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އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    
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ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

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/G21 :ުރިފަރެންސް ނަންބަރ
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ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް   
ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ  

 

 ޓެކްސް ރޫލިންގ
ުމދަލާއި ޚިދުމަުތެގ އަގުން ޓޫރިޒަމް ދާއިާރގެ ގައި  2014 ނޮވެންބަރު 1ެނޭގ ޓެކްސް:  މުދަލާއި ޚިދުަމުތގެ އަގުން

   ޓެކްސް ނެގުމުެގ ރޭޓު ބަދަލުވުން

  

  TR-2014/G21 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ބުރާސްފަތި( 2014 އޮކްޓޫބަރު 2 ތާރީޚް:

 

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

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

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

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

  މި ރޫލިންގއަށް ތަބާވުަމށް ޤާޫނނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުެރއެވެ.ޓެކްސް ދަްއކާ ފަާރތްތަކުން 

  

  އާރަފު ތަ

ގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ  2014 ނޮވެންބަރު  1ކޮށްދީފައި ވާނީ ލުމި ރޫލިންގގައި ތަފުސީ.1

 ލެވެ.އުސޫ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭއަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ރޭޓު ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން 

 

 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ: 15ޤާނޫނުގެ .2

"...  

.ީޓ ަނގާނީ،   (ށ) .އެސް އަްނނަިނިވ މި ާމއްާދގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންޮކށްފަިއވާ ުމދަާލިއ ޚިދުަމުތގެ ައގުްނ ޖީ

.   މުްއދަތުތަުކގައި، އަްނނަިނވި މިްނަވރަށެވެ

...  

  ިއންަސއްތަ). ބާރަ( 12އިްނ ފެށިެގން % 2014 ޮނވެންަބރު 1) 4(

  ...  

 

 
 

 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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.ީޓ ެނޭގ ިމންަވރުަތކަށް އަްނނަ ަބަދލުތަކާ ށމި މާްއާދގެ (  )(ބ .އެސް ) ަގިއ ބަާޔންކޮްށފައިާވ މުްއދަުތަތކުގަިއ ޖީ

ލުތައް، ސޫ ތަޢާރުފުުކރަްނޖެޭހ ިއދާީރ އު އަެންއ މިްނވަރަްށ ަބދަުލވުުމެގ ަމރުޙަލާަގއިގުިޅގެން، ެއްއ ިމންަވރުްނ 

.   "މި ޤާޫނުނގެ ދަުށން ަހާދ ަގވާިއުދަގއި ަކނޑައެުޅމުެގ ބާރު ޮކމިަޝަނރ ެޖނެރަަލށް ިލބިގެްނވެެއވެ

 

ގައި ގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާ 15ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ފޯރުވައިދޭ، ޤާނޫނުގެ  ހިނގާނީމި ރޫލިންގ .3

 ށް އެކަންޏެވެ.ގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކަޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  

  ރޫލިންގ

  ޓެކްސް ނެގުމުގެ ރޭޓު ބަދަލުވުމުން ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުާވ ވަގުތު 

މަތިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ރޭޓު ބަދަލުވާ ޙާަލތުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އާ ވަނަ މާއްދާ 15ޤާނޫނުގެ .4

ނޑައަޅާނީ ޤާނޫނުގެ   މަތިންނެވެ. ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 17ލާޒިމުވާ ވަގުތު ކަ

 

އެްއ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު އެކުގައި ނުވަތަ އެއިން ބަ.5

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި އެއްގޮތްާވ  17މަލާތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންވާނީ ޤާނޫނުގެ އާއަދާކޮށްފިނަމަ، އެ މު

ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތު ނުވަތަ އަގު އަދާކުރާ ވަގުތު، މިއިން ކުރިްނ އެބަހީ، ( މަތިން ގޮތުގެ

(  ނަ މާއްދާގެ (ށ)ވަ 17ޤާނޫނުގެ  ނުވަތައެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ޖުމުލަ އަގުންނެވެ.  ،އަންނަ ވަގުތެއްގައި

 މަތިންނެވެ. ތަކުގައިނަމަ އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ރައްދުވާ ޙާލަތު

  

