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މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:
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މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކުރުން
މައްސަލަ ބެލި ބެންޗުގެ މެމްބަރުން:

ގ ރިޔާސަތު)
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މިންހަތު ޢިއްޒަތު (މައްސަލަ ބެލި ބެންޗު ެ
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު
ޝ
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފަރީ ާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

ޑީ.އައި.ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޓިން1000434BPT001 :

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ތަމްސީލުކުރީ :ޢަލީ ނައީމް ،A066403 ،ސީ.ޓީ.އެލް ސްޓްރެޓަޖީސް ޕވޓ ލޓޑ
ފަޠުހުﷲ އިސްމާޢީލް ،A229064 ،ސީ.ޓީ.އެލް ސްޓްރެޓަޖީސް ޕވޓ ލޓޑ
ޢަބްދުﷲ ވާރިޘް ،A006403 ،ސީ.ޓީ.އެލް ސްޓްރެޓަޖީސް ޕވޓ ލޓޑ
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރީ :އިބްރާހީމް މުނައްވަރު ،A224817 ،ޕްރިންސިޕަލް ޓެކްސް އޮފިސަ ،ލީގަލް ސަރވިސް
މަރްޔަމް ޔާޝާ A233997 ،ސީނިއަރ ޓެކްސް އޮފިސަރ ،ލީގަލް ސަރވިސް

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް
މައްސަލަ ނިންމި ތާރީޚް:

 11ޑިސެމްބަރ 2018
 25އޯގަސްޓް 2020
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މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ
މިއީ ،މީރާގެ ނަންބަރު  23( 1000434/NOTA-BPT/CBAS/2016/04މެއި " )2016ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް
އެސެސްމަންޓް" އާއި މީރާގެ ނަންބަރު  23( CP/BPT/2014/082މެއި " )2016ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިޓް
ރ ( 5/2011ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް
ރިޕޯޓް" ގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަ ު
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ("ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް") އިން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ދައްކާފައިވަނީ " "incomplete salesއަށް ބިނާކޮށް
ކަމަށް ބުނެ ،ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދެއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ("މީރާ") އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދު

ދައްކަން ،ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސްއަށް އަންގާފައިވާތީ 03 ،ޖުލައި  2016ގައި ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް އިން މިމައްސަލަ މީރާގައި
އިއުތިރާޒްކުރުމުން މީރާގެ ނަންބަރު  25( 220-OA/2016/46އޮކްޓޫބަރު " )2018އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" ގައި،
ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސްއިން ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓެކުހުގެ މިންވަރަކީ ،ދައްކަންޖެހޭ
ވނަ
ދރީ ޤާނޫނު) ގެ ަ 39
ނމާފައިވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސްނެގުމާބެހޭ އި ާ
ފައިސާއެއްކަމަށް މީރާއިން ނި ް
ނންބަރު ( 5/2011ވިޔަފާރި
މާއްދާއާއި ޚިލާފަށްކަމަށާއި ،އަދި އެ ފައިސާއަކީ ،ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށާއި ،ޤާނޫނު ަ
ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި،
ލއްކަ ހަތަރު ހާސް ތިން ސަތޭކަ ސައުވީސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު
އިންޓްރެސްޓާއެކު އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ( 304,324.00ތިން ަ
އެކީ އެއްފަހަރާ އަނބުރައި ދެއްކުމަށް މީރާގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދެއްވުން އެދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
ގއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ބެލި މައްސަލައެކެވެ.
އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،މި ޓްރައިބިއުނަލް ަ
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މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް
ނ
މި މައްސަލާގައި ،ޑީ.އައި.ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ފަރާތު ް
އސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ދެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުންނާއި ،ހުށަހަޅާފައިވާ
ހުށަހެޅި ބަޔާންތަކަށާއި ،މަ ް
ނކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ލިޔެކިޔުންތަކުން ،އަންނަނިވި ކަ ް
ފުރަތަމަކަމަކީ 11 :ޑިސެމްބަރ  2018ގައި ،ޑީ.އައި.ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މީރާގެ ނަންބަރު 220-
 25( OA/2016/46އޮކްޓޫބަރު " )2018އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްސް އެޕީލް
ހށަހަޅާފައިވާކަން.
ޓްރައިބިއުނަލަށް ު
ދެވަނަކަމަކީ 03 :ޖުލައި  2016ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މިރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތަކަށް މީރާގައި އިއުތިރާޒު ކޮށްފައިވާކަން.
ތިންވަނަކަމަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން  16މެއި  2018ގައި މީރާގެ ނަންބަރު
ޓބަރު
ނންމައި 28 ،އޮކް ޯ
ކޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް"  25އޮކްޓޯބަރު  2018ގެ ތާރީޚުގައި ި
" 220-OA/2016/46އޮބްޖެ ް
ކމާއި ،އެގޮތުން ،މި ރިޕޯޓުގައި އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އިތުރަށް
 2018ގެ ތާރީޚުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ަ
ވއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
ނނުތަކާއި ގަ ާ
ޢދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާ ޫ
ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މިރާއިން ަ
ނތްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން.
ތނެއް ެ
ނންޖެހޭނެ ަ
މަތިންކަމާއި ،މީރާގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެން ަ
ހަތަރުވަނަކީ :މީރާގެ ނަންބަރު  31( 1000434/TC/DCS/2018/03ޑިސެމްބަރ  )2018ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް
ނޖެހޭ ފައިސާއެއް ނެތްކަން.
ކރާ ފަރާތުން އެހިނދަށް ދައްކަ ް
ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު ،އިސްތިއުނާފު ު
ފަސްވަނަކަމަކީ  :މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކޮށްދިނުމަށް އެދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މައިގަނޑު ( 01އެކެއް)
ނުކުތާ ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާއާބެހޭ ގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅި
ނުކުތާއަކީ:
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ބރުTAT-CA-B/2018/010 :
އސަލަ ނަން ަ
މަ ް

