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Abbreviations
13Q3

2013, Third Quarter

14Q2

2014, Second Quarter

14Q3

2014, Third Quarter

14Q4

2014, Fourth Quarter

ACC

Anti Corruption Commission

ADB

Asian Development Bank

ATAIC

Association of Tax Authorities of Islamic Countires

BPT

Business Proﬁt Tax

CRM

Customer Relationship Management

IFRS

International Financial Reporting Standards

GGST

Goods and Services Tax (Non-Tourism Sector)

GST

Goods and Services Tax (refers to both TGST and GGST)

MIRA

Maldives Inland Revenue Authority

MVR

Maldivian Ruﬁyaa

SAARC

South Asian Association for Regional Cooperation

TA

Technical Assistance

TGST

Goods and Services Tax (Tourism Sector)

TIN

Taxpayer Identiﬁcation Number

USD

United States Dollar

WHT

Withholding Tax
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1. Revenue Collection
1.1 Total Revenue Collection
The revenue collected in 14Q3 amounted to
MVR 3.33 billion, depicting a growth of 35.1%
compared against the corresponding quarter,
13Q3. It also increased by 15.3% against the
previous quarter, 14Q2. Considerable growth
in revenue was seen from BPT, GST, Tourism
Land Rent and Bank Proﬁt Tax during the quar-

tributing to the favourable revenue collection
in 14Q3.
The cumulative revenue collection in 2014 (up
to 14Q3) totalled MVR 9.01 billion, surpassing
the total revenue collection for the year 2013

ter. Further, in contrast to 13Q3, Lease Period

by the end of the third quarter. It is a 26.3%
growth on the cumulative revenue collection

Extension Fee was also collected in 14Q3, con-

up to 13Q3.



Figure 1.1 Quarterly Revenue Collection



























 




 

The top ﬁve revenue contributors for 14Q3 are

In terms of currency composition, 52.0% of the

BPT, GST, Tourism Land Rent, Bank Proﬁt Tax
and Tourism Tax. The top 5 revenue contrib-

revenue is collected in USD and 48.0% is collected in MVR. This composition is consistent
with the historical trend in the third quarter of

utors together share 84.5% of the total revenue. All these 5 revenues depicted a favourable
growth in 14Q3.

4

every year



Figure 1.2 Quarterly Revenue Breakdown
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Table 1.1 Total Revenue Contribution, 14Q3 (in MVR)
Description
Airport Service Charge
Bank Proﬁt Tax
Business Permits1
Business Proﬁt Tax
Fines
Goods and Services Tax (Non-Tourism Sector)
Goods and Services Tax (Tourism Sector)
Land Sales Tax
Lease Period Extension Fee
Non-tourism Property Income2
Proceeds from Sale of Assets3
Resident Permit
Revenue Stamp
Royalties4
Tourism Land Rent
Tourism Tax
Vehicle Fee
Vessels Fee
Total

14Q3

% Share

73,313,813
386,608,357

2.2%
11.6%

3,022,080

0.1%

933,036,883
89,324,448
360,840,646
532,313,542
10,579,247
181,316,250
27,340,661
25,202,269
62,243,860
9,664,677
18,937,394
399,433,780
204,152,626
13,533,744
1,463,543
3,332,327,820

28.0%
2.7%
10.8%
16.0%
0.3%
5.4%
0.8%
0.8%
1.9%
0.3%
0.6%
12.0%
6.1%
0.4%
0.0%
100.0%

1
Business Permits: Company Annual Fee, Restaurant, Café, Canteen Fee, Flat Maintanance Fee, Partnership Fees, Import Trade Fee, Co-operative Society Fees, Trade Registry Fee, Foreign Investment Administration Annual Fee, Company Registration Fee, Foreign Business Fee
2
Non-tourism Property Income: Uninhabited Islands Rent, Government Buildings Rent, Commercial Land
Rent, Rent from land for Industry, Longterm Agricultural leased islands rent, Rent from Floating Jetty,
Uninhabited Islands Administration Fee
3
Proceeds from Sale of Assets: Sale of items at auction, Sale of Government Buildings, Sale of Government Lands
4
Royalties: Duty Free Royalty, Foreign Investment Royalty, Fishing Royalty, Fuel re-export Royalty, Re-Export Royalty, Yellowﬁn Tuna Export Royalty, Skipjack Industry Royalty
5
Others: Reimbursement from previous year’s budget
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Figure 1.3 Revenue Currency Composition 14Q3




 



 




1.2 USD Revenue Collection
The USD collection for 14Q3 amounted to USD
112.91 million. This depicts a growth of 42.6%

compared to 13Q3 and 0.7% compared against
14Q2

 

Figure 1.4 USD Revenue Collection



 

 












 




















 

The top ﬁve USD revenue contributors comprise of TGST (30.8%), Tourism Land Rent
(23.1%), BPT (14.8%), Tourism Tax (11.8%) and

88.3% and Tourism Tax by 6.8%. Lease Period
Extension Fee was not collected in 13Q3, but it
was collected in 14Q3. Among signiﬁcant rev-

Lease Period Extension Fee ( 10.5%).

enues collected in USD, Airport Service Charge
declined by 27.1% compared to 13Q3, because

The top USD revenue contributors all showed
growth in 14Q3 compared to 13Q3. TGST grew
by 10.2%, Tourism Land Rent by 68.5%, BPT by

Airport Service Charge due in June 2013 was
also received in July 2013 and hence 13Q3
revenue was higher. Fines collected in USD in-
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creased by 16 times in 14Q3 compared to 13Q3.

er than the amount received in 14Q2 for the
ﬁrst instalment. However, Tourism Land Rent

There is a slump in tourist arrivals in the third
quarter every year. This slump is reﬂected in
tourism related revenues such as TGST and

collected in USD increased by 40.8% in 14Q3
compared to 14Q2. In addition, largely due to
the ﬁrst interim payment deadline, BPT collect-

Tourism Tax. TGST and Tourism Tax declined
by 25.8% and 13.0% respectively compared to
14Q2. Lease Period Extension Fee collected in

ed in USD also increased by 271.7% in 14Q3
compared to 14Q2.

14Q3 (the second instalment) is also 33.7% low-

Figure 1.5 USD Revenue Contribution 14Q3
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Table 1.2 Total USD Revenue Collection, 14Q3
Description
TGST
Tourism Land Rent
BPT
Tourism Tax
Lease Period Extension Fee
Others
Total
*

14Q3
34,727,361
26,047,135
16,755,861
13,313,788
11,812,500
10,254,025
112,910,671

% Share
30.8%
23.1%
14.8%
11.8%
10.5%
9.1%
100%

Others: Royalties, Foreign Investment Administration Annual Fee, Sale of Government Land and Fines
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1.3 Cumulative Revenue up to
14Q3
Cumulative revenue collection up to the end of
14Q3 totalled MVR 9.01 billion. This represent-

sponding period of 2013. It is also notable that
cumulative revenue growth remained consist-

ed a growth of 26.3% compared to the corre-

ent over the last two years.



Figure 1.6 Cumulative Revenue - First 9 months


















The main contributor of revenue in the ﬁrst 9
months of 2014 is GST, accounting for 35.9%
of the revenue. It is followed by BPT, contributing 25.8%. Tourism Land Rent and Tourism Tax
accounted for 10.5% and 6.5% of the revenue
respectively. Bank Proﬁt Tax and Lease Period



All major contributors to the cumulative revenue up to 14Q3 except Tourism Tax depicted
considerable growth. Tourism Tax declined by
8.8%, as it was not collected in the ﬁrst 6 weeks
of 2014, until the reinstatement of the tax on
6 February 2014. Revenue from GST grew by
18.3%, BPT by 30.3%, Tourism Land Rent by
21.0% and Bank Proﬁt Tax by 38.1%.

Extension Fee each accounted for more than
5% of the cumulative revenue.
Figure 1.7 Cumulative Revenue up to 14Q3
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1.4 Comparison against 13Q3
of the revenue in the quarter as it was not col-

The revenue collection in 13Q3 totalled MVR
2.47 billion while in 14Q3, it increased to MVR

lected in 13Q3. These 6 revenues cumulatively
account for 90.0% of the total collection for the
quarter.

3.33 billion. Hence, the revenue collection in
14Q3 increased by 35.1% against 13Q3.

Among other notable changes during 14Q3,
revenue from Fines increased by 406.8% com-

All major revenues depicted growth in 14Q3
compared to the corresponding quarter of
2013. BPT increased by 29.2%, GST by 14.6%,

pared to 13Q3. Revenues from Airport Service
Charge and Proceeds from Sales of Assets fell
by 27.0% and 58.1% in 14Q3 respectively.

Tourism Land Rent by 68.1%, Bank Proﬁt Tax by
65.1% and Tourism Tax by 7.0%. Lease Period
Extension Fee also contributed to the growth

Figure 1.8 Quarterly Revenue Comparison
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Table 1.3 Comparison Against 13Q3
Description

Actual
14Q3

Airport Service Charge

73,313,813

100,495,669

-27.0%

386,608,357

234,122,798

65.1%

3,022,080

3,549,706

-14.9%

933,036,883

722,134,368

29.2%

89,324,448

17,625,845

406.8%

360,840,646

296,183,500

21.8%

532,313,542

483,081,831

10.2%

10,579,247

6,713,392

57.6%

181,316,250

-

-

27,340,661
25,202,269
62,243,860
9,664,677
18,937,394
399,433,780
204,152,626
13,533,744

23,030,927
60,160,583
45,564,670
7,634,176
24,124,130
237,593,601
190,773,732
13,067,879

18.7%
-58.1%
36.6%
26.6%
-21.5%
68.1%
7.0%
3.6%

1,463,543

1,342,030

9.1%

3,332,327,820

38
2,467,198,876

-100.0%
35.1%

Bank Proﬁt Tax
Business Permits1
Business Proﬁt Tax
Fines
Goods and Services Tax (Non-Tourism Sector)
Goods and Services Tax (Tourism Sector)
Land Sales Tax
Lease Period Extension Fee
2

Non-tourism Property Income
Proceeds from Sale of Assets3
Resident Permit
Revenue Stamp
Royalties4
Tourism Land Rent
Tourism Tax
Vehicle Fee
Vessels Fee
5

Others
Total
*

Actual
13Q3

% Growth

Refer to Table 1.1 footnotes for details

1.5 Comparison against 14Q3
Projection
The projected revenue for 14Q3 was MVR 3.04
billion. The actual outturn was 9.7% higher than
the projected revenue for the quarter.

proﬁts owing to the recovery of non-performing assets in the industry in 2013.
Among other signiﬁcant revenues, BPT collec-

Revenue from Tourism Land Rent and Bank
Proﬁt Tax exceeded the projected revenue by

tions exceeded the expected revenue by 10.9%.

