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

 ާއުސޫލުަތއް ގަާވއިދުަތކާއި ް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

. 12:00ރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު އަްނާގ  ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ
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 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް
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ހޯމަ  : :  2016 ފެބުރުވަރީ 29 -  1437 ޖުމާދަލްއޫލާ 20ތާރީޚު 26އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

: މުދަލާއި ޚިދުމަުތެގ އަގުން ނެގޭ  މުދަލާއި ޚިުދމަތުގެ ައގުން  ޓެކްސް

  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުން 16ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަާވއިދަްށ 
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
ވަނަ އިޞްލާޙު  16މުދަލާއި ޚިދުމަުތގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުުމގެ ގަވާއިަދށް  ޓެކްސް: މުދަލާއި ޚިދުަމުތގެ އަގުން ެނގޭ 

  ގެނައުން 

    

  TR-2016/G32 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 (ހޯމަ) 2016ފެބުރުވަރީ  29 :ތާރީޚު

   

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

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

  ެރއެވެ.މި ރޫލިންގއަށް ތަބާވުަމށް ޤާޫނނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުޓެކްސް ދަްއކާ ފަާރތްތަކުން 

  

  ތައާރަފު 

ވަަނ  30ވަނަ މާއްދާއާއި  10ވަނަ މާއްދާއާއި  5ވަނަ މާއްދާއާއި  3 ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ ރޫލިންގގެ  މި .1

 ،އިޞްލާޙުކޮށް ވަނަ މާއްދާ 117އާއި މާއްދާ ވަނަ 44ވަނަ މާއްދާއާއި  43ވަނަ މާއްދާއާއި  40މާއްދާއާއި 

 .އުވައިލުމެވެ މާއްދާ ވަނަ 65 ގަވާއިދުގެ
 

  ރޫލިންގ

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:  3ގަވާއިދުގެ  .2

އަލަްށ ތަަރއްޤީކޮށްފަިއވާ ޫޓރިްސޓް ރިޒޯުޓތަކާިއ ޓޫރިސްްޓ ޮހޓާތަްއ ިމ ާމްއދާެގ (ހ) ެގ ަދށުްނ   )ށ(

ަތންަތން ތަާބވުަމްށ ރަޖިސްޓަރީކުުރމަްށ އެދި ހުށަެހޅުުމގެ ކުރިން، ޓެްކސް ޤާނޫުނތަކާިއ ގަާވިއދުތަކަށް އެ 

ތަްއޔާުރވެފަިއާވ ިމްނވަުރ ބެލުމަްށ ެއިދ ީމރާައްށ ުހށަހަަޅއި، ެއ ަފަދ ިއްނސްޕެކްަޝނަކަށް 

.   މަގުަފހިކޮްށދޭްނާވނެެއވެ
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  :ކުރުން އަކުރު އިތުރު އަންނަނިވި ގެ ފަހަތަށް ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 3 ގަވާއިދުގެ .3

 ކުރިން  ފެށުުމގެ  ހަަރކާތެއް އެ  ،ަފށާނަމަ  ހަރަކާެތއް ެނގޭ ޓެކްސް އައު  ަފރާތަުކން ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ  )ރ(

 ފެށިެގން  ާތރީޚުން ފަށާ ަހރަކާތް  އެ ،ުހށަަހޅައިމީރާައށް  (MIRA 105) ފޯމު  ެރިޖސްޓްރޭަޝން ޓީ.އެސް.ޖީ

.އެްސ.ޓީ އަށް  މީރާަގއި       ފަށާނީ  ަނަގން  ޓީ.އެސް.ޖީ ހަރަކާުތން އެ  ައދި. ކުަރންާވނެެއވެ ރަިޖސްޓަރީޖީ

  .ެފށިެގްނނެވެ ތާރީޚުން  ފަށާ  ަހރަކާތް އެ

  

 :އިތުރުކުރުން  އަކުރު  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް ގެ) ނ( ގެމާއްދާ ވަނަ 5 ގަވާއިދުގެ .4