ޖ
ރއް ެ
ދވެހި ާ
އބިއުނަލް ،މާލެި ،
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

ނ
ގންކަމަށް މީރާއި ް
ށ ބަލައި ެ
ޑީ.އައި.ރިޒޯޓްސްއިން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ދައްކާފައިވަނީ "incomplete sales ،އަ ް
ވތީ
ބޔާންކުރުން ފިޔަވައި ،މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް މީރާއަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނު ާ
ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،މިފަދައިން ަ
ގ
އާއި މި ބުނުމަށް ބާރު ލިބޭ އެއްވެސް ކަމެއް ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ މީރާގެ ނިންމުމަކީ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
ށހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ .މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ
 39ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހު ަ
ލިޔެކިޔުންތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ؛
(ހ) ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސްގެ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓެއް ކުރުމަށްފަހު މީރާއިން އެކުލަވާލައިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ،އޮޑިޓުން
ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،އެންމެ ނުކުތާއެއް ކަމަށާއި ،އެ ގޮތުން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ  3.1ވަނަ
އ
ނަންބަރުގަ ި
"Tax payer has declared incomplete sales in calculating taxable profit for the
"year 2K13
ޑ.އައި ރިޒޯޓްސް
ފއިވާ މި ނުކުތާއިން ދޭހަވަނީީ ،
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށް ަ
އނުވުން ކަމަށާއި ،އަދި މި
އދާ ހިސާބުކުރުމުގައި ހިމަނައިފަ ި
ނ ބައެއް ،ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފަ ި
ވ އާމްދަނީ އި ް
އަށް ލިބިފައި ާ
ތތައް
މނާފައިނުވާ މުއާމަލާ ް
ރވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި ހި ަ
ފއިވާ ،ނަމަވެސް ޓެކްސް ބިނާކު ެ
ބ ަ
ގތުގައި ލި ި
ގޮތުން އާމްދަނީގެ ޮ
" "adjustކޮށް ،ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ އަލުން ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ  3.1ވަނަ ނަންބަރުގެ
" "Recommendationގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން.
ވތަ އެކަމާ ގުޅޭ
ދދު "ފުރިހަމަނުވާ" ސަބަބެއް ނު ަ
(ށ) ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް އިން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ އަ ަ
ދ ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސްގެ ހިސާބުތަކުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް
ބޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،އަ ި
އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މީރާއިން ަ
ތއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ،އެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ
ހުރި ކަމެއްވެސް މީރާއިން ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،ހިސާބު ަ
އމްދަނީގެ ތެރެއިން ޓެކްސް
އން ފާހަގަކޮށްފައި ނެތްކަމަށާއި ،ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސްއަށް ލިބިފައިވާ ާ
އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް މީރާ ި
ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށް މީރާއިން ބުނަނީ ،އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ކޮން ބައެއް ކަމެއް މީރާއިން
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަމަށާއި ،ވަކި އިންވޮއިސްތަކަކާ ގުޅޭ އާމްދަނީއެއް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކުން ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް އަށް ލިބިފައިވާ
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ބރުTAT-CA-B/2018/010 :
އސަލަ ނަން ަ
މަ ް

ޖ
ރއް ެ
ދވެހި ާ
އބިއުނަލް ،މާލެި ،
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

ށލާފައި ހުރި ކަމަށް މީރާއިން ފާހަގަކޮށްފައި ނެތްކަމަށާއި،
ނުވަތަ ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީއެއް ހިސާބުތަކުގައި ނުހިމަނައި ދޫކޮ ް
ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސްގެ އާމްދަނީއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ކަމެއް އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަކަށް މީރާއިން ފާހަގަކޮށްފައި ނެތްކަން.
އ އާމްދަނީއިން،
ބނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގަ ި
(ނ) އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާގައި ،ޓެކްސް ި
ވ
އން ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ " "Annexure 1ގައި ހިމަނާފައި ާ
ބައެއް ހިމަނާފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،މީރާ ި
ނ ކޮށްފައިވާކަމަކީ ،ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް އަށް ލިބުނު ،ނަމަވެސް ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ
ހިސާބުތަކަށް ބެލުމުން ،މީރާއި ް
ވ
ހިސާބުކުރުމުގައި ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް އިން "ހިމަނާފައިނުވާ އަދަދުތަކެއް" ހޯދައި އެ އަދަދު ހިމަނައިގެން ޓެކްސް ބިނާކުރެ ޭ
ބނެކަމަށް މީރާއިން ދެކޭ އަދަދެއް ކަނޑައެޅުންކަން
ށއި ،ނަމަވެސް ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް އަށް ލި ޭ
ނން ކަމަ ާ
ފައިދާ ހިސާބުކުރުން ޫ
އެނގޭކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އޮޑިޓުގައި މީރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާ އާއި އެ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ
ނ އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޓެކްސްނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާއާ
ގޮތް ދިމާނުވާކަމަށާއި ،މީރާއި ް
ކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި؛
ޚިލާފަށްކަމަށާއި ،އެގޮތުން؛ ޓެ ް
" މީރާއިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ،ނުވަތަ ތަޙުޤީޤެއް
ހިންގުމަށްފަހު ،އެކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އެ ފަރާތުން އެ މުއްދަތުގައި
ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ ޢަދަދު މީރާއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ"... .

