ުޙިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތު ފޯމ
SHAREHOLDER INFORMATION FORM
For Bank use only
Registration no.
Certificate no. / MSD no
BML Shares.

DETAILS OF SHAREHOLDER
Full Name:
ID Card No / Company
Registration No:
(For legal Entities Only)
Permanent Address:
Current Address:
Email Address:
Contact Number(s):
Authorized Signatory:
(For legal Entities Only)

ުޙިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތ
:ްފުރިހަމަ ނަނ
ް ރަޖިސްޓްރޭޝަނ/ ުއައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ
)ަ (ޤާނޫނީ ޝަޚުސެއްނަމ:ުނަންބަރ
:ްދާއިމީ އެޑްރެސ
:ްމިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސ
:ްއީމެއިލް އެޑްރެސ
:)ްގުޅޭނެ ނަންބަރު(ތައ
:ްސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތ
)ަ(ގާނޫނީ ޝަޚުސެއްނަމ

For shareholders under the age of 18 years or those subject to a legal guardianship order, please provide the
following details of the Guardian
ު ޤާނޫނީ އަމުރެއްގެ ދަށުން ބެލެނިވެރިޔަކު އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ޙިއްސާދާރުންގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ މައުލޫމާތ،ި އަހަރު ނުފުރޭ ޙިއްސާދާރުންނާއ18 ްއުމުރުނ
Full Name of Guardian:

:ްބެލެނިވެރިޔާގެ ފުރިހަމަ ނަނ

ID Card No of Guardian:

:ުބެލެނިވެރިޔާގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ

Current Address of Guardian:
Email Address of Guardian:
Contact Number(s) Guardian:
Relationship to the Shareholder

:ްބެލެނިވެރިޔާ މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސ
:ްބެލެނިވެރިޔާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސ
:)ްބެލެނިވެރިޔާއަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރު(ތައ
ްޙިއްސާދާރާއި ހުރި ގާތްކަނ
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ްވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސ

WITHHOLDING TAX
1) Section 55(c) (1) of the Income Tax Act (Law
No.25/2019) (the “ITA”), states that if at the time of
(dividend) payment it cannot be determined whether
or not the shareholder who receives the payment is
resident in the Maldives, it shall be deemed that the
person is not a resident in the Maldives; and requires
the Company to deduct a non-resident withholding
tax of 10% from such payments.

2) ‘Resident’ means: in the case of an individual, any
person (i) whose permanent place of living is in the
Maldives; or (ii) who is present in the Maldives or
intends to be present in the Maldives for an aggregate
of 183 (One Hundred and Eighty-Three) days or more
in any 12 (Twelve) month period commencing or
ending during a tax year; or (iii) who is an employee
or official of the Government of the Maldives and is
posted overseas during a tax year;

) (ނ55 ެ) ގ25/2019 ު) އާމްދަނީ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫން ނަންބަރ1
ީ) ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑިވިޑެންޑް ފައިސާ ދައްކާއިރު އެ ފައިސާލިބޭ ޙިއްސާދަރަކ1(
ް އެ ފައިސާ ދައްކާ ކުންފުންޏަށް އެނގެނ،ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށ
ްނެތް ނަމަ އެ ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތެއް ކަމަށ
ެ އުނިކުރުމަށް ކުންފުނީގ10% ެބަލައި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އެ ފައިސާގ
.ެމައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވ
ޭ ފަރުދަކާގުޅ:ީ) 'ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތް' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ2
:ް) އެ މީހަކު ދާއިމީކޮށް ދިރިއުޅޭ ތަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި މީހަކަށi( ަގޮތުންނަމ
،ި މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައ12 ޭ) ޓެކްސް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ފެށޭ ނުވަތަ ނިމii( ަނުވަތ
ި (ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިނެއް) ދުވަހު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގައ183
ެ) ނުވަތަ ޓެކްސް އަހަރެއްގiii( :ްހުރެފައިވާ ނުވަތަ ހުންނަން ގަސްތުކުރާ މީހަކަށ
ަތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފެއް ނުވަތ
.ެއޮފިޝަލަކަށެވ

