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އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

TR-2015/G24 :ުރިފަރެންސް ނަންބަރ

ވޮލިއުމް: 44    އަދަދު: 27     ތާރީޚު: 15 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436  -  5 ފެބުރުވަރީ 2015   ބުރާސްފަތި
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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
ެދިވެހިރާއްޖމާލެ،   

 

 

 ޓެކްސް ރޫލިންގ
 އިޞްލާޙުވަނަ  12މުދަލާއި ޚިދުމަުތގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުުމގެ ގަވާއިަދށް ެނޭގ ޓެކްސް:  މުދަލާއި ޚިދުަމުތގެ އަގުން

  ގެނައުން 

  

  TR-2015/G24 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 ބުރާސްފަތި)( 2015ފެބުރުވަރީ  5 ތާރީޚް:

 

ވަަނ  84ގެ  )ޓެކްސް ނެުގމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ( 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ޮކށްފައިވާ ިއޞްލާޙު މެދުވެރޮިކށް 14/2011މިއީ ޤާނޫނު ނަންަބރު 

 ވަނީ ވާލާދީފައިވާ ަތންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ ހަޤާނޫނަށް އެހެން ގޮތަަކށް ަބޔާނޮްކށްފައިވާ ހާލަެތއްގައި މެނުވީ، އެކެވެ. ދަށުން ނެެރފައިވާ ރޫލިންގ މާއްދާގެ

ވާލާދީފައިވާ ހަައެށވެ. އަދި ގަވާއިދަްށ  )ޤާނޫނު ޓެކްްސ ނެުގމުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ ައގުން( 10/2011ނަންބަރު  ޮކށްފައިާވ ޤާނޫނުއިޞްލާޙު

 އަށެވެ.(މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެޓކްސް ނެގުމުގެ ގަާވއިދު)  R-43/2011ޮކށްފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު އިޞްލާޙުތަންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ ވަނީ 

  މި ރޫލިންގއަށް ތަބާވުަމށް ޤާޫނނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުެރއެވެ.ޓެކްސް ދަްއކާ ފަާރތްތަކުން 

  

  އާރަފު ތަ

 ކުރުމެވެ.އިޞްލާޙުވަނަ މާއްދާ  109ވަނަ މާއްދާ އާއި  7ގެ މަގުސަދަކީ ގަވާއިދުގެ މި ރޫލިންގ.1

  

  ރޫލިންގ

 ކުރުން:އިޞްލާޙުވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވި ގޮތަށް  7ގަވާއިދުގެ .2

 ނަަމވެސް، ޓޫިރސްޓް ރިޒޯޓެއް ނުަވތަ ޓޫރިސްްޓ ހޮޓަެލއް  ގައި އެެހން ަބޔާންކޮްށފައި އޮތް  )ހ( މި ާމއްާދގެ  )ށ(

ހަުއސެްއ ުނވަަތ ޓޫިރްސޓް އުަޅނދެްއ ުނވަަތ ޕިްކނިކް ައއިލެންެޑއް ނުަވަތ ޔޮްޓ ޫޓރިސްްޓ ގެްސޓް ނުަވތަ

އެިއްނ ކޮްނެމ ަތނެްއ ުހްއަދ ަސރުކާރުެގ ކަމާެބޭހ ިއދާާރއިްނ ދޫޮކށްފަިއާވ ފަާރތަކުން  މެރީާނއެްއ ހިްނުގމުގެ 

. ައިދ ރަޖިސްޓަރީކުަރްނވާީނ   ަތނެްއގަިއ ިހންާގ ޓޫިރޒަްމ ދާއިާރެގ ުމދަާލިއ ިޚދުމަތް  ަފދަ ެއ ވަކިްނނެވެ

ފޯރުަވއިޭދ އެެހިނހެްނ ަތންަތްނ ރަޖިސްޓަރީކުަރްނވާީނ ެއ ޓޫރިްސޓް ިރޒޯްޓ ުނވަަތ ޓޫިރސްްޓ ހޮާޓ ނުަވަތ 

