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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ޓޫރިސްޓް އެސްޓެްބލިޝްމެްނޓްތަކުަގއި ޤާއިމްކޮށްފަިއވާ ތަންތަން ެނޭގ ޓެކްސް:  މުދަލާއި ޚިދުަމުތގެ އަގުން

  

  TR-2016/G33 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ހޯމަ( 2016 މޭ 2 ތާރީޚް:
 

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

 ވަނީ  ަތންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ އެހެްނ ގޮތަަކްށ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަެތއްގައި މެނުވީ، ޤާނޫނަށް ޙަވާލާީދފައިވާ އެކެވެ. ަދށުން 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 ނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ ވަނީ އިޞްލާޙުތަންތަ

  މި ރޫލިންގއަށް ތަބާވުަމށް ޤާޫނނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުެރއެވެ.ޓެކްސް ދަްއކާ ފަާރތްތަކުން 

  

  އާރަފު ތަ

 ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ތަނަކީ ޓޫރިސްޓް އެސްޓެބްލިޝްމެންޓެއްގައި، ނީވާ ބަޔާންކޮށްފައި  ގައިމި ރޫލިންގ .1

.  ކަން ތަނެއް ނޑުތަކެވެ ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ މި ފަދަ ތަންތަނަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ކަ

 ސް.ޓީއަށް) ގެ ދަށުން ޖީ.އ2ެވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 15ޤާނޫނުގެ ދޭ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި 

 .ވެތަންތަނެ  ސްޓަރީކުރަންޖެހޭނެރަޖި
 

:  15ޤާނޫނުގެ  .2  ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ

.   (ހ)   ޓޫރިޒަްމ ާދއިާރެގ ުމދަލާިއ ޚިުދމަްތ ކަމަްށ ބަލާީނ ައންަނނިިވ ުމދަާލިއ ޚިުދމަްތތަކެވެ

ިމނިސްޓްީރން ހުްއދަ ލިިބެގން ިހންާގ ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯުޓތަކާއި، ޓޫރިސްްޓ ޮހޓާތަކާިއ،  ބެހޭ ޓޫރިޒަމާ  )1(

ލާިއ ދަލެންޑްތަކާއި، ޫޓިރސްޓް އުަޅނދުތަާކއި، ޔޮްޓ މެީރާނތަކުން ވިއްާކ މު ގެސްޓްަހއުސްތަާކއި، ޕިްކނިކް ައއި 

  ދޭ ިޚދުަމތް؛

) ަވނަ ަނންބަުރގައި ަބޔާްނކޮށްފަިއވާ ަތންަތނުަގއި ުމވަްއޒަުފންަނށް ޚާްއޞަުކރެިވގެްނ 1މި ާމއްާދގެ (ހ) ގެ (  )2(

ހެްނ ފިހާަރތަކާއި، ަޑއިިވންގ ސްކޫލްަތކާއި، ހިްނގާ ފިާހރަަތްއ ފިަޔވަިއ އެ ަތންަތނުަގއި ޤާިއްމކޮށްފަިއވާ އެ 

   ؛ުނން ވިއްާކ ުމދަލާިއ ޭދ ިޚުދމަތްސްޕާތަކާއި، ވޯަޓރ ްސޕޯޓްސް ެފސިލިޓީތަކާއި، ެއނޫްނވެސް އެަފދަ ތަންތަ 

... 
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  ރޫލިންގ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން  ގޮތުގައި ގެ ސަރަހައްދުގެޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގައި ނުވަތަ  .3

ނޑައަޅައިފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި  ޑައިވިންގ ސްކޫލަކުން ނުވަތަ ފިހާރައަކުން ނުވަތަ އިމްކޮށްފައިވާ ޤާކަ

ޭދ  ލާއިވިއްކާ މުދައެ ނޫން ވެސް އެ ފަދަ ތަނަކުން ނުވަތަ ން ފެސިލިޓީއަކުޓްސް ވޯޓަރ ސްޕޯ ސްޕާއަކުން ނުވަތަ 

 ) ގެ ތެރޭގައެވެ.2ދާގެ (ހ) ގެ (ވަނަ މާއް 15ނޫނުގެ ހިމެނޭނީ ޤާ ޚިދުމަތް

 
ރުކާރުން ނުވަތަ ސިޓީ ސަ ށްޓަކައިހިންގުމަ ށްކޮޤީޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް ތަރައް  .4

 ހުރި  ބިމެއްގައިފައިވާ ކޮށްކުއްޔަށްދޫން ކުސިލަރަށު ކައުންއަތޮޅު ކައުންސިލަކުން ނުވަތަ ން ނުވަތަ ކުކައުންސިލަ

ޑައިވިންގ ސްކޫލަކުން ނުވަތަ  އިމްކޮށްފައިވާޤާސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ޓޫރި

ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް އެ ފަަދ ން ެފސިލިޓީއަކުޓްސް ތަ ސްޕާއަކުން ނުވަތަ ވޯޓަރ ސްޕޯފިހާރައަކުން ނުވަ

 ) ގެ ތެރޭގައެވެ.2ދާގެ (ހ) ގެ (ވަނަ މާއް 15ޤާނޫނުގެ  ހިމެނޭނީ  ދޭ ޚިދުމަތް ލާއިވިއްކާ މުދަތަނަކުން 

 
އް ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ފްވަނަ ޕެރެގްރާ 4މި ރޫލިންގގެ  .5