28.8% and 44.5% respectively. Revenue from
Tourism Land Rent did not meet the projected
revenue in 14Q1 and 14Q2, compared with the

by 1.5%. Collection from GST fell short of the

respective projections. In contrast, the outturn
is signiﬁcantly higher than the projected revenue in 14Q3. This shows variation in the pay-

Other notable variances against the projection

ment pattern of the taxpayer against the expected schedule of payment. Bank Proﬁt Tax also
increased signiﬁcantly due to an increment in

ance in Lease Period Extension Fee collection.

10

Tourism Tax revenue exceeded the projection
expectation by 1.8% in 14Q3.

include 20.1% unfavourable variance in Airport
Service Charge and 29.3% unfavourable variIn contrast, Fines exceeded the projection by
662.9% and Resident Permit outturn surpassed

the expected revenue by 52.7%.
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Figure 1.9 Comparison against Projection - 14Q3
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Table 1.4 Comparison Against Projection - 14Q3
Description

Actual
14Q3

Airport Service Charge

73,313,813

91,807,805

-20.1%

386,608,357

267,600,000

44.5%

3,022,080

3,926,784

-23.0%

Business Proﬁt Tax
Fines

933,036,883
89,324,448

841,500,789
11,708,516

10.9%
662.9%

Goods and Services Tax (Non-Tourism Sector)

360,840,646

366,047,008

-1.4%

Goods and Services Tax (Tourism Sector)
Land Sales Tax
Lease Period Extension Fee
Non-tourism Property Income2
Proceeds from Sale of Assets3
Resident Permit
Revenue Stamp
Royalties4
Tourism Land Rent

532,313,542
10,579,247
181,316,250
27,340,661
25,202,269
62,243,860
9,664,677
18,937,394
399,433,780

543,661,273
6,998,799
256,486,875
23,812,098
24,905,069
40,755,394
7,936,567
23,659,872
310,095,586

-2.1%
51.2%
-29.3%
14.8%
1.2%
52.7%
21.8%
-20.0%
28.8%

Tourism Tax

204,152,626

Vehicle Fee

13,533,744

201,171,186
13,021,805

1.5%
3.9%

Vessels Fee

1,463,543

1,364,012

7.3%

3,332,327,820

3,036,459,437

9.7%

Bank Proﬁt
Business Permits1

Total
*

Projection
14Q3

%
Variance

Refer to Table 1.1 footnotes for details
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1.6 Main Revenue Contributors
a. Goods and Services Tax
Total GST collection in 14Q3 reached MVR

Cumulative revenue up to the end of 14Q3 has

893.15 million, recording a 14.6% growth compared to 13Q3. However, GST declined compared to 14Q2 and projection for 14Q3. Against

increased by 18.3%, compared to the cumulative revenue of the corresponding period of
2013. MVR 3.23 billion is collected in the ﬁrst 9

14Q2, it declined by 18.5%. GST fell short of
projection by 1.8%. GST collection accounted
for 37.9% of the total revenue for 14Q3.

months of 2014.

   !"

Figure 1.10 GGST Collection
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Figure 1.11 TGST Collection










 









  

















Around 60% of the GST revenue was obtained
from TGST in 14Q3. TGST collection amounted
to MVR 532.31 million during 14Q3, recording
a 10.2% growth compared to 13Q3. It is reﬂective of stronger tourism performance in 2014.
However, the 3rd quarter is the weakest quarter

12



in terms of tourist arrivals and as a result there
is a decline of 25.9% compared to 14Q2. Cumulative revenue up to the end of quarter 3 increased by 16.7% in 2014 to reach a collection
of MVR 2.14 billion.

The remaining 40% of the GST revenue was
collected from GGST in 14Q3. It totalled MVR
360.84 million, depicting an increment of 21.8%

declining the collection by 4.4% compared to
14Q2. However, the cumulative revenue in the
ﬁrst 9 months of the year increased by 21.5% to
reach a collection of MVR 1.09 billion.

compared to 13Q3. 3rd quarter economic slowdown is prevalent in GGST collection as well,

 

Figure 1.12 Quarterly GST Collection
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Table 1.5 TGST Breakdown, 14Q3
Category
Tourist resort
Tourist hotel
Guest house
Tourist vessel
Picnic island
Diving school*
Shop*
Spa*
Water sports facility*
Other facility*
Travel agency service provider
Foreign tourist vessels’ agent
Domestic air transport provider
*

Number of
Taxpayers

Number of
Returns

GST Liability
(USD) **

112
20
162
140
10
66
101
29
26
85
416
1
6

344
48
207
277
27
246
364
113
107
251
618
1
18

30,021,936
596,124
123,439
323,272
78,118
605,094
321,569
728,486
229,993
217,645
1,283,926
207
3,184,444

Located on a tourist establishment
Discrepency between GST liability and collections is due to adjustments by the taxpayer

**
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b. Business Proﬁt Tax
Total BPT collection for 14Q3 amounted to

also surpassed the projection for the quarter by
10.9%. As a result, total BPT collection accounted for 21.3% of the revenue for 14Q3.

MVR 933.04 million, recording a growth of
29.2% compared to 13Q3. Total BPT collection

 

Figure 1.13 Quarterly BPT Collection
 






 









 


  
















Total BPT revenue collection in the ﬁrst 9
months amounted to MVR 2.33 billion, recording a growth of 30.3% compared to the corresponding period of 2013.
BPT revenue comes from two sources – the
proﬁt component of BPT and WHT. The prof-





the revenue in 14Q3, as the ﬁrst interim payment deadline falls within quarter 3. The proﬁt
component of BPT collection is higher in every
single quarter in 2014 compared to the corresponding quarters of 2013 . In 14Q3, it grew by
29.3% compared to 13Q3.

it component of BPT accounted for 92.1% of

  

Figure 1.14 Profit Component of BPT
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WHT accounted for 7.9% of the BPT revenue in
14Q3. WHT collection amounted to MVR 73.51

pared to 13Q3. However, it is a decline of 35.3%
compared to 14Q2.

million, depicting an increment of 28.6% com-

 

Figure 1.15 Quarterly WHT Collection




 


 

 



















 





 

c. Tourism Land Rent
Tourism Land Rent collection increased signiﬁcantly in 14Q3 to a record high amount. It
increased by 68.1% against 13Q3 and 40.3%
against 14Q2. Tourism Land Rent exceeded the
projection by 28.8%. This favourable collection
comes after falling short of the projection in
the ﬁrst 2 quarters of the year.

MVR 943.61 million is collected so far (by the
end of 14Q3) in 2014. Tourism Land Rent collected up to the end of 3rd quarter shows an
increase of 21.0%, after the record high collection in 14Q3.

Tourism Land Rent accounted for 12.0% of the
14Q3 revenue.

Figure 1.16 Quarterly Tourism Land Rent Collection
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d. Bank Proﬁt Tax
Bank Proﬁt Tax is received in June and July of

13Q3. It also exceeded the projection by 44.5%.

every year, bulk of the revenue being collected
in July (3rd quarter). MVR 386.61 million was received as Bank Proﬁt Tax in 14Q3. This is also a

The main reason for the increment is increase
in the proﬁts of banks due to the recovery of
non-performing assets in 2013.

record high amount. Bank Proﬁt Tax accounts
for 11.6% of the revenue collected in 14Q3.

The total Bank Proﬁt Tax collected by the end
14Q3 amounted to MVR 482.39 million.

Bank Proﬁt Tax increased by 65.1% compared to

 

Figure 1.17 Quarterly Bank Profit Tax Collection













 

 












 















e. Tourism Tax
Tourism Tax accounted for 6.1% of the total revenue for 14Q3. Tourism Tax collection amounted to MVR 204.15 million in 14Q3, depicting a
growth of 7.0% against 13Q3. Tourism Tax increased in each of the 3 months in the quarter
compared to the previous years.

compared against the projections.
Tourism Tax collected for the ﬁrst 9 months of
2014 is 8.8% lower than the amount collected in the corresponding period of 2013 (MVR
587.40). In the ﬁrst 3 quarters of 2013, MVR

Tax, reﬂecting the 3rd quarter slump in tourism

643.91 million was collected. The reason for
the decline is that Tourism Tax was not collected in the ﬁrst 6 weeks of 2014. It was abolished
at the end of 2013 but reinstated on 6 February

related revenues. Tourism tax increased by 1.5%

2014.

However, compared against 14Q2, there is a
decline of 13.1% in the revenue from Tourism

 

Figure 1.18 Quarterly Tourism Tax Collection
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2. Registrations
At the end of 14Q3, there are 21,200 taxpayers
registered in MIRA. Among these, 7,625 taxpay-

ing 14Q3, 63 taxpayers de-registered from GST
and 23 taxpayers de-registered from MIRA.

ers are registered for GST as well.
The number of new business registrations in

Consequently, the Taxpayers’ Register grew by
3.2% during the quarter and the taxpayers reg-

14Q3 amounted to 686. In addition, 530 new

istered for GST increased by 5.2%.

taxpayers also registered for GST in 14Q3. Dur-

21,200

Total number of
taxpayers registered
at the end of 14Q3.
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3. Activities during the Quarter
Taxpayer Awareness Programs
80

6

presentations to public,
government offices and
institutions (832 participants)

presentations to schools (239 participants)

296

66 media appearances

one on one sessions with taxpayers
(8 islands in Kaafu Atoll)

10 media programs

Audits
Tax Type
BPT
WHT
GGST
TGST

No. of Audits
Completed
20
13
128
13

Tax impact
MVR
6,426,744
17,762,172
13,546,458
3,678,241

174

Audits

Total Tax Impact of Audits
MVR 41,413,615

Compliance
3,418
compliance visits conducted

1,685

notices/last warnings issued
to taxpayers in default

75 notices issued
to register potential taxpayers

Debt Collection
Total enforced collections - MVR 257,568,755
Amount recovered under:
Action Policy - MVR 14,844,064 (1,726 taxpayers)
Bank Account Freezing Policy - MVR 2,192,465 (21 accounts)
Dues Clearance - MVR 1,891,571 (794 taxpayers)
Installment Plan granted for 32 taxpayers

18

Objections

14

12

objections received
7 GGST

objections completed
7 GGST

3 TGST
3 WHT
1 Tourism Tax

4 TGST
1 WHT

Staff

219

33

10

staff working at
MIRA at the end of
the quarter

staff recruited
during the
quarter

staff terminated
during the
quarter

6 Trainings

2 Conference/Seminar

22 staff

3 Overseas, 3 Local
144 Staff trained

4 Staff participated

studying ACCA on scholarship

Trainings, Seminars and Conferences
Overseas:
1. Third SAARC Meeting of Competent Authorities on Avoidance of Double Taxation and Mutual
Administrative Assistance in Tax Matters held in Thimphu, Bhutan from 28-29 July 2014 (2
participants).
2. 11th ATAIC Technical Conference held in Tunisia from 8 -11 September 2014 (2 participants).
3. Training on General Tax Administration Course (GTAC) held in Malaysia from 18 August to 5
September 2014 (1 participant).
4. Training on Taxation of Financial Markets held in Malaysia from 25–29 August 2014 (2
participants).
5. Training on Transfer Pricing 3 – B. Restructuring and Intangibles held in South Korea from
15–20 September 2014 (1 participant).

