
ޓެކްސް ރޫލިންގ

ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2014/G8 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

ވެބްސައިޓް: 

 gazette@po.gov.mvއީމެއިލް:

www.gazette.gov.mv

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 

ވޮލިއުމް: 43       އަދަދު: 61         ތާރީޚު: 1 ރަޖަބު 1435  -  30 އެޕްރީލް 2014   ބުދަ

TR-2014/G18  :ުރިފަރެންސް ނަންބަރ
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ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް   
ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ  

 

 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ގެނައުން  ޙު އިޞްލާވަނަ  1އަށް  TR-2012/G8ޓެކްސް ރޫލިންގ ޓެކްސް:  މުދަލާއި ޚިދުަމުތގެ އަގުން ެނގޭ 

  TR-2014/G18 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ބުދަ( 2014 އެޕްރީލް 30 :ތާރީޚު

ވަނަ  84ގެ  )ޓެކްސް ނެުގމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 2010/3 ނޫނު ނަންބަރުޤާޮކށްފައިވާ އިޞްލާޙު ެމދުވެރޮިކށް 14/2011މިއީ ޤާނޫނު ނަންަބރު 

 ވާލާދީފައި އެ ހަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ހަ ރޫލިންގއަށްލަތެއްގައި މެނުވީ، ހާ ޮގތަކަްށ ބަޔާނޮްކށްފައިވާ  އެކެވެ. އެހެންދާގެ ދަށުން ެނރެފައިވާ ރޫލިންގމާއް

ދައްާކ ފަރާތްަތުކްނ  ޓެކްސް) އަެށވެ. އޭޖެންޓުން މެދުވެރިވާ މުޢާމަލާތްަތކުން ޖީ.ެއސް.ޓީ ނެގުން( TR-2012/G8ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު ވަނީ 

  ޮގތުްނ ލާޒިމުކުރެއެވެ. އަްށ ަތާބވުމަށް ޤާނޫނީމި ރޫލިންގ

  ތައާރަފު 

  .ކުރުމެވެއިޞްލާޙުވަނަ ޕެރެގްރާފް  18ގެ  TR-2012/G8ގެ މަގުސަދަކީ ޓެކްސް ރޫލިންގ މި ރޫލިންގ.1

  ރޫލިންގ

 ކުރުން:އިޞްލާޙުވަނަ ޕެރެގްރާފް އަންނަނިވި ގޮތަށް  18ރޫލިންގގެ .2

ެއ ކޮިމޝަްނ ދެީނ  ަވަނ ފަާރތަްށ ޮކިމޝަެނއް ޭދ ހާަލތުަގއި،މުދަާލިއ ޚިުދމަްތ ފޯުރަވއިޭދ ަފާރތުްނ ެއ ތިން   .18

ަމލާތުެގ އާ ުނންކުރާ ފަރާުތެގ އަތުްނ އެ މުސީދާ ެއ ފަާރތަކަށް ކަަމށްީވަނމަެވސް ުނވަަތ މުދަާލއި ިޚދުަމްތ ބޭ

ުއނިޮކށްެގްނ  އަުގ ެނގުަމށްފަުހ ުމދަލާިއ ިޚުދމަތް ފޯުރވަިއޭދ ފަރާަތށް ރަްއދުކުރާިއރު އެ ކޮމިޝަން 

ވަަނ  3ލަުތގައި ހާ. ެއހެންަނަމވެސް ިމ ްއެދްއ ނުާވނެެއވެވަނަ ެޕރެގްރާްފ ރަ 17، ކަމަށްީވނަަމވެސް 

.   ޕެެރގްރާަފށް ަޢަމލުކުރަންާވނެެއވެ

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 ފެށިގެންނެވެ. އިން 2014 މޭ 1ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި.1

  

  

 

 
 

 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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MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY 
Malé, Republic of Maldives 

 

TAX RULING 
Goods and Services Tax: First amendment to the Tax Ruling TR-2012/G8 

Reference No.:  TR-2014/G18 
Date of issue: Wednesday, 30 April 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 references to the Ruling are to the Tax Ruling TR-2012/G8 (GST 
treatment of agency relationships). This ruling is legally binding. 

Introduction
1. This ruling amends paragraph 18 of the Ruling. 

Ruling
2. Amend paragraph 18 of the Ruling as follows: 

18. Paragraph 17 shall not apply where the provider pays the intermediary a 
commission for the intermediary’s services, whether or not the commission is 
paid directly to the intermediary or by way of a deduction from the amount of 
consideration received by the intermediary from the consumer and payable to the 
provider. In such case, paragraph 3 shall apply. 

Date of Effect 
3. 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.


