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އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 
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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ  

 

  ދިވެހިރާއްޖެ ، 20379މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ، އަމީނީ މަގު، މާލެ 
:  ، 1415: ހޮޓްލައިން : ،  www.mira.gov.mvވެބްސައިޓް:  ، 6577 331ފެކްސް  mira.gov.mv@1415އީމެއިލް

 

 
 ޓެކްސް ރޫލިންގ

 ަދތުރުފަތުުރގެ ވައިގެ ެއެތރޭގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދޭފޯރުވައި ދިވެހިރައްިޔތުންަނށް ެނޭގ ޓެކްސް:  މުދަލާއި ޚިދުަމުތގެ އަގުން

   ޚިދުމަތްަތއް ދޭފޯރުވައި މުވައްޒަފުންަނށް ތަންތަުނގެ ދޭ ޚިދުަމތް މުދަލާއި ދާއިާރގެ  ޫޓރިޒަމް ޚިދުމަތްތަކާއި

 

  

  TR-2014/G22 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ހޯމަ( 2014 ބަރުޑިސެން 1 :ޚުތާރީ

 

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

 ވަނީ އެހެން ގޮތަަކށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަެތއްގައި މެނުވީ، ޤާނޫނަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ަތންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ 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

  ގޮތުން ލާޒިމުކުެރއެވެ. މި ރޫލިންގއަށް ތަބާވުަމށް ޤާޫނނީޓެކްސް ދަްއކާ ފަާރތްތަކުން 

  

  އާރަފު ތަ

 :ކޮށްދީަފއި ވާނީލުމި ރޫލިންގގައި ތަފުސީ.1

ޚިދުމަތްތަކުގެ  ދޭފޯރުވައި ފަރާތްތަކުން  ދޭ  މަތްދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދު ވައިގެ ރޭގައި އެތެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ހ)

  އަދި ؛ގޮތް ބަލަހައްޓާނެ ރިކޯޑު ޚިދުމަތްތަކުގެ ެއ މާނައަކީ ކޮބައިކަމާއި

 ފިހާރަތައް ހިންގާ ކޮށްގެންޚާއްޞަ މުވައްޒަފުންނަށް ތަންތަނުގެ ދޭ ޚިދުމަތް މުދަލާއި ދާއިރާގެ ޓޫރިޒަމް  (ށ)

  .ވެރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެ

  

  

  

 

 
 

 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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  ދިވެހިރާއްޖެ ، 20379މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ، އަމީނީ މަގު، މާލެ 
:  ، 1415: ހޮޓްލައިން : ،  www.mira.gov.mvވެބްސައިޓް:  ، 6577 331ފެކްސް  mira.gov.mv@1415އީމެއިލް

 

  ރޫލިންގ

  ޚިދުމަތް ދޭ މުދަލާއި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތް  ދަތުރުފަތުރުގެ ވައިގެ އެތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ޚިދުމަތް ދަތުރުފަތުރުގެ ވައިގެ އެތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ" ،ބޭނުމަށް ގެ) 5( ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ.2

    ބުނެފައި  ކަމަށް " ޚިދުމަތް ދޭ މުދަލާއި ވިއްކާދިވެހިރައްޔިތުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް  ފަރާތްތަކުން  ދޭ

 ތަނުން  އެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެދިވެހިރައްޔިތުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކާއި އެ ފަރާތްތަކާއެކު އުފުލާ ކާގޯ،  ،ވަނީ  އެ

 .ށެވެގެންގޮސްދިނުމަ މަގުން ވައިގެ ތަނަށް  އަނެއް

 

އުފުލުމަށް  އޮތް ނަމަވެސް، ދިވެހިރައްޔިތުން ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި 2މި ރޫލިންގގެ .3

ޗާޓަރުކުރާ ފްލައިޓް ފިޔަވައި އެ ނޫން ބޭނުންތަކަށް ޗާޓަރުކުރާ ފްލައިޓްތަކަކީ، ދިވެހިރައްޔިތުން ފިޔަވައި އެހެްނ 

 ނެއެވެ.ބެލެވޭ ރުވައިދޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައިފަރާތްތަކަށް ފޯ

  

 މާއްދާގައި  ވަނަ 16 ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ  ވައިގެ  އެތެރޭގެ.4

 ާކޑު  އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ދިވެހިރައްޔިތެއްގެ ކޮންމެ ރައްދުވާ ރޭޓުނެގޭ  ޓީ.އެސް.ޖީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

. ފްލައިޓް  ކޮންމެ ފްލައިޓެއްގެ ފްލައިޓް ،ނަންބަރު މެނިފެސްޓުަގއި  މެނިފެސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

