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 މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކުރުން 

 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މިންހަތު ޢިއްޒަތު )މައްސަލަ ބެލި ބެންޗުެގ ރިޔާސަތު( މައްސަލަ ބެލި ބެންޗުގެ މެމްބަރުން:

 އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު 

      އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފަރީޝާ  

  1000434BPT001 ޓިން: ޑީ.އައި.ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް           މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

            ސީ.ޓީ.އެލް ސްޓްރެޓަޖީސް ޕވޓ ލޓޑ،  A066403ޢަލީ ނައީމް،  ހުށަހެޅި ފަރާތް ތަމްސީލުކުރީ:މައްސަލަ 

                                 ޑލޓ ސީ.ޓީ.އެލް ސްޓްރެޓަޖީސް ޕވޓ، A229064އިސްމާޢީލް، هللا ފަޠުހު                    

 ސްޓްރެޓަޖީސް ޕވޓ ލޓޑސީ.ޓީ.އެލް ، A006403ވާރިޘް، هللا ޢަބްދު

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 

 ޕްރިންސިޕަލް ޓެކްސް އޮފިސަ، ލީގަލް ސަރވިސް ، A224817އިބްރާހީމް މުނައްވަރު،   މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރީ:

 ލީގަލް ސަރވިސް ، ރސީނިއަރ ޓެކްސް އޮފިސަ A233997މަރްޔަމް ޔާޝާ،                            

                  

   2018ޑިސެމްބަރ         11 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ 

ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް ( "2016 މެއި  23) NOTA-BPT/CBAS/2016/04/1000434މިއީ، މީރާގެ ނަންބަރު 

ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިޓް ( "2016މެއި  23) CP/BPT/2014/082އާއި މީރާގެ ނަންބަރު  "އެސެސްމަންޓް

ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް  ގެ ދަށުން )ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( 2011/5 ޤާނޫނު ނަންބަރު ގައި،  "ރިޕޯޓް

" އަށް ބިނާކޮށް incomplete salesފައިވަނީ "ހޭ ޓެކްސް ދައްކާދައްކަންޖެ ރިޒޯޓްސް"( އިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )"ޑީ.އައި

 ޢަދަދު  ފައިވާ ކަނޑައަޅާ އިން )"މީރާ"( އޮތޯރިޓީ  ރެވެނިއު އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް  ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދެއްކުމަށް، ނެކަމަށް ބު

މީރާގައި  މިމައްސަލަ ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް އިން ގައި 2016ޖުލައި  03 އަންގާފައިވާތީ،އަށް ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް ،ދައްކަން

، ގައި"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" ( 2018އޮކްޓޫބަރު  52) OA/2016/46-220މީރާގެ ނަންބަރު  އިއުތިރާޒްކުރުމުން

ދައްކަންޖެހޭ ، ޓެކުހުގެ މިންވަރަކީބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސްއިން

ަވނަ  39ޤާނޫނު( ގެ  )ޓެކްސްނެގުމާބެހޭ އިާދރީ 2010/3 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،ނިްނމާފައިވަނީ މީރާއިންފައިސާއެއްކަމަށް 

)ވިޔަފާރި  2011/5 ޤާނޫނު ަނންބަރު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށާއި،، މަށާއި، އަދި އެ ފައިސާއަކީމާއްދާއާއި ޚިލާފަށްކަ

 ،ޓެކުހުގެ ގޮތުގައިވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  35ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  (ތިން ސަތޭކަ ސައުވީސް ަލއްކަ ހަތަރު ހާސް ތިން) 304,324.00އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ އެކު އިންޓްރެސްޓާ

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ) 2010/3ނޫނު ނަންބަރު ޤާއަނބުރައި ދެއްކުމަށް މީރާގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދެއްވުން އެދި އެކީ އެއްފަހަރާ 

 މައްސަލައެކެވެ.މި ޓްރައިބިއުނަލްަގއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ބެލި ، އްދާގެ ދަށުންވަނަ މާ 44ގެ ( އިދާރީ ޤާނޫނު
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 ގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް މައްސަލާ 

އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( ގެ ފަރާތުްނ ޑީ.އައި.ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ،ގައިމި މައްސަލާ

ހުށަހަޅާފައިވާ  ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުންނާއިހުށަހެޅި ބަޔާންތަކަށާއި، މަްއސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ދެ ފަރާތުން 

 އަންނަނިވި ކަްނކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.، ލިޔެކިޔުންތަކުން

-220ގައި، ޑީ.އައި.ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މީރާގެ ނަންބަރު  2018ޑިސެމްބަރ  11ފުރަތަމަކަމަކީ: 

OA/2016/46 (25  ު2018އޮކްޓޫބަރ ) ްއޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްސް އެޕީލ"

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހަޅާފައިވާކަްނ. 

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މިރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު  2016ޖުލައި  03 ދެވަނަކަމަކީ: 

 ން.ކަންތައްތަކަށް މީރާގައި އިއުތިރާޒު ކޮށްފައިވާކަ

ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  2018މެއި  16ފައިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށް ތިންވަނަކަމަކީ:

220-OA/2016/46  "ްއޮކްޯޓބަރު 28ގެ ތާރީޚުގައި ިނންމައި،  2018 އޮކްޓޯބަރު 25"އޮބްޖެްކޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓ 

ފޮނުވާފައިވާަކމާއި، އެގޮތުން، މި ރިޕޯޓުގައި އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އިތުރަށް  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށްގެ ތާރީޚުގައި  2018

ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މިރާއިން ަޢދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާޫނނުތަކާއި ގަާވއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން. ތްކަމުގައިމަތިންކަމާއި، މީރާގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންަނންޖެހޭނެ ަތނެއް ނެ 

ސް ޓެކްސް ކްލިއަރެން( 2018 ޑިސެމްބަރ 31) TC/DCS/2018/03/1000434މީރާގެ ނަންބަރު  ކީ:ހަތަރުވަނަ 

 ފައިސާއެއް ނެތްކަން. ޖެހޭއިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން އެހިނދަށް ދައްކަން  ށް ބަލާއިރު،ރިޕޯޓަ

 (އެކެއް ) 01: މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކޮށްދިނުމަށް އެދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މައިގަނޑު ފަސްވަނަކަމަކީ 

 މިގޮތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާ ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާއާބެހޭ ގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. 