19

Local:
1. Training on Corruption Prevention (Batch 4, 5, 6 and 7) conducted by ACC on 5 July 2014, 17
July 2014, 30 August 2014 and 28 September 2014 (72 participants).
2. IFRS Training conducted by BDO and AIX Associates Pvt Ltd from 9-19 August 2014 (64
pparticipants).
3. Training on Maldives Land Law conducted by Maldives Law Institute from 14-18 September
2014 (4 participants).

Induction Program
Induction Program was conducted for the new recuits during the quarter.

Information Officer and Media Officer
Pursuant to Section 36 (a) of the Right to Information Act (Law NUmber 1/2014), MIRA appointed
its information officer.
Additionally, pursuant to section 16 (d) of the Tax Administration Act, MIRA appointed its media
officer.

Technical Assistance
SAP CRM Specialist started working at MIRA on 4 August 2014 under ADB TA 8525 Enhancing Tax
Administration Capacity to produce a Request for Proposal (RFP) for implementing a CRM System.

Tax Rulings Issued
1. B36: Sixth Amendment to the Business Proﬁt Tax Regulation
2. B37: Determining the date on which a payment subject to withholding tax is made
3. G20: Using the new TIN on Tax invoices

Legal cases

14 cases ﬁled by MIRA
with the Civil Court

2 cases ﬁled against MIRA
- 1 case ﬁled with the Supreme Court
- 1 case ﬁled with the Tax Appeal Tribunal

3

20

judgements passed in favor of MIRA

4. Outlook for the Next Quarter
4.1 Revenue Projection
The revenue projected for 14Q4 is MVR 2.40

ed to come from GST. Other main contributors

billion. Compared against 13Q4, this depicts a
favourable changes in the tourist arrivals and

of 14Q4 revenue are expected to be Tourism
Land Rent (13.7% of the 14Q4 revenue), Lease
Period Extension Fee (10.7%), Tourism Tax (9.4%)

tourism related revenue. However, compared

and Airport Service Charge (5.7%).

29.4% growth. This growth is reminiscent of the

against 14Q3 collection, this projection shows
a decline of 28.1%. There are no BPT deadlines

Major revenues are expected to grow in 14Q4.

in the ﬁnal quarter of the year and hence no

GST is projected to grow by 32.7% compared
against 13Q4. Other tourism related revenue
such as Tourism Land Rent, Lease Period Ex-

signiﬁcant revenue from the proﬁt component
of BPT is expected during the quarter. Further,
Bank Proﬁt Tax will not also be collected in the
ﬁnal quarter. These results in a decline compared against the 3rd quarter of the year.

tension Fee, Tourism Tax and Airport Service
Charge will also grow in 14Q4 against the corresponding quarter of 2013.

More than half of the revenue (51.1%) is expect-



Figure 4.1 Quarterly Revenue Projection
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4.2 Planned Activities
TGST rate change (from 8% to 12%) will take effect from 1st November 2014. As a result, a lot
of activities need to be carried out with respect
to this change, including awareness activities.
Marketing activities will be bolstered to create
awareness on the treatment of transactions
around this date.

Addu branch of MIRA will be opened in 14Q4.
MIRA Addu Branch will be the second branch
of MIRA outside Male’.
The new enforcement policy will be published
in 14Q4. This policy will consolidate current
practices in taking actions against non-compliers.

Training for tax agents will also be carried out
in the ﬁnal quarter of 2014. After the training,
tax agents will be given license to commence
work.

MVR

2.40 bn

Revenue projected for 14Q4.
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6. Quarter in Pictures
ްޓެކުހުގެ ނިޒާމަށް ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތްތަކާއި އާންމު ފަރުދުނ
ަ ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގ4 ެއަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މީރާގ
ު އޮގަސްޓ8 ް އިނ3 ިކުރުމުގެ ގޮތުން 'ޓެކްސް ވީކް' ގެ ނަމުގައ
.ެ އަށް ހަރަކާތްތަކެއް ބޭއްވުނެވ2014

A ‘Tax Week’ was held from 3-8 August 2014
to to create awareness about the taxes and
to celebrate MIRA’s 4th Anniversary.

ާޓެކްސްދައްކާ ފަރާތްތަކާއި އާންމު ފަރުދުން ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވ
ްޓެކުހުގެ ނިޒާމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 'ޓެކްސ
ާ ވަނަ ދުވަހު 'މީރ2014 ް އޮގަސްޓ4 ިތއްގެ ގޮތުގައ
ެ ާވީކް' ގެ ހަރަކ
.ެއޯޕަންޑޭ' އެއް ބޭއްވުނެވ

MIRA held an ‘Open Day’ on 4 August 2014
as part of the Tax Week held to increase the
awareness of taxpayers and general public on
taxes.

ިމީރާގެ މުވައްޒަފުން ހިންގާ މީރާ ކްލަބުން މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ޑޯނަރސް އަދ
ު ވަނަ ދުވަހ2014 ު އޮގަސްޓ7 ްމޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް އާ ގުޅިގެނ
ެ މިއީ "ޓެކްސް ވީކް" ގެ ހަރަކާތްތަކުގ.ެއވިއެވ
ް ޭލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބ
.ެތެރެއިން ހަރަކާތެކެވ

MIRA club, in collaboration with Maldivian Blood
Donors and Maldives Blood Services, organized a blood
donation camp on 7 August 2014 which is an activity of
Tax Week.

ި'ހެލްޕް ޣައްޒާ' ފަންޑަށް މީރާ މުވައްޒަފުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ އާއ
.ެއެލަވަންސް ހަދިޔާކުރިއެވ

MIRA staff donated their salary and allowance
of one day to the ‘Help Gaza’ fund to assist the
people of Gaza.

ް ކުއާޓަރު ތަސްވީރުނ.6
ި ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައ4 ެމީރާގ
.ެއއް ބޭއްވުނެވ
ެ ާހަފްލ

A function was held at Dharabaaruge to mark
MIRA’s 4th Anniversary.

ުޓެކްސް އަދި ޓެކުހަށް ނުވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކ
ެވެސް މީރާއަށް އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކުގ
'ިއަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 'ރަން ލާރ
4 ގ
ެ ާ ވަނަ ދުވަހުގެ ބޭއްވުނު މީރ2014 ު އޮގަސްޓ11 ުއެވޯޑ
.ެ ފަރާތަކަށް ދެވުނެވ11 ިވަނަ އަހަރީ ހަފްލާގައ
‘Ran Laari’ award which is given to recognize
taxpayers who pay the highest amount of
taxes to MIRA, were awarded to 11 taxpayers
at MIRA’s 4th Anniversary Function.

ީ ވަނަ އަހަރ4 ެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން މީރާގ2015-2019 ެމީރާގ
ީދުވަހުގެ ހަފްލާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ
.ެނެރެދެއްވިއެވ

Startegic Plan 2015-2019 was inaugurated by
MInister of Finance and Treasury at MIRA’s 4th
Anniversary Function.
23 ްމީރާ އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އާ ގުޅިގެނ
ު ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޓެކުހާ ބެހޭ މައުލޫމާތ2014 ުސެޕްޓެމްބަރ
Features underlying’ .ެދިނުމުގެ ޕަބްލިކް ލެކްޗަރެއް ބޭއްވުނެވ
ި‘ ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި މި ލެކްޗަރުގައa good tax system
ާބ އިން މީރާއަށް އައްޔަންކޮށްފައިވ
ީ .ީޑ.ޭމައުލޫމާތު ދެއްވީ އ
.ެވން ހޯމްސްއެވ
ި ެ ކ.ކޮންސަލްޓަންޓް ޑރ
MIRA, in association with Maldives National
University,

held

a

public

lecture

‘Features

underlying a good tax system’ on 23 September
2014 conducted by ADB consultant to MIRA, Dr.
Kevin Holmes.

 4.2ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާ ރޭޓް  1ނޮވެންބަރު  2014އިން ފެށިގެން
ބަދަލުވާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ރޭޓް ބަދަލުވާ ވަގުތާ ދިމާކޮށް ތަފާތު އެކި
ގ ތެރޭގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
މަސައްކަތްކުރަން ޖެހެއެވެ .މީ ެ
ހިމެނެއެވެ .އެހެންކަމުން މި ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތަކުގައި
އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް ކިޔައިދިނުމުގެ ގޮތުން މާކެޓިންގ ހަރަކާތްތައް
ނއެވެ.
އިތުރުކުރެވޭ ެ
ސ އޭޖެންޓުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް  2014ވަނަ
ޓެކް ް
ރގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ .މި ތަމްރީނަށްފަހު
އަހަ ު

2.40

ބިލިއަން ރުފިޔާ

 14Q4އަށް ލަފާކުރާ ޖުމުލަ އާމްދަނީ
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ޓެކްސް އޭޖެންޓުންނަށް އެ ފަރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ލައިސަންސް
ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
ނ ބޭރުގައި ހުޅުވާ މީރާގެ  2ވަނަ ގޮފި ކަމަށްވާ މީރާ އައްޑޫ ބްރާންޗް
މާލެއި ް
މޖެހިފައިވަނީވެސް  14Q4ގައެވެ.
އ މަސައްކަތްފެށުމަށް ހަ ަ
ހުޅުވަ ި
އ މީރާގެ އައު އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލިސީ ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.
 14Q4ގަ ި
ގއި ނުލިބިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް
މި ޕޮލިސީ ަ
އެއްކޮށްލަ ި
ރދަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
އ އެ މަސައްކަތް ހަ ު

 .4ކުރިމަގު
 4.1އާމްދަނީ
 14Q4ގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ
އެއްބައި ) (51.1%ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ޖީ.އެސް.ޓީންނެވެ.
އގައި އާމްދަނީ ލިބޭނެ އެހެނިހެން އާމްދަނީތަކަކީ ރިޒޯޓުތަކުގެ
މައިގަނޑު ގޮތެ ް
ކުއްޔާއި ) 14Q4ގެ އާމްދަނީގެ  ،(13.7%ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު
އިތުރުކުރުމުގެ ފީ ) (10.7%އާއި ،ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް ) ،(9.4%އަދި
އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ) (5.7%އެވެ.

