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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން  1އަށް  TR-2018/B63ޓެކްސް ރޫލިންގ  ޓެކްސް: ނެގޭ  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން 

 

 TR-2019/B70 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 ބުރާސްފަތި)( 2019 ޖުލައި 11 :ތާރީޚު

 

ނަ ވަ 84ގެ  )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ( 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮށްފައިވާ ޞްލާޙުމެދުވެރިކޮށް އި 14/2011މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  ފައި ނުގައި ޙަވާލާދީއެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ، ރޫލިންގއަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަ އެކެވެ.ދަށުން ނެރެފައިވާ ރޫލިންގ މާއްދާގެ

    ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އަށެވެ.) މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުމާއި ޮއޑިޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން( TR-2018/B63އެ ވަނީ ޓެކްސް ރޫލިންގ 

 ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރެއެވެ. ތަބާވުންމި ރޫލިންގއަށް 

 

 ރަފުތަޢާ

ން މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެުޅމާއި އޮޑިޓަރު( TR-2018/B63ެޓކްސް ރޫލިންގ   މަޤުޞަދަކީ،ގެރޫލިންގ މި .1

 ރޫލިންގގެ ށް،ލާޙުކޮޞްރާފް އިރެގްވަނަ ޕެ 26ޕެރެގްރާފާއި  ވަނަ 24، ވަނަ ޕެރެގްރާފާއި 23) ގެ ޢައްޔަންކުރުން

 ވަނަ ޕެރެގްރާފް އުވައިލުމެވެ. 45

 

 ރޫލިންގ

 :ލާޙުކުރުންޞްގޮަތށް އިނިވި ނަ އަން )5(ނ) ގެ ( ގެފު ޕެރެގްރާވަނަ 23ރޫލިންގގެ  .2

ނުމުގައި ނުވަތަ އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދި  ޓުގެ ޚިދުމަތްކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އޮޑި) 5(ނ) (

ޓަރެއްގެ (ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށްވުމާއެކު، އޮޑި 10މަދުވެގެން 

ނުވަތަ  ،ވުން(ފަހެއް) އަހަރުދުވަހު މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހަކަށް  5ގޮތުގައި މަދުވެގެން 

ނުމުގައި ނުވަތަ އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދި ޓުގެ ޚިދުމަތް ހު އޮޑިލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރުމަށްފަކޮ

ގެ  Aގަރީ ކެޓެ (ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށްވުމާއެކު، 10މަދުވެގެން 

ތުގައި ގޮ ޕާޓްނަރެއްގެ  ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި

 ވާ މީހަކަށްވުން.(އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި 1މަދުވެގެން 
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 :ލާޙުކުރުންޞްގޮަތށް އިއަންަނނިވި  )4(ނ) ގެ ( ގެފުވަނަ ޕެރެގްރާ 24ރޫލިންގގެ  .3

ނުމުގައި ނުވަތަ އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދި  ޓުގެ ޚިދުމަތްކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އޮޑި) 4(ނ) (

 ރެއްގެ ގޮތުގައި މާއެކު، އޮޑިޓަވުއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށް ) ފަހެއް( 5މަދުވެގެން 

 ނުވަތަ  ،) އަހަރުދުވަހު މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހަކަށްވުންދޭއް( 2މަދުވެގެން 

ނުމުގައި ނުވަތަ އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދި ޓުގެ ޚިދުމަތް ކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އޮޑި

ގެ  A ކެޓެގަރީ، މާއެކުވު) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށް ފަހެއް( 5މަދުވެގެން 

ކޮށްފައިވާ މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީއޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި  Bނުވަތަ ކެޓެގަރީ އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި 

ބާ ލިބިފައިވާ (އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި 1ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން  ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ

 މީހަކަށްވުން.

 

 :ާލޙުކުރުންޞްޮގތަށް އިއަންނަނިވި (ށ)  ގެފުވަނަ ޕެރެގްރާ 26ރޫލިންގގެ  .4

 ،ކުރަކަށްވުމާއެމެންބަމީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީއެއްގެ ފުލީ ކޮލިފައިޑް ) 1(ށ) (

ނުމުގައި ނުވަތަ އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދި ޓުގެ ޚިދުމަތް ކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އޮޑި

 ނުވަތަ  ؛) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށްވުންއްދޭ( 2މަދުވެގެން 

ކޮލިފިކޭޝަނެއް  ގްރެޖުއޭޓްންޑަ  އަދާއިރާއިން ގެ ނުވަތަ އޮޑިޓިންގ ގެ ދާއިރާއިންއެކައުންޓަންސީ  )2(    

ކުރާ ކޮލިފިކޭޝަނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ނުވަތަ މީރާއިން ގަބޫލު ނުވަތަ ގްރެޖުއޭޓް

ން ކޮލިފިކޭޝަ  ،ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީއެއްގެ އެފިލިއޭޓް މެންބަރަކަށްވުމާއެކު

    ވެގެން  ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދު ނުވަތަ އެޝޫރެންސްގެ  ޓުގެ ޚިދުމަތްހާސިލުކުރުމަށްފަހު އޮޑި

 .) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށްވުންއްހަތަރެ( 4

 

 ވަނަ ޕެރެގްރާފް އުވައިލުން. 45ރޫލިންގގެ  .5

 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ޚުންއިުޢކުރާ ތާރީޝާމި ރޫލިންގ ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓު ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން އަށްރޫލިންގ މި .6

  ފެށިގެންނެވެ.
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TAX RULING 
Business Profit Tax: First amendment to Tax Ruling TR-2018/B63 
 
Reference No.:  TR-2019/B70 
Date of issue: Thursday, 11 July 2019 
 
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 Ruling are to the Tax Ruling TR-2018/B63 (Submission 
of financial statements and appointment of auditors). This ruling is legally binding. 
 
Introduction 

1. This ruling amends paragraphs 23, 24 and 26, and repeals paragraph 45 of the Ruling. 
 
Ruling 

2. Amend paragraph 23(c)(5) of the Ruling as follows: 
 (c) (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, or the partner has gained post-qualification 
experience in audit or assurance services of not less than 10 (ten) years and has 
been a partner of a partnership registered with MIRA as a category A auditor, 
for at least 1 (one) year. 

 
3. Amend paragraph 24(c)(4) of the Ruling as follows: 

(c) (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, or the partner has gained post-qualification 
experience in audit or assurance services of not less than 5 (five) years and has 
been a partner of a partnership registered with MIRA as a category A auditor or 
category B auditor, for at least 1 (one) year. 

 
4. Amend paragraph 26(b) of the Ruling as follows: 

(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 2 (two) years; or 
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(2) have obtained an undergraduate or graduate qualification in accountancy or 
auditing, or be an affiliate member of a professional accountancy body 
recognized by MIRA, and in either case must have gained post-qualification 
experience in audit or assurance services of not less than 4 (four) years.  

 
5. Repeal paragraph 45 of the Ruling. 

 
Date of Effect 

6. This ruling shall have effect from the date of its publication in the Government 
Gazette. 

 
 
 
 
 
Yazeed Mohamed 
Commissioner General of Taxation 
 
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. 