  ނުކުތާއަކީ:
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އަށް ބަލައިެގންކަމަށް މީރާއިްނ  "incomplete sales ،ޓެކްސް ދައްކާފައިވަނީ ދައްކަންޖެހޭޑީ.އައި.ރިޒޯޓްސްއިން 

ތީ މީރާއަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާ މިފަދައިން ަބޔާންކުރުން ފިޔަވައި، މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް  ،ބުނެފައިވީނަމަވެސް

ެގ ޤާނޫނުޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  ،ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ މީރާގެ ނިންމުމަކީވެސް  ކަމެއްއެއްވެސް މި ބުނުމަށް ބާރު ލިބޭ އާއި 

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުަށހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ. ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  39

 ؛ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ

އޮޑިޓުން  ،ލައިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައިމީރާއިން އެކުލަވާޓީ އޮޑިޓެއް ކުރުމަށްފަހު .ޕީ.އައި ރިޒޯޓްސްގެ ބީ.ޑީ ()ހ

ވަނަ  3.1އެންމެ ނުކުތާއެއް ކަމަށާއި، އެ ގޮތުން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ  ،ވަނީކުތާގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިފާހަގަކުރެވުނު ނު

 ނަންބަރުގައި 

 "Tax payer has declared incomplete sales in calculating taxable profit for the  

year 2K13 " 

ޓްސް އައި ރިޒޯ.ޑީ  ދޭހަވަނީ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްަފއިވާ މި ނުކުތާއިން މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާިއ، 

އަދި މި  ނައިފަިއނުވުން ކަމަށާއި،ހިމަޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފަިއދާ ހިސާބުކުރުމުގައި  ،ބައެއް އިން  އަށް ލިބިފައިާވ އާމްދަނީ

 ލާްތތައް މުއާމަނުވާ ފައި ހިސާބުކުރުމުގައި ހިަމނާނަމަވެސް ޓެކްސް ބިނާކުެރވޭ ފައިދާ ،ގޮތުން އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި ލިިބަފއިވާ

"adjust "ްވަނަ ނަންބަރުގެ  3.1ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ އަލުން ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ  ،ކޮށ

"Recommendation "ަން.ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކ 

ނުަވތަ އެކަމާ ގުޅޭ ސަބަބެއް " ފުރިހަމަނުވާ"ފައިވާ އަަދދު ން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިމަނާއައި ރިޒޯޓްސް އި.ޑީ)ށ( 

ނުވާކަމަށާއި، އަިދ ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސްގެ ހިސާބުތަކުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް  އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މީރާއިން ަބޔާންކޮށްފައި

އެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  ،ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ހިސާބުަތއް ،ހުރި ކަމެއްވެސް މީރާއިން ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި

އައި ރިޒޯޓްސްއަށް ލިބިފައިވާ ާއމްދަނީގެ ތެރެއިން ޓެކްސް .ޑީ ރާިއން ފާހަގަކޮށްފައި ނެތްކަމަށާއި،އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް މީ

ރާއިން އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ކޮން ބައެއް ކަމެއް މީ ،ފައިނުވާ ކަމަށް މީރާއިން ބުނަނީނާބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި ހިމަ

 ލިބިފައިވާ އަށް  ރިޒޯޓްސް އައި .ޑީ ފަރާތަކުން ވަކި ނުވަތަ އާމްދަނީއެއް ގުޅޭ އިންވޮއިސްތަކަކާ ވަކި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަމަށާއި،
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 ފައި ނެތްކަމަށާއި،ފާހަގަކޮށް މީރާއިން ކަމަށް ހުރި ފައިދޫކޮްށލާ ނުހިމަނައި ހިސާބުތަކުގައި އާމްދަނީއެއް ލިބެންޖެހޭ ނުވަތަ

 ން.ރާއިން ފާހަގަކޮށްފައި ނެތްކަފައިވާ ކަމަކަށް މީލާގުޅިގެން އެއްވެސް ކަމެއް އޮޅުވާ އައި ރިޒޯޓްސްގެ އާމްދަނީއާ.ޑީ

އާމްދަނީއިން، މުގަިއ ނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުއޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާގައި، ޓެކްސް ބި  )ނ(

ފައިާވ ގައި ހިމަނާ" 1Annexure "އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ  ،ނަމަވެސް، މީރާިއންފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ބައެއް ހިމަނާ

އައި ރިޒޯޓްސް އަށް ލިބުނު، ނަމަވެސް ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ .ޑީ ،ކަމަކީ ބެލުމުްނ، މީރާއިްނ ކޮށްފައިވާހިސާބުތަކަށް

ފައިނުވާ އަދަދުތަކެއް" ހޯދައި އެ އަދަދު ހިމަނައިގެން ޓެކްސް ބިނާކުރެޭވ މަނާހިސާބުކުރުމުގައި ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް އިން "ހި

