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ދލާއި ޚިދުމަތުގެ
ށދީފައި ވާނީ  0ޖެނުއަރީ  9703ގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މު ަ
ފޞީލްކޮ ް
 .1މި ރޫލިންގ ގައި ތަ ް
ހ އުސޫލެވެ.
އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ރޭޓު ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަންޖެ ޭ
 .2ޤާނޫނުގެ  01ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ:
"...
(ށ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މުދަލާއި

ޚިދުމަތުގެ

އަގުން

ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާނީ،

އަންނަނިވި

މުއްދަތުތަކުގައި ،އަންނަނިވި މިންވަރަށެވެ.
...
( 0 )3ޖެނުއަރީ  9703އިން ފެށިގެން ( 8%އަށެއް އިންސައްތަ).
...
(ބ) މި މާއްދާގެ (ށ ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މިންވަރުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން،
އެއް މިންވަރުން އަނެއް މިންވަރަށް ބަދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާގައި ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ އިދާރީ އުޞޫލުތައް ،މި ޤާނޫނުގެ
ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ".

ޖ
ރއް ެ
މގު ،މާލެ  ،97302ދިވެހި ާ
އމީނީ ަ
ރޓީ ،ޓީ ބިލްޑިންގަ ،
ރވެނިއު އޮތޯ ި
ނޑް ެ
ވސް އިންލަ ް
މޯލްޑި ް
ޓެލެފޯން ، (960) 332 2261 :ފެކްސް ، (960) 331 6577 :އީމެއިލް ، info@mira.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.mira.gov.mv :

-2 .3މި ރޫލިންގ ހިނގާނީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ފޯރުވައިދޭ ،ޤާނޫނުގެ  01ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

 .4ޤާނޫނުގެ  01ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ރޭޓު ބަދަލުވާ ޙާލަތުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ
ލާޒިމުވާ ވަގުތު ކަނޑައަޅާނީ ޤާނޫނުގެ  00ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ނ ފަރާތުން އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު އެކުގައި ނުވަތަ އެއިން ބައެއް
 .5މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަން ަ
ވ
އއި އެއްގޮތް ާ
ނގެ  00ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ާ
ށ ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންވާނީ ޤާނޫ ު
މޢާމަލާތަކަ ް
އަދާކޮށްފިނަމަ ،އެ ު
އބަހީ ،ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތު ނުވަތަ އަގު އަދާކުރާ ވަގުތު ،މިއިން ކުރިން
ގޮތުގެމަތިން ( ެ
އަންނަ ވަގުތެއްގައި) ،އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ޖުމުލަ އަގުންނެވެ .ނުވަތަ ޤާނޫނުގެ  00ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ރައްދުވާ ޙާލަތުތަކުގައިނަމަ އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ކަރނޯ ގެ ދެމަފިރިން ސްޕްލެންޑިޑް ބީޗް ރިޒޯޓުގައި  90ޑިސެމްބަރ  9709އިން  3ޖެނުއަރީ  9703އަށް ޗުއްޓީ
ހޭދަކުރެއެވެ .މި މުއްދަތުގައި އެ މީހުން ލިބިގަންނަ މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް ރިޒޯޓުން ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރަނީ 3
ޖެނުއަރީގައެވެ .އެ އިންވޮއިސްއަށް ފައިސާ ދައްކަނީވެސް ހަމަ އެ ދުވަހުގައެވެ.
މި މިސާލުގައި "ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތަކީ"  3ޖެނުއަރީ ކަމަށްވާތީ ،އެ މުޢާމަލާތުން ބައެއް ފޯރުވައިދެވުނީ 9709
ގައި ކަމަށްވީނަމަވެސް ،މި މުޢާމަލާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންވާނީ  8%ގެ ރޭޓުގައެވެ.
ކަރނޯ ގެ ދެމަފިރިން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ރިޒޯޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ،އެ ދެމަފިރިން ރިޒޯޓަށް އައުމުގެ ކުރިން
 9709ވަނަ އަހަރު ދައްކާފައިވާނަމަ ،ފައިސާ ދައްކާ ދުވަހު އެ މުޢާމަލާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާނެއެވެ .އެހެންކަމުން އެ
ޙާލަތުގައި އެ މުޢާމަލާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންވާނީ  6%ގެ ރޭޓުގައެވެ.

