
` 

 
  

 
 

  TR-2017/G46 : ރިފަރެންސް ނަންބަރު
 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

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

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

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

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

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ބުރާސްފަތި  : :  2018 ފެބުރުވަރީ 8 -  1439 ޖުމާދަލްއޫލާ 22ތާރީޚު 13އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ  ނެގޭ ޓެކްސް:މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން 

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަޖިސްޓަރީކުރުންމަޝްރޫޢުތަކުގެ 
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
ޢިމާާރތްުކރުމުގެ މަަސއްކަްތ ސަރުކާރުެގ ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ މަްޝރޫުޢަތކުގެ  ނެގޭ ޓެކްސް:މުދަލާއި ޚިދުަމތުގެ ައގުން 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

  

  TR-2018/G46 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ބުރާސްފަތި( 2018 ފެބުރުވަރީ 8 :ތާރީޚު

 

ވަނަ  84ގެ  )ޓެކްސް ނެގުާމެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ( 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  މެދުވެރިކޮށް އިޞްލާުޙކޮށްފައިވާ 14/2011މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނީ  ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގަިއ ޙަވާލާދީފައި އެ  ޤާނޫނަށްވާ ޙާަލތެއްގައި މެނުވީ، އެހެންގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިއެެކވެ. ދާގެ ދަށުްނ ެނރެފައިވާ ރޫލިންގމާއް

 އަދި ގަވާއިދަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ޙަވާލާދީފަިއ  އަށެވެ. )ޤާނޫނު ޓެކްސް ނެުގމުގެ  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން( 10/2011ނަންބަރު  ޤާނޫނު

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

  އަްށ ަތާބވުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.މި ރޫލިންގ

  

  އާރަފު ތަ

އް މީރާގައި ވަނަ މާއްދާގެ (ގ) އަށް ފެތޭ މަޝްރޫޢުތަ 20ޤާނޫނުގެ  މަޤްޞަދަކީގެ މި ރޫލިންގ .1

ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  ވަކިން މީރާގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ،ރަޖިސްޓަރީކުރުވުމާއި

.  ކުރާނެ ރަޖިސްޓަރީ ނޑައެޅުމެވެ  އުސޫލުތައް ކަ

 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ގ) ގައި ވަނީ: 20ޤާނޫނުގެ  .2

.އެސް.ޓީ ނެގުމުން އިސްތިސްނާވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް    ޖީ

ނޑައަޅާ އުސޫލަކާ އެްއގޮތް   ވާ ގޮުތެގމަތިްނ އަުގ ކޮްނޓްރޯލްކުުރުމގެ ާބރު ސަރުާކރަްށ ިލބޭގޮަތށް ހިްނގާ ސަރުކާރުްނ ކަ

ބޯހިާޔވަިހ ކަުމގެ މަޝްރޫުޢތަކުެގ ަދށުްނ ސަރުކާުރްނ ނުަވތަ ތިްނަވނަ ފަރާތެްއ މެުދވެިރކޮށް ސަރުާކރުްނ ވިއްާކ ފްލެްޓ 

. ޤާޫނނު ނަންަބރު  ނުަވތަ  )ޚިުދމަުތގެ ައުގން ޓެކްްސ ެނުގމުެގ ޤާޫނނު(މުދަލާިއ  2011/10ގޯިތ ުނަވތަ ިޢމާރާތް

އިޞްލާޙު ެގނަުއމުގެ ާޤނޫަނށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެުށމަށްފަހު، މި ާމއްާދގެ ިމ އަުކރުގެ ދަުށްނ  ވަނަ 1އަށް 

.ޓީ އެްއވެްސ ފަރާތަުކން ަދްއކާފައިާވނަމަ،  އިސްތިްސނާކޮށްަފއިާވ ުމދަލަކާ .އެސް ގުިޅގެްނ ިމ ޤާޫނނުެގ ަދށުްނ ެނގޭ ޖީ

.ޓީެގ ޮގތުަގިއ އެ އެފަ .ެއސް (މުދަާލިއ  2011/10ަފރާތަުކްނ ދައްކާަފއިާވ ަފއިސާ، ާޤނޫުނ ނަންބަުރ  ަދއިްނ ޖީ
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    ވަނަ އިްޞލާޙު ެގނަުއމުެގ ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުުކރަން ފަށާތާ  2 ައށް  )ޚިދުަމތުެގ ައުގްނ ޓެކްސް ނެުގުމގެ ާޤނޫނު

 .ދައްކަްނާވނެެއވެ  ުދވަުހގެ ތެޭރގަިއ ެއ ފަރާތަަކށް އަނުބރާ )(ތިރީސް 30

  

 ރޫލިންގ

ވަނަ މާއްދާގެ (ގ) އަށް ފެތޭ މަޝްރޫޢެއް ފެށުމުގެ ކުރިން، އެ މަޝްރޫޢު ިހންގާ ސަރުކާރުގެ  20ޤާނޫނުގެ  .3

ޤާނޫނުެގ  ،އެ މަޝްރޫޢަކީ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް  ސަރުކާރުން  ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން،

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މަޝްރޫޢެއްކަން ބަޔާންކޮށް، އެކަްނ ވަނަ މާއްދާގެ (ގ) ގައި  20

ނޑައެޅުމުގެ އިޙްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ރްަސމީ ލިޔުމަކާއެކު މީރާއަށް އެކަން  ކަ

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 

މީރާއަްށ ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން  3ގގެ މި ރޫލިން ފަރާތަކުން،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  .4