ކަން އިން ދެކޭ އަދަދެއް ކަނޑައެޅުންކަމަށް މީރާއައި ރިޒޯޓްސް އަށް ލިޭބނެ.ޑީ ނަމަވެސް، ފައިދާ ހިސާބުކުރުން ޫނން ކަމަާށއި

ވާ ނުކުތާ އާއި އެ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ އޮޑިޓުގައި މީރާއިން ފާހަގަކޮށްފައި ،ކަމުންއެނގޭކަމަށާއި، އެހެން

ވަނަ މާއްދާއާ  39މީރާއިްނ އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޓެކްސްނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ގޮތް ދިމާނުވާކަމަށާއި،

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި؛ 39 އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ޚިލާފަށްކަމަށާއި، އެގޮތުްނ؛ ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ

މީރާއިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު، ނުވަތަ ތަޙުޤީޤެއް "

ހިންގުމަށްފަހު، އެކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެ ފަރާތުން އެ މުއްދަތުގައި 

 . ..."ޖެހޭ ޓެކްސްގެ ޢަދަދު މީރާއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެދައްކަން

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 

( މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅަންވާނީ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ބިނާޮކށްކަމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ )ރ

އައި ރިޒޯޓްސް އިން ދައްކަންޖެހޭ .ސަރީހަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ޑީ ވަނަ މާއްދާގައި 39ރީ ޤާނޫނުގެ އިދާ

ފައިވަނީ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާއަކަށް ނޫްނކަމަށާއި، އަދި ޓެކްސް މީރާއިން ބަލާ، ބީ.ޕީޓީގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި

ފައި ނުާވ ކަމަށް އޮޑިޓަްށ ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ެއ ބައެއް ހިމަނާބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި އާމްދަނީގެ ތެރެއިްނ 

ހިމަނައިގެން ޓެްކސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ  ކަމުގެ ހައްލަކަށް ވާންވާނީ އެ ނުހިމަނައި ހުރި އަދަދެއް އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި

( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  39ދާރީ ޤާނޫނުގެ ހިސާބުކުރުން ކަމަށްވާތީ، އެ ނޫން ގޮތަކަށް ނިންމާ ނިންމުމަކީ ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އި

  .ުމމެއް ނޫންކަންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ނިން

މީރާއިން އަންގައިފައިވަނީ ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސްއިްނ  ޑީ.އައި.ރިޒޯޓްސްއިން އިތުރަށް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް،)ބ( 

މީރާއިން ފައިވަނީ އަދި މީރާއިން އަދަުދ ކަނޑައަޅާ" އަްށ ިބނާކޮށް ަކމަށާއި incomplete salesފައިވަނީ "ކާޓެކްސް ދައް

ފަހުގައި ކަމަށް މަށްމެނުކޮށްފައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓަކާ ގުޅިގެން ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސްގެ މާލީ ބަޔާންތަކަށް އަންނާނެ ބަދަުލތައް ހި

އާ އެއްގޮަތށް ޤާނޫނުބީ.ޕީ.ޓީ ހޭ ކަމަްށ މީރާއިން ބުނާ އަދަދަކީ ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ޑީ.އައި ިރޒޯޓްސްއިން ދައްކަންޖެ
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ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދެކޭކަމަށާއި، އެހެީނ އިޢުތިރާފެއް މީރާއިންވާ  ޚުދުހިސާބުކޮށްފައިވާ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް 

 އު  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން ޤާނޫނުއުސޫލުތަކާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ބީ.ޕީ.ޓީ 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް މީރާއިން ބުނާ ޖީ.އެސް.ޓީގެ  ،ސޫލުތަކަކީ ވަރަށް ތަފާތު އުސޫލުތަކެއް ކަމަށްވާތީ އެކ

 ން.ަަނި ބިނާޮކށް އެ ފަރާުތގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެކަޢަދަދަށް 

އޮޑިޓްތަކާ ގުޅިގެން ހަމަ އެ މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ބީ.ޕީ.ޓީގެ މީރާއިން ކުރާ އެހެނިހެން ޖީ.އެސް.ޓީ  (ޅ)

އަދަދަށް ބަދަލު ނުގެްނނަކަމާއި، ހަމަ އެ ގޮތަށް ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓްތަކުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި އެ މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 

ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސްގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ހިސާބުކުރުމުގައި  ،ކަމުންސް މީރާއިން ބަދަލުނުގެންނަކަަމށާއި، އެެހންޖީ.އެސް.ޓީގެ އަދަދަށް ވެ

މީރާއިން ގެންގުޅޭ ހަމައެކަނި އަސާސަކީ މި މުއްދަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކުރާ ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަދަދު 

 20އަސާސީގެ  ނުޤާނޫމިއީ  ،ކަމަށްވާނަމަ މީރާއިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެނީ ކަމާއި

 .އްކަންކަމެޚިލާފު  ވަނަ މާއްދާއާ 43ވަނަ މާއްދާ އާއި 

މި ބާވަތުގެ އެހެން ވިޔަފާރިތަކާ  ،ފައިވާ އަދަދަކީއައި ރިޒޯޓްސްގެ އާމްދަނީ ކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅާ.ޑީ( ކ)

ބުނެ އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ފާހަގަކުރި ނުކުތާއަށް  އަޅައިބަލާއިރު ވެސް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށް

މީރާއިން ހިސާބުކޮށްފައިވާ އަދަދު ރަނގަޅު ކަމަށް ބެލެޭވނެ ސަަބބެއް  ،އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި ދީފައިވާ ޖަވާބުގައިވެސް

 ،ހުރި ފަރާތެއް މެދުވެރި ެވގެން މުއާމަލާތެއް ކުރުމަކީފަދައިން ގުޅުންބަޔާންކޮށްފައިވާ ވެސްށާިއ، މީާރއިންބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަ