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން
ކށްކަމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
(ރ) މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅަންވާނީ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ބިނާ ޮ
އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގައި ސަރީހަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް އިން ދައްކަންޖެހޭ
ނކަމަށާއި ،އަދި ޓެކްސް
ބީ.ޕީޓީގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ،މީރާއިން ބަލާފައިވަނީ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާއަކަށް ނޫ ް
އ
ށ ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ެ
ވ ކަމަށް އޮޑިޓަ ް
ނ ބައެއް ހިމަނާފައި ނު ާ
ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި އާމްދަނީގެ ތެރެއި ް
ކސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ
ކަމުގެ ހައްލަކަށް ވާންވާނީ އެ ނުހިމަނައި ހުރި އަދަދެއް އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން ޓެ ް
ކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ނ ގޮތަކަށް ނިންމާ ނިންމުމަކީ ޓެ ް
ހިސާބުކުރުން ކަމަށްވާތީ ،އެ ނޫ ް
މމެއް ނޫންކަން.
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ނިން ު
ނ
(ބ) ޑީ.އައި.ރިޒޯޓްސްއިން އިތުރަށް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ،މީރާއިން އަންގައިފައިވަނީ ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސްއި ް
ދ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މީރާއިން
ކމަށާއި އަދި މީރާއިން އަދަ ު
ބނާކޮށް ަ
ށ ި
ޓެކްސް ދައްކާފައިވަނީ " "incomplete salesއަ ް
ލތައް ހިމެނުމަށްފަހުގައި ކަމަށް
ކޮށްފައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓަކާ ގުޅިގެން ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސްގެ މާލީ ބަޔާންތަކަށް އަންނާނެ ބަދަ ު
ތށް
ށ މީރާއިން ބުނާ އަދަދަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުއާ އެއްގޮ ަ
ރޒޯޓްސްއިން ދައްކަންޖެހޭ ކަމަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ޑީ.އައި ި
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ބރުTAT-CA-B/2018/010 :
އސަލަ ނަން ަ
މަ ް

ޖ
ރއް ެ
ދވެހި ާ
އބިއުނަލް ،މާލެި ،
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

ނ
ހިސާބުކޮށްފައިވާ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ޚުދު މީރާއިންވާ އިޢުތިރާފެއް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދެކޭކަމަށާއި ،އެހެ ީ
ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އު
އެކ ސޫލުތަކަކީ ވަރަށް ތަފާތު އުސޫލުތަކެއް ކަމަށްވާތީ ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް މީރާއިން ބުނާ ޖީ.އެސް.ޓީގެ
ތގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެކަން.
ކށް އެ ފަރާ ު
ޢަދަދަށް ަަނި ބިނާ ޮ
(ޅ) މީރާއިން ކުރާ އެހެނިހެން ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓްތަކާ ގުޅިގެން ހަމަ އެ މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ބީ.ޕީ.ޓީގެ
ނނަކަމާއި ،ހަމަ އެ ގޮތަށް ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓްތަކުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި އެ މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ
އަދަދަށް ބަދަލު ނުގެ ް
ހންކަމުން ،ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސްގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ހިސާބުކުރުމުގައި
މށާއި ،އެ ެ
ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަދަދަށް ވެސް މީރާއިން ބަދަލުނުގެންނަކަ ަ
މީރާއިން ގެންގުޅޭ ހަމައެކަނި އަސާސަކީ މި މުއްދަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކުރާ ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަދަދު
ކަމަށްވާނަމަ މީރާއިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެނީ ކަމާއި ،މިއީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 20
ވަނަ މާއްދާ އާއި  43ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ކަމެއްކަން.
(ކ) ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސްގެ އާމްދަނީ ކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަކީ ،މި ބާވަތުގެ އެހެން ވިޔަފާރިތަކާ
އަޅައިބަލާއިރު ވެސް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށް ބުނެ އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ފާހަގަކުރި ނުކުތާއަށް
ބބެއް
ވނެ ސަ ަ
ދ ރަނގަޅު ކަމަށް ބެލެ ޭ
ނ ހިސާބުކޮށްފައިވާ އަދަ ު
އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި ދީފައިވާ ޖަވާބުގައިވެސް ،މީރާއި ް
ވގެން މުއާމަލާތެއް ކުރުމަކީ،
ނ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް މެދުވެރި ެ
ރއިންވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައި ް
ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،މީ ާ
ތ
ބލާނެ މިންގަނޑެއް ނުވަ ަ
ނންކަމަށާއި ،އަދި އެ އާމްދަނީ ކުޑަ ކަމަށް ަ
އާމްދަނީ ކުޑަކަމަށް އޭގެ ޒާތުގައި ބެލެވޭނެ ކަމެއް ޫ
ތނަމަ ،ވިޔަފާރި ކުރެވިފައިވަނީ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކާއެކު ނަމަވެސް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކަކީ
ސަބަބުތަކެއް ނެ ް
ރަނގަޅު ހިސާބުތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެކަން.
(އ) ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް އިން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ،މީރާއިން ބޭނުންކުރި އަސާސްތައް ހާމަކޮށްފައި
ނ މީރާއިން
އ ކަމަށް ދެކިގެ ް
ބޒާރުގެ އަގަށްވުރެ ދަށް އަގެއްގަ ި
ނެތް ކަމަށާއި ،ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސްގެ ކޮޓަރިތައް ވިއްކާއިފައިވަނީ ާ
އަދަދު ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ ،ބާޒާރުގެ އަގަށްވުރެ ކުޑަ ކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅީ ކިހިނެއް ނުވަތަ ކޮން އަސާސެއްގެ މައްޗަށް
މ ނުކުތާތަކުގެ ޖަވާބުގައި،
ކމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއިި ،
ގން ނެތް ަ
ބިނާކޮށް ކަމެއް އެނ ެ
މިއީ "ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ބެލެވެން ނެތް" ކަމަށް އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،
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ޖ
ރއް ެ
ދވެހި ާ
އބިއުނަލް ،މާލެި ،
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

