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 ެ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

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ކުރުން ޢައްޔަން ޮއިޑޓަރުން  ހުަށެހޅުމާއި ހިސާބުތައް މާލީ ޓެްކސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ނެގޭ

  

  TR-2018/B63 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )(ބުރާސްފަތި  2018 އެޕްރީލް 5 :ތާރީޚު

 

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

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

އަށެވެ. އަިދ ގަވާިއދަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ޙަވާލާީދފައި ެއ ވަނީ  )ޤާނޫނު ޓެްކްސ ނެގުމުގެ  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ( 5/2011ނަންބަރު  ޤާނޫނު

    ޓެްކސް ދައްާކ ފަރާތްަތުކްނ  އަށެވެ. )ގަވާއިދު ޓެކްސް ނެގުމުގެ  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ( R-35/2011ކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު ޞްލާޙުއި

  މި ރޫލިންގއަްށ ަތާބވުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުްނ ލާޒިމުކުރެއެވެ.

  

  ތައާރަފު 

 ނީ:ވާ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިމި ރޫލިންގ .1

  އަދި  ؛ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން މާލީ ހިސާބުތައް  (ހ)

  އަދި؛ ކުރާނެ ގޮތްންއޮޑިޓަރުން ޢައްޔަ ން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކު އެކި ގިންތިތަކުގެ   (ށ)

  އުސޫލެވެ.އޮޑިޓަރުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ   (ނ)

  

(މާލީ ހިާސބުތައް ހުށަހެޅުމާއި  TR-2017/B57ޓެކްސް ރޫލިންގ  ،މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން .2

 އުވުނީއެވެ. ޢައްޔަންކުރުން) އޮޑިޓަރުން

 

 ވަނީ: ވަނަ މާއްދާގައި 8ގަވާއިދުގެ  .3

  ހިސާބުކުުރމުގެ ުއޫސލުތައް

...  

.އެްސ  4މި ަގާވއިުދގެ   )ނ( .އާރް .ެއފް ަވނަ ާމްއދާެގ ދަުށން ަތްއޔާރުުކރަންެޖހޭ ިހސާުބތައް ތަްއޔާރުކުަރންާވނީ އައި

.އާރ.ޭއ ިއްނ ގަޫބލުކުރާ  .އައި ަބއިނަްލައޤްވާީމ ޮގތުްނ ަގބޫލުކުރެޭވ ހިސާުބކުރުމުެގ މިްނަގނޑުތަކާއި ނުަވަތ އެމް

. " ބޭުނންޮކށްެގންެނވެ   އެްއގޮަތށް، ހިާސބު ތަްއޔާރުުކރުުމގެ "އެކްރޫއަްލ ޭބސިސް
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ނ) ގަިއ ެއހެްނ ަބޔާންކޮްށފަިއ ޮއްތ ަނަމވެސް، އެްއވެްސ ފަާރތެްއެގ ޖުމުަލ ާއމްަދީނ އަހަރަކަްށ މި މާްއާދެގ (  (ރ)

) ރުިފޔާައށްުވރެ އިތުުރނުާވނަމަ، އެ ަފރާތެްއެގ ިހސާބު ަތއްާޔރުކުުރމަށް "ޭކޝް  -/10,000,000 (ިދހަ މިލިައން

. " އިްޚތިާޔރު ކުެރވިާދނެެއވެ   ބޭސިސް

ެމުދވެރިކޮްށ މި މާްއާދގެ (ރ) ައށް ގެެނުވނު އިޞްލާަޙށް ޢަމަލުކުރާީނ  TR-2017/B56ޓެކްސް ރޫލިްނގ   (ބ)

. އިން 2016ޓެކްސް އަަހރު    ެފށިެގންެނވެ

  

 ވަނީ: ވަނަ މާއްދާގައި 13ގަވާއިދުގެ  .4

  މާލީ ހިސާުބތައް ުހށަހެޅުން

.އާރ.އޭ އިން   )ހ( .ައއި ޓެކްސް ަބާޔާނއެކު ެއ ަފރާެތްއގެ މާލީ  ،ިހނދަކު  އި ެއ ފަާރތެްއ އިްސތިސްާނ ުނކުރާހަ އެމް

. .އާރ.ޭއ ައށް ުހށައަަޅންާވނެެއވެ .ައއި   ހިސާބުތަްއ ެއމް

ެއއް ަފރާތަްށ ުނވަތަ އެައށްުވރެ ިގނަ ަފރާްތަތކަށްވެްސ  ،ގެ ދަުށން ެދޭވ އިސްިތސްާނއެއް  މި ާމއްާދގެ (ހ)  (ށ)

.   ދެިވާދނެެއވެ

  

 ވަނީ: ވަނަ މާއްދާގައި 14ގަވާއިދުގެ  .5

  އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަންުކރުން

.ާއރ.އޭ .އައި އިްނ ލާޒިމުކުާރނަމަ،  އެްއވެސް ޓެކްްސ އަހަެރްއގައި ެއއްވެްސ ފަރާތަުކްނ އޮޑިޓަރަކު ަޢްއޔަންކުުރމަށް އެމް

.އާރ.އޭ ގައި ރަޖިްސޓަރީޮކށްފަިއވާ އޮޑިޓަރަުކ އެ ަފރާތަކުްނ ަޢއްަޔންކޮށް .ައއި ަވަނ މާްއާދގަިއވާ  13މި ަގވާިއދުެގ ، އެމް

.   ގޮުތގެ މަިތން ހުަށއަޅާ މާލީ ހިސާުބތަކާއެކު އެ ަފރާެތއްެގ އޮޑިަޓރުެގ ރިޕޯުޓ ހުަށއަަޅްނވާެނއެވެ

 

  ރޫލިންގ

  ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުންމާލީ 
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާނާއެކު  ،އްދާގެ ދަށުންމާވަނަ  14ވަނަ މާއްދާއާއި  13ގަވާއިދުގެ  .6

 އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive) އާއި ޚަރަދުގެ ބަޔާން އާމްދަނީ  (ހ)

Income)؛  

  ؛(Statement of Financial Position) ންސް ޝީޓްބެލެ  (ށ)

  ؛(Statement of Cash Flows) ބަޔާން ގޮތުގެ ހޭދަވި ގޮތާއި ލިބުނު ފައިސާ  (ނ)

  ؛(Statement of Changes in Equity) ބަޔާން ބަދަލުތަކުގެ އައި ރައުސްމާލަށް އްސާގެހި  (ރ)

  ؛(Notes to the financial statements) ނޯޓްސް ގުޅޭ ހިސާބުތަކާ މާލީ  (ބ)

  ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް؛  )ޅ(

  ގެ ރިޕޯޓް.އޮޑިޓަރު  )ކ(

  

 ވަނަ 18 ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި ރޫލިންގގެ 6މި ރޫލިންގގެ  .7

    ވަނަ ޕެރެގްރާފްެގ  6ޕެރެގްރާފްގެ (ރ) ގައި މާނަކޮށްދީފައިވާ އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން މި ރޫލިންގގެ 
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.  ޅުން ލާޒިމެއްގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރު) ކ(    ފަދަ ފަރާތަކުން ގަވާއިދުގެ އަދި މިނޫނެވެ

އަދި (ރ) ގައި  ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ށ)، (ނ) 6ިމ ރޫލިންގގެ ، ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާނަމަ 8

 ވެސް އެ ފަރާތް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން

 

ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެއްވެްސ  7ވަަނ ޕެރެގްރާފާއި  6މި ރޫލިންގގެ  .8

ރާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ހަމައެކަނި އާމްދަނީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ފަރާތަކަށް ހިސާބުކު

ވަނަ މާއްދާ  9 ގެކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީކަމަށްވާނަމަ، އަދި ޓެކްސް އަހަރެއްގައި އެ ފަރާތަކުން ޤާނޫނު 

) އަށް ހުރި އަކުރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކއިން ( ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ހ) 6އިޚްތިޔާރުކުރާނަމަ، މި ރޫލިންގގެ 

ވަަނ  9މި ޕެރެގްރާފަށް ޢަމަލުކުރާނީ މި ރޫލިންގގެ  ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން އެ ފަރާތް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

 ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ފާޕެރެގްރާ

 

ކުންފުނިތައް ފިޔަވަިއ ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  8އަދި  7، 6މި ރޫލިންގގެ  .9

 ކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ޅ) ގައި ބަޔާން  6މި ރޫލިންގގެ އެ ނޫން ފަރާތްތަކުން 

 .  96/10ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ންގެ ރިޕޯޓް ފުނިތަކުން ޑިރެކްޓަރުކުންހުށަހަޅާކަށްނުޖެހޭނެއެވެ

) ގެ  ނޑައަޅައި 66(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު ފައިވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތްާވ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ކަ

  ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

  

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޖެހުމުްނ  ގެ ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ކ)  6މި ރޫލިންގގެ  .10

   އަހަރަށަްފހު  ޓެކްސް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ނުވަތަ  ހުށަހަޅާ އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓެއް އިސްތިސްނާ ލިބިދީފައިވާ ފަރާތަކުން 

 .އަންނާނެއެވެ ނިމުމަކަށް  އިސްތިސްނާ އެ 

  

ޕެރެގްރާފްެގ  ވަނަ 18ގގެ މި ރޫލިންވަނަ ޕެރެގްރާފް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރައްދުވުމަށްފަހު،  10މި ރޫލިންގގެ  .11

ގެ ގިންތީގައި ވިދިވިދިގެން ދެ އަހަރު އެ ފަރާތް އިވާ އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކު(ރ) ގައި މާނަކޮށްދީފަ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޖެހުމުން އަލުން އިސްތިސްނާކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޮމިޝަނަރ  ގެ ރިޕޯޓްއޮޑިޓަރުހިމެނިއްޖެނަމަ، 

. އަދި އެ ފަދަ ހުށަހެޅުންތައް މީރާއިން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ޖެނެރަލްގެ ކިބައިން އެ ފަރާތަށް އެދެވި ދާނެއެވެ

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރްަލ އެ ކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ހަމައަށް އެ ފަރާތުން އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަމުން 

  ވާއިދުގެ ވަނަ ޕެރެގްރާފް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރައްދުވެއްޖެނަމަ، ގަ 10އަދި މި ރޫލިންގގެ  ގެންދަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެ ފަާރތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން  8

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އެހެން ގޮތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ހަމައަށް އެ ފަރާތުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރަމުްނ 

 ނެވެ.ގެންދަންވާނީ އެކްރޫއަލް ބޭސިސް ބޭނުންކޮށްގެން 

  

 އިން  2016 އަހަރު ޓެކްސް  ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން ވަނަ ޕެރެގްރާފަށް  11ވަނަ ޕެރެގްރާފާއި  10ރޫލިންގގެ  މި .12

މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުެރ  10ފަރާތުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީ  އެ  ގައި 2015 އަހަރު ޓެކްސް  ،އެބަހީ. ފެށިގެންނެވެ



 

 
             

 

6

  އަހަރެއްގައި އެ ފަރާތުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީ  ޓެކްސް އަންނަ ފަހުން އޭގެ ދިއަ 2016 އަހަރު ޓެކްސްދަށްނަމަ، 

އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާކަްށ  ފަރާތުން އެ މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވާނަމަ އެ ޓެކްސް އަހަރުތަކަށް 10

ރުފިޔާ  މިލިއަން 10ފަރާތުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީ  އެ  ގައި 2015 އަހަރު ޓެކްސްއެހެންނަމަވެސް،  .ޖެހޭނެއެވެނު

 ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ވަނަ ޕެރެގްރާފާ 11 ރޫލިންގގެ މިނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުނަމަ، 

 ފަރާތުން އެ އަހަރުތަކަށް ޓެކްސް އަންނަ  ފަހުން އޭގެ  ދި އަ 2016 އަހަރު ޓެކްސް ،ހިނދަކު އިނުދޭހަ ހުއްދަ

 .ނެއެވެހުށަހަޅަންވާ އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓު 

  

  ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުން މާލީ 

ގެ ރިޕޯޓުގައި، އެ ފަރާތުގެ ބީ.ޕީ.ީޓ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރު) ކވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ( 6މި ރޫލިންގގެ  .13

 މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރަުކ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބަޔާން ހުށަހަޅާއިރު 

  

ގެ ދޫކުރާ އޮޑިޓަރު ޕާޓްނަރޝިޕަކުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މި ރޫލިންގއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  .14

) ނުަވަތ ނވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ( 24، )ނވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ( 23ރިޕޯޓުތަކުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ މި ރޫލިންގގެ 

މީރާއަށް ޕާޓްނަރޝިޕްގައި އޭނާ މަސައްކަތްކުރާކަން ތައް ފުރިހަމަވާ، އަދި އެ ޝަރުޠުގައިވާ ވަނަ ޕެރެގްރާފް 26

 ވެ.ސޮއެއޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓުގައި ކުރަންވާނީ އެ ޕާޓްނަރުގެ އަމިއްލަ  ވެ.ޕާޓްނަރެކެފައިވާ އަންގައި

  

"އެހެނިހެން ޤާނޫނީ ައިދ  ރިޕޯޓުގައި،ގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަުރ) ކވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ( 6މި ރޫލިންގގެ  .15

 " ވަިކ އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓުގެ އިތުރުން ނުވަތަ ހިމަނައި  ނަމުގައި ވަކި ބައެއް  ގެ ރެގިއުލޭޓަރީ ޒިންމާތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ތް އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓަރު ދެކޭ ގޮ ރިޕޯޓެއްގައި،

ރިޕޯޓިންގއަށް ބޭނުންވާ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެ ފަރާތުން ފައިނޭންޝަލް   (ހ)

  ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން؛

   އާއި ގަވާއިދުގެ ވަނަ މާއްދާ 27(ޓެކްސް ނެގުމާބޭެހ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  3/2010ނޫނު ނަންބަރު ޤާ  (ށ)

އެކަށީގެންވާ  ،ލާޒިމުކުރާ ރިކޯޑުތައްތަށް އެ ފަރާ ބެލެހެއްޓުން ދަށުން (ކ) އަދި (އ) ގެ  ގެވަނަ މާއްދާ  16

އެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓައިފައިވާކަން ނުވަތަ  މުއްދަތުގައި، ހިސާބުކުރާއެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ރައްދުވާ  ،މިންަވރަށް

  ނޫންކަން؛

  

އިންޓަރނަްލ   ރެވޭގަބޫލުކު ޤްވާމީ ގޮތުން އަބައިނަލް ޕެރެގްރާފްގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށް، ވަނަ 15މި ރޫލިންގގެ  .16

ދައްކާ  އަކީ ޓެކްސްފްރޭމްވަރކް މިގޮތުން އޮޑިޓަރު އިޚުތިޔާރުކުރާ  ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ކޮންޓްރޯލް ފްރޭމްވަރކްއެއް

 ނޫނެވެ. ވުން ލާޒިމެއްށްކަފްރޭމްވަރކްއަ ފަރާތުން ބޭނުންކުރާ

 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެެޑރޭޝަން އޮފް އެކައުންޓެންޓްސް ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ކުރެވޭ އޮޑިޓްތައް ހުންނަންވާނީ  .17

)(IFAC ިގެ އ) ުރޑްސް ބޯޑ ) އިން IAASBންޓަރނޭޝަނަލް އޮޑިޓިންގ އެންޑް އެޝޫރެންސް ސްޓޭންޑަ

ރޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގ ( ޙާލަތުތަކުގައި  އެއާގުޅޭ   އަދި ) ISAޝާއިޢުކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަ
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ރޑްއި އެކައުންޓިންގ  ނުވަތަ (ISAE)އޮން އެޝޫރެންސް އެންގޭޖްމަންޓްސް  ސްންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަ

 ) ގAAOIFIެއެންްޑ އޮޑިޓިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ އިސްލާމިކް ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް (

ރޑްސް ބޯޑުން ޝާއިޢުކުރާ  ރޑްތަކާ އެއްގޮތްވާ އެކައުންޓިންގ އެންޑް އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަ  އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަ

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

  

  އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން 

 ،އެންމެ ކުދި ،އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ގިންތިކޮށްފައި ވާނީ ،މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް .18

 މެދަުފންތި އަދި ބޮޑު ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. ،ކުދި

އަށްވުރެ އިތުރަށް އާމްދަނީ ލިޭބ ނުވަތަ އެ ރުފިޔާމިލިއަން  100ބޮޑު ވިޔަފާރިތަކަކީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި   (ހ)

  ވިޔަފާރިތަކެވެ.

މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް، އަދި  100ލިބޭ އާމްދަނީ  މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަަކކީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި   (ށ)

  ވިޔަފާރިތަކެވެ.މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރު  60

      މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް، އަދި  60ރެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭ އާމްދަނީ އަހަކުދި ވިޔަފާރިތަކަކީ   (ނ)

  މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރު ވިޔަފާރިތަކެވެ. 10

މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުން އާމްދަނީ ިލޭބ  10އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަކީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި   (ރ)

  ވިޔަފާރިތަކެވެ.

  

ގެ  Aކެޓަގަރީ މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މި ރޫލިންގއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  ،ފާރިތަކުންބޮޑެތި ވިޔަ .19

 އޮޑިޓަރަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

 

 Aކެޓަގަރީ މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މި ރޫލިންގއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  ،މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުން .20

 ގެ އޮޑިޓަރަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ. Bނުވަތަ ކެޓަގަރީ 

 

ނުވަތަ  Aކެޓަގަރީ މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މި ރޫލިންގއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  ،ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން .21

 ގެ އޮޑިޓަރަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ. Cނުވަތަ ކެޓަގަރީ  Bކެޓަގަރީ 

 

އަންނަނިިވ  ،ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވްެސވަނަ  21އަދި  20 ،19ގގެ މި ރޫލިން .22

ގެ އޮޑިޓަރަުކ  A ކެޓަގަރީ ރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީމި ރޫލިންގއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  ،ވިޔަފާރިތަކުން

 ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

  ؛މާލީ އިދާރާތައް  (ހ)

  ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތައް.  (ށ)
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  ގެ އޮޑިޓަރުން  Aކެޓަގަރީ 

 ގައެވެ. Aތައް ހިމެނޭނީ ކެޓަގަރީ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް ފުރިހަމަވާ ޠު އަންނަނިވި ޝަރު ،މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް .23

  އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދާއިމީ އޮފީހެއް ހުރުން؛ އަދި   (ހ)

) ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފުން އެ  10މުޅި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން   (ށ) ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ތިބުން؛ (ދިހައެއް

 އަދި

 ތައް ހަމަވާ ޠު އަންނަނިވި ޝަރު އަދި އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގައި އޭނާ މަސައްކަތްކުރާކަން މީރާއަށް އަންގައިފައިވާ  )ނ(

  ގައި ހުރުން:ޕާޓްނަރޝިޕްއެ ޕާޓްނަރަކު 

  އްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވުން؛ އަދިދިވެހިރާ މީހަކުއެ   )1(

އޮޑިޓަރ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން   )2(

  ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވުން؛ އަދި އްވާޖެެނރަލް ދޫކުރަ 

  އަދި ؛ބަރަކަށްވުން މެންމީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީއެއްގެ ފުލީ ކޮލިފައިޑް   )3(

  ނުކުރުން؛ އަދި ފަރމްއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ އެހެން   )4(

   ކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ނުވަތަ އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދުވެގެން   )5(

) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވާ  10 މީހަކަށްވުމާއެކު، އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން (ދިހައެއް

. ފަހެއް( 5   ) އަހަރުދުވަހު މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހަކަށްވުން

  

  ގެ އޮޑިޓަރުން  Bކެޓަގަރީ 

 ގައެވެ. Bތައް ހިމެނޭނީ ކެޓަގަރީ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠު އަންނަނިވި  ،މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް .24

  އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދާއިމީ އޮފީހެއް ހުރުން؛ އަދި (ހ)

  (ފަހެއް) ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފުން އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ތިބުން؛ އަދި  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން މުޅި    )ށ(

 ތައް ހަމަވާ ޝަރުޠު އަންނަނިވި  އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގައި އޭނާ މަސައްކަތްކުރާކަން މީރާއަށް އަންގައިފައިވާ އަދި  )ނ(

  ޕާޓްނަރަކު އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ހުރުން:

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ   )1(

  ޖެނެރަލް ދޫކުރައްވާ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވުން؛ އަދި

  އަދި ؛މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީއެއްގެ ފުލީ ކޮލިފައިޑް މެންބަރަކަށްވުން   )2(

  އެހެން ފަރމްއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާނުކުރުން؛ އަދި )3(

   ކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ނުވަތަ އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދުވެގެން ) 4(

  މާއެކު، އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން ވު) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށްފަހެއް( 5

  ) އަހަރުދުވަހު މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހަކަށްވުން. ދޭއް( 2

  

 ގައެވެ. Bހުން ހިމެނޭނީ ކެޓަގަރީ ތައް ފުރިހަމަވާ މީޝަރުޠު މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް އަންނަނިވި   .25

) ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ ހ(

  ޖެނެރަލް ދޫކުރައްވާ ޕްރެްކޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވުން؛ އަދި



 

 
             

 

9

  ވުން؛ އަދި މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީއެއްގެ ފުލީ ކޮލިފައިޑް މެންބަރަކަށް )ށ(

)  7ން ކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އިޮޑޓް ނުވަތަ އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދުވެގެ(ނ)  (ހަތެއް

 ވުން.އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށް

  

  ގެ އޮޑިޓަރުން  Cކެޓަގަރީ 

 ގައެވެ. Cތައް ފުރިހަމަވާ މީހުން ހިމެނޭނީ ކެޓަގަރީ ޝަރުޠު އަންނަނިވި  ،މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް .26

އޮޑިޓަރ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން   )ހ( 

  އަދި ލިބިފައިވުން؛ޖެނެރަލް ދޫކުރައްވާ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް 

    )ށ(

 ،ބަރަކަށްވުމާއެކުމެންމީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީއެއްގެ ފުލީ ކޮލިފައިޑް   )1(

   ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދުވެގެްނ އެޝޫރެންސްކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ނުވަތަ 

  ނުވަތަ ؛) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށްވުންހަތަރެއް ( 4

ކޮލިފިކޭޝަނެއް  ނުވަތަ ގްރެޖުއޭޓް ރެޖުއޭޓްގްއަންޑަ އެކައުންޓަންސީ ނުވަތަ އޮޑިޓިންގ ދާއިރާއިން   )2(

ހާސިލުކޮށްފައިާވ މީހަކަށް ނުވަތަ މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީއެއްގެ 

ކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ނުވަތަ އެޝޫރެންސްގެ  ،އެފިލިއޭޓް މެންބަރަކަށްވުމާއެކު 

  .) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށްވުންއްފަހެ( 5ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދުވެގެން 

  

        އަދި އެ ޕާޓްނަރޝްިޕގައި އޭނާ މަސައްކަތްކުރާކަން މީރާއަށް އަންގައިފައިވާ ،މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް .27

ތައް ފުރިހަމަވާ ޕާޓްނަރަކު އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ޝަރުޠުވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  26މި ރޫލިންގގެ 

 ގައެވެ. Cޕާޓްނަރޝިޕްތައް ހިމެނޭނީ ކެޓަގަރީ  ހުންނަ

 

/ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންއާއި ތަޖުރިބާެގ މި ރޫލިންގގެ  .28 ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރާ އޮޑިޓަރުންގެ އެކަޑަމިކް

ކުރަން ފަށާއިރު އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއާވ ޢަމަލުމި ރޫލިންގއަށް  ތައް،ޝަރުޠު

 ޕާޓްނަރޝިޕްތަކަށާއި މީހުންނަށް ރައްދެއްނުވާނެއެވެ.