އާމްދަނީ ކުޑަކަމަށް އޭގެ ޒާތުގައި ބެލެވޭނެ ކަމެއް ޫނންކަމަށާއި، އަދި އެ އާމްދަނީ ކުޑަ ކަމަށް ަބލާނެ މިންގަނޑެއް ނުވަަތ 

ސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކަކީ ޓެކްކުރެވިފައިވަނީ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކާއެކު ނަމަވެސް  ވިޔަފާރި ،ސަބަބުތަކެއް ނެްތނަމަ

 ބުތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެކަން.ރަނގަޅު ހިސާ

މީރާއިން ބޭނުންކުރި އަސާސްތައް ހާމަކޮށްފައި  ،ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް އިން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި( އ)

ރާއިން އަގަށްވުރެ ދަށް އަގެއްގަިއ ކަމަށް ދެކިގެްނ މީއިފައިވަނީ ާބޒާރުގެ އި ރިޒޯޓްސްގެ ކޮޓަރިތައް ވިއްކާޑީ.އަނެތް ކަމަށާއި، 

ނަމަ، ބާޒާރުގެ އަގަށްވުރެ ކުޑަ ކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅީ ކިހިނެއް ނުވަތަ ކޮން އަސާސެއްގެ މައްޗަށް އަދަދު ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ނެކަމަށާިއ، ިމ ނުކުތާތަކުގެ ޖަވާބުގަިއ، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާބިނާކޮށް ކަމެއް އެނެގން ނެތްަކމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ މަރުހަލާ

މިއީ "ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ބެލެވެން ނެތް" ކަމަށް އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 
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ށަވަރު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ިއން ލިބިދޭ ޙައްޤު ކަ  43އެހެންނަމަވެސް މިގޮތަށް މީރާިއންދެކޭ ސަބަބު، ޤާނޫުނ އަސާސީގެ 

 ނުވާކަން.ކުރެވޭނެ މިންވަރަށް، ބަޔާންކޮށްީދފައި 

މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާތަކާއި، އަޑުއެހުންތަކުގައި ދެކެވުނު  :ހަވަނަކަމަކީ 

ނުކުތާތައް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާ ވާހަކަތަކާއި، ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން އަންނަނިވި 

 ؛ހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުންބެހޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުމުގައި ވާ 

އަށް ބިނާކޮށްކަަމށާއި، ީމރާއިން ޓެކްސް  ”incomplete sales“ ފައިވަނީމީރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅާ)ހ( 

ފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ބިނާކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ އެއްވެސް އަސާސެއްނެތްކަމަށާއި އަދި މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅާ

 ،ގައިމި މައްސަލާއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ބުިނނަަމވެސް،  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޚިލާފަށްކަަމށް 39ޤާނޫނުގެ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި މީރާއިން ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ އަސާސްތަކާއި 

ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި ހަަމތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން ކަންހިނގާފައިވާ 

 އެގޮތުން؛ ށް ދެކޭކަމަށާއި،މެއްަކމަނެގަތުމަކީ މުހިންމުކަގޮތް ދެ

ގެ ނިޔަލަްށ މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ުމދަލާއި ޚިދުމަތުގެ  2014ުޖލައި  31އިން  2012ޖުލައި  01 .1

އެ މުއްދަތުގައި އެފަރާތުްނ ޖީ.ެއސް.ޓީގެ ގޮތުގައި  ،ކުރުަމށްފަހު އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް )ޖީ.އެސް.ޓީ( ގެ އޮޑިޓެއް

-NOTA/1000434ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  2015ޑިސެންބަރު  31ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ަބޔާންކޮށް 

GST/CBAS/2015/03  ްއެންގުމުން އެފަރާތަށް އެންގުމާިއ ުގޅިގެން އެފަރާތުން މީރާގެ އޮޑިުޓގެ ނިންމުމަށ

 ،ހުށަހަޅައިޓްރައިބިއުނަލަށް  އަދި މީރާގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަްށ ޓެކްސް އެޕީލް އިއުތިރާޒުކޮށް

ގައި ަމއްސަލަ ބަލަމުންދާތީ އާއި މި މައްސަލާ TAT-CA-G/2016/004ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަްނބަރު 

ށްވާތީ ކަމަ 2013ބަރު އޮކްޓޫ 31އިން  2012ނޮވެންބަުރ  01އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ބީޕީ.ޓީ ޮއޑިޓުގެ މުއްދަތަކީ 

 މި މުއްދަތަކީ އިސްވެ ދެންނެވި ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުއްދަތެއްކަން.

އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  ،އިސްވެ ބުނެވުނު ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުގެ މަޤްސަދަކީ .2

މަތިން ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެޭހ ފައިސާ ފުރިހަމައަށް ދައްކައިފައިވޭތޯ ބެލުންކަމަށްވާއިުރ، 

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން  19ނޫނު( ގެ )ުމދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާ 10/2011ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

)މުދަލާިއ  R-43/2011ގަވާއިދު ނަންބަުރ  ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މުަދލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ 



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަިއބިއުނަްލ، މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ                     TAT-CA-B/2018/010މަްއސަލަ ނަންަބރު: 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ނުސީދާ  25ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ 

 ފަރާތާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްކަމަށްވާ އަލްޕިޓުއަރ އެސް.ޕީ.އޭ މެދުވެރިކޮށް  އިސްތިއުނާފުކުރާގޮތެއްގައި