 14Q4އަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީ އަކީ  2.40ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ13Q4 .
ގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އާ އަޅައިބަލާއިރު މިއީ  29.4%އިތުރު އަދަދެކެވެ.
މއީ  2013ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޓޫރިސްޓުން އައުން
ި
އިތުރުވުމާއި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ
ކުރިއެރުމެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް  14Q3އަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ އާ
ށ ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީ  28.1%ދަށްވާނެއެވެ.
އަޅައިބަލާއިރު 14Q4 ،އަ ް
 14Q4ގައި ބީ.ޕީ.ޓީގެ ސުންގަޑިއެއް ނާންނާތީ ،މި ކުއާޓަރުގައި މާބޮޑު
ބީ.ޕީ.ޓީ އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭނެއެވެ .އަދި ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކުހެއްވެސް ލިބޭނެ
ކަމަށް ލަފާނުކުރެވެއެވެ14Q3 .އާ އަޅައިބަލާއިރު އާމްދަނީ މަދުވާ މައިގަނޑު
ސަބަބުތަކަކީ މިއީއެވެ.
ޗާޓު  4.1ލަފާކުރާ އާމްދަނީ




 





  







 



   

 















 

އމްދަނީ  14Q4ގައި މަތިވާ ެ
ނ
އެންމެ ގިނައިން އާމްދަނީ ލިބޭ ކޯޑުތަކުން ލިބޭ ާ
ކަމަށް ބެލެވެއެވެ 14Q3 .އާ އަޅައިބަލާއިރު ޖީ.އެސް.ޓީ  32.7%މަތިވާނެ
ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .އަދި އެހެނިހެން ޓޫރިޒަމާ ގުޅުން ހުރި އާމްދަނީތައް
ގ
ކަމަށްވާ ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުއްޔާއި ،ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމު ެ









 

ސ ޗާޖްވެސް  2013ވަނަ
ޓ ސަރވި ް
ފީ އާއި ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް އަދި އެއަރޕޯ ް
އ އަޅައިބަލާއިރު މަތިވާނެ
ބނު އާމްދަނީ ާ
އަހަރުގެ އެންމެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ލި ު
ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
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އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް
އަލަށް ވަޒީފާދެވުނު މުވައްޒަފުންނަށް އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް މި ކުއާޓަރުގައި ހިންގުނެވެ.

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ އަދި މީޑިއާ އޮފިސަރ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2014މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު( ގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މީރާގެ އިންފޮމޭޝަން
އޮފިސަރު ހަމަޖެއްސިއެވެ.
ގ ދަށުން މީރާއިން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ މީޑިއާ
އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ެ
އޮފިސަރު އައްޔަނުކުރިއެވެ.

ފަންނީ އެހީ
ބ ގެ ޓީ.އޭ " 8525އެންހޭންސިންގ ޓެކްސް
ސީ.އާރު.އެމް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް އުފެއްދުމަށް އޭ.ޑީީ .
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކެޕޭސިޓީ" ގެ ދަށުން މީރާގައި އެސް.އޭ.ޕީ ސީ.އާރް.އެމް ސްޕެޝަލިސްޓެއް  4އޮގަސްޓު  2014ގައި މަސައްކަތްކުރަން
ފެށިއެވެ.

ނެރުނު ޓެކްސް ރޫލިންގތައް
 :B36 .1ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް  6ވަނަ އިސްލާހު ގެނައު ް
ނ
ނޓް ދައްކާ ތާރީޚު ކަނޑައެޅުން
 :B37 .2ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ބާވަތުގެ ޕޭމަ ް
ކގައި އައު ޓިން ބޭނުންކުރުން
 :G20 .3ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތަ ު

ކޯޓުގެ މައްސަލަތައް
ށ ހުށަހަޅާފައިވާ
މީރާއިން ކޯޓަ ް
ގ އަދަދު
މައްސަލަތަކު ެ

14

މީރާއާ އެއްކޮޅަށް ނިމިފައިވާ
މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު

3

27
20

މީރާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު
 ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި  1މައްސަލަ -ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބީއުނަލްގައި  1މައްސަލަ

2

އިއުތިރާޒުކުރުންތައް
14

12

ފަރާތަކުން އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވޭ
7
3
3
1

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާނޫން ދާއިރާތަކުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ
ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް

އިއުތިރާޒު ނިންމާފައިވާ
 7ޓޫރިޒަމް ދާއިރާނޫން ދާއިރާތަކުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ
 4ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ
 1ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް

މުވައްޒަފުން
219

33

10

ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު މުވައްޒަފުންގެ
ޖުމުލަ އަދަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި
ވަޒީފާދީފައިވޭ

ގ ތެރޭގައި
ނ ކުއާޓަރު ެ
މުވައްޒަފު ް
ނ ވަކިވެފައިވޭ
ވަޒީފާއި ް

 6ތަމްރީނުތަ ް
އ
 3ތަމްރީނު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި
 3ތަމްރީނު ދިވެހިރާއްޖޭގައި
 144މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރެވުނު

 2ކޮންފަރެންސް/ސެމިނަރ
 4މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވޭ

 22މުވައްޒަފު ް
ނ
އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ސްކޮލަރޝިޕްގައި ކިޔަވަމުންދޭ

ތަމްރީނު ،ސެމިނާ އަދި ކޮންފަރެންސްތައް
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގަ ި
އ
ޑ ސާކް މީޓިންގ އޮފް ކޮމްޕީޓަންޓް އޮތޯރިޓީޒް އޮން
 .1ބޫޓާންގެ ތިމްޕޫ ގައި  29އިން  28ޖުލައި  2014އަށް ބޭއްވި "ތާރ ް
.2

ޓރޭޓިވް އެސިސްޓަންސް އިން ޓެކްސް މެޓާރސް" ) 2ބައިވެރިން(
އެވޮއިޑަންސް އޮފް ޑަބަލް ޓެކްސޭޝަން އެންޑް މިއުޗުއަލް އެޑްމިނިސް ް
ޓިއުނީޝިއާގައި  8އިން  11ސެޕްޓެންބަރު  2014އަށް ބޭއްވި  11ވަނަ "އަޓާއިކް ޓެކްނިކަލް ކޮންފަރެންސް" ) 2ބައިވެރިން(
ނރަލް ޓެކްސް
މެލޭޝިޔާގައި  18އޮގަސްޓް  2014އިން  5ސެޕްޓެންބަރު  2014އަށް ބޭއްވުމު "ޓެރެއިނިންގ އޮން ޖެ ެ

.4

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ) 1ބައިވެރިން(
ށ ބޭއްވި "ޓެރެއިނިންގ އޮން ޓެކްސޭޝަން އޮފް ފައިނޭންޝަލް މާކެޓްސް )2
މެލޭޝިޔާގައި  25އިން  29އޮގަސްޓް  2014އަ ް
ބައިވެރިން(

.3

.5

ސައުތު ކޮރެއާގައި  15އިން  20ސެޕްޓެންބަރު  2014އަށް ބޭއްވި "ޓްރެއިނިންގ އޮން ޓްރާންސްފާރ ޕްރައިޒިންގ 3-B
ރންގ އެންޑް އިންޓޭންޖިބަލްސް" ) 1ބައިވެރިން(
ރިސްޓްރަކްޗަ ި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި
.1
.2
.3

އޭ.ސީ.ސީ އިން  5ޖުލައި  17 ،2014ޖުލައި  30 ،2014އޮގަސްޓް  2014އަދި  28ސެޕްޓެންބަރު  2014ގައި ހިންގި
"ޓްރެއިނިންގ އޮން ކޮރަޕްޝަން ޕްރިވެންޝަން ) 72ބައިވެރިން(
ބއްވި "އައި.އެފް.އާރު.އެސް
ބީ.ޑީ.އޯ އެންޑް އޭ.އައި.އެކްސް އެސޯސިއޭޓްސް ޕވޓ ލޓޑ އިން  9އިން  19އޮގަސްޓް  2014ގައި ޭ
ޓްރެއިނިންގ" ) 64ބައިވެރިން(
މޯލްޑި ް
ވސް ލޯ އިންސްޓްޓިއުޓް އިން  14އިން  18ސެޕްޓެންބަރު  2014ގައި ބޭއްވި "ޓްރެއިނިންގ އޮން މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް ލޯ"
) 4ބައިވެރިން(

28
19

 .3ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
 80ޕްރެޒެންޓޭޝަން
އާންމުންނާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި އިދާރާތަކަށް
) 832ބައިވެރިން(

10

6

ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކޫލުތަކަށް ) 239ބައިވެރިން(

 296ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކާކު ވަކިވަކިން ބޭއްވުނު
ސެޝަންސް )ކ .އަތޮޅުގެ  8ރަށެއްގައި(

މީޑިއާ ޕްރޮގްރާމް

66

މީޑިއާ އެޕިއަރެންސަސް

އޮޑިޓްތައް
ށ ދެއްކުމަށް އެންގުނު
އިތުރަ ް
ޓެކުހު ެގ ބާވަތް

އަދަދު

ޓެކް ް
ސ
)ރުފިޔާ އިން(ް(

ބީ.ޕީ.ޓީ

20

6,426,744

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް

13

17,762,172

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާނޫން ދާއިރާތަކުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ

128

13,546,458

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ

13

3,678,241

174

އޮޑިޓް

އޮޑިޓްކުރުމަށް ފަހު އިތުރަށް ދެއްކުމަށް އެންގުނު ޓެކުހުގެ
އަދަދު
 41,413,615ރުފިޔާ

ކޮމްޕްލަޔަންސް
3,418

ކޮމްޕްލަޔަންސް ޒިޔާރަތް

 1,685ނޯޓިސް/އެންގުން ހަވާލުކުރެވިފައި
ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް

 75ނޯޓިސް/އެންގު ް
ނ
ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކުރެވިފައި

ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުން
 257،568،755ރުފިޔާ

ނުލިބިހުރި ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވޭ

އެކިއެކި ޕޮލިސީތަކުގެ ދަށުން އަނބުރައި ހޯދައިފައިވާ އަދަދު:
އެކްޝަން ޕޮލިސީ  14،844،064 -ރުފިޔާ ) 1،726ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން(
ބޭންކް އެކައުންޓް ފްރީޒިންގ ޕޮލިސީ  2،192،465 -ރުފިޔާ ) 21އެކައުންޓުން(
ޑިއުޒް ކްލިއަރަންސް  1،891،571 -ރުފިޔާ ) 794ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން(
އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭން  32ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކަށް ހަމަޖައްސާ ދީފައިވޭ

29
18

 .2ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން
ސ ދައްކާ ފަރާތްތައް
 14Q3ނިމުނުއިރު މީރާގައި  21,200ޓެކް ް
ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވެއެވެ .މީ ެ
ގ ތެރެއިން  7,625ފަރާތްވަނީ ޖީ.އެސް.
ޓީއަށްވެސް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައެވެ.
 14Q3ގައި އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވަނީ  686ވިޔަފާރިއެވެ .މީގެ އިތުރުން،
ކން އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވެއެވެ14Q3 .
ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް  530ފަރާތަ ު

21,200

ކ ފަރާތް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުރެވުނެވެ.
ގައި  63ޓެކްސް ދައް ާ
ގ ވިޔަފާރީގެ ދަފްތަރުން އުނިކުރެވުނެވެ.
ދ  23ފަރާތް މީރާ ެ
އަ ި
ކމާއެކު ،މީރާގެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީ  3.2%އަ ް
ށ
އެހެން ަ
ގއި މަތިވެފައިވެއެވެ .އަދި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ަ 14Q3
ދއްކާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  5.2%އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
ޓެކްސް ަ

 14Q3ނިމުނުއިރު މީރާގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޓެކްސް
ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު

30
17

ރ .ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކް ް
ސ
ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ލިބެނީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޖޫން މަހާއި ޖުލައި
މަހުގައެވެ .މި އާމްދަނީގެ ބޮޑުބައި ލިބެނީ ޖުލައި މަހުގެ ) 3ވަނަ ކުއާޓަރު(
ކހުގެ ގޮތުގައި 386.61
ތެރޭގައެވެ 14Q3 .ގައި ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެ ު
މިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައިވެއެވެ .މިއީ މިހާތަނަށް ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް
އެންމެ މަތިވި ފަހަރެވެ .އެއާއެކު 14Q3 ،ގައި ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް
ރއެވެ.
އާމްދަނީގެ  11.6%ހިއްސާކު ެ

 65.1%މަތިވެފައިވެއެވެ .އަދި އަންދާޒާކުރި އަދަދާ އަޅައިބަލާއިރު 44.5%
މަތިވެފައިވެއެވެ .މި އާމްދަނީ މަތިވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ނުދައްކާހުރި
ބރާ ފައިސާ ލިބުމާ ގުޅިގެން ބޭންކުތަކުގެ ފައިދާ  2013ވަނަ
ލޯނުތަކަށް އަނ ު
އަހަރު އިތުރުވުމެވެ.
 14Q3ގެ ނިޔަލަށް ބަލައިގެންފައިވާ ޖުމުލަ ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކުހުގެ
އަދަދަކީ  482.39މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

 13Q3ގައި ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް
ޗާޓު  1.17ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ











 















 

 

 


















ބ .ޓޫރިޒަމް ޓެކް ް
ސ
 14Q3ގެ އާމްދަނީގައި ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް ހިއްސާކުރާ މިންވަރަކީ 6.1%
އެވެ 14Q3 .ގައި ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް ލިބިފައިވާ އަދަދަކީ  204.15މިލިއަން
އވެ .މިއީ  13Q3ގައި ލިބުނު އަދަދާ އަޅައިބަލާއިރު  7.0%އިތުރު
ރުފިޔާ ެ
އަދަދެކެވެ .މި ކުއާޓަރުގެ ކޮންމެ މަހެއްގައިވެސް އޭގެ ކުރީ އަހަރުތަކާ
އަޅައިބަލާއިރު ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް މަތިވެފައިވެއެވެ.
ނނަމަވެސް 14Q2 ،އާ އަޅައިބަލާއިރު ،އަހަރުގެ  3ވަނަ ކުއާޓަރުގަ ި
އ
އެހެ ް
ޓޫރިޒަމްއާ ގުޅުންހުރި އާމްދަނީތަކަށް އަންނަ ހީނަރުކަމާ އެއްގޮތަށް ،ޓޫރިޒަމް
ޓެކްސްވެސް ވަނީ  13.1%ދަށްވެފައެވެ .އަންދާޒާކުރި އަދަދާ އަޅައިބަލާއިރު
ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް ވަނީ  1.5%މަތިވެފައެވެ.

 2014ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9މަސްދުވަހު ބަލައިގަތް ޖުމުލަ ޓޫރިޒަމް
ޓެކުހުގެ އަދަދު ވަނީ  2013ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު އަދަދާ
އަޅައިބަލާއިރު  8.8%ދަށްވެފައެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 9
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  643.91މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު  2014ވަނަ
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9މަހުގައި ލިބިފައިވަނީ  587.40މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.
މ މުއްދަތުގައި އާމްދަނީ ދަށްވާން ދިމާވި ސަބަބަކީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ
ި
ފުރަތަމަ  6ހަފްތާގައި ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް ބަލައިގެންފައިނުވުމެވެ 2013 .ވަނަ
ނިމުމާއެކު ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް ނެގުން ހުއްޓާލި ނަމަވެސް  6ފެބުރުވަރީ 2014
ގައި މި ޓެކްސް ވަނީ އަލުން އިއާދަކޮށްފައެވެ.

ޗާޓު  1.18ޓޫރިޒަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ
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ނަމަވެސް ،މިއީ  14Q2އާ އަޅައިބަލާއިރު  35.3%ދަށް އަދަދެކެވެ.

 14Q3ގައި ބީ.ޕީ.ޓީގައި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ހިއްސާކުރަނީ  7.9%އެވެ.
 14Q3ގައި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ  73.51މިލިއަން
ދދެކެވެ.
ރުފިޔާއެވެ 13Q3 .އާ އަޅައިބަލާއިރު މިއީ  28.6%އިތުރު އަ ަ

ޗާޓު  1.15ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ

 









   

 

 

















 





 

ނ .ރިޒޯޓުތަކުގެ ކު ި
ލ
 14Q3ގައި ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލިން ލިބުނު އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވިއެވެ.
މި އާމްދަނީ  13Q3ގައި ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު 68.1%
ނ އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު  40.3%އިތުރުވިއެވެ.
އަދި  14Q2ގައި ލިބު ު
އަދި އަންދާޒާކުރި އާމްދަނިއާ އަޅައިބަލާއިރު  28.8%އިތުރު އަދަދެކެވެ.
ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި އަންދާޒާކުރި އަދަދަށްވުރެ އިތުރުވެފައި މިވަނީ އެންމެ
ކރި އަދަދަށްވުރެ މަދުން އާމްދަނީ
ފުރަތަމަ  2ކުއާޓަރުގައި އަންދާޒާ ު
ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.

ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި  14Q3ގެ އާމްދަނީގައި ހިއްސާކުރާ މިންވަރަކީ 12.0%
އެވެ.
 14Q3ގެ ނިޔަލަށް  943.61މިލިއަން ރުފިޔާ ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި
ފއިވެއެވެ .މި ކުއާޓަރުގައި އާމްދަނީއަށް އައި ކުރިއެރުމާއެކު3 ،
ބަލައިގެން ަ
ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ނިޔަލަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީ މިވަނީ އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ މި
މުއްދަތުގައި ލިބުނު އަދަދާ އަޅައިބަލާއިރު  21.0%މަތިވެފައެވެ.

ޗާޓު  1.16ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ
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ށ .ބީ.ޕީީ .
ޓ
 14Q3ގައި ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ  933.04މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.
މިއީ 13Q3ގައި ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު  29.2%އިތުރު
އަދަދެކެވެ .ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި  14Q3ގައި ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރި

އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު  10.9%މަތި އަދަދެކެވެ 14Q3 .ގައި ބަލައިގަތް
ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ  21.3%ލިބިފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީންނެވެ.

ޗާޓު  1.13ބީ.ޕީ.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ


 



 











  









  

 















 2014ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަ ަ
ގ ގޮތުގައި 2.33
ވހު ބީ.ޕީ.ޓީ ެ
މ  9މަސްދު ަ
ހރު މި މުއްދަތުގައި
ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ .މިއީ  2013ވަނަ އަ ަ
އރު  30.3%މަތި އަދަދެކެވެ.
ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާ ި
އ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއަށް ނިސްބަތް ާ
ވ
ބީ.ޕީ.ޓީ އާމްދަނީ ލިބެނީ ދެ ގޮތަކުންނެވެ .އެ ީ
ބީ.ޕީ.ޓީ އާއި ވިތުހޯލްޑިންގް ޓެކުހެވެ .ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް
ނ  3ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ކަމަށްވުމާއެކު 14Q3 ،ގައި ލިބިފައިވާ
ދައްކަންޖެހެ ީ

ބީ.ޕީ.ޓީ އާމްދަނީގެ  92.1%އަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއަށް ނިސްބަތްވާ ބީ.ޕީ.
ޓީ އެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރުގެ އެކި ކުއާޓަރުތަކުގައި ލިބިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ
ފައިދާއަށް ނިސްބަތްވާ ބީ.ޕީ.ޓީ އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު  2014ވަނަ އަހަރު
ހުރިހާ ކުއާޓަރެއްގައިވެސް އާމްދަނީ މަތިވެފައިވެއެވެ 13Q3 .ގައި ލިބުނު
އާމްދަނީއާ އަޅާބަލއިރު  14Q3ގައި ލިބުނު މި އާމްދަނީ މަތިވެފައިވަނީ
 29.3%އެވެ.

ޗާޓު  1.14ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއަށް ނިސްބަތްވާެ ބީ.ޕީ.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ
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ބާކީ އޮތް  40.0%ޖީ.އެސް.ޓީ އާމްދަނީ ލިބިފައިވަނީ ޓޫރިޒަމް ނޫން
ދާއިރާތަކުގެ ޖީ.އެސް.ޓީންނެވެ .ޓޫރިޒަމް ނޫން ދާއިރާތަކުގެ ޖީ.އެސް.ޓީން
 14Q3ގައި  360.84މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ .މިއީ  13Q3އާ
އަޅައިބަލާއިރު  21.8%އިތުރު އަދަދެކެވެ 3 .ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ފެންނަ
މޑުޖެހިލުމުގެ އަސަރު ޓޫރިޒަމް ނޫން ދާއިރާތަކުގެ ޖީ.އެސް.
އިޤްތިސާދީ ަ

ޓީއަށްވެސް އަސަރުކުރެއެވެ .މިގޮތުން  14Q2އާ އަޅައިބަލާއިރު 4.4%
ދަށްވެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް 2014 ،ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9މަސްދުވަހު
އވާ އާމްދަނީ އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއާ
ލިބިފަ ި
އަޅައިބަލާއިރު  21.5%މައްޗަށް ގޮސް 1.09 ،ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.

