
ޓެކްސް ރޫލިންގ

ޓެކްސް އިންވޮއިސްތަކުގައި އައު ޓިން ބޭނުންކުރުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

ވެބްސައިޓް: 

 gazette@po.gov.mvއީމެއިލް:

www.gazette.gov.mv
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ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    
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ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 
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ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

TR-2014/G20 :ުރިފަރެންސް ނަންބަރ

ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 264       ތާރީޚު: 13 ޛުލްޤަޢިދާ 1435  -  8 ސެޕްޓެންބަރު 2014   ހޯމަ
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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ  

 

 

 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ބޭނުންކުރުން  ިޓން ައއު އިންވޮއިސްތަކުގައި ޓެކްސް: ޓެކްސް ެނގޭ  އަގުން ޚިދުަމުތގެ މުދަލާއި

  

  TR-2014/G20 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ހޯމަ( 2014 ސެޕްޓެންބަރު  8 :ތާރީޚު

 

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

 ވަނީ ަތންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ އެހެން ގޮތަަކށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަެތއްގައި މެނުވީ، ޤާނޫނަށް ޙަވާލާދީފައިވާ އެކެވެ. ދަށުން ނެެރފައިވާ ރޫލިންގ މާއްދާގެ

އަެށވެ. އަދި ގަވާއިދަށް ޙަވާލާދީފައިވާ  )ޤާނޫނު ޓެކްސް ނެުގމުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން( 10/2011ނަންބަރު  ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުޞްލާޙުއި

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

  މި ރޫލިންގއަށް ތަބާވުަމށް ޤާޫނނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުެރއެވެ.ޓެކްސް ދަްއކާ ފަާރތްތަކުން 

  

  ތައާރަފު 

، އިންވޮއިސްއެއްގައި ޓެކްސް ޞައްޙަ ބޭނުންކުރެވޭ އުނިކުރުމަށް ޓެކްސް އިންޕުޓް ގެ މަގުސަދަކީރޫލިންގ މި.1

 ން ލާޒިމުކުރުމެވެ.ބޭނުންކުރު ޓިން  އައު މީރާއިން ދޫކުރާ

 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ: 37ޤާނޫނުގެ .2

.ޓީ ަބާޔނުަގއި، ޓެކްްސ  27ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއާވ ފަރާތަުކްނ ިމ ޤާޫނނުެގ  .އެސް ވަަނ މާްއދާެގ ަދށުްނ ުހށަހަާޅ ޖީ

ަދދެއް، އައުްޓުޕްޓ އަެކނޑުަމށް މި ޤާނޫުނ ހުްއަދކުރާ ނެގޭ މުްއދަެތއްަގއި ިއންޕުޓް ޓެްކސްގެ ގޮުތގައި އަޅައި

. ނިޑދާެނއެވެ   ޓެކުހުން އޭާނއަްށ އަަޅއިކެ

 

 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ: 42ޤާނޫނުގެ .3

ނޑައެިޅގެްނ އެހެ  (ހ) ހިނދަކު، ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ  ްނޮގތަކަްށ ަބޔާންކޮްށފަިއނުާވަހއިމި ާޤނޫުނަގިއ ކަ

.ފަރާތަކުްނ ަތއްާޔރުކުރާ ޓެކްްސ    ިއންޮވއިްސގަިއ ައްނނަިނވި މަޢުލޫާމުތ ހިަމނަްނާވނެެއވެ

  ...  

  މުާދ ވިއްކާ ފަރާުތގެ ނުަވތަ ިޚދުަމތް ޯފރުކޮށްޭދ ފަރާުތގެ ނަާމއި، އެޑްރެސް ައދި ިޓން؛) 2(  

 

 
 

 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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  ) މުާދ ގަްތ ަފރާތުެގ ުނަވތަ ިޚދުަމތް ލިިބގަްތ ަފރާތުެގ ަނމާއި، ެއޑްރެސް ައިދ ޓިްނ؛3(

  