ޓޫރިސްޓުންނަށް ކޮޓަރި ވިއްކަިއގެންކަން ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓަްށ ފާހަގަކުރެވުމުން، އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން 

 ފައިވާކަން.ރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅާލާތްތަކަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުގައި މީމުއާމަފައިވާ ކޮޓަރިތައް ވިއްކުމުގެ ވިއްކާ

.ޓީ އޮޑިޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަކުގެ މައްޗަށް ިބނާކޮްށ މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ބީ.ޕީ .3

 2016މާރިޗު  20މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ެއނގިފައިވާކަން އެނގިގެންަދނީ، 

މީރާއިންކުރި ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް އެފަރާތުެގ  ،ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންގައި އި

ކޮމެންޓާއިއެކު އެފަރާތުން ފާހަގަުކރަން ބޭނުންވާ ނުކުތާތަކާއި ގުޅިެގން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަްށ 

ގައި އެފަރާތުން ކޮށްފައިވާ  2016މާރިޗު  20ށް އީމެއިލްކުރުމުން، ގައި މީރާއިން އެފަރާތަ 2016މާރިޗު  05

 So BPT audit now fully…“ގެ ކޮމެންޓްގައި  1ލިޔުމުގެ ފައިންޑިންގ  ފައިވާއީމެއިލްގައި ހިމަނާ

dependent on this issue…”  ާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންާނތީ އާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވ

ވަނަ އަހަރުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ  2013ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން  1"އިޝޫ" އަކީ އެފަރާތުން ފައިންޑިންގ 

 ލާތްތަކާއި ގުޅޭ އިޝޫކަމަށްވުން.މުއާމައޮޑިޓުގައި ހިމެނޭ ވިއްކުމުގެ 

މީރާގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި 3މާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ޓެކްސް ނެގު .4

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލުްނ  ،ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭވަރު ހިސާބުކުރަނީ

 ،ހިމެނޭ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓުގައި މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައިހިމެނޭކަން އެނގެން އޮންނައިރު، މި މައްސަލާގައި 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޖީ.ެއސް.ޓީ އޮޑިޓުގައި އެފަރާތުގެ ޓެްކސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުުރމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ 

ން ހިމަނާފަިއުނވާކަން އެނގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތި ،ލާތްތަކެއްމުއާމަވިއްކުމުގެ 

ތަކަށް އަްނނާނެ ބަަދލުތައް  (financial statement)އޮންނާތީ، އެކަމުގެ ސަބަބުްނ ެއފަރާތުގެ މާލީ ބަޔާން 

 (financial statement)މާލީ ބަޔާން  ހިމެނުމަށްފަހު ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓުގައި މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާއި،

ބަދަލު  އުމުގެ ސަަބުބން ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެޭހ އަދަދަށްތަކަށް ބަދަލު އަ

ކަމަށް  ”incomplete sales“ވަނަ ނަންބަރުގައި  3.1ބީ.ޕީ.ީޓ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ، އަންނާނެކަމުގައި ވާތީ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން.



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަިއބިއުނަްލ، މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ                     TAT-CA-B/2018/010މަްއސަލަ ނަންަބރު: 
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އެ މުއްދަތެއްގެ  ކުރެވިއްޖެނަަމ، ގެ އާމްދަނީ ފުރިަހމަނުވާކަން ފާހަގަޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓެއްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު .5

އެފަދަ ބަދަލެއް އައުމާއި ގުޅިގެން ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުގައި  ،ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓަކަށް އެކަމުގެ ސަަބބުން ބަަދލު އަންާނނެކަމާއި

“incomplete sales” ްމީރާއިން ކޮށްފައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓެއްގެ ނަތީޖާއާއި ގުޅިގެން  ،އޮުތމުގެ ސަބަބުނ

ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓެއް އިޞްލާހުކުރުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން މީރާގެ ކަނޑައެޅުމަކީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް 

 ކަން.ންނޫ ބުނުުމގެ ޖާގައެއް އޮތްކަމެއްއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ބިނާވެފައިނުވާ ިނންމުމެއްކަމަށް 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި؛ 39ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނ  .6

"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."

ކުރާ އޮޑިޓެއްގައި ޓެކްސް ދައްކާ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އިސްވެ ބުނެވުނު މާއްދާއަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މީރާއިން

 (financial statement)ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް އެ ފަރާތެއްގެ މާލީ ބަޔާން 

ތަކަށް ެބލުމަށްފަުހ، އޮޑިޓަްށ ާފހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުެގ މައްޗަށް ބިނާޮކށް އޮޑިޓުކުރުވުނު މުްއދަތުގައި އެފަރާތުްނ 

 ން އެނގެން އޮންނަކަން.ދަދު މީރާއަށް ކަނޑައެޅިދާނެކައަދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  39ދާރީ ޤާނޫނުގެ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އި ،ގައި މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ މައްސަލާމި .7

ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓުކުރިއިރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓްކޮށް  ،އިވާ ގޮތުގެ މަިތންގައި ބަޔާންކޮށްފަ

ޖީ.ެއސް.ޓީ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްަފހު އެކަމުގެ  ،ނިމިފައިވުމުގެ ސަބަބުން

ތަކަށް އަންނާެނ ބަދަލުތައް  (financial statement)ން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މާލީ ބަޔާން ސަބަބު

ވަނަ ނަންބަރުގެ ރިކޮމެްނޑޭޝަންގައި އެ ބަދަލުތައް ގެެނވިފައިވާކަން  3.1ހިމެނުމަށްފަުހ، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ 

 Taxable profit for the period has been recalculated after“ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން

adjusting for the incomplete sales..”  ެިމފަަދއިން ބަޔާންކުރުމަށްފަުހ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގ

“Annexure 1”  ،ުގައި އެ ެގނެވުނު ބަދަުލތައް ހިސާބުކޮށްފަިއވާ ގޮތް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮްށދިނުމަށްފަހ

ބަދަލުތައް ެގނަުއމަށްފަހުގައި  ބުނެވުނުޮކށް ިއސްވެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ލިޔެިކޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާ

 ކަން.



