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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
 ހުލާ ސްވަނަ އި 11މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް: މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 

 ގެނައުން 

 

 TR-2014/G17 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )އަންގާރަ( 2014މާރިޗު  25 :ތާރީޚު

 

ވަނަ  84ގެ  )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ( 2010/3 ނޫނު ނަންބަރުޤާ ކޮށްފައިވާ ހުލާސްމެދުވެރިކޮށް އ14/2011ިމިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނީ  ވާލާދީފައި އެހަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ހަލަތެއްގައި މެނުވީ، ގަވާއިދަށް ހާއެކެވެ. އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާގެ ދަށުން ނެރެފައިވާ ރޫލިންގމާއް

 ،PR/TR/2011/8،TR-2012/G4،TR-2012/G5 ،TR-2012/G6،TR-2012/G7-220ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު 

TR-2012/G10، TR-2012/G11، TR-2013/G13، TR-2013/G14 ިއަދ TR-2013/G16 ްމެދުވެރިކޮށ

ދައްކާ ފަރާތްތަކުން މި  ޓެކްސް(މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު) އަށެވެ.  R-43/2011ކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު ހުލާސްއި

 ގޮތުން ލާޒިމުކުރެއެވެ. އަށް ތަބާވުމަށް ޤާނޫނީރޫލިންގ

 

 ތައާރަފު

 ވަނަ މާއްދާ  109ވަނަ މާއްދާއާއި  41އާއި ވަނަ މާއްދާ 31 ގަވާއިދުގެގުސަދަކީ މި ރޫލިންގގެ މަ.1

 ކުރުމެވެ.ސްލާހުއި

 

 ރޫލިންގ

 އަންނަނިވި ގޮަތށް އިސްލާުހކުރުން: ގެ (ނ)ވަނަ މާއްދާ 31ގަވާއިދުގެ .2

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށް، ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުން އިސްތިސްނާވާ ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތްކަމަށް  20ޤާނޫނުގެ  )ނ(

ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއެއްގައި  ބުނެފައި އެވަނީ، ސަރުކާރުގެ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނަކުން ދޭ، ކޫރިއަރ ޚިދުމަތުގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ، ޕޯސްޓުގެ 

 ޚިދުމަތަށެވެ.

 

 

 

 
 

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ  

 

  ދިވެހިރާއްޖެ ، 20379މާލެ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ، އަމީނީ މަގު، 
 : : ،  2261 332 (960)ޓެލެފޯން : ،  6577 331 (960)ފެކްސް : ،  info@mira.gov.mvއީމެއިލް  www.mira.gov.mvވެބްސައިޓް
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 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަންނަނިވި ގޮަތށް އިސްލާުހކުރުން: 41ގަވާއިދުގެ .3

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ބޭނުމަށް، ކޮންޓްރެކްޓުގައި ބުނާ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދެވުނު ފަރާތް ހުރީ ކޮންމެ ތަނެއްގައި  (ނ)

ނަމަވެސް، ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތަކަށްނަމަ އަދި އެ ޚިދުމަްތ 

 ،އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުންކުރެ ޙާލަތެއްގައި، އްޖެއިން ބޭރުގައިނަމަފޯރުވައިދެވުނު އިރު އެ ފަރާތް ހުރީ ދިވެހިރާ

 އެއީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭނުންކުރާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

އެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ނުވަތަ އެއިން މަންފާ ، އެ ޚިދުމަތް ފިޒިކަލީ ލިބިގަންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި )1(

 ރާތަކަށް ނުވުން؛ އަދި ލިބިގަންނަ ފަ 

އެ ޚިދުމަތަކީ އެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދެވުނު އިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އެއްވެސް މުދަލަކާ ސީދާ ގުޅިގެން  )2(

 ފޯރުވައިދީފައިވާ ޚިދުމަތަކަށް ނުވުން.

