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 މުނުގޮތްނި  މައްސަލަ 
 

 TAT-CA-G/2019/021 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 1017609GST002 | ޓިން: ލިމިޓެޑް  މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

   މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް:

 1444ޖުމާދަލްއޫލާ  10 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:
 2022ޑިސެންބަރު  04 

 

 

 

 

  



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކުރުން 
 

 އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ )ރިޔާސަތު( ،ރައީސް މައްސަލަ ބެލި ބެންޗް:
 މެންބަރު، އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސާޖިދު 
 އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް  ،މެންބަރު 
  
  

 (FC-0007/2012މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:  އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

 (P-0020/2015ސީ.ޓީ.އެލް ސްޓްރެޓަޖީސް ލލޕ )ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:  ތަމްސީލުކުރި ފަރާތް:
  

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:

  
  

 1441ރަބީޢުލްއާޙިރު  26 އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:
 2019ޑިސެންބަރު  23 
  

މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު އިސްތިއުނާފީ 
 :1ތާރީޚް

 
 1441ރަބީޢުލްއާޙިރު  26

 2019ޑިސެންބަރު  23 

  
  
  
  
  
 

  

                                                           

 

 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ބޭނުމަށް. 44ޤާނޫނު( )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  2010/03ޤާނޫނު ނަންބަރު   1
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 މައްސަލައިގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު 

 AUDN-TGST/LBD/2016/15/1017609 އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަންބަރު:
1017609/AUDN-TGST/LBD/2017/07 
1017609/AUDN-TGST/LBD/2018/12 

 2016އޮގަސްޓު  18 ފޮނުވި ތާރީޚް )މަތީގައިވާ ތަރުތީބުން(:
 2017އޮކްޓޫބަރު  12
 2018އޭޕްރީލް  04

 2017ޑިސެންބަރު  31އިން  2014ޖުލައި  1 އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތު:

 ޖީ.އެސް.ޓީ ޓެކުހުގެ ބާވަތް:
 NOTA-TGST/LBD/2019/04/1017609 ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެންގުން )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:

 AR-LBD/GST/2018/227 މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނަންބަރު:

ދެ މިލިއަން ހަތް ލައްކަ ނުވަދިހަ ހަ ހާސް ނުވަ ) 2,796,979.00 އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު:
 ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު(ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވައެއް 

 2019 ޗުރިމާ 27 އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚް:
 - ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް )މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ(:

  2019މޭ  19 އިއުތިރާޒުކުރި ތާރީޚް:
  

ދެ މިލިއަން ހަތް ލައްކަ އެގާރަ ހާސް އެއް ސަތޭކަ ) 2,711,186.00 އިއުތިރާޒުކުރި އަދަދު:
 ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު( އަށްޑިހަ ހައެއް

 2019ބަރު ންނޮވެ  10 އިއުތިރާޒާމެދު ގޮތެއް ނިންމި ތާރީޚް:
 - )މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ(: ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް

އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާމެދު ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނުވަތަ މީރާގެ 
 OA/2019/23-220 )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:ނިންމުން ނަންބަރު 

  
 2019ޑިސެންބަރު  23 އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

ދެ މިލިއަން ހަތް ލައްކަ އެގާރަ ހާސް އެއް ސަތޭކަ ) 2,711,186.00 :އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އަދަދު 
 ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު( އަށްޑިހަ ހައެއް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 
ދައްކައިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު )ޖޫރިމަނާ އާއި އިންޓްރެސްޓް ނުހިމެނޭ 

 ގޮތަށް(:

 
އަށް ލައްކަ ތޭރަ ހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް ހައެއް ) 813,356.00

 (ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު
މީރާގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  ބާވާތް:އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް 44ޤާނޫނުގެ 
 OA/2019/23-220 އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުން: 

 2019ނޮވެންބަރު  10 މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚް:
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

63 ގެ  4   ހާސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 ޞާ ސަލައިގެ ޚުލާ މައް 

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އިން މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް )އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( 

ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  2019 މާރިޗު  27ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓްކޮށް،  2017ޑިސެންބަރު  31އިން  2014ޖުލައި  1

1017609/NOTA-TGST/LBD/2019/04 "ްއަދި މީރާގެ ނަންބަރު  "ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓAR-

LBD/GST/2018/227 " ްޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު" އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާަތްށ  ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސެސ

 ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުްނ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫުނ މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި، މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެްޑ އިން 

އެއްޮގތްވާ ގޮތުެގ މަތިން ނޫންކަމަށާިއ، ޤާނޫނާ ، ގެ ދަށުްނ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ދައްކާފައިވަނީ 2)ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު(

 ފަރާުތން އެފަރާތާއި ގުޅުން ހުރި ފަރާަތކާއެކު ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާްތތަކާއި ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުާރ އެގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ

ގުޅުމެއްނެތް ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި އެފަދަ މުޢާމަލާތެއްކުރާނަމަ، ކަނޑައަޅާނެ އަގަށްވުރެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަކީ، 

ކަން ބަޔާންކޮށް، އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ ނިސްބަތުން ކުޑަ އަގެއްކަން އެނގޭ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ކަމަްށ  25ގެ  3މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު  )ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދު(

އިވެއެވެ. މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ވާފަގައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަްށ ފޮނު 2019 މާރިޗު 27، ބަޔާންކޮށް

 ނުވަ ހާސް  ހަ ނުވަދިހަ ލައްކަ  ހަތް މިލިއަން ދެ) 2,796,979.00 ގޮތުގައި އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ،

 އެގާރަ ލައްކަ ހަތް މިިލއަން ދެ) 2,711,186.00ތެރެއިން  ގެ (ޑޮލަރު ސްޓޭޓްސް ޔުނަިއޓެޑް ނުވައެއް ހަތްދިހަ ސަތޭކަ

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ  2019މޭ  19 އަށް (ޑޮލަރު ސްޓޭޓްސް ޔުނައިޓެޑް ހައެއް އަށްޑިހަ ސަތޭކަ އެއް ހާސް

 OA/2019/23-220މީރާގެ ނަްނބަުރ ، މީރާއިން ނިންމި ނިންމުން އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ. މި އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން

 ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވެއެވެ. 2019ނޮވެންބަރު  10"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" މެދުވެރިކޮށް 

 ޑިސެންބަރު  23 ތްފަރާ އިސްތިއުނާުފކުރާ އެދި އިސްިތއުނާފުކުރުމަށް ނިންމުން OA/2019/23-220 ނަްނބަރު މީރާގެ ،މިއީ

 .މައްސަލައެވެ TAT-CA-G/2019/021 ނަްނބަރު ހުށަހެޅި ރައްދުވާގޮތަށް މީރާއަށް ގައި 2019

 

                                                           
 )މުދަލާއި ޚިދުމަުތގެ ައގުން ޓެކްސް ެނގުުމގެ ާޤނޫނު( 2011/10ޤާނޫނު ނަންަބރު   2
 )މުދަލާއި ޚިުދމަުތގެ ައގުން ޓެކްސް ނެުގުމެގ ގަާވއިދު( R/2011-43ގަާވއިދު ނަްނބަރު  3
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް 

"ނޯޓިސް އޮފް  NOTA-TGST/LBD/2019/04/1017609ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  2019މާރިޗު  27 ފުރަތަމަކަމަކީ: .1

ޓެކްސް  ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސެސް" AR-LBD/GST/2018/227އަދި މީރާގެ ނަންބަރު  ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް"

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.އޮޑިޓް ރިޕޯޓު" 

 ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ދަުށން ޤާނޫނުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ،ރިޕޯޓުގައި އޮޑިޓް މީރާގެ ދެވަނަކަމަކީ: .2

 ހުރި ގުޅުން އެފަރާތާއި ފަރާުތން  އިސްތިއުނާފުކުރާ ެއގޮތުން ،ނޫންކަމަށާއި  މަތިން  ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ  ޤާޫނނާ ،ދައްކާފައިވަނީ

 ގުޅުމެއްނެތް  ،އަދަދަކީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުން އިސްތިއުނާުފކުރާ ގުޅިގެން މުޢާމަާލތްތަކާއި ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކާއެކު

 އެނގޭކަން  އަގެއްކަން ކުޑަ  ނިސްަބތުން އަގަށްވުރެ ަކނޑައަޅާނެ ،މުޢާމަލާތެއްކުރާނަމަ އެފަދަ ދެމެދުގައި ދެފަރާތެއްގެ

( ރ) މާއްދާގެ  ވަނަ 25 ގަވާއިުދގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ އަދަދު  މީރާއިން ކަމަށް ދައްކަންޖެހޭ  ިއތުރަށް ،ބަޔާންކޮށް

 ރިޕޯޓުން އޮޑިޓް މީރާގެ. ވާފައިވެއެވެފޮނު ފަރާތަށް ތިއުނާފުކުރާއިސް ،ގައި 2019 މާރިޗު  27 ،ބަޔާންކޮށް ކަމަށް ދަށުން ގެ

 ނުވަދިހަ ލައްކަ ހަތް މިލިއަން ދެ) 2,796,979.00 ކަނޑައަޅައިފައިވާ، ދައްކަންޖެހޭކަމަށް އިތުރަށް ގޮތުގައި ގެ ޓީ.އެސް.ޖީ

 ހަތް މިލިއަން ދެ) 2,711,186.00ތެރެއިން  ގެ (ޑޮލަރު ސްޓޭޓްސް  ޔުނައިޓެޑް ނުވައެއް ހަތްދިހަ ސަތޭކަ ނުވަ ހާސް ހަ

އިސްތިއުނާފުކުރާ އިއުތިރާޒުކޮށް، އަށް  (ޑޮލަރު ސްޓޭޓްސް ޔުނައިޓެޑް ހައެއް އަށްޑިހަ ސަތޭކަ އެއް ހާސް އެގާރަ ލައްކަ

ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ގައި މީރާއަށް  2019މޭ  19ޖެކްޝަން" ބް"ނޯޓިސް އޮފް އޮ MIRA 903މީރާގެ ނަންބަރު ފަރާތުން 

މީރާގެ އޮޑިޓުގެ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމާއި އޮޑިޓުން ކަނޑައެޅި ގުޅިގެން  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަަހޅާފައިވާ އިއުތިރާޒާ

-220ގެ ފައިސާއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެޭހ ފައިސާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މީރާގެ ނަންބަރު ޖީ.އެސް.ޓީ

OA/2019/23  ްއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިެވއެވެ. ގައި 2019ނޮވެންބަރު  10މެދުވެރިކޮށ 

( "އޮބްޖެކްޝަން 2019ނޮވެންބަރު  10) OA/2019/23-220 ފަރާތުން މީރާގެ ނަންބަރުއިސްތިއުނާފުކުރާ  :ތިންވަނަކަމަކީ  .3

ވަނަ  44ގެ 4ކުރުަމށްޓަކައި، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ިއދާރީ ޤާނޫނު އިސްތިއުނާފުއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން " ރިވިއު ރިޕޯޓު

ގައި ޓެކްސް އެޕީލް  2019ސެންބަރު ޑި 23 މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،

 .ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހަޅާފައިވެއެވެ 

                                                           
 (ޤާނޫނު)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  2010/3ނަންބަރު ޤާނޫނު  4
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 އޮޑިޓް މީރާގެ އާއި އެސެސްމަންޓް ޓެކްސް އޮފް ނޯޓިސް މީރާގެ ،އެދެނީ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ :ހަތަރުވަނަކަމަކީ  .4

 ތެރެއިން  އަދަދުގެ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަމަށް ދައްކަންޖެހޭ ގޮތުގައި ޓީ.އެސް.ޖީ އިތުރަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ރިޕޯޓުގައި

 ގަވާއިދުގެ  ޓީ.އެސް.ޖީ އަދި( ރ) މާއްދާގެ ވަނަ 19 ނޫނުގެޤާ  ޓީ.އެސް.ޖީ ފައިވަނީކަނޑައަޅައި އަދަދުތައް މައްސަލައާގުޅޭ  މި

 ކަމަށްވާ  އަދަދު ބަޔާންޮކށްފައިވާ މީރާއިން ކަމަށް ަކންޖެހޭދައް އިތުރަށް ،އިކަނޑައަޅަ ކަަމށް ހިލާފަށް މާއްދާއާ ވަނަ 25

 00317,425.ތެރެއިން  ގެ  (ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު )ތިން ލައްކަ ތޭވީސް ހާސް ތިރީސް ފަހެއް 00323,035.

 ފަރާތުން ސްތިއުނާފުކުރާއި  އަކީ ތިން ލައްކަ ސަތާރަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސަވީސް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު()

 އަދަދުތަކަކީ  އެންމެހައި ދައްކައިފައިވާ މީރާއަށް މިހާތަނަށް ގުޅިގެން އަދަދާ މި އަދި ކަަމށާއި ނޫން އަދަދެއް ދައްކަންޖެހޭ

 އަދަދެއް ހޭދައްކަންޖެ އޮޑިޓްތަކުަގއި ކުރާ މީރާއިން ،ދިނުމަށާއިއިޅަކަނޑައަ ކަމަށް އަދަދެއް ދައްކައިފައިވާ އިތުރަށް މީރާއަށް

 ޓެކްސް ތަފްސީލު ހިސާބުކުރުމުގެ އަސާސްތަކާއި ުއސޫލާއި ބޭުނންކުރި މީރާއިން ހިސާބުކުރުމަށް އަދަދު އެ ކަނޑައަޅާއިރު

 އޮންނަ  މީރާއާމެދު އަމަލުކޮށްފަިއވަނީ މީރާއިން ގައިއިމައްސަލަ މި ،ކަނޑައަޅައި ފޯރުކޮށްޭދންވާެނކަމަށް ފަރާތަށް ދައްކާ

 މީރާއިން  ،ކަނޑައަޅައިދީ ކަމަށް  ލާފަށް( އާ ހlegitimate expectationި) އުންމީދު ޢަމަލުކުރުގެ  އިންސާފުވެރިކަމާއެކު

 ފައިސާއަކީ  ޖޫރިމަނާގެ އެންމެހައި އަރައިފައިވާ ގުޅިގެން ފަިއސާއާ ނުދައްކައިވާ މިހާތަަނށް ތެރެއިން އަދަދުގެ ކަނޑައަޅައިފައިވާ

 ދައްކައިފައިވާ މީރާއަށް މިހާތަނަށް މައްސަލައާގުޅިގެން މި އަދި  ،ކަނޑައަޅައިދީ ކަމުގައި ނޫން ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނެ

 ދިނުމަށެވެ.އަމުރުކޮށް މައްޗަށް މީރާގެ ދެއްކުަމށް ވަގުތުން އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތަށް އަނބުރައި އަދަދުތައް

 އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ ގައި ނަގާފައިވާ  2020ފެބުރުވަރީ  17އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  ؛ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީ 2020ފެބުރުވަރީ  17 މައްސަލައިގައި މީރާއިން މި .5

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސްއާ ގުޅިގެން މީރާއިން  54ގެ  5ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުކީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަ

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަމުގައި  ،ނިންމާ ނިންމުްނތައް އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާއިން ބެލުމުގެ ޒިންމާ މަތިކުރެވި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  6ގެ 6ގެ ގަވާއިދުރައިބިއުނަލްޓް ޓްރައިބިއުނަލެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވާިއރު، ޓެކްސް އެޕީލް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަނަ މާއްދާ އާއި  44ލްގެ އިޙްތިޞާސްތަކާއި، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަ

 ރެވެނިއު  އިނަލްންޑް މޯލްޑިވްސް. ވ ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް  މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް ޓްރޭވަލް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ 

                                                           
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  5
 (ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު) R/2012-25 ގަވާއިދު ނަންބަރ6ު

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 8ޓްރެވަލް ލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މޯލްޑިވްސް އިނަލްންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ، ޤަޟިއްޔާއާއި 7އޮތޯރިޓީ

  9ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްެކޕިޓަލް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރްސ  ޤަޟިއްޔާ އަދި މޯލްޑިވްސް އިނަލްންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ.

ޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީރާއިން ނިންމި ނިންމުަމށް ޫނންކަން ކަމުގައި ވާތީ، މި މަްއސަލައަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޤަ

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިޔަށް ގެްނދެވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް 

 
 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 

  ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( ގެ ފަރާތުން ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ  ،ންއިސްތިއުނާފުކުރުމު  މައްސަލަ  މި 

)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ  ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް  ،ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި

 ،ބަލާއިރު  ނަޒަރަކުން  ޤާނޫނީ  އަދި  ޝަރުޢީ  ކިޔުންތަކަށް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެ  ،ވާހަކަތަކަށާއި

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ކަންކަން  އަންނަނިވި 

ވަަނ ާމއްދާގެ )ހ( ނުަވތަ )ށ( ގެ ދަުށން ޓެކްސް ދައްކާ  42އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ކްސް ނެގުމާބެހޭ ޓެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ: .6

ފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭަނަމ 

ގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަްށ ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން އިސްިތއުނާފުކުރުމު 44އެ ނިންމުން ެއ ޤާނޫނުެގ 

ލިބިދީފައިވާހިނުދ، އެ ޙައްޤު އުފަންވެފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތަށް ގަބޫލުކުރެވިެގން މި ޓްރައިބިއުނަލަްށ 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން އެނގެއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މިމައްސަލައަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް  :ކަމަކީ  ދެވަނަ  .7

ގައި އިޖުރާއީ ނުކުތާ ނަަގއިފައިވެއެވެ. އަދި އިޖުރާއީ ނުުކތާ ނަގާފައިވަީނ މި  2020ފެބްރުވަރީ  17ބުނެ މީރާއިން 

 ކުރިންނެވެ.މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢީ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމުގެ 

ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  ކަންކަމަކީ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިޖުމާލީ ގޮތެއްގައި ނުކުތާގައި އިޖުރާއީ  މީރާގެ  :ތިންވަނަ ކަމަކީ  .8

 ށެވެ.ވަނަ މާއްދާެގ ަދށުން މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުަންލގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަ 44ޤާނޫނުގެ 

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ 3A/20-2013/HC ނަންބަރު ހައިކޯޓުގެ 7
 ޤަޟިއްޔާ  77A/2-HC/4201 ނަންބަރު ހައިކޯޓުގެ 8
  ޤަޟިއްޔާ A/200-2013/HC ނަންބަރު ހައިކޯޓުގެ 9
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ކަނޑައެޅުމަށްަފހު އެކަން ޓެކްސް  އްމީރާއިން ފޮނުވި އޮޑިޓް ޯނޓިސްއަކާއި ގުޅިގެން އަދަދެއިސްތިއުނާފުކުރެވޭނީ 

ތަކާިއ ދައްކާފަރާތަށް އެންގުމުްނ، ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާިއދުގެ އިޖުރާއަތު

ރާޒާގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަަމ، އެނިންމުން ނިންމިާތ އެއްގޮތަށް އިއުތިރާޒުކޮށް އެ އިއުތި

މީގެ އިތުރުން، މީާރއިން ބުނެފައިވަީނ، އިސްތިއުނާުފކޮށްފައިވަނީ މީރާގެ ވެ. ށެ)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ކަމަ 30

 މަށެވެ. ނިންމުމަށް ނޫންަކން އިސްތިއުާނފުހުށަހަޅާ ފޯމަށް ބެލުުމން އެނޭގކަ

 

 ނިންމުންތައް  އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  44 ޤާނޫނުގެ  އިދާރީ  ނެގުމާބެހޭ  ޓެކްސް 

މޯލްޑިވްްސ އިންލަންޑް ރެވެނިއު  .އިބްރާހީމް ޢަލީ ވން ނިންމައިފައިާވ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލު :ކަމަކީ  ހަތަރުވަނަ  .9

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރެވޭެނ  44މައްސަލައިގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  10އޮތޯރިޓީ

ަވަނ  44ލުކޮށް ބަޔާންކޮށްީދފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ސީ ނިންމުންތަކަކީ ޮކބައިކަން ތަފު

އްކާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށަފއިވަނީ "ޓެކްސް ދަ

 ..." މިފަދައިންނެވެ.. ގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ނިންމުމެކެވެޓްރައިބިއުނަލް ،މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ

 )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވަީނ ވަނަ މާއްދާގެ 42 ގެ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީކަމަކީ ފަސްވަނަ  .10

އަިދ ކޮށްަފއިވާ މިނިވަން އްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި... ޤާނޫނަކުން ޤާއިމްޙަކޮންމެ މީހެއްގެމެ މަދަނީ "

ފުްނ ޞާމުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި،... އިން

 ގެމިަފދައިންނެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން، ޤާނޫނުއަސާސީ "އްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ.ޙަމުގެ ޝާރީޢަތްކުރެވު

އްޤެއްގެ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއްެގ ޙަ... އަިދ ިމއިން އެއްވެސް "ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  16

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ  ،ތަޢާރުޟްނުވާ ގޮތެއްގެމަތީން އެއްވެސް މިންވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ

އްޤެއްގެ ނުވަަތ މިނިވަންކަމެއްގެ ޙަޤާނޫނަކުންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަުކން ވެސް އެއިން 

ްއ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެ އްޤެއްޙަމިޤްރާޠީ މުޖްަތމަޢެއްގައި މިފަދަ ދީ ،މިނިވަން ،އެއްވެސްމިންވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީ

 ހިފެއްހެއްޓިދާނެކަމަށް ަޤބޫލުކުރެޭވ މިންވަރަކަށެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން އުފައްދާ، އެ  54ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަކީ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ  .11

ނާއި އެހެން އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލުްނ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ

                                                           
 މައްސަލަ  G/2020/013-CA-TATޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  10
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

63 ގެ  9   ހާސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި، ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް އެ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޞާޞް 

 ލިބިފައިވާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްުލ ޓްރައިބިއުނަލެކެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް މަްއސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ  44ނުގެ އެގޮތުން، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ިއދާރީ ޤާނޫ .12

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ: 11ކުރިން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުަތކެއް

i. ިމީރާގެ ނިންމުމެއް އޮންނަންވާެނ؛ އަދ 

ii.  ެެގ ދަށުން ނިންމި ވަނަ މާއްދާ 39މީރާގެ ނިންމުން އެކުލެވިގެން ވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ ޤާނޫނުގ

ނިންމުމަކަށް ވާނަަމ، އެ ިނންމުމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުްނ 

 )ތިރީސް އިންސައްތަ( މީރާއަށް ދައްކައި ހަލާސްކުރަންވާނެ؛ އަދި %30އިސްތިއުނާފުކުރި އަދަދުގެ 

iii.  ާތެރޭގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހަޅަންވާނެ.)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30މީރާގެ ނިންމުން ނިންމާތ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  .13

ވެ. އެހެނީ، ިމ އިތުރު އެއްވެސް ޝަރުތެއް އޮތް ކަމަށް ބަލާނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުެދކެމެ، ޝަރުތުތައް މެނުވީ

ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފުވެދާނެ  16ނޫން ގޮތަކަށް އެ މާއްދާ މާނަކޮށްފިނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ބޫލުުކރެވެއެވެ.ގައަހުރެންނަށް  ކަމެއްކަމަށް

ވަނަ ިއސްލާހު ގެނައުމުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބަލާއިރު، އެ ޤާނޫނުގެ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނގެ  .14

ދައްކާ ފަރާތަކުން  ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފުރަތަމަ ޖުމްލައިގެ އިބާރާތްކުރުން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ "ޓެްކސް

. މި މާއްދާ 12މިފަދައިންނެވެ މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ..'ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން 

އަށް 'ކޮންމެ'؛ މި ލަފުޒު އިތުރުކޮށްފައިވުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަގުސަދު އިތުރަށް ސާފުވާކަން އެނގެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާންމު މާނައަްށ  3ގެ 13އެހެނީ، މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ނިންމާ ކޮންމެ ނިންުމމަކީ މީރާއިން ޤާނޫނީ ގޮތުްނ ބަލައިނުގަނެޭވެނ  ރާއިންބެލުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން މީ 

                                                           
ވަނަ އިސްލާޙު އައުމުގެ ކުރިންނެވެ. އެގޮތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  3މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދަރީ ޤާނޫނުގެ  11

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގަިއ  44ވަނަ އިސްލާޙުގައިވާ ގޮތުން ޤާނޫނުގެ  3އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 
 ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބަދަލުވެފަިއވެއެވެ.

ވަނަ އިސްލާހު ހިމެނޭގޮތަށް(  1ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ދެވަނަ އިސްލާހު  12
 ވެ.ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 'މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ...' މިފަދައިންނެ 44ގެ 
13
 މުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު()މާނަކުރު 2011/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  

mailto:info@tat.gov.mv
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މައްސަލައެއްކަމަށް މީރާއިން ނިންމި ކަމުގައިވިޔަސް، އެ ނިންމުމަކީ މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ބަލައި ޮގތެއް ނިންމިދާނެފަަދ 

  އެނގެއެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ ނައްސުން 44މައްސަލައެއްކަން، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް މީރާއިން ފޮނުވި ނަންބަރު ޚުޞޫމާތު  :ހަވަނަ ކަމަކީ  .15

1017609/NOTA-TGST/LBD/2019/04 " "ްއަށް އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަީނ ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓ

)ތިރީސް( ުދވަހުގެ ތެރޭގައިކަްނ  30ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާ 42ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ 

 ގުޅިގެން މީރާގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރަން ނުޖެހޭނެކަމަށް އެނގެއެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިއުތިރާޒާ 

ގައި ނަންބަުރ  2019ނޮވެންބަރު  10އެފަރާތަށް  އި މީރާއިން ނިންމަ ކޮށް، disallowކަނޑައަޅައި އެ އިއުތިރާޒު 

220-OA/2019/23 ެނިންމުމެއް އެހެންކަމުން މީރާގެ  ވެ."އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" މެދުވެރިކޮށް ވަނީ އަންގައިފައ

 އޮތްކަމަށް ބަލަންޖެހެއެވެ. 

 ރިޕޯޓަްށ މި މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޯނޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަނާއި އަދި ޮއބްޖެކްަޝން ރިވިއު ހަތްވަނަ ކަމަކީ: .16

ައށް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިާރޒު ކޮށްފައިވާކަމެވެ.  4.1ބެލެމުން އެނެގނީ، އޮޑިޓް ރިޯޕޓުގެ ފައިންޑިންގ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާ މެދު ޓެކްސް ދައްކާ  42ކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ޓެ

 ހުށަހެޅުމުން، އެ އިއުތިރާޒުގައިވާ ވަކިވަކި ކަންކަމާމެދު ނުވަތަ އެ އިއުތިރާޒުގައިވާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް 

 ހުރިހާ ކަމަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާއި ނުނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވަނީ މީރާއަށެވެ. 

މައުޟޫއީ ގޮުތން ބެލުމުގެ އަްސީލ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ތަުރތީބުވެފައިވާ ގޮުތން ޓެކުާހބެހޭ ިމފަދަ މައްސަލަތައް  .17

އިޙްތިޞާސް ލިބިގެންވަނީ ހަމައެކަނި މި ޓްރައިބިއުނަލަށްށެވެ. މި ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައި މައުޟޫީއ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ިލބިފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު  42ގޮތުން އިންޞާފުކުރެޭވނެ ގޮތް ުނވެއްޖެނަމަ، ޤާޫނނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވަނީ  43ޢަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ހަނިވެގެން ދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޝަރީ

"އިދާރީ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހެއްގެ ަޙއްޤަކަށް، ނުަވތަ މުޖްތަމަޢުެގ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެްއ 

ޓަށް ުހށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެމީހަކަށް ނުވަަތ އެބަޔަކަށް ނުަވތަ އެ ކަމުން ސީާދ ލިބިއްޖެކަމަށް ެފނިއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ކޯ

އިސްވެ ބަޔާންކުރި  ،ގޮތެއްގައި އަސަރު ފޯރައިފާނޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ." މިފަދައިން އޮންނަ އޮތުމުްނނާއި

ތަކުގައި އެ ފަރާތުން ސާބިތުކުރަން ޭބނުންާވ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ޓްރަިއބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ަމއްސަލަ

 ކަންކަމަށް ބާރުދޭ އެންމެހައި ޤާޫނނީ ނުކުތާތައް ހުަށހެޅޭކަމަށް އަހުރެންނަށް ބުރަވެވެއެވެ.

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

63 ގެ  11   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

އަދި މީރާ  14ކެޕިޓަލް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ، މީރާ ވ .18

މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،  15ލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްޓްރެވަލް  .ވ

ޤާޫނުނގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން، މީރާއިން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް

ބިއުނަލްގައި އިސްތިއުާނފުކުރެވިދާނެކަން އެނގެއެވެ. ޓެްކސް ދައްކާ ފަރާތުްނ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި

އިއުތިރާޒުގައި ހުށަހަޅާ ނުކުތާތަާކ ގުޅިގެން މީރާއިން އެ ހުށަހެޅުމުގައި ހުންނަ ވަކިވަކި ނުކުތާތަކާެމދު ނިންމާ ގޮތެއްގެ 

ޤަޟިއްޔާތައް މާނަ ކުރުމަކީ އެ ނިންމުމުގަިއ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެންދާނެޮގތަށް އެ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލްތަކާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.   