I declare that my tax residency status as determined pursuant to Section 79(kk) and Section 79 (ll) of the Income Tax Act
(Law Number 25/2019) is as follows:
ެ ވަނަ މާއްދާގެ (ހލ) ގައިވާ މާނަކުރުމާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގ79 ި ވަނަ މާއްދާގެ (ހތ) އަދ79 ެ) ގ25/2019 ުއާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު (ގާނޫން ނަންބަރ
:ީ އަޅުގަނޑުގެ ވަޒަންވެރިކަމުގެ ހާލަތަކ،ްމަތިނ
Resident
ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއ
Non-resident
ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފާރާތެއް ނޫނ
Taxpayer Identification Number (TIN) if available
ުޓެކްސް ޕެޔަރ އައިޑެންޑިފިކޭޝަން ނަންބަރ

2 of 5

ްޙިއްސާގެ ފައިދާ ނެންގެވުމަށް އެދޭ ގޮތ

DIVIDEND PAYMENT REQUEST
a)

Deposit to BML Account (MVR only)

b)

By Cheque

)ްހ) ބީއެމްއެލް އެކައުންޓައް ޖަމާކުރުމަށް (ހަމައެކަނި ރުފިޔާ އެކައުންޓ
ްށ) ޗެކެއް މެދުވެރިކޮށް ނެންގެވުމަށ
ެ އެކައުންޓް ވެރިފަރާތުގ/ާޗެކް ނަންގަވ

Payee/ Account Holder Name

ްފުރިހަމަ ނަނ
ުޖަމާކުރަންއެދޭ އެކައުންޓް ނަންބަރ

Preferred Account Number
If the Account Holder is not the Shareholder
ަޙިއްސާދާރަކީ އެކައުންޓް ވެރިފަރާތްކަމުގައި ނުވާނަމ

ްޙިއްސާދާރާ ހުރި ގުޅުނ

Relationship with the
Shareholder
Account Holder’s National
Identity Card/ Registration No
(Legal Entities)

ިއެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ދިވެހ
/ުރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ
ީރެޖިސްޓްޝަން ނަންބަރު (ޤާނޫނ
)ަޝަޙުސެއްނަމ
ުއެކައުންޓް ވެރިފަރާތާ ގުޅޭނެ ނަންބަރ

Contact Number of the
Account Holder

ުއިޤްރާރ

DECLARATION
This Declaration is made to Bank of Maldives Plc.

ް އަޅުގަނޑުމެން އިޤްރާރުވެ ޔަގީންކަނ/ުތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް އަޅުގަނޑ
.ެދެމެވ

1) I/We hereby declare the information provided in
this form is true and accurate to the best of my/our
knowledge. I/We further agree that Bank of Maldives
Plc shall not be held liable or be held accountable for
any losses that may arise as a result of any
misrepresentation or inaccuracy of the information
provided in this form.

2) I also declare that any change in my residency
status will immediately be informed to Bank of
Maldives Plc and that my failure to do so may result in
Bank of Maldives Plc withholding tax in accordance
with the Income Tax Act or any similar replacement or
additional tax; and

ަސައްޙ

ީމައުލޫމާތަކ

ާބަޔާންކޮށްފައިވ

ިމިފޯމުގައ

ްއަޅުގަނޑުމެނ

/ު) އަޅުގަނޑ1

ީ އަދި މި ފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތަކ.ެމައުލޫމާތުކަމުގައި އިޤްރާރުވަމެވ
ްސައްޙަނޫން މައުލޫމާތަކަށްވެގެން ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސ
.ެ އަޅުގަނޑުމެން އިޤްރާރުވަމެވ/ުޕލކ ގެ ފަރާތުން އުފުލަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑ

ް) އަޅުގަނޑު ވަޒަންވަރިކަމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސ2
ް އަދި އެފަދަ ބަދަލެއ.ެޕލކ އަށް އެކަން ވަގުތުން އެންގުމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވ
ު އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނ،ަވަގުތުން އެންގުމުގައި އަޅުގަނޑު އިހުމާލުވެއްޖެނަމ
ަ) އަދި އޭގެ ބަދަލުގައި ފާސްކުރެވޭ ނުވަތަ އެއާ އެއްފަދ25/2019 ު(ޤާނޫނު ނަންބަރ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އަށް ވިތްހޯލްޑިންގ

ްޤާނޫނަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިނ

ްޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން ޤަބޫލުކޮށް އެފަދައިން ޓެކްސް އުނިކުރުމަށ
.ެއަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވ
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3) Where the MIRA asserts that BML did not properly
withhold tax from amounts paid to me because I failed
to notify BML and/or MIRA of a change in residency
status resulting in the payment made to me being
subject to withholding tax, i shall, within 15 days after
written demand thereof, indemnify BML for all
amounts paid, directly or indirectly, by BML as
withholding tax or otherwise, together with all
expenses incurred, including legal expenses and any
other out-of-pocket expenses, whether or not such
withholding tax was correctly or legally imposed or
asserted by the MIRA. An audit report, notice of tax
assessment or any other demand by the MIRA as to
the amount of such payment or liability delivered to
me by BML shall be conclusive proof of existence of
such payment or liability. I agree to hereby authorize
BML to set off and apply any and all amounts at any
time owing to me by BML pursuant to any continuing
business arrangement I have with BML.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ް) އަޅުގަނޑުގެ ވަޒަންވެރިކަމަށް އަންނަ ބަދަލެއ3

ް އަދި އެކަމާ ގުޅިގެނ،ްނުވަތަ މީރާއަށް އެންގުމުގައި އަޅުގަނޑު އިހުމާލުވުގެ ސަބަބުނ/ިއަދ
ިބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އިން އަޅުގަނޑަށް ދީފައިވާފައިވާ ފައިސާއިން ޤާނޫނާއ
ްގަވާއިދު އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ބީއެމްއެލްއިން އުނިކުރަންޖެހޭ ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސ
ް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އިނ،ައުނިކޮށްފައި ނުވާކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފިނަމ
ެ ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގ،ި ދުވަހުގެ ތެރޭގައ15 ްލިޔުމުން އަންގާ އެންގުމާއި ގުޅިގެނ
ްބޭންކް އޮފ

ްގޮތުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަށްޓަކައި ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުނ

ުމޯލްޑިވްސް ޕލކ އިން ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާގެ ބަދަލު ފުރިހަމައަށް ދޭން އަޅުގަނޑ
ި އެއީ ހަޤީޤަތުގައިވެސް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދެއްކަމުގައ،ި މީގެ ތެރޭގައ.ެއެއްބަސްވަމެވ
ަ ފަހުން އޭގެ ބަދަލު ލިބިދާނެ ފަދ،ް ޤާނޫނީ ޚަރަދުތަކާއި މިނޫންވެސ،ްނުވިނަމަވެސ
ައެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ހިމެނޭގޮތުން ބީއެމްއެލް އިން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ޚަރަދުތަކަށް ފުރިހަމ
،ް އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއ،ި މިފަދައިން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުދިނުމަށްޓަކައ.ެބަދަލު ދިނުން ހިމެނެއެވ
ް ނުވަތަ އެފައިސާ ދެއްކުމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފިކަނ،ްޓެކްސް އެސެސްމެންޓެއްގެ ނޯޓިސ
ެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ޚަރަދު ނުވަތަ ގެއްލުމުގ،ްއެނގޭ އެނޫންވެސް އެންގުމަކުނ
ި އަދި ބަދަލުގެ ގޮތުގައ.ެޒިންމާގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ޢަދަދު ފުރިހަމައަށް ސާބިތުކުރެވޭނެއެވ
ެދޭންޖެހޭ އަދަދެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާ އަޅުގަނޑާ ދެމެދު އޮތް ވިޔަފާރީގ
ޭ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އިން އަޅުގަނޑަށް ދައްކަންޖެހ،ްއެއްބަސްވުމަކާ ގުޅިގެނ
ްއިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށ

ެއަޅުގަނޑުގ

ުއަޅައިކެނޑުމާމެދ

ްފައިސާއަކުނ

ްއެއްވެސ

.ެއެއްބަސްވަމެވ

4) I/We hereby grant consent for dividend payments
to be deposited to the account provided in this form.
I/We further agree that Bank of Maldives Plc shall be
exempt from any liability or responsibility for any
dividend payments after it has been paid to the
account provided in this form;

ެއަޅުގަނޑުމެން މިފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓަށް ޙިއްސާގެ ފައިދާގ/ު) އަޅުގަނޑ4

5) I/We hereby unconditionally grant consent for
dividend payments to be issued via cheque as
instructed in this form. Bank of Maldives Plc shall be
exempt from any liability or be responsible for issuing
the cheque as requested by Shareholder.