 ވެސް  ގޮތަކުން އެހެން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ފަސިންޖަރަކީ އެ އަދި ،އެ ނަންބަރު ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަ

 ގައި ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ  15 ޤާނޫނުގެ  ޚިދުމަތުން ފޯރުވައިދިން ށްފަރާތަކަ އެ ،ސާބިތުކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ

 .ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ ޓީ.އެސް.ޖީ މީރާއަށް ފަރާތުން ދޭ ޚިދުމަތް ދަތުރުފަތުރުގެ ވައިގެ  ރޭޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

  ފިހާރަތައް ހިންގާ ކުރެވިގެންޚާއްޞަ މުަވއްޒަފުންނަށް ތަންތަނުގެ ދޭ ޚިދުމަތް މުދަލާއި ދާއިރާގެ ޓޫރިޒަމް

 ޓެކްސް މަލާތްތަކުންޢާމު ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ގައިރޭޓު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ.5

 ކުރެވިގެން ޚާއްޞަ މުވައްޒަފުންނަށް ތަންތަނުގެ  ދޭ ޚިދުމަތް މުދަލާއި ދާއިރާގެ  ޓޫރިޒަމް، އެއްކިބާވުމަށް ދެއްކުމުން

 ނެގޭނީ  ޓީ.އެސް.ޖީ ތްތަކުންމަލާޢާމު ފަދަ އެ ،ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ މީރާއަށް ކަމަށްބޭނުންކުރާ ފިހާރަތައް ހިންގާ

 .ރޭޓުގައެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ

 

 ދޭ  ޚިދުަމތް މުދަލާއި ދާއިރާގެ ޓޫރިޒަމް ،ނަމަވެސް އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން މާއްދާގައި  ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ.6

ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނީ  ފިހާރަހިންގާ  އެ ތަނުގައިއެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ޚާއްޞަގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަނެއް

 .ނެވެވަކިން ހަރަކާތްތަކާ ނެގޭ ޓެކްސް އެހެން ފަރާތުން ހިންގާ އެ
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  ދިވެހިރާއްޖެ ، 20379މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ، އަމީނީ މަގު، މާލެ 
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  ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 އިޞްލާޙު  ވަނަ 3 ޤާނޫނަށް  ނެގުމުގެ ޓެކްސް  އަގުން ޚިދުމަތުގެ މުދަލާއިފަށާނީ އަށް ޢަމަލުކުރަން މި ރޫލިންގ.7

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ  ގެނައުމުގެ
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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: Domestic air transportation services supplied to 
Maldivian citizens and supplies to employees at tourist establishments 

Reference No.:  TR-2014/G22 
Date of issue: Monday, 1 December 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: 

(a) defines supplies made by domestic air transportation service providers and sets 
out their recording requirements; and 

(b) specifies the registration requirements of shops operated exclusively for the 
employees of tourist establishments. 

Ruling
Supplies by domestic air transportation service providers 

2. For the purposes of section 15(a)(5) of the Act, “goods sold and services provided by 
domestic air transportation service providers to persons other than Maldivian citizens” 
means the transportation of persons other than Maldivian citizens and their 
accompanying cargo from a place in the Maldives to another place in the Maldives by 
air. 

3. Notwithstanding paragraph  2 of this ruling, the supply of a charter flight shall be 
considered as a supply to persons other than Maldivian citizens, unless the flight is 
chartered to transport Maldivian citizens. 
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4. Domestic air transportation service providers shall state on each domestic flight 
manifest, the National Identity Card number of each Maldivian citizen who travels on 
the flight and to whom tax at the rate specified in section 16 of the Act applies in 
respect of the air transportation service. Where such number of a Maldivian citizen is 
not stated on the flight manifest, and the air transportation service provider cannot 
otherwise provide evidence that the passenger is a Maldivian citizen, the air 
transportation service provider shall pay to MIRA tax in respect of the domestic air 
transportation service supplied to that person at the rate specified in section 15(b) of 
the Act. 

Shops operated exclusively for employees of tourist establishments 
5. Where MIRA considers that shops operated exclusively for the employees of tourist 

establishments are being used to carry out transactions to avoid tax which would 
otherwise have been payable at the rate specified in section 15(b) of the Act, such 
transactions shall be subject to tax at the rate specified in section 15(b) of the Act. 

6. Notwithstanding section 7 of the Regulation, a person who operates a shop 
exclusively for the employees of a tourist establishment shall register that shop 
separately from other taxable activities conducted by that person. 

Date of Effect 
7. This ruling shall have effect from the date of effect of the Third Amendment to the 

Goods and Services Tax Act. 

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.