 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިސްލާހުުކރުން: 41ގަވާއިދުގެ .4

 ޚިދުމަތްތަކަކަށް މި މާއްދާގެ (ނ) ރައްދެއް ނުވާނެއެވެ.ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން  (ބ)

 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި އަކުރުތައް އިތުރުކުރުން: 41ގަވާއިދުގެ .5

 މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ބޭނުމަށް: (ޅ)

ޚިދުމަތްދޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްދޭ ބޭރުގެ ފަރާތެއްގެ ކަސްޓަމަރަކު، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން  )1(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތެއްގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވަރކް ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، 

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތަކުން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްދޭ ބޭރުގެ 

ވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭނުންކުރާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ދި ،ފަރާތަކަށް ފޯރުވައިދޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތް

 ؛ހިމެނެއެވެތެރޭގައި 

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތެއްގެ ކަސްޓަމަރަކު، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްދޭ  )2(

ބޭރުގެ ފަރާތެއްގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވަރކް ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، 

ޚިދުމަތްދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްދޭ ބޭރުގެ ފަރާތަކުން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރު ދިވެހި  އެފަރާތަކަށް ފޯރުވައިދޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތް ބެލެވޭނީ، 

 .ގޮތުގައެވެ ޚިދުމަތުގެ 

 މި މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ބޭނުމަށް: (ކ)

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފައި އެ ވަނީ، "ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތެއް" ކަމަށް ބުނެ )1(

؛ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތްތަކަށެވެ 

 އަދި

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން "ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްދޭ ބޭރުގެ ފަރާތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ،  )2(

އްޖޭގެ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވާ، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްދޭ ދިވެހިރާ

 .ފަރާތްތަކަށެވެ

 މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް: (އ)
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 2011/5ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )1(

ވަނަ މާއްދާގައި އެ ޢިބާރާތަށް ދީފައިވާ  46ގެ ޤާނޫނު) ގެ (ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމު

 އަދި ؛ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ އެ ކުންފުނި ތަމްސީލުކުރާ  )2(

ތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރިނަމަ އެ ކުންފުންޏަކީ އެހެން ފަރާތެއް، އެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމުގެ މަސައްކަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ފަރާތެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

 

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިސްލާހުކުރުން: ވަނަ މާއްދާ 109ވާއިދުގެ ގަ.6

ޙާލަތުތަކުގައި، މުދަލާއި ޚިދުމަތް މި މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުތައް ފިޔަވައި އެހެން  (ހ)

ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނޭހެން މުދަލެއްގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ އަގު ޖަހައިފައި ހުންނަންވާނީ އެ މުދަލުން 

 ނުވަތަ ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ނެގޭ އަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ.

އިދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމަށް ސަރވިސް ޗާޖެއް ނަގާނަމަ، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ފޯރުވަ )ށ(

ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ނެގޭ އަދަދު ނުހިމަނައި މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު ޖަހައިފައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. 

ނަ ފަރާތްތަކުން މުދާ އަދި މި ގޮތަށް އަގު ޖަހާނަމަ، އަގު ޖަހައިފައި ހުންނަންވާނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަން

 ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އެ ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދު ހިސާބުކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

 މި އަކުރަށް ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގެ (ނ) އާ ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ އޭޖެންޓުންނާއި، ޓެލެކޮ (ނ)

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތައް ގަނެ ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ފޯރުވައިދޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތުގެ އަގު 

ދު ނުހިމަނައެވެ. އެ ފަދަ ފަރާތްތަކުން ފޯރުވައިދޭ ޖަހައިފައި ހުންނަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ނެގޭ އަދަ

 އަގު ޖަހައިފައި ހުންނަންވާނީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތުގައި 

 ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދު ހިސާބުކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ލިބިގަތުމަށް އެ

ފޯރުވައިދޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތުގައި އަގު ޖަހަނީ ގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން މި މާއްދާ (ރ)

ޓެކްސް ނެގޭ އެ ފަރާތްތަކުގެ ، ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ނެގޭ އަދަދު ނުހިމަނައި ކަން ބަޔާންކުރާ ނޯޓިސްއެއް

 ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ހިންގާ ތަންތަނުގައި ޙަރަކާތްތައް

 