 

  އޮންނަންޖެހުން  ވީޒާ  ވަރކް 

 ،ދިވެހިރައްޔިތަކަށްނުވާނަމަ ޕާޓްނަރަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިވަނަ ޕެރެގްރާފް 27ނުވަތަ  24، 23 ގގެ ރޫލިން މި .29

 އްޙަ ޞަ ދޫކޮށްފައިވާ ނަމުގައި ގެޕާޓްނަރޝިޕް އެދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޮޑޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް، 

 .އޮންނަންވާނެއެވެ އަތުގައި ޕާޓްނަރުގެ  އެ ވީޒާއެއް ވަރކް

 

 ،ދިވެިހރައްޔިތަކަށްނުވާނަމަ މީހަކީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައިވަނަ ޕެެރގްރާފް 26ނުވަތަ  25 ގގެރޫލިން މި .30

މީހާެގ  އެ ވީޒާއެއް ވަރކް ސައްހަ ދޫކޮށްފައިވާދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް، 

 .އޮންނަންވާނެއެވެ އަތުގައި
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  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްތޯ ބަލާނެ ގޮތް ޕާޓްނަރަކީ 

ކަމަށް  ޕާޓްނަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ މީހެއްބޭނުމްަށ،  ޕެރެގްރާފްގެ ވަނަ  23 ލިންގގެ ރޫ މި .31

) ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް އޭާނ  183މަސްދުވަހުގެ ުމއްދަތެއްގައި  12ބެލެވޭނީ،  (ސަތޭކަ އައްޑިހަ ތިނެއް

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޭދަކޮށްފައިވާނަމައެވެ.

  

  ޚިދުމަތުގެ ތަޖުރިބާ ބަލާނެ ގޮތް  ގެ ންސް ރެ އޮޑިޓް ނުވަތަ އެޝޫ 

މާލީ ހިސާބުތަކުެގ   ނީ ބެލެވޭންސް ޚިދުމަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި އެޝޫރެ އޮޑިޓް ނުވަތަ  ،މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް .32

މީގެ ތެރޭގަިއ  ވެ.އެކަންޏެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްކުރުމުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ،އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓްކުރުމުންނާއި

  އެހެނިހެން އެކައުންޓަންސީ ނުވަތަ އެޑްވައިޒަރީ ޚިދުމަތްތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

  

  ބޮޑީތައް  އެކައުންޓަންސީ  ޕްރޮފެޝަނަލް  ގަބޫލުކުރާ  މީރާއިން 

" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ،މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް .33 ވަނީ  "މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީތައް

 އަންނަނިވި ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީތަކަށެވެ.

ރޑް ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓްސް (  (ހ)   ؛)ACCAދަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާޓަ

ރޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓަންޓްސް އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް   (ށ) ދަ ޗާޓަ

)CIMA(؛  

  ؛)CPA Australiaސީ.ޕީ.އޭ އޮސްޓްރޭލިއާ (  (ނ)

ރޑް އެކައުންޓަންޓްސް އޮފް ސްރީލަންކާ (  (ރ)    ؛)ICASދަ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަ

ރޑް އެކައުންޓަންޓްސް އޮފް އިންޑިއާ (ދަ އިންސް  (ބ)   އަދި ؛)ICAIޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަ

  .(AICPA)ދަ އެމެރިކަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސަރޓިފައިޑް ޕަބްލިކް އެކައުންޓަންޓްސް (ޅ) 

  

މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ  ،ރާފްގައިވާވަނަ ޕެރެގް 33މި ރޫލިންގގެ  ،މީރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްގެން .34

ޖެނެރަލަށް ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީތަކުގެ ލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

  

 އޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

 ،މަތިން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭ މީހުންނާއި ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުން ރޫލިންގއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމި  .35

ނޑައަޅައިފައިވާ  ،) ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހMIRA 109ު"އޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން" ( އެ ފޯމުގައި ކަ

 ވާނެއެވެ.ހުށަހަޅަންއެންމެހައި މައުލޫމާތާއި ލެިޔކިޔުންތަކާއެކު މީރާއަށް 

ީމހަކީ ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  39ނުވަތަ  35ގގެ މި ރޫލިން .36

ނުވަތަ އެ ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވަނީ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް  ދިވެހިދައުލަތުެގ މުއައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްނަމަ

މީރާގައި  ،އްގެ މުވައްޒަފެއްނަމަޞެޝަޚް ކަމުގައިވާނަމަ އެ މީހަކީ އެ ޕާޓްނަރޝިޕް ފިޔަވައި އެހެން ވިޔަފާރި

ނުވަތަ  އޭނާ މަސައްކަތްކުރުމަށް އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއައްސަސާއިންރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި 



 

 
             

 

11 

ން ޞު ނުވަތަ ވިޔަފާރި ޝަޚްއިއުތިރާޒުނުކުރާކަމަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް އެ މުއައްސަސާއިން ން ޞުވިޔަފާރި ޝަޚް 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް އެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  

ާވ އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ވަނަ މާއްދާއާއި މި ރޫލިންގގެ ދަށުން  14ގަވާއިދުގެ  .37

އަމިްއަލ  ހިނދަކު، އޭނާގެ އިޕާޓްނަެރއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރިހަޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރަކު އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ 

 އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ހައިސިއްޔަތުން 

  

އެ މީހެއްެގ  ،ފަރާތްތަކަށްރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާްތތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަދޭ  .38

" އަދި ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަާވ  ނުވަތަ އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ "އޮޑިޓަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު

 ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ،ތާރީޚު ހިމެނޭ

  

ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރުމަށް އެދި  ،އެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުވުމުގެ ކުރިން  ،ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން .39

. MIRA 109"އޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން" ( ) ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ފަދަ  1ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ހުށަހެޅުމެްއ (އެކެއް

  (ހައެއް) މަސްދުވަސް ފާއިތުވުމުން މެނުީވ  6ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުވި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،ހުށަހަޅައިފައިނުވާނަމަ

 ކުރުމަށް އެދި ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.ރަޖިސްޓަރީއެ ފަރާތް އަލުން 

  

އޮޑިޓަރުން، "އިންޓަރނޭޝަނަްލ ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  39ނުވަތަ  35މި ރޫލިންގގެ  .40

ރޑްސް ބޯޑު ފޯ އެކައުންޓަންޓްސް" ގެ "ކޯޑް އޮފް އެތިކްްސ އޮފް ޕްރޮފެޝަަންލ  އެތިކްސް ސްޓޭންޑަ

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ޓެކްސްގެ ޤާނޫނާިއ  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 225.20" ގެ އެކައުންޓަންޓްސް 

ތުހުމަތު ކުރެވޭނަމަ، އެކަން އި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާނަމަ ނުވަތަ ކޮށްފަޢަމަލު ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް 

  ީމރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 

 ގެ (ށ)ވަނަ ޕެރެގްރާފް 43މި ރޫލިންގގެ  އޮޑިޓަރުންނަށް  ޚިލާފުވާ ގޮތާ ވާގައިޕެރެގްރާފްވަނަ  40މި ރޫލިންގގެ  .41

  ރައްދުވާނެއެވެ.

 

ޅާ މީހެއް ނުވަތަ ހުށަހައެދި  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން  39 ނުވަތަ  35މި ރޫލިންގގެ  .42

ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ  އޮޑިޓްކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ނޫން ޕާޓްނަރޝިޕެއް،

 ޖެނެރަލަށްރ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަ ހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަތުމުގެށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެ ފަރާތުގެ ޖެނެރަލަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.
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މީހަކަްށ  ،ށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަޖެނެރަލައަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުންކުރެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް ކޮމިޝަނަރ  .43

ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްަޓރީކުރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވްެސ 

 .  ޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ.ބާނުވަތަ ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ

މީހެއްގެ މައްޗަށް   ކުރިކަން ޝަރީޢަތުން އެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް   (ހ)

  ނުވަތަ ؛ސާބިތުވުން

ރޑްސް ބޯޑް ފޮރ އެކައުންޓަންޓްސް" ގެ "ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް   (ށ) "އިންޓަރނޭޝަނަލް އެތިކްސް ސްޓޭންޑަ

" އާ    ނުވަތަ  ؛ފަރާތަކުން ޚިލާފުވުން އެފޮރ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންޓްސް

ނޑައަޅައިފައިވާ   (ނ) ތައް ޝަރުޠު އެ މީހާ ނުވަތަ އެ ޕާޓްނަރޝިޕް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މި ރޫލިންގގައި ކަ

  ފުރިހަމަނުވުން.

