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އަމުރަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތް:

އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
C-0810/2008

އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް:

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ބރު ) 5/2011ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު
ޤާނޫނު ނަން ަ
ފރާތް( ގެ  2014އަދި 2015
އ އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އިން ކުރި ،އަ ި
ވ
އނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި ާ
ބ ު
ލމިޓެޑގެ ފަރާތުން މި ޓްރައި ި
ގެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން ،އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ި
ށ
ފކުރާ ފަރާތުން ވަގުތީ އަމުރަކަ ް
މއްސަލައާ ގުޅިގެން ،އިސްތިއުނާ ު
ބރު  28) TAT-CA-B/2020/003ޖެނުއަރީ ަ (2020
ނަން ަ
އެދިފައިވާކަމާއި،
ތ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ  2016އަދި 2017
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ވަގު ީ
ބރު 1000511/NOTA-BPT/LBD/2020/01
ބތައް އޮޑިޓްކޮށް މީރާއިން ނިންމާފައިވާ މީރާގެ ނަން ަ
ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާ ު
ނލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގާ ހިމެނޭ ޚުސޫމަތު އުފެދިފައިވާ
ބއު ަ
ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓުގައި ،ޓްރައި ި
އގެ ސީދާ އަސަރު  2016އަދި
ބންޭ ،
ބ ު
ކރީޑް ފޯވަޑް ލޮސް" ގެ އަދަދު މަދުކޮށްފައިވުމުގެ ސަ ަ
ބން " ެ
ބ ު
ދެ މައުޟޫއެއްގެ ސަ ަ
ގ
ނންމުމު ެ
ކރަނިވި ނިންމުމެއް ި
ލން ފައިސަލާ ު
ބއުނަ ު
ވތީ ،އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގާ މި ޓްރައި ި
 2017ގެ އޮޑިޓަށް ކޮށްފައި ަ
ށ
ބދާނެކަމަ ް
ކުރިން ،އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ މީރާއިން ނިންމައިފިނަމަ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ގެއްލުންތަކެއް ލި ި
ބރުގެ
ބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ  54ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) (2ވަނަ ނަން ަ
ބރު ) 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ނ ަ
ބޔާންކޮށް ،ޤާނޫނު ނަ ް
ަ
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ހށަހެޅި "ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމް" އަށް
ބއުނަލަށް ު
އ ޓްރައި ި
ދަށުން އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށްކަން 10 ،ޖޫން  2020ގަ ި
ނނަކަމާއި،
ބލުމުން އެނގެން އޮ ް
ެ
ޖހެނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ބލަން ެ
ގތީ އަމުރެއް ނެރުމުގައި ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގައި ،ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ވަ ު
ސުޕްރީމް

ކޯޓުގެ

ބރު
ނަން ަ

2012/SC-A/21

ޤަޟިއްޔާގައި

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ

އަސާސީ

03

)ތިނެއް(

ޝަރުތާއި،

ގ
ތއްތަކަށާއި ޢަދާލަތުގެ ހަމަތަކު ެ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ކަން ަ
ދފައިވާ ޤަވާޢިދު ) (06ގެ  295ގައި ަ
ބހޭ ގޮތުން ހެ ި
ޝަރީޢަތްކުރުމާ ެ
މައްޗަށްކަން އެނގޭހިނދު،
ބރުން ސާފުކުރަން
މން ަ
ބންޗުގެ ެ
ބލާ ެ
މދު މައްސަލަ ަ
ބސް ހޯދައި ،އެކަންކަމާ ެ
ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅިގެން ދެ ފަރާތުގެ ަ
ބނުންވާ ކަންކަން ސާފުކުރުމުގެ މާޙައުލެއް ،ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ،އުފަންވެފައި
ޭ
ނެތުމުންނާއި ،އެ ފަރާތުން ޙައްލު ހޯދަން އެދުނު ކަމަކީ ،ވަކި ވަގުތެއްގެ ކުރިން ޙައްލު ނުދެވިއްޖެނަމަ އެ ޙައްލު ފަހުން ހޯދައި
ބރަވެވޭތީ،
ބވަތުގެ ކަމެއްކަމަށް ު
ގތެއްގައި ޙައްލު ހޯދައިދޭންޖެހޭ ާ
ބއުނަލުން އަވަސް ޮ
ނުދެވޭނެ ފަދަ މައްސަލައެއްކަމުން ،އެއީ ޓްރައި ި
ބރު  28) TAT-CA-B/2020/003ޖެނުއަރީ  (2020މައްސަލައާ
ބރު ނަން ަ
ނ ަ
ނފުކޮށްފައިވާ ނަ ް
ބއުނަލުގައި އިސްތިއު ާ
މި ޓްރައި ި
ބރު NOTA-BPT/LBD/2020/01/1000511
މރާގެ ނަން ަ
ގުޅިގެން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅެންދެން ،މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ީ
މރާގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް،
ނިންމުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ އިއުތިރާޒާމެދު ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމުމަށް ީ
ބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ
ބރު ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް އަމުރު ނުވަތަ ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމުގެ ާ
ބ މުއްދަތު ގުނުން،
ބދީފައިވާހިނދު ،އިއުތިރާޒަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް މީރާއަށް ލި ޭ
ބއުނަލަށް ލި ި
 54ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އިން ޓްރައި ި
ދނެކަމާއި،
މި އަމުރުގެ މުއްދަތަށް ،މެދު ކެނޑިގެން ) Freezeވެގެން( ާ
ބރުގެ )ރ(
ބއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތައް ދުރުން ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" ގެ  18ވަނަ ނަން ަ
"ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި
ނ މި އަމުރު މުރާޖައާކުރުމަށް
މއްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ފެށުމު ް
ބނެވިދިޔަ ަ
ފށް ހުށަހަޅާފައިވާ ު
ބނާފަދައިން ،އިސްތިއުނާ ަ
ގައި ު
މައްސަލައިގެ ދެ ޚަސްމުންކުރެ ކޮންމެ ޚަސްމަކަށްވެސް އެދެވިދާނެއެވެ.
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ނަޞްރުﷲ ޖަމީލު
ބއުނަލްގެ ރައީސް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި
ކޮޕީ :އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )(C-0810/2008
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