 1 މިސާލު
 

އަށް ޗުއްީޓ  2014 ޮނވެންބަރު  5އިން  2014 އޮކްޓޫބަރު 26ބީޗް ރިޒޯޓުަގއި  ަސންސެޓްގެ ދެމަިފިރން ވޮްނގް 
 .  5 ޓެކްްސ ިއްނވޮއިްސ ަތްއޔާރުކުަރނީރިޒޯުޓްނ ލިބިަގްނނަ މުދަާލއި ޚިުދމަތަްށ  ިމ މުްއދަުތގަިއ ެއ ީމހުން ހޭދަކުެރއެވެ

.ނޮެވންބަރު  . ފައިާސ ަދއްކަނީ އެ އިްނވޮއިްސއަްށ  ގަެއވެ   ވެްސ ަހމަ އެ ދުަވހުަގެއވެ
  

"  މި މިސާުލގައި  .ޓީ ލާިޒމުވާ ަވގުތަކީ .އެސް ތުން ަބެއއް ފޯުރވަިއެދވުނީ މަލާ ޢާއެ މު، ކަމަށްާވތީ ނޮެވންބަރު 5"ޖީ
.ޓީ ނަަގްނާވނީ ޢާ މު އެ  ަގއި ަކަމށްީވނަަމވެސް،އޮކްޓޫބަރު .އެސް . 12%މަލާުތން ޖީ   ެގ ޭރޓުގަެއވެ

  
 ކުރިންރިޒޯޓަްށ އައުުމެގ ން ދެަމިފރިގެ ދެމަިފިރން ޗުއްީޓ ޭހދަުކރުމަްށ ރިޒޯަޓށް ދައްަކންޖެޭހ ަފިއސާ، އެ ވޮްނގް 

. އެެހންކަުމން  ންަމލާތުޢާއެ މު ފައިސާ ދައްާކ ދުަވހު، ދައްކާަފއިާވނަމަ  .ޓީ ލާޒިުމވާެނެއވެ .އެސް ެއ ެއ ޙާލަުތގަިއ ޖީ
.ޓީ ަނގަްނާވނީ  މަާލތުން ޢާމު .ެއސް . 8% ޖީ   ެގ ރޭުޓަގއެވެ
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  ކަޓޯފް ތާރީޚު 

 ނޮވެންބަރު 1ނަމަ، ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ގަޑިއިރުގެ އުސޫލުން ވިޔަފާރި ކުރާ  24ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ .6

 އަށެއް( 8ގެ ކުރިން ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންވާނީ % 00:00 ގެ 2014

ގައި ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން ފޯރުވައިދޭ  00:00ގެ  2014ނޮވެންބަރު  1އިންސައްތަ) ގެ ރޭޓުންނެވެ. އަދި 

)  ބާރަ ( 12ނަގަންވާނީ % މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ  ގެ ރޭޓުންނެވެ.އިންސައްތަ

 

ގައި އެ ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރި  2014 ނޮވެންބަރު 1ރައްދުނުވާ ފަރާތްތަކުން  ޕެރެގްރާފްވަނަ  6ގެ މި ރޫލިންގ.7

ެގ  އިންސައްތަ) ބާރަ( 12%ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންވާނީ ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ފަށާ ވަގުތުން ފެށިގެން 

 ރޭޓުންނެވެ.

 

ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ބޭނުމަށް، މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިން ވަގުތު ބަލާީނ  7 ވަނަ ޕެރެގްރާފާއި 6ގެ މިރޫލިންގ.8

ނޑައަޅައި " ބެލުމަށް"ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު ވަނަ މާއްދާގައި 17ޤާނޫނުގެ   ފައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތިންނެވެ.ކަ

  

  އެވޮއިޑަންސް ރޫލް- އެންޓި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމުގެ ޒިންމާއިން އެއްކިބާވުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ ޓެކްްސ .9

ނޫން  ވަކި ވަގުތެއްގައި މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދީގެން ނުވަތަ އެ، ދެއްކުމުން ރެކުމުގެ ނިޔަތުގައި

 ނުވާނެއެވެ. މަލާތެއް ކޮށްގެން ޢާގޮތަކަށް ވެސް، އެއްވެސް މު

 