ބރުTAT-CA-B/2018/010 :
އސަލަ ނަން ަ
މަ ް

ކށަވަރު
އން ލިބިދޭ ޙައްޤު ަ
ނ އަސާސީގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ި
އންދެކޭ ސަބަބު ،ޤާނޫ ު
އެހެންނަމަވެސް މިގޮތަށް މީރާ ި
ދފައި ނުވާކަން.
ކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ،ބަޔާންކޮށް ީ
ހަވަނަކަމަކީ :މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާތަކާއި ،އަޑުއެހުންތަކުގައި ދެކެވުނު
ވާހަކަތަކާއި ،ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާ
ބެހޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން؛
މރާއިން ޓެކްސް
މށާއިީ ،
(ހ) މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ” “incomplete salesއަށް ބިނާކޮށްކަ ަ
ބިނާކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ އެއްވެސް އަސާސެއްނެތްކަމަށާއި އަދި މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
މވެސް ،މި މައްސަލާގައި،
ނނަ ަ
ނ ބު ި
މށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޚިލާފަށްކަ ަ
ޤާނޫނުގެ ަ 39
ދ ކަނޑައެޅުމުގައި މީރާއިން ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ އަސާސްތަކާއި
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަ ު
މތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން ކަންހިނގާފައިވާ
ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި ހަ ަ
ކމަށް ދެކޭކަމަށާއި ،އެގޮތުން؛
ގޮތް ދެނެގަތުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ަ
މދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
ށ މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ު
ޖލައި  2014ގެ ނިޔަލަ ް
 01 .1ޖުލައި  2012އިން ު 31
އސް.ޓީގެ ގޮތުގައި
ނ ޖީެ .
މށްފަހު ،އެ މުއްދަތުގައި އެފަރާތު ް
އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް (ޖީ.އެސް.ޓީ) ގެ އޮޑިޓެއް ކުރު ަ
ބޔާންކޮށް  31ޑިސެންބަރު  2015ގައި މީރާގެ ނަންބަރު 1000434/NOTA-
ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ަ
ޓގެ ނިންމުމަށް
ގޅިގެން އެފަރާތުން މީރާގެ އޮޑި ު
އ ު
 GST/CBAS/2015/03އެންގުމުން އެފަރާތަށް އެންގުމާ ި
ށ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައި،
އިއުތިރާޒުކޮށް އަދި މީރާގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަ ް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ނބަރު
ނަ ް

TAT-CA-G/2016/004

މއްސަލަ
ަ

ބަލަމުންދާތީ

އާއި

މި

މައްސަލާގައި

ރ  2012އިން  31އޮކްޓޫބަރު  2013ކަމަށްވާތީ
އޑިޓުގެ މުއްދަތަކީ  01ނޮވެންބަ ު
އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ބީޕީ.ޓީ ޮ
މި މުއްދަތަކީ އިސްވެ ދެންނެވި ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުއްދަތެއްކަން.
އ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
ކރާ ފަރާތުން ޤާނޫނާ ި
 .2އިސްވެ ބުނެވުނު ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުގެ މަޤްސަދަކީ ،އިސްތިއުނާފު ު
ހ ފައިސާ ފުރިހަމައަށް ދައްކައިފައިވޭތޯ ބެލުންކަމަށްވާއިރު،
މަތިން ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެ ޭ
ނ މާއްދާގެ ދަށުން
މދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  19ވަ ަ
ނބަރު ު ( 10/2011
ޤާނޫނު ނަ ް
އ
ރ ( 2011/R-43މުދަލާ ި
ނ ،ގަވާއިދު ނަންބަ ު
ދލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވަ ީ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މު ަ
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ޖ
ރއް ެ
ދވެހި ާ
އބިއުނަލް ،މާލެި ،
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