  

(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ފަރުދުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުެގ  3/2010ނޫނު ނަންބަރު ޤާ .44

ނާއި (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފަރުދުން  TR-2017/A11ޓެކްސް ރޫލިންގ  ،ތައްޝަރުޠު

މި ރޫލިންގގެ ދަށުން  ،ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ގޮތަށްގައި އެ ރަޖިސްޓަރީކުރުން)" "ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕް

 ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ. ،ރަޖިސްޓަީރކުރާ އޮޑިޓަރުން

 

މީރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް މި ރޫލިންގގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  .45

މުވައްޒަފެއްގެ  ގެމީރާ އޮޑިޓް ނުވަތަ އެޝޫރެންސް ޚިދުމަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ  ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ 

. ޚުތާރީ ލުކުރިބާޠި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  ގެ ފަހުން އެ މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއެވެ

 

ފަރާތަކުން މީރާއަށް  އެދި ހުށަހަޅާ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން  39ނުވަތަ  35 މި ރޫލިންގގެ .46

ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާ ދެއްކުމުން މެނުވީ އެ ފަރާތަށް އޮޑިޓަރ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް 

. ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވަނީ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ކަމުގައިވަާނމަ އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން  ދުލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ

 ށް ވެސް މި ޕެރެގްރާފް ރައްދުވާނެއެވެ.ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޕާޓްނަރުންނަ

 

 އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން 

    ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ މި ރޫލިންގގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރާ ކޮންމެ އޮޑިޓަރަކު ވެސް،  .47

އެ އޮޑިޓަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލު  ޖޫންގެ ނިޔަލަށް 30އިން ފެށިގެން ހިނގާ އަހަރުގެ  1

ނޑައަޅާ ނަމޫނާއަކާ އެއްގޮތަ ،އަންގައިދޭ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް  ސެޕްޓެންބަރުގެ  30ްށ، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މީރާއިން ކަ

 ނިޔަލަށް މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
  

ނޑައަޅައިފައިވާ ސުންގަޑިން ފެށިގެން  ،ރިޕޯޓު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ ޕެރެގްރާފް 47 މި ރޫލިންގގެ .48       ކަ

(އެކެއް) އަހަރުދުވްަސ  1އެ ސުންގަޑިން ފެށިގެން  ހުށަނާޅައިފިނަމަ(އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1

 ފާއިތުވުމުން މެނުވީ އެ ފަރާތް އަލުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.
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 ޢައްޔަންކުރުން  ފަރާތެއް  އޮޑިޓްކުރާނެ  ހިސާބުތައް  އޮޑިޓަރުންގެ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  މީރާގައި 

މި ރޫލިންގގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރެއްގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް އޮޑިޓަރަުކ  .49

 :އެ އޮޑިޓަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަްއ އޮޑިޓްކުރުމަށްޢައްޔަންކުރުމަށް މި ރޫލިންގ ލާޒިމުކުރާނަމަ، 

  ނުވަތަ  ؛ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެމި ރޫލިންގގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެހެން އޮޑިޓަރެއް   (ހ)

ށް ލިޔުމަކުން ޖެނެރަލަދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އޮޑިޓަރަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ހުއްދައަްށ އެދި ކޮމިޝަނަރ   (ށ)

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  

  އިން ބޭރުގެ އޮޑިޓަރަކު ކަމަށް ބުނެފަިއ ދިވިެހރާއްޖެ ،ޕެރެގްރާފްގެ (ށ) ގެ ބޭނުމަށް ވަނަ  49ގގެ މި ރޫލިން .50

ންސީ ބޮޑީއެއްގެ މެންބަރެއް ނުވަތަ އެކައުންޓައުމެއްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޤައެ އޮޑިޓަރަކު މަސައްކަތްކުރާ  ،ވަނީ އެ

ލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީއެއްެގ އުމެއްގެ ޕްރޮފެޝަނަޤަވެސް  ންއެ ނޫ ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފަިއވާ

 މެންބަރަކަށެވެ.

 

 ގިންތި ބަދަލުވާ ޙާލަތުގައި އޮޑިޓަރު ބަދަލުކުރަން ނުޖެހުން 

51.  

    (ހ)

")، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކީ ކުޑަ ވިޔަފާރިއެއްގެ   )1( އެއްވެސް އަހަރެއްގައި (މީގެ ފަހުން "ފުރަތަމަ އަހަރު

  އަދި ؛ ނަމަ(ނ) ގެ ދަށުން ގިންތިކޮށްފައިވާ ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ  18ގޮތުގައި މި ރޫލިްނގގެ 

")، އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކީ މެދުފަންތީގެ   )2( ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރު (މީގެ ފަހުން "ދެވަނަ އަހަރު

؛ ފައިވާނަމަވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ށ) ގެ ދަށުން ގިންތިކޮށް 18ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި މި ރޫލިންގގެ 

  އަދި

ެގ  Cއެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތްައ އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ ކެޓަގަރީ   )3(

  ކަމުގައިވާނަމަ، އޮޑިޓަރަކު

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދައާއެުކ، އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް 

  ޢައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ.އޮޑިޓްކުރުމަށް އެ އޮޑިޓަރު 

    (ށ)

ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ  18ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި މި ރޫލިންގގެ  މެދުފަންތީގެޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކީ   )1(

  ގިންތިކޮށްފައިވާނަމަ؛ އަދި ފުރަތަމަ އަހަރު ) ގެ ދަށުން (ށ

) ހ(ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ  18ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި މި ރޫލިންގގެ  ބޮޑު އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކީ   )2(

  އަދި؛ ގިންތިކޮށްފައިވާނަމަދެވަނަ އަހަރު ގެ ދަށުން 

ެގ  Bއެ ޓެކްސް ދައްކާ ަފރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ ކެޓަގަރީ   )3(

  އޮޑިޓަރަކު ކަމުގައިވާނަމަ،

ފަރާތުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދައާއެކު، އެ ޓެކްސް ދައްކާ 

  އޮޑިޓްކުރުމަށް އެ އޮޑިޓަރު ޢައްޔްަނކުރެވިދާނެއެވެ.
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    (ނ) 

ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ނ) ގެ  18ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކީ ކުޑަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި މި ރޫލިންގގެ   )1(

  ދަށުން ފުރަތަމަ އަހަރު ގިންތިކޮށްފައިވާނަމަ؛ އަދި 

(ހ) ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ  18އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކީ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި މި ރޫލިންގގެ   )2(

  ގެ ދަށުން ދެވަނަ އަހަރު ގިންތިކޮށްފައިވާނަމަ؛ އަދި

ެގ  Cއެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ ކެޓަގަރީ   )3(

  އޮޑިޓަރަކު ކަމުގައިވާނަމަ،

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް، އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް 

. އެހެންނަމަވެސް އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ މާލީ  އެ އޮޑިޓަރު ޢައަްޔންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ގެ އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މީރާގައި  Aރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެ އޮޑިޓަރަކީ ކެޓަގަރީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކު

    ރަޖިސްޓަރީކޮށްފިނަމަ، އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް 

  އެ އޮޑިޓަރު ޢައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ.

  

 ކޮމިޓީ  ލައިސަންސިންގ

 މީރާގެ ކަމާގުޅޭ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ޓަކައި ކޮމިޝަނަރ ެޖނެރަލަށް ލަފާ ދިނުމަށް މުގައި މި ރޫލިންގ ތަންފީޒުކުރު .52

 ލަންވާނެއެވެ.އެކުލަވައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކޮމިޓީއެއް  ގމުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ލައިސަންސިން

 

 :މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީކޮމިޓީގެ  އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސިންގވަނަ ޕެރެގްރާފްގަ 52ގގެ މި ރޫލިން .53

 އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާްތތަކާ  މަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުދަށުން  ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ 39ނުވަތަ  35މި ރޫލިންގގެ   (ހ)

  ކުރުން.އިންޓަވިއު

  ން.ހިފެހެއްޓުމާއި ބާޠިލުކުރު  އައުކުރުމާއިރަޖިސްޓަރީ ، މާއި ކުރުއޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓަރީ  (ށ)

  ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން. މަސައްކަތުގެ ގެއޮޑިޓަރުން  (ނ)

ފަދަ  އިވާ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފަ 43ނުވަތަ  42މި ރޫލިންގގެ   )ރ(

  އޮޑިޓަރަކު ހާޒިރުކުރުން.