ްނ ުހއްަދ މިނިސްްޓރީޓޫިރޒަމާެބހޭ  ،ަނަމވެސް ޮއތް  ަބޔާންޮކށްފައި  ެއހެން  ގައި ) ނ( ައދި ) ށ( މާްއާދގެ މި  (ރ)

 ޤާނޫުނގެނަަގއިެގން އެކޮޮމޑޭޝަން ިޚދުަމްތ ފޯރުަވއިޭދންެޖޭހ ތަންަތުނން ިވްއކާ މުދަާލއި ދޭ ިޚދުަމތް ހިެމޭނނީ 

.) 1( ގެ ) ހ( ާމއްާދގެ  ވަނަ  15    ެގ ތެޭރގަެއވެ

  

 :އިތުރުކުރުން އަކުރު އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  ގެ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 10 ގަވާއިދުގެ .5

 ަފރާތަކީ  އެ ،ފަާރތްތަކުން  ިވޔަާފރި ިހންގާ  ޮއްނލައިންކޮށް ަފރާތްތަުކެގ ތެެރއިްނ  ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ  (ނ)

 ިވޔަފާިރ ހިްނގަން  ަފރާތުގެ އެ  ،އެްނގުުމގެ ޭބނުމަށް  ފަާރތެއްަކން  ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ ޓީައށް.އެސް.ޖީ

ނަޑއަާޅ ޯލޯގ  ޕޯޓަލްަގއި  އޮންަލއިން  ބޭނުންކުރާ  ފެްނނަްނ  ާއންމުޮކށްއެ ަފރާުތެގ ޓިްނ ައިދ ީމރާިއްނ ކަ

.   ހުންާނނެެހން ހިަމނަްނވާެނެއވެ

  

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން: 30ގަވާއިދުގެ  .6

  ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް ނޫން އެހެން ފަރާތްަތކަށް ފޯރުވައިދޭ މުަދލާއި ޚިދުމަތުެގ އަގު 

އަަގށްުވރެ ދަްށ  ގެާބޒާރު  ުށން ަކނޑައެޅޭާޤނޫާނއި ިމ ަގވާިއދުެގ ދަ ،ނޫްނ އެެހްނ ފަާރތަކަށް ފަާރެތއްގުޅުްނހުިރ 

  އަްށ ޤަޫބލުކުރެވޭަނމަ، ީމރާއެކަީށގެްނވާ ސަަބބަކާުހރެ އަެގއްަގއި މުދަެލއް ުނަވތަ ިޚދުަމތެއް ޯފރުަވިއދީަފއިވާކަަމށް 

 ންޖެޭހ ޓެކުުހެގ ައދަުދ މީާރއަށް ޮކށް އެ މުއާމަާލތަްށ ަދްއކަބިނާ މައްަޗށްގެ އަުގގެ ެގ ބާޒާރު އެ ުމދާ ުނވަތަ ޚިދުަމތު

ނޑަ . ކަ   އެިޅދާެނެއވެ

 

 :އިޞްލާޙުކުރުން އަންނަނިވިގޮތަށް )1( ގެ) މ( މާއްދާގެ ވަނަ 40 ގަވާއިދުގެ .7

  .ިހމެެނެއވެ ރުކުރާ ކަރުހަކުާރއި ެތޭރގައި  ދިާޔހަކުރުގެ   )1(  (މ)

  

 :އިތުރުކުރުން އަކުރު އަންނަނިވި ފަހަތަށް  ގެ) ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 43 ގަވާއިދުގެ .8

 ފިާހރައަކަށް  ިހންގާޚާްއޞަކޮްށެގން  ުމވަްއޒަފުްނަނށް ރިޒޯުޓގެެއ  ،ަފރާަތކުން ިހންގާ ރިޒޯެޓއް ޓޫރިސްޓް  (ބ)

ކަުމަގއިާވނަމަ، ަފރާްތ  ިހްނގާ ރިޒޯޓު  އެ  ފަާރތަކީ ހިްނގާ ިފހާަރ  ައދި އެ ،ފޯުރވަިއދޭަނމަ ިޚދުަމތް  މުދަާލއި

