
ޓެކްސް ރޫލިންގ

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް: ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

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 

TR-2015/G23 :ުރިފަރެންސް ނަންބަރ

ވޮލިއުމް: 44    އަދަދު: 26     ތާރީޚު: 15 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436  -  5 ފެބުރުވަރީ 2015   ބުރާސްފަތި
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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ  

 

 

 ޓެކްސް ރޫލިންގ
   ލިޔެކިޔުްނަތއް .އެސް.ޓީ ބަޔާނާ އެކު ހުށަަހޅަންެޖހޭޖީެނޭގ ޓެކްސް:  މުދަލާއި ޚިދުަމުތގެ އަގުން

  

  TR-2015/G23 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 ބުރާސްފަތި)( 2015ފެބުރުވަރީ  5 :ތާރީޚު ް

 

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

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

ައށެވެ. އަިދ ގަވާއިދަްށ ޙަވާލާދީފައިާވ  )ޤާނޫނު ޓެްކސް ނެުގުމގެ މުދަލާއި ޚިދުަމތުެގ އަުގން( 10/2011ނަންބަރު  ކޮށްފައިާވ 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

ނޑައަޅައިމި ރޫލިންގގައި .1 ކަން ޞައްޙަޓެކްސްގެ  އިންޕުޓް އުނިކުރާރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން  ،ފައިވާނީކަ

އެކު ހުށަހަޅާނެ  ޓެކްސް އިންވޮއިސްތައް ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނާ ގުޅޭ އިންޕުޓް ޓެކްސްއާއެ  ،ޔަގީންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން

 ގޮތެވެ.

 

އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓަކާއި އައުޓްޕުޓް އެކު  ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނާ ހުށަހަޅާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން .2

ނޑައަޅައި ހުށަހަޅާނެ ގޮތް ސްޓޭޓްމަންޓެއްޓެކްސް   ފައިވާނެއެވެ.ވެސް މި ރޫލިންގގައި ކަ

 

 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ: 27ޤާނޫނުގެ .3

... ރަޖިސްަޓރީކޮށްފަިއާވ ފަރާުތްނ، ިމ ޤާޫނނާިއ މި ާޤނޫުނެގ ަދުށން ހަާދ ަގވާިއާދ ެއއްޮގްތވާ ޮގުތގެަމތިްނ 

.ޓީ އި◌ާހިސާބުކުރުަމށްފަުހ އެކުލަވަ  .އެސް ބަޔާެނއް، ެއ ަގވާިއދުަގިއާވ ގޮުތެގމަިތްނ މީާރއަްށ ާލ ޖީ

.   ހުށަހަަޅްނވާެނއެވެ

  

 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ: 29ޤާނޫނުގެ .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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ނޑައަޅާ ނަޫމނާާއ  ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ ފަާރތުން ުހށަހަޅާ ޓެކްސް ބަޔާުނގައި، ކޮިމޝަނަރ ޖެެނަރލް ކަ

.   އެްއގޮަތށް އަްނަނނިިވ މަޢުޫލމާުތ ިހމަަނންާވނެެއވެ

...  

.   (ވ)  ިމ ޤާޫނުނގެ ދަުށން ހަާދ ަގވާިއދުަގއި ަކނަޑއަޅާ އިުތރު ަމޢުޫލމާތު

  

  ރޫލިންގ

ލިޔެކިޔުންތައް މީރާއަށް  އަންނަނިވިއެކު  ބަޔާނާ ހުށަހަޅާ ޖީ.އެސް.ޓީން ތަކު ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތް.5

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނަމަ، މި އުނިކުރާއަދަދެއް  އެއްވެސްތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އިންޕުޓް ޓެކްސްގެ ގޮ  (ހ)

އިންޕުޓް ޓެކްސް  ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 1އެނެކްސް ރޫލިންގގެ 

  ސްޓޭޓްމަންޓެއް؛

ކޮންމެ އަދަދެއް ނިސްބަތްވާ  ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އުނިކުރާ  ޕެރެގްރާފްގެ (ހ) ރައްދުވާނަމަ، އިންޕުޓް މި   (ށ)

  ޓެކްސް އިންވޮއިސްގެ އަސްލު؛ އަދި

ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އައުޓްޕުޓް  2އެނެކްސް މި ރޫލިންގގެ   (ނ)

  ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓެއް.