ޗާޓު  1.12ޖީ.އެސް.ޓީ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ







 


 





  


  



 







 







 



 

 

 
















 
   
 
  

 
   
 
  
 
  

ތާވަލު 14Q3 1.5ގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބެހިފައިވާ ގޮތް

ގިންތި

ޓެކްސް ދައްކާ
ފަރާތްތަކުގެ
އަދަދު

ބަޔާންތަކުގެ
އަދަދު

ދައްކަންޖެ ޭ
ހ
ޖީ.އެސް.ޓީީ**
**

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު

112

344

30,021,936

ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް

20

48

596,124

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް

162

207

123,439

ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު

140

277

323,272

ޕިކްނިކް އައިލަންޑް

10

27

78,118

ޑައިވިންގ ސްކޫލް*

66

246

605,094

ފިހާރަ*

101

364

321,569

ސްޕާ*

29

113

728,486

ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ފެސިލިޓީ*

26

107

229,993

ތން*
އެހެނިހެން ތަން ަ

85

251

217,645

ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުހެ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް

416

618

1,283,926

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓު

1

1

207

ރގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތްތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެ ޭ

6

18

3,184,444

*ޓޫރިސްޓް ހިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި ގާއިމުކޮއްފައިވާ
** ދައްކަންޖެހޭ ޖީ.އެސް.ޓީ އާ ބަލައިގަތް ޖީ.އެސް.ޓީ ތަފާތުވަނީ ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތްތަކުން ގެންނަ އުނިއިތުރުކުރުންތަކުގެ ސަބަބުން

34
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1.6

އާމްދަނީގެ މުހިއްމު ބައިތައް

ހ .ޖީ.އެސްީ .
ޓ
 14Q3ގައި ޖީ.އެސް.ޓީން ލިބުނު ޖުމުލަ އާމްދަނީ އަކީ  893.15މިލިއަން
ރުފިޔާއެވެ .މިއީ  13Q3ގައި ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު 14.6%
ދކެވެ .ނަމަވެސް ،މި މުއްދަތަށް އަންދާޒާކުރި އަދަދާއި 14Q2
އިތުރު އަދަ ެ
އަށް އަންދާޒާކުރި އަދަދާ އަޅައިބަލައިރު ޖީ.އެސް.ޓީން ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ
ދަށްވެފައެވެ .މިގޮތުން  14Q2އާ އަޅައިބަލާއިރު  18.5%ދަށްވެފައިވެއެވެ.
ލއިރު  1.8%ދަށެވެ 14Q3 .ގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީގައި
އަދި އަންދާޒާއާ އަޅައިބަ ާ
ޖީ.އެސް.ޓީ ހިއްސާކުރާ މިންވަރަކީ  37.9%އެވެ.

 14Q3ގައި ބަލައިގަތް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގާތްގަނޑަކަށް  60.0%ލިބިފައިވަނީ
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީންނެވެ 14Q3 .ގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.
ޓީގެ ގޮތުގައި  532.31މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ .މިއީ 13Q3
އދި
ގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އާ އަޅައިބަލާއިރު 10.2%ގެ ކުރިއެރުމެކެވެަ .
މިއީ ޓޫރިޒަމަށް  2014ވަނަ އަހަރު އަންނަމުންދާ ކުރިއެރުން ރަމުޒުކޮށްދޭ
އހެން ނަމަވެސް 3 ،ވަނަ ކުއާޓަރަކީ ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކުރާ
އިތުރުވުމުކެވެެ .
މިންވަރު އެންމެ މަދުވާ ކުއާޓަރު ކަމަށްވުމާއެކު 14Q2 ،އާ އަޅައިބަލާއިރު
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ވަނީ  25.9%ދަށްވެފައެވެ 3 .ވަނަ ކުއާޓަރުގެ
އރު ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.
ނިޔަލަށް ބަލައިގަތް ޖުމުލަ އާމްދަނީއަށް ބަލާ ި
ޓީ  16.7%މަތިވެ 2.14 ،ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވެއެވެ.

 2013ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރާއި ހަމައަށް ބަލައިގަތް ޖީ.އެސް.ޓީއާ
އހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރާ ހަމައަށް ބަލައިގަތް
އަޅައިބަލާއިރު  2014ވަނަ ަ
ޖުމުލަ ޖީ.އެސް.ޓީ ވަނީ  18.3%އިތުރުވެފައެވެ .ފުރަތަމަ  9މަސްދުވަހުގެ
ތެރޭގައި  3.23ބިލިއަން ރުފިޔާ ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވެއެވެ.

ޗާޓު  1.10ޓޫރިޒަމް ދާއިރާނޫން ދާއިރާތަކުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ
 





 














 

 

 

 





















 




ޗާޓު  1.11ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ
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ތާވަލު  14Q3 1.4ގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ލަފާކުރި އާމްދަނީ

ތަފުސީލު

ލިބުނު އާމްދަނީ

ލަފާކުރި އާމްދަނީ

އިތުރުވި  /މަދުވި

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް

73,313,813

91,807,805

-20.1%

ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް

386,608,357

267,600,000

44.5%

3,022,080

3,926,784

-23.0%

ބީ.ޕީ.ޓީ

933,036,883

841,500,789

10.9%

ޖޫރިމަނާ

89,324,448

11,708,516

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާނޫން ދާއިރާ ތަކުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ

360,840,646

366,047,008

-1.4%

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ

532,313,542

543,661,273

-2.1%

ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް

10,579,247

6,998,799

51.2%

ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ

181,316,250

256,486,875

-29.3%

27,340,661

23,812,098

14.8%

25,202,269

24,905,069

1.2%

ރެސިޑެންޓް ޕަރމިޓް

62,243,860

40,755,394

52.7%

ރެވެނުއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ

9,664,677

7,936,567

21.8%

18,937,394

23,659,872

-20.0%

ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި

399,433,780

310,095,586

28.8%

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް

204,152,626

201,171,186

1.5%

މޮޓޯ ވެހިކަލް ލައިސަންސް ފީ

13,533,744

13,021,805

3.9%

މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ

1,463,543

1,364,012

7.3%

3,332,327,820

3,036,459,437

9.7%

ވިޔަފާރި ހުއްދަ

ބިމު ކުލި

1

2

މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ

ރޯޔަލްޓީ

3

4

662.9%

ތާވަލު  1.1ގެ ފުޓްނޯޓުގައިވާ ތަފްސީލު ބައްލަވާ

9.7%

 14Q3އަށް އަންދާޒާކުރި އާމްދަނީއާ
އަޅައިބަލާއިރު އިތުރުވެފައިވާ
އިންސައްތަ
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 14Q3 1.5އަށް އަންދާޒާކުރި އާމްދަނީއާ އަޅައިބެލުން
 14Q3އަށް އަންދާޒާކުރި އާމްދަނީއަކީ  3.04ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .މި
ކުއާޓަރުގައި ބަލައިގަތް އާމްދަނީ މި އަންދާޒާއަށްވުރެ  9.7%އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުއްޔާއި ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކުހުން ލިބުނު އާމްދަނީ އަންދާޒާކު ި
ރ
އަދަދަށްވުރެ ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައިވެއެވެ .ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލިން ލިބުނު
އާމްދަނީ އަންދާޒާއަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވަނީ  28.8%އެވެ .ބޭންކް ޕްރޮފިޓް
ގއި ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލިން
ޓެކްސް  44.5%އިތުރުވެފައިވެއެވެަ 14Q3 .
ލިބުނު އާމްދަނީ އަންދާޒާކުރިވަރަށްވުރެ މަތި ވެފައިވީނަމަވެސް ،އޭގެ ކުރީ
ދެ ކުއާޓަރުގައި އަންދާޒާކުރި އަދަދަށްވުރެ މި އާމްދަނީ ލިބިފައިނުވާކަން
ދއްކަންޖެހޭ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިއިން ދައްކައިދެނީ އެ ފަރާތުން ކުލި ަ
ޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލާއި ތަފާތުކޮށް ކުލި ދައްކަމުންދާކަމެވެ .ބޭންކް ޕްރޮފިޓް
އންދާޒާކުރިވަރަށްވުރެ އިތުރު ވެފައިވަނީ ފައިސާ ނުލިބޭނެ
ޓެކްސްވެސް ަ
ކަމަށް ހިސާބުތަކުން އުނިކޮށްފައިހުރި ލޯނުތަކަކަށް  2013ވަނަ އަހަރުގައި
ފައިސާ އަނބުރައި ލިބުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މައިގަނޑު އެހެނިހެން އާމްދަނީތަކަށް ބަލާއިރު 14Q3 ،ގައި ބީ.ޕީ.ޓީން
ލިބުނު އާމްދަނީ އަންދާޒާކުރި އަދަދަށްވުރެ  10.9%އިތުރެވެ .ޓޫރިޒަމް
ހން ލިބުނު އާމްދަނީ އަންދާޒާކުރެވުނު އަދަދަށްވުރެ  1.5%އިތުރެވެ.
ޓެކު ު
ނަމަވެސް ޖީ.އެސް.ޓީން ލިބުނު އާމްދަނި އަންދާޒާ ކުރިވަރަށްވުރެ 1.8%
ދަށެވެ.
އާމްދަނީ ލިބުނު އަދަދާއި އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ ތަފާތު ބޮޑު
އާމްދަނީތަކަށް ބަލާއިރު ،އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުން ލިބުނު އާމްދަނީ
އަންދާޒާއާ އަޅައިބަލާއިރު  20.1%ދަށެވެ .ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު
އިތުރުކުރުމުގެ ފީ އިން ލިބުނު އަދަދަ  29.3%ދަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
ނ އާމްދަނީ އަންދާޒާއަށް ވުރެ 662.9%
ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ލިބު ު
އިތުރުވިއެވެ .އަދި ރެސިޑެންޓް ޕަރމިޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީވެސް
އަންދާޒާއަށްވުރެ  52.7%އިތުރެވެ.