       ށުމަށްފަހު ފެ ގެ ކުރިން 2014ނޮވެންބަރު  1 މަލާތެއްޢާމުގެ މުދިނުވައިފޯރު އް ޚިދުމަތެ ލެއް ނުވަތަ މުދަ.10

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ  ،ތަކުގައިތުލަޙާ އަންނަނިވި  ،ނަމަ ނިމޭ ގެ ފަހުންގައި ނުވަތަ އޭ 2014ނޮވެންބަރު  1

 ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. އެއްކިބާވަނީދެއްކުމުގެ ޒިންމާއިން  ފަރާތުން ޓެކްސް

 ކީ ންމު އުސޫލައާ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ،ނަމަވެސްއެސް.ޓީ ނެގޭ ރޭޓު ބަދަލު ނުވިޖީ.  (ހ)

 ކުރެވޭބޫލުގަކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް  ވޮއިސް ތައްޔާރުކުރުން ކަމުގައިކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން ޓެކްސް އިން

މުދަލާިއ  ވައިދޭ ގެ ކުރިން ފޯރު 2014ނޮވެންބަރު  1، ނަމަނުދޭ ސާބިތުކޮށްފަރާތުން  އެ  މިންވަރަށް 

 ޓެކްސް އިންވޮއިސް ނުވަތަ ޓެކްސް އިންވޮއިސްތައް ގެ ކުރިން  2014ނޮވެންބަރު  1ގެ ބަޔަށް ޚިދުމަތު

ގެ ޚިދުމަތުމުދަލާއި  ފޯރުވައިދޭގައި ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން  2014ނޮވެންބަރު  1އަދި  ތައްޔާރުކުރުން،

  .އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރުން ގައި ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން ޓެކްސް 2014ނޮވެންބަރު  1 ބަޔަށް

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރާ އާންމު އުސޫލަީކ  ،ނަމަވެސްއެސް.ޓީ ނެގޭ ރޭޓު ބަދަލު ނުވިޖީ.  )ށ(

 އިގަތުން ކަމުގައި އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ބަލަމުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދެވުނު މުއްދަތަށް އެއްކޮށް 

 2014ނޮވެންބަރު  1ނަމަ، ނުދޭ ސާބިތުކޮށްފަރާތުން  އެ ބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށްގަކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް 
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ފައިސާ  ކޮށް ކުރިން އެޑްވާންސް އެ ތާރީޚުގެ ގެ ބަޔަށް ޚިދުމަތު އިމުދަލާ ފަހުން ފޯރުވައިދޭ ގައި ނުވަތަ އޭގެ 

 ބަލައިގަތުން.

  

 2 މިސާލު
 

އަުއޓް ކުާރއިުރ މުިޅ -ކު ޗެކް ޫޓިރސްޓަަސންސެްޓ ބީޗް ރިޒޯުޓްނ ޢަމަުލކުރާ ާއންުމ އުޫސލަކީ ކޮްނމެ ގަިއާވ  1 މިސާލު
. ެއހެްނ ނަަމވެްސ،  ޚިދުަމތަްށ ެއްއ ެޓކްސް ިއްނވޮއިސް  ރޭްޓ ގައި ޓެކްސް ނެޭގ  2014ނޮެވންބަުރ  1ަތއްާޔރުކުރުެމވެ

.ޓެްކސް ިއންޮވއިްސ ތަްއޔާރުއަްނނަިނިވ އުސޫުލން  ރިޒޯުޓްނ ނިްނމީވާތީ، ަސންެސޓް ބީޗް ބޮޑު   ކުރުަމެށވެ
26 ުުމދަލާިއ  ޯފރުަވއިދޭ ެގ ދެމަިފރިްނަނށް ވޮްނގްާއ ެދެމދު  2014އޮކްޓޫބަރު  31އިން  2014 އޮކްޓޫބަރ

.ޓީ ެނގުން؛  8މަލާުތްނ %ުމއާއިްނވޮއިްސއެއް ަތްއޔާރުކޮށް، އެ ެޓކްސް ޚިދުަމތަށް ވަކި  .އެސް ގެ ރޭޓުަގއި ޖީ
 އަދި 