 

ޕެރެގްރާފްގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ވަނަ  5އެކު މި ރޫލިންގގެ  ބަޔާނާ ޖީ.އެސް.ޓީމީރާއަށް ހުށަހަޅާ .6

އިޚްތިޔާރު  މުގެކުރުރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް އިސްތިސްނާ ޖެހުމުެގ ޒިންމާއިންލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން

 ށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަ

  

އެކު  ބަޔާނާ  ޖީ.އެސް.ޓީޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ވަނަ  6ރޫލިންގގެ  މި.7

ކޮމިޝަނަރ ، ދީފައިވާ އިސްތިސްނާރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް  ޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހުމުެގ ޒިންމާއިންލި

. މި ފަދައިން އިސްތިސްނާ  ޖެނެރަލް އަންގާ އެންގުމެއް މެދުވެރިކޮށް  ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ބާޠިލްކުރެވިދާނެއެވެ

އެ އެންގުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް  ،ދުވަސް ކުރިން (ހަތެއް)  7 މަދުވެގެން ކުރުމުގެބާޠިލް

ނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮށްފިނަމައަދި އިސްތިސްނާ ބާޠިލް އަންގަންވާނެއެވެ. ، އެ އެންގުމުގައި ކަ

 މީރާއަށް ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން

 

އެކު ހުށަހަޅާ ޓެކްސް އިންވޮއިސްތައް  ބަޔާނާ  ޖީ.އެސް.ޓީ ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ށ) ގެ ދަށުން  5މި ރޫލިންގގެ .8

ލިސްޓުކޮށްފަިއާވ އެ އިންވޮއިސްތައް އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ތަރުތީބުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ 

 ތަރުތީބުންނެވެ.
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ހުށަހަޅާ ޓެކްސް އިންވޮއިސްއަކީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި  ދަށުން ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ށ) ގެ  5މި ރޫލިންގގެ .9

ނޑައަޅައިފައިވާ  މީރާގެ އޮފިސަރަކަށް  ޚިލާފަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއް ކަމަށް ހަމަތަކާކަ

އެ ޓެކްސް  ކަށް(ތިރީސް) ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަ 30ފެނިއްޖެނަމަ، އަންނަނިވި ތާރީޚުތަކުން ފެށިގެން 

 ނެއެވެ.ދާއިންވޮއިސް ހިފެހެއްޓި

 42(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  3/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުން  )ހ(

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ ޓެކްސް އެޕީލް 

ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ގެ ނުވަތަ ކޯޓެއްގެ ނިންމުމެއްޓްރައިބިއުނަލް

ށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 42ނުވާނަމަ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި

  ރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު؛ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކު މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު

ންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ  42ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުން   )ށ(

އެ ނުވަތަ ކޯޓަކުން  މަ، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުންނަގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާމުއްދަތުގެ ތެރޭ 

  .ތާރީޚުނިންމާ  އިއުތިރާޒާމެދު ފަހުގެ ނިންމުން

  

 ވަނަ ޕެރެގްރާފް ރައްދުވާނަމަ: 9މި ރޫލިންގގެ .10

. އަދި އެ ވިދާރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް އެދެ ބެލުމުގެ ހުއްދައަކަށްޓެކްސް އިންވޮއިސް އެ   (ހ) ނެއެވެ

މީރާގެ ޓެކްސް އިންވޮއިސް ބެލުމުގެ ހުއްދަ ދީފިނަމަ، އެ ފަރާތަށް އެ ޓެކްސް އިންވޮއިސް ބެލޭނީ 

  އޮފިސަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

. އަދި: އެ ޓެކްސް އިންވޮއިސްގެ ފޮޓޯއަކަށް ނުވަތަ ކޮޕީއަކަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  (ށ)   ފަރާތަށް އެދެވިދާނެއެވެ

އް ނުވަތަ ކޮޕީއެއް މީރާގެ އޮފިސަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ ޓެކްސް އިންވޮއިސްގެ ފޮޓޯއެ  )1(

  ނުވަތަ؛ ނެގިދާނެއެވެ

މީރާގެ އޮފިސަރަކު އެ ޓެކްސް އިންވޮއިސްގެ ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ކޮޕީއެއް ނެގުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ   )2(

  ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.މުއްދަތެއްގެ 

  

ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އެދޭ އެދުމަކަށް އިޖާބަދީފިނަމަ  10މި ރޫލިންގގެ .11

 ހުށަހަޅާނެ މައްސަލައަކަށްފައިވާ ނުވަތަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުވަތަ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައި

 އިޖާބައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ށް ކައެދުމައެ ފަދަ ބޫލުކުރެވޭނަމަ، ގައެޅޭނެކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ހުރަސް

  

ބަޔާނުގައިވާ އިންޕުޓް ޓެކްްސ  އް ނުވަތަ ޖީ.އެސް.ޓީއެކު ހުށަހަޅާ ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެ ބަޔާނާ ޖީ.އެސް.ޓީ.12

) ޤާނޫނާިއ  ރުމެއް (އެ އުނިކުރުމާ ގުޅޭއުނިކު ޓެކްސް އިންވޮއިސް އޮތްކަމުގައި ނުވަތަ ނެތްކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް

ނޑައެޅުމަށް މީރާގެ އޮފިސަރަކު ކުރާ މުރާޖަޢާއަކީގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްތޯ  ޓެކްްސ ، ކަ

 ބެލެވޭނެއެވެ.އް ކަމުގައެއް ނުެޤޤީޙުޓެއް ނުވަތަ ތަވަނަ ބާބުގެ ބޭނުމަށް، އޮޑި 3ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 
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ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް މީރާއަށް އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް  އަންނަނިވި .13

 ށް އެންގިދާނެއެވެ.ށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަސްޓޭޓްމަންޓް ހު

  ވެބްސައިޓް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް؛މީރާގެ އޮންލައިން   (ހ)

  ނުވަތަ ؛ މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް  (ށ)

  ޕޯޓަބްލް ސްޓޯރޭޖް ޑިވައިސްއެއް މެދުވެރިކޮށް.  (ނ)

  

  ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

ވަނަ ޕެރެގްރާފް ފިޔަވައި ދެން ހުރި ޕެރެގްރާފްތަކަށް  13ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ނ) އާއި  5ގެ  މި ރޫލިންގ.14

 . ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ރޫލިންގ ނެރޭ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

 

 :ވަނަ ޕެރެގްރާފަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  13ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ނ) އަށާއި  5މި ރޫލިންގގެ .15

ވުރެ މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށް 50ށް އަހަރަކު ލިބޭ ޖުމުލަ އާމްދަނީއަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަ  (ހ)

  އިން ފެށިގެންނެވެ. 2015އޭޕްރީލް  1ނަމަ، އިތުރު އަދަދެއް 

އަދި ، ދަށްވުރެ މިލިއަން ރުފިޔާއަށް 50ނީ އަކީ ށް އަހަރަކު ލިބޭ ޖުމުލަ އާމްދަރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަ  (ށ)

  އިން ފެށިގެންނެވެ. 2015އޮކްޓޫބަރު  1ނަމަ، އްއިތުރު އަދަދެމިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ  10

އަށްވުރެ ނުވަތަ އެ  މިލިއަން ރުފިޔާ 10ށް އަހަރަކު ލިބޭ ޖުމުލަ އާމްދަނީ އަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަ   (ނ)

  އިން ފެށިގެންނެވެ. 2016ޖަނަވަރީ  1ނަމަ، އްއަދަދެ ދަށް

  

  

  

  

  

   



7

 
 

 

  : އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް 1އެނެކްސް 

  

  

  ޓިން: 

  ޓެކްްސ ދައްކާ ފަރާތުގެ ނަން: 

 :   ޓެކްްސ ނެގޭ މުއްދަތު

  ޓެކްްސ ނެގޭ ހަރަކާތުގެ ނަންބަރު: 

 :   ޓެކްްސ ނެގޭ ހަރަކާތުގެ ނަން

  

 ނަންބަރު 
/ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތް  .އެސް.ީޓ  މުދާ   ގެ އަދުަދޖީ

  ނަން   ޓިން 
އިންވޮއިސް 
  ނަންބަރު 

އިންވޮއިސްގެ 
  ތާރީޚު 

އިންވޮއިސްގެ 
  ޖުމުލަ 

ގެ  %6
  ރޭޓުގައި 

ގެ  %8
  ރޭޓުގައި 

ގެ  %12
  ރޭޓުގައި 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
         ޖުމުލަ         
                 