ގެސްްޓހައުްސ ުނވަަތ ޓޫރިސްޓް އުަޅނދު ުނވަަތ ޕިްކނިކް އައިެލންްޑ ުނވަަތ ޔޮްޓ މެރީާނާއ  ޓޫރިސްޓް

   .ވެއެކުގައެ 
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 ކުރުން:އިޞްލާޙުވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް  109ގަވާއިދުގެ .3

ފަާރތްތަކަްށ  މުދަާލއި ިޚުދމަްތ ލިބިަގންނަ ، ޯފރުވަިއދޭ ުމދަލާިއ ޚިުދމަުތގެ ައގު  ޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ ފަާރތަކުން ރަ  (ހ)

.  ފެންާނނޭެހްނ ަޖަހއިފައި  ލަތުތަްއ ހާ ގަިއ ަބޔާންކޮްށފަިއާވ  )ނ(ައިދ  )ށ( ިމ މާްއދާގެ ައިދ ުހްނނަްނާވނެެއވެ

.ޓީ ެގ  އެ މުދަުލން ނުަވތަ ޚިދުަމތުން ުހންަނންާވނީ ައގު ަޖހައިަފއި ލަތުތަުކގައި ހާފިޔަަވއި އެެހން  .ެއސް ޖީ

 .ގޮުތގަިއ ެނޭގ ައަދދު ހިަމނަިއގެްނނެވެ 

  

 އިތުރުކުރުން:ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް  109ގަވާއިދުގެ .4

. 2015ޑިސެންބަރު  31މި ާމްއދާެގ (ނ) ައދި (ރ) އަްށ ޢަމަލުކުރާީނ   (ބ)  ގެ ިނޔަލަެށވެ

  

  ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ރޫލިންގ ނެރޭ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ..5
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MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY 
Malé, Republic of Maldives 

 

 
 

TAX RULING 
Goods and Services Tax: Twelfth amendment to the Goods and Services Tax 
Regulation

Reference No.:  TR-2015/G24 
Date of issue: Thursday, 5 February 2015 

This ruling is issued pursuant to the authority granted under Section 84 of the Tax 
Administration Act (Law Number 3/2010) as amended by Law Number 14/2011. Unless 
otherwise stated, all references to the Act are to the Goods and Services Tax Act (Law 
Number 10/2011) as amended, and all references to the Regulation are to the Goods and 
Services Tax Regulation (Regulation Number 2011/R-43) as amended. This ruling is legally 
binding.

Introduction
1. This ruling amends sections 7 and 109 of the Regulation. 

Ruling
2. Amend section 7(b) of the Regulation as follows: 

(b) Notwithstanding subsection (a), a person authorised with a permit by the relevant 
Government authority for the establishment of a tourist resort, tourist hotel, 
tourist guesthouse, tourist vessel, picnic island or yacht marina shall register each 
tourist resort, tourist hotel, tourist guesthouse, tourist vessel, picnic island and 
yacht marina separately, and where such person conducts another business 
providing tourism goods and services on one of those establishments, it shall be 
registered together with the establishment on which such business is conducted. 

3. Amend section 109(a) of the Regulation as follows: 
(a) The prices of goods and services supplied by a registered person shall be 

displayed to customers, and the displayed price shall include the amount of tax 
chargeable for such good or service, except under the conditions specified in 
subsections (b) and (c). 

4. Insert the following subsection after section 109(d) of the Regulation: 
(e) Subsections (c) and (d) shall have effect until 31 December 2015. 
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Maldives Inland Revenue Authority, Ameenee Magu, Male’ 20379, Maldives 

Tel: (+960) 1415, Fax: (+960) 331 6577, E-mail: 1415@mira.gov.mv, Website: www.mira.gov.mv 
 

Date of Effect 
5. This ruling shall have effect from its date of issue. 

This is the unofficial translation of the original ruling issued in Dhivehi. In the event of conflict 
between this translation and the Dhivehi version of this ruling, the latter shall prevail. Therefore, it is 
advised that both the Dhivehi version of this ruling and this translation be read concurrently.