ޗާޓު  14Q3 1.9އަށް ލަފާކުރި އާމްދަނީއާ ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ
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ޗާޓު  13Q3 1.8އާ އަޅާބަލާއިރު  14Q3ގައި ބަލައިގަތް އާމްދަނީ












  

 
 
 

   


 
 

  


    

 



 
  

 


  


 

  





ތާވަލު  13Q3 1.3އާ އަޅައިބަލާއިރު  14Q3ގައި ބަލައިގަތް އާމްދަނީ

ލިބުނު އާމްދަނީ
14Q3
14
Q3

ތަފުސީލު

ލިބުނު އާމްދަނީ
13Q3
13
Q3

އިތުރުވި  /މަދުވި

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް

73,313,813

100,495,669

-27.0%

ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް

386,608,357

234,122,798

65.1%

3,022,080

3,549,706

-14.9%

ބީ.ޕީ.ޓީ

933,036,883

722,134,368

29.2%

ޖޫރިމަނާ

89,324,448

17,625,845

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާނޫން ދާއިރާ ތަކުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ

360,840,646

296,183,500

21.8%

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ

532,313,542

483,081,831

10.2%

ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް

10,579,247

6,713,392

57.6%

ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ

181,316,250

-

27,340,661

23,030,927

18.7%

25,202,269

60,160,583

-58.1%

ރެސިޑެންޓް ޕަރމިޓް

62,243,860

45,564,670

36.6%

ރެވެނުއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ

9,664,677

7,634,176

26.6%

18,937,394

24,124,130

-21.5%

ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި

399,433,780

237,593,601

68.1%

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް

204,152,626

190,773,732

7.0%

މޮޓޯ ވެހިކަލް ލައިސަންސް ފީ

13,533,744

13,067,879

3.6%

މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ

1,463,543

1,342,030

9.1%

-
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3,332,327,820

2,467,198,876

ވިޔަފާރި ހުއްދަ

ބިމު ކުލި

1

2

މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ

ރޯޔަލްޓީ

3

4

އެހެނިހެން

5

406.8%

-

-100.0%
35.1%

ތާވަލު  1.1ގެ ފުޓްނޯޓުގައިވާ ތަފްސީލު ބައްލަވާ
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އވެ.
އާމްދަނީ އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފަ ެ
 2014ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9މަސްދުވަހުގެ އާމްދަނީގައި އެންމެ ބޮޑަށް
ރނީ އާމްދަނީގެ  35.9%ހިއްސާކުރާ ޖީ.އެސް.ޓީ އެވެ .ދެން އެންމެ
ހިއްސާކު ަ
ގިނައިން ހިއްސާކުރަނީ  25.8%ހިއްސާކުރާ ބީ.ޕީ.ޓީއެވެ .ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި
 10.5%ހިއްސާކުރާއިރު ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް  6.5%ހިއްސާކުރެއެވެ .ބޭންކް
ޒޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ މި އިން
ޕޮރޮފިޓް ޓެކުހާއި ރި ޯ
ކޮންމެ އާމްދަނީއެއް ،ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ  5.0%އަށް ވުރެ މަތީ އަދަދެއް
ހިއްސާ ކުރެއެވެ.
 14Q3އާ ހަމައަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް ފިޔަވައި
ތވިއެވެ.
ހުރިހާ އާމްދަނީއެއްވެސް ކުރީ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅައިބަލާއިރު މަ ި
 6ފެބުރުވަރީ  2014ގައި ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް އަލުން އިއާދަކުރަންދެން،

 2014ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6ހަފުތާގައި ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް ބަލައިގެންފައި
ނުވާތީ ،ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް  8.8%ދަށްވިއެވެ .ނަމަވެސް  14Q3އާ ހަމައަށް،
ޓން ލިބުނު އާމްދަނީ  18.3%އަދި ބީ.ޕީ.ޓީން ލިބުނު އާމްދަނީ
ޖީ.އެސްީ .
 30.0%އިތުރުވިއެވެ .އަދި ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލިން ލިބުނު އާމްދަނީ 21.0%
އިތުރުވިއިރު ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކުހުން ލިބުނު އާމްދަނީ  38.1%އިތުރުވިއެވެ.
ފރަތަމަ  9މަސްދުވަހުގެ އާމްދަނީގައި އެންމެ ބޮޑަ ް
ށ
 2014ވަނަ އަހަރުގެ ު
ހިއްސާކުރަނީ އާމްދަނީގެ  35.9%ހިއްސާކުރާ ޖީ.އެސް.ޓީ އެވެ .ދެން އެންމެ
ގިނައިން ހިއްސާކުރަނީ  25.8%ހިއްސާކުރާ ބީ.ޕީ.ޓީއެވެ .ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި
ޒމް ޓެކްސް  6.5%ހިއްސާކުރެއެވެ .ބޭންކް
 10.5%ހިއްސާކުރާއިރު ޓޫރި ަ
ޕޮރޮފިޓް ޓެކުހާއި ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ މި އިން
ކޮންމެ އާމްދަނީއެއް ،ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ  5.0%އަށް ވުރެ މަތީ އަދަދެއް
ހިއްސާ ކުރެއެވެ.

ޗާޓު  14Q3 1.7އާ ހަމައަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީ




 
 

 

 




  





  

 




 


 



 















  

 
 

 13Q3 1.4އާ އަޅައިބަލާއިރު މި ކުއާޓަރުގެ އާމްދަނީ
 13Q3ގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަކީ  2.47ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 14Q3 .ގައި
މއީ  35.1%ގެ
މި އަދަދު  3.33ބިލިއަން ރުފިޔާއަށްވަނީ އިތުރުވެފައެވެި .
އިތުރުވުމެކެވެ.
މައިގަނޑު ހުރިހާ އާމްދަނީ އަކުންވެސް  13Q3ގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ާ
އ
އަޅައިބަލާއިރު  14Q3ގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ މަތިވެފައެވެ .މިގޮތުން
ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ  29.2%އިތުރުވިއެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީ
 %14.6އިތުރުވިއެވެ .ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލިން ލިބުނު އާމްދަނީ 68.1%
އިތުރުވި އިރު ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް  65.1%އިތުރުވިއެވެ .އަދި ޓޫރިޒަމް
ޓެކްސް ވެސް  7.0%އިތުރުވިއެވެ .މިގެ އިތުރުން ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ
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މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ  13Q3ގައި ބަލައިގެންފައި ނުވާތީ  14Q3ގައި
ނ އާމްދަނީ އިތުރުވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީވެދިނެވެ.
މި ފީގެ ގޮތުގައި ލިބު ު
ބަޔާން މިކުރެވުނު ާ 6
ނ މި ކުއާޓަރުގައި ބަލައިގަތް ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ
އމްދަނީ ް
 90.0%ހިއްސާކުރެއެވެ.
 14Q3ގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ އެހެނިހެން ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ،ޖޫރިމަނާގެ
ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ  13Q3ގައި ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު
ގތުގައި
 406.8%އިތުރުވެފައިވެއެވެ .އަދި އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުގެ ޮ
ލިބުނު އާމްދަނީ  27.0%ދަށްވިއެވެ .އަދި ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
 58.1%ދަށްވިއެވެ.

ޗާޓު  1.5އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ބަލައިގަތް އާމްދަނީ ބެހިފައިވާގޮތް

  











 








  




   

  


 



ތާވަލު  14Q3 1.2ގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ބަލައިގަތް އާމްދަނީ

ތަފުސީލު

14Q3

ހިއްސާ

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ

34,727,361

30.8%

ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި

26,047,135

23.1%

ބީ.ޕީ.ޓީ

16,755,861

14.8%

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް

13,313,788

11.8%

ރިޒޯޓުރަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ

11,812,500

10.5%

އެހެނިހެން*

10,254,025

9.1%

112,910,671

100%

*އެހެނިހެން :ރޯޔަލްޓީ ،ފޮރިން އިންވެސްޓްމަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފީ ،ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކި އަދި ޖޫރިމަނާ

 14Q3 1.3އާ ހަމައަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީ
އ ހަމައަށް ބަލައިގަތް ޖުމުލަ އާމްދަނީއަކީ
 2014ވަނަ އަހަރުގެ ާ 14Q3
އ  2013ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި
 9.01ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .މި ީ

އ އަޅައިބަލާއިރު  26.3%އިތުރު އަދަދެކެވެ .އަދި
ބަލައިގަތް އާމްދަނީ ާ
އހަރުވެސް މި މުއްދަތުގައި ބަލައިގަތް
ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުގައި ،ވޭތެވެދިޔަ ަ 2

ޗާޓު  2014 1.6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9މަހު ބަލައިގަތް އާމްދަނީ
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 1.2އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ބަލައިގަތް އާމްދަނީ
14Q3ގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ ޖުމުލައަކީ 112.91
މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ .މިއީ  13Q3އާ އަޅައިބަލާއިރު  42.6%އިތުރު
އަދަދެކެވެ .އަދި  14Q2އާ އަޅައިބަލާއިރު  0.7%އިތުރު އަދަދެކެވެ.
ޒމް ދާއިރާގެ
އެމެރިކާ ޑޮލަރުން އެންމެ ގިނައިން އާމްދަނީ ލިބިފައިވަނީ ޓޫރި ަ

ޖީ.އެސް.ޓީ )އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ  (30.8%އާއި،
ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުއްޔާއި ) ،(23.1%ބީ.ޕީ.ޓީ ) (14.8%އާއި ،ޓޫރިޒަމް
ޓެކްސް ) (11.8%އަދި ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ
) (10.5%އިންނެވެ.