   އިންޕުޓް ޓެކްސްގެ ޖުމުލަ            

  

  ނޯޓު:

1..  ތިަޔ ފަރާުތްނ ިހންާގ ކޮްނމެ ޓެްކސް ެނގޭ ހަރަކާަތކަށް ވަިކ ިއންުޕްޓ ޓެކްސް ސްޓޭްޓމަންެޓއް ުހށަަހާޅށެވެ

.މި ސްޓޭްޓމަންްޓަގއިާވ ައދަުދތަްއ ުހންަނންާވނީ ތިަޔ .2 .ޓީ ބަާޔން ތަްއާޔރުކުރާ ަފއިސާއަުކންެނވެ .އެސް  ފަރާތުްނ ޖީ
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  ޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް : އައުޓ2ްއެނެކްސް 

  

  

  ޓިން: 

  ޓެކްްސ ދައްކާ ފަރާތުގެ ނަން: 

 :   ޓެކްްސ ނެގޭ މުއްދަތު

  ޓެކްްސ ނެގޭ ހަރަކާތުގެ ނަންބަރު: 

 :   ޓެކްްސ ނެގޭ ހަރަކާތުގެ ނަން

  

 ނަންބަރު 
/   ފަރާތް  ލިބިގަްތޚިދުމަތް މުދާ

.އެސް.ޓީގެ  ޖީ
  ނަން   ޓިން   އަދަދު 

އިންވޮއިސް 
  ނަންބަރު 

އިންވޮއިސްގެ 
  ތާރީޚު 

އިންވޮއިސްގެ 
  ޖުމުލަ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
     ޖުމުލަ         
             
   ުމދަލާިއ ޚިުދމަުތން ލިބުނު އާްމދަނީ ޓެކްސް ިއންޮވިއސް ދޫކުެރުވނު     
   ޓެކްސް ިއންޮވިއސް ޫދނުކުާރ ުމަދލާއި ިޚދުަމތުްނ ިލބުނު އާްމދަނީ     
   ޖުމުލަ އާމްދަނީ     

  

  ނޯޓު:

.ައއުޓްތިަޔ ފަރާުތްނ ިހންާގ ކޮްނމެ ޓެްކސް ެނގޭ ހަރަކާަތކަށް ވަިކ .1  ުޕޓް ޓެކްސް ސްޭޓޓްމަންެޓއް ހުށަަހޅާށެވެ

.މި .2 .ޓީ ބަާޔން ތަްއާޔރުކުރާ ަފއިސާއަުކންެނވެ .އެސް  ސްޓޭްޓމަންްޓަގއިާވ ައދަުދތަްއ ުހންަނންާވނީ ތިަޔ ފަރާތުްނ ޖީ
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MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY 
Malé, Republic of Maldives 

 

 
 

TAX RULING 
Goods and Services Tax: Documents to be submitted with GST return 

Reference No.:  TR-2015/G23 
Date of issue: Thursday, 5 February 2015 

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 sets out the requirements for registered persons to submit tax invoices 

together with their GST returns, to support input tax deductions. 

2. This ruling also sets out the requirements for registered persons to submit an Input 
Tax Statement and an Output Tax Statement together with their GST returns. 

3. Section 27 of the Act states that: 
Registered persons shall file a tax return with the MIRA in accordance with the 
Regulation made pursuant to this Act … 

4. Section 29 of the Act states that: 
Tax returns filed by registered persons shall contain the following particulars in 
accordance with a format determined by the Commissioner General: 
…
(i) Any other information determined in the Regulation made pursuant to this Act. 

Ruling
5. Registered persons shall submit to MIRA, together with their GST return, the 

following supporting documents: 
(a) An Input Tax Statement in the format prescribed in Annex 1 of this ruling, if the 

registered person claims any input tax deduction in the return; 
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(b) Where paragraph 5(a) of this ruling applies, the original tax invoice in relation to 
each amount of input tax deduction claimed in the return; and 

(c) An Output Tax Statement in the format prescribed in Annex 2 of this ruling. 

6. The Commissioner General may, at his discretion, exempt a registered person from 
the obligation to submit the documents specified in paragraph 5(b) of this ruling when 
submitting GST returns to MIRA. 