  ކުރުން.ޤީޤުޙުޝަކުވާތައް ތަ  ހުށަހެޅޭއޮޑިޓަރުންނާ ގުޅޭޮގތުން   )ބ(

  އެޅުން.ފިޔަވަޅު  ލާޙީޞްއޮޑިޓަރުންނާމެދު އި  )ޅ(

ރާމް ފުރިހަމަކޮށްފަިއ ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮގް 58މި ރޫލިންގގެ (ކ)  

  .ނުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެުޅން

  

ލިޔެކިޔުންތައް  ވަނަ ޕެރެގްރާފްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސިންގ ކޮމިޓީއަށް އަންނަނިވި 52ރޫލިންގގެ  މި .54

 ލިބިގެންވެއެވެ. ބާރު ހޯދުމުގެ

   ލިޔެކިޔުންތައް؛ " ތަކާ ގުޅޭރއޮޑިޓް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ "ސަބްސްޓެންޓިވް ޕްރޮސިޖަ(ހ) 

  .އެހެން އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އޮޑިޓަކާ ގުޅޭއަތުގައިވާ، އިޮޑޓަރުގެ ) ށ(
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 35މި ރޫލިންގެ   ،ނަމަވެސް އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް  ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި 25އަދި  24 ،23މި ރޫލިންގގެ  .55

ކީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ ޤާބިލުަކްނ އެދޭ ފަރާތަ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ޕެރެގްރާފްގެ ވަނަ  39ނުވަތަ 

    ހުރެއްޖަެނމަފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް  ގަބޫލުކުރެވޭލައިސަންސިންގ ކޮމިޓީއަށް ނެތް ފަރާތެއްކަމުގައި 

ކޮމިޓީއަްށ  ގންސިންއިޚުތިޔާރު ލައިސަބަލައިނުގަތުމުގެ ފޯމު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  ންކު ފަރާތަ ފަދަ އެ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

  

 ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން އެއްވެސް އޮޑިޓަރެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ،  48ނުވަތަ  39ިމ ރޫލިންގގެ  .56

ކުރާ އިލްތިމާސަކާ ގުޅިގެން ެއ ނިންމުން އަލުން ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލައިސަންސިންގ ކޮމިޓީއަށް އެ އޮޑިޓަރު 

  ލިބިގެންވެއެވެ.

  

ގެ ދަށުން ފިޔަވައި އެ ނޫން ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް އޮޑިޓަރެއްގެ ޕެރެގްރާފްވަނަ  48ނުވަތަ  39މި ރޫލިންގގެ  .57

) އަހަރުދުވަސް ފާއިތުވުމުން  1ބާޠިލުކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ރަޖިސްޓަރީރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ،  (އެކެއް

 މެނުވީ ެއ ފަރާތް އަލުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.

  

 ރާމް ޕްރޮގު ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމުގެ

ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ  ން އަދިއޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުގެ ދަށުން ރޫލިންގ މި .58

ފުރިހަަމ  CPD)( ރާމް ޕްރޮގްމީރާއިން ހިންގާ  އޮޑިޓަރުންގެ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުންއިޮޑޓް ޕާޓްނަރުން، 

  ކުރަންވާނެއެވެ.

  

    ،އޮޑިޓް ޕާޓްނަރުން  ނާއި ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ައމިއްލަ ފަރުދުން ރުންގެއޮޑިޓަ ގެ ދަށުން މި ރޫލިންގ .59

 .ވާންވާެނއެވެހާޒިރު ކަށްންތަސެޝަހުރިހާ އިންތިޒާމްކުރާ  މީރާއިން ދަށުން ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ 58ގެ މި ރޫލިންގ

 

އްގެ ޕެޕާޓްނަރޝި ،ކީބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ޕާޓްނަރަ  ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި 59އަދި  58މި ރޫލިންގގެ  .60

    ނުވަތަ) ނވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ( 24 ،)ނވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ( 23މި ރޫލިންގގެ  ޕާޓްނަރުންގެ ތެރެއިން،

ސައްކަތްކުރާކަން މީރާއަށް ގައި އޭނާ މައެ ޕާޓްނަރޝިޕް އަދި ،ފުރިހަމަވާ ތައް ޝަރުޠުވަނަ ޕެރެގްރާފްގައިވާ  26

   ޕާޓްނަރެވެ.ފައިވާ އަންގައި

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުންދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ  ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .61
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TAX RULING 
Business Profit Tax: Submission of financial statements and appointment of 
auditors 
 
Reference No.:  TR-2018/B63 
Date of issue: Thursday, 5 April 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 Business Profit Tax Act (Law Number 
5/2011), and all references to the Regulation are to the Business Profit Tax Regulation 
(Regulation Number 2011/R-35) as amended. This ruling is legally binding. 
 

Introduction 
1. This ruling prescribes: 

(a) the requirement to submit financial statements by taxpayers; and 
(b) the requirement to appoint auditors by various categories of taxpayers; and  
(c) the requirement for registration of auditors with MIRA. 
 

2. This ruling supersedes Tax Ruling TR-2017/B57 (Submission of financial statements 
and appointment of auditors). 

 
3. Section 8 of the Regulation states: 

Accounting standards 
… 
(c) Accounts required to be prepared under Section 4 of this Regulation shall be 

prepared in accordance with IFRS or any other international accounting standards 
acceptable to the MIRA, using the accrual basis of financial accounting. 

(d) Notwithstanding subsection (c), if the annual total turnover of a Person does not 
exceed MVR 10,000,000 (Ten Million Rufiyaa), that Person may elect to prepare 
accounts on the cash basis. 

(e) The amendment to subsection (d) via Tax Ruling TR-2017/B56 shall apply from 
the tax year 2016. 
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4. Section 13 of the Regulation states: 
Submission of financial statements 
(a) The financial statements of a Person shall be submitted together with his tax 

return, unless the MIRA has exempted that Person from this requirement. 
(b)  An exemption under subsection (a) may be granted to one or more Persons. 

 
5. Section 14 of the Regulation states: 

Appointment of auditors 
A Person shall, if required to do so by the MIRA for any tax year, appoint an auditor 
registered with the MIRA, and such Person shall submit the auditor’s report together 
with the financial statements submitted in accordance with Section 13 of this 
Regulation. 

 

Ruling 
Submission of financial statements 

6. Pursuant to sections 13 and 14 of the Regulation, the following documents are to be 
submitted together with a Person’s business profit tax return: 
(a) Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Profit and Loss 

Statement); 
(b) Statement of Financial Position (Balance Sheet);  
(c) Statement of Cash Flows (Cash Flow Statement);  
(d) Statement of Changes in Equity;  
(e) Notes to the financial statements; 
(f) Directors’ Report; 
(g) Auditor’s Report. 

 
7. Notwithstanding paragraph 6 of this ruling, micro businesses (as defined in paragraph 

18(d) of this ruling) shall not be required to submit the Auditor’s Report referred to in 
paragraph 6(g) of this ruling, and if such Person has made an election under section 
8(d) of the Regulation, that Person shall also be exempt from submitting the 
documents specified in paragraphs 6(b), (c) and (d) of this ruling. 

 
8. Notwithstanding paragraphs 6 and 7 of this ruling, Persons whose only income during 

an accounting period is rental income from immovable property in the Maldives shall 
be exempt from submitting the documents specified in paragraphs 6(a) to (g) of this 
ruling if they have made an election under section 9 of the Act for a tax year. This 
paragraph is subject to paragraph 9 of this ruling. 

 
9. Notwithstanding paragraphs 6, 7 and 8 of this ruling, Persons other than companies 

shall not be required to submit the Directors’ Report referred to in paragraph 6(f) of 
this ruling. Companies shall prepare the Directors’ Report in the format prescribed in 
section 66(b) of the Companies Act of the Maldives (Law Number 10/96). 
 

10. Any exemption from submitting the Auditor’s Report referred to in paragraph 6(g) of 
this ruling shall cease to apply if the Person submits, or is required to submit, an 
Auditor’s Report for a given tax year. 
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11. Where paragraph 10 of this ruling applies to a Person, and the Person then falls within 

the definition of a micro business (as defined in paragraph 18(d) of this ruling) for 
two consecutive years, the Person may request the Commissioner General for re-
exemption from submitting an Auditor’s Report. Such request shall be subject to a 
MIRA review and the Person shall continue to submit an Auditor’s Report unless 
otherwise approved by the Commissioner General. And where paragraph 10 of this 
ruling applies to a Person, notwithstanding section 8(d) of the Regulation, the Person 
shall continue to prepare his accounts using the accrual basis of accounting, unless 
otherwise approved by the Commissioner General upon request by the Person. 
 

