން ާ
ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ތިރީ ަ


ތެލަށް (ޑީސަލް  /ޕެޓްރޯލް) ކުރެވޭ ޚަރަދު



މަރާމާތުގެ ޚަރަދު



މުސާރަ



އިންޝުއަރެންސް



ކލި
ބަދަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީތަކާއި ު

އިތުރު މައުލޫމާތު
ލހައްޓާނެ ގޮތުގެ ގައިޑު
ބ ަ
އލޫމާތު ވިޔަފާރީގެ ހިސާބުތައް ަ
ގތުން އިތުރު މަ ު
ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމާ ބޭހޭ ޮ
) http://bit.ly/2iZkzPk (MIRA M816އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 .27ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ކައްޕި ރަށުގެ ފިހާރައަކަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިކުރާ
ނއް؟
ހ ެ
ގއި ޢަމަލުކުރާނީ ކި ި
ނ ގެންގޮސްދޭ ހާލަތު ަ
ގނެގެ ް
މީހަކަށް މުދާ ަ
ގނެދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ވެސް
ދތުރުކުރާ ރަށްރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މުދާ ަ
ފރަތްތަކަކީ ބޯޓު ަ
ރށް ގިނަ ާ
ނާލު ބޯޓު ދުއްވާ ވަ ަ
ފޯރުކޮށްދޭ ބައެކެވެ .މި ގޮތަށް މުދާ ގަންނައިރު ލިބޭ ޓެކްސް އިންވޮއިސްތަކުގައި މުދާ ނިސްބަތްވާ ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ބަދަލުގައި
ނޕްޓް ޓްކްސް އުނިކުރުމުގައި
ހންވުމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށް އި ް
ޓން ޖެހޭތަން އާދެއެވެ .މި ެ
ގ ނަމާއި ި
ބޯޓު ދުއްވާފަރާތު ެ
ދ ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ
ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ .އެހެންކަމުން އެހެން ފަރާތަކަށް މުދާ ގަނެދޭ ހާލަތުގައި އެ މު ާ
މައުލޫމާތު ޓެކްސް އިންވޮއިސްގައި ހިމެނުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ.
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 .28ފޯރުވައިދޭ ކޮންމެ ޚިދުމަތަކަށް ރަސީދެއް ނުވަތަ ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއް
ދޫކުރަންޖެހޭނެތަ؟
ތ
ވ ަ
އެއްވެސް ކަސްޓަމަރަކު އެ ކަމަށް އެދޭނަމަ އެ ވިއްކި މުދާ ނުވަތަ ފޯރުވައިދިން ޚިދުމަތް އެނގޭނެހެން ބިލެއް ނު ަ
ގ
ރަސީދެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ދޫކުރާ ރަސީދުގައި ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނެ ި
އަދަދު ވަކިން އެނގޭނެފަދަ ގޮތަކަށް އޮންނަންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދެ ފަރާތެއްގެ
ގއި މުދާ ގަންނަ ފަރާތުން އެދިއްޖަނަމަ ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
ދެމެދުގައި ހިނގާ މުއާމަލާތްތަކު ަ
އަތުން ލިޔެގެން ރަސީދު ދޫކުރާ ކަމުގައިވާނަމަ ރަސީދުގައި ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ ސުމާރު ނަންބަރެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

ނ
މ ާ
 .29ރަސީދު އަދި ޓެކްސް އިންވޮއިސްގެ ނަ ޫ
ތިރީގައި މި ވަނީ ރަސީދުގެ ނަމޫނާއެކެވެ.

ތިރީގައި މި ވަނީ ޓެކްސް އިންވޮއިސްގެ ނަމޫނާއެކެވެ.

ތތަކުގެ ގައިޑު
ނާލުބޯޓު ދުއްވާ ފަރާ ް

17

ނނާއި ގަވާއިދުތައް
 .30ގުޅުންހުރި ޤާ ޫ


ނބަރު http://bit.ly/2gALigS :)3/2010
ނ (ޤާނޫނު ނަ ް
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ ު



ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު http://bit.ly/2fUYcoB :)2013/R-45



ނބަރު http://bit.ly/2gAITmo :)5/2011
ނނު ނަ ް
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާ ޫ
http://bit.ly/2BFUv1P



ބރު :)2011/R-35
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަން ަ



ނންބަރު http://bit.ly/2g8Ox0G :)10/2011
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ަ



ނބަރު http://bit.ly/2gBcI8q :)2011/R-43
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަ ް



ނންބަރު https://bit.ly/2xIlnAz :)25/2019
ނނު (ޤާނޫނު ަ
އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާ ޫ



އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު https://bit.ly/39Vj23j :)2020/R-21
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