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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 

ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ  

 

  
  

 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ނުއުފުލޭ މުދަލުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެުގންޓެކްސް:  މުދަލާއި ޚިދުަމުތގެ އަގުން ެނގޭ 

  TR-2014/G19 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ބުދަ( 2014 އެޕްރީލް 30 :ތާރީޚު

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

ަވީނ  ވާލާދީފައި އެހަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ހަށް ޤާނޫނަލަެތއްގައި މެނުވީ، ހާގޮތަަކށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެކެވެ. އެހެންދާގެ ދަށުން ނެެރފައިވާ ރޫލިންގމާއް

(ުމދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްްސ ނެގުުމގެ ޤާނޫނު)  10/2011ކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ިއޞްލާޙުމެދުވެރިކޮށް  6/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޮކްށފައިވާ ގަވާއިދު އިޞްލާޙު ވަނީ ވާލާދީފައި އެ ހަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ހަ ގަވާއިދަށް ލަތެއްގައި މެނުވީ، ހާގޮތަަކށް ބަޔާނޮްކްށފައިވާ  އެހެންއަށެވެ. އަދި 

އަށް ތަބާވުަމްށ ދަްއކާ ފަރާތްތަކުން ިމ ޫރލިންގ ޓެްކސް(މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ އަގުްނ ޓެްކސް ނެުގމުެގ ގަވާއިދު) ައށެވެ.  R-43/2011ނަންބަރު 

  ގޮތުން ލާޒިުމކުރެއެވެ. ޤާނޫނީ

  ފު ތަޢާރަ

(މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  6/2014މި ރޫލިންގގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު .1

) މެދުވެރިކޮށް  1ޤާނޫނަށް  ) ވަނަ 2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( 3ޤާނޫނުގެ  ،ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ޓެކްސް ތްތަކުން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ މުޢާމަލާނުއުފުލޭ މުދާ ވިއްކުމުގެ ، ނަންބަރު އުނިކުރުމާ ގުޅިގެން

) ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލެވެ.  (ޖީ.އެސް.ޓީ

ގެސްޓްހައުސްތަކުން ފޯރުވައިދޭ އެކޮމޮޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު ވެްސ .2

  މި ރޫލިންގގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

  ރޫލިންގ

  .އެސް.ޓީ ނެގުންްތތަކުން ޖީމުާޢމަލާނުއުފުލޭ މުދާ ވިއްކުމުގެ 

 ނުވަތަ އެ ދުވަހުގެ ފަުހން 2014ފެބުރުވަރީ  6ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ނުއުފުލޭ މުދަލެއް ވިއްކުމަށް .3

  ނުވަތަ  2014މޭ  1ތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު އަންނަނީ މުޢާމަލާއެއްބަސްވުމެއް ވެއްޖެނަމަ، އަދި އެ 

ނުވަތަ އެ ދުވަހުގެ ފަހުން ފެޭށ ޓެކްސް ނެގޭ  2014މޭ  1އެ ދުވަހުގެ ަފހުން ކަމުގައި ވާ ނަމަ، 

  ނެއެވެ.ތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންވާމުޢާމަލާމުއްދަތުތަކުގައި އެ ފަރާތުން އެ 

ޖިސްޓަީރ ރަ ،ނުވަތަ އެ ދުވަހުގެ ފަހުން ފެށޭ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުތަކުގައި 2014މޭ  1އަންނަނިވި ހާލަތުގައި، .4

 ތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންވާނެއެވެ.މުޢާމަލާއެ ން ކޮށްފައިވާ ފަރާތު 

 

 
 

 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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ގެ ކުރިން  2014ފެބުރުވަރީ  6ނުއުފުލޭ މުދަލެއް ވިއްކުމަށް ން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތު   ހ)(

  އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވުން؛ އަދި 

   ފުކުރެވޭ ޓެކްސްތައް ދެއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި ގޮތެއް ތަޢާރަތާރީޚުގެ ފަހުން  ވީއެ އެއްބަސްވުން   ށ)(

  އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވުން؛ އަދި 

  ކަުމގައި ވުން.ދުވަހުގެފަހުން ނުވަތަ އެ 2014 މޭ 1ތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު އަންނަނީ މުޢާމަލާއެ   (ނ)