ެއަޅުގަނޑުމެން މިފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޙިއްސާގެ ފައިދާ ޗެކެއްގ/ު) އަޅުގަނޑ5

ެ މި ފޯމުގައިވާ އެކައުންޓަށް ޙިއްސާގެ ފައިދާގ.ެޖަމާކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް އެއްބަސްވަމެވ
ި އެފައިސާ ޖަމާކުރުމާ ގުޅިގެން ލިބިދާނެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާއާއ،ުޖަމާކުރުމަށްފަހ
ެފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޒިންމާއިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ބަރީއަވެގެންވާކަމަށް އެއްބަސްވ
.ެއަޅުގަނޑުމެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އަށް އިޤްރާރުވަމެވ/ުއަޅުގަނޑ

ި އަދ.ެގޮތުގައި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ އެއްވެސް ޝަރުތަކާނުލާ ދިނުމަށް އެއްބަސްވަމެވ
ްޙިއްސާދާރު އެދޭގޮތަށް ޗެކެއް ދޫކުރުމުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވިސ
ްއަޅުގަނޑުމެނ/ުޕލކ ގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ޒިންމާއެއް އުފުއްލަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑ
.ެއެއްބަސްވަމެވ

……………………………………………...
Signature
ިސޮއ

……………………………………………...
Seal
ުތައްގަނޑ

……………………………………………...
Date
ްތާރީޚ
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ްމިފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައ

Documents to be submitted along with Form

ަޙިއްސާދާރަކީ ފަރުދެއް ނަމ

For Individual Shareholders
Copy of the Shareholder’s National ID Card.

ީޙިއްސާދާރުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ
If Dividend is withdrawn by Cheque then copy of the Payees National ID Card
ީޙިއްސާދާރުގެ ފަރާތުން ޗެކް ނަންގަވާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ
Copy of the Account Holder’s National ID Card where the dividend is to be deposited to an account other than the Shareholder.
ުޙިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރަން އެދޭ އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތަކީ ޙިއްސާދާރުންނޫން ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ

ް އަހަރު ނުފުރޭ ޙިއްސާދާރުނ18 ްއުމުރުނ

For Minor Shareholders
Copy of the Guardian’s National ID Card.

ީބެލެނިވެރިޔާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ
Documentary evidence of relationship between Shareholder and the Guardian (such as Birth Certificate or legal documents)
ްޙިއްސާދާރާއި ބެލެނިވެރިޔާ އާ ދެމެދު ހުރި ގާތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް (ޙިއްސާދާރުގެ އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާކަމުގެ ޤާނޫނީ ލިޔުމެއް) ހުށަހެޅުނ

ަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމުގައި ވާނަމ/ްޙިއްސާދާރަކީ ކުންފުންޏެއ

Shareholders who are legal entities
Copy of the Shareholder’s Certificate of Registration.

ްޙިއްސާދާރަކީ ޤާނޫނީ ޝަޚުސެއްނަމަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއެއ

Board resolution authorizing a signatory to act on its behalf and indicating the purpose of payments and the Bank
Account details, accompanied by the ID Card copies of the directors authorized to the sign the board resolution.
ު އެ ޝަޚުސެއްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތް އަދި ޙިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރަން އެދޭ ބޭންކް އެކައުންޓް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ބޯޑ،ަޙިއްސާދާރަކީ ޤާނޫނީ ޝަޚުސެއް ނަމ
.ީ ބޯޑު ރިޒޮލިޔުޝަންގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ.ްރިޒޮލިޔުޝަންއެއް ހުށަހެޅުނ

Please fill all sections carefully and submit all required documents to avoid delays in processing the request. Also
please submit the completed and signed form to BML Head Office, 6th Floor or to any BML Branch during official
Banking hours (8:30am to 2:00 pm). The Form can also be emailed to corporateaffairs@bml.com.mv .
ި އަދ.ެމި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ހުށައަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔުންތައް ފޯމާއެކު ހުށައެޅުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަމެވ
ް އަށް) ބީއެމްއެލް ހެޑ2:00 ު އިން މެންދުރުފަހ8:30 ުމި ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށައަޅާނީ ބޭންކް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތަކުގައި (ހެނދުނ
ީ އީމެއިލް ކުރައްވާނ،ަ އަދި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށައަޅުއްވާނަމ.ެ ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ނުވަތަ ބޭންކުގެ ބްރާންޗަކަށެވ6 ެއޮފީހުގ
.ެ އަށެވcorporateaffairs@bml.com.mv
Please contact 3330192 / 3330195 for any share related correspondences.
.ެ އަށެވ3330192 / 3330195 ީޙިއްސާއާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނ

FOR BANK'S USE ONLY
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