 މާއްދާގައި ވަނީ:ވަނަ  9ގަވާއިދުގެ .4

މި ަގވާިއުދގެ ަދުށން ރަިޖސްޓަރީުކރުމަށް އެދި ހުަށަހޅާ ކޮންމެ ަފރާަތކަށް ޓެކްސްެޕޔަރ އައިެޑންޓިފިޭކޝަން   (ހ)

 . ) ދޫކުެރޭވނެެއވެ   ...ނަންބަެރއް (ޓިން

 

  ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ: 44ގަވާއިދުގެ .5

އިްނޕުޓް ޓެކްސް، އަންަނިނިވ  މުދަލަކާ ނުަވތަ ިޚދުމަތަާކ ގުޅޭ ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ ފަާރތަކުން ިލބިގަތް  (ހ)

.   ޙާލަތުތަކުަގއި އެ ފަރާުތގެ އައުްޓޕުްޓ ޓެކުހުްނ ުއންެޏއް ނުކުރެޭވނެެއވެ

މުާދ ުނވަަތ ިޚުދމަްތ ފޯުރވަިއދިްނ ފަާރތުްނ ޤާޫނނާިއ ިމ ގަާވއިުދގަިއާވ ޮގތުެގމަިތން ދޫކޮށްަފިއާވ   )1(

  ފަރާުތގެ އަުތގަިއ ެނުތން؛ ...އެއް، މުާދ ުނވަަތ ިޚދުަމތް ލިިބގަްތ ޞައްަޙ ޓެކްސް އިްނވޮއިސް 

 

  ރޫލިންގ

ނުވަތަ އެ ދުވަހުގެ ފަހުްނ ތައްޔާރުކުރާ ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއްގައި، މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް  2015ޖަނަވަރީ  6.1

ފޯރުވައިދޭ ފަރާތަށާއި އެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަތް ފަރާތަށް މީރާގެ ނަންބަރު            

(IUL)220-RPR/1/2013/105 )7  ު13ތުގެ މަތިން ދޫކޮށްފައިވާ ޢުލާނުގައިވާ ގޮއި) 2013އޮކްޓޫބަރ 

އަދަދުގެ ޓިން ނުހިމެނޭނަމަ، އެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަތް ފަރާތަށް އެ ޓެކްސް އިންވޮއިސް އާ ގުޅިގެން 

 އިންޕުޓް ޓެކްސް އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 ފެށިގެންނެވެ. ރޫލިންގ ނެރޭ ތާރީޚުންފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި.7
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MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY 
Malé, Republic of Maldives 

 

 
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 
 

TAX RULING 
Goods and Services Tax: Using the new TIN on tax invoices 

Reference No.:  TR-2014/G20 
Date of issue: Monday, 8 September 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 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 mandates the use of the new taxpayer identification number (TIN) on tax 

invoices for them to constitute valid tax invoices for the purpose of claiming input 
tax.

2. Section 37(a) of the Act states: 
A registered person may set off an amount authorized by this Act as input tax  against 
the output tax payable in a taxable period, in the tax returns submitted in accordance 
with Section 27 of this Act. 

3. Section 42 of the Act states: 
(a) Unless otherwise specified in this Act, tax invoices issued by a registered person 

shall include the following particulars: 
…
(2) Name, address and TIN of the seller of goods or supplier of services; 
(3) Name, address and TIN of the purchaser of goods or recipient of services; 

4. Section 9 of the Regulation states: 
(a) Each person applying for registration under this Regulation shall be allocated a 

Taxpayer Identification Number (TIN). … 
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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 
 

5. Section 44 of the Regulation states: 
(a) Input tax in relation to a good or service purchased by a registered person shall 

not be set-off against such person’s output tax where: 
(1) the recipient of the good or service does not possess a valid tax invoice 

issued by the supplier in accordance with the Act and this Regulation; … 

Ruling
6. A registered person shall not be allowed to claim input tax in relation to a tax invoice 

issued on or after 1 January 2015 if it does not include the 13-digit TINs issued to that 
person and the supplier of the goods or services pursuant to MIRA’s announcement 
number (IUL)220-RPR/1/2013/105 dated 7 October 2013.

Date of Effect 
7. 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. 



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.


