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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-2015/G25 :ުރިފަރެންސް ނަންބަރ

ހޯމަ   2015 ޖުލައި   13  -  1436 ރަމަޟާން   26 ތާރީޚު:      220 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 
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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ  

 

 

 ޓެކްސް ރޫލިންގ
 ޞްލާޙުވަނަ އި 13މުދަލާއި ޚިދުމަުތގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުުމގެ ގަވާއިަދށް ެނޭގ ޓެކްސް:  މުދަލާއި ޚިދުަމުތގެ އަގުން

  ގެނައުން 

  

  TR-2015/G25 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ހޯމަ( 2015 ޖުލައި 13 :ތާރީޚު

 

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

 ވަނީ ވާލާދީފައި އެ ހަވާލާދީފައިވާ ަތންތަނުގައި ހައެހެން ގޮތަަކށް ަބޔާނޮްކށްފައިވާ ހާލަެތއްގައި މެނުވީ، ޤާނޫނަށް އެކެވެ. ދަށުން ނެެރފައިވާ ރޫލިންގ މާއްދާގެ

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

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

  މި ރޫލިންގއަށް ތަބާވުަމށް ޤާޫނނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުެރއެވެ.ޓެކްސް ދަްއކާ ފަާރތްތަކުން 

  

  އާރަފު ތަ

 ކުރުމެވެ.ޞްލާޙުއި  ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާ 25ގެ މަގުސަދަކީ ގަވާއިދުގެ މި ރޫލިންގ.1

  

  ރޫލިންގ

 ކުރުން:ޞްލާޙުއަންނަނިވި ގޮތަށް އި ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާ 25ގަވާއިދުގެ .2

ފޯުރވަިއދޭ ުމދަާލއި ޚިދުަމތުެގ ުނަވތަ ަރޖިސްޓަރީކޮށްަފިއާވ ފަރާުތގެ ައމިްއލަ ބޭނުަމށް ގުޅުްނހުރި ފަރާްތތަކަށް   )ހ(

.ީޓެގ ައަދދަްށވާ  .އެސް ނުޑމުްނ އަްނަނ  އަގަީކ ެއ މުދަުލެގ ުނވަަތ ިޚދުަމތުެގ ބާޒާުރެގ ައގުްނ ޖީ ފަިއސާ ކެ

.    އަަދދެވެ

 

  ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 ފެށިގެންނެވެ. އިން  2015އޮގަސްޓު  1މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .3
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MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY 
Malé, Republic of Maldives 

 

TAX RULING 
Goods and Services Tax: Thirteenth amendment to the Goods and Services Tax 
Regulation

Reference No.:  TR-2015/G25 
Date of issue: Monday, 13 July 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 amends section 25(a) of the Regulation. 

Ruling
2. Amend section 25(a) of the Regulation as follows: 

(a) The value of supply of goods and services supplied to related parties or for the 
supplier’s own consumption shall be such amount as, with the addition of the tax 
charged, is equal to the open market value of the good or service. 

Date of Effect 
3. This ruling shall have effect from 1 August 2015. 

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.