ނިންމާފައިާވ މީރާއިން ގައި  2019ނޮވެންބަރު  10އެހެންކަމުން، އިސްވެބަޔާންވެދިަޔ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،  .19

ރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީ 44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ،ނިންމުމަކީ

މި ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ނިންމުމެއްކަމާއި، އެ ނިންމުމަކީ، ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދާނެފަދަ  ނިންމުމެއްގެ

 ންމިދާނެ ނިންމުމެއްަކމަށް އަހުރެންނަށް ގަޫބލުކުރެވެއެވެ. ނިމި ޓްރައިބިއުނަލުން ފައިސަލާކޮްށ ގޮތެއް

 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. .20

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު 

 ގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީނަލްގެ ރައީސް ޓްރައިބިއު .21

 

 

 

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/200-2013/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   14
 ޤަޟިއްޔާ  A/203-2013/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   15
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 ނިންމުން  އިޖުރާއީ 

މޯލްޑިވިއަން  ޓްރައިބިއުނަލުަގއި އެޕީލް ކްސްޓެ ،ހުރުމާއެކު އެގޮތުގެމަތިން ަކންކަން ބަޔާންވެދިޔަ ިިސްވެ ،ދެންފަހެ

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިާވ ގެ ފަރާތުން  (FC-0007/2012ނަންބަރު:  )ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ލިމިޓެޑް ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް

 ޓެކްސް  އަކީ "ޓްރިޕޯ ރިވިއު އޮބްޖެކްޝަން" OA/2019/23-220 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ނަްނބަރު

 އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެފަދަ ޓްރައިބިއުނަލަށް  މި ހިމެނޭ ތެރޭގައި ތަރަހައިގެ ގެ( ހ) މާއްދާގެ ަވނަ 44 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ

 ކުރިއަށް ގޮތުން މައުޟޫޢީ މައްސަލަ ،ބަލައިނުގަނެ  ނުކުތާ އިޖުރާއީ ހުށަހަޅާފައިވާކަނޑައަޅައި، މީރާއިން  ނިންމުމެއްކަމަށް

 .ނިންމައިފީމެވެ ގެންދިއުމަށް

 

 އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ ގައި ނަގާފައިވާ  2021ޖުލައި  15އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން 

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  ؛އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީފުރަތަމަ ހުށަހަޅާފައިވާ ގައި  2021ޖުލައި  15މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން  .22

)ތިރީސް(  30އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި ނިންމާ ނިންމުމެއް އެ ނިންމުން ނިންމާތާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން  44ޤާނޫނުގެ 

އިވާއިރު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އިއުތިރާޒުކުރި ފަރާތަށް ލިބިދީފަ

 1 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އުސޫލު މައްސަލަތަކުގައި މުއްދަތު ގުނާނެ ށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީދަށުން ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަްލަތކަށް ހު

ކަމާއި، އެއީ ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ ގައި ޤަޟިއްޔާ 16ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް 2021ޖުލައި 

ންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެްނ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފަދައިން ރަސްމީ ބަްނދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަ 77ގަވާއިދުގެ 

އިސްތިއުނާފުކުާރ  ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރުއިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނުން ކަމާއި، އެހެންކަމުން 

ނިމުނު އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ  OA/2019/23-220 ނަންބަރު މީރާގެފަރާތުން އިއުތިއުރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ހުށަހެޅުމުން 

ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާ ގައި އި 2019ނޮވެންބަރު  10މެދުވެރިކޮށް  ރިޕޯޓު ގޮތުގެ

 17ގެ އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި މީރާ ،ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމާފައިވާއިރު

 ކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަުލން މީރާއަށް ފޮނުވާފަިއވާ ގައި  2019ޑިސެންބަރު  23 އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ

ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ. މޫސާ އެހެންކަމުން  ،އިން އެނގޭކަމަށާއި 18"އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އަންގާ ލިޔުން"

                                                           
 (2021ޖުލައި  1) ޤަޟިއްޔާ A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  16
 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮްށަފއިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން މީރާއިން  17
       (2020ޖަނަވަރީ  12ސިޓީ ) 223/220/2020/08ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  18
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ންވެދިޔަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުާރ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާ ނަސީމް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތުން ބޭރުން އިސްތިއުާނުފ  44ފަރާތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިާދރީ ޤާނޫނުގެ 

ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިާވ އިސްތިއުނާފު ފޯމު ބާޠިލްކަމަށް ފޯމު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެ 

 ނުކުތާއެވެ.

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު 

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( ގެ ފަރާތުން ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ  ،ންއިސްތިއުނާފުކުރުމު  މައްސަލަ  މި 

)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ  ލިމިޓެޑް  މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް  ،ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި

 ،ބަލާއިރު  ނަޒަރަކުން  ޤާނޫނީ  އަދި  ޝަރުޢީ  ކިޔުންތަކަށް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެ  ،ވާހަކަތަކަށާއި

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ކަންކަން  އަންނަނިވި 

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިާވ  ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުންމޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް : ފުރަތަމަ ކަމަކީ  .23

މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަްށ ބުެނ މީރާއިން އިޖުރާއީ ނުކުތާެއްއ  TAT-CA-G/2019/021ނަންބަރު 

 ؛ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވޭނަގައިފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި މައިގަނޑު ދެ 

ނެުގމާބެހޭ އިދާީރ  މި މައްސަަލ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަުލން ބަލައިގަނެ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓެކްސް )ހ(

 )ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަވިފަހުންކަމަށާއި؛  30ގައި ބުނާ ވަނަ މާއްދާ 44 19ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ  8ތާތަކުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކު 20)ށ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނުމުގައި  55ނުކުތާގައިވެސް، ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން މުއްދަތު  77 21ވާއިދުގެޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަ

ނުކުތާގެ ޤާނޫނީ ހުއްޖަަތކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފައިވާ މި ދެގުނަންވާނެކަމަށް 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އެވެ. 77އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

                                                           
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 3/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  19
 ޤަޟިއްޔާ  A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 20
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( R/2013- 45ގަވާއިދު ނަންބަރު 21
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ރައްދުދީ ބަޔާން  ދެވަނަ ކަމަކީ: .24

ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމުގައި ހަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިާވ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރު 

 ަދއްކައިފައިވެއެވެ. ތަފުސީލުތައް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ

މީރާއިން ނިންމި  އޮޑިޓްކޮށް އެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީގެ ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް  ތިންވަނަ ކަމަކީ: .25

"އޮބްޖެޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް"  OA/2019/23-220ގެ ނަންބަރު މީރާނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން، އެ އިއުތިރާޒާމެދު 

 ގައެވެ. 2019ނޮވެންބަރު  10އިން ގޮތެއް ނިންމައި އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވަނީ 

ފަރާތުން ޓެކްސް ެއޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މި މަްއސަލަ އިސްތިއުނާފަްށ ގެ ލިމިޓެޑް ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސްމޯލްޑިވިއަން  .26

ގައެވެ. މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަަލ  2019ޑިސެންބަރު  23ހުށަހަޅައިފައިވަނީ 

( ދުވަސް ހިނގާފައިވެއެވެ. އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ސާޅީސް ހަތަރެއް) 44 މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް

 .22( ދުވަސް ހިމަނައިގެންނެވެ ތަރީސް) 30( ދުވަހާއި ރަސްމީ ުދވަސްތަކުގެ ސާދަ) 14ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބަންދު 

 

ންޑް ލަ މޯލްޑިވްސް އިން -ވ ކޮމްޕެނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިވާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 

 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން ތަޠްބީޤުކުރުން 

 .އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ވން ިނންމައިފައިވާ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލު  ޓެކްސް :ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ  .27

ޓެކްސް  އިގާއި ކަނޑައެޅުއްވި ކަނޑައެޅުއްވުމާޔާނަސީމް ޤަޟިއްމޫސާ . ވ ހައިކޯޓުގެ މީރާ މައްސަލައިގައި  23މީރާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ މުްއދަތު ގުނުމުގެ އުޞޫލާ ގުޅިގެން މި ޓްރަބިއުނަުލން ވަިކ  77ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

 ފައިވެއެވެ. އިގޮތެއް ނިންމަ

ފައިާވ އިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމަޙަވާލާދީފައިވާ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލައި ،އެގޮތުން .28

ގެ ކުރިން ޓެކްސް  2021ޖުލައި  1އެހެންނަމަވެސް  ،ކަމަށް ކަނޑައަޅައިނިންމުމަށް ޓްރައިބިއުަނލުން ަތާބވާންޖެހޭނެ 

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް 

 Retrospective application of)ކުރާކަމަށްާވނަމަ އެއީ ޤާޫނނު މާޟީގެ މައްޗަށް ނުހިންގުމުެގ މަބްދައު ތަޠްބީޤް

law)  ާފައިވާ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަމަށް އަހުރެންނަްށ އިޚިލާފަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ނިންމައ

                                                           
ނުރައްކަލުގެ ( ނޫސްބަޔާނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޞިއްޙީ ކުއްލި 2020ޖުލައި  4" )3 –ބިއުނަލްގެ "އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނުމާބެހޭ މި ޓްރައި  22

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލެ ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރެވިަފއިވާ ދުވަސްތައް،  2020ޖުލައި  4ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2020މާރިޗު  19ޙާލަތާގުޅިގެން 
 އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ހިމެނިފައިނުވާނެއެވެ.

 މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން  19/0080B/2-CA-TATޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  23

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ޤާނޫނީ ޙުއްޖަތުތަކަކީެވސް މި މައްސަލައަށް ންުމމަށް ވާސިލުވުމަށް ރިއާޔަތްކުރި ކަންކަމާއި އަދި އެ ނި ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

އެކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިއަށް ، 24ތަޠްބީޤުކުރެވޭނެ ކަްނތައްތަކެއްަކމުގައިވާތީ

 ގެންދެވޭނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެެމވެ. 

 

 ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. .29

 

 އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު 

 ވެ.ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެ .30
 

 

 

 ނިންމުން އިޖުރާއީ 

ލިމިޓެޑުން  މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ިވލެޖަސްއިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަިތން ހުރުާމއެކު، ދެންފަހެ، 

ނިންމުން ބަލަމުންާދ  OA/2019/23-220އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވިސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 

ގަިއ  2021ޖުލައި  15މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީިއން  TAT-CA-G/2019/021 ނަންބަރު

 ނިންަމއިފީމެވެ.މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ،ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ ބަަލއިނުގަނެ

  

                                                           
 ވަނަ ފިޤްރާއަށް( 38ވަނަ ފިޤްރާއިން ފެށިގެން  34މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން ) 19/0080B/2-CA-TATއިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު ޓް 24

mailto:info@tat.gov.mv
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ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް  ވާހަކަތަކުން 

ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޓެކްސް  (އަށެއް) 8 މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން މައިގަނޑު

  -ކާފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ހުށަހެޅި:އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ވާހަކަ ދައް

ގެ ބިޒްނަސް މޮޑެލްއާއި، އިތުރަށް ( އެލް.ވީ.އެޗް.އެމްމޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް ) :ނުކުތާއަކީ  ފުރަތަމަ  .31

ކޮންމެހެްނ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކުރާ އަދަދު ހިސާބުކުރުމުގައި މީރާގެ އޮޑިޓް ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ބެލުމަކީ 

މުހިންމު ކަމެއްކަމަށާއި، އަދި މި އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް މީރާއިން ކޮށްފައިވާ ގޮތާއި އޮޑިޓްކުރަމުންދިޔަ މުއްދަތުގައި 

ހިނގައިދިޔަ ބައެއް ކަންކަމަކީ މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދު ރަނގަޅު ނޫންކަން ސާިބތުާވ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް 

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިާވ ލޔެކިޔުންތަކާއި ޓްރައިބިއުނަަލގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި . ވެބުނެ ހުަށހެޅި ނުކުތާއެ

 ުރ ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ؛ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއި

ޓުތައް ހިންގާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެަފއިވާ، ހޮންގކޮންގ ޒޯ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ރިއެލް އަކީ.ވީ.އެޗް.އެމް( ހ) .32

(Hong Kong)  ްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ މޮޑެލް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ގޮތުނ

ފައިވާ، ކުންފުނީެގ އެއްކޮށްހެން ަވނީ ސިންގަޕޫރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް (bed capacity)ރިޒޯޓުތަކުގެ ބެޑް ކެޕޭސިޓީ 

އަށް ވިއްކާފައިކަމަށާއި، ( އެލް.ޕީ.އެސް.ވީ) Vancances (S) Pte Ltdއެސޯސިއޭޓެޑް އެންޓިޓީ އެއް ކަމަށްވާ 

ކަމަށާއި، މިއީ ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ( ކްލަބް މެޑް) Club Méditerranéeއެލްގެ ބެނެފިޝަލް އޯނަރ އަކީ .ޕީ.އެސް.ވީ

 މޮޑެލްއެއްކަމަށާއި، ވިޔަފާރީގެ އެފިޝެންސީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މާކެޓިން އެންޑް ކްލަބް މެޑުން ގެންގުޅޭ ބިޒްނަސް

 (sales entity)ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފަންކްަޝްނ ބަލަހައްާޓނީ ގްރޫޕްގައި ހިމެޭނ އެކިއެކި ސޭލްސް އެންޓިޓީތަްއ 

ނެގުމުެގ ބަދަލުގައި ހަމައެކަިނ  (risk)އް އިންންކަމަށާއި މިއީ ރިޒޯޓު ިހްނގާ ކުންފުނިްނ ބޮޑެތި ނުވަތަ ިގނަ ހިރާސްތަ

އޮޕަރޭޝަނަށް ފޯކަސް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރާ ފަދަ މޮޑެލްއެއްކަމަށާއި މި ގޮތުން މި މޮޑެލްގެ ސަބަުބން ވަކިން ހާއްސަކޮށް 

މޮޑެލްގެ އޮކިއުޕެންސީ ރިސްކް އަދި ކްރެޑިޓް ރިސްކުން ރިޒޯޓުތަކަށް ނުހަނު ކުޑަވެގެން ދާނެކަމަށާއި، މި ދެންނެވި 

ދަށުން މާކެޓިން އަދި ޑިސްޓްރިިބއުޝަން އާ ގުޅޭ އެންމެހައި ފަްނކްޝަނެއްކަހަލަ ގޮތަކަށް ބަލަހަްއޓާނީ ސޭލްސް އެންޓިޓީ 

އެލް އާ ދެމެދު އޮތް ބިޒްނަސް މޮޑެލްއަކީ މިއީކަމަށާއި އަދި މި މޮޑެލްގެ .ޕީ.އެސް.އެލް އާއި ވީ.ވީ.އެޗް.ތަކުންކަމަށާއި، އެމް
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ބޭސިސްގައިކަމަށް  [cost+5%] އެލް އަށް ބެޑް ކެޕޭސިޓީ ވިއްކައިފައިވަނީ.ޕީ.އެސް.ވީ  އިންއެލް.ވީ.ޗްއެ.ދަށުން އެމް

 . އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ

 ވަނަ 2017 އަދި 2016، 2015) އަށް 2017 ޑިސެންބަރު 31 އިން 2014 ޖުލައި 1 އިން ވީއެލް.އެޗް.އެމް( ށ)  .33

 ޤާނޫނުތަކާއި  އާއި ހަމައަށްތޯ  ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ޓެްކސް ދައްކަންޖެހޭ ދަށުން ާޤނޫނުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ( އަހަރަށް ޓެކްސް

 އޮޑިޓްގެ ،ކަމަށާއި ގައި 2016 އޮގަސްޓު 18 ،ފޮނުވާފައިވަނީ އެއް ޓިސްނޯ އޮޑިޓް ެބލުމަށް  އެއްގޮތަށްތޯ ގަވާއިދުތަކާ

 އަހަރުދުވަހުގެ 3 ގާތްގަނޑަަކށް ވޭތުވެދިޔަ ދެމެދު ކަނޑައެޅުމާ  އަދަދެއް ނިންމައި އޮޑިޓް  ފަުހން ފެށުނު މަސައްކަތް

 ލިޔެކިއުންތައް ތަފާތު މަޝްވަރާކުރެވި ފެންވަރުގައި އެކި  ވަނީ ދެމެދު  އާ އެލް.ވީ .އެޗް.އެމް އާއި މީރާ ތެރޭގައި

( cost+5%) އިތުރުކުރުމަކާއެކު ގެ 5% މައްޗަށް ހަރަދުގެ އިން އެލް.ވީ.އެޗް.އެމް ގޮުތން  މި ބަދަލުކުރެވިފައިކަމަށާއި

 ރޭޓުތަކެއްކަން  އެކަށީގެންވާ ބަލާއިރު މިންގަނޑުތަކުން ޕްރައިޒިންގ ޓްރާންސްފަރ މިއީ ސަބަބާއި ހަދައިފައިވާ އަގުތައް

 . ބުނެފައިވެއެވެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާުފކުރާ ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކެއް ތުކުރުމަށްސާބި

 2014 ޖުލައި 1 ،މަޝްވަރާތަކަށްަފހު  ބަޔާންކުރެވުނު އިސްވެ ކުރެވުނު ދެމެދު މީރާއާއި ފަާރތާއި ރާއިސްތިއުނާފުކު( ނ) .34

 ޕްރައިޒިން  އެޑްވާންސް ހަދާފައިވާ އާއެކު ޮމރީޝަސް ކްަލބްމެޑުން ނިޔަލަށް ގެ 2014 އޮކްޓޫބަރު 31 އިން

 ރޭޓަކީ  އަންނަ ިއތުރުކުރުމުން( [Mauritius+8%]) އެއް މާކްއަޕް ގެ 8% މައްޗަށް ރޭޓުގެ އެގްރިމެންޓްގައިވާ

 އެކަށީގެންވާކަމަށް  ޭރޓް ގެ[[ cost+18% މުްއދަތުތަކަށް ފަހުގެ އޭގެ ،ކަނޑައަޅައި މީރާިއން ކަމަށް ރޭޓެއް އެކަށީގެންވާ

 އިސްތިއުނާފުކުރާ  ވާފައިވާަކމަށްފޮނު އަށް އެލް.ވީ.އެޗް.ެއމް ހިސާބުކޮށް އަދަދު  ޓެކުހުގެ ިބނާކޮށް ރޭޓުތަކަށް އެ ކަނޑައަޅައި

 . ބުނެފައިވެއެވެ ފަރާތުން

 އޮޑިޓް  ނަމަވެސް ރޭޓުަތކެއް ބޮޑު ރޭޓުތަކަށްވުރެ ގަޫބލުކުރާ އިން އެލް.ވީ.އެޗް.އެމް ރޭުޓތަކަކީ ބަޔާންކުރެވުނު އިސްވެ( ރ) .35

 އެއްބަސްވުން މީރާއާއެކު ގޮތަކީ ރަނގަޅު އެންމެ ދިއުމަށް ކުރިއަށް ވިޔަފާރިއާގެން އާއި ނަގާތީ ދުވަސްތަކެއް ގިނަ ނިމުމަށް

 މީރާއަށް އިން އެލް.ވީ.އެޗް.އެމް ކަމަށް ދެވިދާނެ ކުރިއަށް[ reluctantantly] ކާއެކުރޭޓުތަ އެ ދެކި ކަމަށް

[ take it or leave it] ރޭޓުތަކަކީ މި އެއްބަސްވެފައިވަނީ ގޮތަށް މި އިން އެލް.ވީ.އެޗް.އެމް ،އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި

 . ބުނެފައިވެއެވެ ފަރާތުން  އިސްތިއުނާފުކުރާ އެންގުމުންކަމަށް އަށް އެލް.ވީ.އެޗް.އެމް މީރާއިން ކަމަށް ޕްރޮޕޯސަލްއެއް

 މުއްދަތުތަކަށް ކުރީގެ އޮޑިޓްގެ މި  ވަނީ މީރާއިން ަދުށން ވާހަކަތަކުގެ ދެކެވުނު މީރާާއއެކު މަރުހަލާގައި އޮޑިޓް ( ބ) .36

[ Mauritius+8%] ޮގތަށް ވާހަކަދެކެވުނު ،ކޮށް( revise) ނުވަތަ ބަދަލުޮކށް އޮިޑޓްތައް ނިންމައިފައިވާ ކޮށް މީރާއިން

 ޓެކްސް  ގެ 2013 އޮކްޓޫބަރު އިން 2010 ޮނވެންބަރު ގޮތުން މި ،ބަދަލުކޮށްފައިކަމަށާއި ހިސާބުތައް ޓެކްސް ރޭޓުގައި ގެ

 ލައްކަ  ނުވަ މިލިއަން ސައުވީސް  ސަތޭކަ) 124,935,371.00 އަދަދަކީ ޓެކުހުގެ ހިސާބުކޮށްަފއިވާ ފުރަތަމަ މުއްދަތަށް

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

63 ގެ  18   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 ިބނާކޮށް އަށް[[ Mauritius+8% ކަމަށާއި( ރުފިޔާ ދިވެހި އެކެއް ހަތްދިހަ ސަތޭކަ ތިން ހާސް ފަސް ތިރީސް

 އެއް  ހާސް ހަތް ހަތްދިހަ ލައްކަ  ފަސް މިލިއަން ނުވަ ސާޅީސް ) 49,577,148.00 އަދަދަކީ ޓެކުހުގެ އިސްލާހުކުރެވުނު

 ފުަރތަމަ  މުއްދަތަށް ޓެކްސް  ގެ 2014 ޖޫން އިން 2011 އޮކްޓޫބަރު ކަމަށާއި (ރުފިޔާ ދިވެހި އަށެއް ސާޅީސް ސަތޭކަ

 ތިރީސް  ދުއިސައްތަ ހާސް  ތިން ނުވަދިހަ ލައްކަ ހަ މިލިއަން ފަސް) 5,693,234.00 އަދަދަކީ ޓެކުހުގެ ހިސާބުކޮށްފައިވާ

 އަދަދަކީ  ޓެކުހުގެ އިސްލާހުކުެރވުނު ބިނާކޮށް އަށް[[ Mauritius+8% ކަމަށާއި (ޑޮލަރު ސްޓޭޓްސް ޔުނައިޓެޑް ހަތަރެއް

 ،ކަމަށާއި (ޑޮލަރު ސްޓޭޓްސް ޔުނައިޓެޑް ހަތަރެއް ސަތޭކަ ހާސް  ސާދަ ލައްކަ ފަސް މިލިއަން އެއް) 1,514,104.00

 މި  ހިލާފަށް ވެސް މަޝްވަރާތަކާ ކުރެވުނު މުއްދަތަކަށް ދިގު އަދި ޚިލާފަށް އެއްބަސްވުމާއި ވެވުނު މީރާއާއެކު ނަމަވެސް

 އެއްގައިކަމަށް  ޭބސިސް ގެ cost+25% ބަދަލުކޮށް ބޭސިސްތައް އަމަލުކުރި މީރާއިން ކުިރން ،ނިންމީ މީރާއިން އޮޑިޓް

 . ބުނެަފއިވެއެވެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ

( ވަނަ ނަްނބަރާއި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 19ނޫުނގެ ޤާޖީ.އެސް.ޓީ މަލުކޮށްފައިވަނީ މީރާއިން ޢަ: ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ  .37

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށްބުނެ ުހށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.  ވަނަ މާއްދާއާއި ހިލާފަށް 25ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

 ރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ؛ލޔެކިޔުންތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލަގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކު

އް ުހންނަންާވނީ ތަޅުން ހުރި ަފރާތްތަކުގެ މެދުގައި ކުރެވޭ މުއާަމލާތްގު ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( 19ނޫނުގެ ޤާޖީ.އެސް.ޓީ  (ހ) .38

ނޫނުން ބަޔާންކުރާ ޤާކަމަށާއި، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް

އެ މާއްދާގައި ވަނީ، ކަމަށާއި، ވަނަ މާއްދާގައި 25މި އުސޫލުތައް ތަފުސީލުކޮށްދީފައި ވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ހުންނަންވާނީ އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ހިދުމަތުގެ ބާޒާރުގެ އަގުގައި  ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްގެ މެދުގައި ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް 

ވެސް  (successive method)ަތރުތީބީ އަސާސެއް  3މި  ޮގތުން، އެ ފަަދ ބާޒާރުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނެ  އި،ކަމަށާ

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މީރާގެ ނިންމުން ރަނގަޅުނޫން ކަމަށް ފެްނނަ މައިަގނޑު އެއް ސަބަބަކީ  ވާކަމަށާއިބަޔާންކޮށްފައި

ކަމެއް ފާހަގަކުރެވޭ  ތިންކަމަށާއި، އެ މާއްދާ އިން ވުން ކަމަށް ފެންނާތީމި މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް މީރާއިން އަމަލުކޮށްފައި ނު

ކަމަށާއި، އެގޮތުްނ ފުރަތަމަ ަކމަކީ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަްށ ޯފރުވައިދޭ މުދަލާއި ގުޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމުގައި 

މަށާިއ، މިކަމާ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން ( ކmarket valueަބަލަންވާނީ އެ މުަދލެއް ނުވަތަ ިޚދުމަތެއްގެ ބާޒާރުގެ އަގު )

އިންކާރެއް ނުކުރަމާއި، ދެވަނަ ކަމަކީ މުދަލެއްގެ ބާޒާރުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި އަމަލުކުރަންވާ ގޮތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ 

މިގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިން ފެށިގެން )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަަކށް ކަމަށާއި،  25ގަވާއިދުގެ 

މަތިން އަމަލުކުރާއިރު ވެސް އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް އަދަދެއް ކަނޑައެޅެން 

ނެތް ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ޖެހިެގން އޮތް މާއްދާގައި ބުނާގޮތުގެ މަތިން އަދަދު ކަނޑައަޅަން ނުޖެހޭނެކަމަށާއި، ޔައުނީ 

mailto:info@tat.gov.mv
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުްނ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އަަދދެއް ކަނޑައަޅާނީ  25 ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ

އަދަދެއް ކަނޑައެޅެން ނެތް ހާލަެތއްގައި ކަމަށާއި ދެންހުރި މާއްދާަތއްވެސް ހިނގާނީ މި ބަޔާންކުރެވުނު ތަރުތީުބންކަމަށާއި، 

 similarޅުމުގައި އެއް ބާވަތެއްގެ މުދަލެއް ނުވަތަ ިހދުމަތެއް )ތިންވަނަ ކަމަކީ މި މާއްާދތަކުގެ ދަށުން އަދަދެއް ކަނޑައެ

supply(( ްއަދި އެއްފަދަ ހާލަތެއ )similar circumstances  އަށް ބަލަންޖެހޭނެކަަމށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

ލެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ނުވަތަ ސިމިލަރ އެއް ބާވަތެއްގެ މުދަގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( 25ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ )ށ(  .39

އެ މާއްދާގައި ވަނީ ސިމިލަރ ސަޕްލައި  ވާކަމަށާއި، މިގޮތުންސަޕްލައި ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައި

އި، ސިފަތަކަށާއި، ެފންވަރަށާއި، ޭބނުމަށާއި، އަދަަދށާއި، ބައިތަަކށާބެލުމުގައި މުދަލެއް ނުަވތަ ހިދުމަތެއްގެ 

ފޯރުވައިދިން މުދާ ނުވަތަ ހިދުމަތާ އެއްގޮތް ނުވަތަ ވަރަށް އެއްގޮތް ނުވަތަ  މެޓީރިއަލްއަށާއި، ރެޕިއުޓޭޝަންައށް ބަލާއިރު،

މިލަރ ސާކަމްސްޓަންސެސް ބަލާނެ އި، ސިބޮޑުބައެއް އެއްގޮތް މުދަލަކަށް ނުވަތަ ހިދުމަތަކަށް ރިއާޔަތްކުަރންވާނެކަމަށާ

ވާކަމަށް އިްސތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ނޫނުގައިެވސް އަދި ގަވާއިދުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުޤާގޮތް ޖީ.އެސް.ޓީ 

 ބުނެފައިވެއެވެ.