ބރުTAT-CA-B/2018/010 :
އސަލަ ނަން ަ
މަ ް

ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ނުސީދާ
ގޮތެއްގައި

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތާއި

ގުޅުންހުރި

ފަރާތެއްކަމަށްވާ

އަލްޕިޓުއަރ

އެސް.ޕީ.އޭ

މެދުވެރިކޮށް

ނފުކުރާ ފަރާތުން
ށ ފާހަގަކުރެވުމުން ،އިސްތިއު ާ
އގެންކަން ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓަ ް
ޓޫރިސްޓުންނަށް ކޮޓަރި ވިއްކަ ި
ވިއްކާފައިވާ ކޮޓަރިތައް ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތްތަކަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުގައި މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވާކަން.
ށ މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓުގައި
ބނާކޮ ް
 .3ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަކުގެ މައްޗަށް ި
ދނީ 20 ،މާރިޗު 2016
މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެނގިފައިވާކަން އެނގިގެން ަ
ގ
ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ،މީރާއިންކުރި ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް އެފަރާތު ެ
ށ
ގން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަ ް
ކރަން ބޭނުންވާ ނުކުތާތަކާއި ގުޅި ެ
ކޮމެންޓާއިއެކު އެފަރާތުން ފާހަގަ ު
 05މާރިޗު  2016ގައި މީރާއިން އެފަރާތަށް އީމެއިލްކުރުމުން 20 ،މާރިޗު  2016ގައި އެފަރާތުން ކޮށްފައިވާ
އީމެއިލްގައި ހިމަނާފައިވާ ލިޔުމުގެ ފައިންޑިންގ  1ގެ ކޮމެންޓްގައި

“…So BPT audit now fully

ނތީ އާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ
”… dependent on this issueކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮން ާ
"އިޝޫ" އަކީ އެފަރާތުން ފައިންޑިންގ  1ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން  2013ވަނަ އަހަރުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ
އޮޑިޓުގައި ހިމެނޭ ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތްތަކާއި ގުޅޭ އިޝޫކަމަށްވުން.
 .4ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ،މީރާގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް
ނ
ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭވަރު ހިސާބުކުރަނީ ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލު ް
ހިމެނޭކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓުގައި މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި،
ރމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ
ކސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކު ު
އސް.ޓީ އޮޑިޓުގައި އެފަރާތުގެ ޓެ ް
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޖީެ .
ނވާކަން އެނގެން
އ ު
ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތްތަކެއް ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިމަނާފަ ި
ދލުތައް
ނނާނެ ބަ ަ
އފަރާތުގެ މާލީ ބަޔާން ) (financial statementތަކަށް އަ ް
ނ ެ
އޮންނާތީ ،އެކަމުގެ ސަބަބު ް
ހިމެނުމަށްފަހު ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓުގައި މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާއި ،މާލީ ބަޔާން )(financial statement
ހ އަދަދަށް ބަދަލު
އނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެ ޭ
ބން ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި އިސްތި ު
ބ ު
ތަކަށް ބަދަލު އައުމުގެ ސަ ަ
ޓ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ  3.1ވަނަ ނަންބަރުގައި ” “incomplete salesކަމަށް
އަންނާނެކަމުގައި ވާތީ ،ބީ.ޕީީ .
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން.
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ބރުTAT-CA-B/2018/010 :
އސަލަ ނަން ަ
މަ ް

ޖ
ރއް ެ
ދވެހި ާ
އބިއުނަލް ،މާލެި ،
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

ހމަނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ މުއްދަތެއްގެ
 .5ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓެއްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އާމްދަނީ ފުރި ަ
އޑިޓް ރިޕޯޓުގައި
ނނެކަމާއި ،އެފަދަ ބަދަލެއް އައުމާއި ގުޅިގެން ޮ
ދލު އަން ާ
ބބުން ބަ ަ
ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓަކަށް އެކަމުގެ ސަ ަ
ތމުގެ ސަބަބުން ،މީރާއިން ކޮށްފައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓެއްގެ ނަތީޖާއާއި ގުޅިގެން
” “incomplete salesއޮ ު
ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓެއް އިޞްލާހުކުރުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން މީރާގެ ކަނޑައެޅުމަކީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް
މގެ ޖާގައެއް އޮތްކަމެއް ނޫންކަން.
ނންމުމެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ބުނު ު
ބިނާވެފައިނުވާ ި
ނ  39ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި؛
 .6ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ ު
"މީރާއިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ،ނުވަތަ
ތަޙުޤީޤެއް ހިންގުމަށްފަހު ،އެކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އެފަރާތުން އެ
މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ ޢަދަދު މީރާއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ .އެގޮތުން ކަނޑައަޅާ
ކަނޑައެޅުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ޙަވާލާދޭނީ "މީރާއިން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު"ގެ ގޮތުގައެވެ".

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އިސްވެ ބުނެވުނު މާއްދާއަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ،މީރާއިންކުރާ އޮޑިޓެއްގައި ޓެކްސް ދައްކާ
ބނާކޮށް އެ ފަރާތެއްގެ މާލީ ބަޔާން )(financial statement
ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ި
ނ
އދަތުގައި އެފަރާތު ް
ކށް އޮޑިޓުކުރުވުނު މު ް
ގ މައްޗަށް ބިނާ ޮ
ފހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކު ެ
ށ ާ
ބލުމަށްފަހު ،އޮޑިޓަ ް
ތަކަށް ެ
ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ އަދަދު މީރާއަށް ކަނޑައެޅިދާނެކަން އެނގެން އޮންނަކަން.
 .7މި މައްސަލާގައި މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ތން ،ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓުކުރިއިރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓްކޮށް
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
ފހު އެކަމުގެ
އސް.ޓީ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށް ަ
ނިމިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ،ޖީެ .
ނ ބަދަލުތައް
ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މާލީ ބަޔާން ) (financial statementތަކަށް އަންނާ ެ
ނވިފައިވާކަން
ނޑޭޝަންގައި އެ ބަދަލުތައް ގެ ެ
ހިމެނުމަށްފަހު ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ  3.1ވަނަ ނަންބަރުގެ ރިކޮމެ ް
ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން “Taxable profit for the period has been recalculated after
ހ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ
ދއިން ބަޔާންކުރުމަށްފަ ު
މފަ ަ
ި
”adjusting for the incomplete sales..
ށދިނުމަށްފަހު،
އވާ ގޮތް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮ ް
ލތައް ހިސާބުކޮށްފަ ި
ގނެވުނު ބަދަ ު
” “Annexure 1ގައި އެ ެ
އމަށްފަހުގައި
ގނަ ު
އސްވެ ބުނެވުނު ބަދަލުތައް ެ
ކށް ި
ކޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާ ޮ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ލިޔެ ި
ކަން.
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ބރުTAT-CA-B/2018/010 :
އސަލަ ނަން ަ
މަ ް

