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ތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ކޮންމެ ހަފުގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނީ  •
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ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00ރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު އަންގާ

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ  •
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އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު   
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
 ގެނައުން  ޙުވަނަ އިޞްލާ 4އަށް  TR-2015/G23ޓެކްސް ރޫލިންގ  ޓެކްސް: ނެގޭ  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން 

 

 TR-2017/G44 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ބުރާސްފަތި( 2017 ބަރުޑިސެން 7 :ތާރީޚު

 

ވަނަ  84ގެ  )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ( 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮށްފައިވާ ޙުލާޞްމެދުވެރިކޮށް އި 14/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ

   ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި  ރޫލިންގއަށްލަތެއްގައި މެނުވީ، ޙާއެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކެވެ. ދަށުން ނެރެފައިވާ ރޫލިންގ މާއްދާގެ

ޓެކްސް ދައްކާ އަށެވެ.  )އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައްޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނާ( TR-2015/G23ޓެކްސް ރޫލިންގ ކޮށްފައިވާ ޙުއިޞްލާ ،އެވަނީ

 ގޮތުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.ރޫލިންގއަށް ތަބާވުމަށް ޤާނޫނީ  މިފަރާތްތަކުން 

 

 ރަފުޢާތަ

 ވަނަ ޕެރެގްރާފް އިޞްލާޙުކުރުމެވެ. 15ގެ   TR-2015/G23ރޫލިންގ ޓެކްސް ،ދަކީގެ މަޤްޞަރޫލިންގމި  .1

 

 ރޫލިންގ

 ކުރުން:ޙުލާ ޞްއިވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ބ) އަންަނނިވި ގޮތަށް  15ރޫލިންގގެ  .2

     އަދި ،ދަށް ރުފިޔާއަށްވުރެ  މިލިއަން 10 އާމްދަނީއަކީ ޖުމުލަ ލިބޭ  އަހަރަކު  ފަރާތަށް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ) ބ(

 .ފެށިގެންނެވެ އިން 2018 ޖޫން  1 ،އަދަދެއްނަމަ އިތުރު އަށްވުރެނުވަތަ އެ ރުފިޔާ މިލިއަން 5

 

 :އަންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން ،ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ބ) ގެ ފަހަަތށް 15ރޫލިންގގެ  .3

 ،އަދަދެއްނަމަ ދަށް ރުފިޔާއަށްވުރެ މިލިއަން 5 ،އާމްދަނީއަކީ ޖުމުލަ ލިބޭ އަހަރަކު ފަރާތަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ) ޅ(

 .ފެށިގެންނެވެ އިން  2019 ޖަނަވަރީ  1

 

 

 

 

 ދިެވހިރާްއޖެ ، 20379މޯލްޑިްވސް އިންލަްނޑް ެރވެނިއު އޮތޯިރޓީ، އަމީނީ ަމގު، މާލެ 
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 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ތާރީޚުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ،ރޫލިންގ މި ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް މި .4

 .ފެށިގެންނެވެ

 

 

 

 ދިވެިހރާްއޖެ ، 20379މާލެ މޯލްޑިްވސް އިންލަްނޑް ެރވެނިއު އޮތޯިރޓީ، އަމީނީ ަމގު، 
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MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY 
Malé, Republic of Maldives 

 
 

TAX RULING 
Goods and Services Tax: Fourth amendment to the Tax Ruling TR-2015/G23  
 
Reference No.:  TR-2017/G44 
Date of issue: Thursday, 7 December 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 Tax Ruling TR-2015/G23 (Documents to 
be submitted with GST return) as amended. This ruling is legally binding. 
 
Introduction 

1. This ruling amends paragraph 15 of the Ruling.  
 
 
Ruling 

2. Amend paragraph 15(e) of the Ruling as follows: 
(e) In the case of a registered person with an annual turnover of less than MVR 10 

million and more than or equal to MVR 5 million, on 1 June 2018. 
 

3. Insert the following subparagraph after paragraph 15(e) of the Ruling: 
(f) In the case of a registered person with an annual turnover of less than MVR 5 

million, on 1 January 2019. 
 

 
Date of Effect 

4. 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. 
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