7. Notwithstanding paragraph 6 of this ruling, the exemption from the obligation to 
submit the documents may be revoked by the Commissioner General at any time by 
the Commissioner General giving notice of the revocation at least 7 (seven) days 
before the date of revocation, and where the exemption is revoked, the registered 
person shall submit the documents to MIRA in the manner specified in the revocation 
notice. 

8. Tax invoices submitted with a GST return in accordance with paragraph 5(b) of this 
ruling shall be submitted in the same order as they are listed on the Input Tax 
Statement. 

9. Where a tax invoice submitted in accordance with paragraph 5(b) of this ruling has 
been reviewed by an officer of MIRA, and found not to comply with the requirements 
of the Act and Regulation, it shall be retained by MIRA no longer than 30 (thirty) 
days after: 
(a) where the registered person does not lodge an objection within the period 

specified in section 42 of the Tax Administration Act (Law Number 3/2010) or 
does not lodge an appeal against a decision of the Tax Appeal Tribunal or a court 
within the time allowed to lodge such appeal, the expiration of the period referred 
to in section 42 of the Tax Administration Act or the period by which an appeal 
must be lodged, as the case may be; 

(b) where the registered person lodges an objection within the period specified in 
section 42 of the Tax Administration Act, the date of final determination of the 
objection by the Tax Appeal Tribunal or a court. 

10. Where paragraph 9 of this ruling applies: 
(a) the registered person may request access to the tax invoice and, where permission 

to access the tax invoice is granted, the registered person shall have access to it 
under the supervision of an officer of MIRA. 

(b) the registered person may request a photograph or copy of the tax invoice and: 
(1) may photograph or copy it under the supervision of an officer of MIRA; or 
(2) an officer of MIRA shall photograph or copy it and send it to the registered 

person within a reasonable time. 
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11. A request made by a registered person under paragraph 10 of this ruling shall not be 
granted where the Commissioner General considers that to do so would prejudice any 
proceedings brought or to be brought in the Tax Appeal Tribunal or a court. 

12. A review of a tax invoice which accompanies a GST return, or an input tax deduction 
claimed in a GST return (whether or not it is supported by a tax invoice), by an officer 
of MIRA to determine whether it complies with the requirements of the Act and 
Regulation shall not constitute an audit or investigation for the purposes of Chapter 3 
of the Tax Administration Act. 

13. The Commissioner General may require a registered person to submit Input Tax 
Statements and Output Tax Statements to MIRA in the prescribed format: 
(a) through MIRA’s online website portal; 
(b) by email; or 
(c) on a portable storage device. 

Date of Effect 
14. This ruling shall come into effect from its date of issue. Paragraphs 5(c) and 13 shall 

come into effect in accordance with paragraph 15.  

15. Paragraphs 5(c) and 13 of this ruling shall have effect from: 
(a) In the case of a registered person with an annual turnover of MVR 50 million or 

more, on 1 April 2015. 
(b) In the case of a registered person with an annual turnover of less than MVR 50 

million and more than MVR 10 million, on 1 October 2015. 
(c) In the case of a registered person with an annual turnover of MVR 10 million or 

less, on 1 January 2016. 

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. 
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Annex 1: Input Tax Statement 

TIN: 
Taxpayer Name: 
Taxable Period: 
Taxable Activity Number: 
Taxable Activity Name: 

No.
Supplier GST 

TIN Name Invoice
No.

Invoice
Date

Invoice
Total

Charged
at 6% 

Charged
at 8% 

Charged
at 12% 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    Total     
         
     Total Input Tax 

Notes: 
1. Please submit a separate Input Tax Statement for each of your taxable activities. 
2. All figures must be in the currency in which your GST return is prepared. 
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Annex 2: Output Tax Statement 

TIN: 
Taxpayer Name: 
Taxable Period: 
Taxable Activity Number: 
Taxable Activity Name: 

No.
Customer 

GST TIN Name Invoice
No.

Invoice
Date

Invoice
Total

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    Total
       
  Revenue from supplies for which tax invoices were issued  
  Revenue from supplies for which tax invoices were not issued  

Total revenue 

Notes: 
1. Please submit a separate Output Tax Statement for each of your taxable activities. 
2. All figures must be in the currency in which your GST return is prepared. 



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.