12. Paragraphs 10 and 11 of this ruling shall apply for the tax year 2016 and thereafter; 
that is, if a Person’s turnover for the tax year 2015 was less than MVR 10 million, the 
Person shall not be required to submit an Auditor’s Report for the tax year 2016 and 
subsequent tax years, unless the Person’s annual turnover exceeds MVR 10 million; 
however, if a Person’s turnover for the tax year 2015 was MVR 10 million or more, 
the Person shall submit an Auditor’s Report for the tax year 2016 and subsequent tax 
years, unless otherwise approved by the Commissioner General in accordance with 
paragraph 11 of this ruling. 

 
Auditing financial statements 

13. The Auditor’s Report referred to in paragraph 6(g) of this ruling shall be signed by an 
independent auditor who is registered with MIRA at the time of submission of the 
Person’s business profit tax return.   
 

14. Auditor’s Reports issued by a partnership registered with MIRA in accordance with 
this ruling shall be signed by a partner who fulfills the criteria in paragraph 23(c), 
24(c) or 26 of this ruling and whose association with that partnership has been 
disclosed to MIRA. The partner shall sign the Auditor’s Report in his own name. 
 

15. The Auditor’s Report referred to in paragraph 6(g) of this ruling shall include a 
separate section titled “Report on Other Legal and Regulatory Requirements,” or a 
separate report, in which the auditor shall express his opinion as to whether: 
(a) the taxpayer has put in place adequate internal controls over financial reporting; 

and 
(b) the taxpayer has maintained adequate records as required under section 27 of the 

Tax Administration Act (Law Number 3/2010) and section 16(g) and (h) of the 
Regulation, for the period covered in the Auditor’s Report. 

 
16. For the purpose of paragraph 15(a) of this ruling, the auditor may use any 

internationally recognized internal control framework, irrespective of whether or not 
the taxpayer has adopted that particular framework. 
 

17. All audits conducted for the purposes of the Act shall be in accordance with 
International Standards on Auditing (ISA), and where relevant, International 
Standards on Assurance Engagements (ISAE) issued by the International Auditing 
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and Assurance Standards Board (IAASB) of the International Federation of 
Accountants (IFAC), or the auditing standards issued by the Accounting and Auditing 
Standards Board of the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
Institutions (AAOIFI). 

 
Appointment of auditors 

18. For the purposes of this ruling, taxpayers shall be classified into micro, small, 
medium-sized and large businesses in accordance with the following criteria: 
(a) A business with an annual turnover of MVR 100 million or more shall be 

classified as a large business; 
(b) A business with an annual turnover of less than MVR 100 million and more than 

or equal to MVR 60 million shall be classified as a medium-sized business; 
(c) A business with an annual turnover of less than MVR 60 million and more than or 

equal to MVR 10 million shall be classified as a small business; 
(d) A business with an annual turnover of less than MVR 10 million shall be 

classified as a micro business. 
 

19. All large businesses shall appoint a Category A auditor registered with MIRA in 
accordance with this ruling. 
 

20. All medium-sized businesses shall appoint a Category A or Category B auditor 
registered with MIRA in accordance with this ruling. 
 

21. All small businesses shall appoint a Category A, B or C auditor registered with MIRA 
in accordance with this ruling. 
 

22. Notwithstanding paragraphs 19, 20 and 21 of this ruling, the following businesses 
shall appoint a Category A auditor registered with MIRA in accordance with this 
ruling: 
(a) Financial institutions; 
(b) Public limited companies. 

 
Category A auditor 

23. For the purposes of this ruling, partnerships satisfying the following criteria shall be 
classified under Category A: 
(a) The partnership must have a permanent office setup; and 
(b) The partnership must have at least 10 (ten) full-time employees throughout the 

year; and 
(c) The partnership must comprise at least one partner whose association with that 

partnership is disclosed to MIRA and who fulfils the following requirements: 
(1) The partner is resident in the Maldives; and 
(2) The partner holds a practicing certificate issued by the Auditor General under 

the Regulation on Statutory Audit and Assurance Services in the Maldives; 
and 

(3) The partner is a fully qualified member of a professional accountancy body 
recognized by MIRA; and 
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(4) The partner is not an employee of another firm; and 
(5) The partner has gained post-qualification experience in audit or assurance 

services of not less than 10 (ten) years and has been registered with MIRA as 
an auditor for at least 5 (five) years. 

 
Category B auditor 

24. For the purposes of this ruling, partnerships satisfying the following criteria shall be 
classified under Category B: 
(a) The partnership must have a permanent office setup; and 
(b) The partnership must have at least 5 (five) full-time employees throughout the 

year; and 
(c) The partnership must comprise at least one partner whose association with that 

partnership is disclosed to MIRA and who fulfils the following requirements: 
(1) The partner holds a practicing certificate issued by the Auditor General under 

the Regulation on Statutory Audit and Assurance Services in the Maldives; 
and 

(2) The partner is a fully qualified member of a professional accountancy body 
recognized by MIRA; and 

(3) The partner is not an employee of another firm; and 
(4) The partner has gained post-qualification experience in audit or assurance 

services of not less than 5 (five) years and has been registered with MIRA as 
an auditor for at least 2 (two) years. 
 
 

25. For the purposes of this ruling, individuals satisfying the following criteria shall be 
classified under Category B: 
(a) The individual must hold a practicing certificate issued by the Auditor General 

under the Regulation on Statutory Audit and Assurance Services in the Maldives; 
and 

(b) The individual must be a fully qualified member of a professional accountancy 
body recognized by MIRA; and 

(c) The individual has gained post-qualification experience in audit or assurance 
services of not less than 7 (seven) years. 
 

Category C auditor 
26. For the purposes of this ruling, individuals satisfying the following criteria shall be 

classified under Category C: 
(a) The individual must hold a practicing certificate issued by the Auditor General 

under the Regulation on Statutory Audit and Assurance Services in the Maldives; 
and 

(b) The individual must: 
(1) be a fully qualified member of a professional accountancy body recognized by 

MIRA and must have gained post-qualification experience in audit or 
assurance services of not less than 4 (four) years; or 

(2) have obtained an undergraduate or graduate qualification in accountancy or 
auditing, or be an affiliate member of a professional accountancy body 
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recognized by MIRA, and in either case must have gained post-qualification 
experience in audit or assurance services of not less than 5 (five) years. 

 
27. For the purposes of this ruling, partnerships containing at least one partner whose 

association with that partnership is disclosed to MIRA and meets the requirements in 
paragraph 26 of this ruling shall be classified under category C. 

 
28. Academic/professional qualification and experience requirements of registered 

auditors pursuant to this ruling shall not apply to partnerships and individuals 
registered with MIRA as of the date of effect of this ruling. 

 
Requirement to hold a work visa 

29. If a partner referred to in paragraph 23, 24 or 27 of this ruling is not a Maldivian 
citizen, that partner must hold a valid work visa that allows the bearer to work as an 
auditor in the Maldives, issued in the name of that partnership. 
 

30. If the individual referred to in paragraph 25 or 26 of this ruling is not a Maldivian 
citizen, that individual must hold a valid work visa that allows the bearer to work as 
an auditor in the Maldives. 
 

Residence of partners 
31. For the purposes of paragraph 23 of this ruling, a partner shall be considered as 

resident in the Maldives if that partner is in the Maldives for 183 (one hundred and 
eighty-three) days or more in any 12-month period. 
 

Experience in audit or assurance services 
32. For the purposes of this ruling, “experience in audit or assurance services” means 

experience gained directly from external auditing of financial statements and internal 
auditing, and does not include other accountancy or advisory services. 
 

Professional accountancy bodies recognized by MIRA 
33. For the purposes of this ruling, “professional accountancy bodies recognized by 

MIRA” refer to the following professional accountancy bodies: 
(a) The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA); 
(b) The Chartered Institute of Management Accountants of the United Kingdom 

(CIMA); 
(c) CPA Australia; 
(d) The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (ICAS);  
(e) The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI); and 
(f) The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 
 

34. The Commissioner General may, at his discretion, amend the list of professional 
accountancy bodies recognized by MIRA in paragraph 33 of this ruling by publishing 
such amendments on the official website of MIRA. 