ކމަށާއި އަދި
(ށ) މީރާއިން ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަކީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އޮޑިޓެއް ނޫން ަ
މީރާއިން ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓުގައި އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ،އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރުމެއްނެތި ،އަދަދު
ތން ބުނެފައިވާއިރު ،އޮޑިޓް
ސކުރުމެއްނެތިކަމަށް އެ ފަރާ ު
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ހިއް ާ
ކަނޑައެޅި ގޮތުގެ ތަފްސީލު ި
ގތަށް ނަޒަރުކުރުމުން މީރާއިން ކުރަމުންދިޔަ އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން އޮޑިޓު މަރުހަލާގައި
މަރުޙަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ޮ
ށއި އެގޮތުން؛
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ދެމެދު ،ފުރިހަމައަށް މުއާމަލާތް ކުރެވިފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމަ ާ
ވއިރު09 ،
ފނުވާފައި ާ
 05 .1މާރިޗު  2016ގައި ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކޮމެންޓަށް ޮ
މާރިޗު  2016ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން ކޮމެންޓްކުރުމަށާއި ކަމާގުޅުންހުރި
ދނުމަށް އެދި އީމެއިލްކުރުމުން  20މާރިޗު  2016ގެ
ފަރާތްތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތު ި
ފރުސަތު ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަން.
ނިޔަލަށް މީރާއިން އެފަރާތަށް ު
ށފައިވާއިރު،
ކ ް
ޓ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ކޮމެންޓް ޮ
 20 .2މާރިޗު  2016ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޑްރާފް ް
ނވާފައިވާ ލިޔުމަށް ބެލުމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މައިގަނޑު ( 2ދޭއް)
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ،ފޮ ު
ނނަކަމަށާއި،
އ ް
ބޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ޮ
އ ަ
ކަމެއް ،ފައިންޑިންގ  1އަދި ފައިންޑިންގ  2ގެ ގޮތުގަ ި
އެގޮތުން ،ފައިންޑިންގ  1ގެ ގޮތުގައި 2013 ،ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު
ބދަލުތަކަކީ،
ޓ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި މީރާއިން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ގެނެސްފައިވާ ަ
ދިމާނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޑްރާފް ް
މީރާއިން ކޮށްފައިވާ އެފަރާތުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އަދަދެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،
މިފަދައިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮމެންޓްކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމުން ،މީރާއިން ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓުގައި އަދަދު
ކަނޑައެޅުމުގައި

އެފަރާތުގެ

ޖީ.އެސް.ޓީ

އޮޑިޓުގައި

ފާހަގަކުރެވުނު

ކށް
ނުކުތާތަ ަ

ށފައިވާކަން
ރިއާޔަތްކޮ ް

ގފައިވާކަން ސާފުވާކަން.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެނ ި
 .3އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  20މާރިޗު  2016ގައި ކޮމެންޓްކުރުމުން ،ފައިންޑިންގ  1އާއި ގުޅިގެން އެފަރާތުން
ބނުންވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް މީރާއިން އެފަރާތަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާކަމާއި އަދި އެފަދައިން
ހުށަހަޅަން ޭ
އއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް
މީރާއިންކުރި އީމެއިލްއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާ ާ
މށާއި ،މީގެ
އެދިފައިވާކަން  22މާރިޗު  2016ގައި އެފަރާތުން ކޮށްފައިވާ އީމެއިލްއިން އެނގެން އޮންނަކަ ަ
ގ
ވނަ އަހަރު ެ
އިތުރުން 30 ،މާރިޗު  2016ގައި މީރާގެ ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފައިނަލްކުރުން ަ 2016
އެޕްރީލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ނިޔަލަށް ފަސްކޮށްދެއްވުން އެދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އީމެއިލް
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ބރުTAT-CA-B/2018/010 :
އސަލަ ނަން ަ
މަ ް