 ބަލައިގެން އަށް ސާކަމްސްޓަންސަސް ސިމިލަރ އަދި ސަޕްލައި  ސިމިލަރ ަކނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޓީ.)ނ( ޖީ.އެސް .40

 ގަބޫލުކުރާ ވެސް ގޮތުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މައްސަލަތަކުގައި އާގުޅޭ އިޒިންޕްރަ ޓްރާންސްފަރ ކަނޑައެޅުމަކީ  އަގު ބާޒާރުގެ

 ޑީ .ސީ.އީ.އޯ ކަމަށްވާ އެއް ގައިޑްލައިން އިންޓަނޭޝަނަލް ތަބާވާ އަށްއެ ވެސް ީމރާއިން މިގޮތުން މިންގަނޑެއްކަމަށާއި،

 OECD Guidelines) އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޓެކްސް އެންޑް އެންޓަރޕްރައިޒެސް މަލްޓިނޭޝަނަލް ފޯ ގައިޑްލައިން

for Multinational Enterprises and Tax Administrations "( )ީވެސް ގައި"( ގައިޑްލައިން އޯއީސީޑ 

 ހަމަ  އެއް  އަސާސީ  އެންމެ އަމަލުކުރާނެ ވެސް  މައްސަލަތަކުގައި ޕްރައިޒިންގެ ޓްރާންސްފަރ ހަމައަކީ ބަޔާންކުރެވުނު

މި މައްސަލާގައި ސިމިލަރ ސާކަމްސްޓެންސެސް ބެލުގައި ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ގިނަ ކަމަށާއި، ކަނޑައަޅައިވާ ކަމަށް

ކަންކަން އޮޑިޓް އަދި އޮބްޖެކްޝަން މަރުހަލާގައިވެސް އެމް.އެޗް.ވީ.އެލުން ވާނީ މީރާއަށް ކިޔައިދީ، ކަމާބެހޭ ގިނަ 

އްގައި، އެމް.އެޗް.ވީ.އެލުން ހިދުމަތް ވިއްކާފައިވަނީ ހޯލްސޭލް ލިޔެކިޔުންތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. މިގޮތުން ހާއްސަގޮތެ

ބޭސިސް އަށް ކަމަށާއި، އަދި ވިއްކާ ހިދުމަތާގުޅޭ މުހިންމު ގިނަ ފަންކްޝަންތައް )އޭގެ ތެރޭގަިއ ވަކިން ހާއްސަކޮށް 

ތުންކަމަށް ވާީނ މާކެޓިން ހިމެނޭޮގތުން( ހިންަގނީ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލުން ނޫންަކމާއި ހިދުމަތް ިލބިގަންަނ ަފރާ

ސްކުތައް ހިދުމަތް ލިބިގަތް  ރިއެހެންކަމުން މާކެޓިން އަދި އޮޕަރޭޝަނާގުޅޭ މުހިންމު ހިރާސް ނުވަތަ އިކަމަށާއި،އަންގާފަ

ފަރާތަށް ފުރޮޅިގެންދާގޮަތށް ބައްޓަންކޮށްފައިާވ މުއާމަލާތެްއގައި މިފަދަ ކަންކަމަށް ިރއާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް 
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ނަމަވެސް އެމް.އެޗް.ވީ.އެލުން ތަކުރާރުކޮށް މިކަން ފާހަގަކުރިނަމަވެސް އޮޑިޓް  ކަމަށާއި،އެމް.އެޗް.ވީ.އެލުން އައީ ބުނަމުން

ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ އަދި އޮބްޖެކްޝަންވެސް ނިްނމާފައިވަނީ މި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރުމެއްނެތި

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

 25ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ ކަމުގައިވާ ނޫނީ މާއްދާ ޤާމީރާއިން އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސް ބިނާވާ  މަކީ:ންވަނަ ކަ ތި .41

މި ހުަށހެޅި ނުކުތާއެވެ.  ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން މީރާއަށް އަދަދު ކަނޑައެޅެން ނެތް ކަމަށް 

ކާއި ޓްރައިބިއުނަލަެގ އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލޔެކިޔުންތަ

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ؛

 ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ މާއްދާއަކީ ނޫނީޤާ ހަވާލާދޭ މީރާއިން ކަނޑައެޅުމުގައި އަދަދެއް މައްސަލައިގައި މި)ހ(  .42

 އެ ،ނެތްނަމަ ކަނަޑއެޅެން ަދށުން ގެ( ނ) ނުވަތަ( ށ) މާއްދާގެ އެ ައކުރުގައިވަނީ އެ ކަމަށާއި،( ރ) މާއްދާގެ

 ފައިސާއިން  ގޮތުގައި މުގާބިުލގެ ހިދުަމތުގެ ނުވަތަ ުމދަލުގެ އެ ،ބަލާނީ ށްކަމަ އަގު ާބޒާރުގެ ހިދުަމތެއްގެ ނުވަތަ މުދަލެއްގެ

ކަމުގައި  މި ަބލާއިރު މިގޮތުން ކަމަށާއި، އަދަދެއް އަންދާޒާކުރެވޭ އުސޫލަކުން ހުއްދަކޮްށފައިވާ މީރާއިން ،ލިބޭނެކަމަށް 

 ރެއެވެ.ފާހަގަކު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކަމެއް ތިން

 މީރާއިން އޮޑިޓަކުން ކުރާ މީރާއިން ހުއްދަދެނީ އިން( ރ) މާއްދާގެ ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ފުރަތަމައީ، ޖީ 42.1

 މާއްދާގެ އެ ބަޔާންކުރަނީ  މާއްދާގައި އެ ނޫންކަމަށާއި، އަމަލުކުރުމަކަށް އުސޫލަކުން ކަނޑައަޅާ އަމިއްލައަށް

 ފެންނަ  ފަރާތަށް ދައްކާ ޓެކްސް ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅެން އަދަދެއް އަކުރަކުން ކުރެ  އަކުރުތަކުން ހުރި ކުރީގައި

 ކަނޑައަޅާ  އަދަދު ބާޒާރުގެ ތެރެއިން އުސޫލެއްގެ ކަނޑައަޅާ މީރާއިން ހުއްދައާއެކު މީރާގެ ހިނދެއްގައި

 ވެސްގޮތުން ޤާނޫނީ އެއީ އޮންނަންޖެހުން އުސޫލެއް ހުއްދަކުރާ  މައްޗަށް މީރާގެ މީރާއިން އެހެނީ ވާހަކަކަމަށާއި،

 ހަމެޖެހޭކަމެއް ނޫންކަމަށް. ވެސް ގޮތުން އޮންނަ ރޭވިފައި އޮނިގަނޑު އިދާރީ މުއައްސަސާތަކުގެ ދައުލަތުގެ އަދި

 ނެތްކަމަށާއި، އެނގެން ކަން  އުސޫލަކުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ އަދަދު މީރާއިން ދެވަނައީ، 42.2

 ޖެހޭނެ  ެއނގެން ފަރާތަށް ދައްކާ ޓެކްސް އުސޫލަކީ  އެފަދަ އޮތްނަމަ އުސޫލެއް ކުރާ ހުއްދަ މީރާއިން

 އަދަދެއް ދަށުން އްގެއެ" އުސޫލު ސިއްރު" ކަނޑައެޅުމުގައި  އަދަދެއް ދަށުން މާއްދާގެ މި އެއްޗެއްކަމަށާއި،

 އުސޫލެއްގެ  ވަކި މީގެ އިތުރުން އަދި ނެތްކަމަށާއި، ވެސް ނައްސެއް  ގާނޫނީ އެއްވެސް އެނގޭ ކަނޑައެޅިދާނެކަން

 އެއްޗެއްކަމަށް އޮންނަންާވނެ ފެންނަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ފާޅުކަން އުސޫލުތަކަކީ އެފަދަ ކަނޑައަޅާނަމަ އަދަދެއް ދަށުން
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 ވަނީ މައްސަލާގައިވެސް 25އޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް. ވ ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓްޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް 

 ހައްސާސް  މިކަުމގެ ނަމަވެސް  ތަުތބީގުނުކުރެވުނު ގޮތެއްގައި ސީދާ މައްސަލައަށް މި އަދި ކަނޑައަޅާފައިކަމަށާއި،

 މާއްދާގެ ވަނަ 39 ޤާނޫނުގެ ގެނައުމުގެ އިސްލާހު ވަނަ 2 ޤާނޫނަށް އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް ބަޔާންކޮށް ކަން

 ކަން އެ ،ަކމާއި ހައްގެއް ިލބިދޭ ފަރާތްތަކަށް ދައްކާ  ޓެކްސް ލިބުމަކީ ތަުފސީލުތައް ފަދަ މި ގައި( 3) ގެ( ށ)

 ވާކަން. ބުނެފައި ކަން ލާޒިމުކަމެއް މައްޗަށް މީރާގެ ކުރުމަކީ

ދަދެއް ކަނޑައަޅަންވާނީ އެ އަކުރުގެ ކުރީގައި އޮތް އަކުރުތަކުގެ ބަޔާންކުރެވުނު އަުކރުގެ ދަށުން އަ އީ،ންވަނަތި 42.3

ދަށުން އަދަދެއް ކަނޑައެޅެން ނެތް ހާލަތެއްގައި ކަން އެ އަކުރުގައި ސަރީހަ ނައްސުން ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި، އެ 

ށް މަސައްކަތްކޮށްފައި އަކުރުގެ ކުރީގައި ހުރި އަކުރުތަކުގެ ދަށުން އަދަދެއް ކަނޑައަޅަން މީރާއިން އެއްވެސް ވަރަކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ(( ގެ ދަށުްނ  25ނުވުމާއި، އަދި ބަޔާންކުރެވުނު އަކުރުތައް )ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  ކަމަށާއި،އަދަދެއް ކަނޑަނޭޅީ ކީއްވެގެން ކަން ވެސް މީރާއަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާ

ގައި މި މައްސަލަ ތަފުސީލީ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނިކޮްށ  4.4ހުށަހެޅި ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަން ޕެރެގްރާފް 

 މީރާއިން  ކަމުގައި މި ،ދީފައިނުވުމުން ޖަވާބެއް އެއްވެސް  ރިޕޯޓުގައި  ރިވިއު އޮބްޖެކްޝަން މީރާގެ ގުޅިގެން މި ކަމާ

 އެނގޭކަން. ންނެތްކަ ރައްދެއް އެއްވެސް ޤާނޫނީ ދޭނެ

އިޢުތިރާޟުކުރުމުެގ  ،ސްއަސާ ބޭނުންކުރި ކަނޑައެޅުމަށް އަދަދު  ނިންމުމުގައި އޮޑިޓް މީރާގެ ހަތަރުވަނަ ނުކުތާ؛ .43

ށާއި، ނަމަވެސް އޮޑިޓުން ކަނޑައެޅި އަދަދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވާކަމަ ،މަރުޙަލާގައި ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

އިޢުތިރާޟާ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ނަމަވެސް 25ސް.ޓީ. ގަވާއިދުގެ އެއޮޑިޓުގެ ނިންމުން ިބނާވީ ޖީ. އެގޮތުން

 މީރާއިން ބުނެފައި ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން ކަމަށް  25ޖީ.އެސް.ޓީ. ގަވާއިދުގެ  ،ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމާފައިވަނީ

ިމ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ެގންކަމަްށ ބުނެ ުހށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. ޤާނޫނީ އަސާސް ަބދަލުކޮށްފައިވާކަން އެނ ނަމަވެސްވީ

 ކީ؛މަހުށަހަޅާފައިވާ ލޔެކިޔުންތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލަގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަ

އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް. މާއި، އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ނިންމާފައި ނުވާކަ ،އޮޑިޓް ނިންމުމާ ވަކި ތަފާތު ނިންމުމެއް)ހ(  .44

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާ  25ޖީ.އެސް.ޓީ. ގަވާއިދުގެ  ،އިން ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މީރާއިްނ ބުނާ އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ

 ވެއެވެ. ފަރާތުން ުބނެފައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ވާކަމަށްއެނގޭ ދެކަމެއްހަވާލާދީކަން 

                                                           
 (2019ނޮވެންބަރު  21މައްސަލަ ) G-CA-TAT-2016-004ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު   25
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އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ އެންގުމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމުގައި މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުން  ،މަ ކަމަކީފުރަތަ 44.1

 ން.އެ ނިންމުން ރަނގަުޅކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވު ،ދިފާޢުކޮށް

ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށް ރިޒޯޓުގެ މުޅި ބެޑް  ،އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް. އިން ،ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ރިޕޯޓުގައި އޮޑިޓް 44.1.1

ވަަނ މާއްދާގެ  25އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  އި،ކެޕޭސިޓީ ވިއްކާފައިވާ ކަމަށާ

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ މުޤާބިލުގައި ފައިސާއިން  ،)ރ( ގެ ދަށުން އަދަދު ހިސާބުކުރާނަމަ ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ

އަޕް -އިންޑަސްޓްރީ މާކް އްކަމަށާއި،އަންދާޒާކުރެވޭ އަދަދެ ، މީރާއިން ހުއްދަކޮށްަފއިވާ އުސޫލަކުންލިބޭނެކަމަށް

ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކުުހގެ އަދަދު ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ މިގޮތުގެ މަތިން ،އަށް ބަލައިގެންކަމަށް ބުނެ

 ބުނެފައިވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ތަރަހައިގައި  25ޖީ.އެސް.ޓީ. ގަވާއިދުގެ  ،މުޢާމަލާތަކީ ކޮށްފައިވާ އިން. އެލް.ވީ.އެޗް.އެމް 44.1.2

އިޢުތިރާޟުކުރުމާ ގުޅިގެން  ،ހިމެނޭ މުޢާމަލާތެއްކަމަށް އޮބްޖެްކޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރި ނަމަވެސް

 އި،މާފައިވާ ނިންމުމެްއ ކަމަށާއޮޑިޓް ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނިން ،މީރާއިން ނިންމާފައިވަނީ

 ،ގަވާއިުދގެ އިތުރު މާއްދާއަކަށް އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި ހަވާލާދިން ނަމަވެސް ،އެހެންގޮތަކަށް ުބނާނަމަ

ހަމައެހެންމެ އޮޑިޓް  ކަމަށާއި،އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހަވާލާދީފައިވާ މާއްދާ ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް

 ނީ؛ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަ 6ޮއބްޖެކްަޝން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ  ،ދިފާޢުކޮށް ނިންމުން

“Therefore, from a collective reading of Number 1 to 6 of this report, it is 

clear that the MIRA’s assessment was in accordance with laws and 

Regulations and the basis of MIRA’s assessment can be clarified from the 

Audit Report.”  

 މިފަދައިންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އެ  ނުވާކަމަށާއި، ގެނެސްފައެއް ބަދަލެއްވެސް އެއްވެސް އަދަދަށް ހިސާބުކޮށްަފއިވާ ނިންމުމުގައި އޮޑިޓް 44.1.3

އޮޑިޓް ނިންމުްނ  ،އެހެންކަުމން ކަމަށާއި،އަދަދު ހިސާބުކުރި ގޮތްވެސް ަބދަލުވެފައިވާކަމަށް އެނގޭކަށް ެނތް

އިތުރަށް  ،އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް މީރާއިން ބުނި ނަމަވެސް  ،ބިނާކުރި އަސާސް

ޖީ.އެސް.ޓީ. ގަވާއިދުގެ  ،ށް މީރާއިން ުބނާ އަދަދު ހިސާބުކޮށްފައިވަނީއެމް.އެޗް.ވީ.އެލް. އިން ދައްކަންޖެހޭކަމަ

 އެނގޭކަމަށް އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އާ ހަވާލާދީކަން 25
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އަދި އެ އަދަދު ހިސާބުކޮށްފައިވާ ގޮތަށްެވސް އިޢުތިރާޟު  ،އޮޑިޓުން ކަނޑައެޅި އަދަދަށްވެސް ،ކަމަކީ ދެވަނަ 44.2

 ން.މަރުޙަލާގައި އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނެތު

( އާއި )ކ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ތަފާތު ދެ ުއސޫލެއްގެ ރ) މާއްދާގެ ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ. ޓީ.އެސް.ޖީ 44.2.1

 ،)ރ( ގެ ދަށުން އަދަދު ހިސާބުކުރާނަމަ ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ ވަނަ މާއްދާގެ 25 ،އެގޮތުން އްކަމަށާއި،ވާހަކައެ

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ މުޤާބިލުގައި ފައިސާއިން ލިބޭނެކަމަށް މީރާއިން ހުއްދަކޮށްފައިވާ އުސޫލަކުން އަންދާޒާކުރެވޭ 

ަނ ( ވ1ައެ އަކުރުގެ ) ،ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ 25 ،އަދަދެއް ކަމަށްވާއިރު

އްކަމަށް އިސްިތއުނާފުކުރާ ( ވަަނ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ ތެެރއިން ބޮޑު އަދަދ2ެނަންބަރާއި )

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ހިސާބުކުރާ އަދަދާއި އެ މާއްދާގެ  25ޖީ.އެސް.ޓީ. ގަވާއިދުގެ  ،އެހެންކަމުން 44.2.2

އެ ނާދިރު  ،ހަމައެހެންމެ އްކަމަށާއި، އަދަދު ތުނޑުންތުނޑަށް ދިމާވުމަކީ ނާިދރު ކަމެ)ކ( ގެ ދަށުން ހިސާބުކުރާ

ހާލަތާ ބައްަދލުވާހިނދުވެސް އެ ދެ އަކުރުގެ ދަށުން އަދަދު ހިާސބުކުރާގޮތް ތަާފތުވާނެކަމީ ދެބަްސވެވޭނެކަމެއް 

ގެނެސްފައި ނުވާކަމަށް މީާރއިންވެސް  އް އެއްވެސް ބަދަލެއްއޮޑިޓުން ކަނޑައެޅި އަދަދަ ،ނަމަވެސް ކަމަށާއި،ނޫން

އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ  ،އަދަދު ހިސާބުކޮށްފައިވާގޮތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާތީ ،ބުނާތީއާއި

ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ އޮޑިޓް ނިންމުމަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފައި ނުވާކަން އިތުރަށް ސާފުވާ ،މަރުޙަލާގައި މީރާއިން

 ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.އިސްތިއުނާފުކުރާ 

އެ އަކުރުގައި އޮތް ދެ ނަންބަރުެގ  ،ކަނޑައަޅާނަމަ އަދަދެއް( ކ) މާއްދާގެ ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ. ޓީ.އެސް.ޖީ 44.2.3

އެފަދަ ހިސާބުކުރުމެއްވެސް މީރާއިން  ،އެއިން ބޮޑު އަދަދެއް ނަގަންޖެޭހއިރު ،ދަށުންވެސް އަދަދެއް ހިސާބުކޮށް

 އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ކަމަށް ހަދާފައެއް ނުވާ

އެ ޚިދުމަތަކީ  ،)ށ( އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދެނީ ވީ.އެސް.ޕީ.އެލް. އަށް ނޫންކަމަށާއި .45

އެ ުމދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަުގ  ،ވީ.އެސް.ޕީ.އެލް. މެދުވެރިކޮށް ފަތުރުވެރިންނަށް ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަެތއްކަމަށް މިހާރު ބުާނނަމަ

ަފތުރުވެރިންނަކީ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް. އާ  ،ޖީ.އެސް.ޓީ. ޤާނޫނުްނ މީރާއަށް ދީފައެއް ެނތެވެ. އެހެނީ ،ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރެއް

 ވަނަ  19ޖީ.އެސް.ޓީ. ޤާނޫނުގެ  ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ،ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަކަށް ނުވާީތއާއި

ހަަމއެކަނި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ގުިޅގެން ކަމަށްވާތީކަމަްށ  ،( ަވނަ ނަްނބަރުން މީރާއަށް ލިިބފައިވަނ1ީމާއްދާގެ )ރ( ގެ )

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.
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ވްސް އިންލަންޑް )ނ( ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ޑީ.އައި. ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑި .46

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ(  25ޖީ.އެސް.ޓީ. ގަވާއިދުގެ  ،ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )ޑީ.އައި. ރިޒޯޓްސް މައްސަލަ( މައްސަލާގައި ވަނީ

 ،ގުޅުންހުރި ފަާރތެއް މެދުވެރިވެގެން ،ތަޠުބީޤުކުރެވޭނެޮގތް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ އަކުރު ތަޠުބީޤުކުރެވޭނީ

އެ ަމއްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ަވނީ ނިންމާފައިކަަމށާއި،  ،ތިންވަނަ ފަރާތަކާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތަށް ކަަމށްގުޅުންހުރި 

ޑީ.އައި. ރިޒޯޓްސް މައްސަލަ މި މައްސަލައާ ވާގިއީގޮތުން ވަރަށް އެއްގޮތް މައްސަލައެއްކަމަށާއި، އެ މައްސަލައިގައިވެސް 

ޑީ.އައި. ރިޒޯޓްސުން އެ ކުންފުންޏާ ގުޅުންހުރި ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރަކަށް ފޯރުވައިދޭ  ،ޓްރައިބިއުނަލުން ިނންމާފައިވަނީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ތަޠުބީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި،  25ޖީ.އެސް.ޓީ. ގަވާއިދުގެ  ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި

 ،ށް މީރާއިން ބުނާ ޖީ.އެސް.ޓީ. ގެ އަދަދު ހިސާބުކޮށްފައިވަނީއެހެންކަމުން އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް. އިން އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަ

އެ ނިންމުމަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ. ގަވާއިދާއި  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުންކަމަށް ބެލިނަމަވެސް 25ޖީ.އެސް.ޓީ. ގަވާއިދުގެ 

މެއްަކން އިސްތިއުނާފުކުާރ ޑީ.އައި. ރިޒޯޓްސް މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުްނ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފު ނިންމު

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ުހށަހެިޅ ބުނެ ލާފަށްކަމަށްޚިއާ  އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންމީރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ  :ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ  .47

އަޑުއެހުންަތކުގައި ދައްކާފައިވާ މި ނުކުތާއާ ގުޅިެގން ހުށަހަޅާފައިވާ ލޔެކިޔުންތަާކއި ޓްރައިބިއުނަލަގެ ނުކުތާއެވެ. 

 ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެޭވ ކަންތައްތަކަކީ؛

އަކީ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިން މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ މުހިންމު އުސޫލުތައް ސް ގައިޑްލައިން ޑީ.ސީ.އީ.އޯ)ހ(  .48

އަންނަ، އަދި ޚުދު މީރާއިން ވެސް ޓްރާންސްފަރ  ބަޔާންކޮށް، އޭގެ މައްޗަށް ގިަނ ގައުމުތަކަކުން އަމަލުކުރަމުން

އަދި މީރާއިން ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި  އްކަމަށާއި،ޕްރައިޒިންގ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާ މުހިންމު މިންގަނޑެ

އްގޮްތ އާއި އެ (cost plus method)ޑީ ގައިޑްލައިންގައި ބުނާފަދަ ކޮސްޓް ޕްލަސް މެތަޑް .ސީ.އީ.އަމަލުކޮށްފައިވަނީ އޯ

އުސޫލަކަށް ކަން، އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި މީރާއާއެކު ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތަކާއި މީރާއިން މި މައްސަލާގައި އަމަލުކޮށްފައިވާ 

  އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ކަމަށްގޮތުން އެނގޭ

އަދި ސާކަމްސްޓެންސެސް ބެލުމުގެ  ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގައިވެސް ކަނޑައަޅައިފައިވާ، ސިމިލަރ ސަޕްލައި  މިގޮތުން .49

 ؛ގައި 1.33ޑީ ގައިޑްލައިންގެ ޕެރެގްރާފް .ސީ.އީ.މުހިންމުކަން ފާހަގަކޮށް އޯ

 “As stated in paragraph 1.6 a “comparability analysis” is at the heart of the application of the arm’s 

length principle. Application of the arm’s length principle is based on a comparison of the 

conditions in a controlled transaction with the conditions that would have been made had the parties 

been independent and undertaking a comparable transaction under comparable circumstances. 
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There are two key aspects in such an analysis: the first aspect is to identify the commercial or 

financial relations between the associated enterprises and the conditions and economically relevant 

circumstances attaching to those relations in order that the controlled transaction is accurately 

delineated; the second aspect is to compare the conditions and the economically relevant 

circumstances of the controlled transaction as accurately delineated with the conditions and the 

economically relevant circumstances of comparable transactions between independent 

enterprises…” 

ސިމިލަރ ސަޕްލައި އަދި ސާކަމްސްޓެންސެސް ވަކިކުރުމުގައި ނުވަތަ އައިޑެންޓިފަިއ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާިއ، 

(identify) ޯ؛ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި 1.34އިޑްލައިންގެ ޑީ ގަ.ސީ.އީ.ކުރުމުގައި ބަލަންެޖހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އ 

 The typical process of identifying the commercial or financial relations between the associated 

enterprises and the conditions and economically relevant circumstances attaching to those relations 

requires a broad-based understanding of the industry sector in which the MNE group operates (e.g. 

mining, pharmaceutical, luxury goods) and of the factors affecting the performance of any business 

operating in that sector. The understanding is derived from an overview of the particular MNE 

group which outlines how the MNE group responds to the factors affecting performance in the 

sector, including its business strategies, markets, products, its supply chain, and the key functions 

performed, material assets used, and important risks assumed. This information is likely to be 

included as part of the master file as described in Chapter V in support of a taxpayer’s analysis of 

its transfer pricing, and provides useful context in which the commercial or financial relations 

between members of the MNE group can be considered.  

ޑީ ގައިޑްލައިންގެ މާއްދާތަކުން ެވސް ސާބިތުވަނީ، މި .ސީ.އީ.ހަވާލާދެވުނު އޯ ،ފަދައިން ކަމަށާއި، އެެހންކަމުންމި

  (supply chain)މައްސަލައިގައި މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމާއިރު މައްސަލަ އުފެދިފައިވާ މުއާމަލާތާގުޅޭ ސަޕްލައި ޗެއިން

އަދި މި މުއާމަލާުތގައި ބައިވެރިވާފަރާތްތަކުން ނަާގ މުހިންމު ރިސްކު  (key function)އަދި ކީ ފަންކްޝަން 

(important risks assumed) ާަވނަ މާއްދާގައިވެސް  25ިމއީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  އި،އަށް ބަލަންޖެޭހނެކަމަށ

އަދި މިކަންތައްތައް  އްކަމަށާއި،ރަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލެބާޒާރުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި އަމަލުކު

މީރާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުންވެސް މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމައިފައިވަނީ މިއިން  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންތަކުރާރުކޮށް 

 އިވެއެވެ.ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައެއްވެސް ކަމަކަށް ބެލުމެއް ނެތި

އޯ.އީ.ސީ.ޑީ. ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާގެ ރައްދުގައި މީރާއިން   އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ .50

މީރާއިން އަދަދު  ،އެ ގައިޑްލައިނަކީ މި މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤުކުރެވޭނެ ގައިޑްލައިނެއް ނޫންކަމަށާއި ،ބުނެފައިވަނީ

ސިމިލަރ  ،ވަނަ މާއްދާގެ  )ކ( ގެ ދަށުން ކަމަށްވާތީ 25ޖީ.އެސް.ޓީ. ގަވާއިދުގެ  ،ކަނޑައަޅާފައިވަނީ
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އަދަދު  ސަރކަމްސްޓަންސަސް އަދި ސިމިލަރ ސަޕްލައިސް ދެނެގަންނަން ނުޖެހޭކަމަށް މީރާއިން ބުނި ނަމަވެސް 

ކަމަާށއި، މީރާއިން އޮޑިޓް ކަނޑައެޅުމުގައި ސިމިލަރ ސަރކަމްސްޓަންސަސް އަދި ސިމިލަރ ސަޕްލައިސްއަށް ބަލަންޖެހޭނެ

އެއީ އެ އަކުރުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ކަމަށްވާތީ 25ނިންމާފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ. ގަވާިއދުގެ 

 ކަމެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަކުރުމުގައި މީރާއިން ގެންގުޅޭ އާންމު އުސޫލާ ހިލާފަށް ވަނަ މާއްދާ މާ 25ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .51

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފަިއވާ ލޔެކިޔުންތަކާއި ނުކުތާއެވެ.  ްނކަމަށް ބުނެ ުހށަހެޅިމީރާގެ ނިންމުން ނިންމައިފައިވު 

 ކަންތައްތަކަކީ؛ޓްރައިބިއުނަލަގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާިއރު ފާހަގަކުރެވޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާޒާރުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނާފަދަ  25.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ ޖީ)ހ(  .52

ސިމިލަރ ސަޕްލައި އަދި ސިމިލަރ ސާކަމްސްޓެންސެސް އަށް ބަލަންޖެހޭނެކަން ގަބޫލުޮކށް، ހާލަަތށް ބަލައި ހޯލްސޭލް 

(wholesale) ެންޓޭޖް އެއް ކަނޑައަޅަންވާނެކަމަށް މީރާގެ ބައެއް އޮޑިޓްތަކުގައި އަދި އިއުތިރާޒުކުރާ މާކްއަޕް ޕަސ

އެހެންކަމުްނ މި މާއްދާ މާނަކުރުމުގައި ޚުދު މީރާއިންވެސް ވާކަމަށާއި، މަރުހަލާގައި ވެސް ގޮތް ނިންމައިފައި

ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ންގުޅޭކަން އެނގޭއެމް.އެޗް.ވީ.އެލުން މި މައްސަލައިގައި ޒުވާބު އުފައްދަމުންދާ އުސޫލު ގެ

 ބުނެފައިވެއެވެ.

ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބުމަކީ ހަމަ ޮކންމެ މީހެއްގެ ވެްސ  އްނޫނުްނ ލިބިދޭ ަމންފާތަޤާނޫނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި، )ށ( ޤާ  .53

ނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ހަމަހަމަކަން އޮތުމުގެ މި އަސާސް ޤާވަނަ މާއްދާގައި އޮތްއިރު،  20ނޫނުއަސާސީގެ ޤާހައްގެއް ކަމަށް 

ލާޒިމުކުރަނީ ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ބާރަކުން އިހުތިޔާރާއި ބާރު ބޭނުންކުރުމުގައި އެއްވެސް މީހަކާމެދު އާބިޓްރަރީއެއް 

(arbitrary)  ްގާނޫނުގެ ހުކުމް ވަތަ ފިޔަވަޅަކީ ނުނުވުން ކަމާއި ާއރބިޓްރަރީ ގޮތްތައް ނަީފނުވާ ޮކންމެ ނިންމުމެއ

(rule of Law)  ީއާއި ހިލާުފ ނިންމުމެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއް ކަމާއި، ރޫލް އޮފް ލޯ އާއި ހިލާފު ކޮންމެ ނިންމުމަކ

ވ.  ޙަސަން ފަހުމީ މުޙައްމަދު ،މާލެ/  ކޮއްކިރި. ގމަށް  ނުވަތަ ފިޔަވަޅަކީ ބާިތލު ިނންުމމެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއި

ނޫީނ ުއސޫލުތަކަށް ބަލާއިުރ ޤާއެހެންކަމުްނ  ންނަަކމަށާއި،އެނެގން އޮ އަށް ބަލާއިރު 26ޔާރައްޔިތުންގެ މަޖުލިސް ޤަޟިއް

ގުޅިގެން މީރާއިން  އްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައާ ޟިހާއްސަ ގޮތެއްގައި މި ގަ

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ. ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަކީ އަމުުދން ބާތިލު ިނންމުމެއް ކަމަށް 

                                                           
 ( 2013މާރިޗް  15)  އްޔާޟގަ C/35-2012/SCދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   26
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

63 ގެ  27   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

މީރާއިން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު އަމަލުކުރުމުގެ އުއްމީދުގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް  ވަނަ ނުކުތާއަކީ:ހަތް  .54

ލަގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލޔެކިޔުންތަކާއި ޓްރައިބިއުނަނުކުތާއެވެ.  ބުނެ ހުށަހެޅިކަމަށް 

 ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިުރ ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ؛

 އުއްމީދު  އަމަލުރުމުގެ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ،ހިނދު ވީ  އިދާރާއަކަށް ތެރެއިން އިދާރާތަކުގެ ދައުލަތުގެ )ހ( މީރާއަކީ .55

 އިދާރާތަކުން  ދައުލަތުގެ މީރާފަދަ އުސޫލަކީ ގެ" އެކްސްޕެކްޓޭޝަން ލެޖިޓިމޭޓް( "Legitimate Expectation) ނުވަތަ

 މިނިވަންކަމަށް ހަމަހަަމކަމާއި ޝަރަފާއި އިންސާނީ އުސޫލެއްކަން ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭ ިނންމުމުަގއި މައްސަލަތައް ނިންމާ

 އޮންނަކަމަށާިއ، ފެންަނން ބެލިއަސް ހިނގާގޮތްތަަކށް ަކން  މުޖްތަމައުތަކުގައި ދިމިގްރާތީ ހުޅުވިެގންވާ  ،އުެފދިފައިވާ ބިނާކޮށް

 އުއްމީދުގެ  އަމަލުކުރާނެކަމުގެ ފުވެރިކަމާއެކުއިންސާ ،ކޯޓުތަކުން  އިނގިރިސޭވިލާތުގެ ވާ ގައުމެއްކަމަށް އެފަދަ ،މިގޮތުން

 ،އުއްމީދަކީ ކުރާނެކަމުގެއަމަލު އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ބުނާ އުފެދިފައިވާކަމަށް ،ަބލާއިރު ގޮތަށް އަމަލުކުރާ އުސޫލާމެދު

 ހުށަހަޅާފައިވި  އިދާރާއަކުން އެފަދަ ނުަވތަ ،ހުރިގޮތުން ސިޔާސަތު ނުަވތަ ،ހުރިގޮތުން އަމަލު އިދާރާއެއްގެ ސަރުކާރުގެ

  އުއްމީދެއްތޯއާއި  އުފެދިފަިއވާ ރައްދުވިފަރާތަށް ުހަށހެޅުން ނުވަތަ ސިޔާސަތު ނުވަތަ އަަމލު އެ ،ސަބަބުން  ހުށަހެޅުމުއްގެ

 އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ،އޮތްތޯއާއި ފެންނަން  ސަރީހަކޮށް ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނުވަތަ  ސިޔާސަތެއް ނުވަތަ  އަމަލެއް އެފަދަ

ޔާސަތެއް ނުވަތަ ހުށަހެޅުމެއްގެ ސިނުވަތަ  އަމަލެއް ފަދަ  އެ ފަރާތުން ބުނާ އޮތްކަމަށް އުއްމީދެއް ނެކަމުގެއަމަލުކުރާ

 27ން އަދި އެ ފަދައިން ބަރޯސާވުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބެލު މައްޗަށް ބަރޯސާވެފައިވޭތޯއާއި 

 ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ބުނެފައިވެއެވެ.

ގެ ނިޔަލަށް  2014އޮކްޓޫބަރު  31އިން  2014ޖުލައި  1 ބަލާއިރު، ގޮތަށް ހިނގައިދިޔަ ކަން މައްސަލައިގައި)ށ(  .56

[Mauritius+8% ްގެ ޭރަޓކީ އެކަށީގެންވާ ރޭޓެއް ކަމަށާިއ، އޭގެ ފަހުގެ މުއްދަތުތަަކށ ]cost+18%] ީއަކ ]

އިސްތިއުނާފުކުރާ އެކަށީގެންވާ ރޭޓެއް ކަމަށް އެއްބަސްވެ އެ ރޭޓުތަކަށް ބިނާކޮށް ެޓކުހުގެ އަދަދު ހިސާބުކޮށް މީރާއިން 

ށް، މީރާއިން މީރާގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތަވި ފަާރތްކަމަށްވާ ށް ހުށަހަޅާފައިވާ ުހށަހެޅުަމކީ، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުފަރާތަ

އެ ހުށަހެޅުމާއި އެއްގޮތަށް ިއންސާފުވެރިކަމާއެކު އަމަލުކުރާނެކަމުގެ އުއްމީދެއް އުފެދިދާނެ ފަދަ ހުށަހެޅުމެއްކަން 

ގައި މީރާގެ ނިންމުން )ކުރޭ އަދި، މީރާގެ އެ ހުށަހެޅުމާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާނެކަމުގެ އުއްމީދު ސާފުވާކަމަށާއި،

މުއްދަތްތަކުގެ އޮޑިޓް( ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މީރާއިން ހުށަހެޅި ރޭޓަްށ 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންއެއްބަސް ވެފައިވުމުން، މީރާގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

                                                           
27

R v North and [1983] UKHL 6, [1985] AC 374 and Council for the Civil Service v Minister for the Civil Service  

East Devon Health Authority, ex parte Coughlan, [1991]EWCA Civ 1871 [2001] QB 213. 
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މިގޮުތން، މީރާގެ ހުށަހެޅުމަށް ބަރޯސާވެ މީރާއިން އިންސާފުވެރިކަމާއެކު މަށާއި، ވެސް އެނގެން އޮންނަކަބަރޯސާވެފައިވާކަން

އަމަލުކުރާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގަިއ މީރާގެ ހުށަހެޅުން އިސްތިއުނާުފނުކުރުމުގެ ސަބަބުްނ 

އިވާ އިސްިތއުނާފުކުރުމުގެ ހައްގުގެ ބޭުންނކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފަ 56ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

މައްސަލަ  އެފަރާތުންށަހެޅުމަށް ބަރޯސާނުވެ، އަިދ، ީމރާގެ ހު ވާކަމަށާއި،ަވީނ ގެއްލިފައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް

އެހެންކަމުން،  ކަަމށާއި،ނުޖެހުނީސްމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން އެއްވެސް ޓެކުހެއް ދައްކަން އެ އިސްތިއުނާފުކޮށް ކާމިޔާބުވީނަމަ

ޖުލައި  1[[ އަށް އެއްބަސްވެ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން cost+18%[ އަދި Mauritius+8%މީރާއިން ހުށަހެޅި ]

ގެ ނިޔަލަށް ދައްކާފައިވާ ޓެކުހަކީވެސް އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އަށް މީރާގެ ހުށަހެޅުމަށް  2014އޮކްޓޫބަރު  31އިން  2014

މި ގޮތަށް އަމަލުކޮށްަފއިވަނީ މި ރޭޓުތަކަކީ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މަށާއި،ބަބުން ލިބުނު ެގއްލުމެއްކަބަރޯސާވުމުގެ ސަ

[take it or leave it ްޕްރޮޕޯސަލްއެއް ކަމަށް މީރާއިނ ]ްމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ އެންގުމުންކަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށ

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ހިނގާފައިވުުމްނ، އިންސާފުވެރިގޮތަކީ އޭގެ ފަހުގެ މުއްދަތުތަކަށްވެސް، އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އާ މީރާ އާ  ންމިހެން)ނ( ކަ .57

އެއްބަސަވި ރޭޓު  ”reluctantly“ދެމެދު ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށްފަހު މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދި އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން 

 )މީރާއިން( އަމަލުކުރާނެކަމުގެ އުއްމީދު ނުވަތަ "ލެޖިޓިމޭްޓ ގެންގުޅުންކަމުގައި ވީ ހިނދު، އިންސާފުވެރިކަމާއެކު

( އެއް އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އަށް ވަނީ އުފެދިފައިކަން ފާހަގަކުރުމުން، Legitimate Expectation) އެކްސްޕެކްޓޭޝަން"

ރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި  މީ 8ވަނަ ޕެރެގްރާފާއި  7އޭގެ ޖަވާބުގައި އޮބްޖެކްޝަން ިރވިއު ރިޕޯޓުގެ 

އަދި  (distinct surrounding factors)ކޮންމެ އޮޑިޓެއްގެވެސް ބޭސިސް އަކީ ވަށައިގެންވާ ހާއްސަ ސިފަތަކަށް 

ނަމަވެސް، އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން އި، އަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބަދަލުވެދާނެ އެއްޗެއްކަމަށާ (evidence)ހެކިތައް 

އިން އަމަލުކުރާނެކަމުގެ އުއްމީދެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވަީނ، އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު މީރާ

)ތިނެއް( އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށްފަހު، ވަކި ކަންތައްަތކަށް ދެ ފަރާތުންމެ  3މީރާއާއި ދެމެދު 

ގެ މަތިން ޢަމަލުކުރާނެކަމަށް އެއްބަސްެވވި އެ އުންމީދުގައި އެއްބަސްވެ، އަދި ކުރިއަށްހުރި އޮޑިޓްތަކުގައިވެސް އެގޮތު

ހަމައެހެންމެ، މައްސަލަ އުފެދިފައި މިވާ އޮޑިޓުގައި އަދަދު ކަނޑައަޅަފައިވާ ބޭސިސް  އި،ހުރިހުރުމަށާ

 އޮކްޫޓބަރު 31 އިން 2014 ުޖލައި 1 މުްއދަތުކަމަށްވާ އޮޑިޓްގެ ގެންގުޅުނު ީމރާއިން ރޭޓު ގެ[Mauritius+8%އާ

 ކޮން ތަފާތުވަނީ ތެރެިއން ހާލަތްތަކުގެ ވަށައިގެންވާ އޮޑިޓްގެ ދެ އެ ،ތަފާތަކާއި ހުރި ދެމެދު މުއްދަތާއި ގެ 2014

 ނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ބުެނދެވިފައި މީރާއަކަށް ހާލަތުތަކެއްކަމައް
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ސިވިލާތުގައި ނިންމާފައިވާ ނިްނމުންތަކަށް ބަލާއިރު އާއި ގުޅިގެން އިނގިރޭ  ”legitimate expectation“ )ރ( .58

28Regina v Commissioners of Inland Revenue Ex Parte Uniliver Plc   ިމައްސަލައިގައ

މި ަމއްސަލައިގައި ވެސް  ށާއި،ނިންމާފައިވާ ިނންމުން، އިްސތިއުނާފުކުރެވޭ މި މައްސަލަިއގައި މުހިއްމުކަމަ

އާއި   Uniliverމިގޮތުން  ކަމަށާއި،ަށހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައާއި ދާދި އެއްގޮތަށްކަންހިނގާގޮސްފައި ވަނީ، ހު

Commissioners of Inland Revenue  ްއާ ދެމެދު ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށްފަހު، ގާނޫުނގައި ޓެކްސް ބަޔާނ

ެގ ޓެްކސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް އެްއބަސްވެވިފައިވެއެވެ. އަދި  Uniliverހުށަހަޅަން އަންގާފައިވާ މުއްަދތަްށވުރެ ފަހުން 

 Commissioners ofގެ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަމުންދާތާ އަދި އެ ހުށަހެޅުންތައް  Uniliverމިގޮތުގެމަތިން 

Inland Revenue  ާއަހަރު ފާއިތުވެފައިވަނިކޮށް،  20އިން ގަބޫލުކުރާތCommissioners of Inland 

Revenue ިން ާގނޫނުގައި ޓެްކސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް އަންގާފަިއވާ މުއްދަތަށްވުރެ ފަހުން  އUniliver  އިން ޓެކްްސ

ިމ  ކަމަށާއި،އިން އެ ުހށަހެޅުން ާބތިލްކުރCommissioners of Inland Revenueި ބަޔާން ހުށަހެޅުމުން 

މަލުކޮށްފައިވާތީ އެކަމާމެދު މައްސަލަ އިން މިގޮތަށް އަ Commissioners of Inland Revenueމައްސަލައިގައި 

ބެލި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު މާސްޓަރ އޮފް ރޯލްސް ސަރ ތޯމަސް ބިންގހަމް ވިދާޅުވެފައިވަީނ މި މައްސަލައިގައި 

Commissioners of Inland Revenue ްމަލުކޮށްފައިވަނީ އިންސާފުގެހަމަތަކާއި ހިލާފަށްކަމަށާއި އަދި  އިނ

Commissioners of Inland Revenue  ިނޫނީ ބާރު ަނހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮްށފައިވާކަމަށްޤާއަށް ިލބިފަިއވ 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.

ދެމެދު އަހަރުތަކަކަްށ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއިުހށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލައިގައިވެސް، މީރާއާއި ހެންކަުމން، )ބ( އެ .59

ކަށްފަހު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ހިލާަފށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ބަޔާންކޮށްނުދީ މީރާއިްނ ދެމިގެންދިޔަ ވާހަކަތަކަ

ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަކީ، އިންސާފުގެހަމަތަކުގެ އުސޫލުން ބެލިއަސް އިންސާފުވެރި ގޮތް 

ން އެ ފަރާތަށް ލިބިދީފައިވާ ގާޫނީނ ބާރު ނަހަމަގޮތުގަިއ ނޫންކަމާއި އަދި މީރާއިން މިގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވުމުކީ މީރާއި

  ކޭކަމަށް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ.ބޭނުންކުރުންކަމަށް ދެ

ލާފު އުފެދިފައިވާ މުއާމަލާތުތަކުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ބިނާކުރިބިނާކުރުމުގަިއ ޚިމިމައްސަލާގައި  :ނުކުތާއަކީ  އަށްވަނަ  .60

ބޭނުންކުރި އުސޫލާއި ސަބަބުތަްއ މީރާއިން އަންގައިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ އުސޫލު ނުވަތަ އަދަދުތަކާމެދު އެންމެ 

އަސާސީ އާއި ނެޗުރަލް ޖަސްޓިސްގެ އުސޫލުތަކާ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިފަިއނުވުމުެގ ސަބަބުން މީރާގެ ނިންމުމަކީ ާގނޫނު
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލޔެކިޔުންތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލަެގ ނިންމުމަކަްށބުނެ ހުަށހެޅި ނުކުތާއެވެ. ހިލާފު 

 އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ؛

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވާ ގޮތުން އިދާރީގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް  43ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ހ() .61

މީހެއްގެ ހައްގަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ސަބަބު ލިޔުމުން ލިބުމުގެ ހައްގު އެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާުބގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  68ސާސީގެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާކަމަށާިއ، އަދި ޤާނޫނުއަ

ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން މާނަުކރުމުގައްޔާއި ލިބިދިނުމުގައި، އިްނސާނީ ޝަރަފާއި ހަމަހަމަކަމާއި ިމނިވަންކަމަށް ބިނާކޮްށ 

އުސޫލުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެ އުސޫލުތަްއ  އުފެދިފައިވާ ހުޅުވިގެންވާ ދިިމގްރާތީ މުޖްތަމައުތަކުން ަގބޫުލކުރާ

ނަގަހައްޓަންވާނެކަަމށް ބަޔާންކޮްށފައިވާކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން 

.އެލް އިން ކަމަށާއި އެމް.އެޗް.ވcost+25%ީ ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތުތަކުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސިސްއަކީ 

ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތުތަކުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންއަކީ  cost+5%ގެންގުޅެފައިވާ 

ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންބޭސިސްއެއް ނޫންކަމަށް މީރާއިްނ ނިންމާފައިވާ ނިންމުެގ ސަބަުބން 

  ޙައްޤަކަށް އައި އުނިކަމެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުެނފައިވެއެވެ. ގެއެފަރާތުއިތުރުވުމަކީ 

 ސަބަބުތައް  cost+25% ފަހަތުގައިވާ ބިނާކުރުމުގެ ބިނާކުރި  މީރާއިން އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތަށް އެހެންކަމުން( ށ) .62

 ނުވާކަމަށް  ސާފުކޮށްދެވިފައި މީރައިން ސަބަބުތައް ބިނާކުރުމުގެ ބިނާކުރި އެ އަދި ،ބޭނުންކަމަށާއި  އެނގެން

 މީރާއިން ޕެރެގްރާފްގައި ވަނަ 1 ރިޕޯޓުގެ ރިވިއު އޮބްޖެްކަޝން ޖަވާބުގައި ،ފާހަަގކުރުމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން

 ،ނަމަވެސް ،ރޭުޓކަމަށާއި ގެންގުޅޭ ކުންފުިނތަކުން އެހެން ފަދަ އެލް.ވީ.އެޗް.އެމް އަކcost+25%ީ) )  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

 އެއްގޮތްވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތާއި ުކްނފުނިތައް ބުނާ މީރާއިން އަދި ކުންފުނިތަަކކުން ކޮން އެއީ މީރާއިން

 މައްސަލާގައި މި ހިފެފެއްޓުަމކީ މިމައުލޫމާތު ،ނެތުމުން ބުނެދީފައެއް ގޮތެއް ވާސިލުވީ ކަނޑައެޅުމަށް  ކަނޑައެޅި މީރާއިން

 ރާ އިސްތިއުނާފުކު ފާހަގަކުރާކަމަށް އަންނަކަމެއްކަން އުނިކަން ޙައްޤަށްވެސް ކުރުމުގެ އިސްތިއުނާފް އިން އެލް.ވީ.އެޗް.އެމް

 . ބުނެފައިވެއެވެ ފަރާތުން

 އެކަށީގެންވާ  އަކީ cost+25% ބުނެފައިވަނީ މީރާއިން ޕެރެގްރާފްގައި ވަނަ 5 ރިޕޯޓުގެ ރިވިއު އޮބްޖެކްޝަން( ނ) .63

 ލިޔުންތަަކށާއި  ،އެކައުންޓްތަކަށާއި އެލްގެ.ވީ.އެޗް.އެމް ،އޮޑިޓަށާއި އެލްގެ.ވީ.އެޗް.އެމް ިނންމުމަކީ ނިންމި ބޭސިސްކަމަށް

 މީރާގެ ބެލުމުން ރިޕޯޓަށް އޮޑިޓް  އަދި ނިްނމުމެއްކަމަށާއި ނިންމާފައިވާ ބިނާކޮށް މައްޗަށް ހޯދުންތަކުގެ އޮޑިޓުގެ އަދި

 ނިންމުމަށް މީރާގެ އިން އެލް .ވީ.އެޗް.އެމް ،ނަމަވެސް ،ދޭހަވާނެކަމަށާއި ބޭސިސް ނުވަތަ ސަބަބުތައް ބިނާކުރި ބިނާކުރުން

 އެ  މީރާއިން ޖަވާބުގައި އޭގެ ،ހުށަހެޅުމުން ބޭުނންވާކަމަށް އެނގެން ސަބަބުތައް ިބނާކުރި ނިންމުން މީރާގެ ،އިންކާރުކޮށް
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 ބުނުމަކީ ެއނގެންުހންނާނެކަމަށް ސަބަބުތައް ބިނާކުރި ނިންުމން  މީރާގެ ބެލުމުން ރިޕޯޓަށް އޮޑިޓް ހިެމނޭ ނިންމުން ފަރާތުގެ

 ބެލިއަސް  ނގާގޮތަށްހި  ކަން މުޖްތަމައުތަކުގައި ދިމިޤާރާޠީ ،މިނިވަން އަދި ބެލިއަސް މިންގަނޑުން ބުއްދީގެ ހަމަ

 ކޮބަިއތޯ  ސަބަބަކީ ފަހަތުގައިވާ  ިނންމުމެއްގެ ،އެެހނީ ،ނުދެކޭކަމަށާއި  ބުނެދެުވނީކަމަކަށް ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ

" ރީޒަނިންގް ސަރކިއުލާ" ހިމެނޭ ތެރޭގައި ފެލަސީތަކުގެ ލޮޖިކަލް ުބނުމަކީ ނިންމުންކަމަށް އެ ސަބަބަކީ އެ ސުވާލުކުރުމުން

 .  ފައިވެއެވެބުނެ ފަރާތުން  އިސްތިއުނާފުކުރާ ނުވާެނކަމަށް ނޫނީ ކަމަށް އެއް" ޕްރޮބާންޑޯ އިން އުލަސްސަރކި" ނުވަތަ

 އެކަށީގެންވާ ކަނޑަެއޅުމަށް އަގު މުޢާމަލާތުތަކުގެ ޮކށްފައިވާ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މައްސަލައިގައި މި( ރ) .64

 އަދި  ނުވުމާއި މީރާއިން ބަޔާންކޮށްދީފައި ސަބަބު ނިންމުމުގެ ނިންމި މީރާއިން ކަމަށް cost plus 25%  ބޭސިސްއަކީ

 ނިންުމން އެ މީރާއިން ވެސް އެދުުމން ަބޔާންކޮށްދިނުމަށް ސަބަބުތައް  ނިންމި  ންމުން ނި އެ  ިއންކާރުކޮށް ނިންމުމަށް މީރާގެ

 އުފެދިފައިވާ  ބިނާކޮށް މިނިވަންކަމަށް ހަމަހަމަކަމާއި ޝަރަފާއި އިންސާނީ އިންކާރުމަކީ ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް  ސަބަބު ނިންމި

 އުސޫލުކަމުގައިވާ  އެއް ޖަސްޓިސްގެ ނެޗުރަލް އޮފް ލް ޕްރިނސްޕި ގަބޫލުކުރާ މުޖްތަމައުތަކުން ދިމިގްރާތީ ހުޅުވިގެންވާ

 އުސޫލު ލިްއބައިދިނުމުގެ ފަރާތަށް ރައްދުވާ ފިޔަވަޅެއް އިދާރީ އެ ސަބަުބތައް ަފހަތުގައިވާ ފިޔަވަޅެއްގެ އެޅޭ އިދާރީގޮތުން

(right to reason )ާރައްދުވާ  ފިޔަވަޅެއް  އިދާރީ  ،ޚާއްސަކޮށް ވަކިން ،މިގޮތުން ،ޢަމަލެއްކަމަށާއި ހިލާފު ވެސް  އ 

 ފަހަތުގައިވާ  ފިޔަވަޅެއްގެ އިދާރީ  އެ ފަރާތަކުން އެ އަދި  ނޭނގޭނަމަ ސަބަބުތައް ފަހަތުގައިވާ ފިޔަވަޅެއްގެ އެ ފަރާތަށް

 އިދާރީ އެ ސަބަބުތައް ފަހަތުގައިވާ ފިޔަވަޅުގެ އިދާރީ އެ  ،އެދިފައިާވނަމަ ސަބަބުތަކަށް އެ  ބޭުނންވެ އެނގެން ސަބަބުތައް

 އެކަށީގެންވާ  ސަަބުބތަކަކީ ފޯރުކޮށްދޭ އެފަދައިން އަދި ޖެހޭނެކަމާއި ފޯރުކޮށްދޭން ރައްދުވިފަރާތަށް ފިޔަވަޅު

 ހުޅުވިގެންވާ އުެފދިފައިވާ ބިނާޮކށް މިނިވަންކަމަށް ހަމަހަމަކަމާއި ޝަރަފާއި އިންސާނީ ވާންޖެޭހނެކަން  ސަބަބުތަކެއްކަމަށް

 އައި .ޑީ ،އިތުރުން މީގެ އަދި ،އޮންނަކަމަށާއި އެނގެން ބެލުުމން ހިނގާގޮތަށް ކަންތައް ޖްތަމައުތަކުގައިމު ދިމިގްރާތީ

 އަސަރުކުރާނެ  ސީދާކޮށް ފަރާތަށް އްކާ ދަ ޓެކްސް ކަނޑައެޅުމަކީ އަގު މީރާއިން ނިންމަވައިފައިވަނީ މައްސަލައިގައި  ރިޒޯޓްސް

 މައްސަލައިގައި  އެ ،ކަމަށާއި ވާންޖެހޭނެ އާންމުކޮށްފައި އުސޫލު ކަނޑައަޅާ  އަގު މީރާއިން ގޮތުން އެ ،ވާތީ ކަމަކަށް

 މުޢާމަލާތުތަކުގެ ކޮށްފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ،ތަޠްބީޤްކުރާއިރު މައްސަލައަށް މި  ސާބިގާ މި ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 ކޮންމެހެން  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އުސޫލުތަކަކީ އަދި ސަބަބުތައް ރޭޓުތަކާއި ބޭނުންކުރި ކަނޑައެޅުމުގައި  މީރާއިން އަގު

 ވަނަ 43 ނޫުނއަސާސީގެޤާ ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  މައްަސލައިގައި މި މީރާއިން  ،ެއހެންކަމުން އެއްޗެއްކަމަށާއި އެނގެންޖެހޭނެ

 ޖަސްޓިސްގެ  ނެޗުރަލް އަދި ތައާރުޒްވާ ނޫނުައސާސީއާއިޤާ  ނިންމުމަކީ މީރާގެ ވުމުންލާފަށްކަމަށްޚ މާއްދާއާއި

 .  ބުނެފައިވެއެވެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ނިންމުމެއްކަމަށް ހިލާފު އުސޫލުތަކާވެސް
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 ،މާއްާދތައް ޤާނޫނީ ހަާވާލދޭ މީރާއިން ،ހިއްާސކޮށްފައިވާކަމާއި ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ރިޕޯޓު އޮޑިޓް ޑްރާފްޓް ( ބ) .65

 ،ފަދައިން ތަފުސީލުކޮްށދީފައިވާ ނުކުތާގައި އިސްތިއުނާފީ ނަމަވެސް ބުނި އޮތްކަމަށްމީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައި ރިޕޯޓުގައި

 ،މާނައަކީ ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ފަރާތަށް ދައްކާ ޓެކްސް ސަބަބުތައް އުސޫލާއި ބޭނުންކުރި ކަނޑައެޅުމުގައި އަދަދު މީރާއިން

 އަށް  "cost+25%" ަކނޑައަޅާނީ ދުއަދަ ،އެބަހީ ،ޫނންކަމަށާއި ހަވާލާދިނުމެއް މާއްދާއަަކށް  ޤާނޫނީ ހަމައެކަނި

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް  ،އަދަދެއްކަން ކިހިނެއްއައި އަކީ% 25 ،ކިހިނެއްކަން ކަނޑައެޅީ މީރާއިން ބިނާކޮށްގެންަކން

 ދައްކާ ޓެކްސް ސާފުކޮށް މީރާއިން ކަންކަމަކީ ފަދަ ،ކޮބައިކަން ކުންފުިނތަކަކީ ބުނާ މީރާއިން ކަމަށް ކުންފުނިތައް ފަދަ

 . ުބނެފައިވެއެވެ ފަރާތުން އިސްތިއުފުކުރާ ކަންަކމަށް އަންގައިދޭންޖެހޭ ފަރާތަށް

ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަލީ ވ. މޯްލޑިވްސް އިންލަންޑް ޓްރައިބިއުނަލުން ިނންމާަފއިވާ  ،ނުކުތާއަކީ ބަޔާންކުރެވުނު އިސްވެ)ޅ(  .66

މީރާއިން  ،ެއގޮތުން އްކަމަށާއި،މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުންވެސް ސާފުކޮށްދީފައިވާ ނުކުތާއެ 29ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ޤާނޫނުއަސާސީން  ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ނުދިނުމަކީ (step by step)ކަނޑައަޅާ އަދަދުގެ ފުރިހަމަ ތަފުސީލު 

ޓެްކސް ދައްކާ ފަރާތާ  ،ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތަކަށް ުއނިކަން އަންނާނެ ކަމެއްަކން ފާހަގަކޮށް އެ ތަފުސީލު

ސީ.ޑީ.އެލް.އެޗް.ޓީ. އޯޝަނިކް  ،ހަމަ އެހެންމެ ކަމަާށއި،ހިއްސާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އަދި ނޫމަޑި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް  30ޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމި

ކޮމްޕެރެބިލިޓީ އެނަލިސިސް ހަދާފައި  ،މައްސަލަތަކުގައިވެސް 31ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކަނޑައެޅުމުގައި އަދަދު  ،ބިއުނަލުން ބަޔާންކުރީމީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު ޞައްޙަ ނުވާނެކަމަށް ޓްރައި ،ނެތަތީ

އެ  ،މީރާއިން ގަބޫލުކުރާގޮތް ިބނާވާ ސަބަބުތައް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާަތށް ކިޔައިދިނުމަކީ މީރާގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށްވާތީއާއި

ކަަމްށ މުމުން އެނގޭއެ މައްސަލަތަކުގެ ިނން ،ޒިންމާ އަދާނުކުރާނަމަ މީރާއިން ކަނޑައަޅާ އަދަދު ޞައްޙަނުވާނެތީކަމަށް

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ. 