       ދުަމތުންޚި ުމދަާލއި ފަދަ އެ  ،ރަޖިސްޓަރީޮކްށފައިާވނަމަ  ޓީައށް .އެސް.ޖީފިާހަރ ހިްނގާ ފަާރްތ  އެ އަދި

  .ނުެޖހޭެނެއވެ ަނގާކަށް ޓެކްސް  ައުއޓްޕުޓްއެ ރިޯޒޓުްނ 
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 :އިޞްލާޙުކުރުން  ގޮތަށް  އަންނަނިވި ) 1( ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 44 ގަވާއިދުގެ .9

ަމތިން ދޫކޮށްަފިއާވ  ުނވަަތ ޚިުދމަތް ޯފރުަވިއދިްނ ފަރާުތން ާޤނޫާނއި ިމ ަގާވއިުދަގއި ވާ ގޮުތގެމުާދ   )1(  (ހ)

މުދާ ުނވަތަ ޚިދުަމތް ލިިބގަތް ފަރާުތގެ ައތުަގިއ ، ުނވަތަ ޑެބިޓް ނޯެޓއް އިްނވޮއިްސއެއް  ޞައްޙަ ޓެކްސް

  ުނވަތަ  ނެުތން؛

  

 .އުވައިލުން މާއްދާ ވަނަ 65 ގަވާއިދުގެ .10

  

" ގެ މާނަ އުނިކުރުން. 117ގަވާއިދުގެ  .11  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ހިމެނޭ "ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން  ނެރޭ ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .12
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TAX RULING 
Goods and Services Tax: Sixteenth amendment to the Goods and Services Tax 
Regulation 
 
Reference No.:  TR-2016/G32 
Date of issue: Monday, 29 February 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 sections 3, 5, 10, 30, 40, 43, 44 and 117 of the Regulation, and 

repeals section 65. 
 

Ruling 
2. Amend section 3(b) of the Regulation as follows: 

(b) Newly developed tourist resorts and tourist hotels shall request MIRA to inspect 
their level of preparation to comply with the tax laws and regulations and 
facilitate such inspection, prior to making an application under subsection (a). 

 
3. Insert the following subsection after section 3(c) of the Regulation: 

(d) A registered person who commences a new taxable activity shall register that 
activity for GST from the date of commencement of that activity by submitting a 
completed “GST Registration” (MIRA 105) form to MIRA prior to the 
commencement of that activity, and charge GST from the date of commencement 
of that activity.  

 
4. Insert the following subsection after section 5(c) of the Regulation: 

(d) Notwithstanding subsections (b) and (c), goods and services supplied by 
accommodation service providers which are required to obtain an operating 
license from the Ministry of Tourism shall fall within section 15(a)(1) of the Act. 



 
 

 
 
 

7

 
5. Insert the following subsection after section 10(b) of the Regulation: 

(c) Registered persons who conduct business online shall display their TIN in a 
conspicuous place on the online portal, together with a logo designated by MIRA 
to indicate that the person is registered for GST. 

 
6. Amend section 30 of the Regulation as follows: 

Value of supply to unrelated parties 
Where MIRA has reasonable grounds to believe that the value of a good or service 
supplied to an unrelated party is lower than its open market value determined in 
accordance with the Act and this Regulation, MIRA may assess the amount of tax 
payable for such transaction based on its open market value. 

 
7. Amend section 40(j)(1) of the Regulation as follows: 

(j) (1) Dhiyaa hakuru includes karuhakuru and toddy.  

 
8. Insert the following subsection after section 43(d) of the Regulation: 

(e) Where the operator of a tourist resort supplies goods or services to a shop 
operating exclusively for the employees of that resort, the operator of the resort 
shall not be required to charge output tax on such supplies if the shop is operated 
by the operator of the resort and registered for GST. 

 
9. Amend section 44(a)(1) of the Regulation as follows: 

(a) (1) the recipient of the good or service does not possess a valid tax invoice or 
debit note issued by the supplier in accordance with the Act and this 
Regulation; or 

 
10. Repeal section 65 of the Regulation. 

 
11. Remove the definition of “Tourism tax” in section 117(a) of the Regulation. 

 

Date of Effect 
12. 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.