ރގެ އޮޑިޓާއި
ތން މީ ާ
ދމުގެ މަތިން  07އެޕްރީލް  2016ގެ ނިޔަލަށް އެފަރާ ު
ކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އެފަރާތުގެ އެ ު
ހ އެކަން  30މާރިޗު  2016ގައި މީރާއިން
ށފަ ު
މށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަ ް
ގުޅިގެން އިތުރަށް ކޮމެންޓްކުރު ަ
އެފަރާތަށް އީމެއިލްކޮށްފައިވާކަން.
ނ
 .4އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ،އެދުމުގެ މަތިން  10އެޕްރީލް  2016ގައި މީރާއާއި އެކު ބައްދަލުވު ް
ވމުގައި ،ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން
ބޭއްވިފައިވާކަމަށާއި ،އެ ބައްދަލު ު
ނ ބަޔާންކޮށް
ށ  21އެޕްރީލް  2016ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާކަ ް
ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަ ް
އީމެއިލްކުރުމާއި ގުޅިގެން  20އެޕްރީލް  2016ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  4ޑޮކިއުމަންޓްއެއް
ލއް އަންނާނެ
ވސް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށް ބަދަ ެ
އީމެއިލްކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަ ެ
ފަދަ އެއްވެސް ލިޔުމެއް މީރާއިން ދިން ފުރުސަތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި،
ސަބަބަކީ ،އިސްވެ ބުނެވުނު  4ލިޔުމުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން،
މީރާއިންކުރި ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާއާ ގުޅުންހުރި
ށއި ،އެހެންކަމުން ،މީރާއިން ކަނޑައެޅި ބީ.ޕީ.ޓީގެ އަދަދު ބިނާވެފައިވަނީ
ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް ވާތީކަމަ ާ
ކން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް
ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ަ
އެނގިފައިވާކަން.
 .5އޮޑިޓު

މަރުޙަލާގައި

ކަންހިނގާފައިވާ

ގޮތުގެ

ތަފްސީލަށް

ޖމްލަގޮތެއްގައި
ު

ނަޒަރުކުރުމުން،

މީރާއިން

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އީމެއިލްކުރި ތާރީޚުކަމަށްވާ  05މާރިޗު 2016
އިން ފެށިގެން  25މެއި  2016ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފައިނަލްކޮށް އެފަރާތަށް ފޮނުވުމާއި ހަމައަށް 2
ހގަކޮށްފައިވާ
ތވެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާ ަ
މަހަށްވުރެ ގިނަ މުއްދަތެއް ފާއި ު
ރ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓުގައި އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ
ގޮތާއި ޚިލާފަށް މީރާއިން ކު ި
ޓ
ކންކަމަށާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ބީ.ޕީީ .
ކށް ރިއާޔަތްކޮށްގެން ަ
ވނު ނުކުތާތަ ަ
ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެ ު
ބނުންވާ އެންމެހައި
އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި އެކަން އެނގިފައިވާކަމަށާއި އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެފަރާތުން ޭ
އސަލާގައި ހިމެނޭ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓަށް ކޮމެންޓްކުރުމަށް ފުރުސަތުދެވިފައިވާކަން.
ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް މި މަ ް
 .6މީރާއިން ކޮށްފައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓާއި އެފަރާތުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓްއާ ގުޅުންހުރިކަން ނުވަތަ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުގެ
ކން އިތުރަށް
ކން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެނގިފައިވާ ަ
މމަށް ބަދަލު އަންނާނެ ަ
ސަބަބުން ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓްގެ ނިން ު
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ޖ
ރއް ެ
ދވެހި ާ
އބިއުނަލް ،މާލެި ،
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

ށ
ސާބިތުކޮށްދެނީ ،މީރާއިން ކުރަމުންދިޔަ އެފަރާތުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓް ފައިނަލް ކުރުމުގެ ކުރިން ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓަ ް
ނ
ނ އެނގެ ް
މށް އެދިފައިވާކަ ް
ށ ނިންމައިދިނު ަ
ވ އިއުތިރާޒާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަ އަވަހަ ް
އެފަރާތުން ކޮށްފައި ާ
ޓ އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން އިއުތިރާޒުކުރި ކަންތައް
އޮންނާތީ އާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ ޖީ.އެސްީ .
ތއް އެފަރާތަށް
އ ަ
އން ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަންތަ ް
ހމެނޭ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓުގައި މީރާ ި
ނިންމުމުން މި މައްސަލާގައި ި
ނތީކަމަށާއި،
ނ ާ
ތކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮ ް
ލ ަ
އިތުރަށް ސާފުވެގެންދާނެކަމަށް އެފަރާތުން ދެކޭތީކަން އީމެއި ް
ވނީ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން އެފަރާތުން
އން ަ
ފ ކުރާ ފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިން މީރާ ި
އެގޮތުން ،އިސްތިއުނާ ު
ށފަހު ބީ.ޕީ.ޓީ
ކޮށްފައިވާ "އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު"  17މެއި  2016ގައި ފޮނުވުމަ ް
އޮޑިޓް ފައިނަލްކޮށް  25މެއި  2016ގައި އެފަރާތަށް ފޮނުވާފައިކަމަށާއި އެހެންކަމުން ،ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުގެ
ކރާ ފަރާތަށް
"އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު" ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓް ނިންމުމުގެ ކުރިން އިސްތިއުނާފު ު
ށ މީރާއިން ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓްތަކުގެ އަސާސް
ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަ ް
އެނގިފައިވާކަން.
އވާ ފަދައިން މީރާގެ ޢަމަލުތައް ހުރި ގޮތުގެ
ކށްފަ ި
 .7ޤާނޫނު އަސާސީގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ޮ
ނ އެފަރާތުގެ
ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ދެކޮޅަށް މީރާއިން އަޅާފައިވާ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބު ް
މށާއި ،އެހެނީ ،ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓުކުރިއިރު އޮޑިޓު މަރުޙަލާގައި
އެއްވެސް ހައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިފައިނުވާނެކަ ަ
ދ އެންގުމާއި
ތން ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަ ު
އނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެފަރާ ު
އަދި އޮޑިޓް ފައިނަލްކޮށް އިސްތި ު
ހަމައަށްވެސް މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި އަދި އޮޑިޓް ބިނާވެފައިވާ އަސާސްތައް އެފަރާތަށް އެނގިފައިވާކަން
ބަދަލުކުރެވިފައިވާ އީމެއިލްތަކާއި އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތަކުން ސާބިތުވާކަން.

