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:   TR-2016/G31 ރިފަރެންސް ނަންބަރު
 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

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

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

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

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ބުރާސްފަތި  : :  2016 ޖަނަވަރީ 21 -  1437 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11ތާރީޚު 6އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

: މުދަލާއި ޚިުދމަތުގެ ައގުން ޓެކްސް  މުދަލާއި ޚިދުމަުތެގ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް

  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުން 15ނެގުމުގެ ގަާވއިދަްށ 



 
 

  



 

 
 

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
ެދިވެހިރާއްޖމާލެ،   
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
 ޙުއިޞްލާ ވަނަ 15މުދަލާއި ޚިދުމަުތގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުުމގެ ގަވާއިަދށް  ޓެކްސް: ެނގޭ  މުދަލާއި ޚިދުަމުތގެ އަގުން

  ގެނައުން 

  

  TR-2016/G31 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ބުރާސްފަތި( 2016 ޖަނަވަރީ 21 :ތާރީޚު

 

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

 ވަނީ ވާލާދީފައި އެ ހަލަެތއްގައި މެނުވީ، ޤާނޫނަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ަތންތަނުގައި ހާއެހެން ގޮތަަކށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެކެވެ. ދަށުން ނެެރފައިވާ ރޫލިންގ މާއްދާގެ

އަެށވެ. އަދި ގަވާއިދަށް ޙަވާލާދީފައިވާ  )ާޤނޫނު ޓެކްސް ނެުގމުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން( 10/2011ނަންބަރު  ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުޙުލާޞްއި

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

  މި ރޫލިންގއަށް ތަބާވުަމށް ޤާޫނނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުެރއެވެ.ޓެކްސް ދަްއކާ ފަާރތްތަކުން 
  

  ތައާރަފު 

.  35ދަކީ ގަވާއިދުގެ ޤުޞަގެ މަ ރޫލިންގ މި .1  ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމެވެ
 

  ރޫލިންގ

 ވަނަ މާއްދާގެ (ޏ) ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރުތައް އިތުރުކުރުން: 35ގަވާއިދުގެ  .2

ޚިދުމަތް  ކުރުމުގެޓްރާންސްފަރަފއިސާ  ބޭރަށް  އިންޖެ ދިވެހިރާއްނުވަތަ  ތެރޭގައި އެދިވެހިރާއްޖޭގެ   )(ސ

  ؛ދިނުންވައިފޯރު

ޑިވައިސްއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ފައިާސ މޮބައިލް  ،މޮބައިލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވަރކް މެދުވެރިކޮށް  (ޑ)

  .ފޯރުވައިދިނުން ފަދަ ޚިދުމަތްތައް އެ އެ ނޫން ވެސް މާއި ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރު މާއިދެއްކު
  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން  ނެރޭ ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .3
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TAX RULING 
Goods and Services Tax: Fifteenth amendment to the Goods and Services Tax 
Regulation 
 
Reference No.:  TR-2016/G31 
Date of issue: Thursday, 21 January 2016 
 
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 35 of the Regulation. 

 

Ruling 
2. Insert the following subsections after section 35(p) of the Regulation: 

(q) the supply of domestic or international money transfer services; 
(r) the supply of payment, money transfer and other similar services performed from 

a mobile device via mobile telecommunication networks. 

 

Date of Effect 
3. 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.