  

                                                           
 (2021ސެޕްޓެންބަރު  01މައްސަލަ ) B/2019/009-CA-TATޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ގެ ނަންބަރު   29
 (2021ސެޕްޓެންބަރު  09މައްސަލަ ) 034B/2019/-CA-TATޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ގެ ނަންބަރު  30
 (2021 ޖޫން 14މައްސަލަ ) 26B/2019/0-CA-TATޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ގެ ނަންބަރު  31
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް މީރާއިން 

 ދީފައިވާ ރައްދު 

މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާތަކާއި، އަޑުއެހުންތަކުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާއި، ހުށަހެޅި 

ލިޔެކިއުންތަކަށް ޖަވާބްދާރީވުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާ ބެހޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް 

  -އަޑުއެހުންތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ހުށަހެޅި: ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައބިއުނަލުގައި އިސްތިއުާނފުކުރެވޭނީ  ޓެކްްސ  ނުކުތާއަކީ: ފުރަތަމަ  .67

މަރުހަލާގައި ނިންމާފަިއވާ ނިންމުންކަމަށާއި، ވަނަ މައްދާގެ ދަށުން މީރާއިން  އިޢުތިރާޒު  44ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 އެގޮތުން  އަންނަނިވި ކަންކަން މީރާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ހުށަހަޅާ އިޢުތިރާޒުކުރާ ަކމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންާމ  .67.1

މަ ޓެްކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަ

ވަނަ މާއްދާެގ  42"މި ާޤނޫނުގެ ، ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި  44ގުޅޭގޮތުން ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ ިއދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ޅިގެން )ހ( ނުވަަތ )ށ( ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ހުަށހަޅާ އިޢުތިރާޒުކުރާ ކަމުގެ އެންގުމަކާ ގު

ދުވަހުގެ  30މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެ ނިންމުން ނިންމާތާ 

ތެރޭގައި، އެ މައްސަލައެއް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުަށހެޅިދާނެ" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްަފއި ވާކަމަށާއި، 

ފަރާތުން އިޢުތިރާޒުކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށްކަމަށާއި، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ މީރާގެ ނިންމުން ނިންމާފައިވާނީ އެ

އެ ހުށަހަޅާ އިޢުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން "ވަނަ މާއްދާގައި ސާފު ސަރީޙަ ބަހުން   44އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

، އެ މާއްދާގެ ދަށުްނ ޓެކްސް އެޕީލް މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންުމން" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނައިރު

ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުުކރެވޭނީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އިޢުތިރާޒަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުްނ  44ކޮންމެ ނިންމުމެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، ޓެކްސް ނެގުާމެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

އުނާފުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ މާއްދާ ދަންނަ އުޞޫލަކީ، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އިޢުތިރާޒާ ގުޅިގެން އިސްތި

މީރާއިން ނިންމާ ިނންމުމެއް ެޓކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގަިއ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ 

 ވެ. ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންވުންކަމަށް ީމރާއިން ބުނެފައިވެއެ

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވާންވާނީ މީރާއަށް ހުށަހެޅޭ އިޢުތިރާޒަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން  .67.2

ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ އިސްތިއުނާފަކަށްކަން ސްޭޓޓް ޓްރޭޑިންގް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ ވ. މޯލްޑިވްސް 
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ސަލައަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ސާފުވެގެންދާކަމަށާއި، އެ މައްސަލައިގައި މައް 32އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ހިމެނިގެންދިޔަ މީރާގެ ނިންމުމަކީ އެފަރާތުން ހުށަހެޅި އިޢުތިރާޒު ބަލައިނުގަތުމަށް މީާރއިން ނިންމި 

އްފަރާތްކޮށް ނިންމުންކަމަށާއި، ޓްރައިބިުއނަަލށް އިސްތިއުނާފުކުރެވި ބަހުޘްކުރެވިގެން ދިޔައީ މީރާގެ ނިންމުން އެ

ސީދާ އޮޑިޓްގެ މަޢުޟޫއަށް ކަމަށާއި، އެފަރާތުން ދައްކަވަމުްނ ދިޔަ ނުކުތާތައް ސާބިތުކުރުަމށް އެއްވެސް 

 external auditors reportމަރުޙަލާއެއްގައި އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އިޢުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ 

ގެ މައިގަނޑު ބަހުޘަަކށް ެވފައިވަނީ އިޢުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި އެފަރާތުން އެ އެއް އެފަރާތުން ހުަށހެޅިކަމަށާއި، މީރާ

ލިޔުން ނުވަތަ އެ މަޢުޟޫމާތު ހުށަހެޅިނަމަ، މީރާއިން އެއާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނެކަމަށާއި، އެެހންނަމަވެސް އެ 

އްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށާއި، މަރުޙަލާގައި އެކަން ފާހަގަކޮށްފައިނުވާއިރު، މީރާއިން އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާނެ އެ

އަދި މީރާއިން ނިންމާފައިނުވާ ކަމަކާ ގުޅިގެ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބަހުޘްނުކުރެވޭނެކަމަށާިއ، މިުނކުތާއާ ގުޅިގެން 

 2021ޖުލައި  08ވަނަ ފިޤުރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ".... 26ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުމުގެ މެްނބަރުންގެ ރައުޔުގެ 

ރައިބިއުނަލަށް ފޮނުވާަފއިވާ ސިޓީއާއެކު ހުށަހެޅި ރިޕޯޓަކީ އިސްވެހަވާލާދީފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ގައި މި ޓް

ރިޕޯޓެއްކަމުގައި ބެލިނަމަވެސް، އެ ރިޕޯޓަކީ މީރާގެ ނިންމުމަށް އިޢުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާއެއްކޮށް، ނުވަަތ 

އިރު މީރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓެއްކަމަށާއި، އެ ރިޕޯޓާ އެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒު ބަލަމުންދިޔަ

ރިޕޯޓާއެކު ހުށަހަޅަންބޭުނންވާ ޝަފަވީ ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިްނމާނަމަ، އެކަްނ 

ސްތިއުނާފުކުރުމަށް ވެގެންދާނީ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ިއދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޒާމުެވފައިވާ އިޢުތިރާޒުކުރުމާއި އި

ތަރުތީބުވެފައި އޮންނަ އުސޫލުަތކާ މުޅިން ހިލާފަށްކުރެވޭކަމަކަށެވެ." މީރާގެ ނިންމުމެއް ނިންމާފައިނުވާ ކަމަކާ 

ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބަޙުްޘކުރެވުމަކީ ޓެކުހުގެ ނިޒާމުގައި އޮތް އުޞޫލު ނޫންކަން މި މައްސަަލއިގައި އިސްވެ 

 މުން ސާފުވާަކމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.ނިންމާފައިވާ ނިންމު

މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އޮޑިޓްގެ ނިންމުމަށް އިޢުތިރާޒު ކުރުމާ ގުޅިގެން މިރާއިން ނިންމި  .67.3

ވަަނ  25ނިންމުމުގައި އެނިންުމން ިބނާވާ ޤާނޫނީ އަސާސްކަމުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުަގއި 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަީނ  44މާއްދާގެ )ކ( ކަމަށާއި، ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫުނގެ 

"އިޢުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުން" ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަްށ 

ގައި މިރާއިން އިޢުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާއި ގުޅިގެން  އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނެކަމަށާއި، އެގޮތުން މި މައްސަލައި
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މިރާއިން ނިންމި ިނންމުމުގައި ަޢދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނީ އަސާސް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާީނ ޖީ.އެސް.ޓީ 

ޘް ކުރެވެންވާނީ ވަނަ މައްދާގެ )ކ( ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، މިމައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބަޙު 25ގަވާއިދުގެ 

)ކ((  25އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫީނ އަސާސް ) ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ ާމއްދާގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނީ "އިޢުތިރާޒުކުރާ  44ގެ މައްޗަށށާއި، ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ން ނިންމާ ނިންމުން." ކަން ސާފުވާން އޮންނައިރު، އިޢުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި ކަމުގެ އެންގުމާ ގުޅިގެން މީރާއި 

މީރާއިން ނިންމާފައި ނުވާ ނިންުމމަކާ މެދު ބަހުޘްކުރެވި ޓްރަިއބިުއނަލުން ގޮްތތަކެއް ކަނޑައެޅުމަކީ އެމާއްދާގެ ރޫޙާ 

 ޚިލާފަށްކުރެވޭ ކަމަކަށް ނޫނީ ނުާވނެކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފު ފޯމަކީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް  ނުކުތާއަކީ: ދެވަނަ  .68

 44ކޮމްޕެނީ ލޓޑ ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ަމއްސަލަ އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ފޯމެއްކަމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާިއރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ވަނަ މައްދާ ޚިލާފު އިސްތިއުނާފު 

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިުއނާފު ފޯމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މީރާގެ އޮޑިޓްގެ ނިންމުން ބިނާާވ 

ޔާންކޮށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތައްަކމަށްވާއިރު، މީރާގެ ކަންކަމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ ނިންމުމެއް ނޫންކަމަށް ބަ

އޮޑިޓްގެ ނިންމުން ބިނާވާ ޤާޫނީނ ނުކުތާ އޮބްޖެކްޝަން މަރުހަާލގައި ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު، އޮބްެޖކްޝަން މަރުހަލާގައި 

ޢުނުޮކށްފައެްއނުވާކަމަށް މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި ތަ

 ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މީރާގެ އޮޑިޓްގެ ނިންމުމަށް ބަލާއިރު، މީާރގެ އޮޑިޓްގެ ނިންމުމުގައި ޢަދަުދ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  .69

ޢުތިރާޒުކުރުމާ ވަނަ މައްދާގެ )ރ( އަށް ހަވާލާދީ ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އޮޑިޓްގެ ނިންމުން އި 25ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މައްދާގެ  36)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރި ގަވާއިދު( ގެ  R-45/2013ގުޅިގެން މީރާއިން ވަނީ ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ދަށުން އޮޑިޓްގެ ނިންމުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އަސާސް ބަދަލުކޮށްފައި ކަމަށާއި، މިރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުން ބިނާާވ 

ކުރުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ޤާނޫނީ އަސާސް ބަދަލު

މައްސަލައިގެ މެންބަރުންގެ ރަޢުޔުގެ އެއް ވަނަ ޕެރެގުރާފުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ  33ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ޔާންޮކށް މެްނބަރުންގެ ިނންމުމަށް އިތުަރށް ާބރު ދިނުމުގެ ގޮުތްނ ޕެރެގުރާފުގައި އެފަދައިން ބަދަުލކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއަކަށް ހަވާލާދީ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ަޝރުޢީ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންުމްނތަކުގައިވެސް، ޤާނޫނީ 
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އް ޤާނޫނީ އަާސސުން އަނެއް ޤާނޫީނ އަސާސް ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން، ނިކުންނަ ަނތީޖާ ބަަދލުވެގެން ުނދާ ޙާލަތުގައި އެ

އަސާސަށް ބަދަލުކޮށްފައި ހުރުމެވެ. އަދި ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރާ ޤާޫނނީ އަސާސް ތަފާތު ނަމަވެސް، އޭގެ ނަތީޖާ އެއްގޮތްނަަމ 

ގައި ޙުކުމަށް ތާއީދުކުރަމުން ގޮސްފައިވުމެވެ." މިފަދައިންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިމައްސަލައިގައި އޮޑިޓްގެ ނިންމުމު

މީރާއިން ޢަދަދު ކަނޑައެޅި އަސާސް  އިޢުތިރާޒު  މަރުހަލާގައި މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ިނންމުމުަގއި ބަދަލުކޮށްފައިވަީނ 

 ޤާނޫނީ ތަރަހައިގެ ތެރެއިންކަން މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އި ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އޮޑިޓް ގެ ނިންުމން އިޢުތިރާޒު ކުރުމާ ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ: .70

ނިންމުމަކީ ކޮބައިކަން ނުވަތަ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުުމގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

ންމުމުގައި ކަންތައްތައް ދެނެގަުތން ވަރަށް ުމހިއްމުކަމަށާއި، އެގޮތުން ކުރިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީރާއިން އޮޑިޓް ނި

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އިޢުތިރާޒުކުރުމާ  25އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ގުޅިގެން މީރާއިން ވަނީ އޮޑިޓްގައި ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އަސާސް ބަދަލުކޮށްފައިކަމަށާއި، 

ޝަން ރިިވއު ރިޕޯޓުގައި މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޚުޞޫމާތު އުފެދިަފއިވާ މުޢާމަލާތުގައި އެގޮތުން  އޮބްޖެކް

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުނސިދާގޮތެއްގައި ގުޅުން ހުރި ފަރާތެއް މެދުވެރިވެގެން ތިންަވނަ ފަރާތަށް ޚިދުމަްތ 

 25ްށފައިވާ ޤާނޫނީ މާއްދާއަކީ ޖީ.ެއސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ ފޯރުވާދީފައިވާތީ އެ މުޢާމަާލތުގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅުމަށް ބޭުނންކޮ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

( ވަަނ ނަންބަރުގައި، ޓެކްސް ނެގޭ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ 1ަވަނ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 19ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  .71

ޚިދުމަތަކާއި ގުޅިގެން މުދަލެއް ވިއްކި އަގު ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ މުދަލާއި ފޯރުކޮށްދޭ 

ފޯރުކޮށްދިން އަގު ކަނޑައަޅާނީ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ޑައަޅާނެ ގޮތް ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަްށ ވިއްކާ މުދަލާއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަނ، އެގޮތުން

 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛  25

ގުޅުންހުރި ".... )ކ( މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދެނީ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތާ 

މުޢާމަލާތުގެ މުޤާބިލު ކަަމށް ބަާލނީ އެ  ،މެދުވެރިވެގެން، ނުސީދާކޮށް ކަމުގައިވާނަމަ އެހެން ފަރާތެއް

ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފަިއވާ އަންނަނިވި އަދަުދތަކުގެ ތެެރއިން ( ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި 19ޤާނޫނުގެ 

 .ބޮޑު އަދަދެވެ

ންފާ ލިބޭ ފަރާުތން އެ މަންފާގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެހެްނ ( އެ މުދަލެއްގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ މ1ަ)

 ނުވަތަ  ؛ކަށް ދައްކާ ޢަދަދުފަރާތަ އެއްވެސް
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( ފޯރުވައިދޭ މުދަލަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް ޓެކްސް އިންވޮއިސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ 2)

 "  .ގޮތުގައި އަދާކުރާ އަދަދެވެ ޚިދުމަތު ގެ އަގުގެ

 ،ނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރުމިފަދައިން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ކަންހި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކުރާ ވިޔަފާރިއަކީ ކ. ގަސްފިނޮޅުގައި ހުންނަ ކްލަބް މެޑް ފިނޮޅު ވިލާސް 

 ްކލަބް ެމޑް ފިނޮޅު ވިލާސްގެ ކޮޓަރިތައް ވިއްކުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ   ،ހިންގުންކަމަށްވާއިރު

އެފަރަތާިއ އެފަރާުތގެ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްކަމުގައިވާ ވީ.އެސް.ޕީ.އެލް އާ ދެމެދު ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަްނ  ،މުޢާމަލާތަކީ

ހިއްސާ އޮން އެ  Club mediterannee S.Aއިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތާއި  ވީ.އެސް.ޕީ.އެލްއަކީ  ،އެނގެން އޮންނާތީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  19ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ   ،ކަން އެނގެން އޮންނަ އޮތުުމންގްރޫޕްގެ "ސަބްސިޑަރީ" ކުންފުންޏެއް

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން ވީ.އެސް.ޕީ.އެލްއަކީ ނުސީދާ  25އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ޚިދުމަތުގެ މަްނފާވެރި ފަރާތްކަމަށްވާ ޓޫރިސްޓުންނަްށ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްަކމުގައި ޤާނޫނީ ޮގތުްނ  ،ގޮތެއްގައި

ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިާވ  ،ބަލަންޖެހެއެވެ. ވީއިރު

ވަނަ މާއްދާގެ  25އެސް.ޓީ ދެއްކުން އެފަރާތުގެ މައްޗަށް މިހާލަތުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޖީ.

 )ކ( ގެ ދަށުން ލާޒިމުވާކަމަށް ީމރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރާއި ޖީ.އެސް.ޓީ 1ވަނަ މައްދާގެ )ރ( ގެ ) 19މީރާއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ: .72

ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( ެގ  25ވަނަ މައްދާއާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮްށފައިވާ ކަމަށް ައދި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  25ދުގެ ގަވާއި

ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރުމަށް މީރާއިން ޢަމަކުރަމުން   25ދަށުން ޢަދަދު ކަނޑައެޅެނެތް ކަމަށާއި އަދި  ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ާފހަަގކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަާކ އައި އާންމު އުޞޫލު މީރާއިން ަބދަލު

   ގުޅިގެން އަންނަނިވި ކަންކަން ީމރާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

މެއި  19ފޯމު މެދުވެިރކޮށް  903އޮޑިޓްގެ ނިންމުމާމެދު ހިްތހަމަ ނުޖެހިގެން  އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން މީރާ  72.1

ގައި މީރާއިން ނިންމި އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި  2019ނޮވެންބަރު  10ޢުތިރާޒާ ގުޅިގެން ކުރި އި 2019

މީރާއިން ވަނީ އޮޑިޓްގައި ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރި ޤާނޫނީ އަސާސް ބަދަލުކޮށްފައިކަމަށާއި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި 

ހަވާލާދެވިފައިވާ  މާއްދާއަކީ ތަފާތު ދެ މާއްދާއެއް ނަމަވެސް ހަވާލާދެވުނު މާއްދާއާއި އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި 

އޮޑިޓްގެ ޢަދަދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިއެއް ނުވާނެކަމަށާއި، އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައ މީރާއިން ޢަދަދު 

ގައި މީރާއަްށ ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އަސާސް  އިޢުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އޮޑިޓް

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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އިސްތިއުނާފު ކުރާފަރާތުން ފޯރުވާދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އަދި އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން ލިިބފައިާވ މަޢުލޫމާތުތަކަްށ 

 ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޞޫާމތު އުފެދިފައިވާ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން އެނގިގެންދާ ހަޤީގަތަކީ ޚު 72.2

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މުޢާމަލާތެއްކަން ޔަޤީންވަީނ   25މުޢާމަލަތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދު 

އިސްތއުނާފު ކުރާފަރާތުގެ ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އެއްކޮށް ވިއްކާފައިވަނީ  އެފަރާތުގެ ގުޅުން ހުރި ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ 

ވަނަ ޕެރެގުރާފުގައި  2އަށް ކަމުގައިވާތީކަމަށާއި، އަދި  މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ  ވީ.އެސް.ޕީ.އެލް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އިސްިތއުނާފު ކުރާފަރާތުން ތިންަވނަ ާފރާތަށް ޚިދުމަތް ފޯރުވާދީފައިވަީނ ގުޅުން ހުރި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ(  25ނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައިވާތީ ޢަދަދު ކަނޑައަޅަންޖެހެ

 Clubދަށުންކަމަށާއި، "ވީ.އެސް.ޕީ.އެލް" އިން ވަނީ އިސްތިއުނާފުުކރާ ފާރާތުން ގަތް ބެޑް ކެޭޕސިޓީ 

Mediterranee  ްކްލަބް މެޑް( ގެ ބުކިން އެންޖިނ(clubmed.com/cm/jsp/clubmed.jsphttp://www. 

މެދުވެރިކޮށް ވިއްކާފައިވާކަމަށާއި، ކްލަބް މެޑް އަކީ ވީ.އެސް.ޕީ.އެލްގެ ބެނެފިޝިއަރީ އޯނަރެއްކަްނ އިސްތިއުނާުފ 

ކުރާފަރާތުންވެސް ފާހަގަކޮށްފައި ވާކަމާއި ގުޅުން ހުރި ފާރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ތިންވަނަ ފަރާތަކަްށ ފޯރުވާދީފައިވާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ތަރަޙައިގެ  25މުޢާމަލާތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  ޚިދުމަތެއްކަން އެނގެން އޮންނާތީ، މި 

 ތެރެގައި ހިމެނޭ މުޢާމަލާތެއްކަމަްށ މީރާއިން ނިންމާފައިވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚިދުމަތެއް  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަދަދު ކަނޑައެުޅމުގައި އެއްބާވަތެއްގެ މުދަލެއް ުނވަތަ 25ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  72.3

(Similar Supply)  ްއަދި އެއްފަދަ ހާލަތެއ(Similar Circumstances)  ،ިއަށް ަބލަންެޖހޭނެކަމަށާއ

ސިމިލަރ ސަޕްލައި އަދި  ސިމިލަރ ސާރކަމްސްޓަންސެސް އަށް ބަލައިގެން ބާޒާރުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަކީ 

ގްވާމީ ގޮތުންވެސް ޤަބޫލުކުރާ މިންގަނޑުކަމަށާއި،  ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގ އާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ބައިނަލް އަ

  OECD Guidelines for multinational Enterprises and Tax Administration އަދި 

)އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިން( ގައިވެސް  ސިމިލަރ ސަޕްލައި އަދި  ސިމިލަރ ސާރކަމްސްޓަންސެސް އަށް ބެލުމަކީ 

ލަތަކުގައިވެސް ޢަމަލުކުރާނެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ހަމަކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގެ މައްސަ

ފަރާތުން ފާހަގަކުރިނަމަވެސް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިމިވާ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންއަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ 

ޑީ ގައިޑްލައިންއަށް ހަވާލާދީ އެފަރާތުްނ އާ ގުޅިގެން އޮތް ގައިޑްލައިނެއް ނޫންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން  އޯ.އީ.ސީ.

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ ުޚޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައަށް ތަތުބީޤުކުރެވިާދނެ ގައިޑްލައިނެއް ނޫންކަމާއި، 

ގައި ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމު 25އަދި ހަމައެހެންމެ، އިސްތިުއނާފު ފޯމުގައި  ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

mailto:info@tat.gov.mv
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 Similar)އަދި އެއްފަދަ ހާލަތަށް  (Similar Supply)އެއްބާވަތެއްގެ މުދަލެއް ނުވަަތ ޚިދުމަތެއް 

Circumstances)  ބަލަންޖެޭހނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މީރާެގ އޮބްޖެކްަޝްނ

ވަނަ މާއްދާެގ  25މާއްދާ )ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  މަރުހަލާގައި ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކޮްށފައިވާ ޤާނޫނީ

( އެ މުދަލެއްގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ 1)ކ(( ގެ ދަށުން ވަރަށް ސާފުކޮށް މުޢާމަލާތުގެ މުޤާބިލު ކަމުގައި ބަލާނީ ")

( 2)މަންފާ ލިބޭ ފަރާތުން އެ މަންފާގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާރަކަށް ދައްކާ ޢަދަދު؛ ނުވަތަ 

ފޯރުވައިދޭ މުދަލަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް ޓެކްސް އިންވޮއިސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ(ގެ ދަށުން ސިމިލަރ  25ގޮތުގައި އަދާކުރާ އަދަދެވެ". ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ޕްލައިސް ކަނޑައަޅާނީ ކޮން އުޞޫލަކުން ތޯ ދެނެގަްނނަން ނުޖެހޭަކްނ  ސާރކަމްސްޓަންސެސް އަދި ސިމިލަރ ސަ

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ކަމުގައި  25މީރާއިން ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ މާއްދާއަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  72.4

ވަނަ ޕެރެގުރާފުގައި  2ޖެކްަޝން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އޮބް

 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛

 “Section 19 (d) (1) of the Law No. 10/2011 (Goods and Service Tax Act) (GST 

Act) states the value of goods and services supplied to related parties shall be 

determined in accordance with the Regulation made pursuant to GST Act. 

Section 25 of GST Regulation sets out how to determine the value of supply of 

goods and services supplied with regard to related party transactions and 

particularly Section 25 (g) specifies the treatment for cases where goods and 

services supplied indirectly via a related party.” 

މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ ބޭނުންކޮށްފައިާވ  ،، އެހެންކަމުން ށާއިކަމަ މިފަދައިން 72.5

ވަނަ މައްދާގެ )ކ( ކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އޮބްޖެކްަޝްނ  25ޤާނޫނީ އަސާސް އަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

  މަރުހަލާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާނެަކން މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

 ޤާޫނނީ  ބޭނުންކުރި ކަނޑައެޅުމަށް ޢަދަދު މަރުޙާލާގައި އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި އިޢުތިރާޒު މިރާއިން ނުކުތާއަކީ:ވަނަ ފަސް  .73

 ތަފާތު  ވަކި ަމރުޙަލާގައި އިޢުތިރާޒު މީރާއިން ނަމަވެސް ަހވާލާދީފައިވި މާއްދާއަކަށް ާޤނޫނީ ތަާފތު ބަދަލުކޮށްފައި އަސާސް

 ނިންމުން  އޮޑިޓް ިމރާގެ ނިންމުމުގައި ނިންމި މީރާއިން ގުޅިގެން އެންގުމާ ގެިއޢުތިރާޒުކުރުމު ނިންމާފަިއނުވާކަން ނިންމުމެއް

 ޢަދަދު  އަދި ޢަދަދަށް ކަނޑައެޅި އޮޑިޓުން އަދި ބަޔާންކޮށްދީފައިާވތީ ރަނގަޅުކަމަށް ނިންމުން އެ ކޮށްފައި ދިފާޢު

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

63 ގެ  40   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

އިސްތިއުނާފުކުާރ  ކަމަށް އެނގޭ ނެތުމުން އައިސްފައި ބަދަލެއް އެއްވެސް މަރުޙަލާގައި އިޢުތިާރޒު ގޮތަށް  ހިސާބުކޮށްފައިވާ

 ފާހަގަކުރެއެވެ. މީރާއިން ކަންކަން  އަންނަނިވި ގުޅިގެން ނުުކތާަތކާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 އަސާސް  ޤާޫނނީ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޢަދަދުކަނޑައެޅުމަށް އޮޑިޓްގައި މިރާއިން މަރުޙަލާގައި އެ އިޢުތިރާޒުކުރުމުން  73.1

 ބަދަލުކޮށްއެކަން މަރުޙަލާގައި  އިޢުތިރާޒު މީރާގެ އަށް(  ކ) މާއްދާގެ ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ

 އަންގާފައިކަމަށާއި، ވަނީ މެދުވެރިކޮށް ރިޕޯޓު ގޮތުގެ ނިމުނު މައްސަލަ އިޢުތިރާޒުކުރި ފަރާތަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް  ކަމަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެ އަސާސް  ޤާނޫނީ މަރުޙަލާގައި އިޢުތިރާޒު އެފަދައިން

 ސާފުވާކަމަށާއި،  އިން ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މައްސަލައަށް

 ޕެރެގުރާފުގައި  ވަނަ 2 ރިޕޯޓުގެ ގޮތުގެ ނިމުނު މައްސަލަ އިޢުތިރާޒުކުރި ފަދައިން  އިސްވެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ 73.2

 ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ނުސީދާކޮށް މެދުވެރިކޮށް ފަރާތެއް  އެހެން ގުޅުންހުރި މުޢާމަާލތަކީ އުފެދިފައިވާ ޚުޞޫމާތު

 ޓީ.އެސް.ޖީ އަސާސް ބޭުނންކޮށްފައިވާ ަކނޑައެޅުމަށް ޢަދަދު ގުޅިގެން މުޢާމަލާތާ އެ ޚިދުމަތެއްކަމުގައިވާތީ

 ،ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމާއި އަށް( ކ) މާއްދާގެ ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ

 ގުޅިގެން އިުޢތިރާޒުކުރުމާއި އެފަރާތުން ނިްނމުން އޮޑިޓްގެ ކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ފަރާތުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ 73.3

 އެފަރާތާއި  ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފާހަގަކުރެވުނީ މީރާއަށް ބެލުމުން ގޮތަށް ހިނގާފައިވާ ކަން މައްސަލައިގައި

 ޚިދުމަތް ޓޫރިސްޓުްނނަށް ބޭނުންކޮށްގެން ގޮތުގައި މެދުވެރިއެއްގެ  އެލް.ޕީ.އެސް.ވީ ކަމަށްވާ ފަރާތެއް ގުޅުންހުރި

 ޓީ .އެސް.ޖީ ވަނީ މާއްދާ ޤާނޫނީ ނިންމުމުގައި މައްސަލަ އިޢުތިރާޒުކުރި މީރާގެ އެހެންކަމުން. ކަމެވެ ފޯރުވާދީފައިވާ

 ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާިއ،  އަށް( ކ) ގެ މާއްދާ ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ

 ނުވަތަ މުދާ ފޯރުވައިދެނީ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ މުދަލެއް " ގައި ( ކ) ގެ މާއްދާ ވަނަ  25 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ 73.4

 މުޢާމަލާތުގެ އެ ،ކަމުގައިވާނަމަ ނުސިދާކޮށް ،މެދުވެރިވެގެން ފަރާތެއް ގުޅުންހުރި ފަރާތާ ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތް

 އަދަދުތަކުގެ  އަންނަނިވި  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ 19 ޤާޫނނުގެ ބަލާނީ މުޤާބިލުކަމަށް

 ބަދަލުގެ  މަންާފގެ އެ ފަާރތުން ލިބޭ މަންފާ ޚިދުމަތެއްގެ ނުވަތަ މުދަލެއްގެ އެ ( 1. )އަދަދެވެ ބޮޑު ތެރެއިން

 ޚިދުމަތައް  ނުަވތަ  މުދަލަށް ފޯރުވައިދޭ( 2) ނުަވތަ ؛އަދަދު ދައްކާ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް އެހެން ގޮތުގައި

މިފަދައިން " އަދަދު އަދާކުރާ ގޮތުގައި އަގުގެ ޚިދުމަތުގެ ނުވަތަ މުދަލުގެ އެ ފަރާތުން ދޫކުރެވޭ އިންވޮއިސް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  

 ޚިދުމަތެއްގެ ފޯރުކޮށްދިން ނުވަތަ މުޤާބިލުގައި މުދަލުގެ ވިއްކި( ހ") މާއްދާގެ ވަނަ   19 ގެ ގާނޫނު ޓީ.އެސް.ޖީ 73.5