 އޮފްމިނިސްޓްރީ ހޮޓަލަށް ނުވަތަ ގެސްޓްހައުސްއަށް އެ  ތަނުގެ ތެރެއިން،ތަން ގައި ހުންނަހިންގާ އިމާރާތު 

ގެ ބައެއް ކަމުގައި ގެސްޓްހައުސްހޮޓާ ނުވަތަ ތަނަކީ އެ އެ ގައި ހުއްދައިދޫކޮށްފައިާވ  ޓޫރިޒަމުން

ދާގެ (ހ) ވަނަ މާއް 15ހިމެނޭނީ ޤާނޫނުގެ  ދޭ ޚިދުމަތް ލާއިވިއްކާ މުދަވާނަމަ، އެ ފަދަ ތަނަކުން ފައިބަޔާންކޮށް

 ) ގެ ތެރޭގައެވެ.2ގެ (

 
 15ޤާނޫނުގެ  ޭދ ޚިދުމަތް ލާއިވިއްކާ މުދަ ކުން ކަނުވަތަ ފަރާތްތަ ކުން ފަރާތަ ފުރިހަމަވާ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް  .6

 ނުހިމެނޭނެއެވެ. އް) ގެ ތެރޭގައ2ެމާއްދާގެ (ހ) ގެ ( ވަނަ

 ؛ނުވުން ކަަމށްސްޓް އެސްޓެބްލިޝްމެންޓެއްގައި ޓޫރި ވަނީ އިމްވެފައިޤާވިޔަފާރި ހިންގާ ތަން ގެ އެ ފަރާތު  (ހ)

  އަދި

ސްޓް އެސްޓެބްލިޝްމެންޓަކަށް ނުވަތަ އެ އެސްޓެބްލިޝްމެންޓްގައި ތިބި ގެސްޓުންނަށް މުދަލެއް ނުވަަތ ޓޫރި  (ށ)

 ؛ ގޮތުން ޒިޔާރަތްކުރުން  ވަގުތީޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދިނުމަށްޓަކައި އެ އެސްޓެބްލިޝްމެންޓަށް އެ ފަރާތުން 

  އަދި 

  އެސްޓެބްލިޝްމެންޓުން ދިޔުން.މަށްފަހު އެ ކޮށްދިނު މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރު  (ނ)

 

  

(ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ފޯރުވައިދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ވައިގެ  TR-2014/G22ޓެކްސް ރޫލިންގ  .7

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުވައިދޭ 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޕިކްނިްކ  ،ފައިވާގައި މާނަކޮށްޚިދުމަތްތައް) 
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މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން އެ ތަންތަނުގެ އައިލެންޑްތަކާއި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކާއި ޔޮޓް މެރީނާތަކުގައި 

. ރައްދެއްނުވާ ފިހާރަތަކަށް މި ރޫލިންގހިންގާ   ނެއެވެ

  

  ފެުށންޢަމަލުކުރަން 

 ފެށިގެންނެވެ. މި ރޫލިންގ ނެރޭ ތާރީޚުން މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .8
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TAX RULING 
Goods and Services Tax: Places established on tourist establishments 
 
Reference No.:  TR-2016/G33 
Date of issue: Monday, 2 May 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 specifies the criteria for determining whether a place is established on a 

tourist establishment and therefore is required to be registered for tourism sector GST 
under section 15(a)(2) of the Act. 
 

2. Section 15 of the Act states: 
(a) The following goods and services shall be considered as the tourism goods and 

services: 
(1) Goods sold and services supplied by tourist resorts, tourist hotels, guest 

houses, picnic islands, tourist vessels and yacht marinas authorized by the 
Tourism Ministry; 

(2) Goods sold and services supplied by diving schools, shops, spas, water 
sports facilities and other such places established on the establishments 
specified in subsection (a)(1), excluding shops operating exclusively for 
the employees of such establishments; 

… 

 

Ruling 
3. Supplies of goods or services made by a diving school, shop, spa, water sports facility 

or a similar place established on a tourist resort or within the territory of a tourist 
resort as determined by the Ministry of Tourism shall fall within section 15(a)(2) of 
the Act. 



 
 

 

 
 
 

7

 
4. Supplies of goods or services made by a diving school, shop, spa, water sports facility 

or a similar place established at a tourist hotel or tourist guesthouse which is located 
on land leased by the Government, a City Council, an Atoll Council or an Island 
Council for the purpose of developing and operating a tourist hotel or a tourist 
guesthouse shall fall within section 15(a)(2) of the Act. 
 

5. Supplies of goods or services made from a place situated within the premises of a 
tourist hotel or tourist guesthouse which does not fall within paragraph 4 of this ruling 
shall fall within section 15(a)(2) of the Act if the operating license issued by the 
Ministry of Tourism to that hotel or guesthouse specifies that such place is part of that 
hotel or guesthouse. 
 

6. Supplies of goods or services by made a person or a group of persons: 
(a) whose place of business is not established on or at a tourist establishment; and 
(b) makes a temporary visit or visits to the tourist establishment to supply goods or 

services to the operator of that establishment or to its guests; and  
(c) leaves the tourist establishment after supplying the goods or services, 
shall not fall within section 15(a)(2) of the Act. 
 

7. This Ruling shall not apply to shops operating exclusively for the employees of tourist 
resorts, tourist hotels, guesthouses, picnic islands, tourist vessels and yacht marinas, 
as defined in Tax Ruling TR-2014/G22 (Domestic air transportation services supplied 
to Maldivian citizens and supplies to employees at tourist establishments). 
 
 

Date of Effect 
8. 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.