ޗާޓު  1.4އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ބަލައިގަތް އާމްދަނީ )(2013-2014
 





 










 



 















 

 14Q3ގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރުން އާމްދަނީ ލިބުނު މައިގަނޑު ހުރިހާ
 13Q3ގައި ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު މައްޗަށް
އާމްދަނީވެސް
ޔއެވެ .މިގޮތުން ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ  ،10.2%ރިޒޯޓުތަކުން
ދި ަ
ލިބޭ ކުލި  ،68.5%ބީ.ޕީ.ޓީ  ،88.3%އަދި ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް 6.8%
މައްޗަށް ދިޔައެވެ .އަދި  13Q3ގައި ބަލައިގެންފައިނުވާ ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ
މއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ  14Q3ގައި ބަލައިގަނެފައިވެއެވެ .އެއަރޕޯޓް
ު
ސަރވިސް ޗާޖު ދަށްވާން ދިމާވި ސަބަބަކީ  2013ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން
މަހަށް ލިބެންޖެހޭ އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖު ލިބިފައިވަނީ އެ އަހަރުގެ
ހގައި ކަމަށް ވުމާއެކު  13Q3ގެ އާމްދަނީ މަތިވެފައިވުމެވެ .އަދި
ޖުލައި މަ ު
 14Q3ގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ އަދަދު
ކުރީ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު އަދަދާ އަޅާބަލާއިރު  16ގުނަ މައްޗަށް
ދިޔައެވެ.
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މޑުޖެހުމެއް އާދެއެވެ.
ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް  3ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޓޫރިޒަމަށް ަ
މި މަޑުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ލިބޭ އާމްދަނީތައް ކަމުގައިވާ
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް ފަދަ އާމްދަނީތަކަށް
އަސަރު ފޯރައެވެ .މިގޮތުން  14Q2އާ އަޅައިބަލާއިރު  14Q3ގެ ޓޫރިޒަމް
ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ  25.8%ދަށްވިއެވެ .އަދި ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް 13.0%
ތރުން ،ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ
ދަށްވިއެވެ .މީގެ އި ު
)ދެވަނަ އިންސްޓޯލްމަންޓް( އިން ލިބުނު އާމްދަނީވެސް އޭގެ ކުރީ ކުއާޓަރުގައި
ލިބުނު ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓާ އަޅައިބަލާއިރު  33.7%ދަށްވިއެވެ.
ލން އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ލިބުނު
ނަމަވެސް 14Q3 ،ގައި ރިޒޯޓުތަކުގެ ކު ި
އާމްދަނީ  40.8%އިތުރުވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް
ޕޭމަންޓުގެ ސުންގަޑި ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި އަންނާތީ ،ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި
އޓަރާ
 14Q3ގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ލިބުނު އާމްދަނީ އޭގެ ކުރީ ކު ާ
އަޅައިބަލާއިރު  271.7%މައްޗަށް ދިޔައެވެ.

ނ ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ނިސްބަތަށް ބަލައިލާއިރު52.0% ،
އާމްދަ ީ
ނ ލިބިފައިވަނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ .އަދި  48.0%ލިބިފައިވަނީ
އާމްދަ ީ

ނނެވެ .މިއީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި އާމްދަ ީ
ނ
ދިވެހި ރުފިޔާއި ް
ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ނިސްބަތް އާންމުކޮށް ހުންނަ މިންވަރާ އެއްގޮތް އަދަދެކެވެ.

ތާވަލު  14Q3 1.1ގައި ބަލައިގަތް ޖުމުލަ އާމްދަނީ ބެހިފައިވާ ގޮތް )ރުފިޔާ އިން(

14Q3

ހިއްސާ

ތަފުސީލު
އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް

73,313,813

2.2%

ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް

386,608,357

11.6%

3,022,080

0.1%

ވިޔަފާރި ހުއްދަ

1

ބީ.ޕީ.ޓީ

933,036,883

ޖޫރިމަނާ

89,324,448

2.7%

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާނޫން ދާއިރާ ތަކުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ

360,840,646

10.8%

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ

532,313,542

16.0%

ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް

10,579,247

0.3%

ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ

181,316,250

5.4%

27,340,661

0.8%

25,202,269

0.8%

ރެސިޑެންޓް ޕަރމިޓް

62,243,860

1.9%

ރެވެނުއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ

9,664,677

0.3%

18,937,394

0.6%

ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި

399,433,780

12.0%

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް

204,152,626

6.1%

މޮޓޯ ވެހިކަލް ލައިސަންސް ފީ

13,533,744

0.4%

މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ

1,463,543

0.0%

ބިމު ކުލި

2

މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ

ރޯޔަލްޓީ

3

4

3,332,327,820

28.0%

100.0%

 1ވިޔަފާރި ހުއްދަ :ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީ ،ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް ކެންޓީނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ފީ ،ފްލެޓް ބެލެހެއްޓުމުގެ އަގު ،ޕާޓްނަރޝިޕް ފީތައް ،އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރި ފީ ،ކޯޕަރޭޓިވް
ސޮސައިޓީ ފީތައް ،ޓްރޭޑް ރަޖިސްޓަރީ ފީ ،ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަހަރީ ފީ ،ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ފީ ،ބިދޭސީން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ
2

ބިމު ކުލި :ގޮއިފާލައްބަ ހިންނަ ފަދަ ތަންތަނުގެ ވަރުވާ ،ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކުގެ ކުލި ،ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންބިމުގެ ކުލި ،ސިނާޢީ މަސައްކަތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ

ބިމުގެ ކުލި ،ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ކުލި ،ފްލޯޓިންގ ޖެޓީގެ ކުލި ،ފަޅުރަށްރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ފީ
3

ގން ލިބޭ ،ސަރުކާރުގެ އިމާރާތް ވިއްކި ،ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކި
މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ :ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައި ެ

4

ރޯޔަލްޓީ :ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްގެ ރޯޔަލްޓީ ،ބިދޭސީންކުރާ ވިޔަފާރީގެ ރޯޔަލްޓީ ،މަސްވެރިކަމުގެ ރޯޔަލްޓީ ،ފިޔުލް ރިއެކްސްޕޯޓް ރޯޔަލްޓީ ،ރިއެކްސްޕޯޓް ރޯޔަލްޓީ ،ބޮޑު ކަންނެލީގެ

އެކްސްޕޯޓް ރޯޔަލްޓީ ،ކަޅުބިލަ މަހުގެ ސިނާއަތުގެ ރޯޔަލްޓީ
 5އެހެނިހެން :ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ

ޗާޓު  14Q3 1.3ގައި އާމްދަނީ ބަލައިގަތް ފައިސާގެ ނިސްބަތް
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 .1އާމްދަނީ
 1.1ކުއާޓަރުގައި ބަލައިގަތް ޖުމުލަ އާމްދަނީ
 14Q3ގައި މީރާއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީ އަކީ  3.33ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.
މިއީ  13Q3އާ އަޅައިބަލާއިރު  35.1%އިތުރު އަދި  14Q2އާ
އަޅައިބަލާއިރު މިއީ  15.3%އިތުރު އަދަދެކެވެ .މި ކުއާޓަރުގައި އެންމެ
ބޮޑަށް އިތުރުވި އާމްދަނީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ،

ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި އަދި ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކުހެވެ .މީގެ އިތުރުން13Q3 ،
އާ ޚިލާފަށް ،ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ނަގާ ފީ އިން
ވސް މި ކުއާޓަރުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް
 14Q3ގައި އާމްދަނީ ލިބުމުން ެ
މަގުފަހިވެފައިވެއެވެ.

ޗާޓު  1.1ބަލައިގަތް ޖުމުލަ އާމްދަނީ



















 

















 



 

 14Q3އާ ހަމައަށް ލިބުނު ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ޖުމުލައަކީ  9.01ބިލިއަން
ރފިޔާއެވެ .މިއީ  2013ވަނަ މުޅި ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް
ު
އާމްދަނީއަށްވުރެވެސް އިތުރު އަދަދެކެވެ .ހަމަ މި މުއްދަތުގައި  2013ވަނަ
ބަލައިގަތް އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު މިއީ  26.3%އިތުރު އަދަދެކެވެ.

ނމެ ގިނަ އާމްދަނީ ލިބިފައިވާ  5އާމްދަނީއަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ،
 14Q3ގައި އެ ް
ޖީ.އެސް.ޓީ ،ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި ،ބޭންކް ޕޮރޮފިޓް ޓެކްސް އަދި ޓޫރިޒަމް
ޓެކުހެވެ .މި ކުއާޓަރުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީގައި މި  5އާމްދަނީން ލިބުނު ޖުމުލަ
ހ އާމްދަނީން  14Q3ގައި ލިބުނު
އަދަދު  84.5%ހިއްސާވެއެވެ .މި ހުރި ާ
އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ޗާޓު  1.2ކުއާޓަރުގައި ބަލައިގަތް ޖުމުލަ އާމްދަނީ ބެހިފައިވާގޮތް
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ފިހުރިސްތު
 .1އާމްދަނީ

4

 1.1ކުއާޓަރުގައި ބަލައިގަތް ޖުމުލަ އާމްދަނީ

4

 1.2އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ބަލައިގަތް އާމްދަނީ

6

 14Q3 1.3އާ ހަމައަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީ

7

 13Q3 1.4އަޅައިބަލާއިރު މި ކުއާޓަރުގެ އާމްދަނީ

8

ޅއިބަލާއިރު ލިބުނު އާމްދަނީ
 14Q3 1.5އަށް އަންދާޒާ ކުރި އާމްދަނީ އާ އަ ަ

10

 1.6އާމްދަނީގެ މުހިއްމު ބައިތައް

12

ހ .މުދަލާއި ޚިމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް
ށ .ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް
ނ .ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި
ޓކްސް
ރ .ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ެ
ބ .ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް

 .2ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން

17

 .3ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް

18

 .4ކުރިއަށް އޮތް ކުއާޓަރުގެ ތަސައްވުރު

21

 4.1އާމްދަނީ

21

 4.2ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތައް

22

 .5ކުއާޓަރު ތަސްވީރުން

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނުއު އޮތޯރިޓީ | ޓެކްނިކަލް އެންޑް ލީގަލް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް | ޓެކްނިކަލް ސަރވިސް އެންޑް ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން | ޕްލޭނިންގ އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޔުނިޓް
ޝާއިޢުކުރި ދުވަސް :އާދީއްތަ 26 ،އޮކްޓޫބަރު 2014

އެބްރީވިއޭޝަންތައް
13Q3

 2013ވަނަ އަހަރުގެ  3ވަނަ ކުއާޓަރު

14Q2

ނ ކުއާޓަރު
 2014ވަނަ އަހަރުގެ  2ވަ ަ

14Q3

 2014ވަނަ އަހަރުގެ  3ވަނަ ކުއާޓަރު

14Q4

 2014ވަނަ އަހަރުގެ  4ވަނަ ކުއާޓަރު

އޭ.ސީ.ސީ

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

އޭ.ޑީ.ބީ

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް

އަޓައިކް

ކސް އޮތޯރިޓީޒް އޮފް އިސްލާމިކް ކަންޓްރީޒް
އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓެ ް

ބީ.ޕީ.ޓީ

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް

ސީ.އާރް.އެމް

ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް

އައި.އެފް.އާރް.އެސް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް

ޖީ.އެސް.ޓީ

މދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް
ު

މީރާ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

އެމް.އޯ.ޔޫ

މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ

ސާކް

ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން

ޓީ.އޭ

ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް

ޓިން

ޓެކްސްޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރ
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