 ޚިދުމަތެއްގެ އެ ނުވަތަ މުދަލެއްގެ އެ ،ކަމުގައިވާނަމަ ފައިސާއިން އަދާކުރާނީ އަގު އެއްޗެއްގެ އެ މުޤާބިލުގައި
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 ފައިސާ  ޢަދަދަށްވާ ޓީގެ.އެސް.ޖީ ޖުމްލައިން ފައިސާގެ އަދާކުރާ ގޮތުގައި މުޤާބިލުގެ  ،ބަލާނީ ކަމުގައި އަގު

 މުޤާބިލުގައި ޚިދުމަތެއްގެ ފޯރުކޮށްދިން ނުވަތަ މުޤާބިލުގައި މުދަލުގެ ވިއްކި( ށ. )ޢަދަދެވެ އަންނަ ކެނޑުމުން

 އެ  ނުވަތަ މުދަލެއްގެ  އެ ،ކަމުގައިވާނަމަ އެއްޗަކުން  އެހެން ނޫން ފައިސާ އަދާކުރާނީ އަގު އެއްޗެއްގެ އެ

 ޢަދަދަށްވާ ޓީގެ.އެސް.ޖީ އަގުން ބާޒާރުގެ އެއްޗެއްގެ ލިުބނު ގޮތުގައި މުޤާބިލުގެ ،ބަލާނީ ކަމުގައި އަގު ޚިދުމަތެއްގެ

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،." ޢަދަދެވެ އަންނަ ކެނޑުމުން ފައިސާ

 މާއްދާ މި ހަޤީަޤތަކީ  އެނގިގެްނދާ ަބލައިލުމުން ނައްޞައް ގެ( ކ) ގެ މާއްދާ ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ 73.6

 ޚިދުމަތް ފަރާތަަކށް ތިންވަނަ  އެހެން ންމެދުވެިރވެގެ ފަރާތެއް ގުޅުންހުރި ުމޢާމަލަުތގައި ކުރެވިގެންދާނީ ތަޠުބީޤު 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ކ) މާއްދާގެ ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ޙާލަތުގައިކަމަށާއި، މިޮގތުން، ފޯރުވާދޭ

 ސުވާލު  ޢަދަަދކީ ދައްކާ ފަރާތަކަށް އެްއވެސް އެެހން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާަގއި އެ  ފަރާތް ލިބޭ  މަންފާ

 އިސްވެ އެެހންކަުމން، ޢަދަދުކަމަށާއު،  ދައްކާ އަށް ޕީއެލް.އެސް.ވީ އެަފރާތުން މުޢާމަލާތުގައި އުފެދިފައިވާ

 ގައި ( ކ) މާއްދާގެ  ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ވަނީ މިރާއިން ސަބަުބތަކަށްޓަކައި  ޔާންކުރެވުނުބަ

 ކެޕޭސިޓީ  ބެޑް ވިއްކާފައިވާ އަށް އެލް.ޕީ.ެއސް.ވީ ފަރާތުން ިއސްތިއުނާފުކުރާ އުޞޫުލން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ގެނެސްފައިވާކަމާއި، ހަމައަގަށް

 އަގެއްގައި  ކުޑަ ވުރެ މުޢާމަލާތްތަކަށް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ގުޅުމެއްނެތް މުޢާމަލާތަކީ އެ މީރާއަށް ޑިޓްގައިއޮ 73.7

 މަލުކުރުމަށްޢަ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އެފަދަ އަދި  ާފހަގަކުރެވިފައިވޭކަމަށާއި، މުޢާމަލާތެއްކަން ކޮށްފައިވާ

 މުޢާމަލާތް އެ އޮޑިޓްގައި ،ކަމަށްވާތީ މާއްދާގައި ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ އުޞޫލުވަނީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އިްނޑަސްޓްރީގައި  ޓޫރިޒަމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑައަޅަފައިވަނީ ޢަދަދު  ބެުލމަށްފަހު ކަންތަްއތަކަށް ވަށައިގެންވާ

 ބިނާޮކށް މައްޗަށް އަގުގެ ފަރާތްތަކުގެ މުޢާަމލާްތކުރާ ހޯލްސޭލްކޮށް އަދު އެއްަފދަ ފަރާތާ އިސްތިއުނާފުކުރާ

 ގެ  ކެޕޭސިޓީ ބެޑް ވިއްކާފައިވާ އަށް އެލް.ޕީ.އެސް.ވީ މީރާއިން އެގޮތުން  ހެދުމަށްފަހުކަަމށާއި، އެސެސްމަންޓެއް

 ޢަދަދު  ަދއްކާ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް އެހެން ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ފަރާތުން މަންާފވެރި ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އަގު

 މީރާއިން  ކަނޑައެޅުމަށް  cost+25% ،ބޭނުންކޮށްެގންކަމަށާއި، އަދި  cost+25% ދެނެގަނެފައިވަނީ

 އަގުގެ  ިވއްކާ ފަރާތްތަކުން ގުޅުމެއްނެތް ވިއްކުމަށް ކެޕޭސިޓީތަށް ބެޑް އެހެން ފެންވަރުގެ  އެ ބޭނުންކޮްށފައިވަނީ

 މައްޗަށްކަމަށާއި،

 ގުޅުންހުރި  މުޢާމަލާތަކީ އުފެދިފައިވާ  ޚުޞޫމާތު ަހީޤޤަތުގައި އިޢުތިރާޒުކުރުމުން ފަރާތުން އިސްތިއުާނފުކުރާ އެހެންކަމުން، .74

 ވަނަ  25 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ،މުޢާަމލާތެއްކަމަށްވާއިރު ކޮށްފައިވާ ުނސީދާގޮތެއްގައި މެދުވެރިކޮށް ފަރާތެއް އެހެން
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 ނުވަތަ މުދަލެއްގެ އެ( 1) ބަލަންާވނީ ގޮތުގައި އަގުގެ ކަނޑައެޅުމުގައި އަގު މުޢާަމލާތެއްގެ ދައެފަ ގައި( ކ) މާއްދާގެ

( 2) ނުވަތަ ޢަދަދު ދައްކާ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް އެހެން ގޮތުގައި ބަދަލުގެ މަންފާގެ އެ ފަރާތުން ލިބޭ މަންފާ ޚިދުމަތެއްގެ

 ގޮތުގައި އަގުގެ ޚިުދމަތުގެ ނުވަތަ މުދަލުގެ އެ ފަރާތުން ދޫކުރެވޭ ސްވޮއިއިން ޓެކްސް ޚިދުމަތަށް ނުވަތަ މުދަލެއް ފޯރުވައިދޭ

( 2) މާއްދާގެ އެ މުޢާމަލާތުގެ އުފެދިފައިވާ ޚުޞޫމާތު ،ޢަދަދުކަމަށްވާއިރު ބޮޑު ތެރެއިން ޢަދަދުތަކުގެ މި ،ޢަދަދު އަދާކުރާ

 އަގަށްވުރެ  ވިއްކާ ރިސޯޓަކުން އެފެންވަރުގެ ޢަދަދަކީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަްނަބރުގައި ަވނަ( 1) ގެ( ކ) ާމއްދާގެ ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ  ޢަަދދެއްކަމުން ކުޑަ ނިސްބަތުން

 މީރާއިން  ހޯދުމަށްޓަކައި ޢަދަދު ދައްކާފައިވާ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް އެހެން ގޮތުގައި ބަދަލުގެ މަންފާގެ އެ ފަރާތުން މަންފާލިބޭ

 އެންމެ  ގެނައުމަށް ހަމައަގު މުޢާމަލާތުގެ މި އަކީ cost+25% އެސެސްމަންޓުކަމުގައިވާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓްގައި

 މުނު ނި މައްސަލަ އިޢުތިރާޒުކުރި ދަށުން ގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިެގްނވާ ޤާނޫނުތަކުގައި ޓެކްސްގެ ،މެތަޑްކަމުގައިވާތީ އެކަށީގެންވާ

 އޮޑިޓްގައި ބޭނުންޮކށްފައިވަނީ ކަނޑައެޅުމަށް ޢަދަދު މީރާއިން ފަދައިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައިވެސް ގޮތުގެ

 އެސެސްމަންޓްކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.  ބޭނުންކޮްށފައިވާ

 ކަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ނުކުތާ ޤާނޫނީ ބޭނުންކޮްށފައިވާ ކަނޑައެޅުމަށް ޢަދަދު މަރުހަލާގައި އިޢުތިރާޒު ނަ ނުކުތާއަކީ:ހަވަ .75

  ނުވާތީ ބަދަލުކޮށްފައި ނުކުތާ ޤާނޫނީ ކަނޑެޅުމުގައި ޢަދަދު އޮޑިޓްގައި ހަޤީޤަތުގައި ނަމަވެސް ބަޔާންކުރި މީރާއިން

 ގައިޑްލައިންގައި  ޑީ.ސީ .އީ.އޯ ކަނޑައެޅުމަށް ޢަދަދު މީރާއިން  ދަށުން ގެ( ރ) މާއްދާ ވަނަ 25 ގަވާއިދު ޓީ.އެސް.ޖީ

 ފަރާތުން އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ކަމަށް ޢަމަުލކުރަންޖެހޭނެ އުޞޫލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ޤާނޫނީ ފައިވާހަވާލާދި ނިންމުމުގައި މީރާގެ  ރިޕޯޓުގައި ގޮތުގެ ނިމުނު މައްސަލަ އިޢުތިރާޒުކުރި މާއްދާއަކީ ހަވާލާދީފައިވާ

 ސިމިލަރ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިޑްގައި ޑީ.ސީ.އީ.އޯ މައްޗަށް  މީރާގެ ދަށުން ާމއްދާގެ އެ އަދި  ނޫންކަމަށް މާއްދާ

 ދަށުން  ގަވާއިދުގެ ޤާޫނނާއި ޓީ.އެސް.ޖީ  ކަނޑައެޅުން ޢަދަދު ބަލައި އަށް ސަޕްލައިސް ސިމިލަރ އަދި ސަރކަމްސްޓެންސް

 ޓީ .އެސް.ޖީ މާއްދާއަކީ ޤާނޫނީ  ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަނޑައެޅުމަށް ޢަދަދު ޑިޓްގައިއޮ މީރާއިން ލާޒިމްނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް

  ޢަމަލުކޮށްފައިަވނީ މީރާިއން ކަނޑައެޅުމަށް ޢަދަދު ދަުށން މާއްދާގެ އެ ކަމުގައިވާތީ( ރ) މާއްދާގެ ަވނަ 25 ޤާނޫނުގެ

 ޤާނޫނުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ އެއީ މަތިންކަމަށާިއ، ގޮތުގެ އެއްޮގތްވާ އުޞޫލާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ޓީ.އެސް.ޖީ

 އެގޮތުން  ކުރެވޭނެކަމަށާއި، އަންދާޒާ އުޞޫލުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ގައި( ރ) މާއްދާގެ ވަނަ 25

 ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަގު  މުޢާމަާލތުގެ ކޮށްފައިވާ ފާރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ދިޔައިރު ކުރިއަށް މަރުހަލާ އޮޑިޓް މީރާއިން

cost+25% ްފަރާތާ  ިއސްތިއުނާފުކުރާ ކަނޑައެޅުމުގައި އަގު ދަށުން މެތަޑްގެ މި  އަދި ބޭނުންޮކްށގެންކަމަށާއި، މެތަޑ 

 އެފަދައިން ،ރިޢާޔަތްޮކށްަފއިވާއިރު އަގުތަކަށް ވިޔަފާިރތަކުގެ އެހެން އެއްފަދަ ވިޔަފާރިއާ އެފަރާތުގެ  އެއްފަންތީގެ
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 ިމންވަރުން  ތަންދޭ ޤާނޫނު  ފަރާތަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ދިޔައިރު ކުރިއަށް އޮޑިޓް ކިހިނެއްކަން  ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ

 ގައިޑްލައިންގައި  ޑީ.ސީ.އީ.އޯ މީރާއިން ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ،ބަޔާންކޮށްދީފައިވާނެކަމަށާިއ، މީގެއިތުރުން

 މީރާއިން ފަރާތަށް އިސްތިއުނާފުުކރާ އެއީ ަބޔާންކުރަނީ ނުވާކަމަށް ކޮށްފައިވާރިޢާޔަތް އުޞޫުލތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

cost+25% ިހުށަހާޅާފައިވާ އެފަރާތުން ކަން ނުވާތީ ހާމަކޮށްފައި ންނަ  ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައ 

 މިންވަރަށް ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނު  ފަރާތަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ވާނީ  މީރާއިން ސާފުވާކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ބެލުުމން

 ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން މަރުޙަލާގައި އިޢުތިރާޒު އަދި މަރުޙަާލގައި އޮޑިޓް ތުމަޢުލޫމާ ބޭުނންކޮްށފައިވާ ކަނޑައެޅުމަށް ޢަދަދު

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

 މެދުވެރިވެގެން  ފަރާތެއް ގުޅުންހުރި ތަޠުބީޤުކުރެޭވނި( ކ) ގެ މާއްދާ ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ވަނަ ނުކުތާއަކީ:ހަތް  .76

 އިން  ވީއެލް.އެޗް.އެމް ފަދައިން ފަހާގަކުރާ މީރާއިން ވާތީކަމަށް  ތަކުގައި މުޢާމަލާތް ކުރެވޭ ފަރާތަކާއެކު ތިންވަނަ ގުޅުންހުރި

 ފަތުރުވެރިންނަށް މެދުވެރިކޮށް އެލް.ޕީ.އެސް.ވީ ޚިދުމަތަކީ އެ  ،ނޫންކަމަށާ އަށް ޕީއެލް.ެއސް.ވީ ފޯރުވާދެނީ ޚިދުމަތް މުދަލާ

 ލިބިފައި  މީރާއަށް ޤާނޫނުން  ޓީ.ސްއެ.ޖީ ބާރެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އަގު ޚިދުމަތުގެ މުދާލާއި އެ ނަމަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދޭ

 މީރާއިން  ކަންކަން އަންނިވި  ގުޅިގެން ނުކުތާތަކާ ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  ބަޔާންކޮށް ނުވާކަމަށް

 އެވެ. ފާހަގަކުރެ

 ޓީ.އެސް.ޖީ ޙާލަތުގައި އަދާކުރާ  އަގު ފައިސާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ގައި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 19 ޤާނޫނުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ 76.1

 ބަލަންޖެހޭނީ  ހިސާބުކުރުުމގައި އަގު ނުވަތަ މުޤާބިލު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިން ނުވަތަ މުދަލެއްގެ ވިއްކި ނެގުމުގައި

 އަދި އަދަދު އަންނަ ކެނޑުމުން ފައިސާ އަދަދަށްވާ ޓީގެ.އެސް.ޖީ ޖުމްލައިން ފައިސާގެ އަދާކުރާ ގޮތުގައި މުޤާބިލުގެ

 ވިއްކި ނެގުމުގައި ޓީ .އެސް.ޖީ ޙާލަތުގައި އަދާކުރާ އަގު  އެއްޗަކުން  އެހެން  ފައިސާނޫން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ގައި( ށ)

 ގޮތުގައި މުާޤބިލުގެ ބަލަންޖެހޭނީ  ިހސާބުކުރުމުގައި އަގު  ނުވަތަ މުޤާބިލު  ިޚދުމަތެއް ޮކށްދިންފޯރު ނުވަތަ މުދަލެއްގެ

 .އަދަދެވެ އަންނަ ކެނޑުމުން ފައިސާ ޢަދަދަށްވާ ޓީގެ.އެސް.ޖީ އަގުން ބާޒާރުގެ އެއްޗެއްގެ ލިބުނު

 ގުޅުންހުރި  ބަޔާންކޮްށަފއިވަނީ ނަންބަރުގައި ވަނަ 1 ގެ( ރ) މާއްދާގެ ވަނަ 19 ޤާނޫނުގެ  ޓީ.އެސް.ޖީ މީގެއިތުރުން 76.2

 ގަވާއިދު  ހަދާ ދަުށން  މާއްދާގެ ވަނަ 19 ޤާޫނނުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ކަނޑައަޅާނީ ައގު ޚިދުމަތުގެ ފޯރުވާދޭ ފަރާތަކަށް

 ވަނަ 1 ގެ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ  17 ަގވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ އަދި. ދަށުންނެވެ ގެ( ގަވާއިދު ޓީ.އެސް.ޖީ ޔައުނީ)

 ވަގުތު ނަގާ ޓީ.އެސް .ޖީ ޚިދުމަތުން ފޯރުވާދޭ މުދަލާއި ވިއްކާ ފަރާތަކަށް ގުޅުންހުރި ބަޔާންކޮށްފައިަވނި ނަންބަރުގައި

 ގެ  ގަވާއިދު ޓީ.އެސް.ޖީ ކަމުގައިވާ ގަވާއިދު ހަދާ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 17 ޤާނޫނުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ކަނޑައަޅާނީ

 .ދަށުންނެވެ
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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( ނ) އަދި( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 19  އަދި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 17 ޤާނޫނުގެ  ޓީ.އެސް.ޖީ މީގެއިތުރުން 76.3

 ލާޒިމް ދެއްކުން ައތުން  ފަރާތުގެ މަންފާވެރި ައކީ ޓީ.އެސް.ޖީ އުޞޫލަކީ ާއންމު ކަނޑައަޅާފައިވާ ދަށުން ގެ

 ފަރާތް ނަގާ ޓީ.އެސް.ޖި ފަރާތަކީ މަތިކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުން  މާޒިން ދެއްކުމުގެ މީރާއަށް ޓީ.އެސް.ޖީ ،އެއްޗެކަމަށާއި

  .ނުޖެހެއެވެ ފަރާތަކަށްވާން ގުޅުންހުރި ފަރާތަކާއި ދައްކަންޖެހޭ ޓީ.އެސް.ޖީ ކޮންމެހެން ފަރަތަކީ މަންފާވެރި އަދި

( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 19 އަދި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 17 ޤާނޫނުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ ނަމަވެސް 76.4

 ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މުދާ ފަރާތްތަކުން ގުޅުންހުރި ހިމަނައިގެން ތަރަހައިގެތެރޭގައި ގެ( ނ) އަދި( ށ) އާއި

 ގައި( ރ) މާްއދާގެ ަވނަ 19 އަދި( ނ) މާްއދާގެ ވަނަ 17 ޤާނޫނުގެ ޓީ.ެއސް.ޖީ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ  ނަމަ

 ފޯރުވާދޭ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މުދާ  ފަރާތަކަށް ގުޅުންހުރި އެހެންކަމުން. ތެރޭގައެވެ ތަރަަހއިގެ ގަވާއިދުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

( ނ) އަދި( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 19 އަދި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 17 ޤާނޫނުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ޙާލަތުގައި

 19 އަދި ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ  17 ޤާނޫނުގެ  ޓީ.އެސް.ޖީ ޢަމަލުކުރާނަމަ  އުޞޫލުން އެ ހިމަނައި  ތެރޭގައި ތަރަހައިގެ

  ކެނިޑގެންދާކަމަށެވެ. ބޭނުން ގަވާއިދުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ރ) މާއްދާގެ ވަނަ

 ރިޢާޔަތްކުރާނެ ނުވަތަ  ޢަމަލުކުރާނެ ކަމުގައިވާނަމަ އެކުގައި ފަރާތަކާ ގުޅުންހުރި ކުރެވިފައިަވނީ މުޢާމަލާތެއް އެގޮތުން 76.5

 ވަނަ  25 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ށްފައިވާކަށާއި،ބަޔާންކޮ މާއްދާގައި ވަނަ 25  ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ އުޞޫލުވަނީ

 ކުރެވިފައިވާ  ެއކު ފަރާތަކާ ގުޅުންހުރި  ބަޔާންކޮްށފައިވަނީ ގައި( ޅ) އަދި( ބ(، )ރ(، )ނ(، )ށ(، )ހ) މާއްދާގެ

 ދެމެދުގައި  ެދފަރާތުގެ ގުޅުމެއްނެތް މުޢާމަލާތް އެ އަސްލު ނުވަތަ ކަނޑައެޅުމަށް އަގު ބާޒާރުގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި

 ކަމަށެވެ. އުޞޫލުތަށް  ރިޢާޔަތްކުރާނެ ނުވަތަ ޢަމަލުކުރާނެ ކަނޑައެޅުމަށް އަގު ހަމަ އޮންނާނެ ޙާލަތުގައި ކުރެވޭ

 މާއްދާތައް  އެ ގައި ( ޅ) އަދި( ބ(، )ރ(، )ނ(، )ށ(، )ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ 76.6

( ކ) މާއްދާގެ ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ޚިލާފަށް އުޞޫލާ ޙާލަތާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ  ތަޠުބީގުކުރުމަށް

 މާއްދާގެ ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ އެކަން ތަފާތުކަމަށާއި، އުޞޫލު ޙާލަތާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޠުބީޤުކުރުމަށް

(، ރ(، )ނ(، )ށ)(، ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 25 ގަވާިއދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ އެގޮތުން  ސާފުވާކަމަާށއި، ނައްޞުން  ގެ( ކ)

 ނަގާ  ޓީ.އެސް.ޖީ ތަުޠބީގުކުރަންޖެހެނީ ( ކ) ާމއްދާގެ ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ޚިލާފަށް އާއި( ޅ) އަދި( ބ)

 ޙާލަތުގައި  ޯފރުވާދޭ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ވިއްކާ މުދާ ބަހައްޓައިގެން ގޮތުގައި މެދުެވރިވެރިޔެއްގެ ފަރާތެއް ގުޅުންހުރި ފަރާތާ

 އުޞޫލާއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގައި( ށ) އަދި( ހ) މާއްާދގެ ވަނަ 19 ޤާނޫނުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ޙާލަތުގައި އެ  އަދި ކަމަށް

 ގައި ( ކ) މާއްާދގެ ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ ޓީ .އެސް.ޖީ އެ ވާނެކަންޢަަމލުކުރަން މަިތން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
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 ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދީފައިވާ ފަރާތަށް މަންފާވެރި ފަރާތުން  ކުރާއިސްތިއުނާފު ފަދަިއން ބަޔާންކުރެވުނު މަތީގައި 76.7

 އެލް .ޕީ.އެސް.ވީ ވަނީ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ މެދުވެރިކޮށްކަމަށާއި، އެލް.ޕީ.އެސް.ވީ ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ހަޤީޤަތުގައި

 މުޢާމަލާތެއް  މެދުވެރިކޮށް މެދުވެރިއެއް  އެފަދައިން އިޢުތިރާފުވެފައިވާކަމަށާއި، މަށްފަރާތެއްކަ ގުޅުންހުރި  އެފަރާތާ އަކީ

  ނޫންކަމާއި  ލާޒިމް ކޮންމެހެން އޮތުން ގުޅުމެއް ދެމެދު ފަރާތާއި ދައްކާ ޓެކްސް ފަރާތާއި މަންވާފެރި ޙާލަތުގައި ހިންގާ

 އަދި މެދުގައިކަން ފާރާތުގެ ނަގާ ޓީ.އެސް.ޖީ އާއި މެދުވެރިޔާ ލާޒިމްވަނީ އޮތުން ގުޅުމެއް ތަޠުބީޤުކުރުމުގައު އެމާއްދާ

 ހަޤީގަތުގައި  ނަމަވެސް މާއްދާއެއް އައިސްފައިވާ ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ އަކީ އެމާއްދާ

 .ސާފުވެއެވެ ކަންތައްތަުކން ބަޔާންކުރެވުނު މަތީގައި އެއްކަން މާއްދާ މުސްތަޤިއްލު

 ވަރަށް މާނަ މާއްދާގެ އެ އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ކ) މާއްދާގެ ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ އަދި 76.8

 ގުޅުމެއް  ފަރާތާ މަންފާވެރި ނަގާފަރާތާއި ޓީ.އެސް.ޖީ ވަރަކަށް އެއްވެސް މައްދާގައި އެ. އެނގިގެންދެއެވެ ސާފުކޮށް

 ފަރާތެއް ގުޅުންހުރި ލާޒިމްކުރަނީ މާއްދާއި އެ ފަދައިން ހަގަކުރެވުނުފާ ކުރިްނވެސް. ލާޒިމްނުކުރެއެވެ އޮތުން

 މާއްދާގެ  ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ އެއީ ފޯރުކޮށްދިނުންކަމަށާއި، ޚިދުމަތް ނުވަތަ  ވިއްކުން މުދާ މެދުވެރިކޮށް

 ފޯރުވާދޭނަމަ ޚިދުމަތް ފަރާތަށް މަންފާވެރި މެދުވެރިކޮށް ފަރާތެއް ގުޅުންހުރި ބަޔާންކޮށްަފއިވަނީ އިބާރަތުގައި ގެ( ކ)

 ނެގުމަކީ ޓީ.އެސް.ޖީ ދަުށން މާއްދާގެ މި މުއާމަލާތުން މި އުފެދިފައިވާ ޚުޞޫމާތު އެ އުޞޫލުކަމުގައިވާތީ ޢަމަލުކުރާނެ

 ފަރާތުން  ޢަމަލެއްކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުރެވިފައިވާ ދަށުން ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް .ޖީ އަދި ޤާނޫނު ޓީ.އެސް.ޖީ

( ކ) މާއްދާގެ ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ އޮތުން ގުޅުމެއް އެފަރާތާ މަންފާެވރިފަރާތާއި ފަދައިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 ޤާނޫނާއި ޓީ.އެސް.ޖީ ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ މީރާއިން ގުޅިގެން  މުޢާމަލާތާ މި އުފެދިފައިވާ ޚުޞޫމާތު ލާޒިމްނޫންކަމުން އިން

 ނުވަތަ  ޚިދުމަތް ފަރާތަކަށް ތިންވަނަ މެދުވެރިކޮށް ފަރާތެއް ގުޅުންހުރި ،ތެރެއިންކަމަށާއި، އެހެނީ ތަރައިގެ ގަވާއިދުގެ

 އުޞޫލެއްކަމަށެެވ. ދަންނަ ގަވާއިދު ޤާނޫނާއި ޓީ.އެސް.ޖީ މުޢާމަލާތްތަކަކީ ކުރާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މުދާ

ގެ ނިޔަލަށް  2014ޖޫން  30އިން  2011އޮކްޓޫބަރު  2ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައާއި  ވަނަ ނުކުތާއަކީ:އަށް  .77

ހުރި ޓެކްސް  ނެގޭ މުއްދަތުތަކުގައި މީރާއިން ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓްގައި ފަރަގެއް ނެތްކަމާއި އެހެންކަމުން ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ 

ލު މި ދެ މުއްދަތައް ތަފާތުކޮށްފައިވި ނަމަވެސް މީރާއަށް ދެމުއްދަތުގެ އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު މީރާއިން ޢަދަދު ކަނޑައެޅި އުޞޫ

ފަރަގު ބުނެދީފައި ނުވާތީ މިރާއިން އެއްބާވަތެއްގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި މީރާއިން ޢަމަލުކުރަނީ ތަފާތުކޮށްަކމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ 

ޕްރައިވެޓް ލިމޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް  ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެްސ، ޓެކްސް ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް
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ލެޖިޓިމޭޓް އެކްސްޕެކްޓޭޝަންގެ މަބްދަޢުއާ ގުޅިގެން "މާޒީގައި ނިންމާފައިވާ  ،މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި 34ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ލެޖިޓިމޭޓް  ނުރަނގަޅު ނިންމުމެއް ހަމައެފަދައިން މުސްތަޤުބަލުގައިވެސް ނިންމާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރުން އެއީ

އެ ނިންމުމުގެ ލެޖިޓިމޭޓް އެކްސްޕެކްޓޭޝަން އާ  ،އެކްސްޕެކްޓޭޝަނެއް އުފެދޭނެކަމެއް ނޫން..." ކަމަށް ނިންމާފައިވާއިރު

 2016ގައި "... އެގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ެޓކްސް އަހަރު  2ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ިނންމުމުެގ ޕެރެގްރާފު 

އި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ، މި މުޢާމަލާތްތައް ހިމެނިފައިވާކަމާއި، އެއަހަރުތަކުގެ އޮޑިޓްގައި އާމްސް ގެ އޮޑިޓްގަ 2017އަދި 

ލެންތު މުޢާމަލަތެއް ނޫންަކން ަބޔާންކޮށްފައިނެތުމަކީ އެ މުޢާމަލާްތތަކާއި ގުޅިގެން މީރާގެ ކުރީގެ ނިންމުން ޤާނޫނީ ގޮތުން 

 އެއްވެސް ޙުއްޖަތެއް ނޫނެވެ..." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ޚުޞޫމާތު ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެ ޤާނޫނީ

އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގެ  އޮޑިޓެއްގައި  ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިމިވާ 

ގެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ހަވާލާދީފައިވާ  ޤާނޫީނ އަށް ވިއްކުމު extremely low priceބެޑްކެޕޭސިޓީ ވީ.އެސް.ޕީ.އެލް އަށް 

އަސާސް ތަފާތުވުމަކީ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި  ބަޔާންކުރެވުނު މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ޤާނޫނާތަކާ ގަވާއިދުތަާކ 

އެނގޭކަމާއި އެހެންކަމުން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މިރާގެ ނިންމުން ނިންމުމަށް އޮތް ޤާނޫނީ ހުރަހަކަށް ވެގެންނުވާނެކަން

އެކަމުގެ ދިފާޢުއެއްގެ ގޮތުގައި ލެޖިޓިމޭޓް އެކްސްޕެކްޓޭޝަންގެ މަބްދަޢު ބޭުނން ނުކުރެވޭނެކަްނ އެނގެން އޮންނަކަން 

 .މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ

ދަތުގެ ތަފާތު ނެތް ގޮތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޓްރައިިބއުނަލްގެ މައްސަލައަށް ބެލުމުން އެނގިގެންދާ ހަޤީޤަތަކީ ދެ މުއްއެ .78