1  ުފޯރުަވިއދޭ މުދަާލިއ ގެ ދެަމފިރިްނނަށް ޮވންގް އާ ދެެމދު  2014 ނޮެވންބަރު  5އިން  2014 ނޮެވންބަރ
. 12މަލާުތން %ޮވއިްސއެްއ ތަްއޔާރުޮކށް، ެއ މުއާ ިއންެޓކްސް ޚިދުަމތަްށ ވަިކ  .ޓީ ެނގުން .އެސް ެގ ރޭުޓަގއި ޖީ

  
.ޓީ ެނގޭ ރޭޓްޖީ އިްނވޮއިސް ތަްއޔާރުުކރުމަކީ ސަްނސެްޓ ޓެކްސް ޮކންމެ މަހެއް ނިުމމުން  ބަދަުލނުވާ ހާލަތުތަުކގައި .އެސް

" ހައިބީޗް ރިޒޯުޓެގ ާއންުމ ުއސޫލުކަުމގަިއ ނުާވތީ، ަމތީަގިއ ބަާޔންކޮްށފައިާވ ގޮަތްށ "ބަ ޓެކްސް ިއްނވޮިއސް ލަިއެގން
.  ތަްއޔާރެއް  .ީޓ ަދއްކަްނ ޖެހޭީނ ވީމާ، ވޮްނގް ނުކުެރވޭެނއެވެ .އެސް ގެ ދެަމފިިރން ރިޒޯުޓގަިއ ޭހދަކުިރ މުިޅ މުްއދަތަްށ ޖީ

.ެގ  %12   ރޭުޓަގއެވެ

  

  ވަނަ ކުއާޓަރަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ބަާޔން ހުށަެހޅުން  4ވަނަ އަހަުރގެ  2014

     ންމެ ކޮގެ ދަށުން  )1ގެ ( ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 24ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުގެ .11

      ވަނަ ކުއާޓަރަށް  4ވަނަ އަހަރުގެ  2014ފަރާތްތަކުން، ބަޔާން ހުށަހަޅާ ޖީ.އެސް.ޓީ މަހު  1މަހުން  3

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.އަންނަނިވި ބީދައިން  ،ގެ ކުރިން  2015ޖަނަވަރީ  28 ،ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން 3

: ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ  12.2ވަރޝަން  MIRA 206އަށް:  2014އޮކްޓޫބަރު   (ހ) (ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން

(   ؛މުދަލާއި ޚިދުމަތް

: ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ  14.1ވަރޝަން  MIRA 206އަށް:  2014ނޮވެންބަރު   (ށ) (ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން

(   ؛މުދަލާއި ޚިދުމަތް

: ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ  14.1ވަރޝަން  MIRA 206އަށް:  2014ބަރު ޑިސެން  (ނ) (ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން

(  .މުދަލާއި ޚިދުމަތް

  

  ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 ފަށާނީ މި ރޫލިންގ ނެރޭ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.އަށް ޢަމަލުކުރަން މި ރޫލިންގ.12
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MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY 
Malé, Republic of Maldives 

 

 

TAX RULING 
Goods and Services Tax: Change of rate of tourism sector goods and services 
tax on 1 November 2014 

Reference No.:  TR-2014/G21 
Date of issue: Thursday, 2 October 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 explains the rules that are required to be followed in respect of the change 

of rate of tourism sector goods and services tax on 1 November 2014. 

2. Section 15 of the Act states: 
“… 
(b) Goods and services specified in subsection (a) shall be taxed for the following 

periods at the following rates: 
 … 
 (4) 12% (twelve percent) from 1 November 2014 onwards. 
…
(e) The Commissioner General shall have the authority to determine the necessary 

administrative procedures in relation to the changes in tax rates within the 
periods specified in subsection (b), in the Regulation formulated pursuant to this 
Act.” 

3. This ruling shall apply only in respect of supplies by registered persons of tourism 
goods and services, as defined in section 15(a) of the Act. 
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Ruling
Time of supply when the rate of tax changes 

4. Section 17 of the Act shall apply to determine the time of supply when the rate of tax 
changes in accordance with section 15 of the Act. 

