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  ީތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ކޮންމެ ހަފުގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00ގެ މެންދުރު އަންގާރަ ދުވަހު 
  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333 ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

82އަދަދު:  2017 މޭ 22 – 1438 ޝަޢުބާން 26ތާރީޚު:  ހޯމަ 46ވޮލިއުމް:    

 ގެނަުއން  ޙުއިޞްލާވަަނ  20އިދަށް ޓެކްސް ނެުގމުެގ ގަވާމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން 
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
އިޞްލާޙު ވަނަ  20ގަވާއިަދށް މުދަލާއި ޚިދުމަުތގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުުމގެ  ޓެކްސް: ެނގޭ  މުދަލާއި ޚިދުަމުތގެ އަގުން

  ގެނައުން 

  

  TR-2017/G41 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ހޯމަ( 2017 މޭ 22 :ތާރީޚު

 

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

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

ނުގަިއ ޙަވާލާދީފައި ެއ އަށެވެ. އަދި ގަވާއިދަްށ ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަ )ޤާނޫނު ޓެކްްސ ނެގުމުގެ  މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ އަގުން ( 10/2011ނަންބަރު  ޤާނޫނު

ޓެކްްސ ދައްާކ ފަރާތްތަުކްނ  ައެށވެ. )ގަވާއިދު  ޓެްކސް ެނގުމުގެ ޚިދުމަތުެގ އަގުން މުދަލާިއ ( R-43/2011ޮކށްފައިވާ ގަވާއިދު ނަންަބރު ވަނީ އިޞްލާޙު

  ގޮތުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.ރޫލިންގއަްށ ަތާބވުމަށް ޤާނޫނީ މި

  

  ތައާރަފު 

  ކުރުމެވެ.ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙު 59 އަދި 44، 42 ގަވާއިދުގެ ،ދަކީމަޤްޞަ ގެމި ރޫލިންގ .1

 

  ރޫލިންގ

 ކުރުން:އިތުރު ނަންބަރުއަންނަނިވި ފަހަތަށް  ) ގ2ެ( ގެ )ހވަނަ މާއްދާގެ ( 42ގަވާއިދުގެ  .2

.ޓީ ރޭޓު-އެ މުޢާމަާލތުްނ ުސން   )3((ހ)  .އެސް އުިނަކެމްއ  ާއމްަދނީައށް ަދއުލަުތގެ ިވޔަްސ ނެގިަކމުަގއިގަިއ ޖީ

. ަކމަށްނާްނނާނެ ނަޑއެުޅން   ީމރާއިްނ ކަ

 

 އަށް ބަދަލުކުރުން.ނުވަތަ" ؛ " ،ފަހަތުގައިވާ ".") ގެ 2ގެ ( ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 42ގަވާއިދުގެ  .3

 

"،"މި މާއްދާގެ  ވާ އިބާރާތްގައި )ށވަނަ މާއްދާގެ ( 44ގަވާއިދުގެ  .4   "މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ހ) ގެ ބޭނުމަށް

 ބަދަލުކުރުން.އަށް ) ގެ ބޭނުމަށް" 1(
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ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  58"މި ގަވާއިދުގެ  ވާ އިބާރާތްވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި  59ގަވާއިދުގެ  .5

" އަށް ބަދަލުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ 58މި ގަވާއިދުގެ " ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ"  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .6
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TAX RULING 
Goods and Services Tax: Twentieth amendment to the Goods and Services Tax 

Regulation  

 

Reference No.:  TR-2017/G41 

Date of issue: Monday, 22 May 2017 

 

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 42, 44 and 59 of the Regulation. 

 

Ruling 

2. Insert the following subsection after section 42(a)(2) of the Regulation: 

(a) (3) MIRA determines that there is no revenue loss to the State even if the 

transaction is zero-rated. 

 

3. Replace “.” at the end of section 42(a)(2) of the Regulation with “; or”. 

 

4. Replace “For the purpose of subsection 44(a)” in section 44(b) of the Regulation with 

“For the purpose of subsection 44(a)(1)”. 

 

5. Replace “specified in Section 58(a) of this Regulation” in section 59(c) of the 

Regulation with “specified in Section 58 of this Regulation”. 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

 

Date of Effect 

6. This ruling shall have effect from the date of its publication in the Government 

Gazette. 

 

 

 

 

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.