 
Registration of auditors 
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35. Individuals and partnerships that wish to register with MIRA in accordance with this 
ruling shall submit a completed “Auditor Registration” (MIRA 109) form together 
with the information and documents specified therein, to MIRA. 
 

36. If an individual submitting an application under paragraph 35 or 39 of this ruling is an 
employee of a State institution of the Maldives or of a business entity other than the 
partnership on behalf of which he is making the application, that individual shall 
submit together with the application, a document issued by his employer clearly 
stating that the employer does not object to that individual working as an auditor 
registered with MIRA. 
 

37. An individual who is a party to that partnership registered pursuant to section 14 of 
the Regulation and this ruling shall not be a registered auditor while the individual 
remains a party to that partnership. 
 

38. Applicants approved by the Commissioner General shall be issued with a Certificate 
of Registration which shall include the Auditor Registration Number of the individual 
or partnership and the date of expiry of the registration.  

 
39. Auditors who wish to renew their registration shall submit a completed “Auditor 

Registration” (MIRA 109) form to MIRA prior to the date of expiry of the 
registration. Where an application to renew the registration is not received within 1 
(one) month of expiry of the registration, the auditor shall not be allowed to apply for 
re-registration before the expiration of 6 (six) months from the date of expiry of the 
registration. 
 

40. Auditors registered under paragraph 35 or 39 of this ruling, shall report to MIRA  
non-compliance or suspected non-compliance with respect to tax laws and 
regulations, as pursuant to section 225.20 of the “Code of Ethics of Professional 
Accountants” issued by the International Ethics Standards Board for Accountants. 
 

41. Where an auditor fails to fulfil the requirement in paragraph 40 of this ruling, that 
auditor shall be subject to paragraph 43(b) of this ruling.  
 

42. The Commissioner General may reject an application made under paragraph 35 or 39 
of this ruling where the Commissioner General believes that the individual or 
partnership has been negligent or unprofessional in conducting audits. 
 

43. The Commissioner General may at any time suspend or revoke the registration of any 
individual or partnership where the Commissioner General believes that the individual 
or partnership: 
(a) has been convicted of an offence under Maldivian Laws; or  
(b) has violated the “Code of Ethics for Professional Accountants” issued by the 

International Ethics Standards Board for Accountants; or 
(c) no longer satisfies the criteria for registration of the individual or partnership 

specified in this ruling. 
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44. Notwithstanding the requirements in Tax Ruling TR-2017/A11 (Registration of 

individuals and “deemed partnerships” under the Tax Administration Act) for 
individuals to register with MIRA under the Tax Administration Act (Law Number 
3/2010), auditors registered with MIRA pursuant to this ruling must register with 
MIRA under the Tax Administration Act. 
 

45. Notwithstanding anything to the contrary in this ruling, for the purpose of this ruling, 
“experience in audit and assurance service” gained by former employees of MIRA 
shall be the experience gained after the date of termination of the employee’s 
employment contract with MIRA. 
 

46. A Person who makes an application under paragraph 35 or 39 of this ruling shall not 
be issued with an Auditor Registration Certificate unless they have cleared all dues 
payable by them to MIRA. Where the application is made by a partnership, this 
paragraph shall also apply to all partners registered under that partnership. 
 

Submission of annual report 
47. Auditors registered with MIRA under this ruling shall submit an annual report to 

MIRA by 30 September every year. The report must contain details of the work done 
by the auditor from 1 July of the previous year to 30 June of the current year, in a 
format prescribed by MIRA. 
 

48. Where a registered auditor fails to submit the report referred to in paragraph 47 of this 
ruling within 1 (one) month of the deadline, the auditor shall not be allowed to apply 
for re-registration before the expiration of 1 (one) year from such deadline. 
 

Appointment of auditors to audit the accounts of auditors registered with MIRA 
49. Where an auditor who is registered with MIRA under this ruling is required to appoint 

an auditor pursuant to this ruling, he shall: 
(a) appoint another auditor registered with MIRA under this ruling; or 
(b) apply to the Commissioner General in writing seeking approval to appoint a 

foreign auditor to audit his financial statements. 
 

50. For the purposes of paragraph 49(b) of this ruling, a foreign auditor shall be a member 
of a professional accountancy body in the country in which the foreign auditor’s 
practice is located or of a professional accountancy body of another country approved 
by the Commissioner General. 

 
Continuation of existing auditor where classification of business changes 

51.  
(a) Where: 

(1) in any year (referred to in this paragraph as “Year 1”), a taxpayer is classified 
as a small business under paragraph 18(c) of this ruling; and 
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(2) in the following year (referred to in this paragraph as “Year 2”), the taxpayer 
is classified as a medium-sized business under paragraph 18(b) of this ruling; 
and 

(3) the taxpayer’s financial statements in Year 1 were audited by a Category C 
auditor, 

that auditor may, with the approval of the Commissioner General, audit the 
taxpayer’s financial statements in Year 2. 

(b) Where: 
(1) in Year 1, a taxpayer is classified as a medium-sized business under paragraph 

18(b) of this ruling; and 
(2) in Year 2, the taxpayer is classified as a large business under paragraph 18(a) 

of this ruling; and 
(3) the taxpayer’s financial statements in Year 1 were audited by a Category B 

auditor, 
that auditor may, with the approval of the Commissioner General, audit the 
taxpayer’s financial statements in Year 2. 

(c) Where: 
(1) in Year 1, a taxpayer is classified as a small business under paragraph 18(c) of 

this ruling; and 
(2) in Year 2, the taxpayer is classified as a large business under paragraph 18(a) 

of this ruling; and 
(3) the taxpayer’s financial statements in Year 1 were audited by a Category C 

auditor, 
for the purposes of the Act and Regulation, that auditor shall not audit the 
taxpayer’s financial statements in Year 2 unless the auditor registers with MIRA 
as a Category A auditor before the audit of the taxpayer’s financial statements for 
Year 2 commences. 

 
Licensing Committee 

52. The Commissioner General shall formulate a Licensing Committee comprising 
representatives from the relevant departments of MIRA to advise him in the 
implementation of this ruling. 
 

53. The Licensing Committee referred to in paragraph 52 of this ruling shall have the 
following responsibilities:  
(a) Conduct interviews with applicants who submit auditor registration applications 

under paragraph 35 or 39 of this ruling.  
(b) Register, renew, suspend or revoke the auditor registration. 
(c) Evaluate the performance of registered auditors. 
(d) Summon registered auditors where paragraph 42 or 43 of this ruling applies. 
(e) Investigate complaints filed in relation to registered auditors. 
(f) Take disciplinary action against registered auditors. 
(g) Take action against registered auditors that fail to complete the Continuing 

Professional Development program specified in paragraph 58 of this ruling. 
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54. The Licensing Committee referred to in paragraph 52 of this ruling shall have the 
power to request for: 
(a) Audit working papers pertaining to the substantive procedures performed by the 

auditor; 
(b) Any other documents held by the auditor in relation to an audit. 
 

55. Notwithstanding paragraph 23, 24 and 25 of this ruling, the Licensing Committee 
may, at its discretion, reject an application submitted under paragraph 35 or 39 of this 
ruling where the Licensing Committee has reasonable grounds for believing that the 
applicant is not sufficiently competent. 
 

56. Where an auditor’s registration is cancelled pursuant to paragraph 39 or 48 of this 
ruling, the Licensing Committee shall have the discretion to reconsider the 
cancellation upon appeal by the auditor. 
 

57. Where an auditor’s registration is revoked except under paragraph 39 or 48 of this 
ruling, the auditor shall not be allowed to apply for re-registration before the 
expiration of 1 (one) year from the date of such revocation. 
 

Continuing Professional Development program 
58. Individuals registered as auditors pursuant to this ruling, and audit partners of 

partnerships that are registered as auditors pursuant to this ruling, shall complete the 
Continuing Professional Development (CPD) program for auditors, conducted by 
MIRA. 
 

59. Individuals registered as auditors pursuant to this ruling and audit partners, shall 
attend all of the sessions conducted by MIRA under the CPD program referred to in 
paragraph 58 of this ruling. 
 

60. “Audit partner” referred to in paragraphs 58 and 59 of this ruling, is the partner of a 
partnership who fulfills the criteria in paragraph 23(c), 24(c) or 26 of this ruling, and 
whose association with that partnership has been disclosed to MIRA.  

 
Date of Effect 

61. 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. 