5. Where the recipient of a good or service makes full or partial payment, tax shall be 
accounted for on the full amount of the value of that good or service in accordance 
with section 17(a) of the Act (i.e. the earlier of the time that a tax invoice is issued or 
when payment is made), except where section 17(b) of the Act applies, in which case 
tax shall be accounted for in accordance with that subsection. 

Example 1 

Mr and Mrs Wong stay at Sunset Beach Resort from 26 October 2014 to 5 November 2014. 
A tax invoice for the goods and services provided to the Wongs during their stay is issued 
on 5 November and payment is made subsequently. 

Since the “time of supply” in this example is 5 November, GST must be charged at the rate 
of 12%, irrespective of the fact that part of the goods and services supplied to the Wongs 
were provided in October.  

Had the Wongs paid for their stay prior to their arrival, such payment would have triggered 
the time of supply, and GST would have been charged at the rate of 8%. 

Cut-off date 
6. If a registered person supplies goods and services on a 24-hour basis, the rate of tax 

applicable to the value of supplies made before 00:00 hours on 1 November 2014 
shall be 8% (eight percent) and the rate of tax applicable to the value of supplies made 
on or after 00:00 hours on 1 November 2014 shall be 12% (twelve percent). 

7. Registered persons not falling within paragraph  6 of this ruling shall apply the rate of 
tax of 12% (twelve percent) to the value of supplies made from the time of opening 
their business on 1 November 2014. 

8. For the purposes of paragraphs  6 and  7 of this ruling, the time at which a good or 
service is supplied shall be determined based on the “time of supply” rule in section 
17 of the Act. 

 

Anti-avoidance rule 
9. A registered person shall not conduct any transaction with the intent of avoiding or 

evading tax, whether by arranging for the supply of a good or service to be made at a 
particular time, or otherwise. 
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10. A registered person shall be considered to be avoiding tax where a supply of goods 
and services commences before 1 November 2014 and ends on or after 1 November 
2014 and: 
(a) a tax invoice is, or tax invoices are, issued before 1 November 2014 in respect of 

the part of the supply made before that date and a tax invoice is, or tax invoices 
are, issued on or after 1 November 2014 in respect of the part of the supply made 
on or after that date, unless the supplier demonstrates to the satisfaction of the 
Commissioner General that the issuing of tax invoices at the end of each month is 
consistent with the registered person’s past practice in the absence of a change in 
the rate of tax; or 

(b) an advance payment is, or advance payments are, received before 1 November 
2014 in respect of the part of the supply made on or after that date, unless the 
supplier demonstrates to the satisfaction of the Commissioner General that the 
receipt of advance payments for the whole of a period of a supply of goods and 
services is consistent with the registered person’s past practice in the absence of a 
change in the rate of tax. 

Example 2 

It is the normal practice of Sunset Beach Resort in Example 1 to issue one tax invoice to its 
guests upon check-out at the end of their stay. However, because of the increase in the rate 
of tax on 1 November 2014, Sunset Beach Resort decides to issue: 
 one tax invoice for the goods and services provided to the Wongs from 26-31 October 

2014, and charge GST at the rate of 8%; and 
 another tax invoice for the goods and services provided to the Wongs from 1-5 

November 2014, and charge GST at the rate of 12%. 

Sunset Beach Resort may not “split” the tax invoice in the manner described above because 
it has not been its normal practice in the past to issue invoices at the end of each month 
where there has been no change in the GST rate. Consequently, GST at the rate of 12% 
applies to the entire period of the Wongs’ stay at the resort. 

GST return for the fourth quarter of 2014 
11. Registered persons who adopt a 3 (three) month taxable period under section 24(a)(1) 

of the Act shall file three separate GST returns for the fourth quarter of 2014 by 28 
January 2015, in the following manner: 
(a) For October 2014: version 12.2 of MIRA 206 (GST Return: Tourism Goods and 

Services); 
(b) For November 2014: version 14.1 of MIRA 206 (GST Return: Tourism Goods 

and Services); 
(c) For December 2014: version 14.1 of MIRA 206 (GST Return: Tourism Goods and 

Services). 
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Date of Effect 
12. 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.