13

ޖ
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ދވެހި ާ
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ބރުTAT-CA-B/2018/010 :
އސަލަ ނަން ަ
މަ ް

މެމްބަރުންގެ ރައުޔު
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރަމުން ޑީ.އައި.ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް) ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ
ވާހަކަތަކަށާއި ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،މައްސަލައާއި
ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކަށާއި ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ޝަރުޢީ
އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރުން ބަލާއިރު ،އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ށ
ރ ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަ ް
ފުރަތަމަ ކަމަކީ :ޤާނޫނު ނަންބަ ު
ތ ތަޙްޤީޤެއް ހިންގުމަށްފަހު،
ވ ަ
ނތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު ،ނު ަ
ނަޒަރު ކުރާއިރު ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިއު ް
ދ
ދއްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ޢަދަ ު
ދތުގައި ޓެކްސް ދައްކާފަރާތުން ަ
ތކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އެމުއް ަ
އެކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާ ަ
ގތްވާ ގޮތުގެމަތިން) ކަނޑައެޅުމަކީ މީރާއަށް ލިބިގެންވާ ޤާނޫނީ ބާރެއްކަން.
(ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއް ޮ
ދެވަނަ ކަމަކީ 1 :ޖުލައި  2012އިން  31ޖުލައި  2014ގެ ނިޔަލަށް ،މީރާއިން ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ
އޮޑިޓެއް ކޮށްފައިވާކަމާއި ،އަދި  1ނޮވެމްބަރ  2012އިން  31އޮކްޓޯބަރ  2013އަށް ،މީރާއިން ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް ގެ
އޑިޓުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ކ އިސްވެ ބުނެވުނު ޖީ.އެސް.ޓީ ޮ
ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓެއް ކުރިކަމާ ،ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓް ކުރެވުނު މި މުއްދަތަ ީ
ހިމެނޭ މުއްދަތަކަށް ވުމުން ،ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް އިން ބީ.ޕީ.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭ މިންވަރު ،ބިނާކުރުމުގައި
އަސާސެއްކަމަށް މީރާއިން ބަލާފައިވަނީ ،ބުނެވިދިޔަ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓްގައި ،ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސްއިން ވިއްކާފައިވާ މުދަލާއި
ނކޮށްފައިވާ އަސާސަކީ ""Francorosso
ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި މީރާއިން ބޭނު ް

ނަމަކަށް ކިޔާ

ށހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަން.
ނން ހުރި ރޭޓްތައްކަން ދެފަރާތުން ހު ަ
ވެބްސައިޓުން ފެން ަ
ތިންވަނަ ކަމަކީ 1 :ޖުލައި  2012އިން  31ޖުލައި  2014ގެ ނިޔަލަށް ،މީރާއިން ކޮށްފައިވާ ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް
ގެ

ކ
ބުނެވިދިޔަ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓްގައި ،މިރާއިން އަގު އަނޑައެޅުމުގާ ބަލާފައިވާ މިންގަޑަކީ ޓެކުހުގެ ޤާނޫނުތަކާ ގަވާއިދުތަ ާ

ޚިލާފު މިންގަޑެއްކަމަށް ބުނެ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ،ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެ
އ "ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް އާއި އަލްޕިޓުއަރ
މައްސަލަ (ނަންބަރު  )TAT-CA-G/2016/004ފައިސަލާކޮށް ނިންމި ނިންމުމުގަ ި
ބރު ( 2011/R-43މުދަލާއި
ނން ަ
ލތުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި މީރާއިން ޢަމަލު ކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދު ަ
ދެމެދު ހިނގާފައިވާ މުޢާމަ ާ
ގ
ދގައި  ...ބުނެފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ މީރާ ެ
މގެ ގަވާއިދު) ގެ  25ވަނަ މާއް ާ
ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގު ު

14

ބރުTAT-CA-B/2018/010 :
އސަލަ ނަން ަ
މަ ް

ޖ
ރއް ެ
ދވެހި ާ
އބިއުނަލް ،މާލެި ،
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

ކސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ
ވއިދު ނަންބަރު ( 2011/R-43މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެ ް
ނިންމުން ރަގަޅުނޫންކަމާއި ،ގަ ާ
ލން  ...އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް" ބުނެފައިވާކަން.
 25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރު ގެ ދަށުން އަ ު
ތގައި ނެރެންޖެހޭ
ކންމެ ބަދަލަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮ ު
ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ޮ
މިންވަރަށާއި ،ބީ.ޕީ.ޓީގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ދެނެގަތުމަށް ސީދާގޮތުން އަސަރުކުރާ ކަމަކަށް ވާހިނދު ،އެފަރާތުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ
އޑިޓްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ
ތރޭގައިކަމަށް ވުމުން ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޮ
އޮޑިޓް ކޮށްފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ެ
އސް.ޓީ އޮޑިޓުގެ އާމްދަނީގެ މައްޗަށްކަން.
ތބުވެގެން އަންނާނީ ފުރަތަމަ ކުރެވުނު ޖީެ .
ފައިދާ ދެނެގަތުން ތަރު ީ
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