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

  ގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަގެޒެުޓގަިއ ޝާހޯމަ ދުަވހުެގ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

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

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

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 

ިދވެިހރާްއޖެ މާލެ،   

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ހޯމަ  : :  2016 އޮގަސްޓު 8 - 1437 ޛުލްޤަޢިދާ 5ތާރީޚު 116އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

:  މުދަލާއި ޚިދުމަުތެގ އަގުން   ނެގޭ ޓެކްސް

  އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ އެހެން ަފރާތަކަށް ބަދަލުކުުރން
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ އެހެން ފަރާތަކަްށ ބަދަލުކުރުންެނޭގ ޓެކްސް:  މުދަލާއި ޚިދުަމުތގެ އަގުން

  

  TR-2016/G36 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 (ހޯމަ) 2016 އޮގަސްޓު 8 :ތާރީޚު
 

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

ވަީނ  ަތންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ އެހެްނ ގޮތަަކްށ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަެތއްގައި މެނުވީ، ޤާނޫނަށް ޙަވާލާދީފައިވާ އެކެވެ. ަދށުން ނެެރފައިވާ ރޫލިންގ މާއްދާގެ

އަެށވެ. އަދި ގަވާއިދަށް ޙަވާލާދީފައިވާ  )ޤާނޫނު ޓެކްސް ނެުގމުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން( 10/2011ނަންބަރު  އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު

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

  މި ރޫލިންގއަށް ތަބާވުަމށް ޤާޫނނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުެރއެވެ.ޓެކްސް ދަްއކާ ފަާރތްތަކުން 

  

  އާރަފު ތަ

ހާލަތުގަިއ އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ދޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރާ ، މި ރޫލިންގގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނީ .1

 ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލެވެ.
 

:  8ގަވާއިދުގެ  .2  ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ

  ބައެއް ބޭނުންތަކަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ނުޖެހުން 

ަވނަ މާްއދާެގ (ހ) ެގ  51ނޫުނގެ މި ގަާވިއދުެގ ެއހެްނ މާްއާދެއްއަގއި އެެހން ގޮތަަކށް ަބޔާންކޮްށފަިއ ޮއތްަނމަވެސް، ޤާ

) ގެ ބޭުނމަށް، ދިެވހިާރއްެޖއަށް މުދާ އިްމޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަުކގެ ެތެރއިން އަްނނަިނވި ފަރާތްަތއް ޤާޫނުނގެ ަދށުްނ މީާރަގިއ 4(

.   ރަޖިސްޓަރީކުރާަކްށ ުނޖެހޭެނެއވެ

އިްމޕޯޓްކުރާ ފަާރތްތަކުެގ ެތރެިއްނ ިއމްޕޯްޓ ުމާދ އުފެްއދުްނތެިރ ަމސައްކަތަކަްށ ފިަޔވަިއ ައމިއްަލ ޭބނުްނތަކަށް މުާދ   (ހ)

  ވިއްކުުމެގ ހުްއަދ ނެތް ފަރާްތތައް؛

... 
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  ރޫލިންގ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން، އެ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް މުދާ އެތެރެކުރުމަށްޓަކައި ދޫކޮށްފައިވާ އިމޯްޕްޓ  .3

އެއިން މުދަލެއް އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކައިފިނަމަ ނުވަތަ ަލއިސަންސެއްގެ ދަށުން މުދާ އެތެރެކުރުމަށްފަހު 

 މަލާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންވާނެއެވެ.ޢާބަދަލުކޮށްފިނަމަ، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އެ މު

 
     ށް މުދާ އެތެރެކުރުމަށްޓަކައި ކަބޭނުމަ އަންނަނިވި ބޭނުންތަކުގެ ތެރެއިންރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާަތކުން،  .4

އެ ފަރާތުގެ ދޫކޮށްފައިވާ އިމްޕޯޓް ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން މުދާ އެތެރެކުރުމަށްފަހު އެއިން މުދަލެއް އެ ފަރާތަށް 

އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކައިފިނަމަ ނުވަތަ ބަދަލުކޮށްފިނަމަ، އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ 

 ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންވާނެއެވެ. މަލާތުންޢާރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަާރތުން އެ މު

  ވިއްކުމަށް.  (ހ)

  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް.  (ށ)

  ޕްރޮޖެކްޓް ބޭނުމަށް.  (ނ)

  ޕޯސްޓުގެ އަވަސް ޚިދުަމތް.  (ރ)

  

  ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 ފެށިގެންނެވެ. މި ރޫލިންގ ނެރޭ ތާރީޚުން މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .5
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TAX RULING 
Goods and Services Tax: Transfer of imported goods 
 
Reference No.:  TR-2016/G36 
Date of issue: Monday, 8 August 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 explains the GST treatment of transfer of imported goods to a third party. 

 
2. Section 8 of the Regulation states: 

No requirement to register persons importing goods for a specific purpose 
Notwithstanding other provisions of this Regulation, for the purpose of Section 
51(a)(4) of the Act, the following importers of goods into the Maldives shall not 
register with the MIRA under the Act: 
(a) Persons importing goods solely for private purposes other than for production, if 

such person does not hold a permit to sell imported goods; 
… 

 

Ruling 
3. Where a registered person imports goods under an import license issued for own use, 

and subsequently transfers or sells the goods to another person, the registered person 
shall account for GST on that transaction.  

 
4. Where a registered person imports goods under an import license issued for any of the 

following purposes, and the goods are subsequently transferred to another person, or 
sold, or used for the registered person’s own use, the registered person shall account 
for GST on that transaction: 
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(a) For sale. 
(b) For production purposes. 
(c) For use in a project. 
(d) For courier service. 

 

Date of Effect 
5. 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.


