މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ރއްޖެ
ދވެހި ާ
މާލެި ،

)

(
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TR-2012/B6

2011/R-47

(

TR-2012/B11

( 2011/R-35

48

TR-2013/B27

)

 .1މި ރޫލިންގ ރައްދުވަނީ ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަށާއި  13ވަނަ މާއްދާއަށާއި  14ވަނަ މާއްދާއަށެވެ.
 .2މިއީ ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން މާލީ ހިސާބުތައް ހުށައަޅަންޖެހޭ ގޮތާއި އެކި ގިންތިތަކުގެ ޓެކްސް ދައްކާ
ފަރާތްތަކުން އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު އަދި އޮޑިޓަރުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައި ބަލާނެ
މިންގަނޑުތައް

ކަނޑައަޅައި،

16

އެޕްރީލް

2012

ގައި

ނެރެފައިވާ

ޓެކްސް

ރޫލިންގ

ރ
ނބަ ު
ނަ ް

) TR-2012/B5މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުމާއި އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން) ގެ ބަދަލުގައި ނެރެވޭ ރޫލިންގއެކެވެ.

ޖ
ރއް ެ
މގު ،މާލެ  ،20379ދިވެހި ާ
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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 .3ގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާއާއި  14ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާނާއެކު
އޅަންވާނެއެވެ.
އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަ ަ
(ހ) އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ބަޔާން ()Statement of Comprehensive Income؛
(ށ) ބެލަންސް ޝީޓް ()Statement of Financial Position؛
ތގެ ބަޔާން ()Statement of Cash Flows؛
(ނ) ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަވި ގޮ ު
(ރ) ޙިއްސާގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ބަޔާން ()Statement of Changes in Equity؛
(ބ) މާލީ ހިސާބުތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްސް ()Notes to the financial statements؛
(ޅ) އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް.
އތް ނަމަވެސް ،މި ރޫލިންގގެ  9ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ
 .4މި ރޫލިންގގެ  3ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ޮ
(ރ) ގައި މާނަކޮށްދީފައިވާ އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން މި ރޫލިންގގެ  3ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ޅ) ގައި
ރޕޯޓް ހުށައެޅުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުންގެ ި

ވއިދުގެ  8ވަނަ
އަދި މި ފަދަ ފަރާތަކުން ގަ ާ

އ
ވނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ށ)( ،ނ) ،އަދި (ރ) ގަ ި
މާއްދާގެ (ރ) އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާނަމަ ،މި ރޫލިންގގެ ަ 3
ހށައެޅުމުންވެސް އެ ފަރާތް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ު
 .5މި ރޫލިންގގެ  3ވަނަ ޕެރެގްރާފާއި  4ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،އެއްވެސް
ގ
ފަރާތަކަށް ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ހަމައެކަނި އާމްދަނީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ނުއުފުލޭ މުދަލު ެ
ނބަރު 5/2011
ނ ް
ޤނޫނު ަ
އގައި އެ ފަރާތަކުން ާ
މށްވާނަމަ ،އަދި ޓެކްސް އަހަރެ ް
ލބޭ އާމްދަނީކަ ަ
ކުލީގެ ގޮތުގައި ި
ނ
(ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  9ވަނަ މާއްދާ އިޚްތިޔާރުކުރާނަމަ ،މި ރޫލިންގގެ  3ވަ ަ
ތ
ޅމުން އެ ފަރާ ް
ކށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށައެ ު
އށް ހުރި އަކުރުތަކުގައި ބަޔާން ޮ
ޕެރެގްރާފްގެ (ހ) އިން (ޅ) ަ
އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

