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TR-2015/G27   ރިފަރެންސް ނަންބަރު:
 

 
 

 ޓެކްސް ރޫލިންގ
 

 މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް
 

 
 
 

  ،ިސަުރކާރުެގ ގެެޒޓުަގއި ާޝޢިއުުކަރނީ، ާޤނޫުނތަކާިއ، ގަާވއިުދތަކާއ
އޮީފްސތަކުން ނެުރްއވާ އިުޢލާްނތަާކއި، ދެްނނެުވންތަާކއި، ޫނސްަބާޔންތައް ަފަދ 

 ލިޔުްނތަކެެވ.
 .ގެެޒޓް ޝާިޢއުކުަރނީ ޮކންމެ ހަްފާތއެްއގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުާރްސަފތި ދުަވހުއެެވ 
  ހޯމަ ދުަވހުެގ ެގޒެުޓަގިއ ާޝޢިއުުކރެްއވުަމށް ޮފނުްއވާ ިލޔުްނތަްއ ޮފނުްއވުމުެގ

 12:00ންމެ ަފހު ަވުގތަކީ، ކުރީ ހަްފތާގެ ބުާރސްަފތި ދުވަހުގެ ެމންދުރު އެ
ގެ ކުރިްނނެެވ. އަދި ބުރާސްަފތި ދުަވހުގެ ގެޒެުޓގައި ާޝޢިއު ކުެރްއވުމަްށ 
ފޮުނއްވާ ިލޔުްނތައް ޮފނުްއވުމުގެ ެއންމެަފހު ވަުގތަކީ، ިހނގަމުްނދާ ހަުފތާެގ 

ގެ ކުިރންެނވެ. ިލުޔންަތްއ  12:00އަންާގރަ ުދވަުހގެ މެންދުރު 
gazette@po.gov.mv  ްމި އީ.މެިއލް އެްޑރެަހށް ޮފނުްއވުނ .  ެއދެމެވެ

  ީގެެޒޓުަގއި ޝާިޢއުކުެރްއވުމަށް ފޮުނއްވާ ިލުޔްނތައް ިލެޔފައި ުހންނަްނވާނ
.  މައިކްޯރސޮްފޓް ާވރުޑަގއި ަފރުމާ ފޮންޓުންެނވެ

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާގެ އޮފީސް
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336137، 3323701ފޯުނ: 
 :   3325500ފެކްސް

 gazette@po.gov.mvއީމެއިލް: 
 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

: ބުދަ 2015 ސެޕްޓެންބަރު 16 - 1436 ޛުލްޙިއްޖާ 2 ތާރީޚު 273 އަދަދު: 44 ވޮލިއުމް:   



 
 



 

 
 

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ  
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ގެނައުން  ޙުލާޞްވަނަ އި 1އަށް  TR-2015/G23ޓެކްސް ރޫލިންގ ެނޭގ ޓެކްސް:  މުދަލާއި ޚިދުަމުތގެ އަގުން

  

  TR-2015/G27 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ބުދަ( 2015 ބަރުންސެޕްޓެ 16 :ތާރީޚު

 

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

  ރޫލިންގއަްށ ހަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ހަވާލާދީފައި އެހެން ގޮތަަކްށ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ހާލަތެއްގައި ެމނުވީ، އެެކވެ. ަދށުން ެނރެފައިވާ ރޫލިންގ މާއްދާގެ

ޓެކްސް ދަްއކާ ފަރާތްތަުކްނ ) އަށެވެ. ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެކު ބަާޔނާ ޓީ.އެސް.ޖީ( TR-2015/G23ވަނީ ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު އެ

  މި ރޫލިންގއަްށ ަތާބވުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުްނ ލާޒިމުކުރެއެވެ.

  

  ރަފު ޢާ ާތަ

 .ކުރުމެވެޙުލާޞްވަނަ ޕެރެގްރާފް އި 15ގެ  TR-2015/G23ދަކީ ޓެކްސް ރޫލިންގ ޞަޤުގެ މަ މި ރޫލިންގ .1

 

  ރޫލިންގ

 ކުރުން:އިޞްލާޙުއަންނަނިވި ގޮތަށް  ގެ (ށ) އަދި (ނ)ވަނަ ޕެރެގްރާފް  15ރޫލިންގގެ  .2

15.  

    ައދި  ،ދަށް ރުިފޔާއަްށވުރެ  މިލިައން 50 ާއމްަދީނއަކީ ުޖމުލަ  ލިބޭ  އަހަރަކު  ފަރާަތށް ރަޖިސްަޓީރކޮށްފަިއވާ(ށ) 

  .ފެށިެގންެނވެ އިން  2016 ަޖނަަވރީ 1 ،ައދަެދއްަނމަ ިއތުރު  ައށްުވރެނުަވތަ އެ ރުިފޔާ މިލިއަން  30

    ައދި ،ދަށް  ރުިފޔާައށްުވރެ  މިލިައން 30 އާްމދަީނއަކީ ޖުމުލަ ލިބޭ  އަަހރަކު ފަާރަތށް ރަިޖސްޓަީރކޮށްފަިއވާ(ނ) 

  .ފެިށގެްނނެވެ އިން 2016 ޫޖން 1 ،ައދަެދއްަނމަ ިއތުރު  ައށްުވރެނުަވތަ އެ ރުިފޔާ މިލިއަން  10

  

 :ން އަކުރެއް އިތުރުކުރުއަންނަނިވި ގޮތަށް ގެ ފަހަތަށް  ގެ (ނ)ވަނަ ޕެރެގްރާފް  15ރޫލިންގގެ  .3

 ،އަަދދެްއނަމަ  ދަށް  ުރފިޔާައށްުވރެ މިލިައން 10 ާއްމދަީނއަކީ ުޖމުލަ ލިބޭ އަަހރަކު ފަާރތަށް  ަރޖިސްޓަީރކޮށްފަިއވާ(ރ) 

  .ފެިށެގްނނެވެ އިން  2017 ޖަަނވަރީ  1
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  ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

  ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ރޫލިންގ ނެރޭ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.އަށް މި ރޫލިންގ .4
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TAX RULING 
Goods and Services Tax: First amendment to the Tax Ruling TR-2015/G23 
 
Reference No.:  TR-2015/G27 
Date of issue: Wednesday, 16 September 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 Ruling are to the Tax Ruling TR-2015/G23 (Documents 
to be submitted with the GST Return). This ruling is legally binding. 
 

Introduction 
1. This ruling amends paragraph 15 of the Ruling. 

 

Ruling 
2. Amend paragraph 15(b) and (c) of the Ruling as follows: 

15.  
(b) In the case of a registered person with an annual turnover of less than MVR 50 

million and more than or equal to MVR 30 million, on 1 January 2016. 
(c) In the case of a registered person with an annual turnover of less than MVR 30 

million and more than or equal to MVR 10 million, on 1 June 2016. 

 
3. Insert the following subsection after paragraph 15(c) of the Ruling: 

(d) In the case of a registered person with an annual turnover of less than MVR 10 
million, on 1 January 2017. 

 
Date of Effect 

4. 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 ައށް
. . .your fr iend on air.
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