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

 ަގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫުލަތއް ށް ޮފނުްއވާ އިޢުުކރުމަދުވަުހގެ ގެޒެުޓގަިއ ޝާހޯމ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

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

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މްެނުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ
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 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
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ހޯމަ  : :  2017 އޮކްޓޫބަރު 9 -  1439 މުޙައްރަމް 19ތާރީޚު 141އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

:  މުދަލާއި ޚިދުމަުތެގ އަގުން ނެގޭ  މުދަލާއި ޚިުދމަތުގެ ައގުން ޓެކްސް

  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުން 22ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަާވއިދަްށ 
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
ވަނަ އިޞްލާޙު  22މުދަލާއި ޚިދުމަުތގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުުމގެ ގަވާއިަދށް  ޓެކްސް: މުދަލާއި ޚިދުަމުތގެ އަގުން ެނގޭ 

  ގެނައުން 

  

  TR-2017/G43 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ހޯމަ( 2017 އޮކްޓޫބަރު 9 :ތާރީޚު

 

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

 ވަނީ ޙަވާލާދީފައިވާ ަތންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ  ޤާނޫނަށްއެހެން ގޮތަަކށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަެތއްގައި މެނުވީ، އެކެވެ. ދަށުން ނެެރފައިވާ ރޫލިންގ މާއްދާގެ

  އަށެވެ. އަދި ގަވާއިދަްށ ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ޙަވާލާދީަފިއ ) އަގުްނ ޓެްކސް ނެގުމުެގ ޤާނޫނު ޚިދުމަތުގެ މުދަލާއި( 10/2011ނަންބަރު  ޤާނޫނު

      ޓެކްސް ދައްާކ ފަރާތްތަކުްނ  ައެށވެ. )ގަވާއިދުއަުގން ޓެކްްސ ނެގުުމގެ  މުދަާލއި ޚިދުމަތުގެ ( R-43/2011އެ ވަނީ ގަވާއިދު ނަންބަރު 

  މި ރޫލިންގއަްށ ަތާބވުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުްނ ލާޒިމުކުރެއެވެ.

  

  ތައާރަފު 

 ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމެވެ. 54ގެ މަޤްޞަދަކީ ގަވާއިދުގެ ރޫލިންގ މި .1

 

  ރޫލިންގ

 :އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން ގެ (ޅ)ވަނަ މާއްދާ 54ގަވާއިދުގެ  .2

)  168މި މާްއާދގެ (ރ) ަރއްުދާވ ހާަލުތތަކުގަިއ ިމ ާމްއދާެގ (ހ) ރަްއުދވާީނ   )ޅ(  (ަސތޭކަ ފަްސދޮޅަްސ ައށެއް

  ގަޑިއިާރ ަހމަައށެެވ.

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން އިޢުކުރާދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .3
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TAX RULING 
Goods and Services Tax: Twenty-second amendment to the Goods and Services 
Tax Regulation  
 
Reference No.:  TR-2017/G43 
Date of issue: Monday, 9 October 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). This ruling is legally binding. 
 

Introduction 
1. This ruling amends Section 54 of the Regulation. 

 
 

Ruling 
2. Amend Section 54(f) of the Regulation as follows: 

(f) Where subsection (d) applies, subsection (a) shall apply for a period not 
exceeding 168 (one hundred and sixty-eight) hours. 

 
 

Date of Effect 
3. 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. 