 މަލުކުރަން ފެށުން ޢަ

 ފެށިގެްނނެވެ. އިން 2014 މޭ 1ފަާށނީ  ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް މި.7
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MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY
Malé, Republic of Maldives

 

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

Reference No.: TR-2014/G17
Date of issue: Tuesday, 25 March 2014

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 legislative references are to the Goods and Services Tax Regulation 
(Regulation Number 2011/R-43) as amended by Tax Ruling Number 220-PR/TR/2011/8, TR-
2012/G4, TR-2012/G5, TR-2012/G6, TR-2012/G7, TR-2012/G10, TR-2012/G11, TR-
2013/G13, TR-2013/G14 and TR-2013/G16. This ruling is legally binding.

Introduction
1. This ruling amends sections 31, 41 and 109 of the Regulation.

Ruling
2. Amend section 31(c) of the Regulation as follows:

(c) For the purpose of Section 20(c) of the Act, exempt postal services refers to 
postal services, not being courier services, provided by a postal service provider 
registered with the relevant Government authority or State institution.

3. Amend section 41(c) of the Regulation as follows:
(c) For the purposes of subsection (b), notwithstanding the location of the person to 

which the supply of a service is made contractually, the service is consumed 
outside the Maldives if it is supplied to a person that is not a resident of the 
Maldives and is outside the Maldives at the time that the service is performed 
and: 
(1) the actual physical flow of the service is not to a person in the Maldives that 

receives or benefits from that service; and
(2) the services are not supplied directly in connection with any property situated 

in the Maldives at the time that the services are performed. 
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4. Amend section 41(e) of the Regulation as follows:
(e) Subsection (c) shall not apply to the supply of telecommunication services.

5. Insert the following subsections after section 41(e) of the Regulation:
(f) For the purpose of subsection (b):

(1) a service consumed outside the Maldives includes a telecommunication 
service supplied by a Maldives telecommunication service provider to a 
foreign telecommunication service provider which enables a customer of the 
foreign telecommunication service provider to gain access to the 
telecommunications network of the Maldives telecommunication service 
provider;

(2) telecommunication services supplied by a foreign telecommunication service 
provider to a Maldives telecommunication service provider, which enables a 
customer of the Maldives telecommunication service provider to gain access 
to the telecommunications network of the foreign telecommunication service 
provider, shall be considered as being services consumed in the Maldives by 
the customer of the Maldives telecommunication service provider.

(g) For the purposes of subsection (f):
(1) “Maldives telecommunication service provider” means a telecommunication 

service provider in the Maldives which is registered with the relevant 
Government telecommunications authority; and 

(2) “foreign telecommunication service provider” means a telecommunication 
service provider that is not a Maldives telecommunication service provider. 

(h) For the purposes of this section:
(1) A resident of the Maldives means a person that is “resident in Maldives” as 

that term is defined in Section 46 of the Business Profit Tax Act (Law 
Number 5/2011); 

(2) A company that is not a resident of the Maldives shall be a person in the 
Maldives if an employee or other representative of the company is in the 
Maldives in connection with the performance of the service.

6. Amend section 109 of the Regulation as follows:
(a) The price of a good or service displayed to customers shall include the amount of 

tax chargeable for such good or service, except under the conditions specified in 
subsections (b) and (c).

(b) A registered person who charges a service charge in relation to the supply of 
goods and services may display the prices of goods and services exclusive of the 
amount of tax chargeable, in which case prices must be displayed in a manner in 
which customers can compute the total amount they must pay to the supplier.
This subsection is subject to subsection (c).

(c) Telecommunication service providers, agents of telecommunication service 
providers and intermediary on-sellers of telecommunication services must
display prices of telecommunication services exclusive of the amount of tax 
chargeable. Such person must display prices of telecommunication services in a 
manner in which customers can compute the total amount they must pay to such 
person in relation to the telecommunication service supplied.

(d) A person referred to in subsection (c) must prominently display in the premises 
where his taxable activities are carried out, a notice which indicates that 

 



8

 

telecommunication services supplied by or through that person excludes the 
amount of tax chargeable.

Date of Effect
7. This ruling shall have effect from 1 May 2014.

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.

 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