އެއްބަސްވުމެްއ  ންކުރި ގެ  2014ފެބުރުވަރީ  6ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ނުއުފުލޭ މުދަލެއް ވިއްކުމަށް .5

ފުކުރެވޭ ޓެކްސްތައް ދެއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި ތަޢާރަތާރީޚުގެ ފަހުން  ވީއެ އެއްބަސްވުން އަދި ނަމަ، ފައިވާވެ

ޖީ.އެސް.ޓީ ނުވަތަ އެ ދުވަހުގެ ފަހުން  2015ފެބުރުވަރީ  6ނުވާނަމަ، ގޮތެއް އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

 އެވެ.ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންވާނެ ން އެ ފަރާތުން ތްތަކުމުޢާމަލާ  ލާޒިމުވާ ވަގުތު އަންނަ

    ނުވަަތ  2014ފެބުރުވަރީ  6ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެއްބަސްވުމެއް  5މި ރޫލިންގގެ .6

އާއި އެއްބަސްވުްނ  2014 މޭ 1 ކޮށްފިނަމައިޞްލާޙުގެ ކުރިން،  2015ފެބުރުވަރީ  6އެ ދުވަހުގެ ފަުހން، އަދި 

ޖީ.އެސް.ީޓ ކުރި ދުވަހާ މި ދެ ދުަވހުގެ ތެރެއިން ފަހުން އަންނަ ދުވަހުގައި ނުވަތަ އެ ދުވަހުގެ ފަހުން އިޞްލާޙު

  ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންވާނެއެވެ.ން އެ ފަރާތުން ތްތަކުމުޢާމަލާ  ލާޒިމުވާ ވަގުތު އަންނަ

ބޭނުމަށް، ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމުގެ ޒިންމާއިން އެއްކިބާވުމުގެ  ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ 6އަދި  5، 4، 3މި ރޫލިންގގެ .7

އާ ދެމެދުެގ  2015ފެބުރުވަރީ  6އާއި  2014ފެބުރުވަރީ  6ން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކު ނިޔަތުގައި، 

ތެއް މުޢާމަލާ ކުރުމަކީ ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް އިޞްލާޙުތާރީޚެއްގައި އެއްބަސްވުމެއް ވުމަކީ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއް 

 ހިންގުމަކީ ކުށެކެވެ.

ގެ އެއްވެސް ޓެކްސް ނެގޭ ހަރަކާތަކާ ގުޅުމެއް ނެތް ނުއުފުލޭ މުދަލެއް ވިއްކުުމެގ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް.8

  އެވެ.ކަށް ނުޖެހޭނެޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކާތުން އެ ފަރާތުން މުޢާމަލާ

ލިބިގަންނަ މުދާ ނުއުފުލޭ މުދަލެއް ިވއްކުމުގެ ބޭނުމަށް އަންނަނިވި ހާލަތުގައި، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން .9

 ނުވަތަ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ އިންޕުޓް ޓެކްސް އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ގެ ކުރިން ކަމުގައި  2014މޭ  1ލިބިގަތް މުދަލުން ނުވަތަ ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު އައީ   (ހ)

  ވުން؛ ނުވަތަ 

ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން  6ނުވަތަ  5، 4، 3ބިގަނެފައި ވަނީ މި ރޫލިންގގެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލި  ށ)(

  ތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޫން ކަމުގައި ވުން.މުޢާމަލާޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ 

  ނުއުފުލޭ މުދާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 

" ކަމަށް ބުނެފައި  20ޤާނޫނުގެ .10 ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގެ ބޭނުމަށް، "ނުއުފުލޭ މުދާ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބޭ ކުލި

މުދާ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތާއި މުދާ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ ކޮންވެންޝަނަލް ލީްޒ އެ ވަނީ، 

ނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތުތަ ކަކުން ކުލި ދައްކާ ގޮތަށް، ރެސިޑެންޝަލް ނުަވތަ އެއްބަސްވުމެއް މެދުވެރިކޮށް، ކަ

 ކޮމަރޝަލް ނުއުފުލޭ މުދާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށެވެ.

