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  TR-2015/G28 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:
 
 
 

 ޓެކްސް ރޫލިންގ
 

.ޓީ ނެގުން .އެސް  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް: އޭޖެންސީ ކޮމިޝަނުން ޖީ
 

  
 
 

 

  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ުރ ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންދު 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
 ުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢ
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 :  6334 333 ފޯނު
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ނެގުން  ޓީ.އެސް.ޖީއޭޖެންސީ ކޮމިޝަުނން ެނޭގ ޓެކްސް:  މުދަލާއި ޚިދުަމުތގެ އަގުން

  

  TR-2015/G28 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ރާސްފަތިބު( 2015 އޮކްޓޫބަރު 15 ތާރީޚް:

 

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

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

ޚިދުމަތާ ގުޅިގެްނ  އޭޖެންޓުކަމުގެ ދޭ އޭޖެންޓަކު ޕްރިންސިޕަލަށް ފޯރުވައި، ގގައި ތަފުސީލުކޮށްދީފައި ވާނީމި ރޫލިން .1

 ވެ.އޭޖެންޓު ނަގާ ކޮމިޝަނުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާނެ އުސޫލެ

 

 އި ވަނީ:ވަނަ ޕެރެގްރާފްގަ 3ގެ  TR-2012/G8ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު  .2

އޭެޖންޓަކީ ރަިޖސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ފަރާތެްއނަމަ، ްޕރިންިސޕަލަށް ެއ ފަރާުތން ފޯުރަވއިދޭ އޭެޖންޓުކަުމގެ ޚިުދމަުތެގ 

. ައދި ޕްިރންިސޕަލަކީ ަރޖިސްޓަީރކޮށްފަިއވާ ަފރާެތއްަނމަ އެ ުމޢާަމލާތާ ގުޭޅ އަުގން  .ީޓ ަނގަްނާވނެެއވެ .އެސް ޖީ

.   އިްނޕުޓް ޓެކްްސ އެ ފަާރތަކަްށ ުއިނކުރެވޭެނެއވެ

 

  ރޫލިންގ

ެއ  ފަރާތުންޕްރިންސިޕަލްގެ ޕްރިންސިޕަލަށް އޭޖެންޓުކަމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭނަމަ، އެ ފަރާތުގެ އޭޖެންޓަކު  .3

 އޭޖެންޓުގެ އެ  ،ރޭޓުން މަތުގެ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭޚިދު  މުދަލުގެ ނުވަތަ ފޯރުވައިދިން އޭޖެންޓު

 ކޮމިޝަނުން ވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންވާނެއެވެ.



4 
 

 ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް:ވަނަ ޕެރެގްރާފް 3މި ރޫލިންގގެ  .4

ޖެންޓު ފޯރުވައިދިން މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުން އިސްތިސްނާވާ ޕްރިންސިޕަލްގެ ފަރާތުން އޭ   (ހ)

ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ އޭޖެންޓު ނަގާ ކޮމިޝަން ވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުން މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް 

  އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

 ޤާނޫނުގެ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭޕްރިންސިޕަލްގެ ފަރާތުން އޭޖެންޓު ފޯރުވައިދިން މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކީ   (ށ)

ޤާނޫނުގެ ހުދޫދުގެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ އޭޖެންޓު ނަގާ ކޮމިޝަން ވެސް 

  އެވެ.ތެރޭގައެއް ނުހިމެނޭނެ

) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދާ ނުވަތަ 5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 15ނޫނުގެ އޭޖެންޓު ކޮމިޝަން ނަގަނީ ޤާ  (ނ)

ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ކަމުގައި ވާނަމަ، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ފިޔަވައި އެ ނޫން ދާއިރާތަކުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން އެ 

 ނެއެވެ.ކޮމިޝަނުްނ ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންވާ އޭޖެންޓުގެއެ ވަގުތަކު ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭ ރޭޓުން، 

  

ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ޕްރިންސިޕަލް  4ވަނަ ޕެރެގްރާފާއި  3މި ރޫލިންގގެ  .5

ބޭ ކޮމިޝަނުން ޖީ.އެސް.ީޓ ގުޅިގެން އޭޖެންޓުންނަށް ލި ފައިސާ ބަލައިަގތުމުގެ ޚިދުމަތާދޫކުރާ ބިލުތަކަށް 

  ނަގަންވާނެއެވެ.

  

 TR-2012/G8ގައި ނެރެފައާިވ ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު  2012ނޮވެންބަރު  13މި ރޫލިންގ ކިޔާނީ  .6

  (އޭޖެންޓުން މެދުވެރިވާ މުޢާމަލާތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން) އާ އެކީގައެވެ.

  

  ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 ފެށިގެންނެވެ. މި ރޫލިންގ ނެރޭ ތާރީޚުން މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .7
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TAX RULING 
Goods and Services Tax: GST treatment of agency commission 
 
Reference No.:  TR-2015/G28 
Date of issue: Thursday, 15 October 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 explains the GST treatment of commission charged by an agent for the 

agency services it supplies to its principal. 
 

2. Paragraph 3 of Tax Ruling TR-2012/G8 states: 
An agent that is a registered person is liable to account for GST on its supply of 
agency services that it makes to its principal and, where the principal is a registered 
person, the principal is entitled to an input tax deduction in respect of that supply of 
agency services. 

 

Ruling 
3. Where an agent supplies agency services to its principal, the commission charged by 

the agent in relation to such services shall be subject to GST at the rate applicable to 
the good or service being supplied by the agent on behalf of the principal. 
 

4. Notwithstanding paragraph  3 of this ruling: 
(a) where the good or service being supplied by the agent on behalf of the principal is 

exempt from GST, the commission charged by the agent shall be exempt from 
GST. 
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(b) where the good or service being supplied by the agent on behalf of the principal is 
out of scope of GST, the commission charged by the agent shall be out of scope of 
GST. 

(c) where the commission charged by the agent is in relation to the supply of goods 
and services referred to in Section 15(a)(5) of the Act, the commission shall be 
subject to GST at the prevailing non-tourism sector GST rate.  

 
5. Notwithstanding paragraphs  3 and  4 of this ruling, commission earned by agents in 

relation to the collection of payment for bills issued by the principal shall be subject 
to GST. 

 
6. This ruling shall be read together with Tax Ruling Number TR-2012/G8 (GST 

treatment of agency relationships) issued on 13 November 2012. 
 

Date of Effect 
7. 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.