ނަމަވެސް ކުރީގައި އެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޢަމަލަކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން ޚުޞޫމާތު 

އުފެދިފައިވާ މި މުޢާމަލާތް އިުޢތިރާޒުކުރުމުން މިރާއަށް ފާހަގަވީ ހަޤީޤަތުގައި މި މުޢާމަލާތުގަިއ މަންފާވެރި ފަރާތަްށ 

ފުކުރާ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައި ވަނީ އެފަާރތުގެ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ވީ.އެސް.ޕި.އެލް އިސްތިއުނާ

މެދުވެރިކޮށްގެންކަމެވެ. އެހެންކަުމން މީރާއިން އެފަދަ ޙާލަތުގައި ޢަަމލުކުރުމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އުޞޫލު ބެލިއިރު 

ޢަމަލުކުރާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  ުހރި ފަރާތެއް މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރާ ހާލާތުގައި( )ގުޅުންފާހަގަވީ އެ ޙާލަތުގައި

ވަނަ މާއްދާ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކަމަށެވެ. ެއހެންކަމުން މި މައްސަލައިގެ މީާރއިން ޢަމަލުކޮށްފައިަވނީ  25

ފަދައިން އިންސާފުން ޢަމަލުކުރުމުގެ އުއްމީދު މި މަބްދަޢުއާ ޚިލާފަށް ނޫންކަްނ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާްނކޮށްފައިވާ 

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

                                                           
 މައްސަލަ  B/2019/007-CA-TATއެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު   34
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މިރާއިން އިޢުތިރާޒު މަރުހަލާގައި ތަފާތު ޤާޫނނީ މާއްދާއަކަށް ހަވާލާދިނުުމން އެކަނި ނުފުދޭ ކަމަްށ،  އަށްވަނަ ނުކުތާއަކީ: .79

 ދަށުން ޢަދަުދ ކަނޑައަޅައި ކަމުގައިވާނަމަ ހަވާލާދީފައިާވ އެ މާއްދާއިން ޢަދަުދ އެފަދައިން ތަާފތު ޤާޫނނީ މާއްާދއެއްގެ

އެގޮތުން   ،ކަނޑައަޅުމަށް ބޭނުންކުރި ސަަބބާއި އުޞޫލު ބަޔާންކޮށްދިނުމަީކ މީރާއިން  އިން ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް

cost+25% ާއެއްފަދަ ކުންުފނި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީރާއިން ކަނޑަެއޅީ ކިހިނެއްކަން އަދި އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތ 

ކުންފުނިތަކަކީ ކޮބައިކަން މީރާއިން އެފަރާތަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެންޖެހޭނެކަމަށް އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އިސްވެ ހަވާލާ ދެވުނު ފަދައިން މީރާއިން ވަނީ އިޢުތިރާޒުމަރުހަލާގައި އޮޑިޓްގެ 

ދަދުކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނީ އަސާސް ބަދަލުކޮށްފައިކަމަށާއި، އަދި މީގެއިތުރުން މީރާއިން ޤާނޫނީ އަސާސް ޢަ

 cost+25%ބަދަލުކޮށްފައިވި ނަމަވެސް އިޢުތިރާޒުމަރުހަލާގައި އެ ޢަދަދު ހިސާބުކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްަފއިވަނީ 

ރުހަލާގައި ޢަދަދުކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މެތަޑްކަމަށްވާއިރު، ިމ މެތަޑްކަމަށާއި، މި މެތަޑް އަކީ އޮޑިޓް މަ

މެތަޑްބޭނުންކޮށްެގން ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެ އަދަދު ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށް، ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް 

އެނގެން އޮންނަ އޮތުމުްނ، މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ  ކޮމެންޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދީފައިވާކަން 

ފަރާތުގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ައންނަ ފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާަކމަށް އެ ފަރާތުން ބުާނބުނުމަކީ އެއްވެސް ހަޤީޤަތެއްގެ 

ުދ ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށް ނެތް ކަމެކެމެއްކަމަށާއި، އަިދ ޮއޑިޓް މަރުޙަލާގައި މީރާއިންވަނީ ޓެކްސް ގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއި

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެހެނީ، މީރާއިން ބާޒާރުގެ އަގު ބެލުމުގައި ބަލާފައިވާ 

މުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮންބައެއްކަމެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ހިއްސާކޮށްފައިނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފު ފޯ

ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން ެޓކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަުށން  15އެފަރާތުން ބަޔާންކުރާއިރު، ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުވަތަ ޓެކްސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ނުވަތަ ހޯދާ ޓެކްސް ދައްކާ 

ޢުލޫމާތަީކ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަމަށާއި، އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު މީރާގެ ފަރާތާބެހޭ އެއްވެސް މަ

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިާވކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، މީރާގެ އޮޑިޓުން ބާޒާރުގެ އަގު 

 ޓެކްސް ަދއްކާ ފަރާތްތަކެއްކަން އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކޮށްފަިއވަނީ ކޮންކޮން

ހިއްސާކޮށްފައިނުވަނީ ޤާޫނނުްނ ޓެކްސް ދައްކާ އެހެންފަާރތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަކީ މީރާގެ މައްޗަށް 

ރާތަށް އޮޑިޓްކުރިއަށް ދިޔަ މަނާކަމެއްކަމުގައި ވާތީކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ

މެތަޑް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި މީރާއިން ހަދާފައިވާ އެސެސްމެންޓުގައި  cost+25%ވަގުތުގައި އޮޑިޓާ ގުޅިގެން 

ބޭނުންކޮްށފައިވާ ހިސާބުތަކުގައި މީރާއިން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ވެސް ވާނީ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށް 

ވެ.  ބާޒާރުގެ އަގު ހޯދުމަށް މީރާއިން ބަލާފައިަވނި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ބަޔާންކޮށްދީފައެ

mailto:info@tat.gov.mv
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އެއް ފެންވަރު  ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެަފރާތްތަކުގެ ނަންތައް ހިއްސާކުރުން ޤާނޫނު ހުއްދަނުކުރާތީ 

ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުަގއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުދޫދުގެ ތެރެއިންކަމަށް މީރާއިްނ މިރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް 

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ޢަމަލުކުރުމުގެ އުއްމީދުގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް  ކީ:ނުކުތާއަ  ވަނަ ނުވަ  .80

 ނުކުތާތަކާއި ގުޅިގެްނ އަންނަނިވި ކަންތައްތައް މީރާިއން ފާހަގަކުރެއެވެ.ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ބުނެފައިވާ 

މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންުމންަތއް ބިނާވަނީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާުތން މީރާއަށް ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫާމުތތަކުގެ އިތުރުން  80.1

 8ކަން  އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ މީރާއަށް އެހެން ގޮތްގޮތުން ލިިބފައިވާ މަޢުލޫމަތުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކަށް 

ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާެނކަމަށާއި،  އެހެންކަމުން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ ޖީ.ެއސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ(ގައި ބާޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ގުޅުންހުިރ ފާރާތެއް މެދުވެރިވެގެން ތިްނވަނަ ފަރާތަކަށް  25

ސީދާގޮތެއްގައި ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއް ކަމުގައިވާތީ  އެމާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ޢަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެ ނު

( ވަަނ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަިއން ކްލަްބ މެޑް ބުކިން އިންީޖނުގައި އެ ެބޑް ތަކުގެ އަގުެގ 1މައްދާގެ )

 ރިޢާޔަތްކޮށްފައިކަމަށް މީރާއިްނ ބުނެފައިވެއެވެ.ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުތަަކށް 

މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އިްނސާފުވެރިކަމާއެކު ޢަމަލުކުރުމުގެ އުންމީދުގެ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ބަޔާންކޮްށ  80.2

ވުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ާފހަގަކޮށްފައިވަނީ، އިސްތިުއނާފުުކރާ ފަރާތާއި މީރާއާ ދެމެުދ އެއްބަސް

ވެފައިވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަެވސް މީރާއިން އޮޑިޓް ފައިނަލްކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްެވވުނު ކަންކަމާ 

ޚިލާފަށްކަމަށާއި،ނަމަވެސް، އޮްބޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ 

 ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ނުސީދާކޮށް ދީފައިވާ ޚިދުމަތެއްކަމުން، މި މުޢާމަލާތަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ގުޅުންހުރި

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ  25މުޢާމަލާތުގައި އަގު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

މުން ގެންދަީނ ހުރިހާ ޓެކްސް އެއްގޮތަށްކަން އެނގެން އޮންނަަކމާއި، މިފަދަ މުޢާމަލާތްތަކުގައި މީރާއިން ޢަމަލުކުރަ

ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އެއް ހަމައަކުންކަމުގައިވާތީއާއި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި މީރާއާ ދެމެދު ވަކި އުޞޫލަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެ މުޢާމަލާތުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި  25ގަވާއިދުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ 

ވަނަ  1ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މީރާއިން ޢަމަލުކުރާ ގޮތާ ގުޅިގެން އޮންނަ ނަޒަރިއްޔާތަކީ އެ މާއްދާގެ 

ވާ އުޞޫލުަކން އެނގެން އޮތުމުން އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ވަނަ ނަްނަބރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި 2ނަންބަރު ނުަވތަ 
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ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާަފށް މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިަވީނ ލެޖިޓިމޭޓް އެކްސްޕެކްޓޭޝަްނގެ މަބްދަޢުއާއި 

 ޚިލާފަށްކަމުގައި ބުނުމުގެ ޖާގައެއް ނެތްކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިެވއެވެ.

ކަނޑައެޅުމުގައި  އަގު މީރާއިން ގުޅިގެން މުޢާމަލާތާއި ކުރި ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ދިހަވަނަ ނުކުތާއަކީ: .81

ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ އުޞޫލަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފާހަގަކުރި ނަމަވެސް އެއީ ހަޤީގަތާއި ޚިލާފު ވާހަކައެއްކަން 

އޮޑިޓްގެ ނިންމުން ފަިއނަލް ކުރުމުގެ ކުރިން  ދެ ކަަމާށއި، ން ހާމާވާނެއޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބެލުމު 

ފަހަރުގެ މަތިން އިސްތިއުނާފު ކުރާފަރާތަށް ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ހިއްސާކޮށް ޤާނޫނު ހުއްދަކޮށްފައިވާ މިންވަރަްށ 

ގައި  އޮޑިޓް  2019މާރިޗް  27ރެވި، އެފަރާތުން ފޯރުވާދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އޮޑިޓްގެ ނިންމުން ބަދަލުކު

އެފަރާުތްނ ކޮށްފައިވާ ކޮމެންަޓށް  2019މާރިޗު  3އެފަަދއިން އޮޑިޓް ފައިނަްލ ކުރެވިފައިވަނީ އިވާކަމަށާއި، ފައިނަލްކޮށްފަ

 ގައިކަމަށް ީމރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފަހު

ށްފައިވާ ޤާނޫީނ އަސާސް )ޖީ.އެސް.ޓީ ބޭނުންކޮ އޮޑިޓްގައި ނޑައެޅުމަށްކަ ޢަދަދު ގުޅިގެން ކުރުމާއި  އިޢުތިރާޒު މީރާއިން .82

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ((  ބަދަލުކުރެވިފައި ވާކަަމށް އޮްބޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  25ގަވާއިދުގެ 

ޢާޔަތްކޮށް މީރާއިން ނިްނމާފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ އެގޮތުން ިލބިފައިވާ މަޢުލޫާމތުަތކަށް އަދި ވަށާގެންާވ ކަންތައްަތކަށް ރި

ވަނަ މާއްދާގ)ކ( ގެ ދަށުން ޢަދަދު ކަނޑައަޅުމަށްކަމަށާއި، އެ އެ މައްދާގެ ދަށުން ޢަދަދު ކަނޑައަޅައި   25ގަވާއިދުގެ 

ދީފައިކަމަށާއި، ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށ2ް( އަދި )1ވަނަ މާއްދާގެ )ކ(  ) 25އުޞޫލު ވަނީ  ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

އެހެންކަމުން، ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ިރޕޯޓަށް ކޮމެންޓްކުރުމުގެ ފުރުސަުތ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިިބފައިވާކަން  އެނގެން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އުނިކަމެއް  43އޮންނަ އޮތުމުން، މީރާއިން ޤާޫނނުއަސާސީގެ 

މަލުކޮށްފައިވާަކމަށް އެ ފަރާތުން ބުނާުބނުމަކީ އެއްވެސް ހަޤީޤަތެއްގެ ނެތް ކަމެއްކަމާއި، އަދި ޓެކްސް އަންނަ ފަދައިން ޢަ

ވަނަ މައްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ވަނީ އޮޑިޓްގެ ޤާނޫނީ އަސާސް ބަދަލުކޮށްފައިކަމަށާިއ،  36ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ޤާބިލު ަކނޑައަޅާނެ އުޞޫލު ސާފުކޮށް ބާޔާންކޮށްީދފައި ކަމާއި، އެހެންކަމުން، ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ޤާޫނނީ އަސާސްގައި ވަނީ މު

ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ހުރިހާ 

ކު، ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ީޖ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އެއްހަމައަކުން، އިންސާފުވެރިކަމާއެ

 ފައިވެއެވެ.ުބނެ މީރާއިންބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންކަމަށް 
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 އަޣުލަބިއްޔަތު ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު 

)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރަމުން 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި، ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، ރައްދުގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ 

ފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި، ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، މައްސަލައާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށް 

ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، އަންނަނިވި ކަންކަން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ނިޔަލަށްގެ  2017ޑިސެންބަރު  31އިން  2014ޖުލައި  1 ،މައްސަލައިގައި އުފެދިފައިވާ މާތުޚުޞޫ ؛ކަމަކީ  ފުރަތަމަ  .1

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކުހުެގ ( އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތް ފަުހން މީގެ) ގެމޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ިލމިޓެޑް

 ކްލަބް ކަމަށްވާ ހަރަކާތެއް ގޭ ނެ ޓެކްސް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާތުގެ )މީގެ ފަހުން ޖީ.އެސް.ީޓ( އޮޑިެޓއް

ޓީ ާގނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތން ޓެކްސް ދައްކައިފައިނުވާ .އެސް.ޖީ )މީގެ ފަުހން ކްލަބް މެޑް( ކަނިފިނޮޅު އިން މެޑް

)ދެ މިލިއަން ހަތް ލައްަކ  797,015 2, (tax impact) ގައިލުގެ ގޮތުދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރަށް އައި ބަދަކަމަށާއި 

NOTA/1017609-މީރާގެ ނަންބަރު  ނުވަދިހަ ހަތްހާސް ފަނަަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު(

TGST/LBD/2019/04 [ްނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓ] ުއާއި މީރާގެ ނަންބަރ AR-LBD/GST/2018/227 

  މެދުވެރިކޮށް ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ. ( [ރިޕޯޓްއޮޑިޓް ]) [އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް ]

އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ. އެފަރާތުްނ  ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 2019މޭ  19 ށްމީރާއިން ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަ  .2

 4.1ގެ  4ނިންުމންތަކުގެ ތެރެއިން އެ ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނީ، މީރާއިން އޮޑިޓްގައި ނިންމައިފައިވާ

އަށްކަން ނޯޓިސް އޮފް ޮއބެޖެްކޝަނަށް ެބލުމުން އެނގެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުހށަހެިޅ އިއުތިރާޒު ބެލުމަށްަފހު 

ގައި މި  2019ޑިސެންބަރު  23 ފަރާތުން މީރާއިން ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަަހޅައިފައިވެއެވެ. 

mailto:info@tat.gov.mv
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މީރާގެ ނިންމުން ބިނާވާ ޤާނޫނީ އަސާސްކަމުގައި މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، މީރާގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ،  .3

ވަނަ މާއްދާެގ  25ެގ (އެސް.ޓީ ގަވާއިދު.ޖީ) 35ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުމުދަލާއި ޚިުދމަތުގެ އަގުން ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ، 

"އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ވަަނ މާއްދާގައިވާފަދައިން  44)ކ( ކަމަށެވެ. އަދި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތުން  ޓެކްސް އެޕީލް "ނިންމާ ނިންމުމަކާ...މީރާއިން ގުޅިގެން 

ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބަހުޘްކުރެވެންެޖހޭނީ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބިނާކުރި އަސާސް 

ންގުމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާފައިނުވާ )ކ(( އަށްކަމަށެވެ. އަދި އިއުތިރާޒުކުރާ ކަމުގެ އެ 25ޓީ ގަވާއިދުގެ .އެސް.)ޖީ

ވަނަ މާއްދާގެ ރޫޙާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ  44ނިންމުމަކާ މެދު ބަހުޘްކުރެވި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަކީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 ކަމެއްކަމުގައިވެސް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މި ބުނުމަށް ރަްއދުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި

ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، މީރާއިން ފާަހގަކުރި ކަންކަމަކީ އިޖުރާއީ މައްސަލައިގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކަމަށާއި އަިދ 

އެ ކަމާމެދު ޓްރައިބިއުނަލުން ވަނީ ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިފައިކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މީރާއިން ބުނެފައިވާ ކަންކަމަށް އިތުރަށް 

 ރުސަތެއް ނެތްަކމަށެވެ. ބަހުޘްކުރުމުގެ ފު

ވަނަ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިމިވާ މީރާގެ ނިންމުމަކީ  ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަމާ ގުޅިގެން .4

ބަލައި ގޮތެއް އީގޮތުން ޟޫމައު ބާވަތުގެ ނިންމުމެއްަކމުގައިވާތީ މި މައްސަލަމާއްދާގެ )ހ( ގެ ތަރަހައިގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ 

    36ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ޓްރައިިބއުނަލުން ނިންމައިފައިވެއެވެ.

 ގެ ނިންމުމުގެ އަސާސް އަދި މީރާގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ މީރާ 

އޮބްޖެކްޝަން ރިވިުއ  OA/2019/23-220ނަންބަރު  ،ކަމަކީ؛ ަބލަމުންމިދާ މަްއސަލައިގައި މީރާގެ ނިންމުމަކީ ދެވަނަ .5

އަދި މި ރިޕޯޓަށް ޙަވާލާދީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، މީރާގެ ނިންމުްނ ބިނާކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ރިޕޯޓެވެ. 

އަސާސް ބަދަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށެެވ. މި ބުނުމަށް ރައްދުގައި މީރާިއން ބުނެފައިަވނީ، އޮޑިޓްގައި ިނންމައިފައިވާ ނިންމުމުެގ 

އޮޑިޓް މަރުހަލައިގައި މީރާގެ ނިންމުން  ،އުފެދޭ ސުވާލަކީފައިވާކަމަށެވެ. މިހާހިސާބުން އަސާސް އޮބްޖެކްޝަންގައި ބަދަލުކޮށް

 ؟ތޯއެވެކުރެވިދާނެ ކަމެއްބިނާވާ އަސާސް އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި ބަދަލުކުރެވިދާނެތޯ އަދި އެއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން މީރާއަށް 

ފުރަތަމަ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ހޯދުމަށް  ؟ސާސްއަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.އަދި މި މައްސަލައިގައި މީރާގެ ނިންމުން ބިނާކުރި ޤަނޫނީ އަ

  ،އަށް ރުޖޫޢަވާންޖެހެއެވެ. އެމާއްދާގައި ވަނީމާއްދާވަނަ  36ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

                                                           
 )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު(  R/2011-43ގަވާއިދު ނަންބަރު   35
 ގައި ނިންމައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނިންމުން. 2021ސެޕްޓެންބަރު  28  36
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 އިން ބައެއް މި ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރެވޭ އިއުތިރާޒެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، މީރާގެ ނިންމުން އެއްކޮށް ނުވަތަ އެ"

 މިފަދައިންނެވެ. 37".ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ މީރާގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ކަމަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ

އިސްވެބަޔާންކުރި މާއްދާގައިވާގޮތުން، މީރާގެ ނިންމުން އެއްކޮށް ނުވަތަ ބައެއް ބަދަލުކުރުމާއި އަދި މީރާގެ ނިންމުން  .6

ރަނގަޅުކަމަށް ކަނޑައެޅޭނެކަން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން، އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި މީރާގެ ނިންމުން ބިނާކުރާ ޤާނޫީނ 

ގެ ދަށުން ކުރެވިދާނެކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މީރާގެ އޮޑިޓްގެ ނިންމުމަށް އެއްވެސް އަސާސް ބަދަލުކުރުމަކީ އެ ގަވާއިދު

 ކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.ގެންނަކަމުގައިވާނަަމ، އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭންޖެޭހނެބަދަލެއް 

ގައި  1ފިޤްރާ  އެ ރިޕޯޓުގެ ،ރިޕޯޓުގައި މީރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު .7

 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

“… as per annexure 1 of the Audit Report, it is evident that pursuance to section 25 (d) of Regulation 

No. 2011/R-43 (Goods and Service Tax Regulation) (GST Regulation) MIRA has assessed the 

revenue by applying 25% mark-up which is an industry Net Profit mark-up % of similar companies 

in operation….”38 

 މިފަދައިންނެވެ.

ގައި މީރާއިން ނިންމައިފައިވާ  1ވަނަ ފިޤްރާއިން އެނގެީނ، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ އެނެކްސްޗރ  1އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ  .8

 25ގެ ދަށުން ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމެްއ ކަމާއި އަދި % 39މާއްދާގެ )ރ(ވަނަ  25ނިންމުމަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

އެށް ހިމަނައިފައިވަީނ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާ އެއްފަދަ އެހެން  mark-up)ފަންސަވީސް އިންސައްތަ( އިގެ 

 އަށް ަބލައިގެން ކަމަށެވެ.  % industry net profit mark-upވިޔަފާރިތަކުގެ 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛ 6ފަދައިން، އޮބްޖެކްަޝން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ ފިޤްރާ ހަމައެ .9

“… pursuant to section 39 of Tax Administration Act MIRA has assessed the revenue by applying 

cost plus 25% since taxpayer has applied extremely low transfer price to value the said indirect related 

sales. Therefore, from a collective reading of Number 1 to 6 of this report it is clear that the MIRA’s 

assessment was in accordance with Laws and Regulations and the basis of MIRA’s assessment can 

be clarified from the Audit Report.”40 

 އިންނެވެ.ދަމިފަ

                                                           
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( R/2013-45ގަވާއިދު ނަންބަރު   37
 ފިޤްރާވަނަ  1"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު"ގެ  OA/2019/23-220މީރާގެ ނަންބަރު   38

ވަނަ މާއްދާގެ  25ހަވާލާދީފައިވަނީ ގެ ލީގަލް ރެފަރެންސްގެ ގޮތުގައި  4އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން   LBD/GST/2018/227-AR ނަންބަރު މީރާގެ 39
 )ރ( އަށް އެކަނި.

 ވަނަ ފިޤްރާ  6"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު"ގެ  OA/2019/23-220މީރާގެ ނަންބަރު   40
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ވަނަ މާއްދާގެ  39ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ފިޤްރާއިން އެނގެނީ،ވަނަ  6 އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ .10

ބޭނުންކޮްށފައިވަނީ، ޓެކްސް ދައްކާ  cost plus 25%ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާފަރާތުގެ ާއމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި މީރާއިން 

ްއ އެ extremely low transfer priceފަރާތުން އެ ފަރާތުެގ ގުޅުން ުހރި ފަރާތަކާއެކު ކޮށްފައިވާ މުޢާަމލާތުގައި 

ނިޔަލަށް އެކުއެކީގައި  ފިޤްރާގެ ވަނަ  6ން  1އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ  އެހެްނކަމުން، ހިމަނައިފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

ޓްއަކީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަންޔާލުމުން އެނގެނީ، މީރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެސެސްކި

  ނެކަމަށެވެ.އެނގޭ އަސާސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ން ބިނާކުރިމީރާގެ ނިންމުއަދި އެސެސްމެންޓްއެއްކަމަށެވެ. 

އަސާސް ދެނެގަތުމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ބަލަންޖެހެއެވެ. ނިންމުމުގެ މީރާގެ އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަްށ ރިއާޔަތްކޮށް  .11

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ޖީ.އެސް.ީޓ  އެ ރިޕޯޓުގައި އަސާސްގެ ގޮތުގައިޤާނޫނީ  ާނކޮށްފައިވާމީރާގެ ނިންމުން ބިއެގޮތުން، 

. ނަމަވެސް، ޓްރައިބިއުނަލްގައި މީރާއިން ބުނެފައިވަީނ އިއުތިރާޒުކުރުމުން 41އެވެ (ވަނަ މާއްދާގެ )ރ 25ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  25އެކަމާގުޅިގެން ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމުގައި މީރާގެ ނިންމުން ބިނާވާ ޤާނޫނީ އަސާސްއަކީ، ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

 މީރާއިން  ކޮށްދޭނެކަމަށް ދަލާލަތު ފިޤްރާއިންކަން ވަނަ 3 ރިޕޯޓުގެ ރިވިއު އޮބްޖެކްޝަން ންއަދި އެކަ މާއްދާގެ )ކ( ކަމަށެވެ.

  42.ބުނެފައިވެއެވެ

 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ގައި ފިޤްރާވަނަ  3 ރިޕޯޓުގެ ރިވިއު އޮބްޖެކްޝަން .12

“… The nature of the transaction further indicates that rooms were sold indirectly via a related party 

of taxpayer and hence the transaction falls within the ambit of Section 25 (g) of BPT regulation43.” 

 މިފަދައިންނެވެ.