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުތަކުގެ ތެރެއިން  ތިރީގައި ،ނަމަކުރާޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ،ގެޢެއްމަޝްރޫ އަންގާފައިވާ

ވަކިން  މީރާގައިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ޢިދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ކުރިން އަންނަ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.ޖީ.އެސް.ޓީއަށް 

  ؛ ތާރީޚުސޮއިކުރާ  އްބަސްވުމުގައިއެ(ހ) 

  . ފަށާ ތާރީޚު މަސައްކަތްމާރާތްކުރުމުގެ ޢި(ށ) 

  

"ޖީ.އެސް.ޓީ ފަރާތްތަކުން  ލާޒިމުވާރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން 4މި ރޫލިންގގެ  .5

ނޑައަޅާފައިާވ  އެ ،) ފޯމMIRA 116ު( "ޕްރޮޖެކްޓްސްސޯޝަލް ހައުސިންގ  –ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ފޯމުގައި ކަ

. އި މައުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއެންމެހަ  އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  

ޖީ.އެސް.ޓީ  މާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަގުންޢިވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  4މި ރޫލިންގގެ  .6

 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.ނެގުން 

  

 ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއްގެ ބޭނުމަށް  4ރޫލިންގގެ މި  .7

 ަފދަ އަދި އެ ހޯދަާފއިވާ އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭ އިންޕުޓް ޓެކްސްއެއް އުނި ނުކުރެވޭނެއެވެ.

މުދާ ގަތް ފަރާތުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަްތ ޓެކްސް އިންވޮއިސްގައި  ހޯދާ ގުޅިގެންމުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ 

އިާވ ދޫކޮށްފަ މީރާއިން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ ގުޅިގެންއެ މަސައްކަތް  އޮންނަންވާނީގޮތުގައި  ގެ ޓިންފަރާތުގެ 

 އެވެ.ޓިން

 

ނޑަައާޅ އިންވޮއިސްތަކުގެ ތަ ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެކްސް 7 ގެ މި ރޫލިންގ .8 ފުސީލު މީރާއިން ކަ

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޓެކްސް ނެގޭ ކޮންމެ މުއްދަތަކަށް  ،ފޯމެޓެއްގައި، އެ ފަރާތެއްގެ ޓެކްސް ބަޔާނާއެކީ
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      ބައެއްކީ، އެ މަޝްރޫޢުގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ  .9

 ކަމުގައިވާނަމަ،  ޢެއްގެ މަސައްކަތެއްމަޝްރޫ ކުރަންޖެހޭވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ 4މި ރޫލިންގގެ 

.  ގޮތުންމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭޢިނިސްބަތްވާ  އެ ބަޔަށް   ޢަމަލުކުރާނީ މި ރޫލިންގގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

މި ރޫލިންގ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުްނ ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .10

  ފެށިގެންނެވެ.
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TAX RULING 
Goods and Services Tax: Registration of construction work carried out for 
Government social housing schemes 
 
Reference No.:  TR-2018/G46 
Date of issue: Thursday, 8 February 2018 
 
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 requirement for projects that satisfy section 20(o) of the Act 

to be registered with MIRA and, prescribes the rules for registering the construction 
work of such projects for Goods and Services Tax. 
 

2. Section 20(o) of the Act states: 
Exempt goods and services 
Flats, land and buildings sold by the Government or by the Government through a third party 
under social housing schemes in which the Government has the discretion to control the price 
of the property being sold in accordance with procedures determined by the Government. 
Where a person has paid GST pursuant to the First Amendment to the Goods and Services 
Tax Act (Law Number 10/2011) in relation to supplies exempted under this subsection, such 
GST shall be refunded within 30 (thirty) days from the date of commencement of the Second 
Amendment to the Goods and Services Tax Act (Law Number 10/2011).  

 

Ruling 
3. The Government authority or the person contracted by the Government to carry out a 

project that satisfies section 20(o) of the Act, shall notify MIRA of such project prior 
to the commencement of the project, with an official document, confirming that the 
project satisfies section 20(o) of the Act, issued by the Government body that has the 
vested authority. 
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4. Where a registered person carries out the construction work of a project that has been 

notified to MIRA under paragraph 3 of this Ruling, such work shall be registered for 
Goods and Services Tax, as a separate registration, within 30 days from the earlier of 
the following dates. 

(a) Date of signing the contract; 
(b) Date of commencement of construction work. 

 
5. Persons required to register under paragraph 4 of this Ruling shall submit a “GST 

Registration - Social Housing Projects” (MIRA 116) form together with the 
information and documents specified therein. 
 

6. Construction work registered under paragraph 4 of this Ruling shall be exempt from 
Goods and Services Tax. 
 

7. A registered person shall not claim input tax for the goods and services obtained in 
relation to the construction work registered under paragraph 4 of this Ruling. The TIN 
received subsequent to the registration of such construction work shall be quoted as 
the TIN of the recipient of the goods or services, on the tax invoices received in 
respect of the goods or services obtained in relation to the construction work. 
  

8. Particulars of the tax invoices referred to in paragraph 7 of this Ruling shall be 
submitted together with the tax return for each taxable period, in a format prescribed 
by MIRA. 
 

9. Where the construction work carried out by a registered person is for a project, of 
which only a part is required to be registered under paragraph 4 of this Ruling, the 
construction work related to such part shall be treated pursuant to the provisions of 
this ruling.  
 

Date of Effect 
10. 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. 