 .6މި ރޫލިންގގެ  3ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓުގައި ،އެ ފަރާތުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ
ބަޔާން ހުށައަޅާއިރު މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ޖ
ރއް ެ
މގު ،މާލެ  ،20379ދިވެހި ާ
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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 .7މި ރޫލިންގއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރމަކުން ދޫކުރާ އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓްގައި
ސޮއިކުރަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ އަދި އެ ފަރމްގައި އޭނާ މަސައްކަތްކުރާކަން މީރާއަށް
އަންގައިފައިވާ ޕާޓްނަރެކެވެ.
 .8ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ކުރާ އެންމެހައި އޮޑިޓްތައްވެސް ކުރަންވާނީ
ނ އޮފް އެކައުންޓަންޓްސް ( )IFACގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮޑިޓިންގ އެންޑް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަ ް
ޝނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް
ޢކޮށްފައިވާ އިންޓަރނޭ ަ
އެޝޫރަންސް ސްޓޭންޑަރޑްސް ބޯޑް ( )IAASBއިން ޝާއި ު
އޮން އޮޑިޓިންގ ( )ISAނުވަތަ އެކައުންޓިންގ އެންޑް އޮޑިޓިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ އިސްލާމިކް
ނސް ( )AAOIFIގެ އެކައުންޓިންގ އެންޑް އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް ބޯޑުން
ޝ ް
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއު ަ
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 .9މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ގިންތިކޮށްފައި ވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ،އެންމެ ކުދި،
ކުދި ،މެދުފަންތި އަދި ބޮޑު ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.
ބ
(ހ) ބޮޑު ވިޔަފާރިތަކަކީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި  100މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރަށް އާމްދަނީ ލި ޭ
ވިޔަފާރިތަކެވެ.
ގ
(ށ) މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަކީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި  50މިލިއަން ރުފިޔާއާއި  100މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދު ެ
އާމްދަނީ ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކެވެ.
(ނ) ކުދި ވިޔަފާރިތަކަކީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި  5މިލިއަން ރުފިޔާއާއި  50މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އާމްދަނީ
ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކެވެ.
ބ
(ރ) އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަކީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި  5މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުން އާމްދަނީ ލި ޭ
ވިޔަފާރިތަކެވެ.
ނ މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީ  Aގެ
ތ ް
ލންގއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ި
 .10ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުން ،މި ރޫ ި
އޮޑިޓަރަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
 .11މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުން ،މި ރޫލިންގއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީ A
ނުވަތަ ކެޓަގަރީ  Bގެ އޮޑިޓަރަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
 .12ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން ،މި ރޫލިންގއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީ  Aނުވަތަ
ކެޓަގަރީ  Bނުވަތަ ކެޓަގަރީ  Cގެ އޮޑިޓަރަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

ޖ
ރއް ެ
މގު ،މާލެ  ،20379ދިވެހި ާ
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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ވސް ،އަންނަނިވި
 .13މި ރޫލިންގގެ  11 ،10އަދި  12ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަ ެ
ތން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީ  Aގެ އޮޑިޓަރަކު
އއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ި
ވިޔަފާރިތަކުން ،މި ރޫލިންގއާ ެ
ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ) މާލީ އިދާރާތައް؛
(ށ) ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތައް.

ކެޓަގަރީ  Aގެ އޮޑިޓަރުން
ނވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރމްތައް ހިމެނޭނީ ކެޓަގަރީ  Aގައެވެ.
އންނަ ި
 .14މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށްަ ،
ދ
(ހ) މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރމަކަށްވުން؛ އަ ި
ޕޓްނަރަކު އެ ފަރމްގައި ހުރުން:
(ށ) އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ާ
()i

އެ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވުން؛ އަދި

()ii

މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީއެއްގެ ފުލީ ކޮލިފައިޑް މެމްބަރަކަށްވުން؛ އަދި

( )iiiމީރާއިން

ޝނަލް
ޕްރޮފެ ަ

ގަބޫލުކުރާ

ބޮޑީއަކުން

އެކައުންޓަންސީ

ދޫކޮށްފައިވާ

ޕްރެކްޓިސިންގ

ދ
ވން؛ އަ ި
ސެޓްފިކެޓެއް ލިބިފައިވާ މީހަކަށް ު
ފހު އޮޑިޓް ނުވަތަ އެޝޫރަންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދުވެގެން 10
( )ivކޮލިފިކޭޝަން ލިބުމަށް ަ
ބ ލިބިފައިވާ މީހަކަށްވުން.
(ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

ކެޓަގަރީ  Bގެ އޮޑިޓަރުން
ނ ހިމެނޭނީ ކެޓަގަރީ  Bގައެވެ.
ނވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މީހު ް
އންނަ ި
 .15މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށްަ ،
ދ
(ހ) ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން؛ އަ ި
އގެ ފުލީ ކޮލިފައިޑް މެމްބަރަކަށްވުން؛ އަދި
(ށ) މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީއެ ް
(ނ)
) (iމީރާއިން

ގަބޫލުކުރާ

ސެޓްފިކެޓެއް

ޕްރޮފެޝަނަލް

ލިބިފައިވާ

އެކައުންޓަންސީ

ހކަށްވުމާއެކު،
މީ ަ

ޑއަކުން
ބޮ ީ

ކޮލިފިކޭޝަން

ދޫކޮށްފައިވާ

ހާސިލުކުރުމަށްފަހު

ޕްރެކްޓިސިންގ
އޮޑިޓް

ތ
ނުވަ ަ

ބފައިވާ
އެޝޫރަންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލި ި
ތ
މީހަކަށްވުން؛ ނުވަ ަ
) (iiކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ނުވަތަ އެޝޫރަންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދުވެގެން 10
ބ ލިބިފައިވާ މީހަކަށްވުން.
(ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

ޖ
ރއް ެ
މގު ،މާލެ  ،20379ދިވެހި ާ
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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ނވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރމްތައް ހިމެނޭނީ ކެޓަގަރީ  Bގައެވެ.
އންނަ ި
 .16މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށްަ ،
ދ
(ހ) މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރމަކަށްވުން؛ އަ ި
ފރިހަމަވާ،
(ށ) މި ރޫލިންގގެ  15ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ޕާޓްނަރަކު އެ ފަރމްގައި ހުރުން.