 

                                                           
  ވަނަ ޞަފްޙާ 2]ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް[ ގެ  LBD/GST/2018/227-ARރާގެ ނަންބަރު މީ 41
ވަނަ ނަންބަރުގައި  3މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ  ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވަނީ "... 2022އޮގަސްޓު  3 42

ވަނަ  322 – 320ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އަށް ބަދަލުކުރެވިފައިާވކަމަށް..." )މަޙްޟަރު ބަޔާނު  25ބަޔާންކޮށްފައިމިވަނީ މީރާގެ ނިންމުގެ ޤާނޫނީ އަސާސް 
ބީ.ޕީ.ޓީ. ރެގިއުލޭޝަން އެއީ ލިޔުމުގެ ކުށަކުން ލިޔެވިފައި އޮތްތަނެއް. އެހެންނަމަވެސް  ،ވަނަ ނަންބަރުގައި 3ނަންބަރަށް( "... އަދި އަޅުގަނޑު ދެންމެ މިދެންނެވި 

ސެކްޝަނަކީ ގުޅުންހުރި ފަރާްތތަކެްއ މެދުވެރިވެގެން ކޮށްފައިވާ މި ޓްރާން ،ޙަވާލާދެނީ ޖީ.އެސް.ޓީ. ރެގިއުލޭޝަނާ. މިދެންނެވި ފަދައިން މިވަނީ ސަބަބަކީ
ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އަށް ބަދަލުކޮށްފައިކަމަށް މިދެންނެވި ތިންވަނަ ނަންބަރުގައި މިވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި..."  25މުޢާމަލާތެއްކަން ދެނެގަނެވިގެން މި މުޢާމަލާތް މިވަނީ 

 ންބަރަށް(ވަނަ ނަ 344 – 340)މަޙްޟަރު ބަޔާނުގެ 
ވަނީ ލިޔުމުެގ ލިޔެވިފައި "ބީ.ޕީޓީ"ޕްރެގްރާފްގައި  ވަނަ 3 މީރާއިން ބުނެފައިވަނީ، އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ މި މައްސަލައިގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި 43

 ރަނގަޅު ގޮތަކީ "ޖީ.އެސް.ޓީ" ކަމަށެވެ. ކަމަށާއިކުށަކުން 
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ފިޤްރާއިން އެނގެނީ، މި މުޢާމަލާތުެގ ޒާތުން ދޭހަކޮށްެދީނ ވަނަ  3 ބަޔާންވެދިޔަ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ .13

 ކަމަށާއި،އެ ފަރާތާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށްއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮޓަރިތައް ވިއްކައިފައިވަނީ ނުސީދާކޮށް 

 މުޢާމަލާތް ހިމެނޭކަމެވެ.  ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި މި 25ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  އެހެންކަމުން

އަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާކަން ވަނަ މާއްދާގެ )ކ(  25ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ިރޕޯޓުގައިމީރާގެ  .14

ައށް  (ރ)ަވނަ މާއްދާގެ  25ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  ގެ ގޮތުަގއިޤާނޫނީ އަސާސްިރޕޯޓުގައި ރާގެ އޮޑިޓް އެނގެއެވެ. އަދި މީ

ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ވެސް  25މީރާގެ ނިންުމމުގެ ޤާނޫނީ އަސާސެއްގެ ގޮތުގަިއ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  ދީފައިވާތީ، ޙަވާލާ

 ކަން އެނގެއެވެ. ހިމެނޭ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން  25ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ މީގެ އިތުރުން،  .15

މި މައްސަލައިގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި .  ނެތްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުެނފައިވެއެވެޢަދަދު ކަނޑައެޅެން

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތަށް ތަޠްބީޤުކޮށް ޢަދަދު ކަނޑައެޅޭނެކަން  25ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ގުޅިގެން މީރާއިން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި  44ން ކުރި ސުވާލާނުވަތަ ނޫންކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބެންޗު

ވަނަ މާއްާދގެ )ކ( އަށް ކަމަށެވެ.  25 ޖީ.ެއސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ޢަދަދު ަކނޑައެޅުމުގައި ޙަވާލާ ދޭންޖެހޭނީ

ވޭނެކަމަށް މީރާއިން ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ހަވާލާ ނުދެ 25ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

   45ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުމުގައި ބަކީ، ވަނަ ފިޤްރާގައި ބަޔަންކޮށްފައިވާ ދެވަނަ ސުވާލުގެ ޖަވާ 5މި ރައުޔުގެ އެހެންކަމުން،  .16

ވަނަ މާއްދާގެ  25 ގަވާއިދުގެއަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ   ޤާނޫނީ އަސާސްނިންމުން ބިނާކޮށްފައިވާ ގެވާފަދައިން މީރާބުނެފައިމީރާއިން 

 ކަން އެނގެއެވެ.  )ކ( 

 

                                                           
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން  25ތިޔަ ވިދާޅުވާ ޙަޤީޤަތަކީ ބެންޗުންކޮށްފައިވާ ސުވާލު: "  ދުވަހު ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި ވަނަ  2022އޮގަސްޓު  3 44

 345ން )މަޙްޟަރު ބަޔާ "އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި މީރާއަކުން މި މައްސަލައިގައި ނުވަތަ މި ޚުސޫމާތާ ގުޅޭގޮތުން އަދަދެއް ކަނޑައެއް ނޭޅޭނޭ ދެއްތޯ. އެހެންތޯ.؟
 ނިޔަލަށް( 347 –

 މި  އެއީ . ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަކަށް ނުއެއް ދެވޭނެ 25 ،ޤާނޫނީ އަސާސްތައް ޙަވާލާދީ ލީގަލް ރެފަެރންސެއް ،ދެ" އާ ގައި ބުނެފައިވަނީމީރާގެ ޖަވާބު 45
 ގަވާއިދުގައި  ޤާނޫނާއި އެހެންވީމާ. މުޢާމަލާތެއް ކޮްށފައިވާ ދާކޮށްގެންއަ ރޯލު މެދުވެރިއެއްގެ ފަރާތެއް ގުޅުންހުރި މިދެންނެވިގޮތަށް އަޅުގަނޑު ޓްރާންސެކްޝަނަކީ
 ދެފަރާތެއް ގުޅުންހުރި  އެއީ . ބަޔާންކޮށްދީފައި މާއްދާގައި  ވަނަ  25 ،ދެގޮތަކަށް މިވަނީ  ކުރާނަމަ މުޢާމަލާތް މެދުވެރިކޮށް ފަރާތެއް ގުޅުންހުރި ބަޔާންކުރާގޮތުންނަމަ

 ގުޅުންހުރި  މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެން  މުޢާމަލާތަކީ މި. މުޢާމަލާތެއް ކުރާ ނުސީދާގޮތެއްގައި މެދުވެރިވެގެން ފަާރތެއް ގުޅުންހުރި މަލާތްތަކާއިމުޢާ ކުރާ ސީދާ
( ކ) މާއްދާގެ  ވަނަ  25 ނީޙަވާލާދޭންޖެހޭ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޢަދަދު  ،ޙަވާލާދޭންޖެހޭނީ އެހެންވީމާ. މުޢާމަލާތެކޭ ކުރެވިފައިވާ ނުސީދާކޮށް މެދުވެރިވެގެން ފަރާތެއް

 ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް( 358 – 348) މަޙްޟަރު ބަޔާން . އަށޭ

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 މާ ގުޅޭ އްސާކުރު އަސާސްތަކާއި ތަފުސީލު ހި ހިސާބުކުރުމުގެ 

ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ުއފައްދާފައިވާ އެއް މުއައްސަސާއަކީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް  ޓެކްސް ތިންވަނަ ކަމަކީ: .17

ވަނަ  3ރެވެނިއު އޮތޯރީޓީއެވެ. އަދި އެ އޮތޯރިޓީގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަީކ ކޮބައިކަން ޓެކްސް ނެގުމާބޭހެ ިއދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ނަ މާއްދާގަިއ ތަރުތީބު ވެފައިވާ އަކުރުތަކުެގ ތެރެއިން )ރ( ގަިއ ވަ 3މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 

ފައިވާ ބާރުތައް ޭބނުންކުރުމުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް ހުރުމަްތތެރިކޮށް ދީބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "މީރާއަށް ިލބި 

މީރާއިން ނަށް ދެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމާހަމައަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ ،ހިތުން" މިފަދައިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ތަޙްޤީޤެއް ކުރުމަށްފަހު ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރި 

ރީގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅަކީ ތަފުސީލު ހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައެއްުނވެއެވެ. އަދި މީރާއިން އިދާއަސާސް އަދި 

 ،އެންގުމަށް ާޤނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ުނެވއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާއި އެ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައިވާ ސަބަބުކޮބައިކަ

ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިަވނީ "އިދާރީގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް  43ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ސަބަބު ލިޔުމުން ލިބުމުގެ ޙައްޤު އެމީހަކަށް  ،ގެ ޙައްޤަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަމީހެއް

ލިބިގެންވެއެވެ" މިފަދައިންނެވެ. އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ އިދާރީގޮތުން އެއްވެސް ނިންމުމެއް އިދާރާއަކުން ނިންމާކަމަށް 

ން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިާވ އި  ލިޔުމުން އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބުމަކީ ޤާޫނނު އަސާސީ ވާނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުތައް

އަސާސީ ޙައްޤެކެވެ. އެހެންކަމުން މި ޙައްޤަށް އުނިކަން ލިޭބގޮތަށް އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމަކީ 

 ރެވޭ ކަމެކެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފަށް ކު 43ޤާނޫނީއަސާސީގެ 

ޓެކްސް ދެއްކުމަކީ ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފެއްކަމަށްވާއިރު، ޓެކްސް ނެގުނު ގޮތް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ސާފުވެފައި  .18

އޮތުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. އެގޮތުން، އޮޑިޓެއްކުރުމަށްފަހު އެ އޮޑިޓަކުން ހިސާބުކުރެވުނެ ގޮތް ތަުފސީލީ ގޮތެއްގައި ޓެކްސް 

އްކާ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާ ނުުކރެވޭނަމަ ހިސާބުކޮށްފައިވާ ގޮްތ ފަހުމުވުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުިރމަތި ވެގެން ދާނެކަމަކީ ދަ

ޓެްކސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  42ގެ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނު  އަދި ދެބަސްވެވޭނެކަމެއް ނޫނެވެ.

 ޓެކްސް ދައްކާ އެ އަދަދު ހިސާބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަުފސީލު  ށްފުރިަހމައަށް އަދާކުރުމަ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް

 ކަމެކެވެ.ށް ހިއްސާކުރުމަކީ މުހިއްމު ތަކަފަރާތް

ން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މަތިކޮށްފައިވާ އި ޤާނޫނެއްގައި ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީ .19

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ އޮޑިޓެއް ކޮށް އިތުރަށް ޢަދަދެއް ޒިންމާއަކުން އެ ރައްދުވާ ފަރާތް ބަރީއަވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ސަބަބުން ޓެކްސް ދެއްކުމަށް މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ ނިްނމުންތަކެއް ކަމާއި، އަދި އެ ނިންމުމުގެ 
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ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަމެއް އައިސްފައިވާކަމަށް ދެކި މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވާ ސަބަުބތަްއ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން މީރާއަށް ލާޒިމުކަމެކެވެ. 43ހިއްސާކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަށް ޙަވާލާދީ  43އިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލަ .20

ބުނެފައިވަީނ، މީރާއިން އަޅައިފައިވާ އިދާރީ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތުގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމަށް ފެނިގެްނ 

ލިބެންޖެހޭނެަކމަށް ދެކި ހުށަހެޅުމުން، މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ސަބަބު އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ސަބަބު ލިޔުމުން ލިބުމުގެ ޙައްޤު 

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން އެނގެން ހުންނާނެކަމަށް ބުނުމަކީ ހަމަބުއްދީެގ މިންގަނޑުން ބެލިޔަސް އަދި މިނިވަން ދިމިޤްރާީތ 

ނުދެކޭކަމަށެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ  މުޖްތަމަޢުތަކުގައި ކަން ހިނގާގޮތް ބެލިޔަސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ބުނެދެވުނީކަމަށް

ކަމަށް މީރާއިން  cost plus 25%ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާްތތަުކގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސިސްއަކީ، 

ޕަލް އޮފް ނިންމި ނިމުމުގެ ސަަބބު ބަޔާންޮކށްދީފައި ނުވުމަކީ، ިމނިވަން ދިިމގްރާތީ މުޖްތަމައުތަކުން ަޤބޫލުކުާރ ޕްރިސްސި 

ނެޗުރަލް ޖަސްޓިސްގެ އެއް އުސޫލުކަމުގައިވާ އިދާރީގޮތުން އެޅޭ ފިޔަވަޅެއްގެ ފަހަތުގައިވާ ސަބަބުތަްއ އެ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް 

އާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކަމުގައި އެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.  (right to reason)ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިއްބައިދިނުމުެގ އުސޫލާ 

ލާސާގޮތެއްގައި މީރާއިން ބުނެފައިވަީނ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޑްރާްފޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްދުގައި ޚު

މެތަޑް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި މީރާއިން ހަދާފައިވާ އެސެސްމަންޓުގައި   cost plus 25%ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،

ންތައްތައްވެސް ވަނީ ޤާޫނުނ ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށް ބޭނުންކޮްށފައިވާ ހިސާބުތަކުގަިއ މީރާއިން ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަ

 ބަޔާންކޮށްދީފައިވާކަމަށެވެ.  

 ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  ،ކަންހިނގައިފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު މައްސަލައިގައި މީރާއިން މިފަދައިން ުބނެފައިވީަނމެވެސް، މި .21

 6އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  cost+25%ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަށް އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި 

އަީކ  markup)ފަންސްވީސް އިންސައްަތ(އިގެ  %25 ،އަށް ބެލުުމން އެނގެއެވެ. އެހެްނނަމަވެސް 1ގެ އެނެކްސްޗަރ 

ކުީރ )ފަންސްވީސް އިންސައްތަ( ހިސާބު 25ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި % markupމި މުޢާމަލާތްތަކަްށ އެންމެ އެކަީށގެންވާ 

-step)ކޮން ސަބަބަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެންކަން ނުވަތަ ހިސާބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައިއަދި ކިހިނެއް 

by step calculation)   ްބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އޭެގ ބަދަލުގައި އޮބްޖެކްޝަން ރިިވއު ރިޕޯޓުގައި މީރާއިނ

ސް އިންސައްތަ( ހިސާބުކުރީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންކުރާ ވިޔަފާރި ފަދަ  އެހެން )ފަންސްވީ  %25 ،ބުނެފައިވަނީ

އަދި މިކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނުވަަތ އަށް ބަލައިގެްނކަމަށެވެ.  % Net Profit Mark-upވިޔަފާރިތަކުގެ 

އްސާކޮށްފައިވާކަން މި މައްސަލައިގައި ތަފުސީލެއް އަދި އެކަމުގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ހި

 ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. 
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 އެންޑް 'ގުޑްސް AR-LBD/GST/2018/227ަބރު މީރާގެ ނަންއެހެންކަމުން، ޮއބްޖެކްޝަން ިރވިއު ރިޕޯޓުގައި  .22

އިފައިވާ ނިންމުުމމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ އާ ގުޅިގެން ނިންމަ  4.1ގެ  4އޮޑިޓް ރިޕޯޓް' ގެ ސެކްޝަން ޓެކްސް ސަރވިސް 

ކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅައި އެފަދައިން ނިންމި ސަބަބު  cost+25%ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަަކށް އެކަށީގެންވަނީ 

ވަނަ  43ގެ އަސާސީޤާނޫނުމިއީ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ހިއްސާކޮށްފައިނުވާތީ، ތާއި ތަފުސީލުއަދި އެ ޢަދަދަށް ވާސިލުވިގޮ

 މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފަށް ކޮށްަފއިވާކަމެއް ކަމެއްކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ.

 

  ރައުޔު  އަޝްރަފްގެ  އަޙުމަދު  މެންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔުއަށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. .23
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 ރައުޔު  އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ  މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

ހުޞޫމާތު އުފެދިފައިާވ މި މުއާމަލާތުގައި ގޮތެއް ނިންމަންޖެިހފަިއވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ވިއްކާފައިވާ ކޮޓަރިތަކަށް  .1

 (ޤާނޫނުމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެްކސް ނެގުމުގެ ) 2011/10ޤާނޫނު ނަްނބަރު ވަނީ މީރާއިން އަގު ކަނޑައަޅާފައި

)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  R-43/2011 ގަވާއިދު ނަންބަރު އިއާ (މީގެފަހުން ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު)

 ޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކުންކަން ނުަވތަ ނޫންަކން ދެނެގަތުމެވެ.ގައި ބަ ގަވާއިދު( )މީގެފަހުން ޖީ.އެސް.ީޓ ގަވާއިދު(

ހުްނ ފަ)މީގެ މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް، ނގާފައިވާ ގޮތަށް އަލިއަޅުވާލާއިރުމި މުއާމަލާތުގައި ކަންތައް ހި .2

ބެޑް ކެޕޭސިޓީ ބޮޑުބައެއް  )މީގެފަހުން ކްލަބް މެޑް( ގެ ކަނިފިނޮޅުންގާ ކްލަބް މެޑް އިން ހި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް(

)ވީ.އެސް.ޕީ.އެލް( އަށް   Vacances (S) Pte Ltd ށްވާއެފަރާތުގެ ގުޅުން އޮތް އެސޯސިއޭޓެޑް ކުންފުންޏެއް ކަމަ

 ވިއްކާފައިވެއެވެ. 

ފޯރުކޮށްދޭ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކުން ޓެކްސް ނެގުމަށްޓަކައި އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މުއާމަލާތުގެ  .3

ކުލަވާލެވޭ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުންކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ ނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ުހރި ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ ( ވަނަ ަނންބަރުގައި، ގުޅުނ1ްެގ ) ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްަފއިވާއިރު، އެ މާއްދާގެ )ރ( 19

 މުދަލާއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަްށވެސް މި އުޞޫލުން އަގު ކަނޑައެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަނަ  25ތަކަށް ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނެ އުޞޫލުތައް ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ ގުޅުންހުރި ފަރާތް .4

 ށްދީފައިވެއެވެ. މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ

ތިއުނާފުކުރާ ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އިސް 25ރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި މީ .5

 ވެއެވެ. ފަރާތުން ބުނެފައި

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަްށ ނުވަަތ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އަިމއްލަ ބޭނުަމށް ފޯރުވައިދޭ މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ އަގަކީ ެއ  .6

ކަމަށް ޖީ.އެސް.ީޓ  ދުގުން ޖީ.އެސް.ޓީގެ ޢަދަދަްށވާ ފައިސާ ކެނޑުމުން އަންނަ ަޢދަމުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ބާޒާރުގެ އަ

އިރު، ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް އަގު ކަނޑައެޅޭނެ ންކޮށްފައިވާގައި ބަޔާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 25ގަވާއިދުގެ 

ކޮށްދީފައިވާއިރު، މުަދލެއް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވަނީ  ގައި ތަފްޞީލުމާއްދާގެ )ށ( އިން )ރ( އަށް ހުރި ބައިތަކު ގޮތްތައް އެ

ގައި  ގުޅުންހުރި އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ނުސީދާ ގޮތުންނަމަ، އަގު ކަނޑައަޅާނެ ގޮތް އެ މާއްދާގެ )ކ(

 ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ.
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ގެ ނިޔަލަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާފައިވާ ގޮްތ  2017ރު ޑިސެންބަ 31އިން  2014ޖުލައި  31އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ  .7

އޮޑިޓް  AR-LBD/GST/2018/227 ގެ ތާރީޚުގައި ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު 2019ރިޗު މާ 27އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު، 

ކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ބަޔާންގައި  4.1( ގެ އޮޑިޓް ފައިންޑިންގ ސްއޮބްޒަވޭޝަންއޮޑިޓް ) 4ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން 

އްކާފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ އަގަށްވުރެ ކުޑަ އެ ފަރާތުގެ ފުލް ބެޑް ކެޕޭސިޓީ ވިފަރާތުން އެފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށް 

 އެއްގައި ކަމަށެވެ. Extremely low priceއަގެއްގައި 

މީރާގެ ނިންމުން ބިނާވާ ޤާނޫީނ އަސާސަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ މިގޮތުން، އިތުރަށް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި،  .8

 ފައިވެއެވެ. ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ކަމަށް އޮޑިޓް  25ގަވާއިދުގެ 

އި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހެޅި ނޯޓިސް އޮްފ ގަ 2019 މޭ 19ޒުކޮށް މީރާގެ ނިންމުމާމެދު އިއުތިރާ .9

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިާވ ގައި މީރާއިން 2019 ންބަރުނޮވެ 10އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު، 

 އެފަރާތުން ދަމަހައްާޓފައިވެއެވެ. ން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި މީރާގެ އޮޑިޓުން ނިންމާފައިވާ ިނންމުން އޮބްޖެކްޝަ

މެދުވެރިކޮށް ވީ.އެސް.ޕީ.އެލް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ދީފައިވަނީ އެ ފަރާތުގެ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްކަމަށްވާ  .10

ށް ނުސީދާކޮށް ދީފައިވާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށްވުމުން، އެފަރާތުގެ ނިންމާފައިވަީނ މިއީ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮ ،ކަމަށްވުމުން

ވަނަ  މާއްދާގެ )ރ( ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި  25މީރާގެ ނިންމުން ބިނާވާ ާޤނޫީނ އަސާސަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ(  25ގަވާއިދުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އެ ނިންމުން ބިނާވާ އަސްލު އަސާސަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ 

ގެންނަން ނުޖެޭހ  މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ،ކަމަށާއި، ޤާނޫނީ އަސާސް ބަދަުލކުރި ނަމަވެސް

 ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ވަނަ  25ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  އި ގެންގުޅޭނެ ތަރުތީބެއްގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށް މުދާ ވިއްކާނަމަ، އަގު ކަނޑައެޅުމުގަ .11

ންކަަމށް މާއްދާގައި ހިމަނާފައިވާކަމަށް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެއެެވ. މިގޮތުން އެ މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( ގައިވާ ކަ

 ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ލާދިނުމަށްފަހުއެވެ. ޙަވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާ 25އިދުގެ ނިންާމފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާމީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުން  .12

ރާ ގޮތްތަކަށް އަގު ، އެ މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( ގައި ބަޔާންކުއެހެންކަމުން، މީރާއިން އެގޮތަްށ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ

 ކަނޑައެޅެން ނެތިގެންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލަިއލުން މުހިއްމުކަމުގަިއ އަހުރެން ދެކެމެވެ. 

 މުދަލެއްގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ ބާޒާރުގެ އަގަކީ އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދޭ ދުވަހު، ހަމަ އެފަދަ ހާލަތުގައި،އެ  .13

، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ޅުންހުރި ފަރާތެއް ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް، އެއްވެސް ޝަރުތެއްނެތިގު

 ގައި  ރެވޭ އަދަދުކަމަށް އެ މާއްދާގެ )ށ(ޤާބިލުެގ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުފޯރުވައިދިނުމުން، އޭގެ މު

mailto:info@tat.gov.mv
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ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެގޮތަށް ަކނޑައެޅެން ނެތްނަމަ، އެ މުދަލެއްގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ ބާޒާރުގެ އަގު ކަމަށް ބަލާނީ، ެއ 

ހަމަ އެފަދަ ހާލަތުތަކުގައި ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް ނޫން އެހެްނ ވައިދޭ ދުވަހު، އް ނުަވތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުބާވަތުގެ އެހެން މުދަލެ

ތަ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމުން އޭގެ މުޤާބިލުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ މުދާ ނުވަ ފަރާތަކަށް، އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި،

 ކޮށްފައިވެއެވެ.  )ނ( ގައި ބަޔާންފައިސާއިން ލިބޭނެކަމަށް އަންދާާޒކުރެވޭ ޢަދަދުކަމަށް އެ މާއްދާގެ

އެޅެން ނެތްނަމަ، ޑަނތަކަށް ކަނުވަތަ ޚިދުމަތުެގ ބާޒާރުގެ އަގު އިސްވެ ބަޔާންުކރެވުނު ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮ  ދާމުވައިދޭ ފޯރު .14

ގައި ފައިސާއިން މުޤާބިލުގެ ގޮތު މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އެ މުދަލެއްގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ ބާޒާރުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ އެ 

އެ މުދާ ފޯރުކޮށްދެވުނު އަގުގެ ގޮތުގައި  ލިބޭނެކަމަށް މީރާއިން ހުއްދަކޮްށފައިވާ އުޞޫލަކުން އަންދާޒާ ކުރެވޭ އަދަދަކީ

  ބަޔާންކޮށްދީފައެެވ.މާއްދާގެ )ރ( ގައި ވަނީއެ ހަމަޖެއްސުމަށްކަމަށް 

އުޞޫލެއްގެ ތެރެއިން ސޭލްސް  ”Risk Averse“ފުކުރާ ފަރާތާއި އެ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ އިސްތިއުނާ .15

ންގާ ކުންފުނިްނ ގިނަ ހިރާސްތައް ނުނަގާގޮތަށްަކމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ޓް ހިސޯރި އެންޓިޓީއިން ހުރިހާ ރިސްކެއް ނަގައި،

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ  25ޓީ ގަވާއިދުގެ ޖީ.އެސް.މިއީ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންަކމުން، 

އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އުޞޫލާއި "އެއްވެސް "ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި" 

 ށް ޤަބޫލުކުރަން ދަށްޗެވެ.  ކަންތައްތަކެއް ކަމަކަޝަރުތެއް ނެތި" ކަމަށް ބުނާ ަމފްހޫމާއި އެއްގޮތް

މީރާއިްނ ގައި ބުނާ " ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 25ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  ،މިހާލަތުގައި ދެން ބަލަންޖެެހނީ ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ .16

ނުވަަތ އްގައި އެއަށް ބަދަލު ގެނެވިާދނެ އެއްޗެއްކަން އަްނދާޒާކުރެވޭ ޢަދަދަ"ކީ އެއްވެސް ހާލަތެ ހުއްދަކޮށްފައިވާ އުޞޫލަކުން

 ނޫންކަމާމެދުގައެވެ.

މީރާގެ އޮޑިޓުން ނިންމި ނިންުމން އިއުތިރާޒުކުރަމުން، އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ފޮނުވާަފއިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ  .17

 OECD Transferއިަވނީ އެންގުމުގައި، އެ ފަރާތުން ފާހަަގކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، މީރާގެ ނިންމުން ނިންމާފަ

pricing guidelines for multinational enterprises  ްއާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވެސް ފާހަަގކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުނ

މީރާގެ އޮޑިޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދު ނިންމުމުގައި، އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތަށް ދިމާވާ ހިރާސްތައް ދެނެގަނެފައިވާ އިތުުރ 

ޓުގެ ހާލަތު ވަޒަންކޮށްފައި ކެތުގެ އަގު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަމަށާއި، މާއެފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަ

ރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، މީރާގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ނުވާކަމަށްވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ

ގައި ބަލާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލު އެފަރާތަށް ފޮނުވާފައި ހިއްޞާކޮށްފައިވާއިރު، މީރާއިްނ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމު

 ނުވާކަމަށްވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަންގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 
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ވާފައިވާ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިުއ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޮނުާވފައިވާ އޮބްޖެކްޝަނަށް ޖަާވބުދިުނމުގެ ގޮތުން މީރާއިން ފޮނު .18

ބަތްވާ ޤާނޫނީ އަސާސް ބަދަލުކޮށް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ ރިޕޯޓުގައި މީރާގެ ނިންމުން ނިސް 

އެވެ. އަދި މިގޮތަށް ބަދަލުެގނެވިފައިވާކަމަށް ެއފަރާތުން ބުެނފައިވަނީ، ދީފައިވެވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އަްށ ޙަވާލާ 25

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގެްނގުޅެފައިވާ މައިގަނޑު އަސާސަކީ ތިންވަނަ ފަރާެތްއ 

 ނެފައިވެއެވެ. ބޭނުންކޮށްެގން ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތަކަށްވާތީކަމަށް އެފަރާުތން ބު 

ތެއް މެދުވެރިވެގެން ުނސީދާ ގޮތެއްގައި މުދަލެއް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯުރވައިދޭ ފަރާތާއި ގުޅުންހުރި އެެހން ފަރާ .19

ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭނަަމ، އަގު ކަނޑައަޅާނެގޮތް ބަޔާންކޮްށދީފައިވަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ 

 ؛.ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައެވެ. އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ އަންނަނިވި ފަދައިްނނެވެ 25ގަވާއިދުގެ 

"މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ޯފރުވައިދެނީ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަްތ ފޯރުވައިދޭ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި އެހެން ފަރާތެއް 

ވަނަ މާއްދާގެ  19މެދުވެރިވެގެން، ނުސީދާކޮށް ކަުމގައިވާނަމަ، އެ މުޢާމަލާތުގެ މުާޤބިލުކަމަށް ބަާލނީ ޤާޫނނުގެ 

 .ދަދެވެއަދަދުތަކުގެ ެތރެއިން ބޮޑު އައަންނަނިވި  ،ގައި ބަޔާންޮކށްަފއިވާ )ހ( އަދި )ށ(

( އެ މުދަލެއްގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ މަންފާ ލިބޭ ފަރާތުން އެ މަންފާގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެހެން އެއްވެސް 1)

 ދަދު؛ ނުވަތަ ޢަފަރާތަކަށް ދައްކާ 

ފަރާތުން އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ( ފޯރުވައިދޭ މުދަލަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް ޓެކްސް އިންވޮއިސް ދޫކުރެވޭ 2)

  ".ދަދެވެއައަގުގެ ގޮތުގައި އަދާކުރާ 

 މިފަދައިންނެވެ.

މީރާއިން އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ނިންމި ޤާޫނނީ އަސާސް އޮބްޖެކްޝަން މަރުހަލާގައި ބަދަލުކުރުމުްނ،  .20

ށް ބަދަލު ާނންނަނަމަ، އެ ބަދަލު ބަދަލުކުރަްނ ނުޖެހޭކަމަށް މީރާއަްށ ދަދަމީރާއިން އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަ

ދައްކާ ފަރާތާ  ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަުބތަކުގެ އިުތރުން ޤާނޫނީ އަސާސް ބަދަލުުވމުން، ހިސާބުކުރެވޭ ގޮްތތައް ޓެކްސް

 ހިއްސާކުރަންވާނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާ ޙަވާލާިދނުމަށްފަހު މީރާގެ އޮޑިޓްގައި ނިންމާފައިވާ ނިންުމްނ  25ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  .21

ބިނާކޮށްފައިވަނީ މީރާއިން ަހދާަފއިވާ ކޮމްޕޭރަބިލިޓީ އެނަލިސިސް އަކަށް ބަލައިގެންކަމަށް އެފަރާުތްނ ބުނާއިރު، އެ ޤާނޫނީ 

ކ( އަށް ރިޔާއަތްކުރާއިރު މީރާއިން ނިންމާފައިވަނީ "އެ ވަނަ މާއްދާގެ ) 25ގަވާއިދުގެ  ޖީ.އެސް.ޓީ އަސާސް ބަދަލުކޮށް 

މުދަލެއްގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ މަންފާ ލިބޭ ފަރާތުން އެ މަންފާގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކާ 

ރާތުެގ ލައި، ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަޢަދަދަ"،ކީ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމިިއރު ތައްޔާރުކުރެވުނު ކޮމްޕޭރަބިލިޓީ އެނަލިސިސް ކަމަށް ބަ
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/021މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

63 ގެ  62   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ޓެކްސް އިންވޮއިސްތަކުން ހިސާބުކޮށްފައިވާ ޢަދަދުގެ ތަފާތު ބެލުަމްށފަހު، އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު ކަމަށް ބެލި ނަމަވެސް، 

ކަށް ކަން މީރާއިން މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމުގައި، އެ ފަރާތުން ހިސާބުކުރުމުގައި، ނަާގފައިވަނީ ކޮން ފެންވަރެއްގެ ޚިދުމަތްތަކަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ  25ޖީ.ެއސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ހިއްސާކުރަންޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުްނ، 

ތަފްޞީލުތައް ހިއްސާކުރެވިފައި ހުންނަންޖެޭހނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. މިގޮތުން، ކޮމްޕޭރަބިލިޓީ އެނަލިސިސް ހެދުމުގައި 

 އް،ތަޢަދަުދ، ބައިރުކޮށްދީފައިވާ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ސިފަ، ފެންވަރު، ޭބނުން، ތަކުން ފޯ ތްންކޮްށފައިވާ ފަރާބޭނު

މެޓީރިއަލް އަދި ރެޕިއުޓޭޝަން ައކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޯފރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މުަދލާ އެއްގޮތް ނުވަތަ ވަރަްށ 

 އެއްޮގތް މުދާކަން ނުވަތަ ނޫންަކން ިހއްސާކުރަންވާނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. އެއްގޮތް ނުވަތަ ބޮޑުބައެއް

އޮޑިޓް މަރުހަލާ އާއި އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައިވެސް މީރާއިން މިފަދަ މައުލޫމާތެއް ފޯރުކޮްށދީފައިވާކަން އެއްވެސް  .22

ރުހަލާގައިވެސް އައި އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައިވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން މީރާއިން އޮޑިޓް މަ 

  .ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާޫނނުތަކާ އެްއގޮތަށް ކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެެމވެ
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