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަިއބިއުނަްލ، މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ                     TAT-CA-B/2018/010މަްއސަލަ ނަންަބރު: 
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ނޫންަކމަށާއި އަދި  ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަކީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އޮޑިޓެއް މީރާއިން )ށ(

އަދަދު  ،ބިނާކުރުމެއްނެތިއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް އެ ،ފައިވަނީކަނޑައަޅާކޮށްފައިވާ އޮޑިޓުގައި އަދަދު  މީރާއިން

، އޮޑިޓް ކަނޑައެޅި ގޮތުގެ ތަފްސީލު ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ހިއްާސކުރުމެއްނެތިކަމަށް އެ ފަރާުތން ބުނެފައިވާއިރު

ފައިވާ ޮގތަށް ނަޒަރުކުރުމުން މީރާއިން ކުރަމުންދިޔަ އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން އޮޑިޓު މަރުހަލާގައި މަރުޙަލާގައި ކަންހިނގާ

 އެގޮތުން؛  އިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމަާށއިކުރެވިފަ ލާތްމުއާމަފުރިހަމައަށް  ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ދެމެދު

 09ގައި ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކޮމެންޓަށް ޮފނުވާފައިާވއިރު،  2016މާރިޗު  05 .1

ޓާއި ގުޅިގެން ކޮމެންޓްކުރުމަށާއި ކަމާގުޅުންހުރި ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އޮޑި 2016މާރިޗު 

ގެ  2016މާރިޗު  20ފަރާތްތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތު ިދނުމަށް އެދި އީމެއިލްކުރުމުން 

 ނިޔަލަށް މީރާއިން އެފަރާތަށް ުފރުސަތު ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަން.

، ޮކްށފައިވާއިރު ކުރާ ފަރާތުން ޑްރާފްްޓ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ކޮމެންޓްގައި އިސްތިއުނާފު 2016މާރިޗު  20 .2

 )ދޭއް( 2ނޑު ފޮުނވާފައިވާ ލިޔުމަށް ބެލުމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މައިގަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން،

ގެ ގޮތުގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ޮއްނނަކަމަށާއި،  2އަދި ފައިންޑިންގ  1ފައިންޑިންގ  ،ކަމެއް

ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު  2013، ގެ ގޮތުގައި 1ފައިންޑިންގ އެގޮތުން، 

 ،މްދަނީގެ ގޮތުގައި ގެނެސްފައިވާ ަބދަލުތަކަކީދިމާނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޑްރާފްްޓ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި މީރާއިން އާ

މީރާއިން ކޮށްފައިވާ އެފަރާތުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އަދަދެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

އި އަދަދު މީރާއިން ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓުގަ ،މިފަދައިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮމެންޓްކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމުން

ކަނޑައެޅުމުގައި އެފަރާތުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަަކށް ރިއާޔަތްކޮްށފައިވާކަން 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެނިގފައިވާކަން ސާފުވާކަން.

އެފަރާތުން  އާއި ގުޅިގެން 1ގައި ކޮމެންޓްކުރުމުން، ފައިންޑިންގ  2016 މާރިޗު 20އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  .3

ހުށަހަޅަންޭބނުންވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް މީރާއިން އެފަރާތަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާކަމާއި އަދި އެފަދައިން 

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  ބައްދަލުވުމެއްމީރާއިންކުރި އީމެއިލްއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާާއއި އެކު 

އި އެފަރާތުން ކޮށްފައިވާ އީމެއިލްއިން އެނގެން އޮންނަކަަމށާއި، މީގެ ގަ 2016މާރިޗު  22އެދިފައިވާކަން 

ަވނަ އަހަރުެގ  2016ގައި މީރާގެ ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފައިނަލްކުރުން  2016މާރިޗު  30އިތުރުން، 

 އިލް ރާތުން އީމެއެޕްރީލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ނިޔަލަށް ފަސްކޮށްދެއްވުން އެދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަިއބިއުނަްލ، މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ                     TAT-CA-B/2018/010މަްއސަލަ ނަންަބރު: 
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ގެ ނިޔަލަށް އެފަރާުތން މީާރގެ އޮޑިޓާއި  2016އެޕްރީލް  07އެފަރާތުގެ އެުދމުގެ މަތިން ، ކޮށްފައިވާކަމަށާއި

ގައި މީރާއިން  2016މާރިޗު  30ގުޅިގެން އިތުރަށް ކޮމެންޓްކުރުަމށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަްށފަުހ އެކަން 

 އެފަރާތަށް އީމެއިލްކޮށްފައިވާކަން.