ރ
 .6ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ  92ގަޑިއިރުގެ އުސޫލުން ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ 0 ،ޖެނުއަ ީ
ނ ( 6%ހައެއް
 9703ގެ  77:77ގެ ކުރިން ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންވާ ީ

ޖ
ރއް ެ
މގު ،މާލެ  ،97302ދިވެހި ާ
އމީނީ ަ
ރޓީ ،ޓީ ބިލްޑިންގަ ،
ރވެނިއު އޮތޯ ި
ނޑް ެ
ވސް އިންލަ ް
މޯލްޑި ް
ޓެލެފޯން ، (960) 332 2261 :ފެކްސް ، (960) 331 6577 :އީމެއިލް ، info@mira.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.mira.gov.mv :
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އިންސައްތަ) ގެ ރޭޓުންނެވެ .އަދި  0ޖެނުއަރީ  9703ގެ  77:77ގައި ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި
ނ ( 8%އަށެއް އިންސައްތަ) ގެ ރޭޓުންނެވެ.
ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންވާ ީ
ކން  0ޖެނުއަރީ  9703ގައި އެ ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރި
ގރާފް ރައްދުނުވާ ފަރާތްތަ ު
 .7މި ރޫލިންގ ގެ  6ވަނަ ޕެރެ ް
އދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންވާނީ ( 8%އަށެއް އިންސައްތަ) ގެ
ގން ފޯރުވަ ި
ފަށާ ވަގުތުން ފެށި ެ
ރޭޓުންނެވެ.
ނ
ލ ީ
ނ ވަގުތު ބަ ާ
ފއި  0ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ބޭނުމަށް ،މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދި ް
 .8މިރޫލިންގ ގެ  6ވަނަ ޕެރެގްރާ ާ
ޤާނޫނުގެ  00ވަނަ މާއްދާގައި "ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު" ބެލުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތިންނެވެ.

ސ
 .9ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމުގެ ޒިންމާއިން އެއްކިބާވުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ ޓެކް ް
ނ
ދެއްކުމުން ރެކުމުގެ ނިޔަތުގައި ،ވަކި ވަގުތެއްގައި މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދީގެން ނުވަތަ އެނޫ ް
ގޮތަކަށްވެސް ،އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 .11މުޢާމަލާތަކާ

ގުޅިގެން

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ފަރާތުން

ކސް
ޓެ ް

އިންވޮއިސް

ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ،

ނުވަތަ

ވނަމަ އެ ފަރާތުން
އސް.ޓީ ނެގޭ ރޭޓު ބަދަލު ނު ާ
މުޢާމަލާތެއްގެ އަގު ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ލިބިފައިވަނީ ،ޖީެ .
ކސް ދެއްކުމުގެ
ޖސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ޓެ ް
ޢަމަލުކުރާނެ ޢާންމު އުސޫލާ ތަފާތުކޮށް ކަމުގައިވާނަމަ ،ރަ ި
ލވޭނެއެވެ.
ޒިންމާއިން އެއްކިބާވަނީކަމަށް ބެ ެ

އ ނިމޭ ދުވަހު ރިޒޯޓުގައި ތިބޭ ހުރިހާ ޓޫރިސްޓުންނަށް
މިސާލު  0ގައިވާ ސްޕްލެންޑިޑް ބީޗް ރިޒޯޓުން ،ކޮންމެ އަހަރެ ް
ނ ިވ ޮ
ނ ަ
ކރާ ކަމެއްނަމަަ ،އ ް
ގ ުތގމަތިން
ގ ގޮތުން ު
އސް ތައްޔާރުކުރުމަކީ އެ ރިޒޯޓުން ޢާންމު އުސޫލެއް ެ
އިންވޮ ި
ނ ި
ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.


 90ޑިސެމްބަރ  9709އިން  30ޑިސެމްބަރ  9709އާ ދެމެދު ކަރނޯ ގެ ދެމަފިރިންނަށް ފޯރުވައިދީފައިވާ
މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް ވަކި އިންވޮއިސްއެއް ތައްޔާރުކޮށް ،އެ މުޢާމަލާތުން  6%ގެ ރޭޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން.



 0ޖެނުއަރީ  9703އިން  3ޖެނުއަރީ  9703އާ ދެމެދު ކަރނޯ ގެ ދެމަފިރިންނަށް ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި
ޚިދުމަތަށް ވަކި އިންވޮއިސްއެއް ތައްޔާރުކޮށް ،އެ މުޢާމަލާތުން  8%ގެ ރޭޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން.

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް "ބަހާލައިގެން" އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރެވޭނީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓު ބަދަލު ނުވާނަމަ ނުވަތަ
ޖީ.އެސް.ޓީ (ޓީ-ޖީ.އެސް.ޓީ ވެސް ހިމެނޭގޮތުން) ތަޢާރުފްވުމުގެ ކުރިން ،ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެ ފަރާތުން އެ ގޮތަށް
ޢަމަލުކުރަމުން އައިސްފައިވާނަމައެވެ .އެބަހީ ،އެ ފަރާތުން  30ޑިސެމްބަރ  9772ގައި އަދި އޭގެ ކުރިން އެ ގޮތަށް
ޢަމަލުކުރަމުން އައިސްފައިވާނަމައެވެ.
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