ކެޓަގަރީ  Cގެ އޮޑިޓަރުން
ނ ހިމެނޭނީ ކެޓަގަރީ  Cގައެވެ.
ނވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މީހު ް
އންނަ ި
 .17މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށްަ ،
ދ
(ހ) ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވުން؛ އަ ި
(ށ)
ވ
( )iއެކައުންޓަންސީ ނުވަތަ އޮޑިޓިންގ ދާއިރާއިން ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ހާސިލްކޮށްފައި ާ
މީހަކަށް ނުވަތަ މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީއެއްގެ ފުލީ ކޮލިފައިޑް
ނވަތަ
ޝން ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ު
އފިލިއޭޓް މެމްބަރަކަށްވުމާއެކު ،ކޮލިފިކޭ ަ
މެންބަރަކަށް ނުވަތަ ެ
އވާ
އެޝޫރަންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދުވެގެން ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަ ި
ތ
މީހަކަށްވުން؛ ނުވަ ަ
( )iiއެކައުންޓަންސީ

ނުވަތަ

އޮޑިޓިންގ

ދާއިރާއިން

އަންޑަގްރެޖުއޭޓް

ކޮލިފިކޭޝަނެއް

ރންސްގެ ޚިދުމަތް
ޑޓް ނުވަތަ އެޝޫ ަ
ކޝަން ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އޮ ި
ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ،ކޮލިފި ޭ
އވާ މީހަކަށްވުން.
ދިނުމުގައި މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަ ި
ނވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރމްތައް ހިމެނޭނީ ކެޓަގަރީ  Cގައެވެ.
އންނަ ި
 .18މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށްަ ،
ދ
(ހ) މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރމަކަށްވުން؛ އަ ި
ވހިރާއްޖޭގައި
އވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ،ދި ެ
ކށްފަ ި
(ށ) މި ރޫލިންގގެ  17ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ޮ
ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ޕާޓްނަރަކު އެ ފަރމްގައި ހުރުން.

ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްނުވާ ޕާޓްރނަރުންގެ އަތުގައި ވަރކް ވީޒާ އޮންނަންޖެހުން
ޕރެގްރާފްގެ (ށ)
 .19މި ރޫލިންގގެ  14ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ށ) 16 ،ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ށ) ނުވަތަ  18ވަނަ ެ
އ ފަރމްގެ ނަމުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ސައްޙަ ވަރކް
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރަކީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްނުވާނަމަެ ،
ވީޒާއެއް އެ ޕާޓްނަރުގެ އަތުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޖ
ރއް ެ
މގު ،މާލެ  ،20379ދިވެހި ާ
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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ބނެފައި އެވަނީ،
އން ގަބޫލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީތައް" ކަމަށް ު
 .20މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް" ،މީރާ ި
އންޓަންސީ ބޮޑީތަކަށެވެ.
އަންނަނިވި ޕްރޮފެޝަނަލް އެކަ ު
(ހ) ދަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާޓަރޑް ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓްސް ()ACCA؛
މ
ކންގްޑަ ް
ނޓްސް އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ި
ޓ އެކައުންޓަ ް
(ށ) ދަ ޗާޓަރޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެނޭޖްމަން ް
()CIMA؛
(ނ) ސީ.ޕީ.އޭ އޮސްޓްރޭލިއާ ()CPA Australia؛
(ރ) ދަ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓަންޓްސް އޮފް ސްރީލަންކާ ()ICAS؛ އަދި
(ބ) ދަ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓަންޓްސް އޮފް އިންޑިއާ (.)ICAI
 .21މީރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްގެން ،މި ރޫލިންގގެ  20ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައިވާ ،މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ
ފ
ބޑީތަކުގެ ލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮ ް
ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ޮ
ގންވެއެވެ.
ޓެކްސޭޝަނަށް ލިބި ެ

 .22މި ރޫލިންގއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭ މީހުންނާއި ފަރމްތަކުން "އޮޑިޓަރުން
ރަޖިސްޓަރީކުރުން" ( )MIRA 109ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،އެ ފޯމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެހައި
މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މީރާއަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
 .23މި