ދަލުވުްނ ގައި މީރާއާއި އެކު ބައް 2016އެޕްރީލް  10އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ، އެދުމުގެ މަތިން  .4

 ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ބައްދަލުުވމުގައި،އެ ، ބޭއްވިފައިވާކަމަށާއި

ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާކަްނ ބަޔާންކޮށް ގެ  2016އެޕްރީލް  21ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަްށ 

ޑޮކިއުމަންޓްއެއް  4ތުން ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ 2016އެޕްރީލް  20އީމެއިލްކުރުމާއި ގުޅިގެން 

ފައިވާ އަދަދަށް ބަދަެލއް އަންނާނެ އީމެއިލްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ނަމަެވސް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މީރާއިން ކަނޑައަޅާ

ފައިނުވާކަމަށާއި، އެއްވެސް ލިޔުމެއް މީރާއިން ދިން ފުރުސަތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ފަދަ

ލިޔުމުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން،  4ސަބަބަކީ، އިސްވެ ބުނެވުނު 

ޔާންކުރެވުނު ނުކުތާއާ ގުޅުންހުރި މަށް އިސްވެ ބަމީރާއިންކުރި ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަ

ވާތީކަމަާށއި، އެހެންކަމުން، މީރާއިން ަކނޑައެޅި ބީ.ޕީ.ޓީގެ އަދަދު ބިނާވެފައިވަނީ  ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް

ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންަކން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް 

 އެނގިފައިވާކަން.

ގޮތެއްގައި ނަޒަރުކުރުމުން، މީރާއިން އޮޑިޓު މަރުޙަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލަށް ުޖމްލަ .5

 2016މާރިޗު  05އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އީމެއިލްކުރި ތާރީޚުކަމަށްވާ 

 2ޓް ރިޕޯޓް ފައިނަލްކޮށް އެފަރާތަށް ފޮނުވުމާއި ހަމައަށް ގެ ނިޔަލަށް އޮޑި 2016މެއި  25އިން ފެށިގެން 

މަހަށްވުރެ ގިނަ މުއްދަތެއް ފާއިުތވެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާިއ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާަހގަކޮށްފައިވާ 

ރާ ފަރާތުގެ ގޮތާއި ޚިލާފަށް މީރާއިން ކުިރ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓުގައި އަދަދު ަކނޑައަޅާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކު

ކުރާ ފަރާތަށް ބީ.ޕީ.ީޓ އިސްތިއުނާފު، ަކށް ރިއާޔަތްކޮށްގެންަކންކަމަށާއިޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެުވނު ނުކުތާތަ

އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެފަރާތުން ޭބނުންވާ އެންމެހައި  ލާގައި އެކަން އެނގިފައިވާކަމަށާއިއޮޑިޓް މަރުޙަ

  .ސަތުދެވިފައިވާކަންށް މި މަްއސަލާގައި ހިމެނޭ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓަށް ކޮމެންޓްކުރުމަށް ފުރުކަންތައްތައް ފާހަގަކޮ

މީރާއިން ކޮށްފައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓާއި އެފަރާތުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓްއާ ގުޅުންހުރިކަން ނުވަތަ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުގެ  .6

ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެނގިފައިވާަކން އިތުރަށް ސަބަބުން ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓްގެ ނިންުމމަށް ބަދަލު އަންނާނެަކން އި



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަިއބިއުނަްލ، މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ                     TAT-CA-B/2018/010މަްއސަލަ ނަންަބރު: 
 

13 

 

ކުރުމުގެ ކުރިން ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓަްށ ލް  ފައިނަސާބިތުކޮށްދެނީ، މީރާއިން ކުރަމުންދިޔަ އެފަރާތުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓް

އެނގެްނ އިވާކަްނ އެފަރާތުން ކޮށްފައިާވ އިއުތިރާޒާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަ އަވަހަްށ ނިންމައިދިނުަމށް އެދިފަ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ީޓ އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން އިއުތިރާޒުކުރި ކަންތައް ، އޮންނާތީ އާއި

ނިންމުމުން މި މައްސަލާގައި ިހމެނޭ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓުގައި މީރާިއން ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަންތަްއަތއް އެފަރާތަށް 

 ބެލުމުން ެއނގެން އޮްނާނތީކަމަށާއި، ތުން ދެކޭތީކަން އީމެއިްލަތކަށްއިތުރަށް ސާފުވެގެންދާނެކަމަށް އެފަރާ

އެދުމުގެ މަތިން މީރާިއން ަވނީ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން އެފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ  އެގޮތުން،

މަްށފަހު ބީ.ޕީ.ޓީ ގައި ފޮނުވު 2016މެއި  17ކޮށްފައިވާ "އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު" 

ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުގެ  ،އެހެންކަމުން ފޮނުވާފައިކަމަށާއިގައި އެފަރާތަށް  2016މެއި  25އޮޑިޓް ފައިނަލްކޮށް 

"އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު" ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓް ނިންމުމުގެ ކުރިން އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތަށް 

އޮންނާތީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަްށ މީރާއިން ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓްތަކުގެ އަސާސް ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން 

 އެނގިފައިވާކަން.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފަިއވާ ފަދައިން މީރާގެ ޢަމަލުތައް ހުރި ގޮތުގެ  43ޤާނޫނު އަސާސީގެ  .7

ދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުްނ އެފަރާތުގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ދެކޮޅަށް މީރާއިން އަޅާފައިވާ އި

.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓުކުރިއިރު އޮޑިޓު މަރުޙަލާގައި ބީ ، އެހެނީ ބިފައިނުވާނެކަަމށާއި،އެއްވެސް ހައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލި

 ށް އެފަރާުތން ބީ.ީޕ.ޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު އެންގުމާއިއަދި އޮޑިޓް ފައިނަލްކޮށް އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާތަ

ހަމައަށްވެސް މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި އަދި އޮޑިޓް ބިނާވެފައިވާ އަސާސްތައް އެފަރާތަށް އެނގިފައިވާކަން 

 ލާތްތަކުން ސާބިތުވާކަން.މުއާމަބަދަލުކުރެވިފައިވާ އީމެއިލްތަކާއި އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވާ 
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 މެމްބަރުންގެ ރައުޔު 

ފުކުރާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރަމުން ޑީ.އައި.ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )އިސްތިއުނާ މައްސަލަ މި 

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، މައްސަލައާއި ވާހަކަތަކަށާއި، 

ޝަރުޢީ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް  އި އިވާ ލިޔެކިއުންތަކަށާއި، ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަ ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފަ ގުޅިގެން 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ،ރުން ބަލާއިރުޤާނޫނީ ނަޒަ އަދި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަްށ  39)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ  2010/3 ނަންބަރު  ޤާނޫނުފުރަތަމަ ކަމަކީ: 

ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިއުްނތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު، ނުަވަތ ތަޙްޤީޤެއް ހިންގުމަށްފަުހ،  ނަޒަރު ކުރާއިރު ޓެކްސްދައްކާ

އްަދތުގައި ޓެކްސް ދައްކާފަރާތުން ަދއްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ޢަދަުދ އެކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާަތކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ، އެމު

  .)ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަތިން( ަކނޑައެޅުމަކީ މީރާއަށް ލިބިގެންވާ ޤާނޫނީ ބާރެއްކަން

ގެ ނިޔަލަށް، މީރާއިން ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ  2014ޖުލައި  31އިން  2012ޖުލައި  1  ދެވަނަ ކަމަކީ:

އަށް، މީރާއިން ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް ގެ  2013އޮކްޓޯބަރ  31އިން  2012ނޮވެމްބަރ  1އޮޑިޓެއް ކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި 

ކީ އިސްވެ ބުނެވުނު ޖީ.އެސް.ޓީ ޮއޑިޓުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ކުރެވުނު މި މުއްދަތަޓްއޮޑިބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓެއް ކުރިކަމާ، ބީ.ޕީ.ޓީ 

 އިދައްކަން ޖެހޭ މިންވަރު، ބިނާކުރުމުގަ އިހިމެނޭ މުއްދަތަކަށް ވުމުން، ީޑ.އައި ރިޒޯޓްސް އިން ބީ.ޕީ.ޓީ ގެ ގޮތުގަ

ސްއިން ވިއްކާފައިވާ މުދަލާއި އަސާސެއްކަމަށް މީރާއިން ބަލާފައިވަނީ، ބުނެވިދިޔަ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓްގައި، ޑީ.އައި ރިޒޯޓް

ނަމަކަށް ކިޔާ   "Francorosso" އަސާސަކީ މީރާއިން ބޭނުްނކޮށްފައިވާ  ކަނޑައެޅުމުގައިޚިދުމަތުގެ އަގު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ 

 ތައްކަން ދެފަރާތުން ހުަށހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަން. ހުރި ރޭޓް ންވެބްސައިޓުން ފެންނަ 

ގެ ނިޔަލަށް، މީރާއިން ކޮށްފައިވާ ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް  2014ޖުލައި  31އިން  2012ޖުލައި  1 ކަމަކީ: ތިންވަނަ 

ތަާކ ކީ ޓެކުހުގެ ޤާނޫނުތަކާ ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓްގައި، މިރާއިން އަގު އަނޑައެޅުމުގާ ބަލާފައިވާ މިންގަޑަ

އުނަލްގައި އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން، ޓްރައިބި.އެސް.ޓީ އޮޑިޓުގެ ޖީޚިލާފު މިންގަޑެއްކަމަށް ބުނެ ޓްރައިބިއުނަލްގައި 

އަލްޕިޓުއަރ  އައި ރިޒޯޓްސް އާއިޑީ." އި ( ފައިސަލާކޮށް ނިންމި ނިންމުމުގTAT-CA-G/2016/004ަ ރުމައްސަލަ )ނަންބަ

)މުދަލާއި  R-43/2011 ރުކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދު ަނންބަ ދެމެދު ހިނގާފައިވާ މުޢާމަާލތުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި މީރާއިން ޢަމަލު 

ތީ މީރާެގ ވަނަ މާއްާދގައި ... ބުނެފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާ 25ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުުމގެ ގަވާއިދު( ގެ 



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަިއބިއުނަްލ، މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ                     TAT-CA-B/2018/010މަްއސަލަ ނަންަބރު: 
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ސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކް  R-43/2011 ބަރުނިންމުން ރަގަޅުނޫންކަމާއި، ގަާވއިދު ނަން

  .ބުނެފައިވާކަން  "ގެ ދަށުން އަުލން ... އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ( ވަނަ ނަންބަރ3ުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25

 ނެރެންޖެހޭ  ގޮުތގައި ގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ބަދަލަކީ ޮކންމެ އަންނަ އާމްދަނީއަށް ފަރާތުގެ ދައްކާ  ޓެކްސް :މަކީ ހަތަރުވަނަ ކަ 

 ޓީ.ޕީ.ބީ އެފަރާތުގެ ،ވާހިނދު ށްކަމަކަ އަސަރުކުރާ ސީދާގޮތުން ދެނެގަތުމަށް ފައިދާ ބިނާކުރެވޭ ޓެކްސް ޓީގެ.ޕީ.ބީ ،މިންވަރަށާއި

 ބިނާކުރެވޭ ޓެކްސް ޮއޑިޓްގެ ޓީ.ޕީ.ބީ ،ވުމުން ެތރޭގައިކަމަށް މުއްދަތުގެ ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ޓީ.އެސް.ޖީ ކޮށްފައިވަނީ އޮޑިޓް

 .މައްޗަށްކަން އާމްދަނީގެ އޮޑިޓުގެ ޓީ.ެއސް.ޖީ ކުރެވުނު ފުރަތަމަ އަންނާނީ ީތބުވެގެންތަރު ދެނެގަތުން ފައިދާ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