  

ދުވަހު ކުއްޔަށް އެކޮމޮޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައޭިދ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ނަގަން ނުޖެހޭ، .11

 މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. ވަނަ 16ގެސްޓްހައުސްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން ޖެހޭނީ ޤާނޫނުގެ 
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 65(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  3/2010އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު .12

 ) އެ ފަރާތުގެ މައްޗަކަށް ނުހިނގާނެއެވެ.8ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (

އެކޮމޮޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތަކަށް ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  11މި ރޫލިންގގެ   (ހ)

  ވުން؛ އަދި 

  މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި ނުވުން؛ އަދި   ށ)(

  ގެ ކުރިން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން. 2014ޖޫން  1  (ނ)

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 ފެށިގެންނެވެ. އިން 2014 މޭ 1ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި.1
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MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY 
Malé, Republic of Maldives 

 

TAX RULING 
Goods and Services Tax: Imposition of GST on immovable property 
Reference No.:  TR-2014/G19 
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 statutory references are to the Goods and Services Tax Act (Law 
Number 10/2011) as amended by Law Number 6/2014 and all references to the Regulation 
are to the Goods and Services Tax Regulation (2011/R-43), as amended. This ruling is legally 
binding.
Introduction

1. This ruling explains the rules for the imposition of goods and services tax (GST) on 
the supply of immovable property, pursuant to the repeal of section 3(b)(2) of the Act 
via the First Amendment to the Goods and Services Tax Act (Law Number 6/2014). 

2. This ruling also explains the rules for the imposition of GST on accommodation 
supplied on a daily basis by guesthouses. 

Ruling
GST on supply of immovable property 

3. Where a registered person enters into a contract for the supply of immovable property 
on or after 6 February 2014, and the time of that supply occurs on or after 1 May 
2014, the supplier shall account for GST on the supply in the relevant taxable period 
beginning on or after 1 May 2014. 

4. Where:
(a)  a registered person entered into a contract before 6 February 2014 for the supply 

of immovable property; and 
(b) the contract addresses any taxes introduced after the date of execution of the 

contract; and 
(c) the time of supply occurs on or after 1 May 2014, 
the supplier shall account for GST on the supply in the relevant taxable period 
beginning on or after 1 May 2014. 

5. Where a registered person entered into a contract before 6 February 2014 for the 
supply of immovable property and the contract does not address any taxes introduced 
after the date of execution of the contract, the supplier shall account for GST on the 
supply where the time of supply occurs on or after 6 February 2015. 
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6. Where any contract referred to in paragraph  5 of this ruling is amended on or after 6 
February 2014 and before 6 February 2015, the supplier shall account for GST on the 
supply where the time of supply occurs on or after 1 May 2014 or the date of 
execution of the amendment to the contract, whichever is later.

7. For the purposes of paragraphs  3 to  6 of this ruling, it shall be an offence for a 
registered person to enter into a contact, amend a contract or conduct any transaction 
during the period from 6 February 2014 to 6 February 2015 with the intent to avoid 
tax.

8. A registered person shall not be required to account for GST on the supply of 
immovable property which is not related to any of his taxable activities. 

9. A registered person who supplies immovable property shall not be entitled to a 
deduction for input tax in respect of goods and services acquired by that person for 
the purpose of carrying out that taxable activity where: 
(a) the time of supply of those goods and services was before 1 May 2014; or 
(b) the goods and services were not acquired for the purpose of making a supply 

which is subject to GST under paragraphs  3 to  6 of this ruling. 
Rent from lease of immovable property 

10. For the purposes of section 20(k) of the Act, “rent earned from lease of immovable 
property” refers to the supply of residential and commercial immovable property by 
way of a conventional lease between a landlord and a tenant in consideration for 
periodic rental payments. 

11. Supplies of accommodation by guesthouses which let rooms on a daily basis and do 
not require authorization from the Ministry of Tourism to supply accommodation 
shall be subject to GST under section 16 of the Act. 

12. Section 65(a)(8) of the Tax Administration Act (Law Number 3/2010) shall not apply 
to a person who: 
(a) supplies accommodation referred to in paragraph  11 of this ruling; and 
(b) is not registered with MIRA at the date of effect of this ruling; and
(c) registers with MIRA before 1 June 2014. 

Date of Effect 
13. 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.