ރޫލިންގގެ

22

ވަނަ

ޕެރެގްރާފްގެ

ދަށުން

ރަޖިސްޓަރީކުރަން

ހުށައަޅާ

މީހަކީ

ދިވެހި

ގ
ދައުލަތު ެ

ށ
މުއައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްނަމަ ،މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ މަސައްކަތްކުރުމަ ް
އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއައްސަސާއިން އިއުތިރާޒުނުކުރާކަމަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް އެ މުއައްސަސާއިން
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް އެ ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
ރ
 .24ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ގަބޫލުކު ާ
ތ ފަރމެއްގެ "އޮޑިޓަރ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ" އަދި އެ ފަރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީ
ފަރާތްތަކަށް ،އެ މީހެއްގެ ނުވަ ަ
ނވާނެއެވެ.
ބާޠިލުވާނެ ތާރީޚް ހިމެނޭ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓެއް ދޫކުރަ ް
 .25ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ،އެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުވުމުގެ ކުރިން ،ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރުމަށް އެދި
ވނެއެވެ.
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަނަށް ލިޔުމުން ހުށައަޅަން ާ

ޖ
ރއް ެ
މގު ،މާލެ  ،20379ދިވެހި ާ
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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 .26މި ރޫލިންގގެ  22ވަނަ ޕެރެގްރާފް ނުވަތަ  25ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށައަޅާ
މށް ކޮމިޝަނަރ
މީހެއް ނުވަތަ ފަރމަކުން އޮޑިޓްކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ނޫންކަ ަ
ޖސްޓަރީ އައުކޮށްނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ
ގބޫލުކުރެވޭނަމަ އެ ފަރާތުގެ ރަ ި
ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަނަށް ަ
ލބިގެންވެއެވެ.
ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަނަށް ި
 .27އަންނަނިވި

ޙާލަތުތަކުންކުރެ

ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ،

މީހަކު

ޙާލަތެއް

ނުވަތަ

މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް

ފަރމަކުން

މީރާގައި

ކޮމިޝަނަރ

ކޮށްފައިވާ

ޖެނެރަލް

ރަޖިސްޓަރީ

ފ
އޮ ް
ކޮންމެ

ޓެކްސޭޝަނަށް
ވަގުތެއްގައިވެސް

ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ.
ތ
ނ ކުރުން؛ ނުވަ ަ
(ހ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް އެ ފަރާތަކު ް
ތ
(ށ) ޕްރޮފެޝަނަލް ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާ އެ ފަރާތަކުން ޚިލާފުވުން؛ ނުވަ ަ
ޓރީކުރުމަށް މި ރޫލިންގގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުތުތައް ،އެ ފަރާތެއްގެ
(ނ) އެ މީހާ ނުވަތަ ފަރމް ރަޖިސް ަ
ކިބައިގައި ފުރިހަމަނުވުން.

ރ
ށފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަ ު
ގރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮ ް
 .28މި ރޫލިންގގެ  22ވަނަ ޕެރެ ް
 TR-2012/B5ގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީ  Aއާއި ކެޓަގަރީ  Bގެ އޮޑިޓަރުން މި
ރޫލިންގގެ ދަށުން އަލުން ރަޖިސްޓަރީކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
 .29ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު  TR-2012/B5ގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީ  Cއާއި ކެޓަގަރީ
ވނެއެވެ .އަދި މި
ބޠިލު ާ
ފށިގެން ާ
 Dގެ އޮޑިޓަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ،މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ެ
ހށައެޅުމުން އެ
ލން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ު
ތން އަ ު
ފ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ި
ރޫލިންގގެ  22ވަނަ ޕެރެގްރާ ާ
އވެ.
އޮޑިޓަރުންނަށް އައު ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓެއް ދޫކުރެވޭނެ ެ
ށ
 .30ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު  TR-2012/B5ގެ ދަށުން ކެޓަގަރީ  Aއާއި ކެޓަގަރީ  Bގެ އޮޑިޓަރުންނަ ް
ދޫކޮށްފައިވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް 31 ،ޑިސެމްބަރ  2013ގައި ބާޠިލުވާނެއެވެ.

ޖ
ރއް ެ
މގު ،މާލެ  ،20379ދިވެހި ާ
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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ށގެންނެވެ.
ށނީ ރޫލިންގ ނެރޭ ތާރީޚުން ފެ ި
 .31މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ފށުމުން  16އެޕްރީލް  2012ގައި ނެރެފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު
 .32މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ެ
 TR-2012/B5އުވުނީއެވެ.
14 .33

ނޮވެމްބަރ

2012

ގައި

ނެރެފައިވާ

ޓެކްސް

ރޫލިންގ

ރ
ނަންބަ ު

TR-2012/B23

އ
)މީރާގަ ި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުންގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރާނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުން) ގައި ޓެކްސް ރޫލިންގ
ށ ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ ވަނީ މި ރޫލިންގއަށް ކަމަށް ،މި
ނަންބަރު  TR-2012/B5އަ ް
ނ ބެލެވޭނެއެވެ.
ރޫލިންގ ނެރޭ ތާރީޚުން ފެށިގެ ް

ޔަޒީދު މުޙައްމަދު
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން

ޖ
ރއް ެ
މގު ،މާލެ  ،20379ދިވެހި ާ
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 :

